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‘आध हनक मिाराष्ट्राचे हशल्पकार’ मालेसबंंधी दोन शब्द 
 

इसवी सि १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापिा िंाली. या राज्यात चार घर्टक होते. इसवीसि 
१८१८ मध्ये पेिवाईचा अस्त िंाला. आनर्ण १९४७ मध्ये इंग्रज झहदुस्थािातूि गेले. िागपूरकर भोसल्याचें 
राज्य १८५४-५५ ला इंग्रजाचं्या पूर्णवपरे्ण ताब्यात आले. वऱ्हाि हा आधीचा निजामाचा मुलूख तो इंग्रजाचं्या 
ताब्यात १९०२ मध्ये आला. मराठवािा तर भारतातूि इंग्रज गेल्यावर पोलीस कारवाईिंतर. या चार 
घर्टकापंैकी िागपूर आनर्ण वऱ्हाि हे दोि घर्टक मध्यप्रदेिात आनर्ण मराठवािा हैदराबाद संस्थािात. १९६० 
मध्ये हे सवव घर्टक एकत्र आले आनर्ण त्याचें महाराष्ट्र राज्य बिले. 

 
आधुनिक महाराष्ट्राच्या पुिजागरर्णाचे व उभारर्णीचे प्रयत्ि १८१८ िंतर ताबितोब सुरू िंाले. 

पनिम महाराष्ट्रात या जागरार्णाची सुरुवात िंाली  त्याचे लोर्ण हळूहळू इतरत्र पसरले. महाराष्ट्रात 
राजकीय  सामानजक  सासं्कृनतक  अिा सवव षेित्रातं महिीय कामनगरी करर्णारे धुरीर्ण िंाले. न्यायमूती 
राििे  लोकमान्य नर्टळक  महात्मा जोनतबा फुले  राजर्षी िाहू महाराज  महर्षी नवठ्ठल रामजी झिदे  गोपाळ 
कृष्ट्र्ण गोखले  नप्रन्न्सपॉल गोपाळ गरे्णि आगरकर  महर्षी आण्र्णासाहेब कवे  बाबासाहेब आंबेिकर 
याचं्यासारखे राजकीय व सामानजक िेते; श्री. नवष्ट्र्णुबुवा ब्रह्मचारी  श्री. राजारामिास्त्री भागवत  पनंिता 
रमाबाईं याचं्यासारखे नवचारवतं; नवष्ट्र्णुिास्त्री नचपळूर्णकर  श्री. हरी िारायर्ण आपरे्ट  केिवसुत  रेव्ह. 
िारायर्ण वामि नर्टळक याचं्यासारखे सनहन्त्यक; श्री. नवष्ट्र्णुदास भाव े श्री. आण्र्णासाहेब नकलोस्कर  श्री. 
गोझवद बल्लाळ देवल  श्री. कृष्ट्र्णाजी प्रभाकर खानिलकर याचं्यासारखे िार्टककार; खाँसाहेब अब्दुल करीम 
खाँ  पं. नवष्ट्र्णु नदगंबर पलुसकर  पं. नवष्ट्र्णू िारायर्ण भातखंिे  पं. भास्करबवुा बखले याचं्यासारखे 
संगीततज्ञ; श्री. केरूिािा छते्र  लोकमान्य नर्टळक  श्री. दीनषित  िॉ. केिव लक्ष्मर्ण दप् तरी याचं्यासारखे 
गनर्णती; श्री. भाऊराव कोल्हर्टकर  श्री. बालगधंवव  श्री. केिवराव भोसले  श्री. गर्णपतराव जोिी  श्री. 
गर्णपतराव बोिस  मा. दीिािाथ मंगेिकर  श्री. झचतामर्णराव कोल्हर्टकर  श्री. केिवराव दाते 
याचं्यासारखे अनभिेते; श्री. करमरकर  श्री. र. कृ. फिके  श्री. बाबूराव पेंर्टर  श्री. सातवळेकर  श्री. 
धुरंधर  श्री. अलमेलकर याचं्यासारखे निल्पकार व नचत्रकार; श्री. दादासाहेब फाळके  श्री. भालजी 
पेंढारकर  श्री. व्ही. िातंाराम याचं्यासारखे नचत्रपर्टनिमाते  यािंी महाराष्ट्राच्या वातावरर्णात चैतन्य निमार्ण 
केले. 
 

महाराष्ट्राच्या निल्पकाराचंी ही ि संपर्णारी यादी आहे. “आधुनिक महाराष्ट्राचे निल्पकार” असे 
सतत जन्माला येर्णारे आहेत  त्यामुळे महाराष्ट्राची ससं्कृती प्रनतपचं्चद्रलेखेव नवकनसत होत जार्णार आहे. 

 
या सवव निल्पकाराचंी ओळख आजच्या नपढीस व्हावयास पानहजे. हे सववच काम अगंावर घेरे्ण सोपे 

िाही  तरीही यापंकैी काहींची ओळख करूि नदल्यास या कायाचा िुभारंभ तरी व्हावा. महाराष्ट्र िासिािे 
आधुनिक महाराष्ट्राच्या निल्पकाराचंी ओळख करूि देण्याची एक योजिा आखली आनर्ण ती सानहत्य 
संस्कृती मंिळाच्या हवाली केली  त्यातूि कमीत कमी िभंर तरी चनरते्र पुढील पाच सात वर्षांत प्रकानित 
व्हावी अिी अपेषिा आहे. 

 
“गािनहरा” नहराबाईं बिोदेकरानंवर्षयीचे प्रस्तुत पनरचयवजा पसु्तक हे यापैकीच एक. खरं म्हर्णजे 

नहराबाईंचे व्यनिमत्त्व िोळयासंमोर उभे करर्णाऱ्या ह्या आठवर्णी आहेत. सौ. िलैजा पंनित व श्री. अरुर्ण 
हळबे यािंी गोळा केलेल्या या आठवर्णींबरोबरच नहराबाईंच्या चीि-दौऱ्याची रोजनििी  अिेक छायानचते्र 
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त्याचें अल्पसे जीविचनरत्र  त्यािंी गाइलेल्या काही लोकनप्रय गाण्याचें स्वरलेखि  त्याचं्या प्रारंनभक 
जलिाचं्या जानहराती या सवव गोष्टींमुळे नहराबाईंच्या कतृवत्वाचा काळ आपल्या िोळयासंमोर उभा राहू 
िकतो. अिा रीतीिे हे पुस्तक रोचक िंाले आहे. 

 
या पुस्तकाचे समग्र संपादि श्री. मा. कृ. पारधी यािंी साषेिपािे केले आहे  त्याबद्दल आम्ही त्याचें 

आभारी आहोत. आमच्या या योजिेत सहभागी िंाल्याबद्दल “मािसन्माि प्रकािि” चे श्री. रवींद्र कुलकर्णी 
यािंाही धन्यवाद. असेच सहकायव महाराष्ट्रातील इतर प्रकािकािंी नदल्यास ही योजिा लवकर फलदू्रप 
होऊ िकेल. 

 
प्रस्तुत “गािनहरा” हे पुस्तक “आधुनिक महाराष्ट्राचे निल्पकार” या मालेतील दहाव ेपुष्ट्प म्हर्णूि 

प्रकानित होत आहे. लवकरच मागील िऊ व पढुील काही पुष्ट्पे प्रकानित होतील अिी आिा करू या. ही 
पुष्ट्पे प्रकानित करतािा कालािुक्रम पाळरे्ण आम्हाला अनभपे्रत िाही. पुस्तके जसजिी तयार होत जातील 
तसतिी ती प्रनसद्ध करण्याचा मंिळ प्रयत्ि करील. 

 
 

मंत्रालय, मंुबई िॉ. स रेंद्र बारललगे 

४०००३२ अध्यषि 
२५ मे. १९८५ महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृती मंिळ 
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हनवेदन 
 

हे नहराबाईंचे चनरत्र िव्हे. नहराबाई ंमला जिा नदसल्या व समजल्या ते माझ्या मोिक्या तोिक्या 
भारे्षत सागंण्याचा हा प्रयत्ि आहे. नहराबाईंच्या भोवतालची आजवरची पनरन्स्थती  त्याचें संगीतषेित्रातील 
कतृवत्व व त्याचंा स्वभाव याचंी ढोबळ कल्पिा द्यावी एवढाच हे सागंण्यामागे माफक हेतू आहे. 
 

सागंण्याचा भर नहराबाईनंवर्षयीच्या आठवर्णींवर आहे. ह्या आठवर्णी माझ्या स्वतःच्या िव्हेत झकवा 
दुसऱ्या कोर्णाकिूि ऐकलेल्या िव्हेत. नहराबाईंिी स्वतःच सानंगतलेल्या आहेत. संकलि फक् त मािें. 

 
बाईिंी ज्या िब्दातं ह्या आठवर्णी सानंगतल्या ते िब्द तेव्हाच हवते नवरूि गेले त्याचं्या आियािी 

मात्र प्रामानर्णक राहण्याचा मी माझ्या आठवर्णीिे प्रयत्ि केला आहे. 
 
ह्या आठवर्णी योजिापूववक गोळा केलेल्या िाहीत. त्यासाठी बाईंची मुलाखत झकवा खास बठैकी  

असा प्रकार केला िाही. सहजगत्या बोलण्याच्या ओघात बाईंिी वळेोवळेी जे सानंगतले त्यातूंि या 
आठवर्णींिा आकार आला. त्यांिा काही सूत्र िव्हते. सूत्रात गोवण्याची खर्टपर्ट मािंी.बाईं या गोष्टी 
आमच्याजवळ बोलल्या त्या अलीकिच्या पाच-दहा वर्षांत. म्हर्णजे बाईंच्या सवव ििी षिीर्ण िंाल्या 
असतािा ज्या काळानवर्षयी त्या बोलल्या तो काळ फार दूर गेला असतािा त्या आठवर्णी त्याचं्याही मिात 
आता धूसर िंाल्या असतील; त्यात तेव्हा गंुतलेल्या भाविा आता बोथर्ट िंाल्या असतील. म्हर्णिूच ह्या 
आठवर्णींत एक निर्ववकार तर्टस्थपर्णा आला आहे. [त्या कोर्णाला िीरस वार्टल्या तर िवल िाही.] कालाय 
तस्म ैिमः। 

 
तेव्हाचे आता आठवतािा बाईंिी तपनिलात काही चकूभलू केली असरे्ण िक्य आहे. त्यात त्यांचे 

काही पूववग्रह  झकवा गैरसमजही असू िकतील. त्यातंील सत्यासत्य मी पिताळले िाही. मला त्याची 
गरजही वार्टत िाही. ती ती घर्टिा बाईंिा स्वतःला किी नदसते व त्यातूंि बाईचें रूप कसे उमर्टते हे 
महत्त्वाचे. 

 
ह्या आठवर्णींमधूि फक् त बाईच नदसतात असे िाही. काही आठवर्णी तर बाईंपेषिा त्या घर्टिेतील 

अन्य व्यिी झकवा प्रसंगच अनधक उठूि नदसतात. त्या काळातील सामानजक वातावरर्ण व मािवी स्वभावाचे 
िमुिे म्हर्णिू त्यािंा महत्त्व आहे. निवाय बाईंच्या चनरत्राची ती पार्श्वभमूी आहे. बाईिंा तो प्रसंग कसा भावला 
हेही कळते. 

 
हा मािंा लेखि–प्रपंच म्हर्णजे नहराबाईंच्या भोवती आरती ओवाळरे्ण िंाले  असे कोर्णी म्हर्णाले. 

नवचार करता मलाही वार्टते की ते खरे आहे. पर्ण हीच मािंी ििी व हीच मािंी मयादा. बाईंच्या सहवासात 
आल्यापासूि गेली दहा–पंधरा वर्ष े त्या मला जिा नदसत आल्या त्यातूि त्याचं्यानवर्षयी फक् त आदर व 
ममत्व मिात भरत गेले. त्याचं्या कतृवत्वािे व सौजन्यािे मी भारूि गेले. एक कमवयोगी मनहला  आदिव 
गृनहर्णी  व वत्सल गुरू याहूि वेगळे त्याचें रूप मला नदसले िाही: याहूि वगेळा भाव माझ्या मिात जागला 
िाही. मग त्याचंी आरती गाण्याखेरीज मी दुसरे काय करू िकर्णार? 
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बाईिंी आम्हा निन्ष्ट्यर्णींिा खूप नदले. िुसते गारे्ण निकनवले िाही. स्वयंपाकपार्णीही निकवले. 
चारचौघातं वागायची रीत निकवली. अिीअिचर्णीत धीर नदला. आईची माया नदली. म्हर्णूि भरल्या 
मिािे  कृतञ भाविेिे त्याचं्या मोठेपर्णाचा िंका नपर्टावसेे वार्टते. त्याचें उतराई होण्याचा हा एक सोपा 
उपाय मला सापिला. 

 
ज्यािंा नहराबाईंच्या चनरत्राचे नचनकत्सक नववचेि हव ेआहे त्याचें समाधाि मी करू िकत िाही. 

(त्याचं्या मानहतीसाठी नहराबाईंचा अल्प पनरचय तेवढा िवेर्टी पनरनिष्टात नदला आहे.) परंतु असे नववचेक 
चनरत्र नलनहर्णाऱ्याला उपयोगी पिेल अिी बरीच िवीि सामग्री या माझ्या नहरा–गुर्ण–गािात नमळू िकेल. 
तेवढ्यावर मला समाधाि आहे. 

 
 

सौ. शैलजा पंहित. 
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आभारी आिे! 
 

गािनहरा नहराबाई बिोदेकर 
म्हर्णजे मराठी मुलखाचं िालीि गार्ण ं 

देिाचं गार्णं. 
 
 

लेखकद्वयािी गोळा केलेल्या आठवर्णींचा हा खनजिा आपल्यासाठी खुला केला आहे. 
 
ह्या आठवर्णींच्या बरोबरच नहराबाईंच्या चीि-दौऱ्याची रोजनििी  त्याचं्या काही लोकनप्रय गाण्याचें 

स्वरलेखि  साठवर्णीतील दुमीळ छायानचतं्र  तसंच त्याचं्या जलिाचं्या निविक जानहराती हा भागही 
महत्त्वाचा. त्याचंीही जरूरी आहे. ही मानहती गोळा करीत असतािा अिेकाचंी मदत िंाली. त्यामध्ये 
बिोदेकर कुरंु्टबीय  उर्षाताई मुजुमदार आनर्ण नहराबाईंचा निष्ट्यवगव याचंा सहभाग मोलाचा. निविक 
जानहरातींसाठी िासकीय गं्रथालय  पुरे्ण याचें सहकायव. सववश्री वामिराव देिपािें  जी. एि. जोिी  पंनित 
भीमसेि जोिी याचं्या उपयुि सूचिा. 

 
श्री. मा. कृ. पारधी याचें िोळस संपादि  ‘आईज ॲिव्हरर्टायझिंग’ परेु्ण यािंी केलेलं देखर्ण ं

मुखपृष्ठ  कल्पिा मुद्रर्णालयाचे श्री. आिंद लार्टकर यािंी केलेली पुस्तकाची कल्पक सजावर्ट  
मुद्रर्णालयातील त्याचं्या सहकाऱ्यािंी अल्प वळेेत करूि नदलेली सुबक छपाई. 

 
सानहत्य संस्कृती मंिळािे ‘आधुनिक महाराष्ट्राचे निल्पकार’ या योजिेखाली या पुस्तकाचं्या 

प्रकाििात केलेला सनक्रय सहभाग! 
 
या सवांचा आभारी आहे. 

 

 

रवींद्र क लकणी 

॥ मानसन्मान प्रकाशन, प णे॥  
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 ‘संध्याछाया’ 
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॥ १ ॥ 
 
स्वरहवलासाचा उंबरा 
 

काही मार्णसे अिी असतात की त्याचं्या सानिध्यात आपला अहंकार लयाला जातो. ‘स्व’ गळूि 
पितो. काही वस्तू आनर्ण वास्तूही अिा असतात की ज्याचें वर्णवि करतािा िब्द अपुरे पितात. 

 
पुण्यात अिी एक वास्तू आहे की नजच्या अंगर्णात पाऊल ठेवताच उदात्ततेचा स्पिव होतो. एखाद्या 

मंनदराच्या गाभाऱ्यात श्रद्धाळू मिाला जी जार्णीव होते तीच अिुभतूी या वास्तूत येते. एक मंद सुगधं 
आपल्याला कोठेतरी पलीकिे घेऊि जातो. आपल्या नित्य पनरचयाच्या वस्तुन्स्थतीला पालांिूि आपर्ण 
किाचा तरी िोध घेऊ लागतो. 

 
एका िषिीदार मेहेरपीच्या खाली नित्य ताज्या वार्टर्णाऱ्या िाजूक वलेींच्या मखरात एक प्रनतमा 

नवराजमाि िंालेली आपल्याला नदसते. ही प्रनतमा एका िक् तीची आहे. श्रदे्धिे नि सातत्यािे या वास्तंूत त्या 
िक् तीची पूजा बाधंली जाते. नतच्यावर स्वराचंा अनभरे्षक होतो. नतच्याच पायािी नतच्या उपासकाला 
जीविाची लय गवसली आहे. 

 
ही प्रनतमा आहे आिीवादासाठी हात उंचावलेल्या श्री साईबाबाचंी. निरिीच्या मलंग स्वरूपातल्या 

अवधूताची. 
 
याच ‘स्वरनवलास’ वास्तूत श्री साईबाबाचंी कृपादृष्टी लाभलेल्या नहराबाईं बिोदेकर राहतात. 

त्याचं्या साधिेचा नविम्र भाव येथे नवसावला आहे. या सवांचा सरनमसळ पनरर्णाम या वास्तूला प्राप् त 
िंालेल्या िातं नि िीतल अिा स्थायी भावात आहे. 

 
या एका दालिात नकतीतरी वस्तू आहेत. छायानचते्र आहेत. ती हळूच खुर्णावतात आनर्ण आपला 

पनरचय करूि देतात. नकरार्णा घराण्याचे प्रवतवक म. खाँ साहेब अब्दुल करीम खाँ याचंी रंगीत तस्वीर 
आपले लषि आकृष्ट करूि घेते. नहराबाईंच्या मातोश्री ताराबाई याचें छायानचत्रही येथे आहे. आर्णखी एक 
तैलनचत्र आहे. कलामहर्षी बाबूराव पेंर्टर यांच्या गुर्णी कंुचल्यातूि साकारलेले. नहराबाईंचे नचत्र. जर्णू साध्या 
वरे्षातंली िारदा देवी. 

 
येथे आर्णखीि नकती म्हर्णिू गोष्टी आहेत. सगळया नविम्रपरे्ण आपापल्या नठकार्णी हजेरी देत 

आहेत. त्या पाहतािा आपले कुतूहल जागृत होते. कुतूहल नहराबाईनंवर्षयीचे. कुतूहल भारतीय संगीताला 
पिलेल्या एका स्वप्िाचे. 

 
ग रु आपैसा भेटे 
 

नहराबाईंचे निषिर्ण ताराबाईंच्या इच्छेप्रमारे्ण व्यवन्स्थत सुरू होते. त्याचंी निषिर्णात गतीही चागंली 
होती. पुण्याला हुजूरपागेत त्या निकत होत्या. त्याचें इंग्रजी नतसरीपयेत निषिर्ण िंाले. निषिर्णात गती 
असली तरी रुषि पुस्तकाचंी संगती त्यािंा िकोिी वार्टत होती. संगीत निकण्यासाठी त्या आतुर होत्या. 
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त्यातच त्याचेंकिे येर्णाऱ्या भागवत ज्योनतष्ट्यािंी सुचनवल्यावरूि ताराबाईंिी संगीताच्या अभ्यासासाठी 
नहराबाईिंा परवािगी नदली. त्याचें थोरले बंधू सुरेिबाबू मािे याचेंजवळ त्या संगीत निकू लागल्या. 

 
त्या वळेी सुरेि बाबू होते तरी केवढे? जेमतेम सोळा वर्षांचे. आनर्ण निष्ट्या तीि वर्षांिी धाकर्टी. सुरेि 

बाबूंची तयारी कौतुकास्पद होती. अब्दुल करीमखाँ याचं्याजवळ त्यांिी ही कला आत्मसात केली होती. 
 
ही गुरुनिष्ट्याचंी छोर्टी जोिी दृष्ट लागण्यासारखी होती. निकनवतािा दुड्डाचायव गुरु आनर्ण निकनवरे्ण 

संपले म्हर्णजे जीवाभावाचा भाऊ आनर्ण इतराचं्या िकला करतािा खट्याळ सवगंिी. ती दोघे गायक 
गानयकाचं्या िकला करीत. कधी गाण्याची िक्कल  तर कधी हावभावाचंी. नहराबाई नदसायला िातं असल्या 
तरी लहािपर्णी कमी नमन्स्कल िव्हत्या. 

 
िारायर्णराव बालगधंवव हे दोघाचेंही आदराचे स्थाि. त्याचंी मफैील ऐकूि आल्यावर सुरेिबाब ूपेर्टी 

काढूि बसत आनर्ण मग दोघे नमळूि त्यािंा आठवतील त्या त्या जागा नगरवीत बसत. कोर्णीही ताि घेतली 
म्हर्णजे त्याची चर्टकन् सरगम करायची ही सवय त्यािंा लहािपर्णीच जिली. 

 
परवा सरगम संबंधी चचा करतािा बाई मार्वमक बोलल्या. त्या म्हर्णाल्या  “अलीकिे अिेक तरुर्ण 

गायक सरगमचा अनतरेक करतात. असे वारू्ट लागते की ही गायक मंिळी श्रोत्यािंा रागाचं व्याकरर्ण तर 
निकवीत िाहीत? सरगम करतािा श्रोत्याचंी सागंीनतक लय तुर्टर्णार िाही ही काळजी गायकािंी घेतली 
पानहजे.” 

 
सुरेिबाबूनंिवाय महंमद खाँसाहेब याचें जवळ नहराबाई गारे्ण निकू लागल्या. हे महंमदखाँ म्हर्णजे 

आगे्रवाले िथ्थिखाँसाहेब याचें नचरंजीव. मोठ्या तयारीचे. पर्ण त्याचंा योग िव्हता. गुरुनिष्ट्येच्या अल्पिा 
कुरबुरी िंतर त्यािंी नहराबाईचंी निकवर्णी सोिूि नदली. 

 
यािंतर नहराबाईंिी भास्करबुवा बखले याचें जवळ निकाव ेअसे ताराबाईिंा वारू्ट लागले. त्यािंी 

एकदा वळे साधूि भास्करबुवा बखले आनर्ण केिवराव भोसले यािंा नहराबाईचें गारे्ण ऐकवले. त्यािंा 
नहराबाईंचा आवाज आविला. पर्ण त्यािंी गंिा बाधंण्याची अर्ट घातली. त्या काळच्या संगीत षेित्रातील 
नरवाजाप्रमारे्ण त्यात काही चकू िव्हते. गंिाबंधि हा एक संस्कार आहे. तो घिरे्ण निष्ट्याच्या दृष्टीिे नहतावह 
असते. पर्ण त्या नवधीला पैसा लागतो. तो त्या वळेी ताराबाईंजवळ िसल्यािे तो योग हुकला. 

 
महंमदखाँिी निकनवरे्ण सोिले  तरी सुरेिबाबूिंी पाठ देरे्ण सुरूच होते. नियतीचा योग वगेळा होता. 

लवकरच नहराबाईंिा एका श्रेष्ठ गुरूचा लाभ व्हायचा होता. नहराबाई आपल्या भाविंासंनहत बिोद्याला 
आपल्या मामाकंिे गेल्या असतािा मामािंी त्यािंा इंदूरला होनलकोत्सव पाहायला पाठनवले. तेथे हा योग 
जुळूि आला. 

 
अब्दुल वहीदखाँसाहेब हे प्रख्यात गायक त्याच सुमारास तेथे आलेले होते. त्याचंा आनर्ण 

ताराबाईंच्या कुरंु्टनबयाचंा पनरचय होता. त्यािंा नहराबाईचें गारे्ण ऐकनवले गेले. ते प्रसि िंाले. त्यािंा जर्ण ू
‘नहरा’ सापिला. त्याला पलूै पािण्याची कामनगरी करायला ते तयार िंाले. ताराबाईंिा तेच हव े होते. 
कारर्ण असा थोर गवई गुरू म्हर्णूि लाभायला भाग्य लागते. 
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अब्दुल वहीदखाँसाहेब घरंदाज संस्कारात वाढले होते. सुरेल सारंनगये हैदरखाँ हे त्याचें मामा. 
वहीदखाँचे सुरुवातीचे पाठ त्याचें जवळ िंाल्यािे सारंगीवादिाचे गुर्ण खाँसाहेबाचं्या गाण्यात उतरले होते. 
रागाचा क्रमाक्रमािे नवस्तार करतािा ते या तंत अंगाचा भरपूर प्रयोग करीत असत. एका स्वरावरूि दुसऱ्या 
स्वरावर जातािा सारंगीप्रमारे्ण मींि घेरे्ण हे त्याचें खास वैनिष्ट्ट्य मींि व घसीर्ट यािंी िर्टलेले त्याचें गारे्ण 
मृदु  मुलायम व िातंरसपूर्णव होते. नकरार्णा घराण्याचे एक अवनलये महंत बीिकर बंदेअलीखाँ याचें हैदरखाँ 
हे िागीदव होते. बंदेअलीखाँ म्हर्णजे कलेचा सागर. असंख्य नचजाचंा खनजिदार. हैदरखाँवर त्याचें 
निरनतिय पे्रम. त्यािंी आपल्या निष्ट्यासमोर साऱ्या नचजाचें भािंार खुले केले होते. हैदरखाँिी त्या सवव 
चीजा संगतवार एकनत्रत केल्या होत्या. त्या िौलदार बाधंर्णीच्या खुबसूरत चीजा वहीदखाँसाहेबािंा 
जिाच्या तिा नमळाल्या होत्या. 

 
अब्दुल करीमखाँ हे अब्दुल वहीदखाँचे दुसरे मामा. हा तर संगीतातील पूर्णवचंद्र. त्याच्याकिे 

जाण्यायेण्यातूि वहीदखाँवर अभानवतपरे्ण त्याचेंही संस्कार घिले. संगीत षेित्रातील दुसरे एक िायक 
अल्लानदयाखाँ हे हैदरखाँचे परम स्िेही. त्यामुळे वहीदखाँिा त्याचंाही सहवास लाभला. निवाय संगीतातील 
घराण्याचंी वगेवगेळी िायक मंिळी वहीदखाँिी जवळूि पानहली होती. 

 
एखादा राग नकमाि तास दीि तास आळनवरे्ण त्याचं्या हातचा मळ होता. आलापी हे त्याचं्या 

गायकीचे प्रधाि अंग. रागातंील एका एका स्वराला प्राधान्य देऊि ते बढत करत असत. त्याचं्या तािा 
नबकर्ट असत. खर्टक्याच्या तािा  गमकेच्या तािा  हे त्याचें वैनिष्ट्ट्य होते. जलद लयीत सुद्धा ताि 
दारे्णदार स्वच्छ व सुरेल निघत असे. सवगं लोकनप्रयतेच्या आहारी ते कधी गेले िाहीत. 

 
खाँसाहेबाचें गुरू म्हर्णूि वैनिष्ट्ट्य असे की ते निष्ट्याच्या गळयाची जात आनर्ण गाण्याचा धमव ओळखूि 

त्याप्रमारे्ण पाठ देत. बेगम अख्तरी फैजाबादी आनर्ण नहराबाई या दोघीही त्याचं्या निष्ट्या. या दोघींिा 
खाँसाहेबािंी त्याचं्या गळयाच्या जातीप्रमारे्ण आनर्ण त्याचं्या वकूबाप्रमारे्ण वगेवगेळे निषिर्ण नदले. आनर्ण 
निकवतािा हातचे काही राखूि ठेवले िाही. 

 
रामपूरच्या िबाबाकंिे बेगम अख्तरीबाई िोकरीला होत्या. त्या िबाबािंा एक छंद होता. ते चीजा 

बाधंायचे आनर्ण मोठ्या गवयािंा त्या गावयाला द्यायचे. या थोर गवयाकंिूि आपल्या या चीजाचें सोिे होईल 
आनर्ण आपले िाव अजरामर होईल असे त्यािंा वार्टत असे. त्यासाठी ते त्या गवयािंा भरपूर नबदागी देत. 
म्हर्णूि अिेक थोर गवई त्याचं्याकिे येत व पैसे घेत. 

 
अख्यतरीबाईंिा िेहमी असे वारे्ट की आपल्या उस्तादजींिी या कामासाठी रामपूरला यावे; आठ 

दहा हजार रुपये नमळवावते व पुन्हा संगीताच्या सेवलेा लागाव.े त्यासाठी खाँसाहेबािंा चार पाच चीजाच 
म्हर्णाव्या लागल्या असत्या. 

 
एकदा नहम्मत करूि अख्तरी बाईंिी गुरुजींसमोर प्रस्ताव मािंला. गुरुजींिी तो िातंपरे्ण ऐकूि 

घेतला. आनर्ण म्हर्णाले  “बरे्टा! मी उस्ताद आहे. लोकािंा देरे्ण हा उस्तादाचा धमव असतो. घेण्याचा िाही. 
मला त्या िबाबाचे निष्ट्यत्व पत्करायचे िाही. ते स्वीकारण्याच्या मोबदल्यात पैसा नमळतो म्हर्णिू मला हा 
उद्योग करायचा िाही. आमच्या हैदर खाँसाहेबासंारखा झकवा बंदेअली खाँसाहेबासंारखा जर कोर्णी 
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कलावतं असेल तर अजूिही त्याच्या पायाजवळ बसूि ञाि घ्यावयाची मला िरम वार्टर्णार िाही. पर्ण असे 
भ्रष्ट काम करूि पैसा कमावण्याइतका मी िादाि िाही.” 

 
ते पुढे म्हर्णाले  “तुम जैसी िासमिं औरत मिेै कभी िही देखी. मेरे नलये पैसोंकी नफकर कर रही 

है. क्या म ैगरीब हूूँ? अरे  मेरे पास नजतिी बंनदि ेहैं उतिी िायदही नकसीके पास होगी. मी अमीर आहे. मी 
चींजाचंा खजीिदार आहे. माझ्या जवळच्या चीजा मी तुझ्यासारख्यािंा देतो तरी त्या संपत िाहीत. पुन्हा या 
प्रपंचाच्या गोष्टी कलेच्या दालिातं आर्णू िकोस. समिंी म ै क्या कह रहा हूूँ? कलेमुळे कलावतं जगत 
असला तरी कला ही त्यािे नवकायची िसते. नतची इज् जत कररे्ण हेच आपले पनहले कतवव्य. पसैा िंतर.” 

 
असा हा अत्युच् च खयालाचा गुरू नहराबाईंिा लाभावा हा नियतीचाच एक भाग आहे. 
 
संगीताच्या निषिर्णात सामान्यपरे्ण सुरुवातीला यमि राग निकनवला जातो. पर्ण वहीदखाँिी प्रथम 

पर्टदीप निकवायला घेतला. कारर्ण सुरेिबाबूजंवळ निकतािा नहराबाईंचा यमि िंाला होता. एकदा 
निकूि िंालेला राग पनु्हा निकायला नवद्याथी फारसा उत्सुक िसतो. 

 
नहराबाई पर्टदीप राग निकल्यावरची एक घर्टिा आहे. गाधंवव संगीत महानवद्यालयाचा वार्वर्षक 

उत्सव होता. त्यातं गाण्यासाठी नहराबाईिंा बोलावरे्ण आले. त्याचंी इच्छा िव्हती पर्ण स्वतः नवष्ट्र्ण ुनदगंबर 
पलुस्करािंी आग्रह केला म्हर्णूि त्यािंा जाव े लागले. नतथे त्या पर्टदीप गायल्या. श्रोत्यािंा हा राग 
अपनरनचत होता. पर्ण त्याच्या आकर्षवकतेमुळे आनर्ण िावीन्यामुळे तो सवांिा आविला. लोकासंमोर कसे 
गायचे याचा पनहला धिा नहराबाईिंा नमळाला. ते वर्षव १९२१ असाव.े 

 
वहीदखाँहेबाजंजवळ नहराबाईंचे निषिर्ण परंपरागत गुरु-निष्ट्याच्या पद्धतीिे चालले होते. बाहेर 

लोकातं गावयाची घाई आपल्या निष्ट्येिे करू िये असे त्याचें मत होते. म्हर्णूि नहराबाई गाधंवव 
महानवद्यालयाच्या संगीत सभेत गानयल्या हे त्यािंा रुचले िाही. ते सतंापले. बाईिंी नवष्ट्र्णू नदगंबराचं्या 
िावाचा उल्लेख करूि पानहला. त्या काळी त्याचं्या िावाचा दबदबा होता. पर्ण उपयोग िंाला िाही. िवेर्टी 
त्यािंी एका अर्टीवर माफ केले. ती अर्ट म्हर्णजे  या पढेु कोठेही मला नवचारल्यानिवाय गायचे िाही. 

 
वहीदखाँसाहेब आपल्या तबीयतीिे निकवीत होते. नहराबाईंचे लषि थोिे जरी नवचनलत िंाले तरी 

ते एकदम सतंापत. पर्ण लगेच दुसऱ्या षिर्णी पे्रमािे निकवायला लागत. िास्त्रातं ते तिजोि साफ अमान्य 
करीत असत. िास्त्रबाह्य अनजबात खपविू घेत िसत. त्याचं्या निकनवण्यात मेहेितीवर जसा भर होता 
तसाच तो तंतोतंतपर्णावरही. तािेतील प्रत्येक स्वर स्वच्छ  दारे्णदार व लयीला बाधूंि जर आला िाही तर 
ते नकती नदवस तेच ते घोरू्टि घेतील याचा िेम िसायचा. एखाद्या रागाची चीज निकायला नजतका काळ 
लागे त्याच्या नतप्पर्ट ती चीज गळयावर चढायला लागे. या कालावधीत आठ आठ मनहिेही गेले आहेत. 
यात नवरंगुळा एवढाच होता की सकाळच्या निकवर्णीत व दुपारच्या निकवर्णीत राग वगेवगेळे असत. 

 
प्रथम महंमदखाँसाहेब नहराबाईंिा निकवीत होते  ते चीजामंागिू चीजा निकवीत असत. 

नहराबाईिंा त्यात संगीत सापित िव्हते. त्यातूंि थोिी कुरबूर होऊि महंमदखाँिी निकनवरे्ण सोिूि नदले 
होते. वहीदखाँसाहेबाजंवळ िास्त्र भरपूर होते. पर्ण मग नहराबाईिंा वारू्ट लागले की आपर्ण काहीसे रेंगाळत 
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आहोत. त्यािंा िवीि िवीि निकायची घाई िंाली होती. म्हर्णूि एकदा हळूच त्या उस्तादजींिा म्हर्णाल्या  
“मािंा मुलतािी आता ठीक बसला आहे. पुढचा राग घेऊ या का?” 

 
वहीदखाँ िातंपरे्ण लोिाला रे्टकले. घड्याळ काढूि बाजूला ठेवले  आनर्ण म्हर्णाले  “तुला 

मुलतािी समजला िा? मग म्हर्णूि दाखव.” नहराबाई खूर्ष िंाल्या. तबलजींिा बोलावले. मग नहराबाईंिा 
समोर बसविू खाँसाहेब म्हर्णाले  “गा  बेर्टा. मुलतािी चागंला तासभर तरी गाऊि दाखव. म्हर्णजे तुिंी 
तयारी िंाली असं समजेि.” 

 
वहीदखाँ लोिाला रे्टकूि  िोळे नमरू्टि िातं बसले होते. पर्ण िातंपर्णाचा हा बिाव होता. कारर्ण 

लगेच ते म्हर्णाले  “एखादी ताि पनु्हा घेतलीस तर याद राख. राग आळनवर्णं म्हर्णजे आवतवि करीत बसर्ण ं
िाही.” नहराबाई गायला बसल्या खऱ्या  पर्ण पंधरा-वीस नमनिर्टातंच त्याचंी दािंी उिाली. आपली ताकद 
त्यािंा कळूि चुकली. त्या ओिाळल्या. त्यािंी गलतीची माफी मानगतली. वहीदखाँ रागावले  म्हर्णाले  
“तुिंी तयारी काय आहे ते मला माहीत िाही का? बरं िंालं की तुलाही ते आता कळलं.” मग ते मवाळले. 
सावकािपरे्ण म्हर्णाले  “अिी घाई करूि घरंदाज गार्णं येर्णार िाही. संगीताची आराधिा म्हर्णजे मामुली 
काम थोिंच आहे? बेर्टा  हमिे वादा नकया था. तनबयतका गािा नसखािेकी नजम्मेदारी हमिे खुदही उठायी 
थी. हम ऐसा िही छोिेंगे.” 

 
आता त्याचंा आवाज कातर िंाला होता. त्यािंा हे माहीत होते की नहराबाईंिा निकनवण्यात नतचे 

भले आहे तसेच त्याचं्या स्वतःच्या गायकीचेही चीज व्हायचे आहे. मग ते म्हर्णाले  “ऐक  गार्णं काय असतं 
ते ऐक. मुलतािी कसा आहे ते ऐक.” मग ते स्वतः गायला लागले खाँसाहेबाचंा आवाज सुरेल. त्याचं्या 
तािा फार पनरष्ट्कृत. एकदा घेतलेली जागा पुन्हा येत िव्हती. चढती आलापी तार र्ष जावर थाबंली 
म्हर्णजे श्रवर्णसुखाची चरम सीमा. खाँसाहेब गायले. नहराबाईंसाठी गायले. नहराबाई समजल्या. त्या 
ओिाळल्या होत्याच. त्यािंी चूकही कबलू केली होती. आता त्यांिा आपर्ण केलेल्या घाईचा पिात्ताप होत 
होता. तो त्या िब्दािंी सागं ू िकत िव्हत्या. वहीदखाँिी नहराबाईंच्या चेहऱ्यावरचे भाव जार्णले. मग ते 
मुलायम आवाजात  तंबोऱ्याकिे बोर्ट दाखविू म्हर्णाले  “तू याची सेवा कर  मग तो तुिंी सेवा करील. 
मेहेित हा तर गाण्याचा आत्मा आहे. त्याला कंर्टाळू िकोस. तरच तुिंं गार्णं लोकािंा हव ंहवसंं वारे्टल.” 

 
स्वराचं्या साधिेत असे मागवदिवि नहराबाईिंा लाभले होते. त्यािंीही साधिेत कसूर ठेवली िाही. 

खूप कष्ट उपसले. एक एक स्वर आपलासा करतािा त्यािंा काळाचे भाि रानहले िाही. ती एक तपियाच 
होती. याच तपियेतूि संगीत षेित्राची नविालता आनर्ण अथागंता त्यािंा जार्णव ूलागली. आनर्ण म्हर्णूिच त्या 
संगीतासमोर ितमस्तक िंाल्या. 

 
वहीदखाँसाहेब नहराबाईंिा निकवायला मंुबईला आले होते. रोज खूप नरयाज होत होता. 

उस्तादजींिी दाखनवलेल्या जागा गळयातूंि उतरनवल्यानिवाय सुर्टका होत िव्हती. 
 
एकदा नहराबाईिंा आकािवार्णीवर गायला जायचे होते. निकवर्णीची िेमकी तीच वळे होती. 

नहराबाई आईला सागंूि गेल्या होत्या की त्या कोठे गेल्या आहेत हे खाँसाहेबािंा सागं ूिको. इकिे खाँसाहेब 
घाई करू लागले की  “चला  चपूंताईला बोलवा. तंबोरा घ्या म्हर्णाव.ं” िवेर्टी ताराबाईंिा खरे ते सागंाव े
लागले. मग लगेच दुसरा हुकूम सुर्टला  “लावा रेनिओ.” रेनिओ सुरू केला. नहराबाई देिी गात होत्या. 
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आवाज जात्याच मधुर. सुरेख लागला होता. तािनक्रया नवनवध पलट्यािंी िर्टत होती  स्पष्ट व सुरेल होती. 
त्यातं बोजिपर्णा िव्हता. पर्ण गातािा एक फार ढोबळ चूक होत होती. ती चूक नहराबाईंच्या लषिात आली 
िव्हती. िवेर्टी गारे्ण सपंविू नहराबाई घरी निघाल्या. 

 
खाँसाहेब नहराबाईचंी वार्टच पाहात होते. ते अस्वस्थ िंाले होते. िवेर्टी ते नजन्यात जाऊि उभे 

रानहले. नहराबाई येत असल्याचे नदसताच खाँसाहेब गरजले  “या. फार मोठ्या गानयका िंालात  िाही का 
तुम्ही?” हे िब्द कािी पिताच नहराबाई अध्या होऊि गेल्या. सारे धैयव एकवरू्टि म्हर्णाल्या  “काही चूक 
िंाली का?” खाँसाहेब सतंापािे किािले  “गलती ख्यालमेभी िही आयी? चलो अदंर. गलती बताता हूूँ.” 
आनर्ण ते लगबगीिे मागे नफरले. ते आत आले तसे म्हर्णाले  “तंबोरा घ्या. करा देिी सुरू” 

 
आता त्याचंा राग मावळला होता. चूक दाखविू ते म्हर्णाले  “अिा चुका िेहमी घितात. फक् त ती 

लषिात आली पानहजे. सुधारली पानहजे. हम बजुुगव है नकसनलये?”त्यािंी नहराबाईंिा गायला लावले. 
नहराबाईंची भीती पळाली. चूक िंाली म्हर्णिू आलेला िरझमदेपर्णा गेला. आता चकू लषिात आली होती. 
नतला सुधारण्याची नजद्द निमार्ण िंाली होती. गारे्ण संपले तेव्हा दुपार उलर्टली होती. पर्ण वहीदखाँच्या 
चेहेऱ्यावर पंच-पंच उर्षःकालची आभा पसरली होती. ही घर्टिा १९४२ ची. 

 
वहीदखाँमध्ये एक वाखार्णण्यासारखा गुर्ण होता. तो म्हर्णजे इतर श्रेष्ठ गवयानवर्षयी आदर. याचा 

पनरर्णाम म्हर्णजे नहराबाईंिा गारे्ण ऐकण्याच्या बाबतीत पथ्य िव्हते. नहराबाईंिी सवव श्रेष्ठ गायक गानयकाचंी 
गार्णी ऐकावीत ही त्याचंी प्राजंळ इच्छा होती. अल्लानदयाखाँच्या निष्ट्या लक्ष्मीबाई जाधव  नवलायत हुसेिखाँ 
याचं्या पट्टनिष्ट्या इंनदराबाईं वािकर आनर्ण भास्करबुवा बखले याचं्या प्रख्यात निष्ट्या ताराबाई निरोिकर 
याचें गारे्ण स्वतः वहीदखाँिी नहराबाईिंी ऐकनवले. मग ते म्हर्णाले  “बेर्टा बघ. गार्णं असं असतं. तूही असचं 
गावसं अिी मािंी इच्छा आहे. प्रयत्ि करिील आनर्ण मिात आकाषंिा बाळगिील तर काही कठीर्ण िाही. 
त्याहीपलीकिची मजल तुला गाठता येईल. त्याचं्या इतपत जर तू गाऊ िकलीस तरच मी तुला बाहेर 
गाण्याची परवािगी देईि.” 

 
वहीदखाँ नहराबाईंिा परोपरीिे सागंत होते की नजद्द हवी  महत्त्वाकाषंिा हवी. त्यामुळे नहराबाईंमध्ये 

एक सूक्ष्म ईर्षा निमार्ण िंाली. त्या स्वतः ताराबाई निरोिकराचं्या गाण्यावर मोनहत िंाल्या होत्या. त्या 
देवाला आळवीत होत्या की त्या नतघीसारखे गायला मला ििी दे  कला दे  पे्ररर्णा दे. त्यािंी मग प्रयत्िाचंी 
पराकाष्ठा केली. 

 
बाळकृष्ट्र्णबुवा इचलकरंजीकर  नवष्ट्र्णु नदगंबर पलुस्कर आनर्ण भास्करबुवा बखले याचं्यासारख्या 

मातब्बर मंिळींिा नहराबाईिंी ऐकले. िारायर्णराव बालगंधवव तर त्यािंी आधािीपर्णािे ऐकले. त्यामुळे 
नहराबाईंच्या गाण्यात तोच तोपर्णा कधी िोकावला िाही. लहािपर्णी त्यािंी अब्दुल करीमखाँिा ऐकले 
होते. त्याचं्या गाण्याची छापही नहराबाईंच्या गाण्यावर उमर्टली. बाईंिी उस्ताद वहीदखाँ याचं्या कलेला 
पचनवले. बखलेबुवा तर स्वतः बाईंच्या प्रगतीची नवचारपूस करीत असत. भास्करबुवाचें गारे्ण म्हर्णजे एक 
जीविािंदाचा योग. नहराबाई हे सारे िोळसपरे्ण समजूि घेत होत्या. परकंठप्रविे करूि त्यािंी या साऱ्या 
कलावतंािंा आत्मसात केले व आपले लेरे्ण त्याच्यावर चढविू वगेळेपर्णही साधले. म्हर्णूिच नहराबाई 
दुसऱ्या कोर्णासारख्या गात िाहीत. त्या आहेत फक् त त्याचं्यासारख्याच. बालगधंवाच्या गाण्यावर त्या लुब्ध 
होत्या तरी त्यािंी बालगधंवांची िक् कल कधी केली िाही. 
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वहीदखाँ सख्त मेहेितीचा आग्रह धरीत. पर्ण त्यािंी नहराबाईिंा आधंळी मेहेित करू नदली िाही. 
नरयाज करतािा िेमकेपर्णा थोिासुद्धा ढळू नदला िाही. निकण्यात घाई करू नदली िाही. त्याचं्या गाण्याची 
तारीफ कधी केली िाही. झकवा ती करर्णाऱ्याला प्रोत्साहिही कधी नदले िाही. नहराबाई हे सगळे समजूि 
चुकल्या होत्या. निकतािा त्याचें लषि पूर्णवपरे्ण गुरुजींकिेच असे. त्यामुळे जे निकायचे ते त्यािंा 
उस्तादजींिी एकदा दोिदा सानंगतले म्हर्णजे पुरायचे. त्यावर वहीदखाँ इतराजंवळ कौतुकािे म्हर्णायचे 
की  “ये बेर्टी तो गािेकी फोर्टोग्राफर है. एकदा ऐकले म्हर्णजे हुबेहुब तसेच्या तसे आपल्या गळयातूि 
उतरनवते.” 

 
स्तुतीिे कलाकार वाया जातात असे खाँसाहेबाचें मत होते. म्हर्णूिच कोर्णी स्तुती करायला लागले 

म्हर्णजे प्रथम ते दादच देत िसत. तरीही तो स्तुनतपाठक ि च थाबंला तर त्याला स्वच्छ सागंत की  “ये 
कहिेमे क्या मतलब है? हम पूरा समिंते है की हमारी बेर्टी कहातंक दौि सकती है.” 

 
तथानप पुण्याला िॉ. घारपुरे याचेंकिे नहराबाईंच्यावर एक िस्त्रनक्रया होर्णार होती  तेव्हा खाँसाहेब 

गदगदूि रिले आनर्ण आकािाकिे पाहूि म्हर्णाले  “या अल्ला  मेरी उमर बेर्टी को दे दे. उसको तो अभी 
बहुत काम करिा है.” याच िस्त्रनक्रयेच्या वळेी िॉ. भिकमकरािंी िॉ. घारपऱु्यािंा निरोप पाठनवला होता 
“तार सुरेल आहे. तुरे्टल. साभंाळूि” 

 
नहराबाईंच्या संगीताच्या जिर्णघिर्णीत गोहरजािचे िाव नवसरता येत िाही. देखण्या रूपाची ही 

गानयका घोड्याचं्या ियवतीसाठी पुण्यामंुबईला येत असे. एरवी त्याचंा मुक्काम कलकत्त्याला असे. पुण्याला 
महंमदभाई िावाच्या गृहस्थाकंिे त्या उतरत असत. त्यािंीच नहराबाईंची गोहरजाििी भेर्ट घिविू आर्णली 
होती. बुलंद आवाजाच्या या बाई एके काळी अत्यंत लोकनप्रय होत्या. 

 
नहराबाईंवर त्याचंी माया जिली. आपल्या जवळच्या ठुमऱ्या  होऱ्या  काही भजिे त्यािंी नहराबाईंिा 

निकनवली. ‘होरी खेलो मोसे िंदलाला’ ही नहराबाईंिी लोकनप्रय केलेली होरी गोहरजाििेच निकनवली 
होती. तसेच ‘राधेकृष्ट्र्ण बोल मुखसे’ हे भजिही गोहरजािचीच देर्णगी. झकबहुिा नहराबाई ज्या ठुमऱ्या 
बैठकीत गात असत त्यातंील बहुतेक ठुमऱ्या गोहरजाििेच त्यािंा निकनवल्या होत्या. 

 
गोहरजाििा नहराबाईंचे गारे्ण अनतिय आवित असे. नहराबाईपंािी ‘सत्य वदे वचिाला िाथा’ हे 

पद निकण्याचा त्यािंी प्रयत्ि केला. परंतु त्या यहूदी बाईंच्या नजभेवर मराठी उच् चार चढरे्ण कठीर्ण होते. 
 
सहवासािे त्या नहराबाईंवर मुलीप्रमारे्ण पे्रम करू लागल्या होत्या. नहराबाईंच्या मातोश्रींिा त्याचें 

िेहमी म्हर्णरे्ण असे की “मुिें ये बेर्टी गोद लेिी है.” 
 
नहराबाई सागंतात की गोहरजािच्या गायकीत खर्टके मुरक्या हे ढंग िव्हते. पर्ण मींिकाम इतके 

ढंगदार होते की त्याचंी गायकी भरगच् च वार्टायची. 
 
वहीदखाँिी नहराबाईंिा िास्त्रीय संगीतात तयार केले. िाट्यसंगीतात नहराबाईिंा नतघाचें मागवदिवि 

लाभले. बालगंधवव  सवाई गधंवव व गोझवदराव र्टेंबे. तसेच ठुमरीची वार्टचाल त्यािंी गोहरजािचे बोर्ट धरूि 
केली. 
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गोहरजािचे िाव निघाले की नहराबाईंिा आठवर्ण येते ती घड्याळ झजकण्याच्या स्पधेची. 
 
१९२४–२५ मधील गोष्ट. सालाबादप्रमारे्ण त्याही वर्षी गोहरजाि महंमदभाईकिे उतरल्या होत्या. 

नहराबाई त्यािंा भेर्टायला गेल्या. महंमद भाईिा एक मस्करी सुचली. ते म्हर्णाले  “आज मी एक स्पधा 
ठेवर्णार आहे. नहराबाई व गोहरजाि दोघींिी गाव.ं दोघींमध्ये नजचं गार्णं उत्तम ठरेल नतला हे घड्याळ 
बषिीस.” 

 
नहराबाईंचे वय त्या वळेी वीस एकवीसचं असेल. संगीत निषिर्ण अजूि चालू होते. त्याचंी स्पधा एका 

प्रनसद्धीच्या िंोतात असलेल्या गानयकेिी? परंतु सववच गमती जमतीत चालले होते. 
 
प्रथम नहराबाई गायल्या. तरूर्ण वय व रोजची कसूि मेहेित यामुळे नहराबाईचें गारे्ण जमले. स्वतः 

गोहरजािही कौतुक भरल्या िजरेिे आपल्या या मािसकन्येचे गायि ऐकत होती. िंतर गोहरजाि स्वतः 
गायला बसल्या खऱ्या  परंतु आवाजािे त्यािंा दगा नदला. खाकरूि खोकरूि पानहले. गरम गरम चहा 
घेऊि पानहला. पर्ण त्याचंा गळा रुसलेलाच. त्यामुळे त्या मिाप्रमारे्ण गाऊ िकल्या िाहीत. 

 
घड्याळ नहराबाईंिा नमळाले. 
 
गोहरजाििा सीताफळे भारी आवित. त्या नदविी सकाळी त्यािंी भरपूर सीताफळे खाल्ली होती. 

त्यामुळे त्याचंा आवाज बसला होता. 
 

हरयाज 
 

नहराबाईंचा संगीत कलेकिे पाहण्याचा दृनष्टकोि फार वगेळा आहे. जन्मजन्मातंरी करावी 
लागर्णारी साधिा म्हर्णूि त्या संगीताकिे पाहतात. त्या नरयाजाला बसत ते भक् ताच्या श्रदे्धिे  स्वर लावत ते 
योग्याच्या अंतमुवखतेिे. तेथे स्वर हाच त्याचंा परमात्मा असे. त्याच्याच माध्यमातूंि त्या िादब्रह्मापयंत 
पोहोचत. श्रद्धा व अंतमुवखता त्यािंा ऋद्धी व नसद्धी प्रमारे्ण नरयाजाच्या खितर मागांवर सोबत करीत.संगीत 
कला सुद्धा योगसाधिाच आहे. नहराबाईिंी िोळसपरे्ण हे जार्णले. म्हर्णिू एक एक गग  एक एक स्वर 
आपलासा होईपयंत त्या त्याला नरयाजातूि आळवीत असत नविम्र भावािे ही पूजा अखंि करीत. नहराबाई 
नरयाजातूंि अिा घित गेल्या. नहराबाईंच्या संगीतसाधिेत नरयाजाला अिन्य महत्त्व आहे. 

 
संगीताचे धिे घ्यायला सुरुवात केल्यापासूि संगीत षेित्रातूंि निवृत्त होईपयंत नहराबाईंचा नरयाज 

चुकला िाही. नरयाजा बरोबर त्याचें मििही चालत असे. म्हर्णूि त्याचं्या गायिांत अमोघ व भरीव 
पनरर्णामकारकता आली. 

 
नरयाजातं अिेकदा आपले दोर्ष आपल्या लषिात येत िाहीत. ते दाखविू देर्णारे आपलुकीतील 

असाव े लागतात व जार्णकारही असाव े लागतात. नहराबाईिंा असे मागवदिवक लाभले होते. ते म्हर्णजे  
त्याचंी आई ताराबाई  त्याचें थोरले बधूं सुरेिबाबू मािे आनर्ण गुरू वहीदखाँ. नहराबाई नरयाजाला बसल्या की 
ताराबाई बचकाभर तादूंळ समोर आर्णिू ठेवत. एकदा एक पलर्टा घेतला की तादुंळाचा दार्णा इकिूि 
नतकिे र्टाकायचा. पनु्हा तोच पलर्टा. तसाच तादुंळाचा दुसरा दार्णा र्टाकायचा. असा क्रम ते सवव तादूंळ 
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इकिूि नतकिे पिेपयंत चाले. मग दुसरा पलर्टा. यात कुठे थोिा जरी स्वर कमी जास्ती िंाला तरी 
ताराबाई तात्काळ निदिविास आर्णिू देत. त्याचें गुरू वहीदखाँ तर त्यािंा िेहमी म्हर्णत  “तू तंबोऱ्याची सेवा 
कर. पनरश्रमानिवाय बाकी सब िंरू्ट.” 

 
या नरयाजातं नहराबाईंिा कळूि चुकले की प्रत्येक स्वरावर आवाज न्स्थर राहायला हवा. हे काम 

मूलभतू असल्यामुळे नहराबाईंिी त्यासाठी फार प्रयास केले व अिा तऱ्हेिे एकेका स्वराला नसद्ध करूि 
घेतले. 

 
नहराबाईंच्या मागवदिवकाचंा कर्टाषि होता की प्रत्येक स्वर तंबोऱ्यात घुसला पानहजे. जोपयंत 

सप्तकातंला प्रत्येक स्वर साधिेिे नसद्ध होत िाही तोपयंत पनरर्णामकारकता साधत िाही. समोरच्या 
श्रोत्यािंी संगीताच्या द्वारा नहतगूज साधले जाते. कलाकारािे आपल्या हृदयातंील आिंदलहरी श्रोत्याचं्या 
हृदयातं संक्रनमत करूि त्याचं्या भाविा हेलाविू र्टाकरे्ण हे कायव नरयाजािे साधते. नहराबाईिंी ही नकमया 
कमावली. 

 
सगंीत नवश् वात नसद्धपदी आरूढ िंालेले अब्दुल करीम खाँसाहेब यािंी नहराबाईिंा एक मंत्र नदला 

होता. नसद्धाचं्या सूचिा झकवा नसद्धाचंी सागंी ही मंत्राच्याच योग्यतेची असते. जमिाबाई िावाच्या 
नहराबाईंच्या एक मािलेल्या माविी होत्या. त्याचेंबरोबर खाँसाहेबािंी एक निरोप पाठनवला होता. या 
माविींच्या मधाळ िब्दाचं्या मखमली मंजूरे्षतूि खाँसाहेबाचंी तो मंत्र नहराबाईपंयेंत येऊि पोहोचला होता. 
“सुराकंिे सदैव लषि असू दे ” हा तो मंत्र. नहराबाईिंी तो हृदयसंपरु्टी सुरनषित ठेवला. म्हर्णूिच नहराबाईचें 
लषि स्वरावरूि कधीही ढळले िाही. 

 
संगीताची मफैल केव्हाही संपो. सकाळी उठूि मन्द्र सप् तकातंील नरयाज िंाला िाही असे 

नहराबाईंच्या जीविात कधी िंालेच िाही. सातत्यािे जोपासलेल्या िोळस अिुसंधािामुळे गाण्यात सहजता 
आली. गातािा त्यािंा प्रयास कराव ेलागले. िाहीत. िारीनरक कसरत करावी लागली िाही. हावभाव नि 
अंगनवषेिपाची गरज वार्टली िाही. ज्या सहजतेिे फुलपाखरू एका फुलावरूि उिूि दुसऱ्या फुलावर 
जाऊि बसते त्याच सहजतेिे नहराबाईंचे स्वर िाजुकपरे्ण नवनवध रागातूंि अवगाहि करू िकले. 
पानरजाताचे फूल धरतीवर नजतके हळूवार उतराव े नततक्या मुलायमपरे्ण त्याचें स्वर श्रोत्याचं्या हृदयात 
निरत असत. त्याचं्या स्वराकृतीत रनसकािंा आढळली ती फक् त मृदू नितळ नि कलायुक् त वळरे्ण. 

 
नरयाजािे सवांत महत्त्वाची जर कोर्णती गोष्ट घिली असेल तर नहराबाईंिा ‘स्वधमव’ गवसला. प.ु 

ल. देिपाडं्यासंारख्या ममवञ रनसकाचे मत याबाबत बोलके आहे. ते म्हर्णाले की  नहराबाईंच्या गाण्याला 
श्रोते ओरित िाहीत  स्र्टूँझपग करीत िाहीत  कारर्ण श्रोत्यािंा नरिंवायला त्या आपला ‘स्वधमव’ सोिूि गात 
िाहीत. 

 
नहराबाईिंा ‘स्वधमव’ जसा कळत होता तिाच आपल्या मयादाही माहीत होत्या. नरयाजातूि 

नवनजनगरु्ष वृत्ती निमार्ण होऊि त्या एक एक मयादा ओलािंत गेल्या. आिंमबाईंिी त्याचंा हा गुर्ण वाखार्णला 
आहे. त्यािंी म्हर्टले आहे की  “वाधवक्याची चाहूल लागताच नहराबाईिंी गार्णं सोिूि नदलं. त्या गात होत्या 
तेव्हा त्याचंा सूर धंुद करीत असे. त्या सुराचंी रार्णी होत्या.” 
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नरयाजाची पनरर्णती म्हर्णूिच की काय  त्याचं्या गळयात हमखासपर्णा आलेला आहे. गुर्णवते्तच्या 
बाबतीत एखादी बैठक कमी जास्त होरे्ण स्वाभानवक आहे. पर्ण बैठक जमलीच िाही असे कधीच घिले 
िाही. एक एक राग  एक एक तािपलर्टा  इतका घोर्टलेला असे की तो त्याचं्या सौजन्यपूर्णव 
व्यन्क् तमत्त्वाचाच एक घर्टक व्हावा व आञेप्रमारे्ण साकार व्हावा. 

 
सुरेलपर्णा हा नहराबाईंच्या गायििलैीचा आत्मा. ज्याला सूर गवसला त्याच्या हातात सगंीताची 

गुरुनकल्ली आली. सुरेलपर्णा आनर्ण रंजकता याचंा संबंध जुळया भाविंापं्रमारे्ण आहे. स्वर-संवाद आविावा 
ही मिुष्ट्याची सहज प्रवृत्ती आहे. आपल्या गळयातील सूर तंबोऱ्यातील स्वरािी एकजीव करूि पनरपूर्णव 
स्वरसंवाद साधावा तो नहराबाईिंीच. तंबोऱ्यािी एकताि िंालेला त्याचंा मध्य सप् तकातंील र्ष ज इतका 
मिोहारी असतो की त्याच्या लगावाबरोबरच रनसक मिावर त्या आपले अनधराज्य प्रस्थानपत करतात. 
संगीत सभा आपल्या अंनकत करूि घेण्याची ही सुरुवात असते. त्या र्ष जातूंि मग इतक्या सहजतेिे स्वर 
उमर्टतात की जिी कळी उमलावी. रागातं प्रत्येक स्वराची जी श्रुती अनभपे्रत असेल ती िेमकी पकिरे्ण हा 
नहराबाईंचा सहज धमव िंालेला आहे. 

 
आपल्या नवलोभिीय पंखाचंा भरघोस नपसारा मोर जसा पसरवतो तसे एकाच स्वराला िािा रीतीिे 

सजविू नचत्तवृत्ती भारूि र्टाकरे्ण हे नहराबाईंचे कसब आहे. एकाच स्वराचे नवनवधरंगी आनर्ण देनदप्यमाि 
स्वरूप त्या लीलया प्रगर्ट करतात. एखादे िुंंबर सहस्त्र ज्योतींिी प्रकािमाि करूि नफरवाव ेतसे त्याचें 
गारे्ण ऐकतािा वार्टते. 

 
गोिवा हाही एक दैवी गुर्ण नहराबाईंिा लाभलेला आहे. त्याचें व्यन्क् तमत्त्व सौजन्यिील  ऋजू  

सुसंस्कृत आनर्ण माधुयािे नविर्टलेले असल्यामुळे त्याचं्या कलेची अनभव्यक् ती त्याच दजािे मधुर िंालेली 
आहे. जे आहे त्याचा अनभनिविे िाही. त्याचं्या स्वभावातला सयंम त्याचं्या गाण्यातही आहे. 

 
माधुयाच्या जोरावर नहराबाईिंी सामान्य जिािंा मोहूि र्टाकले. रामकृष्ट्र्णबुवा विें म्हर्णाले होते  

“नहराबाईंचे गारे्ण अञाकंरता होते नि तज् ञांकरताही. हे गोि गारे्ण ऐकूि रोगी सुद्धा बरा होईल.” त्याचं्या 
गाण्यात बौनद्धक आिंद तर असतोच पर्ण भाविािंी नहतगुज करर्णारा कलात्मक आिंदही असतो. माधुयािे 
हा कलात्मक आिंद नद्वगुनर्णत होतो. 

 
लय गवसली 
 

आपल्या जीविाचे यि अपयि आपल्या पनरश्रमावर तर अवलंबूि आहेच; पर्ण योग्य वळेी पनरश्रम 
होण्यालाही नततकेच महत्त्व आहे. याला आपर्ण ‘वळे साधरे्ण’ म्हर्णू या. नहराबाईंिा ही वळे िेमकी साधता 
आली. 

 
नहराबाईंच्या आईची इच्छा होती की आपल्या कन्येिे िॉक्र्टर व्हाव.े काळाच्या मािािे ही इच्छा तिी 

महत्त्वाकाषंिीच होती. बरीच पुढची िेंप होती. पर्ण चाकोरीबद्ध होती. काय सागंाव े कदानचत नतथेही 
नहराबाईंच्या हातूि युगप्रवतवक कायव घिले असते. पर्ण नहराबाईिंी वगेळीच वार्ट धरली. 

 



 

 
 अ         

आपल्या मिाचा कल जार्णरे्ण  आपल्यातील गुर्ण नि त्रुर्टी याचंा जमाखचव मािूंि त्याप्रमारे्ण 
कायवप्रवृत्त होरे्ण  हे काम सोपे िाही. पर्ण ते नहराबाईंिी साधले. आपला उत्कर्षव किात आहे  हे त्यािंी अचकू 
ओळखले आनर्ण त्या संगीताकिे वळल्या. 

 
नहराबाई केवळ कलावतीच िंाल्या िाहीत तर त्या नकमयागार िंाल्या. िुसत्या नकमयागार 

रानहल्या िाहीत तर एक प्रवतवक िंाल्या. त्यािंी िवीि पायंिे पािले. पािलेल्या पायडं्याचें यिापयि 
काळािे ठरनवले. ते पाहायला त्यािंा दीघव आयुष्ट्य लाभले. आज त्याचं्या कायाचे त्या जेव्हा झसहावलोकि 
करतात तेव्हा स्वातंत्र्यवीरासंारखे त्यािंाही म्हर्णता येईल— 

 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतवव्यं मे ि नवद्यते झकनचत्। 
धन्योऽहं धन्योहं प्राप् तव्यं सववमद्य संपि्  ॥ 
 
नहराबाईंचा उत्कर्षव िंाला आनर्ण तो त्याचं्या िुद्ध चानरत्र्यािे उजळूि निघाला. म्हर्णिूच बैठकींतील 

गारे्ण त्यािंा माजघरापयंत िेता आले. कुलस्त्रीसाठी संगीताचे षेित्र निःिकं करता आले. संगीत षेित्रालाच 
त्यािंी िालीितेचा साज चढवला. अलोर्ट कीतीिंतरही त्यािंी आपला मूळचा नविम्र भाव सोिला िाही. 
आपल्या सार्वजद्यावंर कधी नचिल्या िाहीत. त्याचें साथीदार केवळ त्याचेंच रानहले. पंचवीस ते तीस वर्षे 
साथ देरे्ण व साथ घेरे्ण सोपे िाही. 

 
त्याचें गारे्ण तर उच् च दजाचे होतेच; पर्ण त्याचें इतर गुर्णही थोर होते. त्याग  ईर्श्रावरची अनवचल 

श्रद्धा  तत्त्वनिष्ठा  व्यवहारातंील सतकव ता व चोखपर्णा  हजरजबाबीपर्णा  नमन्स्कलपर्णा  असे त्यांचे 
नकतीतरी गुर्ण सागंता येतील. 

 
त्याचें सारे स्वभाव नविरे्ष त्याचं्या संगीत जीविात सहज नदसतात. िोधाव े लागत िाहीत. ते 

पानहले की वार्टते  नहराबाईिंा जीविाची लय सापिली आहे. 
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॥ २ ॥ 
 
सत्त्वपरीक्षा 
 

नहराबाईिंी ज्या काळात गायिाच्या षेित्रात पदापवर्ण केले तो काळ संगीताला नवपरीत होता. गारे्ण 
प्रनतनष्ठत मार्णसाचे काम समजले जात िसे. नियाचं्या बाबतीत तर िाहीच िाही. ती जार्णीव नहराबाईंला 
लहाि वयातच िंाली. िुसते िारीनरक कष्ट करूि भागत िव्हते तर मािनसक क्लेिही सहि कराव ेलागत 
होते. त्याचं्या प्रगतीच्या एका पावलागनर्णक संकर्टाचें आघात होत होते. त्याचंी सत्वपरीषिा सुरू होती. पर्ण 
नहराबाई थाबंल्या िाहीत. दुःख उगाळीत बसरे्ण हा त्याचंा स्वभाव िाही. मिािे जे ठरनवले ते पार 
पािण्यासाठी त्या प्रयत्िाचंी पराकाष्ठा करू लागल्या. लहाििी गोष्ट करायलाही अपार कष्ट पितात  हे 
त्यािंा अिुभवाला आले. अिा असंख्य अिुभवातूंि त्या न्स्थतप्रञतेकिे िुंकल्या. “लाभालाभौ जयाजयौ” 
त्यािंा सारखेच वारू्ट लागले. 

 
संगीत बैठकींच्या इनतहासात १९२४ हे साल एका वगेळयाच कारर्णािे गाजले. या वर्षी एका िवीि 

प्रथेची सुरुवात िंाली. नहराबाईंिी गाण्याचा जलसा नतकीर्ट लाविू करायचे ठरनवले. या आधी पुरुर्ष 
गायकािंी आपले िास्त्रीय संगीताचे जलसे नतनकरे्ट लाविू केलेले होते. परंतु स्त्रीकलाकार म्हर्णिू 
नहराबाईिंी घेतलेला हा निर्णवय धािसाचाच होता. पुण्याच्या आयवभरू्षर्ण नथएर्टर मध्ये हा जलसा िंाला. 
पैिाची निकि निभवरे्ण हाच त्यामागे हेतू होता. या नतनकर्टावरूि त्या काळात वादळ उठले गार्णाऱ्यािंा 
वार्टले की नहराबाईिंी गारे्ण स्वस्त केले. 

 
नहराबाईिंी जलश्याची भरपूर जानहरात केली. त्याचें भाऊ कृष्ट्र्णराव आनर्ण सुरेि बाब ू यािंी 

जानहरातींचे फलक घरीच तयार केले. रात्रीच्या अधंारात स्वतः ते गावात महत्त्वाच्या जागी लावले. सवात 
वरचे नतकीर्ट तीि रुपयाचें आनर्ण सगळयात खालचा दर फि आठ आरे्ण. काही गवयािंी बाईिंा ऐकनवले 
की तुम्ही िास्त्रीय संगीताची झकमत फक् त आठ आरे्ण ठरनवलीत. 

 
ठरल्या वळेी जलिाला सुरुवात िंाली. नथएर्टरमध्ये एकही स्त्री उपन्स्थत िव्हती. त्या काळी नस्त्रया 

संगीत जलिाला जात िसत. पुरुर्ष जात. पर्ण तेही लपत छपत. पुण्यातील पगड्या पागोर्टी त्या नदविी 
नथएर्टर मध्ये र्टोप्या घातलेली नदसली. र्टागंत्या गसॅबत्त्या सभागृहात लावल्या होत्या. चार सहा 
गसॅबत्त्याचंा प्रकाि तो काय  पर्ण तेव्हा तो खूप वार्टला. रंगमंचाची सजावर्ट फारिी िव्हतीच. ध्वनिषेिपक 
त्या काळी िव्हते. झकबहुिा ध्वनिषेिपकासमोर गारे्ण गवयी पसंत करीत िसत. श्रोत्यािंाही यंत्रातूि आलेला 
आवाज िको होता. 

 
बैठकीला सुरुवात िंाली. नहराबाई मि लाविू त्याचं्या योजलेल्या आकृनतबधंाप्रमारे्ण गायल्या. 

बैठकीत हळू हळू रंग भरत गेला. गारे्ण सपंले तेव्हा श्रोते तृप् त नदसत होते. 
 
ही बैठक म्हर्णजे संगीताच्या वार्टचालींतला एक महत्त्वाचा र्टप्पा. स्त्री कलाकारािंा उपजीनवकेचा 

एक राजरोस मागव दाखनवर्णारा. श्रोत्यािंा हक्काची जागा देर्णारा. कोर्णी आमतं्रर्ण द्यायला िको  झकवा 
उपकार करायला िको. 
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त्या काळी वतवमािपत्रातूंि गाण्याच्या कायवक्रमाचंी चचा होत िसे. पर्ण अिा जलिाबंद्दल काही 
नदवसािंी परीषिरे्ण येऊ लागली. सगंीत मनैफलींिा वतवमािपत्रातूि दाद नमळण्याचा आरंभ या जलिािे 
िंाला. 

 
नहराबाई एकदा पोमलवािी या गावी कायवयक्रमासाठी गेल्या. पोमलवािी हे खेिेवजा गाव 

कुिूववािीजवळ आहे. त्या वळेी त्या आवघ्या तेरा वर्षाच्या होत्या. बरोबर सुरेिबाबूही होते. ते सुद्धा 
लहािच. सतरा वर्षांचे. तबल्यासाठी बळवतंराव रुकिीकर तर दत्ताराम पववतकर सारंगीसाठी होते. 
कमलाबाई या धाकट्या भनगिीही बरोबर होत्या. ही सारी मंिळी स्रे्टििवर उतरली. आपले सामाि आनर्ण 
वादे्य उतरनवली व इकिे नतकिे िजर र्टाकू लागली. कायवक्रम ठरवायला आलेले कोर्णीही स्रे्टििवर 
नदसत िव्हते. तुम्हाला उतरविू घ्यायला आम्ही स्रे्टििवर येऊ असे त्यािंी सानंगतले होते. पर्ण कोर्णी आले 
िाही. गाव अगदी लहाि. सामाि न्यायला हमाल िाहीत. र्टागंा झकवा बलैगािी िाही. िवेर्टी सामाि 
िोक्यावर घेतले  आनर्ण मागवक्रमर्णा सुरू िंाली. गावाला या गोष्टीची चाहूल लागायला वळे लागला िाही. 
हळूहळू गावकरी भोवती गोळा िंाले. म्हर्णायला लागले  “कोल्हार्टर्णी नदसताहेत.” 

 
रस्ता नवचारत बळवतंराव आनर्ण दत्ताराम पुढे चालत होते. या दोि मुलींचे चालरे्ण त्याचं्यापेषिा मंद 

होते. पढेु जार्णाऱ्या आनर्ण मागे राहार्णाऱ्याचं्या मध्ये एक संपकव  दुवा म्हर्णिू सुरेिबाबू रेंगाळल्यागत या 
छोट्या नमरवर्णुकीच्या मध्यभागी होते. लोकाचें बोलरे्ण कमलाबाईिंा स्पष्टपरे्ण ऐकू येत होते. त्यािंा 
कोल्हार्टर्णी म्हर्टल्याचे त्यािंी ऐकले आनर्ण त्या रिायला लागल्या. सुरेिबाबूसुद्धा गोंधळले. पर्ण नहराबाईिंी 
धीर एकवर्टला. विीलकीच्या िात्यािे त्या कमळाबाईंची समजूत काढू लागल्या. या समजुतीतूि सुरेिबाब ू
सुद्धा सावरले व एकदाचे मुक्कामाचे नठकार्ण आले. 

 
दुदैव संपायला अजूि अवकाि होता. काही वळेािे जेवर्णाची वळे िंाली. सर्णावाराला गिी 

मार्णसाला जेवायला पोर्टभर नमळते. पर्ण या नठकार्णी तीही दाित या संयोजकातं िव्हती. मार्णिी दोि 
पोळया देऊि त्यािंी त्याचंी बोळवर्ण केली. १९१८ सालची ही गोष्ट. 

 
पर्ण हा अपमाि सागंायचा कोर्णाला? जखमेवर फंुकर तरी कोर्ण घालर्णार? अपमाि उगाळीत 

बसायचा िसतो  तर पचवायचा असतो. नहराहाईंिी असे खूप पचवले आहे. 
 
नहराबाई सतरा अठरा वर्षांच्या असाव्यात. मंुबईला त्या काळी सववतोमुखी िाव असलेल्या एका 

गानयकेिे नहराबाईिंा सत्यिारायर्णाच्या तीथवप्रसादासाठी बोलानवले. 
 
त्या नदविी बॉम्बे नथएर्टरमध्ये नहराबाईंच्या गाण्याचा कायवक्रम होता. तो आर्टोपल्यावर त्या घरी 

आल्या नि जेवायला बसल्या. इतक्यात नहराबाईंचे एक साथीदार दत्ताराम पववतकर आले आनर्ण त्यािंी 
नहराबाईिंा सत्यिारायर्णाच्या पूजेची आठवर्ण नदली जेवर्ण आर्टोपल्यावर लगेच नहराबाई त्या ज्येष्ठ 
गानयकेकिे गेल्या. त्याचेंबरोबर त्याचें बंधू कृष्ट्र्णरावही होते. 

 
तेथे जाऊि पाहतात तो तेथे गाण्याची जय्यत तयारी नदसली. बैठक तयार होती. लोि ठेवलेले 

होते. उदबत्त्याचं्या सुवानसक वातावरर्णात एक धंुदी आली होती. नहराबाईंिी त्या गानयकेला नवचारले  



 

 
 अ         

“गार्णं कुर्णाचं आहे?” त्या म्हर्णाल्या  “तुमचचं आहे. आम्ही तुमचीच वार्ट पाहत होतो.” तेथे बापूराव 
पेंढारकर आनर्ण दीिािाथ मंगेिकर नकतीतरी आधीपासूि आलेले होते. ते सुद्धा वार्टच पाहात होते. 

 
नहराबाई म्हर्णाल्या  “मािंं जेवर्ण िंालं आहे. आता मी किी गार्णार?” एकतर नहराबाईिंा हेही 

माहीत िव्हते की आज आपल्याला गायचे आहे. बाईंचे वय कोवळे  काय कराव े म्हर्णूि त्या भाबंावल्या 
होत्या. त्या ज्येष्ठ गानयकेची अवञा होऊ िये असे वार्टत होते  तर भरल्या पोर्टी कसे गायचे हा प्रश्ि होता. 
इतक्यात त्या गानयका म्हर्णाल्या  “तुम्ही घाबरल्या तर िाही?” हा प्रश्ि करण्यामागे नहराबाईंचा 
पार्णउतारा करावयाचा त्याचंा हेतू असू िकेल. त्याचें बोलरे्ण सरळ वार्टत िव्हते मात्र खरे. 

 
बापूरावािंा आनर्ण दीिािाथािंा केवळ तेवढ्याच साठी बोलनवले होते. नहराबाईंिा मात्र ‘गायचे 

आहे’ असे सानंगतले िव्हते बापूरावािंा नहराबाईंचे गारे्ण आवित असे. दीिािाथािंा तर आपल्या या 
मािलेल्या भनगिीचे सतत कुिलच घिाव ेअसे वार्टत होते. नहराबाईंिा थोिी सुद्धा आधी सूचिा ि देता 
गायला सागंरे्ण त्या दोघािंाही आविले िाही. 

 
दीिािाथ नहराबाईंच्या मदतीला धाविू आले. त्यािंी तेथेच बसल्या बसल्या प्रश्िकंुिली मािंली. 

त्याचंा ज्योनतर्ष िास्त्राचा व्यासंग सगळयाचं्याच पनरचयाचा होता. दीिािाथ एकदम म्हर्णाले  “नहराबाई  
तुम्ही खुिाल गा. ‘म’ अषिर निघाले आहे. अहो  तुम्ही जेवलात तरी काय िंालं? तुमच्या गळयात सूर आहे  
तो पोर्टात अि गेल्यामुळे रुसूि थोिाच बसर्णार आहे? गा खुिाल.” दीिािाथािंा बाईंचा अनतिय 
कळवळा. एवढ्यात बापूराव दीिािाथािंी काही संगिमत करूि नहराबाईजंवळ आले. आनर्ण हळूच त्याचं्या 
कािािी पुर्टपरु्टले. षिर्णाचाही नवलंग ि लावता नहराबाई बठैकीवर जाऊि बसल्या. 

 
तंबोऱ्याच्या तारा जुळल्या. बाईिंी मालकंस आळवला. जेवर्ण िंालेले होते तरी गाण्यात थोिेही 

न्यूि आढळले िाही. त्या जमूि गायल्या. बापूराव व दीिािाथ सतत दाद देत होते. गारे्ण चढत्या श्रेर्णीिे 
रंगत गेले. नहराबाईंचे कसब पाहूि दोघेही भाराविू गेले. 

 
बैठक दोि-अिीच तास िंाली. बठैक अिी रंगली की इतरही “वाहवा” नि “बहोत अच्छे” ची 

खैरात करू लागले. पळापळािे रंगत वाढतच होती. िवेर्टी दीिािाथ व बापूराव उठले आनर्ण त्यांिी बैठक 
संपल्याचे जाहीर केले. 

 
इचलकरंजी ससं्थािच्या महाराजाचं्या गुर्णग्राहकतेबद्दल बराच बोलबाला होता. सानहत्य  नचत्र  

निल्प  आदी कलाचें ते रनसक होते. संगीत हा त्याचंा नजव्हाळयाचा नवर्षय होता. त्यािंी एकदा त्याचं्या 
खाजगीवाल्याकंिे चौकिी केली की सध्या गायिाच्या षेित्रात कोर्ण िवीि आहे? महाराजािंी अिेक जुिे 
कलाकार ऐकले होते. कीतविकार पट्टीचा गार्णारा असेल तर ते कीतवि ऐकत असत. एखाद्या दग्यात 
आलेला सुरेख लय साभंाळर्णारा बनेफकीर फकीर त्यािंा वज्यव िव्हता. पढंरीच्या याते्रला निघालेल्या 
एखाद्या वारकऱ्याची “नवठ्ठला” म्हर्णूि आतवतेिे मारलेली ताि त्यािंा सुखनवल्यानिवाय राहत िसे. 
महाराजािंा िवीि िवीि ऐकण्याचा िौक होता. 

 
कोर्णी तरी सुचनवले की सध्या पुण्याची नहराबाई िावाची मुलगी खूप तयारीिे गाते असे ऐकतो. 

महाराजािंी नहराबाईंिा रीतसर बोलावरे्ण पाठनवले. बाई आल्या. रात्री बैठकीत मािकरी आपापल्या जागी 
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स्थािापि िंाले. वादे्य सुरात लाविू िंाली. महाराजाचें आगमि िंाले. प्रथेप्रमारे्ण महाराजाचंा योग्य तो 
आदर िंाला. गारे्ण सुरू करण्यापूवी  बाईिंी रीतीप्रमारे्ण महाराजाचंी अिुञा मानगतली. हीच नहराबाई आनर्ण 
महाराजाचंी भेर्ट. वीस-एकवीस वर्षाची कृि मुलगी महाराजािंा नदसली आनर्ण त्यािंी मृदू आवाजात 
नवचारले  “बरे्टा  तू नकती वळे गाऊ िकिील?”महाराजािंा वार्टले असेल की ही इतक्या लहाि वयाची व 
नकरकोळ प्रकृतीची मुलगी गाऊि गाऊि नकती गार्णार? महाराजािंा नतची कीव आली असावी. 

 
नहराबाईिंा आपली कोर्णी कीव कररे्ण मान्य िव्हते. त्या स्वतः आपल्या ताकदीनवर्षयी निःिकं 

होत्या. आत्मनवर्श्ासाला िम्र बिविू त्या महाराजािंा म्हर्णाल्या  “आपर्ण ऐकाल नततका वळे मी गाईि.” 
 
महाराजािंा हे उत्तर आविले. उत्तराची पद्धती सुद्धा आविली. उत्तरामागचे सामथ्यवही जार्णवले. 

आता ते नकती खरे नि नकती फसव ेहे पहायचे होते. 
 
सािेिवला बैठक सुरू िंाली. बाई िुद्धकल्यार्ण गाऊ लागल्या. हा राग त्याचें गुरु वहीदखाँसाहेब 

याचंा आविता. हा गळयावर चढवायला त्यािंी खूप मेहेित घेतली होती. या रागाला नकरार्णा घराण्याच्या 
गायकीत मािाचे स्थाि आहे. तसेच नहराबाईंच्या जीविात या रागाबद्दल एक वगेळा सदंभव आहे. 

 
गाता गाता तो संदभव नहराबाईंच्या दृष्टीसमोर तरळू लागला. प्रथम दिविी आरोहात भपूाचा तोंिवळा 

दाखनवर्णारा हा राग खाँसाहेब निकव ू लागले तेव्हा त्या म्हर्णाल्या होत्या  “खाँसाहेब  आपला भपू तर 
िंालेला आहे.” खाँसाहेब िंालेल्या भपूचीच तर पनु्हा तालीम देत िाहीत िा  अिी िकंा िवीि राग 
निकायला उत्सुक असलेल्या त्याचं्या मिात िोकावली. खाँसाहेबाचं्या कल्लेदार नमिातूंि हसू ओघळले. ते 
म्हर्णाले  “बरे्टी  आगे तो सुि लो.” आनर्ण तार र्ष जावरूि घैवतावर येतािा मींिेिे येर्णारा निर्षाद व 
पंचमावरूि गंधारावर येतािा मींिेिे येर्णारा मध्यम नहराबाईिंा मोहविू गेला. अिा पद्धतीची तंत अंगाची 
मींि तोपयंत कुठल्याच रागात त्या निकल्या िव्हत्या. ती गळयावर चढनवण्यासाठी खाँसाहेबािंी प्रयत्िाचंी 
निकस्त केली. तसेच देसकारापासूि हा राग कसा साभंाळूि ठेवावा याचे खाँसाहेबािंी केलेले तानत्त्वक 
नववचेिही त्यािंा आठवले. या साऱ्या स्मृती मिात घोळवीत नहराबाई गात होत्या— ‘तुम बीि कौि 
खबरीया.’ प्रत्येक पंचमाची व र्ष जाची मींि वाहवाची दाद घेत होती. रागाच्या अवरोही चलिािे समर्वपत 
भाव स्वरातूि निथळत होता. राग संपला तेव्हा दीि तास होत आला होता. 

 
संपूर्णव स्वतंत्र वैनिष्ट्ट्यासंह नहराबाई गात होत्या. त्याचंी नवलंनबत आलापाची अिुपम पद्धती 

महाराजािंा सुखविू गेली. मधल्या नवश्रातंीत महाराजािंी नवचारपूस केली व दमली असिील तर आर्टोपते 
घ्यायला सानंगतले. बाई म्हर्णाल्या  “छे  मी दमले िाही. पर्ण.....” तो िब्द तेथेच तोिूि महाराज म्हर्णाले  
“आम्ही अगदी पहार्ट फुरे्टपयंत बसायला तयार आहोत.” 

 
नवश्रातंीिंतर बैठक आर्णखी रंगली. बाईिंी ठेवर्णीतला मालकंस काढला. भजिे व िाट्यगीते 

आर्टोपल्यावर भरैवी िंाली. तेव्हा सािेतीि वाजूि गेले होते. 
 
िागपूरचा उल्लखे िंाला म्हर्णजे नहराबाईंच्या वाधवक्यािे षिीर्ण िंालेल्या िजरेत एक चमक येते. 

िागपूरचा रनसक सहजासहजी कोर्णाला मान्यता देत िाही. पर्ण एकदा का कलाकाराची परीषिा िंाली 
म्हर्णजे िागपूरकराचं्या नदलेर वृत्तीला घरबधं िसतो. तो काळ असा होता की नस्त्रयािंी संगीताचे जलसे 
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करायचे हेच क्रातंीचे पाऊल होते. असा एक जलसा िागपूरला व्हायचा होता. नदवस ठरला. जानहरात 
िंाली. सभागृह खचाखच भरले. तबल्यावर बळवतंराव रुकिीकर. सारंगीवर बाबुराव कुमठेकर. पर्ण 
पिदा वर जाताच नहराबाईंच्या कृि आकृतीकिे पाहूि कुजबजू सुरू िंाली  “अरे ही काय गार्णार? आपले 
पैसे फुकर्ट गेले रे बाप्पा!”लोक पोळयाच्या मारबतीच्या वळेेला जसे हेल काढूि ओरितात तसे ओरिू 
लागले. काही लोकािंी नहराबाईिंा अगोदरच भीती घातली होती. त्याचा प्रत्यय येऊ लागला. 

 
नहराबाईिंा सुरेिबाबूिंी धीर नदला. बळवतंराव रुकिीकर म्हर्णजे उंचापुरा पनहलवाि गिी. एक 

आधार वार्टायचा. निवाय वयही बरेच अनधक. नततक्या उन्हाळया-पावसाळयाचें जास्त अिुभव त्याचं्या 
पदरी होते. त्यािंी तबल्यावर थाप ठेवली म्हर्णजे तबला िंाकूि जायचा. ते नहराबाईिंा हळूच म्हर्णाले  “ही 
तर परीषिा आहे. िातं राहूि गार्णं सुरू कर.” 

 
बाईिंी तंबोऱ्यावर बोरे्ट नफरनवली. तारा छेिल्या गेल्या. तंबोरा घुमू लागला. तंबोरा असा सुरेल 

लागला होता की समोरच्या रागेंत बसलेल्या जार्णत्या श्रोत्यािंा कळूि चुकले की आजचे गारे्ण ‘तय्यार’ 
आहे. 

 
कुजबजू हळूहळू कमी िंाली. अस्ताई संपविू नहराबाई समेवर आल्याबरोबर सवव सभागृह गजूवि 

उठले “हा!ं” दाद तर सुरेख नमळाली. समजूतदारीची नि जार्णती. नहराबाईंची भीि चेपली. त्या काहीिा 
मोकळया गाऊ लागल्या. 

 
त्या िकंरा गात होत्या. आलापीच्या अंगािे बढत करत होत्या. सट्ट्ट्याच्या तािा फारच स्वच्छ 

जात होत्या. पर्ण त्यात आतर्षबाजी िव्हती. िकंरा रागाची प्रकृती काहीिी आक्रमक तरी उदात्त. त्यात 
नहराबाईंच्या स्वभावाचा स्थायी भाव असलेला िातंरस नमसळला ते नमश्रर्ण इतके मिोहारी िंाले की कळत 
ि कळत सवव श्रोते वाहवा देऊ लागले. तन्मय होऊि गेले. पनहल्या रागातंच नहराबाईंिी सभा झजकली. 

 
त्यािंतर िागपुरात एकामागिू एक असे आठ आनर्ण अवती भोवतीच्या गावातं पाच असे एकूर्ण तेरा 

जलसे िंाले. पढेु जेव्हा जेव्हा त्या िागपुराला गेल्या तेव्हा तेव्हा त्यािंा लोकािंी िोक्यावर घेतले. 
 
िागपुरचे झहदुमहासभेचे अनधविेि नहराबाईंच्या चागंले लषिात आहे. त्या अनधविेिात नहराबाईचें 

गायि िंाले. बाईिंा तो कायवक्रम निःिुल्क मागण्यात आला होता. बाईिंी सुद्धा तो आिंदािे मािधि ि घेता 
नदला. पर्ण महासभेिे मात्र या कायवक्रमाला नतकीर्ट लावले. लोकािंा त्याची कुर्णकूर्ण लागली. नहराबाईंिी 
जर कायवक्रम फुकर्ट नदला आहे तर आमच्यापासूि पैसे का ंघ्यावते? असे ते आपसातं बोलू लागले. 

 
नहराबाई गािमंचावर गेल्या. साथीदार अगोदरच येऊि बसले होते. मािंवात फि पंधरा-वीस 

श्रोते होते. पर्ण मािंवाबाहेर गदी उसळली होती. इतक्यातं नवजेचे नदव े गेले. सगळीकिे अंधार िंाला. 
एकदम गलका सुरू िंाला. नहराबाई घाबरल्या. त्या गोंधळात काय घिेल नि काय िाही. तेवढ्यात कोर्णी 
तरी रंगमंचावर चढले. त्या मार्णसाजवळ मंद प्रकािाचा र्टॉचव होता. तो नहराबाईंिा म्हर्णाला  “ताई  तुम्ही 
घाबरू िका. तुम्ही स्वस्थ बसा.” िंतर तो खाली उतरला. तोच नदव ेआले. 
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तेवढ्यात मािंव श्रोत्यािंी खच् चूि भरला होता. नदव े लागताच आरिा िाही की ओरिा िाही. 
सगळे जर्णू नतनकरे्ट काढूि ऐर्टीत बसले होते. श्रोतृवगव प्रनतनष्ठत नदसत होता. मघािी मािंवात नफरर्णारे 
स्वयंसेवक आता नदसेिासे िंाले होते. आता मािंवात स्वयंिासि आले होते. सगळीकिे निःिब्द िातंता 
पसरली होती. 
 

बाईिी त्याचं्या भात्यातील ठेवर्णींतला पर्टदीप बाहेर काढला. त्या रागातील ‘धि धि बाजू रे’ ही 
आिाचौतालातील चीज मोठ्या िौलािे त्यािंी पेि केली. सहजता हे त्याचें वैनिष्ट्ट्य. गाण्यातील 
हमखासपर्णा हे त्याचं्या तपस्येचे फळ माधुयाची तर त्यािंा ईश् वरदत्त देर्णगी. पनहल्या अध्या तासात बाईचे 
गािकलेवरील प्रभतु्व लोकािंा कळूि चुकले. 

 
‘मीराबाई’ या िार्टकातील ‘सखे मी मुरारी विी पानहला’ या प्रनसद्ध गीताद्वारे नहराबाईिी 

भीमपलास आळवला. िंतर ‘राधेकृष्ट्र्ण बोल’ या भजिािे सभा संमोनहत िंाली. पहारे्ट गारे्ण सपंले तेव्हा चार 
वाजूि गेले होते. 

 
यशोयात्रा 
 

प्रनसद्धीला काही योग याव ेलागतात. असा एक योग नहराबाईच्या जीविात अकन्ल्पतपरे्ण आला. 
१९३७ साली भपूेंद्रबाबू घोर्ष यािंी एक संगीत सभा कलकत्त्याला भरवली. त्या काळी ‘संगीत सभा’ हा िब्द 
रूढ िव्हता. ‘म्युनिंक कॉन्फरन्स’ म्हर्णत असत. फार थोड्या नठकार्णी या संगीत-सभा भरत असत. अिीच 
एक ‘ऑल इनंिया म्युनिंक कॉन्फरन्स’ भपूेंद्रबाबूिंी घेतली होती. नतची सवव व्यवस्था खिाबाबूंकिे होती. 
त्या वळेी केसरबाई केरकर झहदुस्थािात सववमान्य िंालेल्या होत्या. त्याचं्या सूचिेवरूि नहराबाईिंा या 
कॉन्फरन्सचे बोलावरे्ण आले. 

 
खिाबाबू आनर्ण जद्दिबाई यािंी नहराबाईंचे गारे्ण ऐकूिच त्यािंा निमंत्रर्ण नदले. नहराबाईिा साथ 

करायला त्याचें िेहमीचे साथीदार कलकत्त्याला गेले. सुरुवातीला नहराबाईिी िकंरा आळवला. एक 
निरामय िातं असे वातावरर्ण तयार िंाले. बाईिी त्यािंतर होरी गानयली. स्वराचंा माि राखूि गीतातील 
िब्द आनर्ण अथव त्या नविद करीत होत्या. सामान्य जितेला आकृष्ट करूि िब्द व अथव या द्वारे संगीतात 
गंुतविू ठेवण्याची ििी होरीत आहे. त्यात भावािंा आवाहि असते. रस-निर्वमती हे त्यातील लक्ष्य असते. 
होरी हा लनलत गायिाचा एक प्रकार. त्यातील लानिकपर्णा साभंाळता आला पानहजे. यात भाविािंा 
आवाहि असल्यामुळे हा प्रकार बंगालमध्ये नविरे्ष आविीचा. िंतर लोकािंी मागर्णी केली म्हर्णिू नहराबाईिी 
‘राधे कृष्ट्र्ण बोल’ हे भजि म्हर्टले. भजि हा प्रकार सगळयासंाठीच मोकळा. सुस्पष्ट िब्द भावािुकूल स्वरात 
घोळले म्हर्णजे गारे्ण समजर्णारा नि ि समजर्णारा दोघेही मोनहत होतात. ‘अकेली मत जैयो राधे जमुिाके 
तीर’ ही भरैवी म्हर्णजे नहराबाईंच्या गाण्याचा कळस. 

 
नहराबाई िातंपरे्ण गात होत्या. बाईंचे वय बत्तीस वर्षांचे म्हर्णजे लोकेर्षरे्णचेच. चमत्काराचे आकर्षवर्ण 

या वयात असते. पर्ण असा प्रकार पसुर्टही त्याचं्या ठायी िव्हता. बाई गाण्यासाठी गात होत्या. गारे्ण संपले 
तेव्हा केसरबाईंिी तोंि भरूि कौतुक केले. नहराबाई गाण्यापूवी सवांिा संिय वार्टत होता की ही काय 
गार्णार? कृि बाधं्याची  लहाि चर्णीची  काळसर वर्णाची आनर्ण सालस वळर्णाची पोरसवदा स्त्री आपला 
रुबाब जमनवर्णार कसा? असा प्रश्ि सभेच्या सचंालकािंाही पिला होता. गारे्ण ऐकल्यावर तो निल्लक 
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रानहला िाही. सामान्य श्रोत्यालाही नहराबाईिंी आपल्या गािकलेिे भारूि र्टाकले होते. बाईजवळ 
गािकला भरीव आनर्ण व्यापक स्वरूपात तर होतीच  पर्ण नतचा समपवक वापर करण्याची चतुराईही होती. 
नहराबाई गात म्हर्णजे त्याचं्या व्यनिमत्त्वाचे निल्पच साकारत असत. 

 
त्या संगीत सभेिंतर ‘अमृत बिंार पनत्रके’िे त्याचें मूल्यमापि करूि कलकत्त्याला सगंीत रनसकातं 

एका रात्रीत त्यािंा प्रनसद्ध करूि र्टाकले. पनत्रकेिे नलनहले होते— 
 
“नकरार्णा घराण्यात अब्दुल करीमखाँसाहेबाचं्या कलेिी स्पधा करू िकर्णारी उंची नहराबाईंिी 

कमावली आहे. एवढेच िव्हे तर खाँसाहेबािंा क् वनचत चमत्कृती दाखनवण्याचा जो मोह होत असे त्यावर 
नहराबाईिंी नवजय नमळनवला आहे.” 

 
पूवी एखाद्या ऐपतदार श्रोत्याला गारे्ण फार आविले तर तो गार्णाऱ्याला सुवर्णवपदक देत असे. अिी 

नकती तरी सुवर्णवपदके नहराबाईंिा नमळाली. या संगीत समेंलिामंध्ये पनहल्या दजाचे बहुतेक गायक-वादक 
येत त्यामुळे नहराबाईचें िाव झहदुस्थािभर व्हायला मदत िंाली. बाईंिा यािंतर अलाहाबाद कॉन्फरन्सचे 
बोलावरे्ण आले. नतथेही त्यािंी आपले बाविकिी सोिे नसद्ध केले. अिी त्याचंी उत्तरेकिील यिोयात्रा 
कलकत्त्याच्या प्रविेद्वारातूि सुरू िंाली. 

 
१९३७ साली कलकत्त्याच्या सागंीनतक षेित्रात नहराबाईिंी िाव कमावले त्यामुळे पढुच्याही वर्षी 

तेथील म्युनिंक कॉन्फरन्सचे त्यािंा निमंत्रर्ण आले. ही संगीत सभा िाहरबाबूिंी आयोनजत केली होती. 
देिभराचे मोठमोठे कलावतं आले होते. अल्लाउद्दीि खाँ  अली अकबर  रनविकंर  केसरबाई  नथरकवा  ही 
त्यातंली काही िाव.े मंुबईहूि रोििआरा बेगम आनर्ण नहराबाई होत्या. या दोघींचे गारे्ण एकाच नदविी 
व्हावयाचे होते. 

 
रोििआरा बेगम अगोदर व िंतर नहराबाई असा क्रम लागला. रोििआरा बेगम गात उत्तमच. 

त्याही नकरार्णा घराण्याच्याच. अब्दुल करीमखाँ याचं्या निष्ट्या. त्यािंी प्रथम िकंरा आळवला. सगळयाचं्या 
मािा िोलू लागल्या. त्याचं्या गाण्यात सहजता होती नि नदमाखही. दु्रत लय सुरू िंाली तेव्हा तािाचंी 
आतर्षबाजीही पहायला नमळाली. बाईंची तयारी लपत िव्हती. श्रोते खूर्ष िंाले. िंतर ‘नपयाबीि िाही आवत 
चैि’ ही झिंिंोर्टी रागातील ठुमरी त्यािंी अनतिय कलापूर्णव पेि केली. त्या खाँसाहेबाचंी सही सही िक्कल 
करीत होत्या. लोकािंा त्याचे कौतुक वार्टत होते. िवेर्टी त्यािंी एकाएकी ‘जमुिाके तीर’ ही भरैवी सुरू 
केली त्या वळेी रात्रीचे फक् त अकरा वाजले होते. पढेु नहराबाईंचे गारे्ण व्हायचे होते. 

 
लोक अस्वस्थ िंाले. सैगल आयोजकापंैकी एक होते. ते नचिले. रनविकंरही संतापले. भरैवी 

संपविू रोििबाई उठल्या. िंालेल्या प्रकारािे लोक र्टाळया द्यायलाच नवसरले. िाही म्हर्णायला उपचार 
म्हर्णूि दोि चार र्टाळया पिल्या. नहराबाईंिी मात्र रोििआराबाईजंवळ जाऊि त्याचंी प्रिसंा केली. 

 
नहराबाईंच्या प्रिसेंला रोििबाईंच्या आईिे कुरेबाज उत्तर नदले. त्या म्हर्णाल्या  “रोििका इतिा 

तय्यार गािा सुििेके बाद तुम्हें गािा है. जरा सम्हलके गािा.” 
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नहराबाई िातंपरे्ण पर्ण ठामपरे्ण म्हर्णाल्या  “मी प्रयत्ि करते. तेवढेच माझ्या हातात आहे. चागंले 
होरे्ण ि होरे्ण परमेश् वराच्या आधीि.” त्या नठकार्णी सवाई गंधवाचे निष्ट्य फर्णसळकर उपन्स्थत होते. ते 
म्हर्णतात  “त्या संगीत सभेत रोििबाईंच्या भरैवीमुळे िाराज वातावरर्ण निमार्ण िंाले. िंाले ते चागंले िाही 
असे प्रत्येकाला वार्टत होते. नहराबाई आता काय करतात ह्याकिे सगळयाचें लषि लागले होते. लोक 
चुळबूळ ि करता बसले होते.” 

 
नहराबाईिंी तंबोरा हाती घेतला. साथीदार तयार िंाले. बाईंची बोरे्ट तारा िंकंारू लागली त्यािंी 

मारु नबहाग सुरू केला— ‘रनसया हो िा जाय’ रागाच्या मािंर्णीत भारदस्तपर्णा होता. बाई मधुि मधूि िुद्ध 
मध्यम फार लोचदार लावत होत्या. तंत अंगािे चाललेली ही बढत इतकी मिोहारी होती की श्रोत्याचं्या 
दुखावलेल्या मिावर नतिे हळुवार फंुकर घातली. लोकाचं्या मिातील तर्णाव घालवण्यासाठीच जर्णू त्यािंी 
तो राग निविला होता. त्यािंतर ‘होरी खेलो मोसे िंदलाल’ ही होरी त्यािंी म्हर्टली. गारे्ण रंगले. 
कािाकोपऱ्यातूंि वाहवा नमळू लागली रोििआरा गाऊि गेल्या हेच लोक नवसरले. गारे्ण रंगत वाढवीत 
होते; तेवढ्यात आयोजकातंफे सैगल रंगमंचावर आले  आनर्ण म्हर्णाले  “अिी गािसमाधी कोर्णाची 
तोिायला िको हे खरे. पर्ण एक गोि काम करायला मी येथे उभा आहे.” नहराबाईंिा रनसक श्रोत्याकंिूि 
बारा सुवर्णवपदके त्यािंी जाहीर केली. देर्णाऱ्याचे िावं उच्चारूि होताच र्टाळयाचंा किकिार्ट होत होता. 
नहराबाईंच्या मातोश्रींिा धन्यता वार्टली. 

 
िवेर्टी ‘राधेकृष्ट्र्ण बोल’चे स्वगीय स्वर आसमंतात दरवळले. सभा झजकली गेली. सभा संपल्यावर 

लोक रेंगाळत परतू लागले. िंालेल्या अनवस्मरर्णीय बठैकीसबंंधी आपापसातं चचा करत. 
 
ही गोष्ट आहे जालंदरची. हनरवल्लभ िावाचे फार मोठे संत त्या बाजुला होऊि गेले. त्याचं्या 

स्मरर्णाथव भास्करबुवा बखले ‘हनरवल्लभ-मेळा’ िावाची सगंीत सभा भरवीत असत. बहुतेक दर वर्षी मास्तर 
कृष्ट्र्णराव फुलंब्रीकर या सभेत गायला जात असत. 

 
१९४० पयेत या सभेत कोर्णीही स्त्री–कलाकारािे सेवा रुजू केली िव्हती. कारर्ण नतकिे त्या काळी 

पिदा पद्धत होती. 
 
१९४० मध्ये नहराबाईचंा जालंदर आकािवार्णीवर कायवक्रम होता. त्या वळेी अनर्श्िीकुमार िावाचे 

एक पोलीस अनधकारी जालंदरला होते. एक नदवस ते नहराबाईिंा म्हर्णाले  “बाई  जालंदरात दर वर्षी 
निसेंबर मनहन्यात आम्ही एक संगीत-मेळा घेतो. परंतु अजूिपयेंत कोर्णी स्त्री कलाकार येथे गानयली िाही. 
आपर्ण हे धािस कराल का?”नहराबाई म्हर्णाल्या  “आिंदािं गाईि. परंतु माझ्या संरषिर्णाची जबाबदारी 
मात्र आपर्ण घेतली पानहजे.” 

 
अनर्श्िीकुमार तयार िंाले. अनर्श्िीकुमाराचं्या बरोबर नदलीपचंद्र बेदी व संगीत नदग्दिवक बाली हे 

भास्करबुवाचें निष्ट्य होते. त्यािंीही बाईिंा आग्रह केला. पढुल्या वर्षी नहराबाईंिी या सगंीत सभेसाठी यावे हे 
ठरले व तसे जाहीर करण्यात आले. 
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या हनरवल्लभ मेळयाची आर्णखी एक प्रथा म्हर्णजे एका गार्णाऱ्या बरोबर दोि दोि तीि तीि 
तबलजी  पेर्टीवाले व सारंगीवाले साथीला बसत असत. दोि दोि नमनिरे्ट प्रत्येक जर्ण आपले कौिल्य 
दाखवीत असे. त्यामुळे गारे्ण नवस्कळीत होत असे. 

 
नहराबाई मेळयात गाण्यासाठी जालंदरला पोहोचल्या. त्या वळेी किक थंिी पिली होती. त्यातच 

निंमनिंम पाऊस पित होता. तरीही सभेला तोबा गदी उसळली होती. पावसात छत्री धरूि उघड्यावर 
लोक बसले होते. फि कलाकारासंाठी रंगमंचावर छत घातलेले होते. 

 
बाई रंगमंचावर आल्या. त्याचं्या बरोबर एकच सारंनगया  एकच तबलजी व एकच पेर्टीवाला पाहूि 

लोक नहरमुसले. त्यािंा वार्टले  “या काय गार्णार? ये कोई तगिा गािा िही है.” 
 
नहराबाईिंी गाण्याला सुरुवात केली. पूवाकल्यार्णची अस्ताई भरली— ‘होवि लागी साजं.’ आनर्ण 

सभेवर जार्णकार श्रोत्याचंी भरघोस दाद नमळाली. नहराबाई स्वराचं्या नकमयागार आहेत. प्रत्येक स्वर 
आपापल्या जागी चपखलपरे्ण लागत होता. पूवाकल्यार्णसारख्या आलापीप्रधाि रागात नहराबाईचें 
स्वरनवस्ताराचे कौिल्य पाहूि श्रोते नदपले. त्या कधी पंचमाला िावलूि पूनरयाचा आभास निमार्ण करत तर 
कधी त्याला पढेु करूि कल्यार्ण बेमालूमपरे्ण नमसळत. 

 
बाईिंी सभा झजकली. एकच तबलजी  पेर्टीवाला व सारंगीया घेऊिही सभा झजकली. जे बाई गात 

तेच सारंनगया सारंगीवर व पेर्टीवाला पेर्टीवर काढत असल्यािे गारे्ण एकनजिसी िंाले. 
 
त्यािंतर या मेळाव्याला जाण्याचा योग बाईंिा अिेक वळेा आला. 
 
श्री. बी. आर. देवधरािंी १९४० साली मंुबईला एक संगीतसभा आयोनजत केली होती. लॅझमग्र्टि 

रोिवर काँगे्रस हाऊसमध्ये ही संगीत सभा िंाली. सुरुवातीला काही गार्णी िंाली. मग कुमार गंधवाचे गारे्ण 
िंाले. ते त्या वळेी लहाि होते. िंतर नहराबाईंचे गारे्ण व्हायचे होते. अल्लानदयाखाँसाहेबािंा नहराबाईंचे गारे्ण 
ऐकायचे होते. म्हर्णिू ते अगोदरच येऊि बसले होते. 

 
नहराबाईंच्या गाण्याला सुरुवात होर्णार इतक्यात िथ्थ्यिखाँ आत आले आनर्ण त्यािंी नहराबाईंिा 

हळूच सानंगतले की अल्लानदयाखाँसाहेब तुमचे गारे्ण ऐकायला आले आहेत. हे ऐकूि नहराबाई झकनचत 
घाबरल्या. त्यािंी देवधरािंा बोलाविू नवचारले. “खरंच खाँसाहेब आले आहेत का?”देवधर म्हर्णाले  
“िाही आले” पर्ण बाईंिी िथ्थयखाँचे िावं सागंताच ते म्हर्णाले  “खाँसाहेब आलेले आहेत. पर्ण त्याचंी मला 
अिी सक् त ताकीद होती की नहराबाईिंा मी आल्याचे सागं ूिका. त्यािंा मोकळेपर्णािे गाऊ द्या.” 

 
नहराबाईिंा श्रोत्यामंधे खाँसाहेब कोठे नदसेिात. त्यािंी नवचारले  “खाँसाहेब आहेत कुठे? 

त्याचं्याकिे मला घेऊि चला.” 
 
खाँसाहेब झवगेत एका कोपऱ्यात गुपचूप बसले होते. आपले दिपर्ण गार्णाऱ्यावर येऊ िये ही त्या 

मागची भनूमका होती. नहराबाईंिी चरर्णस्पिव करूि त्याचंी इजाजत मानगतली. खाँसाहेब म्हर्णाले  “बेर्टा  
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तुिंं गार्णं ऐकायला तर मी आलो आहे.” नहराबाई धैयव करूि म्हर्णाल्या  “तर मग आपर्ण समोर येऊि 
बसाव ंिा.” खाँसाहेब मग तेथूि उठले आनर्ण समोर येऊि बसले. 

 
नहराबाईिंी मारवा सुरू केला. बाईंचा मारवा वगेळाच आहे. तो ऐकल्यावर वार्टायला लागते की 

मारव्यावर लोक जो औदासीन्याचा आरोप करतात तो चूक आहे. कै. वसंतराव देिपािें म्हर्णत की 
नहराबाईंचा मारवा ऐकला म्हर्णजे औदासीन्य नवरूि जाते. 

 
नहराबाईिंी िुंमऱ्यातली ‘अरे जग बावरे’ ही बंदीि सुरू केली. अस्ताई संपविू त्या समेवर आल्या. 

त्यावर खाँसाहेब उद गारले  “इसको कहते है कायदा. वहीदखाँसाहेबिे तुमको बहुतही अच्छा बताया है. 
नजओ  बेर्टा नजओ  खूब गावो.” मग बाईही मोकळेपर्णी गाऊ लागल्या.गारे्ण छाि रंगले. गारे्ण संपल्यावर 
अल्लानदयाखाँ आत आले नि म्हर्णाले  “तुिंं गार्णं ऐकायला लोक गदी का ंकरतात हे पहायलाच आज मी 
आलो होतो. मी आज बेहद्द खूर्ष िंालो आहे. तुझ्याजवळ ऐकण्यासारखं खूप आहे.” मग पनु्हा प्रसितेिे 
म्हर्णाले  “बेर्टा  गाती रहो!” 
 
रसके भरे 
 

१९४० साली आकािवार्णीच्या कायवक्रमासाठी नहराबाई लखिौला गेल्या होत्या. त्या वळेी त्या व्ही. 
जी. जोगाकंिे उतरल्या होत्या. लखिौच्या एका सुप्रनसद्ध िॉक्र्टराचं्याकिे छोर्टासा जलसा करायचे ठरले. 
िहरातंले गार्णारे  साथ करर्णारे आनर्ण निविक रनसक त्या घरगुती सभेला जमा िंाले होते. त्यात 
नगनरजादेवी गार्णार होत्या. त्यापूवी जोगाचं्या व्हायोनलिचा कायवक्रम व्हावयाचा होता. बठैक ऐकायला 
जोगाबंरोबर नहराबाई गेल्या होत्या. कथ्थक ितवक िभं ूमहाराजही आले होते. 

 
िभं ूमहाराज आले खरे  पर्ण ते तारेत होते. िाभंवीचे सेवि केल्यानिवाय ते हलत िसत की काय 

कोर्ण जारे्ण. त्याचंी देहािंदी र्टाळी लागली होती. कोर्ण आले नि कोर्ण गेले  याचे त्यािंा फारसे भाि िव्हते. 
थोिासा प्रयत्ि करूि ते येर्णाऱ्या प्रत्येकाला अनभवादि करूि मोकळे होत होते. 

 
जोगाचंी धिुकली व्हायोनलिच्या तारावंरूि अिी काही मुलायम नफरली की श्रोते त्या 

ध्वनिलहरींवर तरंगू लागले. जोगाचंा कायवक्रम हमखास रंगायचा  तसा तो रंगला. िंतर नगनरजादेवी 
गायला बसल्या. षिर्णात त्यािंी रंग जमवला. जर्णू गािचंनद्रकाच समोर बसलेली होती. न्स्मतवदिािे 
अनतिय हळूवारपरे्ण त्या गाण्यातूंि सुचवीत होत्या- ‘पहा तर या स्वराकंिे. हा स्वराचंा िजरार्णा केवळ 
तुमच्यासाठी आर्णला आहे.’ प्रत्येक श्रोत्याला वार्टाव ेकी आजचे गारे्ण हे केवळ आपल्यासाठीच आहे. त्या 
नदविीची मनैफल अिी रंगत होती. 

 
बऱ्याच वळेािंतर िभं ूमहाराजही नदलखुलास दाद देऊ लागले. िाभंवीचा अंमल उतरला असावा. 

नगनरजादेवींचे गारे्ण संपले. इतक्यात एक सूचिा पुढे आली. िभं ूमहाराजािंी िाचाव ेम्हर्णूि मंिळी त्यािंा 
आग्रह करू लागली. नगनरजादेवी म्हर्णाल्या  “बैठकीचा पूववरंग तर आम्ही भरला आहे. तुम्हाला पसंद आहे 
िा? मग आता उत्तररंग तुम्ही पूर्णव करा.” 
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िभं ूमहाराज तसे चार्णाषि. म्हर्णाले  “पूववरंगात दोि कलाकार होते. मग उत्तररंगात का ंिसावते? 
आपर्णासारख्या जार्णकार पे्रषिकासंमोर िाचण्यात तर मला आिंदच वारे्टल  पर्ण नहराबाईिंी सुद्धा गायलं 
पानहजे.” 

 
नहराबाईंची गाण्याची तयारी िव्हती. त्या फि ऐकायला आल्या होत्या. प्रवासाचा िीर्ण अजूि 

उतरला िव्हता. पर्ण िभं ूमहाराज हट्टाला पेर्टले. म्हर्णाले  “नहराबाई गार्णार असतील तरच मी िाचेि.” 
त्यावर नहराबाई म्हर्णाल्या  “मग िकोच.” िभं ू महाराज गंभीर िंाले व म्हर्णाले  “तुम्हाला मािंं िृत्य 
बघण्याची इच्छा िाही का?” त्यावर जोग नहराबाईिंा म्हर्णाले  “चपूंताई  म्हर्णा िा.” नगनरजादेवींचाही 
आग्रह पिला. 

 
एखादा छोर्टा ख्याल म्हर्णावा असे नहराबाईिी ठरनवले. पर्ण मुळातला त्याचंा नमन्स्कलपर्णा 

िोकावला. त्या म्हर्णाल्या  “मी तुम्हा सवोच्या इच्छेचा माि राखेि. पर्ण मािंी इच्छा आहे की मी जे गाईि 
त्यावर िभं ू महाराजािंी िाचाव.ं” नगनरजादेवींिी नहराबाईंच्या म्हर्णण्याला दुजोरा नदला. जोगािंीही िभं ू
महाराजािंा नविंती केली. 

 
िभं ूमहाराज तयार िंाले. नहराबाईिंा िभं ूमहाराजाचंी िेंप माहीत होती. अनभियनवलास आनर्ण 

स्वर-नवलास याचंी खेळीमेळीची जुगलबंदी करण्यास दोि तोलामोलाचे कलाकार नसद्ध िंाले. नहराबाईिंी 
तंबोरा सुरात नमळवला. सारंनगयािे व तबलजीिे आपापली वादे्य नमळनवली. 

 
िभं ू महाराज िाचायला उभे रानहले. त्यात कुठलाही अनभनिविे िव्हता. नवचारात हरवलेल्या 

मार्णसासारखे ते गंभीर व अंतमुवख नदसत होते. 
 
नहराबाईिंी आकार लावला. त्या आकारातच त्याचं्या सगंीतातील तयारीची ग्वाही होती. मग सुरू 

िंाली भरैवीतील रसीली ठुमरी— ‘रसके भरे तोरे िैि.’ िभं ूमहाराज खुलले. नहराबाईंची निवि िाचायला 
योग्य होती. नतच्यात मुद्रानभियाला भरपूर वाव होता. झकनचत् कमरेत िुंकूि हात कपाळािी िेऊि िभं ू
महाराजािंी जर्णू नहराबाईचं्या निविीलाच मुजरा केला. या ठुमरीतूि त्यािंा त्याचं्या कलेचा फुलोरा ममवञ 
पे्रषिकापंुढे साकार करता येर्णार होता. त्याचं्या अनभियाला अवसर देत नहराबाई सावकाि गात होत्या— 
‘रसके भरे तोरे िैि’. त्यातील अथाला  साजेिा नवनवध स्वररचिािंी िर्टविू  त्या पेि करीत होत्या. िभं ू
महाराज आपल्या अनभियािे त्यातील भाव िािा तऱ्हािंी व्यि करत होते. गोंजारूि गोंजारूि 
लनिबाळपरे्ण एक एक स्वराकृती तयार होत होती. िभं ू महाराजाचं्या पदलानलत्यािे नि मुद्रा नभियािे 
प्रत्येक िब्दाला रूप प्राप् त होत होते. येथे भाव ऐकता येत होता व पाहताही येत होता. 

 
एक अनवस्मरर्णीय अिुभतूी प्रसादासारखी वार्टली गेली. कायवक्रम संपला तेव्हा सकाळचे सात 

वाजले होते. 
 
नहराबाई लखिौला आकािवार्णीच्या एका कायवक्रमासाठी गेल्या होत्या. तेव्हा बेगम अख्तर 

फैजाबादी यािंी त्यािंा आपल्या घरी उतरविू घेतले होते. त्या वळेी नहराबाईंचे गुरू वहीदखाँ तेथेच होते. ते 
अख्तरींबाईिंा निकवीत होते. 
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एका लग्ि समारंभात बेगम अख्तरिा बोलावरे्ण होते. त्या आपल्याबरोबर नहराबाईंिाही घेऊि 
गेल्या. संध्याकाळी तेथे मफैील होती. एकीकिे खारे्ण व एकीकिे गारे्ण. त्यात प्रथम बेगम अख्तर उत्कृष्ट 
गायल्या. मफैल रंगात आली. तेव्हा सुप्रनसद्ध ितवक िभं ूमहाराज लोकािंा बाजूला सारीत सारीत येऊि 
बसले. भरपूर मद्यपािामुळे त्याचंा तोल जात होता. त्याचं्या जवळ एक छोर्टीिी बॅग होती. नतच्यात घंुगरू 
होते. रनसक श्रोतृवगव असल्यािे त्यािंाही आपली कला पेि करण्याची इच्छा िंाली. त्यांिी तसे जाहीर 
करायलाही सानंगतले. 

 
त्या वळेी नतथे त्याचं्या वनिलाचं्या वळेचे तबलजी फैय्याज खाँ उपन्स्थत होते. िभं ू महाराजािंी 

त्यािंा आपल्याबरोबर साथ संगत करण्याची नविंती केली. पर्ण ते म्हर्णाले  “अब तू क्या िाचेगा इतिी पीिे 
के बाद?” िभं ू महाराज घंुगरू बाधूंि उठले. आनर्ण एक मुनश्कल तोिा घेऊि सभेवर जे आले ते 
नचत्राप्रमारे्ण न्स्थर उभे रानहले. तेव्हा फैय्याजखाचं्या िोळयात पार्णी तरारले. ते उठले आनर्ण िभं ू
महाराजािंा किकिूि नमठी मारत म्हर्णाले  “बरे्टा  तूिे पी है  लेनकि तेरी नवद्या होिमे है  पाक है.” 

 
अप्रनतम िृत्य िंाले. त्या नदविी लोकाचं्या िोळयाचें पाररे्ण नफर्टले. िृत्य संपले तेव्हा िभं ू

महाराजाचंी िजर नहराबाईकंिे वळली. ते त्याचं्यापािी आले व त्यािंा गाण्याकनरता नविंती करू लागले. 
बाई म्हर्णाल्या  “माझ्या गुरुजींची मला परवािगी िाही.” पर्ण ते ऐकेिात. त्यािंी नहराबाईंिा हाताला 
धरूिच स्रे्टजवर िेऊि बसनवले. बेगम अख्तर म्हर्णाल्या  “अब ये छोििेवाले िही है. िुरू हो जाव.” 

 
सकाळचे सहा वाजले होते. बाईिंी देिकार गायला सुरुवात केली. आधीच्या गाण्यावर मात 

करायला त्या गात िव्हत्या. अनतिय सहजपरे्ण गारे्ण चालले होते. आवाज सुरेख लागला होता. त्याचं्या 
गाण्यातल्या भाव-कोमल स्वराचंी आनर्ण कल्पिाचंी लोभस मािंर्णी इतकी मुलायम होती की आधीच्या 
अख्तरीबाईंच्या िजाकती गिंला लोक नवसरूि गेले. िृत्यातला तत् कार आनर्ण मुद्रानभियही नवसरले. 
िंतर बाईंिी ‘अकेली मत जैयो राधे जमुिाके तीर’ ही भरैवी म्हर्टली. पनहला सारा रंग पुसूि गेला. सववत्र 
वाहवा िंाली. 

 
आता घरी जायची पचंाईत. खाँसाहेब रागावर्णार ही भीती. अख्तरीबाईंिा नहराबाई म्हर्णाल्या  

“आता खाँसाहेबािंा तुम्हीच सामोऱ्या जा.” 
 
इकिे चार पाच जार्णकार अगोदरच वहीदखाँकिे आले आनर्ण म्हर्णू लागले  “आज अस्सल गार्ण ं

ऐकलं. काय अप्रनतम गायल्या त्या. बस पूछोही मत. कोई अल्फाजही िही.” ि राहविू खाँसाहेबािंी 
नवचारले  “कोर्ण गायलं?”मंिळींिी सानंगतले  “तुमची निष्ट्या.” तोपयेत या दोघी घरी आल्या होत्या. 
अख्तरीबाईं खाँसाहेबािंा म्हर्णाल्या  “हमारी गलती हुई है.” त्यािंी आपले काि पकिूि म्हर्टले  “आपर्ण 
नहराबाईिंा माफ कराव.े कराल िा?”खाँसाहेब काहीही बोलले िाही. फक् त न्स्मत केले. आनर्ण िोळे नमरू्टि 
िोलू लागले. 

 
दरबारी हकस्से 
 

१९४० साली व्ही. जी. जोग लखिौला होते. त्याचं्या बठैकींत गारे्ण चालले होते. नहराबाई गात 
होत्या. सगळे जर्ण तल्लीि िंाले होते. बाईंच्या उजव्या बाजूला िमसुद्दीिखाँ तबल्यावर तर िावीकिे 
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बाबूराव कुमठेकर सारंगीवर हव े ते बोल लीलया काढत होते. समोर सुरेिबाबू होते. तेवढ्यात एक ऐि 
पंचनविीतला राजस पुरुर्ष बठैकीत येऊि बसला. 

 
गवताच्या पात्यावर उर्षःकाली दवझबदू नदसतो. पर्ण तो येतािा त्याची चाहूल लागलेली िसते. तसे 

या तरुर्णाचे िंाले. गारे्ण थाबंले तेव्हाच तो आल्याचे इतराचं्या लषिात आले. नहराबाईंिी तंबोरा बाजूला 
सरकनवला. हातातल्या रुमालािे कपाळावर जमू पाहर्णारे धमवझबदू नर्टपले. तसा तो रुबाबदार तरुर्ण 
बसल्या बसल्या नहराबाईंकिे सरकला. त्यािे आपली ओळख करूि नदली  “मी जहानंगराबादचा...” 

 
त्याचे वाक्य पूर्णव होण्यापूवीच जोगािंी त्याला थाबंनवले व बोलायला सुरुवात केली. ते म्हर्णाले  “हे 

जहानंगराबादचे िबाब. खास तुम्हालाच भेर्टायला आले आहेत.” िबाबसाहेब म्हर्णाले  “आपर्ण आमच्या 
जहानंगराबादला या. दावत घेऊि मी आलो आहे. तुमचे उद्याचे काम आर्टोपूि आपर्ण निवातंपरे्ण निघू. मी 
थाबंतो. आपर्ण बरोबरच जाऊ.” 

 
िबाबसाहेबाचंी लखिौंत हवलेी होती. नतसऱ्या नदविी सकाळी ही मंिळी निघाली. दुपारी 

जहानंगराबाद आले. तेथे जेवरे्ण िंाली. िबाबसाहेब जातीिे लषि घालीत होते. ते म्हर्णाले  “आता तुम्ही 
नवश्रातंी घ्या; थकला असाल. रात्री आपर्ण गाण्याला बसू. मग मात्र रात्र आनर्ण नदवस याचंा नहिोब मािूं 
िका.” 

 
नवश्रातंीची व्यवस्था चोख होती. नवश्रातंीिंतर नहराबाई नकती वाजले म्हर्णिू अंदाज घेऊ लागल्या 

तर झभतीवरचे घड्याळ तीि वाजताच बंद िंालेले नदसले. नहराबाईजंवळही घड्याळ िव्हते सुरेिबाबूजंवळ 
होते. पर्ण ते आनर्ण जोग नवश्रानंतकषिातं िव्हते. त्यािंा पहायला नहराबाई बाहेर आल्या तर ते दालि मंद 
निळया उजेिािे प्रसि नदसत होते. त्याच्या बाजूचे दालि लाल नदव्याचं्या उजेिात न्हाऊि निघाले होते. 
पिदे लाल होते. आनर्ण त्या रंगाला िोभर्णारी सजावर्ट तेथे होती. मोठ मोठ्या तैलनचत्राचं्या सोिेरी चौकर्टी 
अनधक खुलल्या होत्या. दरबारी काििा येथे कोर्णी तरी गायला हवा  असा नवचार बाईंच्या मिात येत 
िाही  तोच पनलकिचा दरवाजा उघिला. तेथूि सुरेिबाबू नि व्ही. जी. जोग येत होते. पर्ण ते दालि 
नहरव्या रंगािे सजलेले नदसले. नहराबाई नतकिे गेल्या. मोरपखंी गालीच्यावर चालतािा झकवा नहरव्या 
मखमली कोचावर बसतािा एका वगेळयाच दुनियेचा स्पिव होत होता. नहरव्या रंगाच्या नकती वगेवगेळया 
छर्टा तेथे होत्या. पर्ण हे सारे किासाठी? हे संस्थानिकाचें विे म्हर्णाव ेका? असा संभ्रम त्यािंा पिला. 

 
नवचार करता करता लषिात आले की हे ससं्थानिकाचे विे िव्हे. हा तऱ्हेवाईकपर्णा िव्हे. सूयामुळे 

होर्णाऱ्या नदवस आनर्ण रात्र या काल-संवदेिा घालवण्याचे ते एक तंत्र होते. बाह्य कालाच्या पनलकिे 
जगण्याचे ते साधि होते. त्या दालिात आलेल्या मार्णसाला नदवसरात्रीचे भाि राहार्णार िव्हते. थकलात 
की नवश्रातंी घ्या  िंोपा. अधूिमधूि खाद्यपदाथाचा आस्वाद घ्या. पुन्हा ताजेतवािे िंाल्यावर गायला बसा. 
रंगीत दालिािंी हे साधले. 

 
सुरुवातीला नहराबाईंिा गाण्याची नविंती िंाली. त्या पर्टदीप गायल्या. वातावरर्ण प्रसि करर्णारे 

होते. श्रोतेही दजेदार गायकच. बाईंच्या िंतर सुरेिबाबू गायले. त्यािंतर जेवरे्ण िंाली. नविायकबुवा 
पर्टवधवि जेवले िाहीत; कारर्ण लगेच ते गार्णार होते. त्यािंीही बठैक रंगवली. प्रत्येक जर्ण सभा गाजवत 
होता. मग सारंगी िंाली. गाण्याची आवतविे एकामागिू एक अव्याहत चालली होती. 
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सूयाचे उगवरे्ण झकवा मावळरे्ण समजत िव्हते. नदव्याचं्या रंगीत नकमयेिे तो पनरर्णाम साधला होता. 
दालिातले घड्याळ बंद होते. म्हर्णजे मुद्दामच घड्याळे बदं करनवली होती. 

 
िंतर बिाखािा िंाला. पुन्हा मफैल रंगली. यािंतर सवव कलाकारािंा जहानंगराबादचे दिवि 

घिनवले गेले. सागंाती िबाबसाहेब होतेच. त्यािंी स्वतः सगळयांिा लखिौला आर्णिू पोहोचनवले. नबदागी 
नदली. धन्यवाद नदले. 

 
लखिौला ही मंिळी परतली तो चवथा नदवस होता. एखाद्या स्वप्िासारखे ते तीि नदवस ि कळत 

गेले होते. 
 
ही घर्टिा १९४०-४१ सालातली असावी. त्या वळेी नकिि महाराज िावाचे निजामचे प्रधाि होते. 

निजामाची झहदू पत्िीपासूि िंालेली मुलगी नकिि महाराजाचं्या मुलाला द्यायचे ठरले. लग्ि सोहाळा 
धूमधिाक्यािे िंाला. चालीरीती प्रमारे्ण कायवक्रमाचंी रेलचेल होती. खारे्ण नपरे्ण  िृत्य आनर्ण गायि याचंी 
गदी उसळली. तेव्हा नहराबाईंचाही मुक्काम हैदराबादला होता. 

 
नकिि महाराजाकंिूि नहराबाईंिा निमंत्रर्ण आले. बाईंिी निमतं्रर्ण स्वीकारले तेव्हा नकिि 

महाराजािंा आिंद िंाला. त्यािंा वार्टले की हे आगळे वगेळे खािदािी गारे्ण निजाम सरकारला मेजवािी 
ठरर्णार. नकिि महाराजाकंिे ज्या नदविी पािसुपारी होती त्याच नदविी नहराबाईंिी गायचे होते. या 
कायवक्रमाला बरेच कलावतं बोलावले होते. निजाम सरकाराचंी स्वारी आली. त्यािंी पृच्छा केली की िवीि 
पर्ण चागंले गार्णारे कोर्ण आहेत? नकिि महाराजािंी नहराबाईचें िाव सानंगतले. निजाम म्हर्णाले  “ठीक 
आहे. पेि करो.” नकिि महाराजािंी नहराबाईंिा गाण्याची सूचिा नदली. तबल्यावर िमसुद्दीि  सारंगीवर 
बाबूराव कुमठेकर आनर्ण हामोनियमवर राजाभाऊ कोसके तयार होते. नहराबाई आल्या  िेहमीच्या 
िालीितेिे बसल्या  आनर्ण त्यािंी तंबोरा उचलला. 

 
हे पाहूि निजामाच्या कपाळाला आठ्या पिल्या. त्यािंी नकिि महाराजाकंिे पाहूि नवचारले  “ये 

कैसा गािा है?”तेव्हा नकिि महाराज म्हर्णाले की त्या बसूि आनर्ण तंबोरा घेऊि गातील. ह्या प्रकारािे 
नहराबाईंच्या मिात पाल चकुचुकली पर्ण त्या गायला लागल्या. गारे्ण जेमतेम सुरू िंाले तोच निजाम 
म्हर्णाले  “ये क्या बदतमीजी है? ऐसा गािा सुििेकी हमे आदत िही. बंद करो ये गािा.” 

 
त्याचं्या या गिगिार्टाबरोबर गारे्ण थाबंले. निजाम म्हर्णते होते की बायकािंी गायचे ते उभे राहूि  

हावभावािंी िर्टलेले. “गािा उसीको कहा जाता है. ऐसा ठीक ढंगसे गािा है तो िुरू रख्खो  िही तो बंद 
करो.” 

 
गारे्ण थाबंले होतेच. नहराबाई िातंपरे्ण उठल्या आनर्ण आपल्या जागेवर जाऊि बसल्या. नहराबाई 

वरूि िातं भासल्या तरी आत ज्वालामुखीचा भिका थोपवीत होत्या. 
 
त्यािंतर पधंरा वीस गानयकाचं्या गिंला पेि केल्या गेल्या. गानयका उभ्यािे गायल्या. त्याचें 

साझजदेही उभे होते. हावभावासनहत गारे्ण चालले होते. 
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काही वळेािे गारे्ण सपंले. मफैलीिंतर नबदागी आली. िाही थार्ट होता. चादंीच्या तबकातं त्या 
काळातले एक हजार रुपये होते. वरूि सुरेख रुमाल िंाकलेला होता 

 
इतर गानयकाचं्या बरोबर नहराबाईंच्या समोरही नवदागी आली. नहराबाई म्हर्णाल्या  “मी गायले 

िाही म्हर्णूि मला नबदागी स्वीकारता येर्णार िाही. मी गाण्याकरता येऊि गारे्ण ि होताच नबदागी स्वीकाररे्ण 
हा मािंा सन्माि तर िव्हेच िव्हे  पर्ण माझ्या नवदे्यचा हा अवमाि आहे. याहीपनलकिे म्हर्णायचे िंाले तर ते 
एक पाप आहे. आनर्ण हे पाप मी करर्णार िाही.” 

 
तरीही कारभारी मंिळी आपला हेका सोिीिात. असा प्रसंग त्यािंी पूवी अिुभवला िव्हता. ती 

मंिळी पैिाचे महत्त्व पर्टव ूलागली. नकिि महाराजाचंी नबदागी िाकाररे्ण कोर्णत्या भावात पिेल हे वगेळया 
पद्धतीिे सुचव ूलागली. समेर्ट करावा असे प्रत्यषि तबलािवाज िमसुद्दीिखाँ सुद्धा म्हर्णू लागले. पर्ण बाईंचा 
करारी स्वभाव उफाळला. त्या म्हर्णाल्या  “नजस कलापर म ै नजस्मसेभी ज्यादा प्यार करती हूूँ उसकी 
बेइज् जती मैं िही सहूूँगी  िही सहूूँगी.” तार सप् तकातं पोहोचलेल्या आवाजाची धार सगळया उपन्स्थतािंा 
जार्णवली. मंिळी अवाक िंाली. काय होते आहे हे कळण्याच्या आत एक आवाज सवांिी ऐकला. 
नहराबाईंसमोर धरलेले नबदागीचे तार्ट भर दरबारातं त्यािंी उधळूि नदले होते. 

 
सवव सभा तर्टस्थ िंाली. बाईंचे साथीदार घाबरले. िमसुद दीिखाँ म्हर्णाले  “अब क्या होगा?” 

कुमठेकर म्हर्णाले  “संस्थािामंध्ये काय वारे्टल ते होऊ िकते.” नहराबाई उसळूि म्हर्णाल्या  “फासावर तर 
देर्णार िाहीत िा? मग िंालं तर. असं मृतवत जगिू तरी काय उपयोग?” 

 
नहराबाई उठल्या. साथीदारही उठले आनर्ण बाईंच्या मागोमाग निघाले. भनवतव्य काळोखाचे होते 

त्या काळात संस्थािातं काहीही घिू िकले असते. अिा अिेक गोष्टी ऐकूही येत. इतर लोकही आता 
नहराबाईंच्या सबंंधात काय घिते हे समजूि घ्यायला उत्सुक होते. 

 
दुसऱ्या नदविी सकाळी नकिि महाराजािंी नबदागी पाठवली. आनर्ण सोबत निरोपही पाठनवला की  

“काल आपला अपमाि िंाला याचे मला दुःख आहे. निजामसाहेबािंा पक्क्या गाण्याची सवय िाही  म्हर्णिू 
तसे घिले. मी पाठवीत असलेली रक्कम आपल्या गािनवदे्यच्या चरर्णावर ठेवलेला िजरार्णा आहे. परत 
पाठव ूिये.” 

 
संस्थानिकाचं्या लहरीच्या अिेक कथा प्रचनलत आहेत. त्या भल्याबऱु्या दोन्ही प्रकारच्या असतात. 

बिोद्याच्या सयाजीराव गायकवािाबंद्दल मात्र सववत्र एकमुखी गुर्णगािच ऐकू येई. प्रजेबद्दल पे्रम असर्णाऱ्या 
थोड्या संस्थानिकापंैकी ते एक होते. पर्ण नतथेही नहराबाईचंी एकदा फनजती िंाली. 

 
१९३६ साली सयाजीराव महाराजाचं्या राज्यारोहर्णाचा हीरक महोत्सव होता. त्यानिनमत्त सवव 

जितेला फुकर्ट गारे्ण–वाजवरे्ण व िृत्य बघता याव ेम्हर्णिू बिोद्याच्या कमेर्टी बागेमध्ये तीि मोठे तंबू ठोकले 
होते. एकात गारे्ण  एकात वाजवरे्ण व एकात िृत्य. लोकािंी याव े हव े नततका वळे थाबंाव े मि भरले की 
जाव.े असे तीि नदवस चालू होते. 
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ऐि वाढनदवसाच्या कायवक्रमात रार्णीसाहेबाचं्या दरबारात नहराबाईंचे गारे्ण व महाराजाचं्या 
दरबारातं फैयाजखाँचे गारे्ण होते. 

 
नहराबाई रार्णीसाहेबाचं्या दरबारातं हजर िंाल्या. अजूि रार्णीसाहेब स्थािापि िंाल्या िव्हत्या. 

इतक्यात एक ससं्थािी कमवचारी एक चौकोिी मच्छरदार्णी घेऊि तेथे आले. नहराबाईंिा आियव वार्टले. त्या 
म्हर्णाल्या  “ही किासाठी?” त्यािंा सानंगतले गेले की “हा बायकाचंा दरबार आहे. आपर्ण पुरुर्ष साथीदार 
बरोबर घेऊि आलात  तेव्हा त्यािंी या मच्छरदार्णीच्या आत बसूि आपल्याला साथ करावी.” 

 
बाबूराव व िमसुद्दीि मच्छरदार्णीत गेले. त्यािंतर पकुारा होऊि राजनिया आल्या. सववत्र 

न्स्थरस्थावर होईतो पंधरा नमनिरे्ट लागली. 
 
मे मनहन्याचे नदवस. हवते फार उकािा होता. त्यात त्या साथीदारािंा नबचाऱ्यािंा मच्छरदार्णीत 

कोंिलेले. ते आतूि उसासे र्टाकताहेत. बाबूराव म्हर्णतात  “चपूंताई  आत बर्टारे्ट उकिताहेत हो.” 
िमसुद्दीि म्हर्णतात  “बाईजी  जल्दी करो. दम घुर्ट रहा है.” 

 
रार्णीसाहेबािंी अिुञा नदली व गारे्ण सुरू िंाले. जेमतेम पंधरा नमनिरे्ट गारे्ण िंाले. नहराबाईंिा 

वार्टले  “िंालं वार्टतं. सुर्टले मािें साथीदार.” पर्ण िाही. त्याचंा गोर्षा हर्टला िाही. दरबारचे रीतीनरवाज 
आि आले. प्रथम रार्णीसाहेब गेल्या. मग एक एक करूि सवव राजनस्त्रया गेल्या. मग साथीदारािंा बाहेर 
यायची इजाजत नमळाली. त्याचंी तोंिे उकाड्यािे लालेलाल िंालेली. घामािे िुसते निथळत होते. 

 
एकदा नबहारात दरभगं्याला बाईिंा राजहट्ट भोवला. दरभगं्याचे राजेसाहेब गाण्याचे िौकीि होते. 

त्या वर्षी युवराजाचें लग्ि होते  म्हर्णूि खास कायवक्रमासाठी मंुबईहूि ओंकारिाथ व नहराबाई या दोघािंा 
आमंत्रर्ण होते. 

 
दोघाचेंही गारे्ण लग्िसमारंभात उत्तम िंाले. परंतु एखादीच बैठक ऐकूि महाराजाचें समाधाि िंाले 

िसाव.े त्यािंी नहराबाईंिा आर्णखी राहण्यानवर्षयी आग्रह केला. म्हर्णाले  “आपका इस तरफ आिा बार बार 
िहीं होता. अभी आयी हो तो तीि चार नदि और रुक जाइये.” 

 
परंतु नहराबाईचंा मंुबई आकािवार्णीवर कायवक्रम होता. त्यािंा परत जारे्ण आवश्यक होते. त्या 

म्हर्णाल्या  “मुिें रेनिओपर गािा है. िही तो मैं रुक जाती. मैं अगर सही वक् तपे िा पहूूँची तो जुमािा 
होगा.” 

 
हे ऐकूि ससं्थानिक म्हर्णाले  “इतिीसी बात है ती रुकही जाइये. आपका जुमािा हम भर देंगे.” 
 
नहराबाई गंभीर िंाल्या. म्हर्णाल्या  “सवाल पसैोंका िही. जुमािा भरिेसे मेरा िाम खराब हो 

जाएगा. दुबारा मुिंपर कौि नवर्श्ास करेगा?” 
 
िाही होय करता करता असे ठरले की उद्या सकाळी िऊपयंत नहराबाईिंी गाव ेव जेवर्ण करूि 

अकराच्या गािीिे जाव.े 
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दुसऱ्या नदविी ठरल्याप्रमारे्ण सकाळी िऊ वाजेपयंत नहराबाई गायल्या. जेवर्ण आर्टोपूि दहा 
वाजता त्या स्रे्टििवर आल्या. पाहतात तर स्रे्टििवर सामसूम. गािीची चौकिी केली तेव्हा कळले की ती 
गािी सुरू्टि एक तास िंाला. स्रे्टििवरच्या घड्याळातं पानहले तर बारा वाजले होते. आत्ता कुठे बाईिंा 
वस्तुन्स्थतीची जार्णीव िंाली. राजवाड्यातील घड्याळे त्या रात्रीच दोि तास मागे करण्यात आली होती. 

 
मंुबईला जारे्ण त्या नदविी रनहत केल्यानिवाय गत्यतंर िव्हते. िंतर मंुबईला पोचल्याबरोबर स्रे्टिि 

िायरेक्र्टर बखुारींची तार नमळाली. नतच्यात ताबितोब दोिि ेरुपये दंि भरण्याबद्दल सूचिा होती. बाईंिी 
दंि भरला. िंतर बाईिंी बखुारींिा प्रत्यषि भेरू्टि हकीकत सानंगतल्यावर दंिाची रक्कम परत नमळाली. 

 
त्या काळातले संस्थानिक सवेसवा असत. त्याचं्या तऱ्हेवाईकपर्णापढेु प्रत्यषि देवाला सुद्धा हार 

पत्करावी लागली असती. उपभोग  ििा  िृगंार आनर्ण प्रनतष्ठेच्या अवाजवी कल्पिा याचंा खनजिा म्हर्णजे 
त्या काळचे संस्थानिक. कलािंा आश्रय देर्णारी रनसकताही काही संस्थानिकाजंवळ होती संस्थानिक 
स्वतःच्या अहंकाराला धक्का लागर्णार िसेल तर इतर गोष्टी मोठ्या मािीत. 

 
१९४१ साली उदयपूरच्या राजपुत्राचें लग्ि होते. सोहळा तीि नदवस चालला होता. समारंभ 

उदयपूरच्या नकल्ल्यावर होता. सारा नकल्ला ऐरावतासारखा िृगंारला होता. या ऐरावताची अंबारी म्हर्णजे 
राजवािा. त्याचा िंगमगार्ट नवचारायला िको. राजप्रासादाभोवती कारंजी थुई थुई िाचत होती. बनगचे 
बहरले होते. 

 
दरबार भरण्यापूवीचे वातावरर्ण म्हर्णजे सूयव उगवण्यापूवीचे पूवव नदिचेे िभोनवताि. रंगीबेरंगी. 

अिेक ताज्या रंगच्छर्टािंी भरलेले. अिेक संस्थािाचें निमंनत्रत राजे नि राजपतु्र आपापल्या इतमामाप्रमारे्ण 
येत होते. कोर्णी रोल्स राईसिे आला  कोर्णी घोड्यावरूि आला  तर कोर्णी पलखीमधूि. त्याचं्या 
निवासाच्या जागेपासूि छोर्टीिी नमरवर्णूकच दरबारच्या भव्य दालिापयंत येत होती. प्रत्येकाचा थार्ट 
वगेळा  प्रत्येकाची वार्ट वगेळी. प्रत्येकाबरोबर दोि दोि ए. िी. सी. होते. निवाय नदवार्ण होते. 

 
कायवक्रमाला सुरुवात िंाली. यथाक्रम गाण्याची मफैल िंाली. दरबारातलेच गारे्ण ते. नहराबाई 

गानयल्या. तासभर त्यािंी राग यमि-कल्यार्ण आळनवला. िंतर मीरेचे भजि िंाले 
 
नहराबाईंच्या िंतर एका िामवतं गानयकेचे गारे्ण होते. गाण्यात सहजतेपेषिा चमत्कृती अनधक असे. 

काही जागा त्या अिा घेत असत की ऐकर्णाऱ्यािे चनकत व्हाव.े यात भर म्हर्णूि त्यािंा रतीचे लावण्य लाभले 
होते या बाई गाण्याला बसल्या. तबलजीिे दमदार ठेका धरला. सारंगी नबितक्रार हरकती घेऊ लागली. 
इतक्यात दरबारातं हालचाल िंाली. एक ससं्थानिक महािय उभे राहूि काहीतरी बोलले. गारे्ण थाबंले. तो 
संस्थानिक िारदा िार्टकातंला “श्रीमंत” नदसत होता. त्यािे हातातल्या अंगठीकिे निदेि केला आनर्ण 
म्हर्णाले  “ही एक लाख मोलाची आहे. ती मी द्यायला तयार आहे. अर्ट एवढीच की माझ्या मािंीवर बसूि 
‘हमसे िा बोलो राजा’ ही ठुमरी म्हर्णायची.” असे म्हर्णत तो नवनषिप् त हावभाव करू लागला. मनदरापािामुळे 
आपर्ण काय करतो आहोत हे त्याला समजत िव्हते. सगळयाचें लषि आता त्या गानयकेकिे लागले. तो 
म्हातारा ससं्थानिक मातब्बर असला पानहजे. कारर्ण तरुर्ण ससं्थानिक स्तब्ध होते. कदानचत ती 
वादळापूवीची िातंता असावी. या गानयकेिे नहराबाईिंा नवचारले  “काय करायचं नहराबाई? अंगठी 
अव्हेरायची की नमळवायची?” 
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नहराबाईिंी चर्टकि उत्तर नदले  “मला िाही हे पर्टत.” त्या पुढे म्हर्णाल्या  “अंगठीपेषिा तुमचे गार्ण ं
नकती तरी मोलाचं आहे आनर्ण त्याहीपेषिा तुमचे िील.” 

 
नहराबाईंच्या त्या निःसनंदग्ध सल्ल्यामुळे त्या गानयकेला निर्णवय घेता आला. त्यािंी िकार नदला. 
 
राजेसाहेबाचंा राग अिावर िंाला ते गरजले  “एका गार्णारीची ही नमजास? मला िाकारते?” 
 
पर्ण गानयका पक्की ठरली. त्या प्रसंगािंतर थोिा वळे गाऊि ती उठली. राजेसाहेबािंा तर त्याचं्या 

निवासाला केव्हाच िेले होते. 
 
यािंतर नहराबाई आनर्ण त्या बाई पढुच्या कायवक्रमात तीि नदवस सामीलच िंाल्या िाही. 
 
१९४९ सालची गोष्ट. अजूि संस्थािे िाबूत होती. नतथला िामिौल  ऐर्षआराम यािंा अजूि धक्का 

लागला िव्हता. इंदूर ससं्थािात होळकराचें पदरी अण्र्णासाहेब गायकवाि िावाचे एक सरदार होते. ते 
मोठे मातब्बर आनर्ण होळकर सरकाराचं्या नविरे्ष मजीतले होते. गाण्याचे िौकीि होते. नहराबाईंचे अनभमािी 
होते. कलाकाराचें चाहते होते नवलायतची सफर करूि आलेले होते; त्यामुळे रनसकतेची नषिनतजेही 
नवस्तारलेली होती. गुर्णञता होती आनर्ण नतला साजेिी खािदािी होती. खािदािीत िब्दाचें सच् चेपर्णही 
होते. 

 
नहराबाई त्या बाजूला गेल्या म्हर्णजे सरदार गायकवाि आत्मीयतेिे आपल्याकिे उतरविू घेत. 

त्याचंी खूप सरबराई करीत. हा सन्माि कलेचा आहे वगैरे लाबंलचक कल्पिा ते बोलूि दाखवीत िसत. 
तसे वागतही िसत. याही वळेेला बाईंचा मुक्काम सरदार गायकवािाकंिे होता. 

 
इंदूरच्या िंदलालपुरा नथएर्टरात नहराबाईंच्या गाण्याचा जलसा होता. पनहल्या ख्यालािे रंग 

जमनवला. तासादीितासािंतर िाट्यगीत सुरू िंाले. वातावरर्ण भारूि र्टाकण्याची नकमया नहराबाईंिा 
साध्य िंालेली आहे. हमखासपर्णा हा त्याचं्या पनरश्रमािंी उजळलेला अल्लाउद्दीिचा नदवा आहे. गायकवाि 
अजूि कायवक्रमात नदसत िव्हते. त्याचंी जागा नरकामी होती. गाण्याच्या िौकाबरोबरच त्यािंा 
सोमरसपािाचीही आवि होती. ही मार्णसे मिस्वी. जे करतील ते अमयाद. स्वाद घेतील तो आकंठ. 
म्हर्णूिच ते अजूि आपल्या जागेवर येऊि बसले िव्हते. नपण्याचा कायवक्रम चालला असावा. पर्ण 
अण्र्णासाहेबािंा गाण्याला जायची याद होती. 

 
इकिे जलिातं मधली नवश्रातंी िंाली. बाई रंगमंच सोिूि आत गेल्या. त्याचें साथीदारही गेले. 

काही आमनंत्रत त्याचेंबरोबर चहापाि करू लागले. तेव्हा अण्र्णासाहेब िंदलालपुरा नथएर्टरवर येऊि 
पोहोचले. ते थेर्ट आत आले. ते एका वगेळयाच जगात वावरत होते. त्या जगात सवव आिंदी आिंद असतो. 
माि  सन्माि  प्रनतष्ठा नि जबाबदाऱ्या ही भौनतक जगातली ओिंी त्यािंी फेकूि नदली होती. त्या नदविी 
मनदरापाि जास्तच िंाले असाव.े ते आले ते थेर्ट बाईसंमोर उभे रानहले. आनर्ण म्हर्णाले  “आज आम्ही 
आलो आहोत ते एक आव्हाि घेऊि. पहा तुम्हाला या आव्हािाचं निवधिुष्ट्य पेलतं का.” 
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नहराबाई अण्र्णासाहेबाकंिे पाहत होत्या. अण्र्णासाहेब कसले आव्हाि घेऊि आले आहेत याचा 
अंदाज लागत िव्हता. मग अण्र्णासाहेब म्हर्णाले  “नहराबाई  आज भरैवीला पाच वन्समोअर घेऊि दाखवा. 
आहे हे आव्हाि पेलण्याची ताकद?” 

 
नहराबाई हसल्या आनर्ण म्हर्णाल्या  “त्यात काही अवघि िाही. पर्ण त्याची आवश्यकता ती काय? 

तो िुसता चमत्कार होईल.” 
 
अण्र्णासाहेब म्हर्णाले  “उगाच िब्दच्छल करू िका. आवश्यकताच म्हर्णता िा  म्हर्णूि सागंतो की 

जर तुम्ही असे पाच वन्समोअर घेऊि दाखनवलेत तरच आम्ही तुम्हाला श्रेष्ठ गानयका मािू.” 
 
आपर्ण काय बोलतो आहोत हे अण्र्णासाहेबािंा समजत होते. नहराबाईचं्या बदलत्या चेहेऱ्याकिे ते 

पहात होते. पर्ण या अवस्थेत मिुष्ट्य इतराचं्या भाविाचंा नवचार करायला होिवर थोिाच असतो? 
अण्र्णासाहेब पुढे म्हर्णाले  “चमत्कारानिवाय िमस्कार िसतो. कळली आवश्यकता काय ती?” 

 
नहराबाईंच्या कतृवत्वाला आव्हाि नमळाले. त्या गंभीर िंाल्या िाहीत झकवा नचिल्याही िाहीत. फक् त 

त्या अनधक िातं भासू लागल्या. त्याचं्या बाजूला काही निमंनत्रत होते. त्यािंा हे बरे वार्टले िाही एक 
म्हर्णाला  “हे कसले आव्हाि? हा तर िुद्ध नवनचत्रपर्णा.” दुसरा म्हर्णाला  “हा मद्यपािाचा कैफ. दुसरं 
काय? नहराबाईंिी हे आव्हाि मिावर घेऊ िये.” 

 
नहराबाईंसारखी लोकोत्तर गानयका आपल्याला जवळूि पाहाता यावी म्हर्णिू आर्णखीही 

जिसामान्य तेथे जमले होते. त्या हसतात किा  बोलतात किा  जवळूि नदसतात किा  हे पहायला 
नमळेल त्या जागेतूि आत िोकावण्याचा ते प्रयत्ि करत होते. त्या संभार्षर्णािंतर कोर्णीही काही बोलले 
िाही. सगळे सुि िंाले होते. आव्हाि नदले गेले होते. पर्ण ते स्वीकारले झकवा िाही हे स्पष्ट िंाले िव्हते. 
पुढे काय होते हे ऐकायला सगळी सभा उत्सुक िंाली होती. 

 
आनर्ण हळूच नहराबाईंचे ओठ नवलग िंाले. त्या म्हर्णाल्या  “मला िमस्काराची अनभलार्षा िाही. 

पर्ण आपर्ण म्हर्णता म्हर्णूि हाही प्रयत्ि करूि पाहीि.” 
 
अण्र्णासाहेबाचं्या मुदे्रवर खोिसाळ हसू िंळकले. नवश्रातंीिंतर कायवक्रम असा बहारीचा िंाला की 

स्वतः अण्र्णासाहेब िोलू लागले. आव्हािाची गोष्ट ते नवसरूि गेले. पर्ण िवेर्टी भरैवी सुरू होताच त्यािंा ते 
आठवले. आता त्याचंी ििा बरीच उतरली होती. त्यािंा वारू्ट लागले की  “आपलं चुकलंच. नहराबाईंिा 
आपर्ण उगीच भलत्या भरीस घातलं.” त्याचं्या मिात आले की हळूच नहराबाईिंा सागंाव े “तुम्हाला 
आव्हािातूि मोकळे केले आहे. हव ं तसं गा.” पर्ण असे मिात आले तरी प्राजंळपरे्ण सागंायला ते 
सामान्यजि थोिेच होते? सरदारकीची प्रनतष्ठा त्यािंा आिवी आली. 

 
‘अकेली मत जैयो राधे जमिूाके तीर’ ही नविरे्ष दीप् तीिे तेजाळलेली भरैवी सुरू िंाली. लोक 

तल्लीि िंाले. ज्या थोड्या मंिळींिी मध्यातंराला तो प्रसंग ऐकला होता त्याचं्या मिात इतका वळे 
नहराबाईंबद्दल काळजी भरली होती. भरैवी सुरू होताच ती मंिळी तिमि हरपूि गारे्ण ऐकू लागली. 
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नहराबाईंचा तार र्ष ज लागला मात्र  श्रोतृवगािे जोरदार दाद नदली. श्रोतृवृदंाला नदक्कालातीत िेर्णाऱ्या 
त्या तार र्षड् जािे अण्र्णासाहेबाचं्या मिावर मोनहिी घातली. सगळी सभा भरैवीत नवरघळली. 

 
...आनर्ण िेमकी त्याच वळेेला अचािक नतहाई आली. भरैवी संपली. लोकाचंी समाधी भगंली. 

भरैवी संपली म्हर्णजे बठैक संपली. पर्ण कोर्णाचीच उठायची तयारी िव्हती. सवव श्रोत्यािंी र्टाळयाचं्या 
गजराबरोबर वन्समोअरचा घोर्ष चालवला. िातं मंद न्स्मत नहराबाईंच्या चेहेऱ्यावर उमर्टले. 

 
पुन्हा भरैवी सुरू िंाली. पर्ण नतचा िौल वगेळा. पनु्हा वन्समोअर. 
 
प्रत्येक वळेी भरैवीचे दिवि इतके मिोरम  इतके पनरर्णामकारक आनर्ण इतके वगेळे होते की 

श्रोत्यािंा पुिःपुन्हा ते ऐकायचा मोह व्हावा. नहराबाईचंी प्रञा किी िविवोन्मेर्षिानलिी आहे याचा श्रोत्यािंा 
साषिात्कार होत होता. जर्णू ही फक् त भरैवीचीच बठैक होती. 

 
नहराबाईिंी तंबोरा खाली ठेवला. तृप् त मिािे श्रोतृवृदं गािसमाधीतूि बाहेर आला. ज्यािंी 

मध्यातंरातील अण्र्णासाहेबाचें व नहराबाईंचे बोलरे्ण ऐकले होते ते कुजबुजू लागले  “नहराबाई झजकल्या.” 
 
झजकण्याची ईर्षा मिात िसतािा नहराबाई झजकल्या. त्या झजकल्या िसत्या तर अण्र्णासाहेब सुद्धा 

नहरमुसले असते. आपल्या स्वतःच्या पराजयाचे त्यािंा दुःख िव्हतेच. 
 
दुसरे नदविी अण्र्णासाहेब आनर्ण नहराबाई अण्र्णासाहेबाचं्या नदवार्णखान्यात बसले होते. 

अण्र्णासाहेब नदलखुर्षपरे्ण म्हर्णाले  “हं! काय नहराबाई  काल आपर्ण आम्हाला हरवलंत तर! पर्ण अस ंहरर्ण ं
सुद्धा फार मजा देऊि जातं बरं का? आम्ही आपल्याला खरोखरच मोठी गानयका मािलं. पनहल्यापासूिच 
असलेल्या या आमच्या मतावर काल निक्कामोतवब िंालं आता बोला  या नदवार्णखान्यातली कोर्णती वस्तू 
आम्ही आपल्याला तोहफा म्हर्णूि िजर करावी?” 

 
“छे छे! भलतंच काय  अण्र्णासाहेब! कालची गोष्ट कालच संपली. निवाय काल आपर्णही थोिे 

वगेळयाच न्स्थतीत होता. तेव्हा आता त्याची चचा किाला?”िम्रपरे्ण नहराबाई म्हर्णाल्या. 
 
“अहो  असं कधी िंालंय? आमच्या तोंिूि गेलेला िब्द म्हर्णजे िब्द. मग तो िितेला असो अथवा 

अन्यथा. बोला  आपल्याला काय हव ं आहे? मी काही तुमच्यावर उपकार करीत िाही बरं. तुमचा तो 
अनधकार आहे. माि आहे. बोला  काय हव ंआहे?” 

 
आियात बुिालेल्या निल्पकार फिक्याचंी िजर त्याचं्या बनहर्णीसाठी योग्य तो तोइफा िोधीत 

नभरनभरत होती. होता होता एका वस्तूवर ती न्स्थरावली. काय होते ते? पंचधातंूचा वाघ. होळकर 
महाराजािंा नवलायतहूि भेर्ट नमळालेला तो वाघ. फिक्यािंा वार्टले की नहराबाईंच्या स्वरनवलासाची 
इज् जत याच वाघाच्या पतुळयािे होईल. त्यािंी खाकरूि नहराबाईंचे लषि आपल्याकिे वधूेि घेतले व त्या 
वाघाच्या पुतळयाकिे हळूच अंगुलीनिदेि केला. 
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“मी काही तरी मागाव े असा आपला जर आग्रहच असेल तर मग तो कोपऱ्यातला वाघ तेवढा 
द्यावा ” असे नहराबाई िम्रतेिे म्हर्णाल्या. 

 
अण्र्णासाहेबािंी माि वळवली. कोपऱ्यात मोठ्या िौलािे उभ्या असलेल्या त्या वाघाच्या 

पुतळयाकिे पानहले. आपल्या कलापूर्णव वैभवात हा जंगलचा राजा मोठ्या नदमाखात उभा होता. त्याच्या 
अंगावर नपवळे जदव पटे्ट होते. प्रत्येक स्िायू स्पष्टपरे्ण िोळयात भरत होता. िीर अन् िीर तट्ट फुगलेली 
होती. िपेर्टीचे र्टोक वळनवले होते. आक्रमर्णाची पूववतयारी होती ती. त्या पंचधातंूच्या पुतळयात नजवतंपर्णा 
इतका भरला आहे की षिर्णभर आपल्याला भास व्हावा की  आता हा िेंप तर घेर्णार िाही िा? 
अण्र्णासाहेबाचं्या नदवार्णखान्यातल्या अिेक वस्तंूपैकी ती एक वस्तू होती. पर्ण ती जागा नरकामी िंाली तर 
सारा नदवार्णखािाच भकास होर्णार होता. 

 
षिर्णभर अण्र्णासाहेब नवचनलत िंाले. मिात कुठेतरी हेलावले. होळकर महाराजािंी त्यािंा तो 

खास मजीिे बहाल केला होता. मिात कुठे तरी आठवर्णींच्या तारा छेिल्या गेल्या. अण्र्णासाहेब नदलदार 
होते. सरदारात असावते ते गुर्णही त्याचं्यात भरपूर होते. ऐर्श्यव होते. औदायवही होते. पर्ण एका निल्पावर 
असलेल्या पे्रमापोर्टी ते संभ्रभात पिले. वाघाच्या निल्पावर त्याचें मि जिले होते. पर्ण नहराबाईंबद्दल आदर 
होता. तो कालच्या प्रसंगािे ितगुनर्णत िंाला होता. मोहावर आदरािे मात केली. कारर्ण िसतािाही 
अण्र्णासाहेब खाकरले. गळा मोकळा केला. भारदस्त आवाजात त्यािंी आपल्या नचर्टर्णीसाला हाक मारली. 
मग तो वाघ आवरर्णातं ठेविू नहराबाईंबरोबर देण्यात आला. आजही तो नहराबाईंच्या नवजयाची साषि देत 
त्याच नदमाखात त्याचं्या नदवार्णखान्यात उभा आहे. 

 
रंगभूमी 
 

मराठी रंगभमूीवर एकूर्ण सहा सुभद्रा गाजल्या. तसे ‘सौभद्र’ हे िार्टक नचरयौवि लाभलेले. 
अिेकािंी रंगमंचावर आर्णले. त्याचे अगनर्णत प्रयोग िंाले. खंिोगर्णती िर्टािंी सुभद्रा रंगनवली. पर्ण नविरे्ष 
माि नमळाला तो सहा िर्टािंा. पनहले भाऊराव कोल्हर्टकर  दुसरे बालगंधवव  नतसरे केिवराव भोसले  
चवथे सवाई गंधवव  पाचव ेिकंरराव सरिाईक आनर्ण सहावी नहराबाई. हे कालािुक्रमािे क्रमाकं लागले. 

 
नहराबाईिंी १९२९ साली स्वतःची िार्टक मंिळी काढली. नतचे िावं ‘िूति संगीत नवद्यालय–

िाट्यिाखा’ असे होते. नतचा ‘सौभद्र’चा पनहला प्रयोग ५ सप् र्टेंबर १९२९ रोजी मंुबईला बॉम्बे नथएर्टरमध्ये 
िंाला. नहराबाईंची चाहती मंिळी आवजूवि उपन्स्थत होती. त्यात बाबूराव पेंर्टर  केिवराव भोळे  वसतं 
िातंाराम देसाई आनर्ण प्रो. िा. सी. फिके हे प्रमुख. प्रयोग उत्तम िंाला. कृष्ट्र्णाच्या भनूमकेत सवाई गंधवव ही 
सुद्धा जमेची बाजू होती. पढेु मंुबईला बालगधंवव आनर्ण मास्र्टर दीिािाथ याचं्या िार्टक कंपन्याचें या 
िार्टकाचे प्रयोग सुरू असतािाही नहराबाईंचे यि कायम रानहले. 

 
या िंतर नहराबाईंच्या कंपिीिे ‘साध्वी मीराबाई’ हे िार्टक बसनवले. ८-२-१९३० ला या िार्टकाचा 

पनहला प्रयोग िंाला. या िार्टकािेही नहराबाईचं्या पदरी यिाचे माप र्टाकले. 
 
साध्वी मीराबाईंच्या पाठोपाठ युगातंर  मािापमाि  पुण्यप्रभाव  नवद्याहरर्ण  जागती ज्योत  स्त्री 

पुरुर्ष आनर्ण निवाजीला िह ही िार्टके कंपिीिे सादर केली. इंदूर मुक्कामी मािापमाि िार्टकाला द्रव्यलाभ 
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चागंला िंाला. सौभद्र आनर्ण मीराबाई या दोि िार्टकािंी संस्थेला पैसा आनर्ण प्रनसद्धी नमळविू नदली. 
नहराबाईंच्या िूति संगीत नवद्यालयाच्या िाट्यिाखेिे आरंभी ‘संियकल्लोळ’ िार्टकाचे प्रयोग केले होते; पर्ण 
त्यात काम करायला नहराबाईंिी िकार नदला होता. गाण्याकिे दुलवषि होऊ िये हा त्यातील हेतू होता. 
सौभद्र आनर्ण मीराबाई याचं्या अमाप यिािंतरही नहराबाईिंा गाण्याचे षेित्र सोिूि िार्टकातं न्स्थर व्हाव ेअसे 
वार्टले िाही. त्याचं्या गाण्याच्या बैठकी सुरूच रानहल्या. सौभद्र आनर्ण मीराबाई या िार्टकासंारखे यि इतर 
िार्टकािंी नदले िाही. उलर्ट एकामागूि एक अपयिाचे धके्कच नदले. 

 
नहराबाईिंी िार्टक कंपिी काढली ती मुळात पैसे नमळतील या हेतूिे. पर्ण घिले उलरे्टच. दगदग 

खूप सोसावी लागली. आनर्ण िोक्यावर कजाचा बोजा येऊि पिला. त्या कजाची फेि करायची म्हर्णजे 
पनरश्रम करायचे. त्यासाठी नहराबाई तयार िंाल्या. तेव्हा एकूर्ण िाट्य व्यवसायालाच वाईर्ट काळ आला 
होता. बोलपर्टाचें युग सुरू िंाले होते. नहराबाईंिा िार्टक कंपिी बंद करावी लागली. 

 
नहराबाईिंा िाट्यषेित्रात म्हर्णाव ेतसे यि नमळाले िाही. याला त्या काळाचा संदभव जसा कारर्णीभतू 

आहे तसाच पे्रषिकवगाचा नहराबाईचं्या संबधंािे असलेला दृनष्टकोिही आहे. लोक नहराबाईचें िार्टक 
पहायला येत िसत. त्याचें गारे्ण ऐकायला येत असत. याची जार्ण स्वतः नहराबाईंिाही होती. िार्टकाच्या 
तालमी हव्या तिा होत िाहीत याची खंतही त्यािंा होती. नहराबाईिंी उभी केलेली झसधू िारायर्णराव 
बालगंधवांिी उभ्या केलेल्या झसधूिी स्पधा करू िकत िव्हती. काहीिा प्रयत्िािे त्याचं्या िार्टक कंपिीला 
बोिसाचं्या तालमीचा लाभ िंाला. पर्ण तो अल्प काळ नहराबाईिंी वसंत िातंाराम देसाईिंा पाठनवलेले पत्र 
या दृष्टीिे बोलके आहे त्यातं त्या नलनहतात  “आमचे एकच प्याला िार्टक िारायर्णरावाचं्या इतके वठरे्ण कसे 
िक्य आहे? तुम्ही त्या दृष्टीिे आमच्याकिे पाहू लागलात तर आम्हाला जन्मभर काम करूि ते िक्य होर्णार 
िाही. त्याचे कारर्ण त्याचंी तपिया. निवाय वर्षािुवर्ष ेत्याचं्या तालमी चालायच्या. श्री. खानिलकरासंारखी 
मार्णसे त्यािंा ििीबािे नमळत गेली. त्या मािािे आम्हाला कोर्णी निकनवले आहे?” 

 
कंपिी बंद करूि नहराबाईिंी पनु्हा तंबोरा हाती घेतला. “मी कजाची पै ि पै याच्या भरविावर 

फेिीि ” असा त्यािंी निधार केला िार्टकातूंि कामे करायची िाहीत असे ठरनवले. परंतु १९४४ साली मंुबई 
सानहत्य संघाच्या पनहल्या महोत्सवात त्यािंी सुभदे्रची भनूमका केली. त्या वळेी त्यािंा त्याचं्या लोकनप्रयतेचा 
पुन्हा प्रत्यय आला. आनर्ण त्यािंी कंत्रार्टदाराचं्या िार्टकातं भनूमका करायला पनु्हा सुरुवात केली. 

 
नहराबाई सौभद्रमध्ये गाजल्या. त्याचं्या सौभद्रला आनर्ण मीराबाईलंा जे यि नमळाले त्याचे रहस्य 

वसंत िातंाराम देसाई यािंी अचूक सानंगतले आहे. ते म्हर्णतात  “नहराबाईंचे िालीि दिवि हाच त्याचंा 
अनभिय होता.” 

 
नहराबाईंच्या िाट्य प्रवासातूंि एक गोष्ट मोठ्या प्रमार्णावर मराठी जीविाला लाभली आनर्ण ती 

म्हर्णजे कुलीि नस्त्रयािंा या षेित्रात वार्टचाल करायला एक पायवार्ट मळनवली गेली. 
 
स्त्री भनूमका नस्त्रयािंीच कराव्या असे गोझवदराव र्टेंब्यासंारख्या मुरब्बी िाट्यतज्ञािंाही वार्टत होते. 

पर्ण तो नवचार कृतींत उतरनवला नहराबाईंिी. 
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आर्णखी एक महत्त्वाची गोष्ट नहराबाईंच्या िाट्य व्यवसायातूंि नसद्ध िंाली. ती म्हर्णजे नहराबाईचें 
रंगभमूीपेषिा संगीतावर अनधक पे्रम आहे. त्या मुळात गानयका आहेत. िर्टी िंतर. गारे्ण हेच त्याचें जीवि. 

 
नहराबाई कंत्रार्टदाराच्या िार्टकात भनूमका करू लागल्या असतािाची एक नविरे्ष घर्टिा. ते वर्षव 

१९४५ झकवा ४६ असाव.े कोल्हापूर हे कलावतंांचे गाव. नतथे पॅलेस नथएर्टर मध्ये ‘संगीत सौभद्र’चा प्रयोग 
लावावयाचे ठरले. भनूमका जाहीर िंाल्या. अजुवि– बालगधंवव  सुभद्रा– नहराबाई  कृष्ट्र्ण– मास्तर 
कृष्ट्र्णराव  रुन्क्मर्णी– कमलाबाई बिोदेकर  िारद– सुरेिबाबू मािे. रनसक पे्रषिकावंर पववर्णीच आली. 
िाट्यगृहावर िुंंबि उसळली. प्रयोगाच्या आधी दोि नदवस नतनकरे्ट संपली. सववच िर्ट गार्णारे. अिेक 
नदवसािंंतर असा योग येत होता िार्टकाच्या नदविी संध्याकाळपासूि लोक नथएर्टरवर जमा होऊ लागले. 
आपापली जागा पकिूि बसू लागले. त्यापूवी गाजलेल्या सौभद्रातील भनूमका आठव ूलागले. 

 
िादंी िंाली. नतथूिच रंगदेवतेची प्रसिता जार्णव ू लागली. आकार लावण्याअगोदरच पात्रािे 

घेतलेल्या मोहक प्रविेािे पे्रषिक सुखावले. िार्टक सुरुवातीपासूिच रंगू लागले. प्रत्येक गायक िर्ट आपली 
पाळी आली की असे जमूि गायचा की अगोदरचा रंग पसुला जावा. आनर्ण त्याच्या वैनिष्ट्ट्याचं्या मिोहारी 
रंगछर्टा सुवास लेविू पसरू लागाव्यात आनर्ण त्याला लोकािंी पसंतीचा ‘वन्समोअर’ द्यावा. हे प्रत्येकाच्याच 
बाबतीत घिू लागले. प्रत्येक गायक पात्र आपली मनैफलच जर्णू रंगव ूलागले. आपल्या ताब्यात आलेल्या 
मनैफलीला सोिण्याच्या मिःन्स्थतीत ते नदसेिात. रनसक पे्रषिक त्याच गाण्यावर पुिःपुन्हा वन्समोअर देऊ 
लागले. तीि तीि  चार चार वन्समोअर नमळायला लागले. बालगधंवव  मास्तर कृष्ट्र्णराव  सुरेिबाब ू 
नहराबाई  ही सारीच िर्टराजाची लािकी मुले. आज जर्णू साषिात् िर्टराजच या साऱ्याचें कौतुक पहायला 
िाट्यगृहात अवतीर्णव िंाले होते. प्रत्येक अंक रंगत गेला. 

 
िवेर्टी नहराबाईंचे ‘पुष्ट्पपराग’ हे गारे्ण िंाले. लोकािंी पे्रषिकगृह िोक्यावर घेतले. वन्समोअर 

नमळाला. पनु्हा गारे्ण तसेच जमूि िंाले. नहराबाई गाण्यातील िविवीि जागा दाखविू गेल्या. दुसऱ्यादंा 
वन्समोअर नमळाला. नतसऱ्यादंा नमळाला. तरी लोकाचें समाधाि होईिा. बालगंधवव सुद्धा गारे्ण ऐकण्यात 
इतके तल्लीि िंाले होते की आपर्ण अजुविाची भनूमका करतो आहोत हेच ते नवसरले. लोकािंी नतसरा 
वन्समोअर नदला मात्र  आता नहराबाई पनु्हा गारे्ण सुरू करतात की काय  असे वारू्टि ते एकदम कळवळूि 
ओरिले  “ताई  ताई बस  बस. आता गायचं िाही हं!” त्यािंा भीती वार्टली की त्याचंी ताई दमूि जाईल. 

 
अजुविािे सुभदे्रला ‘ताई’ म्हर्टलेले पे्रषिकािंी ऐकले मात्र  सगळीकिे हंिा नपकला. नहराबाई म्हर्णजे 

सुभद्रा तोंिाला पदर लाविू हसू लपनवते आहे असे अनवस्मरर्णीय दृश्य लोक पाहू लागले. पे्रषिकािंी 
र्टाळयाचंा किकिार्ट केला. 

 
या प्रयोगाला पृथ्वीराज कपूर आले होते. संगीत िार्टक इतके रंगू िकते हे त्यािंा प्रथमच 

अिुभवायला नमळत होते. दुसऱ्या अकंात सुभदे्रला सहा गार्णी आहेत. एकाहूि एक रंगर्णारी नि रंगनवर्णारी. 
िब्द नि सूर याचंी िाजूक उधळर्णच ती. व्यथव मी जन्मले  नकती नकती सागंू  अरनसक नकती हा िलेा  वद 
जाऊ कुर्णाला िरर्ण  ही गार्णी नहराबाई दोि दोि तीि तीि वन्समोअर घेऊि गात होत्या. ते ऐकूि 
पृथ्वीराज आियवचनकत िंाले. प्रविे दीि ते दोि तास रंगला. पृथ्वीराजािंा बालगधंवव  मास्तर कृष्ट्र्णराव नि 
सुरेिबाबूचंा वकूब मानहत होता. पर्ण नहराबाईंचे गारे्ण त्यािंा अद भतु वार्टले होते. िार्टक संपल्यावर ते 
धावत नहराबाईंसमोर येऊि उभे रानहले. त्यािंी भारावलेल्या अवस्थेत नहराबाईंचे हात हातात घेतले. पर्ण 
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िब्द बाहेर पिेिात. ते गनहवरले होते. िवेर्टी म्हर्णाले  “उभ्या उभ्या इतका वळे तुम्ही गाता. थकत िाही 
का?” ते नहराबाईचंी खूप स्तुती करू लागले. बालगंधवव न्स्मतवदिािे त्याचेंकिे बघत होते. 

 
नहराबाई म्हर्णाल्या  “त्यात नविरे्ष ते काय आहे? आम्हाला ती संवयच असते.” पृथ्वीराज म्हर्णाले  

“आमच्या िट्यािंा हे दाखनवलं पानहजे. तीि नमनिर्टाचं ंगार्णं असतं. पर्ण काय सोंग करतात!”मग लगेच 
सावरूि म्हर्णाले  “जाऊ द्या ते. या आिंदाच्या षिर्णी भलत्या गोष्टी किाला? लेनकि एक है की आपकी 
तारीफ करिे के नलये मुिें िये अल्फाज ही लािे पिेंगे.” 

 
म लखावेगळे जलसे 
 

बाईंच्या चाळीिीच्या आसपासची ही घर्टिा. उत्तरेला आनर्ण कलकत्त्याच्या बाजूला त्याचंा 
बोलबाला होता. दनषिरे्णलाही त्या पनरनचत िंाल्या होत्या. बंगलोर मुक्कामी त्याचंा कायवक्रम होर्णार म्हर्णिू 
सगळीकिे चचा चालली होती. आनर्ण मग एक गंमत घिली. 

 
नजकिे नतकिे जानहराती िंळकल्या. ‘भारताच्या सुप्रनसद्ध गानयका नहराबाई’ अिा नबरुदावलीिे 

जानहरातीत मजकूर होता. त्यामुळे खूप गदी जमली. पर्ण गारे्ण सुरू होत िाही तोच कुजबूज होऊ लागली. 
लोक काय ऐकायला आले होते आनर्ण त्यािंा भलतेच ऐकायला नमळत होते. म्हर्णूि ते वैतागले  नहरमुसले. 
त्याचंी फसवर्णूक िंाली होती. कारर्ण नहराबाईंच्या िावाचा आनर्ण प्रनसद्धीचा फायदा एका स्थानिक 
नहराबाईिें उचलला होता. नतिे लोकािंा फसनवले होते. पर्ण कायद्यािे तो गुन्हा ठरत िव्हता. लोक 
स्वतःवरच नचिले. हळूहळू नथएर्टर नरकामे िंाले. 

 
आठ दहा नदवसािंंतर प्रत्यषि नहराबाई बंगलोरला येऊि पोहोचल्या. त्यािंा ही हकीकत समजली. 

त्याचं्या जलिाची नतनकरे्ट अनजबात नवकली जाईिात. काय कराव े हेही समजेिा. तेव्हा त्याचं्या 
कायवक्रमाचं्या सचंालकािंी नहराबाईिंा नवचारले की कायवक्रम रद्द करावा का? नहराबाईिंा याच्यावर उत्तर 
सुचेिा. पर्ण त्या लगेच सावरल्या. या दौऱ्यात नहराबाईचं्या बरोबर िॉ. जोिी होते. श्री. फिके दौऱ्याचे 
व्यवस्थापक होते. त्या दोघाचं्या सल्ल्यािे त्यािंी कायवक्रम करायचाच असे ठरनवले. िॉ. जोिींिी या 
निर्णवयाची फलश्रुती समजाविू नदली. त्याचें म्हर्णरे्ण असे होते की दहा मार्णसे आली तरी हरकत िाही. ती 
दहा मार्णसेच आपली जानहरात करायला उपयोगी पितील. मग जानहरात करायचे ठरले. काििी 
वतवमािपत्रातूंि वस्तुन्स्थती लोकासंमोर मािंली. तेव्हा कायवक्रमाच्या रात्री किीबिी ि ेसव्वाि ेमंिळी जमा 
िंाली. 

 
नहराबाई रंगमंचावर आल्या. त्याचं्या िालीि दिविातंच एक प्रकारचे संमोहि असायचे. जार्णकार 

रनसकाचंी लहाििी बैठक असावी. तसा तो जलसा िंाला. मिमोकळेपर्णािे आपली कला नहराबाईिंी पेि 
केली. श्रोते इतके आिंदले की ज्याच्या त्याच्याजवळ त्या गाण्याचे कौतुक करू लागले. ती िभंर मार्णसे 
ज्याचं्याजवळ बोलत त्याला आवजूवि सागंत की  बाबा रे नहराबाईचें गारे्ण िब्दात कसे व्यक् त करायचे? 
तुम्ही ते प्रत्यषि ऐका या तोंिी प्रचाराचा अपेनषित पनरर्णाम िंाला. नहराबाईचें गारे्ण हा सगळीकिे चचेचा 
नवर्षय िंाला. 
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दुसरे नदविी पनु्हा जलसा होता. त्या नदविी हूँिनबले वार्टली िव्हती. िाट्यगहृावर फक् त 
जलिाची पार्टी लावली होती. तरी वळेेपूवीच नतकीरे्ट संपली. कायवक्रम ‘हाऊस फुल’ िंाला. यािंतर 
अिेक खाजगी कायवक्रम िंाले. ओळीिे कायवक्रम होत होते. ही कायवक्रमाचंी रागं म्हर्णजे नहराबाईंची 
नवजययात्राच होती. गदी खळत िव्हती. 

 
पालघरला दािेंकर िावाचे एक गृहस्थ होते. ते गाण्याचे फार िौकीि होते. ते स्वतः थोिेबहुत 

गात असत व उत्तम गारे्ण ऐकत असत. रनहमतखाँपासूि सवांची त्याचं्याकिे गार्णी िंाली होती. फक् त 
नहराबाईंचे गारे्ण िंाले िव्हते. ते बाईिंा भेर्टले की म्हर्णत  “आमच्याकिे गायचे आहे  बरं का?” 

 
होता होता १९५६ साल उजािले आनर्ण पालघरच्या दािेंकर कुरंु्टबाकिूि नहराबाईंिा गायिाचे 

निमंत्रर्ण आले. बाई गेल्या. जेवर्णखार्ण िंाले. बाईिंी नवचारले  “गारे्ण नकती वाजता आहे?” घरातंल्यािंी 
सानंगतले  “बरोबर रात्री िऊ वाजता सुरू करायचं. तोपयंत नवश्रातंी घ्या.” 

 
संध्याकाळी सािेआठ वाजले. पर्ण कुठेच गदी गिबि नदसेिा. गारे्ण ऐकायला येर्णाऱ्या 

मार्णसाचंीही वदवळ नदसली िाही. िमसुद्दीिखाँ म्हर्णाले  “चंपूताई  गार्णं दुसरीकिे कुठेतरी असेल.” 
बाईिंी घरात नवचारले की “गार्णं कुठे आहे?” घरातली मार्णसे म्हर्णाली  “इथेच आहे.” हे काय गूढ आहे हे 
नहराबाईिंा उलगिेिा. 

 
पावरे्ण िऊ वाजता घरातील दोि मुले आली व म्हर्णाली  “चला वरती. वरच्या हॉलमध्ये गार्ण ं

आहे.” 
 
सवव जर्ण वर गेले. पाहतात तर काय  एक भव्य नदवार्णखािा. झभतीिी एका बाजूला गादी 

घातलेली. त्यावर पाढंऱ्या िुभ्र चादरी  लोि  तके्क  नगरद्या. सवव नदवार्णखािा फुलािंी िृगंारलेला. 
गादीच्या दोन्ही बाजंूिा दोि मोठ्या समया तेवत होत्या. सवव थार्ट होता  पर्ण श्रोतेच िाहीत. फक् त घरातील 
सात आठ मार्णसे येऊि एका कोपऱ्यात बसलेली. एक वयस्क बाई पुढे आल्या व नहराबाईिंा म्हर्णाल्या “या 
गादीसमोर आपर्ण गायचं. नतच्या समोरच गाण्याची बठैक घातली आहे.” 

 
नहराबाई म्हर्णाल्या  “मी या गादीसमोर गायीि. पर्ण गादीवर बसूि गार्णं ऐकर्णारे कुठे आहेत? 

गार्णं कुर्णाला ऐकवायच?ं” 
 
हे ऐकूि घरातली मार्णसे गिबिली व त्यािंी त्या गादीवर त्या संगीतपे्रमी दािेंकराचंा एक फोर्टो 

आर्णूि ठेवला. म्हर्णाले  “यािंा आपलं गार्णं ऐकण्याची फार इच्छा होती. ती तिीच राहूि गेली. मध्यंतरी 
त्यािंा देवाञा िंाली. आज त्याचंं श्राद्ध आहे. म्हर्णिू तुमचं गार्णं ठेवलं आहे. तुम्ही असंच समजा की ते 
स्वतः गादीवर बसूि गार्णं ऐकत आहेत. आनर्ण उत्तम गा.” 

 
गारे्ण सुरू िंाले. परंतु श्रोते िसल्यामुळे गारे्ण रंगेिा. वाहवा िाही. दाद िाही. गारे्ण कसे ओकेबोके 

वारू्ट लागले. जे काय पाच सात श्रोते घरातले होते ते सुतकी चेहरे करूि बाईंच्या पाठीमागे बसलेले. 
िमसुद्दीि म्हर्णाले  “बाई नरयाज जारी रखो.” 
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बारा वाजल्यावर घरातल्यािंी सानंगतले  “आता गार्णं पुरे. भरैवी म्हर्णा.” बाईिंी भरैवी आर्टोपूि 
सुर्टकेचा निःर्श्ास र्टाकला. 

 
१९२८ साली भारतात आकािवार्णी सुरू िंाली. नतथे ध्वनिषेिपकापढेु बसूि गाव ेलागे. लोकातं या 

यंत्राबद्दल असा गैरसमज पसरला होता की ते यतं्र गार्णाऱ्याचंा आवाज ओढूि घेते. आकािवार्णीवर 
गाण्यासाठी नहराबाईंिा आमंत्रर्ण आले तेव्हा त्यािंा सुद्धा काही नहतझचतकािंी सानंगतले की “बाई तू या 
भािगिीत पिू िकोस ते यतं्र फार खराब आहे. गायला लागलं की हळूहळू आवाज कोरिा पित जातो. 
मग सवव आवाज ते यंत्र िोर्षिू घेतं.” बाईंिा अथातच हे म्हर्णरे्ण पर्टले िाही. त्या म्हर्णायच्या  “माइकसमोर 
गायला बसल्यावर हे लोक इतके नबचकतात की भीतीिे त्याचं्या घिाला कोरि पिते. मग आवाज आत 
ओढला जातो.” 

 
मंुबईच्या आकािवार्णीवर गावोगावचे कलाकार गायला येत. एकदा बाई आकािवार्णी कें द्रावर 

गेल्या असता एक कलाकार स्रु्टनिओत चाचर्णी द्यायला बसला होता. ‘थोिे ऐकू या’ म्हर्णूि बाई थाबंल्या. 
त्या कलाकारािे आपल्या नपिवीतूि हार काढला व समोरच्या ध्वनिषेिपकाला घातला. हळदकंुकू वानहले व 
साष्टागं िमस्कार घातला. हा ध्वनिषेिपक देव प्रसि िंाला तर आपर्ण चाचर्णी उत्तीर्णव होऊ असा त्याचा 
समज होता. 

 
अिा पनरन्स्थतीत नहराबाई आकािवार्णीवर गातात म्हर्णिू त्याचें लोकािंा कौतुक होते. धुळयाला 

कुलकर्णी िावाचे एक गृहस्थ होते. त्यािंी िवीि घर बाधंले होते. योगायोग असा की त्या सुमारास 
नहराबाईंचा राष्ट्रीय कायवक्रम आकािवार्णीवर होता. या कुलकण्यांिी एक रेनिओ घरी आर्णूि ठेवला. 
निमंत्रर्ण पनत्रका छापूि घेतल्या. त्यातं नलनहले होते की सायंकाळी ६ ते ९ वास्तुिानंतनिनमत्त स्वागत 
समारंभ व ९॥ ते ११ नहराबाई बिोदेकराचंा जलसा. त्या काळी घरोघरी रेनिओ सेर्ट िव्हते. त्यामुळे 
कुर्णाला वस्तुन्स्थतीची कल्पिा आली िाही. 

 
स्वागत समारंभ पार पिला. सवव लोक नहराबाईचं्या आगमिाची वार्ट पाहू लागले. कुलकण्यांिी 

नदवार्णखान्याच्या एका बाजूला पिदा लाविू ठेवला होता. लोकािंा वार्टले की त्याच्या मागे बैठक घातली 
असर्णार. सािे िवाचा र्टोल पिला. कुलकण्यांिी एका बड्या मार्णसाच्या हस्ते तो पिदा बाजूला सारला. 
पाहतात तो आत रेनिओ सेर्ट ठेवलेला. कुलकण्यांिी आपल्या हातािे रेनिओला हार घातला व रेनिओ सुरू 
केला. नहराबाईंचे िाव ऐकताच सवव श्रोते रोमानंचत होऊि गारे्ण ऐकू लागले. दीि तास चाललेला उत्तम 
राष्ट्रीय कायवक्रम ऐकूि लोक खूर्ष िंाले. कुलकण्यांिाही नहराबाईचें गारे्ण केल्याचे श्रये नमळाले. 

 
अरहसकेष  कहवत्व हनवेदनम् 
 

जलिासाठी गावोगाव झहितािा नहराबाईंिा जसा रनसकाचं्या गुर्णग्राहकतेचा अिुभव आला तसाच 
अरनसकाचं्या आसुरी वृत्तीचाही अिुभव आला. 

 
१९२७-२८ साली अकोल्याला बाईंचे दोि कायवक्रम ठरले होते. त्यासाठी साथीदाराचंा संच घेऊि 

बाई अकोल्याला पोहोचल्या. ठरल्याप्रमारे्ण पनहला साववजनिक कायवक्रम पार पिला. दुसरा कायवक्रम 
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व्हायला तीि चार नदवसाचंा अवधी होता. त्या अवधीत अकोल्यातील एका मान्यवर वकीलािंी स्वतःच्या 
घरी गाण्याची नविंती बाईिंा केली. बाईंिी ती मान्य केली. 

 
घरातंल्या छोट्यािा नदवार्णखान्यात गारे्ण िंाले. उपन्स्थत श्रोत्याचंी संख्या बरीच होती. त्याचं्यात 

एक फौजदारसाहेब चार पाच मार्णसे बरोबर घेऊि श्रोत्यािंा तुिवत तुिवत समोर येऊि बसले. आधीच 
दार्टीवार्टीिे बसलेल्या श्रोत्यािंी त्यािंा कसेबसे सामाविू घेतले. गारे्ण उत्तम रंगले. वातावरर्ण प्रसि होते. 
श्रोतृवगव खुर्षीत होता. फौजदारसाहेबही रंगात आले व नचरूर्ट निलगाविू ऐर्टीत फंुकू लागले. त्याचा उग्र 
दपव वातावरर्णात भरला. गाता गाता नहराबाईिंा ठसका लागू लागला. आवाज आवळला जाऊ लागला. 
रंगाचा बेरंग होऊ लागला. म्हर्णूि बाईंिी हात जोिूि फौजदार साहेबािंा नविंती केली की  “आपर्ण कृपा 
करूि इथे नचरूर्ट ओढू िका. आवाजाला त्रास होतो.” 

 
बाई एवढे म्हर्णाल्या मात्र  इतका वळे खुर्षीत िोलर्णारे फौजदारसाहेब भिकले. गवताच्या गंजीवर 

नठर्णगी पिली. त्यािंा इतक्या मार्णसासंमोर हा आपला जार्णूिबुजूि केलेला उपमदव वार्टला. ते तािकि 
उठूि चालू लागले. त्याचं्या बरोबर आलेले त्याचें चारपाच चमचेही त्याचं्या मागोमाग गेले. िंतर गारे्ण 
चागंले रंगले. 

 
त्यािंतर दोि नदवसािंी साववजनिक कायवक्रम होता. अपमानित फौजदार रागािे धुमसत होते. 

त्यािंी पाच-सहा गंुि मंिळी हातािी धरली व एक कर्ट निजवला. 
 
नहराबाईिंा याची कल्पिा िव्हती. गाण्याचा नदवस उजािला. बाई व साथीदार तयार िंाले. 

बाईंचा नरवाज असा होता की प्रथम राजाभाऊ सवव वादे्य घेऊि जलिाच्या नठकार्णी जात असत. मागाहूि 
बाई स्वतः  बळवतंराव रुकिीकर व बाबूराव कुमठेकर जात असत. त्यािुसार राजाभाऊ वादे्य घेऊि 
र्टागं्यािे निघाले. एका अधंाऱ्या जागेत पाचसहा मार्णसे आली व त्यािंी र्टागंा अिवला. काय होतेय याचा 
अंदाज यायच्या आतच त्या गंुिािंी तंबोऱ्यािंा हात घातला. राजाभाऊ घाबरूि ओरिू लागले  “अहो  
अहो  हे काय करता? आत्ता आमचा कायवक्रम आहे िा.” पर्ण एक िाही की दोि िाही. त्यािंी ते तंबोरे 
जवळच्या िंािावर तिाति आपरू्टि चकर्णाचूर करूि र्टाकले. तबलािग्गा फोिला. पेर्टी आपरू्टि तोिूि 
र्टाकली. राजाभाऊंिा कापंरेच भरले. ते रित नतथेच बसूि रानहले. 

 
इतके बाई जलिाला निघायच्या तयारीत होत्या. इतक्यात दोि मार्णसे धावत आली व सागं ू

लागली  “अहो  तुमचे तंबोरे  तबले सवव गंुिािंी फोिूि र्टाकले. तुमचा तो मुलगा नतथेच रित बसला 
आहे.” (राजाभाऊंचे वय त्या वळेी पंधरा सोळा असेल.) 

 
चार पाच मार्णसे बरोबर घेऊि बाई व त्याचें दोघे साथीदार घर्टिास्थळी पोहोचले. दृश्य नवदारक 

होते. तंबोऱ्याचे तुकिे सववत्र नवखुरलेले. तबले फुर्टलेले. पेर्टीचा भाता फारू्टि गेलेला. व राजाभाऊ 
कपाळाला हात लाविू हमसाहमिी रित आहे. 

 
िवेर्टी इकिूि नतकिूि दुसरी वादे्य गोळा केली. व कसाबसा कायवक्रम उरकला. कायवक्रम 

अथातच चागंला िंाला िाही. कुर्णाचेच मि त्या वळेी नठकार्णावर िव्हते. 
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बाई काय झकवा कुर्णीही कलाकार काय  आपल्या हत्याराला प्रार्णाइतके जपतात. तीच फोिूि 
र्टाकली तर त्याचें भावनवर्श्च उद ध्वस्त होते. केवळ कतवव्यबुद्धीिे गाऊि बाईिंी जलसा संपवला. 

 
पुढल्या वर्षी त्या अकोल्याला गेल्या तेव्हा त्या फौजदाराला कुठल्या तरी प्रकरर्णात अर्टक िंाली 

होती. बाईंच्या मिात िक्कीच आले असर्णार  “भगवािके घर देर है  अंधेर िहीं.” 
 
वर्णीला एका श्रीमतं खािदािी गृहस्थाकंिे गाण्याचे नहराबाईिंा आमंत्रर्ण आले होते. त्या गात 

असतािा उदास चेहऱ्यािे दूर दूर बसलेले लोक जाभंया देऊ लागले. ‘राधेकृष्ट्र्ण बोल’ सुरू िंाले तेव्हा 
अधववर्ट िंोपलेले सवव उठले व िजेाऱ्यािंा उठवत म्हर्ण ूलागले  “बाईंजी राधेकृश्ि म्हिते रे.” ते गारे्ण 
िंाल्यावर लोक पुन्हा पेंगू लागले. 

 
अिाही मंिळींसमोर बाईंिा गाव ेलागत असे. परंतु गारे्ण लोकानभमुख करायची बाईंची धिपि 

असे. बाई छकड्यात बसूि ठेचकाळत जात असत. दोि दोि नदवस राहत असत. 
 
१९४९ साली नहराबाई आनिकेच्या दौऱ्यावर गेल्या होत्या. पंधरा सोळा जर्णाचंा संच बरोबर होता. 

प्रमुख कायवक्रम नहराबाईंच्या गायिाचा व त्याला पूरक म्हर्णूि िृत्य  जादू  वगैरे कायवक्रम. नतथे आरंभीच 
नहराबाईिंा सागंण्यात आले की िास्त्रीय सगंीत इथे नविरे्ष चालत िाही. तुम्हाला जर या दौऱ्यात अथवप्राप् ती 
हवी असेल तर नसिेमा संगीत गाव ेलागेल. यावर नहराबाई म्हर्णाल्या  “नसिेमा-संगीताबद्दल मला आकस 
मुळीच िाही. परंतु मी झहदुस्थािातूंि इतक्या दूर जी आली आहे ती िास्त्रीय संगीताचा प्रसार करण्यासाठी. 
मग त्यात मला पैसा नमळो अथवा ि नमळो.” खरोखरच ही सफर नहराबाईिंा आर्वथक दृष्ट्ट्या तोट्याची 
ठरली. 

 
मंुबईला पूवी अिेक संस्थानिकाचें बंगले होते. लहर लागली म्हर्णजे ते तेथे येऊि राहत असत. 

त्या काळी मंुबई हे त्या लोकाचें पॅरीस. अिापंैकीच एक कोट्याचे महाराज होते. हव ेतेव्हा कोर्टा  हव ेतेव्हा 
मंुबई. या महाराजािंा गाण्याची समज होती. ते देवभोळे होते. धमवगं्रथासंमोर ते िम्र होत. धमवगुरंूची आञा 
निरसावदं्य मािीत. पर्ण हे सगळे करायला ते क् वनचत िुद्धीवर असत. अवतीभवतीच्या लोकामुंळे त्यािंा 
मद्यपािाचे घातकी व्यसि लागले होते. 

 
एकदा त्याचें खासगी सनचव नहराबाईंचे गारे्ण ठरवायला आले. दोि तास गायचे होते. त्यािंा उत्तम 

वादकही हवा होता. बाईिंी रनविकंराचें िाव सुचनवले. ही गोष्ट १९४२ च्या सुमाराची. 
 
बैठक सुरू िंाली. महाराजािंी प्रथम नहराबाईिंा गायला सानंगतले. गारे्ण सुरू िंाले तसे 

महाराजाचें नपरे्णही सुरू िंाले. पेल्यावर पेले नरचवले जाऊ लागले. काही वळे ते कसेबसे बसले होते. 
अध्या पाऊर्ण तासातच त्यािंा उचलूि न्याव े लागले. थोड्या वळेािे बाईं गायच्या थाबंल्या. त्या आनर्ण 
रनविकंर परत निघाले. दोघािंाही नबदागी नमळाली. पर्ण रनविकंर मिातूि िाराज िंाले होते. 

 
िंतर काही नदवसािंी पुन्हा ते सनचव आले. गारे्ण व सतारवादि पुन्हा ठरले. नहराबाई व रनविकंर 

त्या सनचवािंा त्या बैठकीबद्दल बोलले. सनचवािंी िमते घेतले व कायवक्रमाला दोघािंाही घेऊि गेले. या 
वळेी महाराज रनसकतेिे गारे्ण ऐकू लागले. त्याचं्या दाद देण्यावर रनविकंर मागचा प्रसंग नवसरूि गेले. 
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पर्ण पुन्हा थोड्या वळेािे तेच घिले. या वळेी महारार्णी सरकार आतूि आल्या  व म्हर्णाल्या  “महाराजािंा 
गार्णं उत्तम समजतं. त्यातं ते खूप रस घेतात. पर्ण अलीकिे मद्यपािापायी काहीही िकोसं िंालं आहे. फि 
गाण्याला वळे द्यायची तेवढी तयारी असते. म्हर्णिू म्हर्टलं  तेवढाच वळे मद्यपािानिवाय जाईल. याकनरता 
हा सगळा खर्टार्टोप.” महारार्णी सरकार हताि िंाल्या होत्या. 

 
त्यािंतर पुन्हा नतसऱ्यादंा सनचव आले. पुन्हा अजीजीिे त्यािंी रार्णी सरकाराचंा निरोप सानंगतला. 

नहराबाईिंी स्पष्ट िकार नदला. त्या म्हर्णाल्या  “फुकर्ट पैसे घेर्णं बरं वार्टत िाही. निवाय आमच्या नवदे्यची 
िुनचता कायम राखता येत िाही. नजच्या कृपेवर मािंं जीविच चाललं आहे नतचा मािसन्माि  पानवत्र्य 
मला राखायलाच हव.ं” 

 
देवासाठी गाणे 
 

एक नदवस अचािकपरे्ण सरोनजिी िायिू नहराबाईकंिे आल्या. त्याचं्या बरोबर सुहानसिी 
मुळगावकराचें विील िकंरराव देिपािेंही होते. त्या वळेी नहराबाई मंुबईलाच राहात होत्या. ते वर्षव १९४६ 
सरोनजिी िायिंूचा व नहराबाईंचा घनिष्ट संबधं. त्या म्हर्णाल्या  “नहराबाई  चलो चलो  जल्दी चलो. आज 
बुढे्ढको गािा सुिािा है.” महात्मा गाधंींचे त्या वळेी उपोर्षर्ण चालू होते. त्यािंा नवरंगुळा म्हर्णूि नहराबाईिंी 
गाव ेअसे सरोनजिी िायिंूिा वार्टत होते. त्याचंा आग्रह आनर्ण महात्माजींसाठी गायचे या दोन्ही गोष्टी अिा 
होत्या की मि मोहरूि जाव.े त्यामुळे नहराबाई आढेवढेे ि घेता तयार िंाल्या. ती मंिळी दुपारी तीि 
वाजण्याच्या सुमाराला जुहूला महात्माजींच्या निवासावर पोहोचली. 

 
घिश्यामदास नबला तेथेच उभे होते. फार्टकातूि आत जारे्ण कठीर्ण होते. कारर्ण त्या नदविी 

गाधंीजींचे मौि होते. त्यािंा कोर्णाचाही त्रास होऊ िये म्हर्णूि स्वयसेंवकाचंा पहारा होता. नबला म्हर्णाले  
“चला नहराबाई  तुमचा तंबोरा धरूि मी येतो. म्हर्णजे मला प्रविे तरी नमळेल.” ही सारी मंिळी सरोनजिी 
िायिंूबरोबर महात्माजींच्या जवळ गेली. नहराबाईचंी गाधंीजींिी ओळख करूि देण्यात आली. 

 
एखादा तास नहराबाईिंी गाव ेअसे गाधंीजींिी नलहूि नदले. त्यािंा मीरेची भजिे ऐकायची होती. 

म्हर्णूि त्यािंी नहराबाईिंा मीराबाईंच्या भजिाचे पसु्तक नदले. पर्ण नहराबाईंिा पुस्तकाची गरज िव्हती. 
मीराबाईंची नकती तरी भजिे त्यािंा पाठ होती. ती त्यािंी तल्लीितेिे म्हर्टली. 

 
गाधंीजी ऐकत होते व चरख्यावर सूत काढीत होते. मधेच ते थाबंत व गारे्ण आविले आहे याची 

पावती माि िोलविू देत. त्यािंा गारे्ण िक्कीच आविले होते. सुमारे तासाभरािे गारे्ण संपले. नहराबाई 
सरोनजिीदेवींिा म्हर्णाल्या  “मी गार्णं म्हर्टलं आहे. आता महात्माजींिी मला आिीवाद द्यावा.” गाधंीजी 
प्रसि मिःन्स्थतीत होते. त्यािंी खुरे्णिेच गारे्ण सुंदर िंाल्याचे सानंगतले. त्या वळेचा त्याचं्या चेहेऱ्यावरचा 
भाव अनवस्मरर्णीय होता. कुतूहलामुळे त्याचं्या भवुया उंचावल्या होत्या. िोळे मोठे्ठ वार्टत होते. मग त्यािंी 
कागदावर नलहूि नदले— 

 
“तुम्ही लोकासंाठी खूप गायलात. आता ईश् वरासाठी गात चला. आता परमेर्श्राला तुमचे गारे्ण 

ऐकवा.” 
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नहराबाईिंी िमस्कार केला आनर्ण त्या उठल्या. या प्रसगंािंतर सदतीस वर्षािी माझ्या प्रश् िाला 
उत्तर देतािा नहराबाई म्हर्णाल्या  “गाधंीजी राजकारर्णी वार्टतच िसत. ते साधूच वार्टायचे. त्याचंं ते वाक्य 
मला प्रत्येक गाण्याच्या सभेच्या वळेी आठवायच ं ‘आता परमेश् वराला तुमचं गार्ण ंऐकवा.’ वहीदखाँसाहेबही 
म्हर्णायचे  ‘तुमचा आविता भगवाि श्रोत्याचं्या रूपात समोर असतो.’ तेव्हापासूि मला वार्टायचं की आपली 
सेवा चोख रुजू िंाली पानहजे. तीच खरी ईर्श्रभक् ती आहे.” 

 
जालंदरला कमलाबाई जयस्वाल िावाच्या एक श्रीमतं बाई राहात असत. नहराबाई जालंदरला 

गेल्या की कमलाबाई त्यािंा अगत्यािे आपल्याकिे उतरविू घेत असत. या बाईिंा मूलबाळ िव्हते. त्या 
नहराबाईिंा म्हर्णाल्या  “आपर्ण बद्रीकेदारच्या याते्रला जाऊ या.” नहराबाई मुळात भानवक असल्यािे त्यािंी 
हे मान्य केले. 

 
१९५७ मधे सवव जर्ण याते्रला निघाले. त्या काळी बराच प्रवास पायी करावा लागे. नजथे मुक्काम 

पिेल तेथील देवळात नहराबाई व त्याचंी बहीर्ण कमलाबाई गाण्याची हजेरी लावत. व जयस्वाल बाईंिा 
मुलगा व्हावा यासाठी मिोमि प्राथविा करीत. 

 
सातव्या नदविी ही मंिळी केदारिाथला पोहोचली. नतथे बफव  साचले होते. र्श्ास गुदमरत होता. 

तेथेही हजेरी लावली व बद्रीिारायर्णाचा रस्ता धरला. 
 
चार पाच नदवसािंी बद्रीिारायर्णाला पोहोचल्या बरोबर धूळभेर्ट घ्यायला सवव जर्ण देवळात गेले. 

तेथे समजले की येथे देवाच्या दिविाला पैसे पितात. जवळूि दिवि व पूजा करायची असेल तर ५०० रु.  
थोिे लाबंूि दिवि घेतले तर ३०० रु. व आर्णखी दुरूि घेतले तर १०० रु. जयस्वाल बाई सझचत िंाल्या. 
म्हर्णाल्या  “मी इतक्या मार्णसािंा बरोबर आर्णले. पर्ण इतके पैसे मजजवळ िाहीत. काय कराव ंसमजत 
िाही.” 

 
तेवढ्यात तेथे नहराबाईंिा स्वामी पववतीकर भेर्टले. ते दत्तवीर्णा वाजनवतात. सनं्यास घेऊि ते तेथेच 

रानहले होते. बाई त्यािंा म्हर्णाल्या  “आम्ही इतक्या लाबं आलो आनर्ण आम्हाला देवाचं दिविच नमळत 
िाही. काय कराव?ं” 

 
पववतीकर म्हर्णाले  “मी व्यवस्था करतो.” ते आत गेले व त्यािंी व्यवस्थापकािंा नहराबाईचें िाव 

सानंगतले. ते ऐकल्याबरोबर त्यािंी सवांिा आत येण्याची परवािगी नदली. फक् त अर्ट ही की दुसऱ्या नदविी 
नहराबाईिंी भजि गाव.े दुसऱ्या नदविी सकाळी िऊ वाजता बाई भजिाला बसल्या. पववतीकर स्वतः 
पखवाज घेऊि साथीला बसले. भजि अप्रनतम रंगले. भजि संपल्यावर पुजाऱ्यािे देवावरची फुले आर्णिू 
नहराबाईंच्या मस्तकावर आिीवाद म्हर्णूि ठेवली. कृतकृत्य वार्टले त्यािंा. नहराबाईचंी पुण्याई अिी सवांच्या 
उपयोगी आली. 

 
यात्रा संपली. पर्ण याते्रकरंूचे आपसातले स्िेहपाि मात्र दृढ िंाले. याते्रचा उदे्दिही सफल िंाला. 

कमलाबाई जयस्वालािंा मुलगा िंाला. 
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नहराबाईंच्या गाण्यािे पुत्रप्राप् ती होण्याचा प्रसंग यापूवीही वऱ्हािात घिला होता. १९३८-३९ साली 
चादूंर गावी बाईचें गारे्ण होते. गारे्ण ठेवण्याचे प्रयोजि सहज नवचारता नतथला कारकूि म्हर्णाला  “आमच्या 
मालकान्ले लेकरू न्हवतं. तही म्य देवाले िवस केलता. म्हिलं  मालकाले लेकरू िंालं त तुले नहराबाईचं ं
गािं ऐकवीि. आिं मालकाले पोरगं िंालं.” 

 
देवाला सुद्धा नहराबाईंच्या गाण्याचे आनमर्ष दाखवाव ेइतके लोकाचें त्याचं्या गाण्यावर पे्रम होते. 
 
नमरज ही नकरार्णा घराण्याची कािी. खाँसाहेब अब्दुल करीमखाँ नमरजेला असताि त्यािंा प्लेगची 

गाठ आली. आिा सुर्टली. तेव्हा एका फकीरािे त्यािंा ख्वाजा िमसुद्दीि आनर्ण मीरासाहेब याचं्या दग्यात 
हजेरी लावायला सुचनवले. खाँसाहेबाचं्या अंगात ताप होता. गाठ ठर्णकत होती. बेचिैी वाढत होती.तरीही 
निष्ठेिे ते दग्यात गेले. त्यािंी तंबोरा हाती घेतला व िातंपरे्ण तोिी राग आळव ूलागले. नविम्र भावािे ते 
ख्वाजासाहेबािंा आनर्ण मीरासाहेबािंा िरर्ण आले होते. त्याचं्या रूपािे स्वरघि वर्षाव करत होता. नवलंनबत 
सुरावर्ट घेण्याची त्याचंी पद्धती हृद्याला जाऊि नभित होती. सुरािंी वातावरर्ण धंुद होत होते. 

 
खाँसाहेब भावभक् तीिे गात होते. गाण्यात आतवता ओतप्रोत भरली होती. आज ते जर्णू िवेर्टचेच 

गात होते. पुन्हा योग येतो ि येतो. इतक्यात अघनर्टत घिू लागले. प्लेगच्या गाठीचा निचरा होऊ लागला. 
पर्ण खाँसाहेबाचें लषि िव्हते. ते मुळी देवाचेच िंाले होते. आता त्या देवाला या भिाची काळजी होती. या 
धरतीवर अजूि त्याची गरज आहे हे त्या देवािेच ठरवले. 

 
खाँसाहेब प्लेगमधूि बरे िंाले. संकर्ट र्टळले. तेव्हापासूि नकरार्णा घराण्याचे गायक नि गानयका या 

दग्यामधे जाऊि आपली सेवा रुजू करतात. आजही ती परंपरा सुरू आहे. 
 
अिाच एका उत्सवासाठी नकरार्णा घराण्याची मंिळी जमा िंाली. गायक होते तिाच गानयकाही 

होत्या. श्रदे्धिे आपली हजेरी लावरे्ण चालले होते. धाकर्टी मंिळी सुरुवातीला गानयली. मग बजूुगांची पाळी 
आली. नदवलेागर्णीपासूि हे सत्र सुरू होते. 

 
सूयोदयाची वळे िंाली तेव्हा नहराबाईं आपल्या जागेवरूि उठल्या. लोकामंधे कुजबूज िंाली  

“नहराबाई नहराबाई.” त्याचं्यासाठी श्रोतृगर्ण नतष्ठत होता. नहराबाई िातं चेहेऱ्यािे संथ पावले र्टाकीत 
गािमंचावर आल्या. पाढंरी सुती सािी त्या िेसल्या होत्या. अंगावर मर्णीपुरी काळी िाल होती. बाई रात्रभर 
गारे्ण ऐकत जागत होत्या. तरीही त्या बसल्या त्या उर्षःप्रभेची प्रसिता घेऊि. 

 
तंबोरे जुळवले. गारे्ण सुरू करतािा त्यािंी न्स्मत िजरेिे श्रोत्याकंिे पानहले व अनभवादि केले. मग 

त्याचं्या गळयातूि ‘दरबार धाव ू पाव’ू या ख्यालात रामकली साकार होऊ लागली. पूवेला सूयव वर येऊ 
लागला. सकाळचे सहा वाजत आले होते. उगवत्या सूयाच्या साषिीिे त्या गात होत्या. त्याचं्या स्वराचंी 
मोनहिी श्रोत्यावंर ि कळत पित होती. आनर्ण मग नहराबाईंच्या तार र्ष जािे श्रोते समाधीची अवस्था 
अिुभव ूलागले. 

 
रामकली आर्टोपली पर्ण श्रोते तेथेच रेंगाळत रानहले. भन्क् तरसातं ते ओलेझचब िंाले होते. मग 

जोनगयाची सुरावर्ट सुरू िंाली. नहराबाईंिी ‘वद जाऊ कुर्णाला िरर्ण’ हे पद निविले. पदाच्या आरंभीच 
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तार सप् तकातंील ऋर्षभावर आंदोनलत िंालेला त्याचंा करुर्ण स्वर आसमतंात भरला. गारे्ण संपले तरी 
श्रोत्याचंी गािसमाधी उतरेिा. भारावलेल्या न्स्थतीत श्रोते उभे रानहले. कोर्णी गािमंचाजवळ येऊि 
गाण्याची प्रिसंा करू लागले. कोर्णी िब्दातूंि तर कोर्णी मुक्या मिािे. 

 
नहराबाई फक् त मंद न्स्मत करत होत्या. श्रोत्यािंी केलेल्या कौतुकाची तीच पावती होती. अधव 

ितकापेषिा जास्त काळ श्रोत्याकंिूि बाई कौतुक ऐकत आल्या होत्या. 
  



 

 
 अ         

॥ ३ ॥ 
 
सन्मान 
 

नहराबाईंची स्मरर्णििी अजूि तल्लख आहे. पर्ण त्या त्यािंा नमळालेल्या मािपत्राबंद्दल  
निरनिराळया नकताबतींबद्दल अथवा पानरतोनर्षकासंंबधंी सागंू िकतीलच असे िाही. याला त्याचंा नविय 
जसा कारर्णीभतू असेल तिीच बहुतेक त्या पानरतोनर्षकाचंी संख्याही जी झकमत या पानरतोनर्षकाचंी ती 
तिीच कदरदाि रनसक श्रोत्याचं्या मुखातूि निघालेल्या उत्स्फूतव वाहवाची. 

 
प्रसंगाप्रसंगािे या गोष्टी नहराबाईिंा आठवतात. त्या वळेी स्वतःला अनलप् त ठेविू ते ते प्रसंग त्या 

हळूवारपरे्ण सागंतात. त्याचं्या सन्मािपत्राचेंच केवळ एखादे प्रदिवि करू म्हर्टले तरी मोठे दालि भरूि 
जाईल. त्याचं्या नदवार्णखान्यात आपर्ण पाऊल ठेवताच ही गोष्ट आपल्या िजरेत भरल्यानिवाय राहत िाही. 

 
नहराबाईंची गािसाधिा सुरू िंाल्यािंतर लगेच त्यािंा इंदूरला जाण्याचा योग आला त्या वळेी 

नहराबाईंचे वय असेल बारा झकवा तेरा वर्षांचे. तोपयंत मोजकेच राग त्यािंा सुरेिबाबूकंिूि निकता आले 
होते. पर्ण तेव्हाही त्याचंा तार र्ष ज स्वयनंसद्ध होता. मोजकेच राग पर्ण त्यािंी अिा पद्धतीिे आत्मसात 
केले होते की ते बठैकीतही हमखासपरे्ण रंगाव.े त्याचंा बंनदस्तपर्णा िजरेत भरावा. त्या वयात सुद्धा 
नहराबाईंचा आत्मनवर्श्ास लोकावंर छाप पािूि जात असे. त्याचं्या स्वराला त्यांिी सहजतेची बठैक प्राप् त 
करूि नदली होती. या त्याचं्या गुर्णामुंळे योग येताच इंदूरच्या मुमताज बेगम या गानयकेकिे त्या गानयल्या. 
गारे्ण उत्तम िंाले. नहराबाईचं्या गाण्यािे बेगम भारावल्या. गारे्ण संपताच त्या उठल्या  नहराबाईचं्या जवळ 
गेल्या आनर्ण अस्फुर्ट परु्टपरु्टल्या  “लो  इसे सम्हालो. जािती हूूँ नक तुम्हारी इज् जत इससे िही होगी. नफर 
भी लीनजये.” िभंर रुपयाचंी ती रक्कम होती. नहराबाईंिा नमळालेल हे पनहले पानरतोनर्षक. 

 
मंुबईला आल्यावर त्यािंी आपल्या आईला ताराबाईिंा हा पराक्रम सानंगतला. पर्ण त्यावर 

ताराबाईचंी प्रनतनक्रया उद बोधक होती. त्या फारिा काहीच बोलल्या िाही. कौतुकािे प्रश्िही नवचारले 
िाही. यि कसे नमळवावयाचे आनर्ण ते कसे पचवायचे याचा नहराबाईिंा आईकिूि नमळालेला हा पाठ होता. 

 
१९२६ साली  म्हर्णजे नहराबाईंच्या वयाच्या केवळ एकनवसाव्या वर्षी  पुण्याच्य नकस्लोस्कर 

नथएर्टरात िंालेल्या गायिाच्या जलिात सर चिुीलाल मेहता यािंी नहराबाईंिा त्याचं्या कलेची दाद म्हर्णिू 
‘गािनहरा’ ही पदवी नदली. 

 
अमरावतीच्या हिुमाि व्यायाम प्रसारक मंिळाच्या मदतीकनरता नहराबाईंिी केलेल्या संगीताच्या 

जलिात नर्टळकाचें सहकारी दादासाहेब खापिे यािंी भार्षर्ण केले. त्यात नहराबाईंचे कौतुक करतािा 
उत्स्फूतवपरे्ण नहराबाईंिा ‘गाि कोनकळा’ म्हर्णूि संबोनधले. लोकािंी र्टाळयाचंा किकिार्ट करूि पसंतीची 
पावती नदली. हे आर्णखी एक नवरुद नहराबाईंच्या िावामागे लागले. 

 
नहराबाईंच्या र्षष्ट्ठ्यब्दपूतीचा फार मोठा सोहळा नवलेपाले म्युनिंक सकव लिे केला. अिेक थोर थोर 

मंिळी जमली होती. गवई  रनसक श्रोते आनर्ण मान्यवर सानहन्त्यक. त्या वळेी पु. ल. देिपािें म्हर्णाले  “हा 
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षिर्ण अवर्णविीय आहे. नहराबाईंच्या गळयात सूर देऊि देवािेच त्याचंा गौरव केला आहे. आपर्ण कसचा गौरव 
करर्णार?” 

 
महाराष्ट्रातल्या प्रमुख वतवमािपत्रािंी नहराबाईंची थोरवी गाण्यात कृपर्णता दाखनवली िाही. 

त्याचं्या र्षट्यब्दपूती समारंभाचे झकवा अमृत महोत्सवाचे वळेी वृत्तपत्रािंी त्याचंा गौरव केला. त्याचंा ८० वा 
वाढनदवस गेल्या वर्षी पुण्यात जंगी समारंभािे साजरा िंाला. त्याचे नचत्रीकरर्णही केले गेले. 

 
पुरे्ण  कोल्हापूर  िागपूर  औरंगाबाद  इंदूर  देवास  धार  कलकत्ता  कािपूर  नदल्ली  आनद अिेक 

नठकार्णी नहराबाईंचे सत्कार िंाले 
 
संगीत िार्टक अकादमीिे त्यािंा २४-१२-६५ रोजी नदल्लीच्या नवञाि-भविात राष्ट्रीय पुरस्कार 

नदला. महाराष्ट्र िासिािे १९६६ मधे चादंीची वीर्णा  िाल व श्रीफल देऊि सन्माि केला. त्याच वर्षी मराठी 
िाट्य पनरर्षदेिे त्यािंा बालगधंवव सुवर्णवपदक बहाल केले. 

 
१९७० च्या प्रजासत्ताक नदविी नहराबाई‘पद्मभरू्षर्ण’ िंाल्या. १९७४ मधे नवष्ट्र्णुदास भाव े सुवर्णव 

पदकाच्या त्या मािकरी ठरल्या. सूर झसगार या ससं्थेिे तीि वळेा त्याचंा निरनिराळया निनमत्तािे सत्कार 
केला. दहा हजाराचे भवालका पानरतोनर्षक आनर्ण कलकत्त्याच्या आय. र्टी. सी. सगंीत संिोधि संस्थेचे 
दहा हजार रुपयाचें पानरतोनर्षक त्यािंा नमळाले. 

 
यािंतर त्यािंा स्पेिल एन्क्िंक्युनर्टव्ह मनॅजस्रे्टे् र्ट हा बहुमाि नमळाला. असे असतािा जेव्हा 

नहराबाईिंा नवचारले की यापकैी कोर्णता सन्माि त्यािंा अनधक भावला? तर त्या काळात गेल्यासारख्या त्या 
हरवतात आनर्ण सागंू लागतात की १५ ऑगस्र्ट १९४७ या स्वातंत्र्यनदिी त्यािंा मंुबई आकािवार्णीिे राष्ट्रगीत 
गायला पाचारर्ण केले. स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीत सगळयात पनहल्यादंा म्हर्णायचा योग त्यािंी साधला. या 
योगाला त्या खरा सन्माि समजतात. 

 
मािसन्मािामागे कधीही ि लागर्णाऱ्या नहराबाई पनहल्या स्वातंत्र्यनदिी राष्ट्रगीत गाण्याची संधी 

सोिायला मात्र अनजबात तयार िव्हत्या. ही सधंी म्हर्णजे लौनकक सन्माि िसेलही; पर्ण भावनिक होता. 
ज्याला आपर्ण जीविातील मािझबदू समजतो तसा. 

 
त्या नदविी गाण्याच्या कायवक्रमाला म्हर्णूि पं. ओंकारिाथ ठाकूर यािंाही मंुबई आकािवार्णीवर 

बोलानवले होते. त्यािंाही वार्टले की आपल्याला राष्ट्रगीत गाण्याची संधी नमळावी. त्यािंी आकािवार्णीच्या 
कें द्रानधकाऱ्यािंा तसे सानंगतले. 

 
त्यामुळे कें द्रानधकाऱ्यासंमोर धमवसंकर्ट उभे िंाले. ते नहराबाईंकिे आले. ओंकारिाथ ठाकूर काय 

म्हर्णत होते ते त्यािंी नहराबाईिंा सानंगतले. त्यािंा नहराबाईकंिूि तिजोि हवी होती. आपली बाजू 
कें द्रानधकाऱ्यासंमोर मािंतािा पं. ओंकारिाथ म्हर्णाले होते की  “मी वयािे मोठा आहे.” हे त्याचें म्हर्णरे्ण 
कें द्रानधकाऱ्यािंी नहराबाईजंवळ जसेच्या तसे सानंगतले. 
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नहराबाई अंतमुवख िंाल्या. पनंितजींिा त्या विीलभावाप्रमारे्ण माित होत्या. त्याचंी ज्येष्ठता व श्रेष्ठता 
त्या अवमािीत िव्हत्या. पर्ण नहराबाईंिी साधा प्रश्ि केला की  “आकािवार्णीिं मला ज्या कामासाठी 
बोलावलं आहे ते काम आता माझ्यापासूि काढूि घ्याव ंका? ओंकारिाथजींच्या थोरवीचा मुद्दा आता जो 
उपन्स्थत केला जातो त्याचा नवचार अगोदरच व्हायला हवा होता. हेि फोन्स लाविू गावयाच्या काळात 
आकािवार्णीसाठी मी गायले. एकोर्णीसि ेअठ्ठावीसपासूि  म्हर्णजे जवळजवळ वीस वर्ष े आकािवार्णीच्या 
सेवते मी घालनवली आहेत. त्याचा नवचार आकािवार्णीला िावलता येण्यासारखा िाही.” 

 
नहराबाओई िातंपरे्ण पर्ण पोर्टनतिकीिे बोलत होत्या. कें द्रानधकाऱ्यािंा या बोलण्यातूि मागव 

सापिला. ते पनंितजींकिे गेले आनर्ण म्हर्णाले की  “आकािवार्णीवरील सेवाज्येष्ठतेचा नवचार केला तर 
नहराबाईिंाच ही संधी द्यावी लागेल. निवाय नहराबाईंिा ज्या कामासाठी निमंत्रर्ण गेले आहे त्याची बजू 
राखायला हवी.” 

 
आनर्ण भारताच्या पनहल्या स्वातंत्र्यनदिी आकािवार्णीवर राष्ट्रगीत म्हर्णण्याचा माि नहराबाईंिा 

नमळाला. स्वतंत्र भारताचा राष्ट्रध्वज वर चढत असतािंा नहराबाईंचे राष्ट्रगीत आकािवार्णीवरूि प्रसानरत 
होत होते. 

 
स्वातंत्र्यपूवव काळात बहुतेक महाराष्ट्रीय गायक आपल्या जलिाचा िवेर्ट ‘वदें मातर् ’ िेच करीत 

असत. या बाबतीत प्रा. अरझवद मंगरुळकरािंी नहराबाईवंरील एका लेखात १९३९ सालची आठवर्ण नदली 
आहे. एकदा एका संगीताच्या बैठकीिंतर नहराबाई उभ्या राहूि वदेंमातर्  म्हर्णू लागल्या. नतलककामोदात 
त्यािंी वदेंमातर्  म्हर्टले. ही चाल वसंत िातंाराम देसाई यािंी नदलेली होती. नहराबाईंच्या सुरेल स्वरािंी 
अंगावर रोमाचं उभे राहत होते. वरच्या र्ष जाला आवाज नभिला. लोकाचं्या तोंिातूि धन्योद गार निघाले. 
मंगरूळकर म्हर्णतात की  त्या नदविी त्यािंा राष्ट्रगीताचा अथव कळला. 

 
आयुष्ट्यभर मािसन्मािाचंा असा वर्षाव होत असतािा नहराबाईचं्या मिाला कधी अहंकार निवला 

िाही. त्याचंी िालीिता कधी चळली िाही. याचे कारर्ण त्याचें ऋजू अंतःकरर्ण व सोज्वळ चानरत्र्य. त्याचें 
मि नविाल व उदार होते. त्याचं्या राहर्णीत साधेपर्णा होता. बोलण्यात अदब व वागण्यात खािदािी िौल 
होता. स्वतःच्या गुर्णाचंी त्यािंा जार्णीव होती. वर्षािुवर्षव केलेल्या साधिेमुळे त्यािंा आत्मनवर्श्ास आला 
होता. त्यािंी नवद्या कर्णाकर्णािे नमळनवली. निरनिराळया नठकार्णाहूंि प्राप्त केली. ज्याचं्याकिूि त्यािंा काही 
नमळाले त्या सवव व्यिींबद्दल त्याचें मिात अपरंपार आदर आहे. संगीत परंपरेतील पूववसूरीसंबधंी त्याचं्या 
मिात अचल श्रद्धा आहे. या गुर्णसमुच् चयाचा परीस स्पिव त्याचं्या गाण्याला िंाला. 

 
नहराबाईंच्या गाण्यासंबधंािे कोर्णीही बोलू लागला तर तो त्याचं्या तार र्ष जाबरोबर त्याचं्या 

सोज् वळतेचा आवजूवि उल्लखे करतो. त्याचं्या गाण्याबद्दल पु. ल. देिपािें म्हर्णतात  “नहराबाई म्हर्णजे 
तुळस. ती नजथे असते नतथे सोज्वळता असते.” याच सोज्वळतेमुळे त्यािंी कधी कोर्णावर मात करण्याचा 
हव्यास धरला िाही. म्हर्णूिच त्यािंा संगीताचा आत्मा सापिला. नहराबाईचं्या स्वभाववैनिष्ट्ट्यांचे रसायि 
त्याचं्या गाण्यात नमसळूि गेले. आनर्ण त्याचें गारे्ण ऐकण्याला सोपे व गोि वार्टले. 

 
भारतातल्या गेल्या पिास वर्षांतल्या अिेक िामवतंाचं्या बैठकी ज्यािे ऐकल्या आहेत अिा एका 

मातब्बर रनसकाला मी नहराबाईंच्या गाण्याचे व व्यन्क् तमत्वाचे वैनिष्ट्ट्य नवचारले. तेव्हा त्यािंी सानंगतले  
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“नहराबाई जब गाती थी तो मालूम होता था की मेरी बहिही गा रही है  या मेरी माँ गा रही है. हम हमारे 
कािोसे सुिते थे  कािोसेही देखते थे.” 
 
लाभालाभौ जयाजयौ 
 

नविय व सालसपर्णा नहराबाईंच्या स्वभावात नकती खोलवर रुजला आहे याचा हा प्रसंग. 
 
१९७९ साली नहराबाई कलकत्त्याला होत्या. तेथे इनंियि र्टोबॅको कंपिीिे एक संगीत ॲकॅिमी 

काढली आहे. तेथे आचायव पदावर नहराबाईंची नियुिी िंाली होती. त्या वेळा त्याचें वय चौऱ्याहत्तर वर्षांचे 
होते. 

 
या ॲकॅिमीमध्ये एकदा जगनवख्यात सतारवादक पं. रनविकंर प्रमुख पाहुरे्ण म्हर्णिू यायचे होते. 

तेथील व्यवस्थापकािंी रनविकंाराचं्या स्वागताचे काम नहराबाईकंिे सोपनवले होते. त्याप्रमारे्ण प्रविेद्वारात 
एका रे्टबलावर हार आनर्ण पुष्ट्पगुच्छ ठेवलेला होता. आनर्ण बाजूला नहराबाई उभ्या होत्या. नियोनजत वळेेला 
पं. रनविकंर आले. 

 
रनविकंर पुढे येताच नहराबाईंची हालचाल िंाली. त्यािंी हार हातात घेतला तेव्हा रनविकंर 

म्हर्णाले  “आपर्ण येथे उभ्या किा?”नहराबाई म्हर्णाल्या  “आज माझ्याकिे हे काम आलं आहे.” 
 
त्या हार घालू लागल्या  तेव्हा रनविकंरािंी बाईचंा हात धरूि ठेवला. ते म्हर्णाले  “हारच 

घालायचा आहे िा? तो िंतर घाला. पनहल्यादंा व्यासपीठाकिे चला.” 
 
ते व्यासपीठाकिे निघाले. त्यािंी आपला उजवा हात बाईंच्या पाठीवर ठेवला होता. िाव्या हातािे 

बाईंचे हारासनहत दोन्ही हात धरले होते. चालतािंा बाईंची हळूवार नवचारपूस करत होते. सुहास्य वदिािे  
नभवया उंचाविू  ते बाईचंा िब्दन् िब्द ऐकत होते. 

 
व्यासपीठावर चढतािा त्यािंी बाईिंा मदत केली. आनर्ण व्यासपीठावर येताच चापल्यािे बाईंच्या 

हातातील हार काढूि घेतला व तो स्वतः नहराबाईंच्या गळयात घातला. एकदा आिंनदत मुदे्रिे बाईकंिे 
पाहूि  त्यािंा खाली वाकूि िमस्कार केला. मग ते श्रोत्याकंिे वळूि म्हर्णाले  “नहराबाई तो मेरी बिी बहि 
है. म ैउिका िन्हासा भाई हंू. म ैनहराबाईंको माला चढाऊंगा और वह मुिें आिीवाद देगी  यही उनचत है.” 

 
रनविकंर भार्षर्ण करतािा म्हर्णाले की “आमचं चुकतं ते येथेच. नहराबाई संस्थेतील पगारदार 

म्हर्णूि संस्थेिं काय त्यािंा कोर्णतंही काम सागंावं? त्या आचायव आहेत. संगीत षेित्रात त्यािंी अतुलिीय 
कामनगरी बजावली आहे. त्या कोठेही असोत  आम्हा संगीतषेित्रवासीयािंा त्या वदंिीयच आहेत.” 

 
इतके िंाले तरी नहराबाई न्स्थतप्रञ. त्याचंा चेहेरा िातं होता.दाराजवळ हार घेऊि नतष्ठत उभे 

ठेवले याचा राग िव्हता झकवा पंनितजींच्या किूि िंालेल्या सन्मािािे त्या हुरळूि गेल्या िव्हत्या. 
 
राग  लोभ  माि  अपमाि  याचं्या पनलकिे आता त्या पोहोचल्या आहेत. 
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स्वप्नी जे देहखले.... 
 

नहराबाईिंा आयुष्ट्यभर ि कळत अञाताची ओढ लागलेली नदसते. त्या अञाताच्या खुर्णा कधी कधी 
त्यािंा जार्णवतात. ज्योनतर्ष व स्वप्िे या दोि माध्यमातूंि त्या अघनर्टतािी िाते जोिू पाहतात. 

 
ज्योनतर्ष हा नहराबाईंच्या जीविात एक अगम्यािी जोिलेला दुवा आहे. वास्तनवक त्या व्यवहार 

उत्तम जार्णतात. कृनतिीलतेला महत्त्व देतात. तरीही ज्योनतर्ष िास्त्राची कास मात्र त्या सोित िाहीत. 
कदानचत् भनवष्ट्यकथिातूि त्यािंा मागवदिवि िोधावयाचे असेल. झकवा आपले कतवव्य सपंल्यावर त्याचे 
फनलत जार्णिू घ्यावयाची इच्छा असेल. कारर्ण काहीही असो  त्याचंा ज्योनतर्षाकिे ओढा आहे व त्याचा 
त्यािंा निनित फायदा िंाला आहे. 

 
त्याचं्या मातोश्री ताराबाईचंाही ज्योनतर्षावर नवर्श्ास होता. नहराबाईंचे विील बधूं सुरेिबाबू सुरेख 

गात. लहाि वयातच त्याचंी प्रगती कौतुकास्पद ठरली होती. ताराबाईिंी एकदा भागवत ज्योनतष्ट्यािंा 
सुरेिबाबूच्या गाण्यासंबधंािे प्रश्ि केला. भागवतािंा सुरेिबाबूंपेषिा नहराबाईंचे भनवतव्य अनधक उज् ज्वल 
नदसत होते. ते म्हर्णाले  “चंपूचे भनवष्ट्य िब्दापंनलकिचे आहे. नतला साभंाळा. मोठी करा. नतचे गारे्ण 
जोपासा.” त्या वळेी ती परकरी चंपू त्याच खोलीत एका बाजूला बसूि गनर्णते सोिवीत होती. त्या वळेी 
नहराबाईंचे वय दहा असेल. 

 
आपल्या मुलीिे खूप निकाव े िॉक्र्टर व्हाव े असे ताराबाईिंा वार्टत होते. गार्णाऱ्या कलावतंािंा 

मोठे मािले जाण्याचे नदवस अजूि उगवायचे होते. पर्ण नहराबाईंिा ओढ वार्टत होती संगीताची. 
गनर्णतातली रुषि आकिेमोि करतािा त्यािंा कंर्टाळा येत होता. ताराबाईिंा भागवताचं्या भनवष्ट्यामुळे एक 
वगेळी नदिा नदसली. आनर्ण छोट्या चंपूला सुरेिबाबूंकिूि संगीताचे पाठ देण्याचा श्रीगेरे्णिा िंाला. 

 
अिा रीतीिे नहराबाईंच्या आयुष्ट्याला लहािपर्णीच ज्योनतर्षािे कलार्टर्णी नदली. आनर्ण ज्योनतर्ष 

त्याचं्या मिात कायमचे घर करूि बसले. आजही त्याचं्या घरी कोर्णी गेला नि त्याला ज्योनतर्ष कळते असे 
जर त्याचं्या लषिात आले तर त्या आपल्या घरातल्या सगळयाचं्या कंुिल्या त्याला दाखनवतात आनर्ण प्रश्ि 
नवचारतात. त्या वळेी नहराबाई थोर गानयका िसते. ती कोर्णाची आई असते तर कोर्णाची आजी असते. 
गानयकेला नमळावयाचे सवव सन्माि नमळाल्यािंतरही त्यािंा जो खास आिंद होत असतो तो त्याचं्या 
‘िीि’ूला- निनिकातं िावाच्या एकुलत्या एक िातवाला–तबल्यासाठी नमळालेल्या निष्ट्यवृत्तीचा. 

 
ज्योनतष्ट्याला त्याचें हेच प्रश्ि असतात. त्याचें िोळे आता निनिकातंच्या भनवतव्याकिे आहेत. 

नहराबाईजंवळ असलेल्या अिेक वर्षांच्या रोजनििीमध्ये प्रामुख्यािे काही आढळत असेल तर ते घरातील 
प्रत्येकाचे नर्टपर्ण. 

 
निल्पकार फिके हे नहराबाईंचे मंुबईतले िजेारी. बाईंच्या गाण्याचे चाहते व नहतझचतक. तेही 

ज्योनतर्ष िास्त्राचे व्यासंगी. त्यािंी तर िारायर्णराव बालगधंवांच्या पनत्रकेतील आनर्ण नहराबाईंच्या पनत्रकेतील 
साम्यस्थळाचंी चचा केली आहे. तसे लेखही नलनहले आहेत. 
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नहराबाईिंा स्वप्िे फार पितात व त्या त्याचंी व्यवन्स्थत िोंद ठेवतात. बहुतेक स्वप्िे देवताबंद्दल 
अथवा साधुसंताबंद्दल असतात. दुसरे म्हर्णजे सत्यसषृ्टी व स्वप्िसृष्टी याचंी स्वप्िात सागंि घातलेली 
असते. अिेकदा पुढे घिर्णाऱ्या घर्टिेची पूववसूचिा बाईिंा स्वप्िात नमळते. अगदी अनलकिे सुरेिबाबूंची 
थोरली कन्या िलूताई हुमरे्ण आजारािे अत्यवस्थ असतािा नहराबाईिंा स्वप्ि पिले की त्याचं्या अंगठीतील 
नहरा सािंला. दुसऱ्या नदविी संध्याकाळी िलूताईचे देहावसाि िंाले. 

 
‘मिी वसे ते स्वप्िी नदसे’ असे म्हर्णतात. हे जर खरे असेल तर नहराबाईंच्या आत्म्याला सतत 

परमात्म्याचीच ओढ आहे असे म्हर्णाव ेलागेल. हे स्वप्िीचे धि लहािपर्णापासूि नहराबाईंिा गवसत आले 
आहे. 

 
नहराबाई जेमतेम दहा वर्षाच्या असतािा होळी पहायला म्हर्णूि इंदूरला गेल्या होत्या. दरबार 

गानयका सकवारबाई यािंी त्या भाविंाचंी उतरायची व्यवस्था केली होती. 
 
नतथे एक निवमंनदर होते. िंदलाल नथएर्टरच्या जवळच. एक नदवस सवव भाविंांिी नमळूि ते मंनदर 

स्वच्छ केले. सगळे नहराबाईंिा म्हर्णाले  “तू आता पूजा कर.” पर्ण नहराबाईंिी पूजा केली िाही. रात्री 
बाईिंा स्वप्ि पिले. स्वप्िात खूप मोठा नपवळाजदव िागोबा नदसला. नहराबाई घाबरूि उठल्या. 
सकाळपयंत िंोपच लागली िाही. सकाळी एका जार्णकाराला स्वप्िाबद्दल नवचारले. त्यािे सानंगतले की 
सोळा सोमवार करावयाला हव.े 

 
इतक्या लहाि वयात सोळा सोमवाराचे किक व्रत िेंपरे्ण कठीर्ण. परंतु नहराबाईिंी हट्ट धरला की 

मी करर्णार. त्याप्रमारे्ण त्यािंी यतान्स्थत व्रत पूर्णव केले. 
 
उद्यापिािंतर लगेच त्यािंा वहीदखाँसाहेबाकंिूि निकनवण्यासंबंधी सूचिा आली. स्वप्ि िकुि 

ठरले आनर्ण नहराबाईिंा पलूै पिण्यास आरंभ िंाला. 
 
नहराबाईंच्या घरात १९२५ सालापासूि एक सोन्याचा छोर्टासा गर्णपती आहे. ताराबाईंिी बरीच 

व्रतवैकल्ये करूि त्याची प्रार्णप्रनतष्ठा केलेली आहे. 
 
१९३३-३४ मध्ये िूति संगीत नवद्यालय–िाट्यिाखा ही नहराबाईंची िार्टक कंपिी बंद पिली. 

कोर्टकर  वागळे व त्याचें नचर्टर्णीस सावतं यािंी कंपिीवर जप्ती आर्णली. नहराबाईंची सवव मालमत्ता त्यात 
गेली. फक् त काही साड्या व देव त्याचं्याकिे रानहले. सवव देरे्णकरी नहराबाईंिी िादारी स्वीकारावी म्हर्णिू 
हेका धरू लागले. अिा अपमािास्पद पनरन्स्थतीत नबचारे देव आपले पेर्टीत मुकाट्यािे पिूि होते. िा पूजा 
िा पाठ. 

 
एक नदवस रात्री बाईिंा स्वप्ि पिले. स्वप्िात छोर्टा सोन्याचा गर्णपती नदसला. त्याच्या मागे 

िािूचा मोठा गर्णपती होता. सोन्याचा गर्णपती बारीक आवाजात म्हर्णत होता  “आम्हाला असं नकती नदवस 
पेर्टीत िाबंिू ठेवर्णार?” 

 
बाई म्हर्णाल्या  “काय म्हर्णालात? िीर्ट ऐकायला येत िाही.” 
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तेव्हा मागला मोठा िािूचा गर्णपती मोठ्यादंा म्हर्णाला  “म्हर्टलं  आम्हाला अस ं पेर्टीत नकती 
नदवस िाबंिू ठेवर्णार? आम्हाला बाहेर काढूि पहा  ताबितोब तुमची पनरन्स्थती पालरे्टल.” 

 
बाई जाग्या िंाल्या. आईला स्वप्ि सानंगतले व म्हर्णाल्या  “नकतीही ओढगस्त असली तरी गर्णपती 

बसवायचा.” 
 
गर्णपती बसवला. होते िव्हते ते पैसे खचव करूि पूजापाठ वगैरे व्यवन्स्थत केले. आियव म्हर्णजे  

एका पाठोपाठ एक इतकी गाण्याची आमंत्ररे्ण आली की बाईिंा र्श्ास घ्यायला उसतं िाही. पाच वर्षात 
चाळीस हजार रुपयाचें कजव बाईिंी फेिूि र्टाकले. 

 
१९४४-४५ सालातली गोष्ट. तेव्हा बाई मंुबईला राहत होत्या. बाईंच्या घरी गर्णपती बसला होता. 

बाईंचा असा निरस्ता होता की गर्णपती बसण्याच्या नदविी व नवसजविाच्या नदविी (बाईंच्या घरचा गर्णपती 
गौरी बरोबर जातो) त्या बाहेरगावी कायवक्रम घेत िसत. परंतु त्या साली चकूुि त्यािंी नवसजविाच्या नदविी 
बाहेरगावचा कायवक्रम घेतला. त्यािंा वालचंदिगरला गायला जायचे होते. 

 
त्या जाण्यासाठी निघाल्या. परंतु अपिकुि होऊ लागले. उजवा िोळा फिफिू लागला. वारे्टत 

एक ओढा दुथिी भरूि वाहत होता. तो पार कररे्ण कठीर्ण िंाले. बाई किाबिा वालचंदिगरला 
पोहोचल्या. 

 
इकिे घरी बाईंच्या धाकट्या बधंूंिी गर्णपतीची उत्सवमूती नवसजविासाठी उचलली त्या वळेी 

पूजेचा सोन्याचा गर्णपती काढूि ठेवायला ते नवसरले. नवसजवि करूि चौपार्टीवरूि घरी येत असतािा 
त्याचं्या लषिात आले की छोर्टा सोन्याचा गर्णपती आपर्ण काढूि ठेवला िव्हता. बहुधा तोही नवसर्वजत िंाला. 
ते घाबरले. त्यािंी पार्णबुिे वगैरे लाविू तीि चार तास िोधािोध केली. पर्ण व्यथव. नवमिस्क मिःन्स्थतीत ते 
घरी परतले. 

 
कृष्ट्र्णराव अगदी हवालनदल िंाले. चंपूताई गावाहूि परत आल्यावर नतला काय सागंायचे? त्यािंा 

चैि पिेिा. त्यािंी सायकल घेतली व पुन्हा ते चौपार्टीवर आले. बरीच िोधािोध केल्यािंतर उनद्वग्र 
मिःन्स्थतीत ते सायकलला पाठ रे्टकविू उभे रानहले. आनर्ण सहज त्याचंी दृष्टी सायकलच्या पढुच्या 
चाकाकिे गेली. नतथे काहीतरी चमकल्यासारखे वार्टले म्हर्णूि ते काय आहे हे पहायला वाकले. तर काय 
आियव! दोि फुलाचं्या िंाकर्णाखाली गर्णरायाचंी सुवर्णवमतूी बसलेली. काय आिंद िंाला असेल! 

 
ती मूती त्यािंी िंर्टनदिी उचलूि उरािी कवर्टाळली. घरी आले. हार पेढे आर्णले. 
 
इतक्यात चंपूताई गावाहूि आल्या. म्हर्णाल्या  “आज हार पेढे किासाठी?” तेव्हा त्यािंा घिलेली 

हकीकत सानंगतली. गर्णपतीची महापूजा वगैरे सवव पुन्हा िंाले. 
 
थकलेल्या बाई रात्री निवातं िंोपल्या. स्वप्िामध्ये गर्णपतीची स्वारी हजर. या वळेी भव्य उत्सवमूती 

नदसली. आपली मोठी सोंि नफस्कारूि ते म्हर्णाले  “काय हा तुिंा निष्ट्काळजीपर्णा! आम्हाला घरी 
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पोहोचनवण्यापूवी तूच बाहेरगावी जातेस होय? पुन्हा असला निष्ट्काळजीपर्णा करू िकोस. एकवीस 
चातुथ्या कर व पूजेतील मूतील अनभरे्षक कर.” 

 
पुढे बाईंिी एकवीस चतुथ्या व अनभरे्षक यथासागं पार पािला. 
 
१९१७-१८ च्या सुमारास कमळाबाईंिा चाळीस नदवसाचंा नवर्षमज्वर िंाला होता. सवव आिा 

सुर्टल्या होत्या. तोंिात घेतलेले पार्णीसुद्धा परत येत होते. कुर्णी तरी ताराबाईिंा सल्ला नदला की निरिीला 
घेऊि जा. त्याप्रमारे्ण सववजर्ण निरिीला पोहोचले. त्या नदविी रामिवमीचा उत्सव होता. कुठे भजि  कुठे 
कीतवि  कुठे प्रवचि चालू होते. साईबाबा द्वारकामाईत बसले होते. जवळच धुिी होती. ताराबाईिंा 
साईबाबािंी जवळ बोलावले. धुिीतील अंगारा कमळाबाईंच्या कपाळाला लावला व म्हर्णाले  “जा. तुिंी 
मुलगी काही मरत िाही.” त्या वळेी प्रथम नहराबाईंिी साईबाबािंा पानहले. सध्या निरिीला जे मंनदर आहे ते 
त्या वळेी बाधंलेले िव्हते. 

 
१९५० साली बाईिंा स्वप्ि पिले. स्वप्िातं त्या सुरेिबाबू एका मोठ्या नदवार्णखान्यात गेले. त्याचं्या 

समोर तीि मार्णसे उभी होती. नतथे एक चबुतरा होता. त्यावर एक साधू महाराज िोळे िंाकूि ध्यािस्थ 
बसले होते. त्यािंा पाहूि नहराबाई एकदम म्हर्णाल्या  “अरे  हे तर नििीचे साईबाबा! हे इथे कसे आले?” 

 
बाईंच्या समोर उभी असलेली नतन्ही मार्णसे हात जोिूि उभी होती. म्हर्णत होती की  “बाबा  

आम्ही दिविाला आलो आहोत. िोळे उघिूि एकदा आमच्याकिे पहा िा.” नतघािंीही एकापाठोपाठ 
प्राथविा केली. पर्ण बाबािंी िोळे उघिले िाहीत. मग ती नतन्ही मार्णसे बाईंिा म्हर्णू लागली  “आता तुम्ही 
नविंती करूि बघा. आमच्या नविंतीचा काहीच पनरर्णाम िंाला िाही.” 

 
बाई म्हर्णाल्या  “तुम्ही इतके सागंूि काही पनरर्णाम िंाला िाही. मग मी तर लहािच आहे.” 
 
इतक्यात सुरेिबाबू म्हर्णाले  “मी प्राथविा करूि पाहतो.” 
 
सुरेिबाबूिंी तिीच प्राथविा केली. तीही वाया गेली. िंतर पुन्हा सवव जर्ण बाईकंिे वळले. म्हर्णाले  

“आता तरी तुम्ही प्राथविा करा.” 
 
मग बाईंिी साईबाबािंा िमस्कार केला व म्हर्णाल्या  “बाबा  आम्ही इतक्या लाबंूि आलो आहोत. 

आमच्यावर एकवार कृपादृष्टी र्टाका िा. आम्हाला बाकी काही िको. फि आपलं दिवि पानहजे.” 
 
असे म्हर्टल्याबरोबर बाबािंी िोळे उघिूि बाईंकिे पानहले व म्हर्णाले  “तू आली आहेस होय! जा 

जा. आर्णखी दोि मनहन्यािंी तू माझ्याकिे येर्णार आहेस.” असे म्हर्णूि पुन्हा िोळे नमर्टले. 
 
बरोबरीच्या लोकािंी बाईिंा नवचारले  “हेच िा साईबाबा?”बाई म्हर्णाल्या  “होय!” 
 
आनर्ण बाईचंी िंोप उिाली. बाबाचें िब्द त्याचं्या कािात घोळत रानहले  “तू दोि मनहन्यािंी 

माझ्याकिे येर्णार आहेस.” बाईंिा वार्टले  िंाले  आता आपले आयुष्ट्य संपले. त्या काळजीत बुिूि गेल्या. 
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उजािल्यावर सुरेिबाबू आले. त्यािंा नहराबाईंिी स्वप्ि सानंगतले. म्हर्णाल्या  “आता संपलं 
सगळं.” सुरेिबाबू म्हर्णाले  “तसं िसेल ग.” मग पापा (कृष्ट्र्णराव) उठूि आले. सवव हकीकत ऐकूि 
म्हर्णाले  “चंपूताई  तुिंी कंुिली आर्ण. मी दाखविू आर्णतो.” 

 
त्याप्रमारे्ण कंुिली दाखनवली. ज्योनतर्षीबुवा म्हर्णाले  “नहराबाईिंा सध्या फारच चागंला काळ आहे. 

गंिातंर वगैरे कुठलेही दुष्ट ग्रह िाहीत.” 
 
हे ऐकूि नहराबाईिंा हायसे वार्टले. या स्वप्िाची िोंद त्यािंी आपल्या रोजनििीत करूि ठेवली. 

बरेच नदवस गेले. सवव जर्ण ही गोष्ट नवसरूि गेले. 
 
त्यािंतर मालेगावच्या कलेक्र्टराकंिूि नहराबाईिंा पत्र आले. त्यात त्यािंी पोनलसाचं्या मदतीसाठी 

तीि कायवक्रम देण्याची नविंती केली होती. 
 
ठरल्याप्रमारे्ण कायवक्रमाला जाण्यासाठी बाई निघाल्या आगगािीिे जातािा बाई कोपरगावला 

उतरल्या. िेहमीचे साथीदार बरोबर होते. कायवक्रमाच्या सयंोजकािंी बाईंसाठी कोपरगावला मोर्टरगािी 
पाठवली होती. त्यात साथीदारासंह बाई बसल्या व मालेगावला निघाल्या. जातािा वारे्टत निरिी लागली. 
ड्रायव्हर म्हर्णाला  “कोर्णाला बाबाचंं दिवि घ्यायचं आहे का?” 

 
िमसुद्दीिखाँ म्हर्णाले  “बाई  आपर्ण एक तासभर हजेरी लाविू मग पढेु जाऊ या का?” 
 
बाई म्हर्णाल्या  “अवश्य.” 
 
त्याप्रमारे्ण सवव जर्ण देवळात आले. त्याबरोबर बाई म्हर्णाल्या  “अरे  हा नदवार्णखािा मी स्वप्िातं 

पानहला आहे. हे सवव असंच मी स्वप्िात पानहलं आहे” 
 
त्यािंी रोजनििी काढली व स्वप्िाची तारीख पिताळूि पानहली. दोि मनहिे पूर्णव व्हायला दोि तीि 

नदवसाचंा अवधी होता. बाईिंी हजेरी लावली. सवोिा एक एक रुपया प्रसाद म्हर्णूि वार्टला 
 
१९५५ साली एका गुरुवारी नहराबाईिंा स्वप्ि पिले की त्या एका मोठ्या जुन्या वाड्यात गेल्या 

आहेत. कोर्णी तरी त्यांिा सागंत आहे की हा मोठ्या महाराजाचंा वािा आहे. पर्ण हे मोठे महाराज म्हर्णजे 
कोर्ण हे समजले िाही. 

 
बाई पुढे होऊि आतील दालिे पाहू लागल्या. नतथे अिेक प्रकारची िसे्त्र प्रदिविात मािंतात 

त्याप्रमारे्ण मािूंि ठेवलेली होती. अिेकनवध कपिे लते्तही मािूंि ठेवले होते. हे सवव पाहूि त्या परत जायला 
निघाल्या. परत जायला मोठा रस्ता होता. परंतु त्यतील एक चौकोिी फळी काढूि ठेवलेली होती. आत 
काय आहे  असे कुतूहल वार्टले म्हर्णूि बाईिंी आत वाकूि पानहले. आत त्यािंा तीि पुरुर्ष उभे असलेले 
नदसले. एकािे जर्टा बाधंल्या होत्या. एकािे दाढी वाढवलेली होती. नतसरा साधाच होता. नहराबाई त्यािंा 
पाहायला वाकल्याबरोबर नतघािंी िोळे उघिूि वरती त्याचं्याकिे पानहले. बाई घाबरल्या आनर्ण घाईघाईिे 
जायला निघाल्या. इतक्यात त्याचं्या मिात नवचार आला की  कदानचत् हे कुर्णी साधूनबधू असतील  आपर्ण 
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त्यािंा िमस्कार केलाच िाही. म्हर्णूि त्या परत आल्या. पाहतात तर नतन्ही पुरुर्षािंी िोळे नमरू्टि घेतले 
होते. बाईंिी त्यािंा िमस्कार केला व त्या परतल्या. 

 
दुसऱ्या नदविी सकाळी प्रभा अते्र निकायला आली. बाईिंी नतला आदल्या रात्रीचे स्वप्ि सानंगतले. 

अिा प्रकारच्या जुन्या वाड्यात दत्ताचे स्थाि असलेले तुझ्या पाहण्यात आहे का? असे नतला नवचारले. 
वाड्याचे वर्णवि ऐकूि प्रभा म्हर्णाली  “अिा वर्णविाचं जुन्या वाड्यातलं एक दत्ताचं देऊळ रास्तेवाड्यात 
आहे.” 

 
बाई नतच्याबरोबर दिविाला तेथे गेल्या तर तेथे तेच वातावरर्ण होते. व दत्ताच्या पादुका आत 

होत्या. 
 
अगदी अनलकिील काळापयंत बाई श्रावर्णातल्या एका गुरुवारी तेथे हजेरी लावायला जात असत. 
 
बिारसला बाईंचा कायवक्रम ठरला होता. तीथवषेित्राच्या नठकार्णी जायचे असेल तर बाई िेहेमी 

आपल्या कुरंु्टनबयापंकैी अथवा ओळखीच्यापैकी कोर्णाला तरी घेऊि जात असत. या वळेी त्याचं्या 
ओळखीच्या गुप् ते िावाच्या बाईंिा त्यािंी बरोबर घेतले. या वळेीही त्या सढं िावाच्या गृहस्थाकंिे उतरल्या 
होत्या. 

 
रात्री िंोपतािा नहराबाई गुप् ते बाईिंा म्हर्णाल्या  “आपर्ण उद्या सकाळी लवकर नवर्श्ेर्श्राच्या 

दिविाला जाऊ. कारर्ण प्रत्येक वळेी मी दिविाला जाते तेव्हा झपिी फुलाखाली िंाकलेली असते. त्यामुळे 
प्रत्यषि दिवि असे मी अजूिपयेत घेतलेलं िाही. उद्या सकाळी सात वाजताच आपर्ण जाऊ.” 

 
रात्री स्वप्िात त्या नवर्श्रे्श्राच्या मनंदरात गेल्या. त्याचं्या इच्छेप्रमारे्ण त्यािंा उघड्या झपिीचे दिवि 

िंाले. झपिीच्या भोवती फि एक पाढंऱ्या फुलाचंा हार घातलेला होता. पजुारी झपिीला स्िाि घालत होता. 
दोन्ही बाजंूिा दोि समया तेवत होत्या. बाई पुढे िंाल्या व त्यािंीही झपिीवर पार्णी घातले. तेव्हा त्यािंा 
पुजारी म्हर्णाला  “या. तुम्हाला दिवि घ्यायचं आहे िा?” 

 
दुसऱ्या नदविी सकाळी सहा वाजता नहराबाईिंी सवांिा स्वप्ि सानंगतले. सात वाजता गुप् ते माविी 

व नहराबाई दोघी जर्णी मंनदरात दिविाला गेल्या. पाहतात तर पुजारी झपिीला स्िाि घालत होते. बाई 
म्हर्णाल्या  “अगदी हेच दृश्य मी स्वप्िात पानहलं.” 

 
एकदा बाईंिा स्वप्ि पिले की त्या नमरजेला अब्दुल करीमखाँच्या घरातच िंोपलेल्या होत्या. 

स्वप्िात पहारे्ट चारची वळे होती. नमरजेला ख्वाजा िमसुद्दीि व मीरा साहेब याचंा प्रनसद्ध दगा आहे. त्याच्या 
पनरसरात बाई उभ्या आहेत असे नदसले. अचािक तंबोऱ्याचा आवाज ऐकू येऊ लागला. तिा बाई त्या 
आवाजाच्या अिुरोधािे जाऊ लागल्या. आवाज दग्याच्या खोलीतूि येत होता. बाई जसजिा पुढे जाऊ 
लागल्या तसतिी त्यािंा पढेु पुढे वार्ट नदसत गेली. 

 
आर्णखी पढेु गेल्यावर एक मोठे दार होते. ते दार लोर्टलेले होते. तंबोऱ्याचा आवाज त्या लोर्टलेल्या 

दाराच्या पनलकिूि येत आहे अिी बाईंची खात्री िंाली. बाईंिी ते दार हळूच ढकलले व आत पाऊल 
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ठेवले. आत त्यािंा नवलषिर्ण दृश्य नदसले. एका उंच चौथऱ्यावर एक गोरेपाि साधू िोळे नमरू्टि व मािंी 
घालूि बसले होते. त्याचंी पाढंरी िुभ्र दाढी छातीवर रुळत होती. त्याचंा चेहेरा अत्यतं तेजस्वी होता. एक 
मंद निळसर प्रकाि भोवती पसरला होता. 

 
अिा गूढ वातावरर्णात त्या चबुतऱ्याच्या खाली अब्दुल करीमखाँ तंबोरा घेऊि गात बसले होते. 

बाईंचे व त्याचें तोंि एकाच नदििेे असल्यािे त्यािंा खाँसाहेब पाठमोरेच नदसले. ते जोनगया रागातील एक 
भजि आळवीत होते. िब्द होते ‘हरीका भेद ि पायो.’ त्याचें स्वर अंगावर कार्टा आर्णर्णारे होते. ते 
चौथऱ्यावरचे साधू नचत्रातंील गुरु िािकजींप्रमारे्ण नदसत होते. 

 
बाई जाग्या िंाल्या. आपल्या आईला स्वप्ि सानंगतले. आई म्हर्णाल्या  “तुला ख्वाजा िमसुद्दीििे 

दिवि नदले. तू फार भाग्यवाि आहेस  पोरी.” 
 

श्री सत्यसाइबाबाचंा आशीवाद 
 

नहराबाईंच्या आयुष्ट्यात निरिीच्या साईबाबाचें स्थाि अिन्यसाधारर्ण आहे. लहािपर्णी त्यांिा 
साईबाबाचं्या दिविाचा योग आला. त्यािंतर त्या अिेक वळेा निरिीला सेवसेाठी गेल्या. 

 
अनलकिे त्यािंा त्याचं्या चाहत्यापंैकी एकािे निरिीच्या साईबाबाचें एक दुर्वमळ छायानचत्र नदले. 

त्या नचत्रािे आल्या आल्याच िकुि दाखनवला. त्याच नदविी बाईिं। दहा हजाराचें पानरतोनर्षक नमळाले व 
बाईंच्या िातवाला राष्ट्रीय निष्ट्यवृत्ती नमळाली. 

 
निरिीच्या साईबाबाचंाच अवतार समजले जार्णारे श्री सत्यसाईबाबा याचंाही आिीवाद बाईिंा 

नमळाला आहे. 
 
श्री सत्यसाईबाबािंी बाईंची पनहली भेर्ट १९६५ साली पी. के. सावतंाकंिे िंाली. बाबापंढेु 

नहराबाईंचे गारे्ण िंाले. बाबािंी त्यािंा कमळाबाईंसाठी उदी काढूि नदली. 
 
त्यािंतरच्या एका भेर्टींत बाबािंी नहराबाईंिा हस्तसचंलिािे एक स्फनर्टकाची माळ काढूि नदली. 

ती माळ तेथे जमलेल्या समुदायासमोर धरूि बाबा म्हर्णाले  “नहराबाई अिा आहेत.” आजही ती माळ 
नहराबाई जपमाळ म्हर्णिू वापरतात. 

 
१९७० च्या फेबु्रवारी मनहन्यात बाई  त्याचं्या सूिबाई व िातविंािंा घेऊि  पुट्टपत्तीला बाबाचं्या 

दिविाला गेल्या होत्या. परत यायच्या नदविी बाई बाबािंा म्हर्णाल्या  “मी आज तुमच्या पायाला हात लाविू 
िमस्कार करर्णार आहे.” बाबािंी तसे करायला परवािगी नदली. 

 
बाबा म्हर्णाले  “नहराबाई  दोि मनहन्यािंी तुम्हाला राजयोग आहे.” 
बाई म्हर्णाल्या  “बाबा  आता राजेरजवािे तर गेले. आता कुठला राजयोग?” 
बाबा म्हर्णाले  “तरीपर्ण मी सागंतो तसं होईल.” 
बाई म्हर्णाल्या  “म्हर्णजे काय होईल?” 
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“िंालं म्हर्णजे कळेल ” बाबा म्हर्णाले. 
 
बाईिंी घरी येऊि ही गोष्ट रोजनििीत नलहूि ठेवली. एनप्रल मनहिा उजािला. वरील घर्टिेला 

दोि मनहिे पूर्णव व्हायला तीि नदवस अवकाि होता. आनर्ण अचािक ‘पद्मभरू्षर्ण’ नकताब नमळाल्याची 
सरकारकिूि तार आली. 

 
बाबाचें िब्द खरे ठरले. 
 
अिीच एक घर्टिा बालगंधवव रंगमंनदराच्या उद घार्टि प्रसंगी घिली. त्या समारंभाला जातािा 

बाईिंी मोत्याचा कंठा घातला होता. त्याच्यात मधे सोन्याचे पदक होते. समारंभ संपला. बाई घरी यायला 
निघाल्या. घरािी गािीतूि उतरतािा त्याचं्या लषिात आले की गळयातील कंठ्याचे मोती ओगळूि पित 
आहेत. पित असलेले मोती सावरले. पिलेले गोळा केले. परंतु मधले सोन्याचे पदक नदसेिा. खूप िोध 
िोध िोधले. पत्ता लागेिा. बाई हताि िंाल्या. 

 
रात्रीबाई श्री सत्यसाईबाबाचं्या नचत्रासमोर हात जोिूि उभ्या रानहल्या. मिःपूववक त्या बाबािंा 

म्हर्णाल्या  “बाबा  मी इतक्या कष्टािं हा पैसा नमळनवला आहे. हे मािंं कष्टाचं सोिं जाव ं म्हर्णजे काय? 
बाबा  तुम्ही मला म्हर्णाला होतात िा की कठीर्ण प्रसंगात मी तुमच्या पाठीिी उभा राहीि म्हर्णूि? मला मािं ं
लॉकेर्ट नमलालं पानहजे.” 

 
असे बोलूि त्या िंोपल्या. त्यािंा सकाळी सािेपाचलाच जाग आली. आनर्ण त्यािंा सतत आतूि 

वारू्ट लागले की आपले पदक नथएर्टरच्या आवारामधेच कुठे तरी पिलेले आहे. त्या सुिेला म्हर्णाल्या  
“िोभा  तू एकदा नरषिािं जाऊि पहा ग. नजथे िारायर्णरावाचंा फोर्टो लावला आहे त्याच्या आजूबाजूला 
बघ. नतथेच असेल कुठे तरी.” 

 
िोभा बालगंधवव रंगमंनदरात गेली तेव्हा नतथे काही मार्णसे बोलत उभी होती. एक िंािूवाली िंाित 

होती. िोभा इकिे नतकिे िोधू लागली. िोधता िोधता ती नतथल्या पायऱ्यापंािी आली आनर्ण काय आियव! 
तेथे ते सोन्याचे पदक मािूंि ठेवल्यासारखे होते. दोिच नमनिर्टापूंवी िंािूवाली तेथूि िंािूि गेली होती 
िोभािे ते तेथूि उचलले. 

 
मायेची पाखर 
 

नहराबाईंचा पनरवार तसा फार मोठा. त्यािंा मुलगा जरी एकच असला तरीही त्यांिी मुलाप्रमारे्णच 
लालि पालि केलेल्यामंध्ये त्याचंी भाचरे  भाविें  निष्ट्या  काकाकुवा व कुत्री-माजंरी याचंा समाविे होतो. 
नहराबाईंचा ‘स्वर–नवलास’ बंगला संगीतपंढरीच्या वारकऱ्याचें तीथवस्थाि िंालेला आहे. पुण्यात आलेला 
कोर्णीही मोठा कलाकार  मग तो तालिास्त्रातील लयभास्कर असो अथवा स्वर उमजलेला स्वरसम्रार्ट 
असो  स्वर नवलासातंील या सावळया दैवतासमोर मस्तक िुंकनवल्यानिवाय जात िाही 

 
नहराबाईंच्या आईचे निधि िंाल्यािंतर कुरंु्टबाची सवव जबाबदारी नहराबाईंवर येऊि पिली त्यािंी 

ती नततक्याच समथवपरे्ण पार पािली. १९५३ साली सुरेिबाबू कालवि िंाले. त्याचं्या पाचही कन्या व नतघे 
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मुलगे याचंीही जबाबदारी नहराबाईंवर येऊि पिली. परंतु कतवव्यपूतीत कमी पिल्या तर त्या नहराबाई 
कसल्या? सवव मुलाचें निषिर्ण  मुलींची लग्िे  माहेरपर्ण  सवव त्यािंी आईच्या मायेिे केले. सुरेिबाबूंच्या 
मुलािंा त्याचं्या मोठ्या आत्याबाईंच्या रूपािे मातृपे्रम व नपतृपे्रम दोहोंचा लाभ िंाला. 

 
नहराबाई आपल्या सहवासात आलेल्या प्रत्येकावर पे्रमाचा वर्षाव करतात याची साषि त्याचं्या 

घरातील माजंरी व कुत्रीही देतील. काकाकुवा तर बाईिंी आपल्याला काही तरी खाऊ घालाव ेयासाठी 
हरू्टि बसत असे बाईंकिे पूवी असलेले काळू व ल्युसी अथवा अलीकिे असलेली सिी ही कुत्री त्याचं्या 
पे्रमळ स्पिासाठी आतुर असतात. एकदा िागपुरला गेलेल्या असतािा नहराबाई पुण्याला परत जाण्यासाठी 
घाई करू लागल्या. कारर्ण नवचारले असतािा त्या म्हर्णाल्या  “आग  घरी पोप्या आजारी आहे. त्याला 
पातळ परसाकिे होत आहे आनर्ण खातही िाही. काळजी वार्टते.” हे बोलरे्ण जर त्रयस्थािे ऐकले असते तर 
त्याला िक् कीच वार्टले असते की पोप्या हे नहराबाईंच्या िातविंापंैकी एकाचे िाव असाव.े परंतु पोप्या हा 
नहराबाईिंी आनिकेतूि आर्णलेला काकाकुवा होता. 

 
नहराबाईंच्या स्वरनवलासातंील वृषिवलेी कुठल्याही खतानिवाय बहरत असतात. तेथे भारद्वाज पषिी 

स्वयंपाकघराच्या नखिकींत बसूि हक्कािे पोळी मागूि खातो. 
 
नहराबाई आपल्या निष्ट्यािंा आईच्या ममतेिे वागतात. १९६९ साली एक निष्ट्य मंुबईला एम. ए. 

संगीताची परीषिा देण्यासाठी अहमदाबादहूि आली होती. बाईंची व नतची भेर्ट िंाली त्या वळेी बाईंच्या 
लषिात आले की ती लवकरच आई होर्णार आहे. अिा अवघिलेल्या पनरन्स्थतीत ही एम. ए. ची परीषिा 
देर्णार! मिात त्या हेलावल्या. वरूि सहजपरे्ण म्हर्णाल्या  “काय  किी काय िंाली आहे तयारी?” 

 
निष्ट्या म्हर्णाली  “बाई  चागंली मेहेित केली आहे  चार-चार पाच-पाच तास.” 
 
हे ऐकूि त्या कर्णविेे म्हर्णाल्या  “अग  अिा अवस्थेत ही इतकी धिपि किासाठी? तुला सागंते  

मािंी पनहली मुलगी जन्माला आली ती नबचारी पाठीचा कर्णा मोिलेल्या अवस्थेत. दोि तीि नदवसािंतर 
ती गेली. का ं माहीत आहे? नतच्या वळेी िवेर्टपयंत मी गात होते. कायवक्रमासंाठी झहित होते. प्रवासाची 
दगदग अतोिात आनर्ण पाच–पाच सहा–सहा तासाचें जलसे. जलिात तर एकाच आसिात बसाव ंलागतं. 
त्याचा तो पनरर्णाम. मी हे भोगलं  म्हर्णिू असं वार्टतं  इतर कुर्णाच्या वाट्याला हे दुःख यायला िको. म्हर्णिू 
म्हर्णते  इतकं आवश्यक होतं का आता एम. ए. ला बसर्णं?” 

 
इतकी वर्ष े बाईंच्या सहवासात घालविूही बाईंचे हे दुःख आपल्याला माहीत िसाव े याचे त्या 

निष्ट्येला आियव वार्टले. निष्ट्येला मागवदिवि म्हर्णूिच ते बाईंच्या ओठावर आले. एरव्ही लोकाचं्या जीविातं 
आपल्या सुरेल संगीतािे आिंदाचे वसंत फुलनवर्णारी ही कलावती आपल्या जीविातंील िल्ये मौिाच्या 
पिद्याआि िंाकूि ठेवते. 

 
एकदा बाई मंुबईहूि नदल्लीला राष्ट्रीय कायवक्रमासाठी जात होत्या. त्याचं्याबरोबर त्याचें धाकरे्ट बधूं 

कृष्ट्र्णरावही होते. 
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त्याचं्या िब्यात एक िुकतेच लग्ि िंालेले जोिपे होते. दोघािंाही गाण्याचा िौक होता. बाईंजवळ 
तंबोरा पाहताच त्यािंी चौकिी केली. या नहराबाई आहेत हे समजल्यावर त्यािंा फार आिंद िंाला. हे 
जोिपे नदल्लीला नफरायला चालले होते. पर्ण नदल्लीची त्यािंा काही मानहती िव्हती. म्हर्णूि त्यािंी नदल्लीला 
कुठे उतराव ेवगैरे बाईंचा सल्ला घेतला. 

 
संध्याकाळची जेवरे्ण िंाली व त्या िवराबायकोत काही तरी बाचाबाची सुरू िंाली. बायको म्हर्णत 

होती  “अजी  मुिें क्या मालूम? आपिेही तो रख्खी थी.” 
 
“ठीक तरहसे देखो. होगी वहीपें कहीं.” 
“म ैसच कहती हूूँ  िही है.” 
“देखोजी  ऐसीभी क्या मजाक होती है?” 
 
बघता बघता तो मुलगा रिकंुिीला आला. म्हर्णाला  “भगवाि कसम  मैं मजाक िही कर रहा हूूँ” 
 
ि राहविू बाईंिी नवचारले; “क्या बात है?” 
 
ती मुलगी रित रित म्हर्णाली  “देखो िा  इन्होंिे हमारी नर्टकर्टें कहाँ रख्खी नमलतीही िहीं.” 
 
दोघािंाही काय कराव ेसुचेिा. त्यािंा वार्टले  नविानतकीर्ट म्हर्णूि आपल्याला आता पकितील. 
 
बाई म्हर्णाल्या  “अभी तो सो जाओ. सबेरे देखेंगे. कुछ िा कुछ इन्तजाम होही जाएगा.” 
 
सकाळी सात वाजता िवी नदल्ली स्रे्टिि आले. बाईिंी पापािंा (कृष्ट्र्णरावािंा) दोि प्लॅर्टफॉमव 

नतकीरे्ट काढूि आर्णायला सानंगतले. बाई स्वतःत्या जोिप्याचे सामाि बरोबर घेऊि खाली उतरल्या. मग 
ती दोन्ही प्लॅर्टफॉमव नतनकरे्ट त्यािंा देत म्हर्णाल्या  “आप ये नर्टकर्ट देकर बाहर आइये. म ैआपका सामाि 
लेकर बाहर इन्तजार करंूगी” 

 
ही युिी लागू पिली. दोघेही सहीसलामत बाहेर पिले. 
 
नदल्लीला बाई गोळवलकराकंिे उतरल्या होत्या. तेथे जाऊि त्या दोघािंी त्यािंा मुद्दाम धन्यवाद 

नदले. व आपली नतनकरे्ट िंतर सूर्टकेसमध्ये नमळाल्याचेही सानंगतले. 
 

बंध रेशमाचे 
 

फार पूवीची गोष्ट. साठ वर्षांपूवीची. नहराबाईंिा निकवर्णी चालू होती. दरबारी काििासारखा धीर 
गंभीर राग वहीदखाँ निकवीत होते. वातावरर्ण दरबारीच्या आलापीिे भारले होते. नहराबाईहंी या अिोख्या 
रागाच्या दिविािे उत्सानहत िंाल्या होत्या. मन्द्र सप् तकातील धैवतावरची मिोहारी आंदोलिे त्या आपल्या 
गळयातूंि काढण्याचा प्रयत्ि करीत होत्या. बाजूलाच घातलेल्या गादीवर ताराबाई बसल्या होत्या. मागल्या 
दारातूि खाँसाहेबाचंी गुिगुिी घेऊि नहराबाईंची धाकर्टी बहीर्ण आली. गुिगुिी खाँसाहेबासंमोर ठेविू 
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नतथेच बाजूला बसली. नहराबाई दरबारीत हरवल्या होत्या. त्याचंा िुद्ध नरर्षभ इतका सुंदर लागला की 
वहीदखाँच्या तोंिूि ि कळत वाहवाची दाद भरली गेली. त्याचं्या िोळयातूंि कौतुक ओसंिू लागले. 

 
इतक्यात बैठकीचे लोर्टलेले दार नकलनकले िंाले. जरीचे चढाव घातलेले एक रुबाबदार पाऊल 

आत पिले. एक उमद्या व्यनिमत्वाचे तरुर्ण गृहस्थ  बरोबर दोि नमत्र घेऊि  हळूच आत आले. गाण्यात 
रसभगं होऊ िये म्हर्णूि मुकाट्यािे ताराबाईंच्या बाजूला बसले. 

 
दरबारीची बढत आता गधंारापयंत आली होती. नहराबाईंच्या गळयातूि गधंार नरर्षभाची व 

मध्यमाची आस बरोबर घेऊि प्रकर्ट िंाला. आपला गंधार बरोबर लागला की िाही याचा अंदाज 
घेण्यासाठी नहराबाईंिे िोळे उघिूि खाँसाहेबाकंिे पानहले. त्या आलापींत मग्ि असतािा येऊि बसलेले 
िौकीि पाहुरे्णही त्याचं्या िजरेस पिले. नहराबाईंच्या चेहऱ्यावर आिंद व आियव उमर्टले. 

 
नहराबाई पुन्हा गधंाराचा िोध घेऊ लागल्या. परंतु पुन्हा पुन्हा िोध करूिही त्यािंा तो सापिेिा. 

िवेर्टी वहीदखाँ अस्वस्थ होऊि उद गारले  “िही िही  बेर्टी  ऐसे िही. ऐसे....” असे म्हर्णूि त्यािंी स्वतः 
गंधाराची आंदोलिे घेऊि दाखनवली. त्यािंा थोिे आियवच वार्टले की एकदा दोिदा एखादी जागा 
सानंगतल्यावर नर्टपकागदाप्रमारे्ण चर्टकि उचलर्णारी चपंा आज या गंधाराच्या आंदोलिात का ंअिकली? 

 
वातावरर्णातला दरबारीचा गंभीरपर्णा काहीसा नवचनलत िंाला होता. त्यात कुठे तरी अन्स्थरता 

िोकावली होती. खाँसाहेबासंारख्या मुरलेल्या उस्तादाला ही गोष्ट जार्णवली. त्यािंा वार्टले की पाहुण्याचं्या 
आगमिािे त्याचंी चपूं घाबरली. मोठ्या मायेिे ते म्हर्णाले  “क्या हुआ बरे्टी? ये लोग आये तो क्या हुवा? 
अपिे घरकेही तो लोग है. संगीतमे समिंदारी भी अच्छी है. अच्छा  अभी मि िही लगता तो छोि दो. 
िामको इसीसे िुरू हो जायेंगे.” असे म्हर्णिू ते आलेल्या पाहुण्याकंिे वळले. “क्यूं जी  बहुत नदिोंबाद 
आिा हुवा?”अिा प्रकारची वास्तपुस्त करू लागले. मधेच गुलुताईला मेहमािाचंी खातीर करायलाही 
सानंगतले. 

 
नहराबाई तंबोरा ठेविू आत गेल्या. आलेल्या पाहुण्याचंी उत्तम सरबराई िंाली. षेिमकुिलाच्या गोष्टी 

िंाल्या. पाहुरे्ण जाण्यासाठी उठले. त्यािंा निरोप देण्यासाठी चंपूताई काही बाहेर आली िाही. ती एका 
नखिकीतूि एकर्टक त्याचं्याकिे पाहत होती. त्यािंा आपर्ण नदसू िये अिा बेतािे. त्या ऐर्टबाज  रुबाबदार 
सौंदयािे नतच्या हृदयाची तार छेिली होती. दरबारींतला गंधार कोर्णी चोरूि िेला याचे उत्तर नतचे नतलाच 
नमळाले. ती स्वतःिीच हसली. दरबारी गात असतािा उिालेला गोंधळ नतला आठवला. त्या आठवर्णीिे 
आपर्ण मिात कुठेतरी सुखावत आहोत याची जार्णीव िंाली. आनर्ण अबोध हुरहूर मिातं निमार्ण िंाली. 

 
त्या तरुर्ण गृहस्थाचें जारे्णयेरे्णही पढेु वाढत गेले. ते तरुर्ण गृहस्थ म्हर्णजे मानर्णकचंद गाधंी. 

सोलापुरात हे िाव सववपनरनचत होते. या लक्ष्मीपुत्रापािी नदलदार वृत्ती व गुर्णग्राहकता होती. दोि वर्षांच्या 
भेर्टीगाठीिंतर १९२४ साली मानर्णकचंद व नहराबाईंिी रीतसर नववाह केला. 

 
मानर्णकचंदच्या वागण्यात खािदार्णीपर्णा असे. नहराबाईिंा त्यािंी कधीही एकेरी हाक मारली िाही. 

बाईिंा त्याचं्या कलेमुळे प्राप् त िंालेला माि व प्रनतष्ठा त्यािंी कधीही कमी लेखली िाही. १९२८ साली 
नहराबाईिंा मुलगा िंाला. त्याचे िावं गुरुिाथ. 
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िातं आनर्ण समजदार असलेला हा जोिीदार एकदा मात्र फार हेकर्ट बिला. १९२९ साली जेव्हा 
नहराबाईिंी ‘िूति संगीतनवद्यालय–िाट्यिाखा’ या िावाची िार्टक कंपिी काढली तेव्हा त्याचं्या या 
व्यवसायाला सववप्रथम किािूि नवरोध मानर्णचंदिीच केला. त्या काळाला अिुसरूि त्यातं गैर िव्हते. त्या 
काळी बायकािंी उंबऱ्याबाहेर येरे्ण  परपुरुर्षािी बोलरे्ण  हेच गैर समजले जात असे. फार किाला  
संध्याकाळी बायकािंी आरिात पहारे्णही निनर्षद्ध मािले जाई. “गार्णं गार्णं नभकार लषिर्णं” असे घरोघरच्या 
लेकीसुिािंा ऐकाव े लागण्याचे ते नदवस होते. चूल आनर्ण मलू हेच नस्त्रयाचें कायवषेित्र  असे मािर्णाऱ्या 
समाजातं मानर्णकचंदिी नहराबाईिंा गाण्याचे जलसे करायला परवािगी नदली  परंतु िार्टकाचा नवर्षय 
निघाला त्या वळेी ते िाराज िंाले. “िार्टकात खोरं्ट खोरं्टच का होईिा  तुम्ही परपरुुर्षाचं्या हातात हात 
देर्णार आनर्ण पे्रमाची भार्षा बोलर्णार. हे मला नबलकुल पसतं िाही ” असे त्यािंी नहराबाईिंा निषििू 
सानंगतले. 

 
नहराबाईंही मिस्वी कलावती होत्या. आपल्या संगीत कलेला रंगभमूीच्या कसोर्टीवर पारखूि 

घेण्याची त्याचंी नजद्द होती. त्याचं्या भोवतीचा पनरवारही या बाबतीत पाझठबा देत होता. रंगभमूीवर कामे 
केल्यािे आपल्या संगीताला िाट्यसंगीताचा एक वगेळा पैलू पिेल असेही त्यािंा वार्टले असाव.े त्याही या 
मुद्द्यावर हरू्टि बसल्या पनरर्णाम व्हायचा तोच िंाला. मानर्णकचंद व नहराबाई याचं्यात दुरावा निमार्ण िंाला. 
िूति संगीत नवद्यालय–िाट्यिाखा अस्ताला जाईपयंत तो कायम होता. त्यािंतर मात्र मतभेदाचे कारर्ण 
िष्ट िंाल्यािे पुन्हा नदलजमाई िंाली. 

 
पुढे एका अिपेनषित आर्वथक धक्क्यािे मानर्णकचंदाचंा संसार िळमळला. परंतु नहराबाईिंी तो 

लक्ष्मीच्या हातािंी सावरला. व तीच भनूमका कायम ठेवली. 
 
हळूहळू कालचक्र पढेु सरकत होते. समाजामधे सववच षेित्रातं वैचानरक पनरवतवि होत होते. 

कलाकारािंा प्रनतष्ठा व मािसन्माि नमळू लागले. प्रनतनष्ठत नस्त्रयािंी संगीत निकरे्ण हे सुसंस्कृतपर्णाचे लषिर्ण 
मािले जाऊ लागले. मराठी स्त्री िऊवारी लुगड्याऐवजी पाचवारी साड्या िेसू लागली. क् वनचत एखादी 
मुग्धा स्कर्टवब्लाऊजही घालू लागली. सववच आघािींवर नस्त्रया प्रगती करू लागल्या. “आमची यमी 
नहराबाईंकिे गारे्ण निकते हो” असे यमीला पाहायला आलेल्यािंा यमीची आई अनभमािािे सागंू लागली. 

 
हा काळ उजािेपयंत नहराबाई अत्युच् च निखरावर पोहोचल्या होत्या. नहराबाईंच्या गायिािे सबधं 

महाराष्ट्राच्या हवते संगीत पसरवले होते. महाराष्ट्रातंील मुलींची लग्िे ‘उपविी गात कोनकळा’ गायला येत 
असल्यािे ठरू लागली. नतकिे उत्तर झहदुस्थािातं नहराबाईंच्या ‘राधेकृष्ट्र्ण बोल’िे लोकािंा विे लावले. 

 
१९५१ साली गुरुिाथचे लग्ि मीिाषिी पैंगर्णकर िावाच्या मुलीबरोबर िंाले. ती िोभा बिोदेकर 

िंाली. १९५३ मध्ये त्यािंा मुलगी िंाली. 
 
या सुमारास या कुरंु्टबावर एक सावर्ट पसरले. मानर्णकचदंजींची दृष्टी अचािक गेली. िातू पाहायची 

त्याचंी इच्छा अतृप् त रानहली. त्यािंा िैराश्यािे घेरले. मानर्णकचंद हे भगवाि महावीराचे उपासक. संमेद 
निखरजींची यात्रा ते परमपनवत्र मािीत. ती तीथवयात्रा आपर्ण करावी अिी त्यािंा इच्छा िंाली. परंतु अिा 
परावलंबी न्स्थतीत ते नकतपत िक्य होईल ही िकंाही भेिसावत होती. नहराबाईिंी त्यािंा आश् वासि नदले 
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की “मी ही तुमची इच्छा पूर्णव करीि.” पतीच्या उर्णीवा जी भरूि काढते नतलाच अधांनगिी म्हर्णतात. 
नहराबाई मानर्णकचंदचे िेत्र बिल्या. 

 
संमेद निखरजीच्या याते्रला नहराबाई  मानर्णकचंद आनर्ण त्याचंी प्रथमपत्िी आवलाबाई निघाले. 

भारतातंील प्रथम श्रेर्णीची ही गानयका ते सवव चोवीस रू्टक (रे्टकड्या) पायी नफरली. आपल्या पतीसाठी. 
 
१९७९ साली मानर्णकचंदजी पंचत्वात नवलीि िंाले. नहरा–मानर्णक युतींतले मानर्णक निखळूि 

पिले. नहराबाईंवर वज्राघात िंाला. आपल्या सवव कुरंु्टनबयािंा आधारस्तंभ वार्टर्णाऱ्या नहराबाई स्वतः 
निराधार िंाल्या. अजोि कतृवत्वाच्या या बाई  सामान्य स्त्रीप्रमारे्ण दुःखािे खचल्या. दुःखाचे अविंबर 
करण्याचा त्याचंा स्वभाव िाही. परंतु हे दुःख मात्र त्या पचव ूिकल्या िाहीत. याची साषि त्याचें िरीर देऊ 
लागले. मानर्णकचंद गेले आनर्ण नहराबाईंची प्रकृती खालावली. वरकरर्णी ि नदसर्णाऱ्या दुःखािे िरीर 
पोखरले. आनर्ण नहराबाईंच्या आयुष्ट्यात संध्याछाया पसरल्या. 

 
अवघाची संसार स खाचा 
 

आता नहराबाई पार थकल्या आहेत. पर्ण त्या मिािे तृप् त आहेत. कारर्ण त्याचें जीवि सवांगािंी 
सफल िंाले आहे. त्यािंी निष्ठेिे खतपार्णी घातलेली रोपे तरारलेली  बहराला आलेली  त्यािंी पानहली 
आहेत. त्याचंा नवस्तार भोवती पसरला आहे. 

 
कमळाबाई बिोदेकर हे एके काळी रंगभमूीवर गाजलेले िाव. बिोदेकर भनगिींमध्ये त्या रूपािे 

उजव्या. अनभियाची निसगवदत्त देर्णगी लाभल्यामुळे रंगभमूी व रुपेरी पिद्यावर िंळकलेली ही त्या काळची 
िानयका आपल्या खऱ्या आयुष्ट्यात मात्र नहराबाईंची सावली बिूि रानहली. नहराबाईंची निकवर्णी चालू 
असतािा वहीदखाँिा वारा घालर्णारी  त्यािंा गुिगुिी निलगाविू देर्णारी  ही गुलूताई रंगभमूीवरही 
नहराबाई िा पूरक भनूमका करीत असे. मिुष्ट्याची सावली िाही का कधी कधी मिुष्ट्यापेषिा मोठी होत? तिी 
नहराबाईंची ही सावली रंगभमूीवरील अनभियात त्याचं्यापेषिा मोठी िंाली. नहराबाईिंा खाँसाहेबािंी 
निकनवलेल्या जवळ जवळ सवव नचजा त्यािंा पाठ येतात. परंतु त्याचा त्यािंा अनभमाि मुळीच िाही. या 
नचजाचं्या बाबतीत अनधकारवार्णीिे काही सागंायचे िंाले तर त्या नहराबाईंकिेच बोर्ट दाखनवतात. एक 
काळ त्यािंीही भरपूर पैसा नमळनवला. पर्ण आज त्यािंा स्वतःच्या अन्स्तत्वाची जार्णीव रानहलेली िाही. 
त्यािंी आपले व्यनिमत्त्व नहराबाईंच्या व्यनिमत्त्वात नमसळूि र्टाकले आहे. 

 
नहराबाईिंी स्वतः निकत असतािा आपली धाकर्टी बहीर्ण सरस्वती नहलाही आपल्याप्रमारे्ण तयार 

केले. पुष्ट्कळिा नहराबाईसंारख्या  परंतु थोड्याफार वगेळया  गायििलैीिे सरस्वती राण्यािंीही एक काळ 
गाजवला. पार्श्वगायिात त्यािंा बरीच लोकनप्रयता नमळाली. पुढे पुढे िास्त्रीय संगीतातही त्यािंी आपला एक 
श्रोतृवगव तयार केला. नहराबाई व सरस्वतीबाई याचंी जुगलबंदी ही रनसक श्रोत्यािंा पववर्णीच वार्टत असे. 
जुगलबंदी म्हर्णजे एकमेकावंर मात करण्याच्या ईर्षिेे गारे्ण अथवा िाचरे्ण  असा जो एक गैरसमज 
सगळीकिे नदसतो तो या भनगिींिी पसूुि र्टाकला. एकमेकीच्या गाण्याला पूरक असेच दोघी गात असत. 
त्याचें गारे्ण इतके एकजीव होत असे की नहराबाईंचा आलाप कुठे सपंला व सरस्वतीबाईंचा कुठे सुरू िंाला 
हे सागंरे्ण मुनश्कल असे. 
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नहराबाईंचा निष्ट्यपनरवारही मोठा आहे. त्याचं्या निष्ट्यापंकैी पधंरा वीस जर्णींिी िाव कमावले आहे. 
मालती पािें  प्रभा अते्र  जािकी अय्यर  सीता कागल  या त्यात प्रमुख. सवव निष्ट्या त्याचं्या नवर्षयी आदर  
भिी  श्रद्धा व कृतञता मिात बाळगूि आहेत. 

 
नरयाजाला त्या अिन्य महत्त्व देतात. अलीकिे उदयोन्मुख कलाकार जेव्हा त्याचंा आिीवाद 

मागायला येतात तेव्हा त्या स्पष्टपरे्ण म्हर्णतात  “अरे  िुसत्या आिीवादािे काय होर्णार? भरपूर मेहेित 
करा. तीच कामाला येईल.” तथानप त्याचं्या निष्ट्यापंकैी कुर्णाच्या हातूि व्हावी तिी मेहित जर िंाली िाही 
तर त्या नचित िाहीत  रागावत िाहीत. आपल्या या ससंारी निष्ट्यासंाठी नहराबाईंच्या पोर्टी अपार माया 
आहे. त्या म्हर्णतात  “मुलींच्या मागे हल्ली बरेच व्याप असतात. ससंार साभंाळूि त्या एवढे करताहेत हेच 
खूप िंाले.” निष्ट्यािंी काही चागंले केले तर त्याचे त्यािंा कौतुक आहे  त्याचं्याबद्दल काळजी आहे. 

 
नहराबाई जलिासाठी जेव्हा गावोगावी झहित तेव्हा तंबोऱ्यातीलसाठी कोर्णी तरी निष्ट्या त्याचं्या 

बरोबर असेच. नतच्या जेवर्णाखार्णाची व्यवस्था त्या जातीिे पाहत असत. उत्तर झहदुस्थािच्या एका 
दौऱ्यावर  त्याचंी निष्ट्या मासंाहार घेत िाही म्हर्णूि नहराबाईिंी नतच्यासाठी तुपाची बरर्णी बरोबर घेतली 
होती. तसेच उदयपूरच्या दौऱ्यावर असतािा निष्ट्येच्या बोर्टाला दुखापत िंाली तेव्हा नहराबाईंिी नतची 
वरे्णीसुद्धा घालूि नदली. 

 
नहराबाईिंी आपल्या निष्ट्यािंा केवळ संगीत निकनवले िाही तर आपलुकीिे पाककलाही 

निकनवली. त्या उत्तम स्वयंपाक करतात. त्याचं्याकिे जार्णाऱ्या सवव नवद्यार्वथिीिी गाण्याबरोबर 
पाकिास्त्रही त्याचं्याकिूि आत्मसात केले आहे. 

 
नहराबाईिंी आपल्या निष्ट्यािंा यिस्वी जीवि जगण्याचा मंत्रही निकनवला. तो म्हर्णजे मािनसक 

समतोल राखरे्ण. त्याचं्या जीविात अिेक भल्याबऱु्या प्रसंगातूंि त्यािंा जाव े लागले. परंतु त्याचंा तोल 
कुठेही ढळला िाही. रागािे बेभाि होऊि कुर्णावर निरा तार्णतािा कुर्णीही त्यािंा पानहले िाही की 
पनरन्स्थतीिे खचिू जाऊि मुळूमुळू रितािाही त्या कधी नदसल्या िाहीत. हा तोल त्यािंी जन्मभर 
साभंाळला. जीविाला एक निस्त त्यािंी घालूि नदली. ती त्याचं्या स्वतःच्या जीविात त्याचं्या जलिापासूि 
ते दैिंनदि कायवक्रमातही नदसते. 

 
एखाद्या समथव पुरुर्षालाही लाजवील असे नहराबाईंचे असामान्य कतृवत्व आहे. तरीही आपल्या 

स्त्रीत्वाचे भाि त्यािंी कायम राखले. स्त्रीत्वाच्या मयादा जपल्या  जोपासल्या. रंगमंचावर गातािा असो की 
घरात वावरतािा असो  आपला पदर कायम िालीितेिे अंगभर लपेर्टलेलाच. आजही वयाच्या ऐंिीव्या 
वर्षी हे भाि सुर्टले िाही. दृष्टी पलैतीराकिे लागली आहे. नतकिचा एक इिारा जरी िंाला तरी बाईं उठूि 
जातील— 

 
–पर्ण ते सुद्धा पदर सावरीतच. 
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पहरहशष्ट 
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भारत सरकारतफे एक सासं्कृनतक निष्टमंिळ 

१९५३ साली चीिला गेले होते. त्यात सतारवादक 
नवलायतत खाँ  कथ्थक ितवक गोपाळकृष्ट्र्ण  ितवकी 
दमयंती जोिी व चंद्रलेखा  मास्तर कृष्ट्र्णराव  ज्योत्स्िा 
भोळे  नहराबाई बिोदेकर  नमळूि वीस कलाकार होते. 
देिाच्या सवव भागातूि हे कलावतंाचें प्रनतनिनध निविले गेले 
होते. 
 

नहराबाईिंी या दौऱ्याचा रोजचा कायवक्रम  आपल्या 
नर्टपर्णींसह  रोजनििीत नलहूि ठेवला आहे. त्यातील 
महत्त्वाचा भाग  बहुतेक त्याचं्याच िब्दात  पुढे नदला आहे. 
 

नहराबाईिंी आयुष्ट्यभर रोजनििी नलनहली. त्याचं्या 
सबंध आयुष्ट्याचा पर्ट या रोजनििीतूि व्यक् त होतो. त्यािंी 
नलनहलेल्या एकूर्ण २७ रोजनििा त्याचं्या संग्रही आहेत. 
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चीनच्या दौऱ्याची रोजहनशी 
 
ता. ७-७-५३ 

पुरे्ण ते मंुबईला सकाळी आठच्या गािीिे मी  बबि व सौ. िोभा असे नतघे निघालो. सकाळी सािे 
अकराला पोहोचलो. घरी आल्यावर सौ. कुमुनदिी मेथा भेर्टायला आल्या होत्या. आनर्ण श्री. देसाई. 
 
ता.८-७-५३ 

आज कोलंनबया कंपिीत जाऊि चायिाला िेण्यासाठी बारा रेकॉिवस माझ्या घेतल्या. त्या 
चायिातल्या मुख्य आर्वर्टस्र्टिा देण्यासाठी घेतल्या दुपारी जपािचा नवसा घेण्यासाठी तीि वाजता गेले होते. 
आनर्ण सािेचारला स्रे्टििवर पोहोचले. िंतर पावरे्णसहाला पंजाब मेलिे मी व जोत्स्िाबाई दोघी निघालो. 
स्रे्टििवर पोहोचवायला सुदंरराव  सरस्वतीबाई  पापा  निमवला  बबि  रति  िलू  भावोजी  मास्तर  
नमसेस मास्तर  वामिराव देिपािें  िकंरराव नर्टळे  िीला  कुमुनदिी मेथा  देसाई हे सवव हजर होते. 
 
ता.९-७-५३ 

िंतर मी  जोत्स्िाबाई ंन्यु नदल् लीला रात्री िवाला पोहोचलो. न्यु नदल् लीला स्रे्टििवर रमेिचंद्र व 
नमसेस पेरीि रमेिचंद्र  भीसे आनर्ण भास्करराव गोळवलकर आम्हाला घ्यायला आले होते. जोत्स्िाबाई ं
भीसे याचं्याकिे गेल्या आनर्ण मी जुन्या नदल् लीत गोळवलकराचं्याकिे राहायला गेले. 
 
ता.१०-७-५३ 

आज सकाळी मुििी निकेति हाऊसमध्ये नमर्टींग होती. पीस कमेर्टीचे अध्यषि िॉ. नकचलू याचं्या 
अक्ष्यषितेखाली नमर्टींग होती. त्यात चायिाला गेल्यावर त्यािंी आपले प्रोगॅ्रम कसे ठेवायचे व चायिाला 
आम्हाला किा प्रकारची रीर्टमेंर्ट नमळेल या बद्दल सागंण्यात आले व आमच्याबरोबर येर्णाऱ्या सवव 
आर्वर्टस्र्टची ओळख करूि नदली. आनर्ण िंतर आमचे रु्टरचे लीिर सेिगुप् ता व सेके्रर्टरी करीमऊल् ला याचंी 
ओळख करूि देण्यात आली. आज संध्याकाळी सहा वाजता चायिा पीस कमेर्टी तफे श्री. िॉ. नकचलू 
याचं्या अध्यषितेखाली सवव आर्वर्टस्र्टचा सत्कार समारंभ केला. त्या वळेी श्री. िॉ. नकचलू याचें भार्षर्ण िंाले. 
त्या वळेी निरनिराळया संस्थेमाफव त हारतुरे आर्वर्टस्र्टिा घालण्यात आले. नकचलुिी आपल्या भार्षर्णात 
चायिीज लोकािंा आपल्या कलेचे महत्त्व दाखविू द्या असे सागंण्यात आले आनर्ण आपल्या झहदुस्थािात 
गायि कलेतले हे आर्वर्टस्र्टचे कल्चरल िेलीकेिि जात आहे याबद्दल आिंद व्यि केला. हा समारंभ 
र्टॉऊि हॉल न्यु नदल् लीत िंाला. त्याच रात्री िऊ वाजल्यापासूि कायवक्रमाला सुरुवात न्यू नदल् ली स्रे्टनियम 
थीएर्टरातं करण्यात आली. देवोंद्रो नवजय  नदलीपकुमार िमा  जोत्स्िा भोळे  गोपाळकृष्ट्र्ण िान्स  मी  
दमयंती जोिी  नवलायतखा ंसतार  कायवक्रम िंाला. 
 
ता. ११-७-५३ 

आज सकाळी मी व भास्करराव गोळवलकर नमळूि थॉमस कुक कंपिीत जाऊि तीिि ेरुपयाचें 
पौंि करूि घेतले. नदल् ली हे हंकागंचा नवमािाच्या प्रवासासाठी पिास हजाराचा नवमा दहा रुपये देऊि 
काढला. आकरा वाजता मुन्िी िीकेतिमध्ये परत नमर्टींगला गेलो. मीर्टींगमध्ये चायिाला गाण्याचे कायवक्रम 
कसे ठेवायचे ते मी नवलायतखाँ व मास्तर कृष्ट्र्णराव या नतघाचंी योजिा करण्यात आली. संध्याकाळी 
चायिीज अबंेसीत पार्टी देण्यात आली. त्या वळेी अबंसेीत दमयंती जोिी व नवलायतखाचंी सतार असे 
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दोन्ही कायवक्रम पधंरा पंधरा नमनिरे्ट ठेवण्यात आले. रात्री िऊ वाजता स्रे्टनियम थीएर्टरात परत 
कायवक्रमाला श्री. कृष्ट्र्णराव मास्तर पासूि सुरुवात िंाली. पनहल्यािे वदें मातर्  िंाले. त्यात मी  मास्तर  
जोत्स्िाबाई व दमयतंी जोिी इतक्यािंी भाग घेतला. िंतर चदं्रलेखा  देवोंद्रो नवजय  नदलीपसींग व 
मल्याळी आर्वर्टस्र्टचा ऑपेरा िंाला. 
 
ता. १२-७-५३ 

आज दुपारी जायचे ठरले होते. परंतू नवमाि आले िाही. 
 
ता.१४-७-५३ 

नवमाि आले. दुपारी दीि वाजता न्यु नदल् ली इंपीरीयल हॉरे्टलात सवािा िेण्यात आले. नतथूि पॉि 
एअरवाइजची मोर्टार येऊि सवािा पालमवरती िेले. कस्र्टमची तपासर्णी होऊि सवा पाचला पॉिविव 
एअरवाइज नवमािातूंि नदल् लीहूि रवािा िंालो. त्या वळेी पालमवर चायिा पीस कमेर्टीचे मुख्य अनधकारी  
हरेंद्रिाथ चट्टोपाध्याय  भीसे  गोळवलकर  पेरीि रमेिचंद्र व आर्णखीि बरीच मंिळी होती. िंतर सवांचा 
गु्रप फोर्टो काढूि आमचे नवमाि सुर्टले. एकंदर वीस आर्वर्टस्र्ट व एक लीिर आनर्ण एक सेके्रर्टरी अिी बावीस 
जर्ण एकंदर होतो. रात्री सािे आठाला कलकत्त्याला पोहोचलो. परत सवा िऊला निघिू रात्री दोिला 
ब्यूँकागंला आलो. नतथूि आिीचला निघूि सकाळी सातला हंकागंला आलो. 
 
ता.१५-७-५३ 

परंतु आम्ही नतथे उतरल्यावर हंकागंच्या घड्याळात पानहले त्या वळेी दहा वाजले होते. म्हर्णजे 
तीि तासाचंा फरक पिला. कस्र्टम तपासर्णी होऊि ११॥ वाजता आम्ही कोवलुि हॉरे्टलात गेलो. कोवलूि 
हे गाव हंकागंच्या समोरच आहे. फि मध्ये एक लहाििी तर आहे. त्या नदविी नतथेच मुक्काम होता. 
 
१६-७-५३ 

कोवलुिहूि सािे दहाला क्यािर्टिला जाण्यासाठी सवव जर्णं स्रे्टििवर आलो. रेल्व ेप्रवास सुरू 
िंाला. १२॥ ला लोबूला आलो. लोबुपयंत नब्रनर्टि हद्द आहे. नतथूि गािी बदलावी लागली. नतथे 
आमच्यासाठी स्पेिल िबे रिेला ठेवण्यात आले होते. आम्हाला घ्यायला त्याचं्या कमेर्टीतफे दोि पुरुर्ष व 
तीि मुली आल्या होत्या. आम्ही दीिला लोबुहूि निघूि ४॥ ला कूँ र्टिला पोहोचलो. कूँ र्टिला आमच्या 
स्वागताची तयारी होतीच. कूँ र्टि पीस कमेर्टीतफे त्याचें मुख्य अनधकारी व मुली नमळूि जवळ जवळ पिास 
साठ मार्णसे स्रे्टििवर तुरे घेऊि हजर होते. िंतर सवव आर्वर्टस्र्टिा फुलाचें तुरे देऊि स्वागत करण्यात 
आले. रात्री पीस कमेर्टीतफे िीिर पार्टी नदली. त्या वळेी पीस कमेर्टीचे चेअरमि व आमचे लीिर व 
वल्लाथावल याचंी भार्षरे्ण िंाली. त्यात एकमेकाचें आभार मािले. स्रे्टििवर फोर्टो काढण्यात आले. 
 
१७-७-५३ 

सकाळी बे्रकफस्र्ट िंाल्यावर पेकींगला प्रोग्राम कसे ठेवावते व तीि तासात कसा प्रोग्राम सवांचा 
बसवता येईल याबद्दल मीर्टींग िंाली. त्यात चंद्रलेखा  सुरेद्रकौर  देवने्द्र नवजय आनर्ण दोि तीि आर्वर्टस्र्ट 
वदेंमातर्  म्हर्णण्याबद्दल नवरुद्ध होते. परंतु आमच्या बाजूिे मते जास्त पिल्यामुळे त्यािंा गप्प बसाव े
लागले. आज दुपारी तीि वाजता कूँ र्टि गाव दाखनवण्यासाठी सवािा िेले. आज रात्री आठला क्यािर्टिचे 
लोकल आर्वर्टस्र्टिी गाण्याचे व वादे्य वाजवण्याचे कायवक्रम ऐकवले. चायिीज लोक मात्र पे्रमळ आहेत. 
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आम्ही कूँ र्टि स्रे्टििवर उतरल्यावर सवव मुलींिी आम्हाला चायिीज राष्ट्रगीत म्हर्णिू दाखनवले. आम्ही 
नतघािंी म्हर्णजे मास्तर  मी व जोत्स्िाबाई यािंीही आमचे वदेंमातर्  गाविू दाखनवले. क्यािर्टिला िदी 
आहे. त्याचे िाव चुकंीया आहे. 
 
१८-७-५३ 

कूँ र्टिहूि सकाळी आठला निघूि पेकींगला जायला स्रे्टििवर आलो. आमची गािी सािेआठला 
सुर्टली. आज संबध नदवस गािीत होतो. 
 
२०-७-५३ 

रात्री आकरा वाजता पेझकगला पोहोचलोत. िंतर गािी थाबंल्यावर पाच नमनिरे्ट थाबंूि आम्हाला 
उतरायला सानंगतले. आमचे नतथे स्रे्टर्षिवर स्वागत करायला दोिि े मंिळींचा समुदाय होता. िंतर 
मुलींकिूि तुरे देण्यात आले. आनर्ण स्वागत करूि पीस हॉरे्टलात आर्णले. स्रे्टििवर पीस कमेर्टीचा मुख्य 
चेअरमि आले होते. फोर्टो घेण्यात आले. 
 
२१-७-५३ 

आज सकाळी सािेिऊ वाजता ंपेकींगच्या चेअरमि बरोबर पेकींग व इतर गावी कसे कसे कायवक्रम 
ठेवले आहेत ते पीस कमेर्टीच्या चेअरमििी सानंगतले. मीर्टींगला चेअरमि  त्याचं्या इरं्टरप्रीिर व मी  
नवलायतखा. मास्तर व करीमऊल्ला इतके जर्ण होतो. एकंदर ता. २६-८ आगस्र्ट पयंतचा सवव कायवक्रम 
आर्टोपूि आम्ही नदल्लीला साधारर्ण ता. २८-८ ला पोहोचु असे सागंण्यात आले. 
 

दुपारी एक वाजता लंच िंाल्यावर दुपारी सािेतीि वाजता र्टेंपल ऑफ हेवि पाहायला गेलो. 
पनहल्यािे म्युिंीयम पानहले. त्या िंतर र्टेंपल ऑफ हेवि पानहले. त्यािंतर र्टेंपलच्या समोर िजेारी दुसरे 
र्टेंपल आहे  त्याच्या बाहेर बाजुिे गोल भींत बाधंलेली आहे. त्या भींतीच्या कोर्णत्यानह भागािे बोलले म्हर्णजे 
त्या भींतीच्या दुसऱ्या समोरच्या बाजूिे बोललेले ऐकायला येते. आगदी हळू बोललेले ऐकायला येते. 
त्यािंतर त्याच देवळासमोर र्टेंपल ऑफ सि पानहले. र्टेंपल ऑफ सि मधे एक दगि आहे. तीथे उभे राहूि 
र्टाळी वाजवल्यास दोिदा र्टाळी वाजवल्याचा भास होतो. रात्री आठ वाजता ंचायिा पीस कमेर्टी तफे पीस 
हॉरे्टलात िीिर पार्टी देण्यात आली. त्यावळेी आमचे लीिर सेिगुप् ता आनर्ण वल्लाथावल यािंी भार्षरे्ण केली. 
पनहल्यािे पीस कमेर्टीचे मुख्य अध्यषि याचें भार्षर्ण िंाले. त्यािंतर आमचे लीिर बोलले. आमच्या रे्टबलावंर 
माझ्याबरोबर त्याचंा एक प्रोफेसर  एक िॉन्सरबाई एक िॉक्र्टर व एक वतवमािपत्राचा एनिर्टर व इंर्टरप्रीिर 
चायिीज बाई होती. त्या िंतर दहाला सवव कायवक्रम आर्टोपला. 
 
२२-७-५३ 

पेकींग. सकाळी दहा वाजता आज बे्रकफस्र्ट िंाल्यावर दाखनवण्यासाठी व िवीि पेकींग चायिा 
वस्ती बसवीली ती दाखनवण्यात आली आनर्ण जुिे पेकींग चायिा िहर दाखनवले. त्यात जुिे चायिा 
अतीिय सुंदर आहे. जुिे वािे  देवळे  वगैरे अप्रतीम पाहाण्यासारखे आहे. आम्हा सवािा मोर्टारिे िेण्यात 
आले. आमच्या मोर्टारचा िंबर तीि होता. त्यात फक् त मी व मास्तर व नवलायतखा ंइतकी जरे्ण बसण्याची 
परवािगी होती व आमच्या बरोबर इरं्टरप्रीिर एक चायिीज गलव  असायची. बारा वाजता परत पीस 
हॉरे्टलात आलोत. 
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आज मीस्र्टर सहस्त्रभोजिे आनर्ण त्याचं्या नमसेस भेर्टायला आल्या होत्या. आज आम्हाला दोिि े
रुपये पॉकीर्ट मिी म्हर्णूि देण्यात आले. चायिा पीस कमेर्टी तफे नदले. आज संध्याकाळी ७॥ वाजता ल्युथ 
पॅलेस–थीएर्टरचे िावं–नतथे रात्री आठ वाजल्यापासूि सािे आकरा पयंत एकंदर सवव कायवक्रम तीि 
तासातं व्हावा एवढ्यासाठी रीहलसल िंाली. आज चदं्रा आनर्ण सुरेन्द्र कौर या दोघी जर्णींची पिश्यामुळे 
प्रकृती नबघिली होती. त्यामुळे त्या दोघींिी रीहलसलमधे भाग घेतला िाही. 
 
२३-७-५३ 

पेकींग. आज १० सकाळी फुगीि पलेॅस पहायला गेलो होतो. तीथे लहािसे प्रदिवि ठेवले आहे ते 
पानहले. दुपारी कौन्सीलर गोवधविकिे आम्हाला जेवायला बोलावले होते. ते स्वतः आम्हाला न्यायला आले 
होते. मी  जोस्िाबाई  दमयंती जोिी  कृष्ट्र्णराव मास्तर  मधुकर गोळवलकर  माधव इंदुरकर इतक्या 
महाराष्ट्रीय मंिळींिाच जेवायला बोलावले होते. तीथे त्याचं्याकिे श्री. सहिभोजिे व त्याचं्या नमसेस  एक 
चायिीज बाई आनर्ण श्री. गोवधवि व त्याचं्या नमसेस व सप्रािी इतकी मंिळी जेवायला होती. त्यािंतर आमचे 
फोर्टो काढूि घेण्यात आले. दुपारी तीि वाजता परत आलो. 
 

परत चार वाजता पीस कमेर्टीच्या मोर्टारींतूि आम्ही महाराष्ट्रीय सहा जर्णं व नमसेस सहस्त्रभोजिे 
असे नमळूि माकेर्टींग पहायला गेलो. मिीबॅग वगैरे खरेदी केली. याचं्या इकिे आपले तीि आरे्ण म्हर्णजे 
एक हजारची िोर्ट देतात. तेव्हा कुठली साधी वस्तु जरी घेतली— ऊदाहरर्णाथव एक रुमाल जरी घेतला—
तरी त्याची झकमत इथे दोि हजार  तीि हजार अिी आहे. दहा हजार म्हर्णजे एक रुपया. तेव्हा नहिोब 
करतािंा फारच गंमत वार्टली. इथे िारे्ण आजीबात िाही. तीथूि संध्याकाळी पाचं वाजता परत आलो. 
 

सात वाजता आज आमच्या कायवक्रमाला सुरवात आहे. त्याप्रमारे्ण रात्री आठ वाजता कायवक्रमाला 
सुरुवात िंाली. पनहल्यािे पीस कमेर्टीचे अध्यषिाचें भार्षर्ण िंाले. िंतर आमचे लीिर सेिगुप् ता यािंी भार्षर्ण 
केले. त्यािंतर वदेंमातर्  ला सुरवात िंाली. मी  मास्तर  जोत्स्िाबाई  दमयंती  इतक्यािंी वदेंमातर्  
म्हंर्टले. िंतर तबला वादक व त्यािंतर मास्तराचंा कायवक्रम. त्या िंतर िकला. िंतर मािंा कायवक्रम  
दमयंती जोिी  नवलायतखा ं फोक साँग  नदलीपसींग  फोकसाँग  जोत्स्िाबाई  गोपालकृष्ट्र्ण  देवेंद्रबाब ु 
चंद्रलेखा  कथकली िान्स  मलबारी. प्रोगॅ्रम बाराला बंद िंाला. 
 
२४-७-५३ 

आज सकाळी बे्रकफस्र्ट िंाल्यावर इंपीनरअल पॅलेस पाहायला गेलोत. दोि हजार वर्षांपुवीच्या 
वस्तंुचे प्रदिवि मात्र अप्रतीम बघण्यासारखे आहे. पॅलेसला सात चौक आहेत. व प्रत्येक चौक 
ओलािंल्यावर पनहल्या महाल इतकेच दुसरा महाल मोठा आहे. एक वाजता परत आलो. दुपारी काचेचे 
पषिी व कापसाचे पषिी घेतले. रात्री िऊ वाजता सीिेमा दाखनवला. त्यात मागल्या वर्षी िेलीकेिि गेले होते 
ते दाखनवले. 
 
२५-७-५३ 

आज सकाळी बे्रकफस्र्टिंतर पेकींगमधले िॉन्सर व गार्णारे भेर्टायला आले होते व आमच्या 
गाण्यानवर्षी मानहती घ्यायला आले होते. त्यािंा मी  नवलायतखा ं मास्तर  जोत्स्िाबाई  मानहती नदली. 
आनर्ण दमयंतीिे िाचाची मानहती नदली. परंतु आपल्या झहदूस्थािी गायि कलेपेषिा त्याचंी कला अतीियच 
मागे आहे. परंतु प्रयत्ि मात्र करताहेत. आम्ही त्यािंा काही रागाचंी मानहती नदल्यावर थोिेसे गळयािाही 
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म्हर्णूि दाखनवली. त्या िंतर तुम्ही आम्हाला तुमच्या गाण्याची मानहती द्या असे सानंगतले. तेव्हा त्यािंी उत्तर 
नदले की मी आता त्या तय्यारीिे आलो िाही. परंतु संध्याकाळी ऐकवीि. िंतर ती मंिळी गेली. आज दुपारी 
चार वाजता िॅििल क्लब मध्ये इथल्या सवव म्युिंीक असोनियि तफे पार्टी देण्यात आली. पनहल्यािे 
आभार मािण्यात आले. िंतर सवव म्युनिंिीयि बरोबर एकमेकांच्या संगीतानवर्षयी नवचारण्यात आले. 
त्यािंतर दोि तीि गार्णी त्यािंी म्हर्णूि दाखनवली. त्याचं्या गाण्यात दोि तीि राग आहेत. भपू  दुगा  
जीविपुरी  हे तीि आपल्या रागािी त्याचें राग जमतात त्यािंतर िीिरपार्टी िंाली. त्यािंतर नतथेच 
चायिीज लोकािंी िक् तीचे प्रयोग करूि दाखनवले. मात्र प्रयोग फारच आप्रतीम करूि दाखनवले. त्यािंतर 
प्रोगॅ्रम संपला. 
 
२६-७-५३ 

पेकींग. आज सकाळी बे्रकफस्र्ट िंतर लामा र्टेंपल सकाळी दहा वाजता पाहूि आले. आज दुपारी 
एक वाजता श्री. सप्रािी–एंबसेीमध्ये असलेले ऑफीसर–याचं्याकिे जेवायला गेलो. आम्ही सवव 
महाराष्ट्रीय आनर्ण नवलायतखा ं सुरेंद्रकौर  सेिगुप् ता  इतके िऊ मंिळी जेवायला गेलो होतो. 
 

आज आठ ते दहा दोि तासाचंा कायवक्रम पीस कमेर्टीच्या मुख्य आनफसरिा दाखनवण्यात आले. 
संध्याकाळी सात वाजता गुप् ता  वल्लाथावल  मी व नवलायतखा ं करीमऊल्ला येवढ्यािंा मावासा रंु्टम किे 
आम्हाला भेर्टायला बोलावले. दहा नमिीरे्ट आम्ही तीथे होतो. त्यािंतर बरोबर आठला कायवक्रमाला सुरवात 
िंाली. दहाला भावसारंु्ट बरोबर फोर्टो काढला आहे. कायवक्रम संपला. मावसा रंु्टम हजर होते. िंतर फुलाचें 
सवव आर्वर्टस्र्टिा तुरे देण्यात आले. चदं्रलेखा  कौर आनर्ण मास्तर यािंा फार वाईर्ट वार्टले. कारर्ण मावसा 
रंु्टम किे त्यािंा जाता आले िाही म्हर्णूि. 
 

रात्री सािे दहाला चाऊ एन् लाय प्रायमीिीस्र्टरकिे िीिर पार्टी िंाली. त्यावळेी स्वतः 
प्रायमीिीस्र्टर याचें भार्षर्ण िंाले आनर्ण त्यािंतर आमच्या लीिर गुप् ताचे भार्षर्ण िंाले. व िंतर कागें्रसचे 
आपले मुख्य ॲबेंसर (ॲम्बॅनसिर) राघवि याचें भार्षर्ण िंाले. व त्यात त्यािंी कोरीया आनर्ण चायिाची 
लढाई सपूंि उद्या दहा वाजता करारिाम्यावर सह्या होर्णार याबद्दल आिंद व्यक् त केला. व त्यात आमचे 
झहदुस्तािचे िेलीकेििचा आजच सवव अधीकारीसाठी कायवक्रम इथे होता व त्याच नदविी आिंदाची बातमी 
आली  याबद्दल आिंद व्यक् त केला. त्या िंतर पार्टी समारंभ संपला. िीिरच्या वळेी फील्म घेतली आहे. 
 
२७-७-५३ 

आज बे्रकफस्र्टिंतर पेकींगची युिव्हवसीर्टी पाहायला िेले होते. कॉलेजातल्या मुलामुलीिे आमचे 
स्वागत फारच छाि केले. आम्ही मोर्टारींतूि उतरल्यावर सवािी त्याचें राष्ट्रगीत गाविू दाखनवले. िंतर 
प्रोफेसर प्रींसीपॉल यािंी युिव्हवसीर्टी दाखविू चहा पार्टी देण्यात आली. व िंतर कॉलेजच्या चेअरमिचे 
भार्षर्ण िंाले. िंतर गुप् ता बोलले व त्या िंतर सवव आर्वर्टस्र्टिा आप आपल्या भारे्षत आभार मािाव े म्हर्णजे 
आम्हाला निरनिराळया भार्षा ऐकायला नमळतील. िंतर प्रथम मी सुरवात केली व सवाचे आभार मािले. त्या 
प्रमारे्ण सवव आर्वर्टस्र्टिी आपआपल्या मातृभारे्षत भार्षर्ण केले. चायिीज लोकािंा ते ऐकूि फारच गंमत 
वार्टली. िंतर नतथे एक प्रोफेसर वमा युपीचा आहे. त्यािंी सानंगतले की चाळीस नवद्याथी सध्या झहदी निकत 
आहेत. त्यािंतर आम्ही दोिला घरी आलो. त्या िंतर श्री. खिसे याचं्याकिे फक् त महाराष्ट्रीयािंा जेवर्णाची 
पार्टी देण्यात आली. त्या िंतर फोर्टो काढूि घेतले. सािेचारला परतलो. सात वाजता आज तीसरा 
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कायवक्रम पॅलेस नथएर्टरात होता. तो रात्री आठाला सुरवात होऊि आकराला संपला. िंतर जेवर्ण िंाले. 
आज कायवक्रमाच्या वळेी फील्म घेतली. 
 
ता. २८-७-५३ 

बे्रकफस्र्टिंतर समर पॅलेस पाहायाला दहा वाजता  ७०० वर्षांपूवीचा पलेॅस  सवव जर्ण गेलो. समर 
पॅलेस हा पनहल्या जमान्यात राजे लोक उन्हाळयात त्या पॅलेसमधे राहायला जात असत. पॅलेस फारच 
मोठा आहे. आनर्ण िोंगरावर नतथेच एक महाल व बदु्धाचे मंनदर आहे. आनर्ण वाड्याच्या एका बाजूला मोठा 
तलाव आहे. नतथे बोझर्टग करतात. आम्हाला समर पॅलेस मध्येच जेवर्णाची पार्टी नदली. चायिीज पद्धतीचे 
जेवर्ण केले होते. त्यािंतर तीि वाजता बोझर्टगला सववजर्ण गेलो. त्यािंतर चार वाजता सवव जर्ण परत 
नफरलो. 
 

संध्याकाळी सात वाजता पीस कमेर्टीतफे सवािा बनषिसे देण्यात आली. मला िऊवार सील्क 
चायिीज नदले व पेकींगची सीिसीिरी व काही पेंझर्टग फोर्टो देण्यात आले. रात्री आठ वाजल्यापासूि 
पेकींगच्या सवव ऐक् र्टर लोकािंी ऑपेरा करूि दाखनवला. सािेअकरा वाजता कायवक्रम संपला. 
कायवक्रमाच्या वळेी आजही फील्म घेतली. 
 
ता. २९-७-५३ 

आज बे्रकफस्र्ट िंतर इथल्या मुख्य ऐक्र्टरिी आपल्या घरी सवािा चहा पार्टी नदली. त्या वळेी 
पनहल्यािे ऐक् र्टर लोकाचंी पनरन्स्थती कीती वाईर्ट होती ती हकीकत सानंगतली व आता परीन्स्थती 
सुधारल्यावरचीही हकीगत सानंगतली. िंतर सवांचे आभार मािण्यात आले. व आम्ही लंचसाठी परत 
आलो. मािंी एक्र्टरला एक रेकािव नदली. दुपारी थोिेसे िॉपींग केले. आज रात्री कायवक्रम िंाला. त्या वळेी 
पेकींगच्या आर्वर्टस्र्टकिूि बषिीसे वार्टली गेली. ज्याचं्या घरी सकाळी गेलो होतो त्याचे िाव युव्हॅि िूहंाय व 
ऐक्रेसचे िाव रंु्टचीि का.ं 
 
३०-७-५३ 

आठला चायिीज गाण्याचे  िाचाचे व आकेस्राचे कायवक्रम सािेदहा पयेत िंाले. त्याचंा िाच 
आपल्याकिील कथ्थकी िान्स बरोबर बराच जमतो. आज त्याचं्या गाण्यात व वाजवण्यात मालकंस  धािी  
जीविपुरीचे स्वर व रागही जमत होते. परंतु जास्त प्रचारात भपू व दुगा येतो. 
 
ता.३१-७-५३ 

आज सवव लोकं गे्रर्ट वॉल पाहायला गेली. मी व जोत्स्िाबाई व आर्णखीि चार पाच जर्ण गेलो 
िाहीत. जेवर्ण िंाल्यावर पाच दहा नमनिर्टािे सौ. जोत्स्िाबाईच्या पोर्टात अतीिय दुखूि एकाएकी तबते 
नबघिली. त्यािंतर त्यािंा हॉस्पीर्टलात दाखल केले. त्या वळेी मी व पराजंपे बरोबर गेलो होतो. दुपारी २॥ 
वाजल्यापासूि सात वाजेपयंत पोर्टात दुखले. त्या िंतर कमी िंाले. मी रात्री आठ वाजता हॉस्पीर्टलातूंि 
परत आले. 
 
१-८-५३ 

आज बे्रकफस्र्ट िंाल्यावर मीर्टींग िंाली. त्यात रंगुिला व हंकागंला बोलावरे्ण आले असल्याचे 
सानंगतले व प्रत्येकािी नतथे जायल तयार असल्याचे कळनवले. 



 

 
 अ         

त्यािंतर जोत्स्िाबाईंिा हॉन्स्पर्टलात भेरू्टि आम्ही नमसेस गोवधवि बरोबर नमसेस राघविकिे 
इंनियि अंबेसीत भेर्टायला गेलो. त्याचंी भेर्ट िंाली. त्यािंा मािंी व जोत्स्िाबाईचंी अिा दोि रेकॉिव बषिीस 
नदल्या. त्यािंतर परत पीस हारे्टलात येऊि सािेबाराला रे्टन्सींगला जायला स्रे्टिि वर आलोत. स्रे्टििवर 
ज्योत्सिाबाई व दमयतंी जोिी मागे रानहल्या. आमचे मोठे स्वागत करण्यात आले. पोहोचवायला पीस 
कमेर्टीची सवव अनधकारी मंिळी होती व आर्वर्टस्र्ट हजर होते. 
 

सव्वाला गािी सुर्टली व सािेतीिला गािी रे्टन्सींगला पोहोचली. स्रे्टििवर स्वागत करायला 
रे्टन्सींग पीस कमेर्टीचे सेके्रर्टरी व बाकीचे काही मेंबर तय्यार होते. िंतर नतथे परत फुलाचें गुच्छ देऊि 
रे्टन्सींग हॉरे्टलात रवािगी केली. हॉरे्टलात चहापार्णी होऊि आपल्या आपल्या िंबराप्रमारे्ण रूम 
दाखनवण्यात आल्या. संध्याकाळी सािेसातला रे्टन्सींग क् लबमध्ये पीस कमेर्टी तफे िीिर पार्टी िंाली. 
त्यावळेी पीस कमेर्टीतफे आज पेकींग आर्वर्टस्र्टाचं्या किूि आम्हा सवव आर्वर्टस्र्टिा बनषिसे वार्टली. त्यात मला 
फोर्टोचे एक पसु्तक िार्टकातल्या मेकअप मधले नमळाले. 
 

पेकींग पासूि आमच्या जाण्या येण्याची व्यवस्था पनहल्या िंबरच्या मोर्टारीत वल्लाथावल व त्याचें 
नचरंजीव  दुसऱ्या िंबरच्या मोर्टारीत लीिर व सेके्रर्टरी  तीसऱ्या िंबरच्या मोर्टारीत मी व नवलायतखाँ  व 
चौथ्या िंबरच्या मोर्टारीत कृष्ट्र्णामास्तर आनर्ण चायिीज गलव  व त्यािंतर बाकीच्या आर्वर्टस्र्टिा एक मोठी बस 
ठेवली होती. मोर्टारी िंबरवारी सोित असत. आज रे्टन्सींगलाही तीच व्यवस्था होती. 
 
२-८-५३ 

आज दुपारी सािेतीि वाजता जेंइन्ली कईल मील वुलिची पाहायला गेलो होतो. फारच छाि 
फॅक्र्टरी होती. रात्री आठ वाजता आज चुंको नथएर्टरात आमचा कायवक्रम िंाला. अकराला संपला. 
 
ता. ३-८-५३ 

आज बे्रकफस्र्टिंतर म्युिंीक अकेिमी पाहायला सकाळी दहा वाजता गेलो. तीथल्या आर्वर्टस्र्टिी 
आम्हाला गाविू व वादे्य वाजविू दाखनवली. त्यातल्यात्यात चाँग म्हर्णूि एक मोठे वाद्य होते ते सरोदप्रमारे्ण 
वार्टते. ते नतथल्या म्युनिंकच्या प्रोफेसरिी वाजविू दाखनवले. त्यातं इकिील श्याम कल्यार्ण राग होता. 
त्याचं्याकिील काय राग आहे ती कल्पिा िाही. त्याचं्याकिे रागाला िाव ेिाहीत. त्या म्युिंीक स्कूलला मी 
एक मािंी रेकािव नदली. 

 
रे्टन्सींग हे िहर अगदी लंिि सारखे आहे. रात्री आठ वाजता सवव रे्टन्सींग िहर दाखविू िऊ 

वाजता ऑपेरा दाखवायला आम्हाला िेले. रे्टन्सींगच्या सवव आर्वर्टस्र्टिी तीि िानर्टका करूि दाखनवल्या. 
‘बुद्धाज क्काईि’ िार्टक करूि दाखनवले. 
 
ता. ४-८-५३ 

आज रात्री आठ वाजता परत चुंको नथएर्टरात आमचा कायवक्रम िंाला. आज दुपारी पाच वाजता 
पेकींगला रेनियोत मािें व मास्तराचें रेकानिंग केलेले वाजलेले ऐकले. 
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ता. ५-८-५३ 
म्युिंीक अकेिमीतफे रे्टन्सींग हॉरे्टलात सकाळी सािे दहा ते सािे अकरापयंत िीिर पार्टी नदली. 

त्या वळेी अकेिमीच्या काही आर्वर्टस्र्टिी वाजविू व गाऊि दाखनवले. त्यािंतर त्यािंी आम्हालंा नविंती 
केली की आपर्ण काहीतरी आम्हाला ऐकवा. त्यािंतर आमच्या आर्टीस्र्टपकैी सुरेंद्रकौर आनर्ण देवने्द्रो 
नवजयिे दोघािंी नमळूि एक फोक साँग  श्री. हरेंद्रिाथ चर्टोपाध्यायिी तैयार केलेले  ‘झहदी चीिी भाई भाई’ 
हे गारे्ण म्हर्णुि दाखनवले व त्यािंतर मी त्यािंा भीमपलासी मधली एक झहदुस्तािी चीज म्हर्णूि दाखनवली. 
त्यािंतर समारंभ संपला व आम्ही िॅकींिला जाण्यासाठी १२॥ ला सवव जर्ण ं स्रे्टर्षिवर गेलो. नतथे सवव 
आर्वर्टस्र्ट व पीस कमेर्टीचे अनधकारी मंिळी आम्हाला निरोप द्यायला स्रे्टर्षिवर आले होते. नतथे परत 
सवांिा तुरे देऊि आमचे आभार मािले व एक वाजता आमची रिे सुर्टली. रिे स्पेिल होती. 
 
ता. ६-८-५३ 

दुपारी सािेबाराला यागंसी िदी आली. त्या िदीतूि त्यािंतर आमची रिे आगबोर्टीवरूि 
िूँकीिला आर्णूि सोिली. या गोष्टीला दीि तास लागला. बरोबर दोिला िूँकीगला आलोत. िूँकीिला 
परत पीस कमेर्टी तफे स्रे्टििवर तुरे देऊि स्वागत करण्यात आले आनर्ण िूँकीि हॉरे्टलात उतरण्याची 
व्यवस्था केली. रात्री आठाला पीस कमेर्टीतफे िीिर पार्टी देण्यात आली. पार्टी िूँकीि हॉरे्टलातच देण्यात 
आली. त्यावळेी िूँकीि पीस कमेर्टीचे व्हाइस पे्रसीिेंि यािंी िेलीकेििचे आभार मािले व त्यािंतर आमचे 
लीिर व वल्लाथावल याचंी भार्षरे्ण िंाली. भार्षर्णािंतर चायिीज कवीिे आपर्ण एक काव्य केलेले म्हर्णिू 
दाखनवले व काही चायिीज आर्वर्टस्र्टिी एक एक गारे्ण म्हर्णूि दाखनवले व त्या िंतर आम्हा गार्णाऱ्या 
आन्ऱ्र्टस्र्टिा गारे्ण ऐकवण्याची नविंती केली. त्या प्रमारे्ण सुरेंद्रकुवर  मास्तर कृष्ट्र्णराव  मी  देवदे्रआप्पा  
नदलीपकुमार  चीदाबरम या सवािी एक एक गारे्ण म्हर्णिू दाखनवले. 
 
ता. ७-८-५३ 

आज सकाळी िॉ. संम्यात ििॅ याचें स्मारक पानहले. आज रात्री आमचा कायवक्रम िंाला. 
 
ता. ८-८-५३ 

सकाळी िॉ. सन्यातसेिचे स्मारक पानहले. आकरा वाजता. स्वातंत्र्ययुद्धात लाखो लोक 
च्याकं्यािकेच्या राज्यात मारले गेले. त्याचें युथाय फाय िावाचे स्मारक पहायला गेलो व िंतर म्युिंीयम 
पानहले. त्यात पेंर्टींग फार चागंले होते. आज इथल्या आर्वर्टस्र्टचा ऑपेरा पानहला. हा प्रयोग सामानजक 
होता. परंतु फारच छाि करूि दाखनवला. 
 
ता. ९-८-५३ 

आज रात्री आठ वाजता आमचा कायवक्रम िंाला. आम्हा सवािा प्रत्येकाला एक एक िबी बषिीस 
नदली. त्यात तीि फोर्टो व युद्धात वारले त्या नठकार्णचे बारीक बारीक दगि रंगीबेरंगी आठवर्ण म्हर्णिू 
नदले. 
 
ता. १०-८-५३ 

आज सकाळी सािेसातला िाघंायला जाण्यासाठी स्रे्टर्षिवर गेलोत. स्रे्टर्षिवर पीस कमेर्टीचे 
अनधकारी व िूँकींगचे आर्वर्टस्र्ट स्रे्टििवर पोहोचवायला आले होते. सवांिा तुरे देऊि निरोप देण्यात आला. 
आठला आमची गािी सुर्टली आनर्ण दुपारी दीिला आम्ही िाघंायला येऊि पोहोचलो. आमचे स्रे्टििवर 
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मोठे स्वागत करण्यात आले व च्यागंचींग हॉरे्टलात आम्हाला ऊतरवले. हे हॉरे्टल सोळा मजल्याचे आहे. 
मला  जोत्स्िाबाईंिा व दमयंतीला नमळूि एक रूम नदली. आम्ही आठव्या मजल्यावर राहात होतो. 
 

९०८ खोली िंबर होता. आनर्ण आकराव्या मजल्यावर जेवायला िायिींग रूममध्ये जात असे. आज 
संध्याकाळी पाचं ते सात वाजेपयेत िाघंाय िहर दाखनवले. आनर्ण रात्री िाघंाय पीस कमेर्टी माफव त िीिर 
पार्टी नदली. त्या वळेी नतथल्या चेअरमििी आमचे सवाचे आभार मािले व त्यािंतर आमच्या लीिरिी 
छोरे्टसे भार्षर्ण केले व समारंभ संपला. 
 
ता. ११-८-५३ 

आज बबि व पापाला पत्र नलनहले. सकाळी िाघंायच्या एका मोठ्या आथरचे लूसींग त्याचें स्मारक 
पनहल्यािे दाखनवले व िंतर त्याचे राहायचे घर व िंतर त्याची लायब्री दाखनवली. त्यािंी नलनहलेल्या 
पुस्तकाचंी लायब्री होती. लायब्री फारच मोठी होती. दोि हजार पुस्तके नलनहलेली व नठकनठकार्णी ज्या 
गावी गेले नतथले त्याचें फोर्टो होते. एका फोर्टोत ते स्वतः व बिाि िॉचा फोर्टो आहे. िंतर आम्हा सवांचा 
त्याचं्याच घरासमोर फोर्टो काढूि घेण्यात आला. आज रात्री इथे मजॅीस्र्टीक थीएर्टरात कायवक्रम िंाला. 
त्यात इथल्या व्हाइस पे्रसीिेंर्ट स्युिीयात सिॅ आल्या होत्या. त्या चाकंाय िकेच्या मेव्हर्णी आहेत. त्यांिी 
आपल्याला कायवक्रम फारच आविल्याचे सागंूि पाठनवले. आज लायब्ररी पानहली. तीथे लुसींग आथरचा 
फोर्टो आम्हाला देण्यात आला व प्रोगॅ्रम आठ ते बारा पयंत िंाला. िाघंायला एक चोवीस मजली घर 
पानहले. नतथे हॉरे्टल आहे. 
 
ता. १३-८-५३ 

आज तीि वाजता इथल्या म्युिंीकल अकिेमीचे सवव प्रोफेसर भेर्टायला आले होते. त्या सवव 
आर्वर्टस्र्टची व आम्हा सवव आर्वर्टस्र्टची ओळख करूि नदली. िंतर सवव त्याचं्या आर्वर्टस्र्टिी आपआपले 
निरनिराळे  म्हर्णजे गार्णारे  आर्वर्टस्र्ट  िाचर्णारे व वादे्य वाजनवर्णारे आनर्ण िाट्य याबद्दल प्रत्येकािी 
आपआपल्या व्यवसायाच्या आर्वर्टस्र्ट बरोबर चचा केली. त्या वळेी नतथल्या प्रोफेसर यािंी आम्हाला 
पनहल्यािे मानहती नदली. त्यािंी सानंगतले की मुळचे आमच्यात संगीत िव्हते  ते जपाि  इंग्लीि राज्यातूि 
आमच्याकिे चालत आले. त्यामुळे संगीतावर पुष्ट्कळिी त्या गाण्याची छाप आहे. दुसरे आम्हाला संगीत 
जास्त वाढनवता आले िाही. याला कारर्ण आमचा देि त्या वळेी लढाईत तोंि देण्यात असायचा. त्या 
कारर्णािे संगीताबद्दल काळजी घ्यायला वळेच नमळत िसे. दुसरे आम्ही कुठेतरी लाबं जंगलात जाऊि 
प्रॅक्र्टीस करायची. कारर्ण गावात प्रॅक्र्टीस करायची सोयच िव्हती. लढाईमुळे सवव लोक िेहमी काळजीत 
असत व आमच्या सारख्यािंी प्रॅक्र्टीस केलीली कुर्णाच्या कािावर पिले की त्यािंा वार्टायचे  या घरात लग्ि 
समारंभ असावा. आश्या पनरन्स्थतीिे आमचे संगीत मागासलेले आहे. 
 

िंतर त्यािंी आपल्या गाण्याची काही मानहती नदली. आता इथे मुिंीकल अकेिमी िावाची संस्था 
स्थापि केली आहे. त्यात सकाळी िऊ ते बारा पयंत व दुपारी तीि ते पाच पयंत मुलािंा गारे्ण  वादे्य 
वाजवीरे्ण  नपयािो  िान्स इतक्या गोष्टी िीकवण्याची व्यवस्था केली आहे. ह्याला पाच वर्षाचा कोसव त्यािंी 
ठेवलेला आहे. िाळेत सहा प्रोफेसर आहेत. िंतर आम्हीही त्यािंा आमच्या संगीताची मानहती नदली व 
थोिीिी तालाचंी मानहती करूि दाखनवली व गाविू रागाचंीही मानहती नदली. त्या वळेी मी  नवलायतखा ं 
जोत्स्िाबाई  मास्तर कृष्ट्र्णा  गोळवलकर  सुरेंद्रकुवर  मूती  नदलीपकुमार िमा  देवेंद्रो नवजय  माधव 
इंदुरकर इतके होतो 
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ता. १४-८-५३ 
िाघंाय : आज मीलािं फॉि किे सवव जर्ण गेलो. त्याच्याबरोबर फोर्टो काढला. आज सकाळी 

बे्रकफस्र्ट िंतर व्हाइर्ट हेअर गल चायिीज सीिेमा दाखनवला. िंतर दुपारी तीि वाजता रेिीओ स्रे्टििवर 
मी एकर्टीच गेले व बाकीची मंिळी फील्म स्रु्टिीयोत गेले. रेिीओत मोठ्या सील्कचा फलक आर्णिू त्यावर 
मािंी सही घेतली. रेिीओत गार्णारे आर्वर्टस्र्टिे गाविू दाखनवले व त्यािंतर मला त्यािंी एक गारे्ण म्हर्णायला 
सानंगतले. तेव्हा मीही त्यािंा एक चीज म्हर्णिू दाखनवली. त्यािंतर त्याचेंही चायिीज गारे्ण म्हर्णूि 
दाखनवले. आज कायवक्रम िंाला. मजॅीस्र्टीक थीएर्टरात मािें कायवक्रमाचे वळेी रेनिओिे रेकार्विग करूि 
घेतलेली ठंुबरी मला ऐकवली. 
 
ता. १५-८-५३ 

आज बे्रकफस्र्ट िंतर दहा वाजता िॉ. सन्यात सोंि याचें राहाते घर पहायला गेलो होतो. सकाळी 
नतथे एक त्याचं्या घरात सवव आर्वर्टस्र्टचा नमळूि फोर्टो त्यािंी घेतला आहे. िंतर आम्ही सवव जर्ण िॉझपगला 
गेलो. त्या िंतर हंचावला जाण्यासाठी सामािाचे पॅझकग करूि सामाि तय्यार ठेवले. िंतर दुपारी चार 
वाजता िाघंाय आर्वर्टस्र्टिी चहा पार्टी नदली. त्यावळेी आमचे फार मोठे स्वागत केले. बॅन्ि वगैरे वाजविू 
आम्हाला लग्िाच्या वरातीत िेतात त्याप्रमारे्ण फार्टकापासूि हॉलपयंत िेले. नतथले जवळ जवळ ५० एक 
आर्वर्टस्र्ट होते. त्याचं्या आर्वर्टस्र्टिी काही गाण्याचे  काही िान्स व िकलाचंा प्रोग्राम करूि दाखनवला. त्यात 
िासंच्या आवाजाची िक्कल अप्रतीम केली. त्यािंतर आमच्या िेलीकेिि मधल्या काही आर्वर्टस्र्टिी गाविू व 
िान्स करूि दाखनवले. त्या िंतर झहदी चीिी भाई भाई हे चर्टोपाध्यायिी केलेले गारे्ण देवोंद्रो वीजयिी 
म्हर्णूि दाखनवले. त्यावळेी त्या सवािा इतका आिंद िंाली की ते आम्हा सवांचा हात धरूि झहदी चीिी भाई 
भाई म्हर्णूि िाचू लागले व आमच्या लीिरला त्या लोकािंी खादं्यावर घेतले व िाचू लागले. खूप गंमत 
वार्टली. िंतर सात वाजता समारंभ संपला. रात्री िऊच्या गािीिे हंचावला जायला निघालो. हूँचावला 
रात्री एक वाजता पोहोचलो. 
 
ता. १६-८-५३ 

ग्रूँर्ट हॉरे्टलमध्ये ऊतरलो. हूँचाव. सकाळी बे्रकफस्र्टिंतर चायिीज गािवि व नतथले बुद्धाचे देऊळ 
त्याचे िाव आहे ते पानहले. चायिीज गािविमधे गुहेसारखे दगि रचूि त्यातूंि लहाि लहाि िंरे ठेवले 
आहेत. फारच िवीि तऱ्हेचे वार्टले. दुपारी िॉपींगला गेलोत. बबिसाठी कापि व सीि  छत्री वगैरे घेतले. 
रात्री हूँचावला आमचा कायवक्रम िंाला. कौंिसील हॉलमध्ये. 
 

ता. १७-८-५३ 
आज दुपारी जेवर्ण िंाल्यावर हंचाव पीस कमेर्टी तफे सवव आर्वर्टस्र्टिा बषिीसे देण्यात आली. बषिीसे 

एक छत्री  एक चंदिी पखंा  एक मोठा सीि  दोि लहाि सीि आनर्ण एक फाऊंर्टि पेि व मेलािफॉिचा 
फोर्टो िाघंाय पीस कमेर्टीतफे देण्यात आला. दुपारी हूँचावला नतथल्या आर्वर्टस्र्टिी ऑपेरा करूि 
दाखनवला. सामानजक स्र्टोरी होती. रात्री पीस कमेर्टीतफे ग्रूँर्ट हॉरे्टलात िीिर पार्टी देण्यात आली व िंतर 
रात्री सािेिवाला कूँ र्टिला जाण्यासाठी आम्हाला हूँचावच्या पीस कमेर्टीिे निरोप नदला. 
 

रात्रभर गािीत सवांच्या िंोपा िंाल्या व पाहतात तो गािी उभी असल्याचे कळले. िंतर सागंण्यात 
आले की अजूि तीि तास गािी जार्णार िाही. कारर्ण पढेु पावसािे व वादळािे वीस पंचवीस मलैावंर रूळ 
वाहूि गेले आहेत. िंतर त्या नदविी १८-३-५३ ला नदवसभर गािीतच आम्ही होतो. आज मला फारच सदी 
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िंाली आनर्ण थोिासा तापही आला. िंतर रात्री १२॥ ला परत हूँचावला जाण्यासाठी गािी निघाली. कारर्ण 
रस्ता न्क्लयर व्हायला एक नदवस तरी लागेल असे कळले. 
 
१९-८-५३ 

ग्रूँि हॉरे्टलात आज सकाळी सातला हूँचावला परत पोहोचलो. आज चेतावं िदी आहे त्यात 
बोर्टींगला सवोिा दहा वाजता िेले. नतथूि लहाि लहाि दोि पाकव  दाखनवले व िंतर बोर्टींग करूि एक 
वाजता परत आलो. रात्री आठ वाजता आज ऑपेरा करूि दाखनवला. सामानजक स्र्टोरी होती. 
 
२०-८-५३ 

हंचावहूि सकाळी दहाच्या गािीिे व्हाया िूँकींग  िांघायवरूि कूँ र्टिला जायला निघालो. आज 
रात्री आठ वाजता आमची सगळी गािी यागंसी िदीवरूि बोर्टीिे िेली. 
 
२२-८-५३ 

र्श्ेंकु हॉरे्टलात उतरलो. आज हूँकाव गावं व नतथला पाकव  पाहूि दोिला आम्ही परत स्रे्टििवर 
जाण्यासाठी परत तीि वाजता पनु्हा प्रवासाला सुरुवात िंाली. 
 
२३-८-६३ 

आज दुपारी पाचला कूँ र्टिला पोहोचलो. त्या नदविी नवश्रातंी घेतली. स्रे्टििवर पीस कमेर्टीतफे 
घ्यायला मंिळी आली होती. 
 

रात्री पीस कमेर्टीतफे गाण्याचा व िाचाचा कायवक्रम दाखनवण्यात आला. कायवक्रम चायिीज 
लोकाचंा होता. त्यािंतर रात्री पीस कमेर्टीतफे िीिर पार्टी िंाली व भार्षरे्ण वगैरे संपविू आमच्या पार्टीतले 
बारा जर्ण  मलबारची पार्टी  त्याच रात्री हंकागंला यायला निघालो. रात्री सवांचा फोर्टो घेण्यात आला. 

 
२५-८-५३ 

कूँ र्टिहूि सकाळी सातला स्रे्टििवर हंकागंला जायला निघालो. सािेसातला गािी सुर्टली. 
दुपारी िरे्षेंि स्रे्टििवर एक वाजता उतरलो. नतथपयंतच चायिाची बािवर आहे. नतथूि एक फलांगावर 
नब्रर्टीिची बािवर लागते. नब्रर्टीिाचं्या स्रे्टििवर  स्रे्टििचे िावं लोबुला  आम्ही कस्र्टम तपासर्णी होऊि दोि 
वाजता गािीत चढलो. वािवरवर पीस कमेर्टीचे सवव आमच्याबरोबर असलेली मंिळी मीस्र्टर हंु कािसीि व 
आर्णखीि सहा सात जर्ण आनर्ण चायिीज सहा मुली या सवांिा आम्ही निरोप देतािा त्याचं्या िोळयातं पार्णी 
आले व आमच्या िोळयांतही पार्णी आले. इतका नजव्हाळा एकमेकातं उत्पि िंाला. िंतर सािे पाचंला 
हंकागंला आलोत. नतथे परत कािुलु हॉरे्टलात उतरलो. लोबो स्रे्टर्षिवर मािें मंगळसूत्र हारवले. 
 
२६-८-५३ 

आकराला आम्ही कावलुहूि हंकागंला वाफरबोर्टीत बसूि गेलो. फि दहा मीिीर्टाचंा रस्ता आहे. 
हंकागं िहर अगदी सुंदर वसनवले आहे. नतथे आम्ही जाऊि माकेर्टींग केले. मी  जोत्स्िाबाई  दमयंती  
चंद्रलेखा  सुरेंद्रकुवर व देवेंद्र नवजय इतकीजर्णं संध्याकाळी पाच वाजेपयंत बाजारात झहित होतो. परत 
सािेपाचला कावलुला पोहोचलो. 
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२७-८-५३ 
सकाळी आकराला परत झहदुस्तािातं जाण्यासाठी पाि अमेरीकिच्या बसमध्ये बसूि एरोडॅ्रमवर 

गेलोत. तीथूि एक वाजता नवमािािे निघालो. पाचं वाजता ब्यंकागंला आलो. रात्री िऊला कलकत्ता व 
सािेआकराला नदल्ली. मात्र आमच्या घड्याळात दोि वाजले होते. कस्र्टम तपासर्णी होऊि घरी जाईपयंत 
आपल्याकिील अिीच वाजले. पीस कमेर्टी तफे हारतुरे देण्यात आले. व फोर्टो काढूि घेतला गेला. 
 

युव्हॅि िुहाय यािंी आपल्या घरी आम्हाला र्टी पार्टी नदली  त्यावळेी आर्वर्टस्र्टचे पनहले जीवि व 
हल्लीचे जीवि कसे आहे हे आम्ही त्यािंा नवचारले. त्या वळेी त्यािंी आपल्या स्वतःची हकीकत सानंगतली. 
िार्टक ही कला चीिमध्ये फार पुराति आहे. परंतु आम्ही ऑपेरात िार्टके करतो. मी स्वतः तीस वर्ष े
िार्टकात काम करीत आहे. मािें वय पचेंचाळीस वर्षाचे आहे. मी सवव व्हीलिची कामे करतो. वयाच्या 
पंधराव्या वर्षापासूि िार्टकातं काम करतो. आमच्याकिे नसिेमाला महत्त्व िाही. सीिेमा येण्यापूवी िार्टक 
धंदा अनतिय उत्तम तऱ्हेिे चालत असे. परंतु सीिेमा सुरू िंाल्यावर थोिासा धंद्यावर पनरर्णाम िंाला. तरी 
पर्ण आम्ही उपािी मेलो िाही. परंतु मधली दहा वर्ष ेअनतिय वाईर्ट गेली. चूँकेश्यॅकच्या जमान्यात तर 
फारच वाईर्ट पनरन्स्थती आली. जीकिूि नतकिूि लढाया व्हायच्या. त्यामुळे िार्टक कंपिीची पनरन्स्थती 
इतकी वाईर्ट िंाली की अजीबात कंपन्या बसल्या. निवाय आम्हाला िार्टकावर जबर टॅ्यक्स बसनवलेला. 
कुर्णीतरी कंपिी काढायची आनर्ण त्यात आम्ही िोकरी करायची. परंतु आधीच उत्पि साधारर्ण. त्यात रॅ्टक्स 
काढूि रानहलेले पैसे असायचे ते मिेॅजरिी मध्ये खायचे व चालकाच्या हाती काही थोिीबहोत रक्कम 
यायची. ते ते स्वतः घेऊि बसायचे. त्यामुळे वर्षवन् वर्षव पगार नमळायचा िाही. मधूिच केव्हातरी पगारातले 
थोिेसे पसेै द्यायचे व त्याच्यावर आम्ही जगायचे  अिी पनरन्स्थती आली. असे होता होता आमच्यावर िवेर्टी 
इतका जुलूम िंाला की लढाईत तुम्ही नमलर्टरीत जा असे सागंण्यात आले. त्यावळेी  आम्हाला ते कसे 
जमर्णार  निवाय मी चाळीस वर्षांचा िंालो  यापढेु मी निषिर्ण घेऊि कधी तय्यार होर्णार  तरी ते मला 
जमर्णार िाही. तेव्हा मला त्यािंी सानंगतले. की मग तुम्ही सरकारला दरमहा चाळीस ते पंचेचाळीस रुपये 
द्या. पाठनवलेच पानहजे. आनर्ण हे जर जमत िसेल तर तुम्हाला तुरंुगात बसाव ेलागेल. अथात मला स्वतः 
खाण्याची पचंाईत. मी कुठूि पैसे देर्णार? तरी मला त्यािंी तुरंुगात बसनवले. 
 

िंतर राजवर्ट बदलल्यावर आम्हाला मोकळे करण्यात आले व काही नदवसािंी िव्या 
राज्यव्यवस्थेची घिी बसल्यावर आम्हाला परत कंपन्या काढण्याची परवािगी नमळाली. आम्हाला हल्लीच्या 
सरकारिी फारच मदत केली व िार्टकावरील रॅ्टक्स वगरेै काढूि र्टाकला. आहे. आता आमची पनरन्स्थती 
सुधारली. 

 
हचनी गाणी 

 
[चीिच्या दौऱ्यात नहराबाईिंी काही नचिी गार्णी निकूि घेतली. त्याचंी भारतीय पद्धतीिे 

स्वरनलपीही तयार केली. दौऱ्याहूि परत आल्यावर नदल्लीला िंालेल्या काही स्वागत समारंभामंध्ये त्यािंी व 
ज्योत्स्िाबाईिंी ती गार्णी गाऊि वाहवा नमळवली. त्यापंकैी दोि गार्णी  नहराबाईंिी केलेल्या स्वरनलपीसह  
खाली नदली आहेत–] 
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हचनी गाणे – १ राग भूप 
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हिराबाईंचा अल्प पहरचय 
 

श्रीमती नहराबाई बिोदेकर म्हर्णजे संगीतातील एक अजोि कतृवत्व. गेली दहा बारा वर्ष ेत्यािंी अनत 
वाधवक्यामुळे गारे्ण सोिले आहे. पर्ण त्याआधी तब्बल ५०–५५ वर्ष ेत्या गात होत्या. सबंध देिभर त्याचें िाव 
दुमदुमत होते. देिात अधी एकही संगीत पनरर्षद िसेल की नजथे नहराबाई गायल्या िाहीत. ज्या काळात 
गायकाला सामानजक प्रनतष्ठा िव्हती आनर्ण स्त्रीचे गारे्ण फक् त हीि चानरत्र्याच्या नस्त्रयाचंाच धंदा समजला 
जात असे त्या काळात त्यािंी संगीत षेित्रात पाऊल र्टाकले आनर्ण ज्या काळात संगीत व्यवसायाला प्रनतष्ठा 
लाभली व राजमान्यता नमळाली त्या काळात सामानजक व िासकीय सवव प्रकारचे अत्युच्च माि-सन्माि 
नमळविू त्या निवृत्त िंाल्या. संगीताला ही जी प्रनतष्ठा लाभली ती नमळविू देण्यात नहराबाईचंा मोठा वार्टा 
आहे. त्याचंी कला नजतकी थोर होती नततकेच त्याचें चानरत्र्यही आदिव होते. 

 
सुमारे १९४० ते १९६० ह्या वीस वर्षांच्या काळात नहराबाई लोकनप्रयतेच्या निखरावर होत्या. त्याचं्या 

तोिीची गानयका दुसरी िव्हती. त्याचें गारे्ण ऐकरे्ण हे पनरष्ट्कृत सदनभरुचीचे व प्रनतष्ठचेे लषिर्ण समजले जात 
असे. 

 
नहराबाईिंी हे जे असामान्य कतृवत्व गाजवले त्याच्यामागे त्याचें निरलस कष्ट  अपार सहििीलता  

न्स्थर बुद्धी  नितातं समजंसपर्णा व िालीि बारे्णदारपर्णा हे गुर्ण आहेत. अिचर्णी आल्या  संकरे्ट कोसळली; 
पर्ण त्या कधी गागंरल्या िाही  रागावल्या िाही. त्याचं्या जीविाची वार्ट मिोमि त्यािंा स्वच्छ नदसत होती. 
समजू लागले तेव्हाच त्यािंी ती आखूि ठेवली होती. त्या वारे्टवर त्या धैयािे व नििल श्रदे्धिे चालत 
रानहल्या. या वार्टचालीची थोिीफार कल्पिा येण्यासाठी त्याचं्या जीविातील काही ठळक गोष्टी येथे िमदू 
करत आहोत. 

 
नहराबाईंचा जन्म नमरज येथे २९ मे १९०५ रोजी िंाला. त्याचंी जन्मकथा हाच एक चमत्कार आहे. 
 
त्याचं्या आई ताराबाई तेव्हा फार आजारी होत्या. ताराबाईंच्या प्रकृतीची घरात सवांिा काळजी 

लागिू रानहली होती. त्यातच त्या बाळंत िंाल्या. नदवस भरले िव्हते. अपुऱ्या नदवसाचें मूल नकररे्टच 
असर्णार. त्यातूि त्याच्या अगंात काही हालचाल नदसेिा  मग रिरे्ण दूरच. मेलेले उपजले असे समजूि 
सुइर्णीिे फिक्यात गंुिाळूि दूर कोपऱ्यात ठेविू नदले आनर्ण बाळंनतर्णीची िुश्रुर्षा सुरू केली. 

 
थोड्या वळेािे िॉक्र्टर आले. त्यािंी बाळंनतर्णीला तपासले; और्षधपार्णी नदले. मग नवचारले  “बाळ 

कुठे आहे?”मेलेलेच जन्मास आले हे ऐकल्यावर िॉक्र्टर म्हर्णाले  “पाहू दे.” 
 
िॉक्र्टरािंी फिके उलगिूि बाळ पानहले. ते मेलेले िव्हते. अजूि त्याच्यात धुगधुगी होती. 

िॉक्र्टरािंी तिक उपाय केले. काही वळेािे बाळािे टॅ्यहॅ केले. बाळ-बाळंतीर्ण दोघेही यथावकाि सुधारले. 
 
हे बाळ म्हर्णजेच नहराबाई. पाळण्यातले िाव चंपू. घरगुती िात्यात याच िावािे त्या ओळखल्या 

जातात. 
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पाच भाविंातं चंपूताई दुसरी. पनहले सुरेिबाबू मािे. दुसरी चंपूताई ऊफव  नहराबाई. नतसरी गुलुताई 
ऊफव  कमलाबाई बिोदेकर. चवथा पापा ऊफव  कृष्ट्र्णराव आनर्ण पाचवी छोर्टी ऊफव  सरस्वतीबाई रारे्ण. 
आर्णखी दोि धाकर्टी भाविें बाळपर्णीच दगावली. 

 
ही पाचही भाविें संगीताचा वारसा घेऊि जन्माला आली. आनर्ण पुढे संगीतावरच जगली. त्याचंी 

आजी नहराबाई मािे गानयका म्हर्णूि बिोदे सरकारच्या सेवते होती. नतचेच िाव पुढे चपूंताईिे घेतले व नतचे 
आििाव सुरेिबाबिेू लावले. नतची मुलगी ताराबाई ही  गानयका म्हर्णूि फारिी गाजली िसली तरी  
संगीतात तयार होती. नतला लहािपर्णापासूि बिोद्यात अब्दुल करीम खा ं सारख्या अनभजात गवयाची 
तालीम लाभली होती. ही नप्रयनिष्ट्या पुढे थोरल्या नहराबाईंच्या मृत्यिंूतर अब्दुल करीमखाचंी नप्रयसखी  
भाया व सनचव िंाली. हे जोिपे बिोदे सोिूि नमरजेस येऊि रानहले. 

 
अिा रीतीिे आई व विील अिा दोन्ही परंपरातूंि घरंदाज संगीताचे रक् त या मुलाचं्या अंगात 

खेळत होते. घरात रातं्रनदवस संगीताचे सत्र चालत होते. त्याचे संस्कार अबोधतः मुलावंर होत होते. 
त्यातूि अब्दुल करीम खािंी सुरेिबाबलूा लहािपर्णीच कायदेिीर तालीम सुरू केली. वयाच्या सोळाव्या 
वर्षी सुरेिबाबूची तयारी स्वतंत्रपरे्ण गाण्याइतकी िंाली होती. धाकर्टा कृष्ट्र्णराव तर इतका उपजत गुर्ण 
घेऊि आला होता की वयाच्या चवथ्या वर्षी तो नबकर्ट तािाचंी लीलया सरगम करत असे. अब्दुल करीम 
खा ंआपल्या जाहीर जलिात अनभमािािे छोट्या कृष्ट्र्णरावचा सरगमचा कायवक्रम ठेवत असत. 

 
चंपूताईला सुद्धा लहािपर्णापासूि गाण्याचेच ध्याि लागले होते. गारे्ण ऐकले की त्याची ती िक्कल 

करत असे. हाती येईल ते ओंिके घेऊि तंबोऱ्यासारखे वाजवत असे. पर्ण नतला कोर्णी गारे्ण निकवी िा  
निकू देई िा. 

 
मुलींिी गारे्ण कुलीिाचंा नरवाज िसल्यामुळे ताराबाई चंपूताईला गारे्ण निकू देत िव्हत्या. आपल्या 

मुलीिे खूप निकाव े िॉक्र्टर व्हाव े समाजात प्रनतनष्ठतपरे्ण जगाव े अिी त्याचंी आकाषंिा होती म्हर्णिू त्यािंी 
चंपूताईला िाळेत घातले. मुलींिी गारे्ण निकरे्ण अब्दुल करीम खािंाही पसंत िव्हते. म्हर्णूि त्यािंी मुलािंा 
निकवले तसे मुलींिा कधी निकवले िाही. मारूि मुर्टकूि चंपूताई पुण्याच्या हुजुरपागा िाळेत सातवीपयंत 
निकली. 

 
त्या सुमारास ताराबाईचंा अब्दुल करीम खािंी बबेिाव िंाला व त्यािंी पाचही मुलािंा घेऊि १९१८ 

साली मंुबईस स्वतंत्र नबऱ्हाि थार्टले. ताराबाईिंी खासंाहेबािंा सोिूि वगेळे राहरे्ण बरोबर असो की चकू 
असो  नहराबाईिंा व धाकट्या दोि बनहर्णींिा ते फार उपकारक िंाले. त्या खासंाहेबाजंवळ रानहल्या 
असत्या तर मुलींिा गारे्ण निकता आले िसते. वगेळे िंाल्यावरही ताराबाई चंपूला गारे्ण निकवण्यास मुळीच 
उत्सुक िव्हत्या. पर्ण ही मुलगी गाण्यात मोठे िाव कमावील असे भागवत ज्योनतर्षी बुवािंी सानंगतल्यावरूि 
चंपूताईला गारे्ण निकवण्याकिे ताराबाईंचा कल िुंकला. 

 
आरंभी घरच्या घरी सुरेिबाबूकिूि तालीम सुरू िंाली. चंपूला गाण्यात गती आहे हे मग 

ताराबाईंच्या लषिात आले व बहीर्ण-भावाच्या िात्यात निकण्यापेषिा खेळरे्ण भािंरे्ण अनधक म्हर्णिू बाहेरच्या 
गुरूचा िोध सुरू िंाला. प्रथम काही मनहिे महंमद खाचंी निकवर्णी लावली. पर्ण लहािपर्णापासूि जे 
अनभजात गायि चंपूताईच्या मिात भरले होते ते महंमहखाकंिूि नमळेिा. म्हर्णिू ती निकवर्णी बंद िंाली. 
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लवकरच त्यािंा वहीदखासंारखा मातब्बर गायक गुरू म्हर्णूि लाभला. १९१८ ते १९२२ अिी चार 
वर्ष ेत्यािंा वहीदखाकंिूि कसूि तालीम नमळाली. त्यात नहराबाईंच्या गाण्याचा पाया पक्का िंाला. अनवश्रातं 
नरयाज करूि त्यािंी गळयात सूर कमावला. आनर्ण मग त्यािंी गाण्याचा व्यवसाय सुरू केला. व्यवसायाला 
लागल्यावरही वहीद खा ंमंुबईत असतील तेव्हा त्याचं्याकिूि निकरे्ण बरीच वर्ष ेचालू होते. 

 
नहराबाईंचे पनहले जाहीर गारे्ण त्याचं्या वयाच्या सोळाव्या वर्षी मंुबईत िंाले. तेही गाधंवव 

महानवद्यालयाच्या सुप्रनतनष्ठत गाि-मंचावर. १९२१ सालच्या निसेंबर मनहन्यात पंनित नवष्ट्र्णु नदगबंर 
पलुसकरािंी एक संगीत पनरर्षद भरवली होती. या उदयोन्मुख गानयकेचे िाव त्यािंी ऐकले होते आनर्ण ही 
गुर्णी मुलगी रनसकाचं्या पढेु यावी अिी त्याचंी इच्छा होती. म्हर्णूि त्यािंी ताराबाईला गळ घालूि 
नहराबाईलंा गायला िेले. पर्टदीप हा अिोखा राग मोठ्या तयारीिे व सुरेल माधुयािे गाऊि नहराबाईंिी 
सभा गाजवली. पर्ण त्या वळेी त्या बहीदखाचं्या गंिाबंद निष्ट्या होत्या आनर्ण तयारी पूर्णव िंाल्यानिवाय बाहेर 
गायचे िाही अिी बहीदखाचंी ताकीद होती. या कायवक्रमािे ती मोिली म्हर्णूि ते िाराज िंाले. 

 
१९२२ साली निकवर्णीचा करार पुरा िंाल्यावर नहराबाई जाहीर कायवक्रम करण्यास मोकळया 

िंाल्या. तिा त्या वयाच्या तेराव्या वर्षांपासूि सुरेिबाबूबंरोबर बाहेर गाऊ लागल्या होत्या. पर्ण ते कधी मधी 
व बरेचसे खाजगी बठैकीत. या भाविंािंी व्यवसायात उतररे्ण त्याचं्या कलागुर्णामुंळे नजतके स्वाभानवक होते 
नततकेच आर्वथक अिचर्णींमुळे आवश्यक िंाले होते. मंुबईसारख्या महाग िहरात सहा मार्णसाचंा ससंार 
चालवायचा होता आनर्ण उपजीनवकेचे दुसरे काहीही साधि हाती िव्हते. मुख्यतः याच हेतूिे ताराबाईंिी 
१९२१ साली ‘िूति संगीत नवद्यालय’ सुरू केले होते. त्यात स्वतः ताराबाई व सुरेिबाबूंच्या मागोमाग 
नहराबाईंही मुलािंा निकव ूलागल्या होत्या. त्यात जेमतेम पोर्टापुरती बेगमी होत होती. 

 
थोड्याच अवधीत िवोनदत गानयका म्हर्णिू नहराबाईचंा चागंला जम बसला. नठकनठकार्णची 

बोलावर्णी येऊ लागली. वयाच्या सतराव्या वर्षी आकारू लागलेली यिाची चढती कमाि पढेु पिास वर्ष े
नर्टकूि रानहली. 

 
१९२४ साली नहराबाईंिी एक ऐनतहानसक महत्त्वाचा नवक्रम केला. त्यािंी नतनकरे्ट लाविू आपल्या 

गायिाचा जलसा केला. तोपयंत कोर्णी धनिकािे व ससं्थेिे सुपारी द्यायची व नमळेल ती नबदागी घेऊि 
कलावतंािे गायचे अिी प्रथा होती. अब्दुल करीम खाँ सारख्या काही िामवतं पुरुर्ष कलाकारािंी ही प्रथा 
मागे र्टाकूि  नतनकर्टावर साववजनिक कायवक्रम करण्याचा उपक्रम केला होता. परंतु एका स्त्रीिे असा जाहीर 
कायवक्रम करण्याचा हा पनहलाच नवक्रम होता. हा जलसा पुण्यातील आयवभरू्षर्ण नथएर्टरात िंाला. 

 
याआधी १९२३ साली नहज मास्र्टसव व्हॉइस कंपिीिे नहराबाईंच्या गाण्याची पनहली ध्वनिमुनद्रका 

काढली होती. नतच्यात ‘जया अंतरी भगवतं’ हे भजि होते. पाठोपाठ ‘सखी मोरी रुमिुंम’ चीजेची 
ध्वनिमुनद्रका निघाली. ह्या ध्वनिमुनद्रका इतक्या लोकनप्रय िंाल्या की पुढे नहज मास्र्टसव व्हॉइस  ओनियि व 
कोलंनबया या ग्रामोफोि कंपन्यािंी त्याचं्या गाण्याचं्या ध्वनिमुनद्रका काढण्याचा घोिा लावला. रागदारी 
बंनदिी  िाट्यगीते  ठुमऱ्या  भजिे  सुगम गीते  वगैरे नमळूि त्याचं्या सुमारे पावरे्ण दोिि े ध्वनिमुनद्रका 
निघाल्या आहेत. 
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१९२८ साली मंुबईत आकािवार्णी कें द्र सुरू िंाले. तेव्हापासूि आकािवार्णीवर नहराबाईचं्या 
कायवक्रमाचंी रीघ लागली. मंुबई  कलकत्ता  लखिौ  नदल्ली  वगैरे देिातील सवव प्रमुख आकािवार्णी 
कें द्रावर नहराबाईंचे कायवक्रम पुढील चाळीस वर्ष ेहोत रानहले. आनर्ण आता त्यािंी गारे्ण सोिले असले तरी 
अजूिही नठकनठकार्णच्या आकािवार्णी कें द्रावंरूि त्याचंी गार्णी ऐकू येतात. 
 

कायवक्रमाचं्या निनमत्तािे देिभर नहराबाईंचा संचार िंाला. लाखो रनसकािंी त्याचें गारे्ण समषि 
ऐकले. तथानप ध्वनिमुनद्रका व आकािवार्णी यािंी त्याचें गारे्ण घरोघर पोचवले. उपविी गात कोनकळा  
राधेकृष्ट्र्ण बोल  जमुिा के तीर  नब्रजलाला गिे  असानच धावत येई मोहिा  सखे मी मुरारी विी पानहला  
अिी त्याचंी नकती तरी लनिवाळ गार्णी जिमािसात ठार्ण देऊि बसली. त्याचंी दोि चार गार्णी कधी 
गुर्णगुर्णली िाहीत असे मार्णसू सबधं महाराष्ट्रात मागल्या नपढीत तरी सापिले िसते. 

 
महाष्ट्राच्या बाहेर नहराबाईंची कीती पसरली ती मुख्यतः १९३७ िंतर. त्या वर्षी कलकत्त्याला भपेून्द्र 

बाबू घोर्षािंी एक अनखल भारतीय संगीत पनरर्षद भरवली होती. पनरर्षदेत गाण्यासाठी केसरबाई 
केरकराचं्या निफारसीिे नहराबाईंच्या गाण्याचे अमाप कौतुक िंाले आनर्ण पुढच्याही वर्षी तेथील पनरर्षदेत 
गाण्याचे त्यािंा आमंत्रर्ण आले. या दोि पनरर्षदािंी नहराबाईिंा अनखल भारतीय कलावतंाचा दजा नमळविू 
नदला. तेथूि देिभराच्या सगंीत सभाचंी आमंत्ररे्ण त्यािंा येत गेली. १९४१ साली पिदा ििीि पंजाबी 
मुलुखात जालंदरच्या वार्वर्षक संगीत संमेलिात गार्णाऱ्या त्या पनहल्या स्त्री कलाकार होत्या. 

 
नहराबाईिंी १९२२ साली सगंीत व्यवसायात पाऊल र्टाकले तेव्हा फैय्याजखाँ  अब्दुल करीम खाँ  

रामकृष्ट्र्णबुवा विें  भास्करबवुा बखले  अिा बजुुगांचा जमािा होता. ओंकारिाथ  नविायकबुवा  पर्टवधवि  
िारायर्णराव व्यास  बालगंधवव  सवाई गंधवव  असे तरुर्ण तेजस्वी तारे चमकत होते. स्त्री-कलाकारामंध्ये 
केसरभाई केरकर  लक्ष्मी बाई जाधव  ताराबाई निरोिकर  इंनदरा वािकर ह्या महाराष्ट्रातील आनर्ण 
नसदे्धर्श्री देवी  रसूलि बाई  गोहरजाि  आनद उत्तरेतील ज्येष्ठ गानयका आघािीवर होत्या. निवाय 
अख्तरीबाई फैजाबादी  रोिि आरा  गंगूबाई हिगल  आनद गानयकाचंी वार्टचाल नहराबाईंच्या आगेमागे 
होती. नहराबाईंिी व्यवसायातं इतक्या िंपाट्यािे प्रगती केली की लवकरच त्यािंी बहुतेक गानयकािंा मागे 
र्टाकले. मध्ये सबंध एका नपढीचा काळ असा येऊि गेला की त्याचं्या तोलाची दुसरी गानयका देिात िव्हती. 

 
पिास वर्ष ेसबंध देिभर नहराबाईिंा नजतकी लोकनप्रयता लाभली नततकी दुसऱ्या कोर्णा गायकाला 

लाभली िसेल. महाराष्ट्रात अिीच लोकनप्रयता लाभली होती ती त्याचं्या आधी त्याचें विील अब्दुल करीम 
खा ंयािंा. ह्या लोकनप्रयतेचे अिेक पदर होते. नतच्यात जसे त्याचं्या कलेचे कौतुक होते तसे त्याचं्या िालीि 
व्यन्क् तमत्वानवर्षयीचा आदर व पे्रमही होते. समाजाच्या सवव थरात त्या नप्रय होत्या. त्याचं्या चाहत्यात राजे 
महाराजे होते तसे सामान्य जिही होते. बुनद्धवतं होते तसे अिार्णी खेिुतही होते. नभि अनभरुचीच्या 
आबालवृद्ध स्त्रीपुरुर्षाचंा त्याचं्यावर लोभ जिला होता. हजारो रनसकाचंी त्याचं्यावर भाबिी श्रद्धा होती. 
एरव्ही देवदिवि िाकारर्णाऱ्या बद्रीिाथच्या पुजाऱ्यािे त्याचें िाव ऐकताच त्यािंा गाभाऱ्याचे दार उघिूि 
देरे्ण  कोर्णी खेिवळािे मालकाला मुलगा व्हावा म्हर्णूि देवाला नहराबाईचें गारे्ण ऐकवण्याचा िवस कररे्ण  
ही त्याचं्या अफार्ट लोकनप्रयतेची हृद्य उदाहररे्ण आहेत. 

 
मधला काही काळ नहराबाई रंगभमूीच्या िादी लागल्या होत्या. मराठी रंगभमूीच्या सुवर्णव युगाचा तो 

उत्तराधव होता. बालगंधवाच्या गाण्याचंी नहराबाईंवर मोनहिी पिली होती. त्याचंी िार्टके पाहूि नहराबाईंिा 
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रंगभमूीचे आकर्षवर्ण वार्टरे्ण स्वाभानवक होते. त्यातच मंुबईला बरीच वर्ष ेगधंवव कंपिीच्या नबऱ्हािाचा िजेार 
लाभला; त्याचाही मिावर संस्कार िंाला. भास्करबुवा बखले. गोझवदराव र्टेंब े गर्णपतराव बोिस  आनद 
श्रषे्ठ कलावतंाचें घरी येरे्ण-जारे्ण होते. मुलींिा िार्टकात घालण्याबद्दल कोर्णी ताराबाईिंा आग्रह करत होते. 
र्टेंबे व बोिस तर ‘सम्रार्ट सगंीत मंिळी’ िावाची िवी िार्टक मंिळी काढण्याचा प्रस्ताव ताराबाईंपढेु मािूं 
लागले. तो प्रस्ताव नफसकर्टला पर्ण ती कल्पिा ताराबाईंच्या मिात रुजली. िार्टक मंिळयािंा तेव्हा 
उत्पिही चागंले होत असे. त्यावर िजर ठेविू ताराबाईंिी स्वतःची िार्टक मंिळी काढण्याचा घार्ट घातला. 
त्याचं्या ‘िूति संगीत नवद्यालया’ची ‘िाट्यिाखा’ म्हर्णूि िवी िार्टक मंिळी सुरू केली. आपल्या पाच 
मुलावंर िर्ट म्हर्णिू ताराबाईंचा भर होता. पनहले िार्टक घेतले ते ‘संिय कल्लोळ.’ त्याचा पनहला प्रयोग 
पुण्यातील नकलोस्कर नथएर्टरात १९२९ साली िंाला. त्यात आनश् वििरे्ट व रेवती ह्या मुख्य भनूमका 
सुरेिबाबू व कमलाबाई यािंी केल्या होत्या. आपल्या गाण्यात कदानचत व्यत्यय येईल या भीतीिे 
नहराबाईिंी त्यात भनूमका केली िाही. तथानप रेवतीकिील गाण्याच्या जलिात त्या गायल्या. 

 
पर्ण नहराबाई िार्टकापासूि फार काळ दूर राहू िकल्या िाहीत. त्याच वर्षी िाट्यिाखेिे ‘सौभद्र’ 

घेतले. पनहला प्रयोग ५ सप् र्टेंबर १९२९ रोजी मंुबईला बाँबे नथएर्टरात िंाला. नहराबाई सुभद्रा िंाल्या. 
‘सौभद्रा’तील ही सहावी िामवतं सुभद्रा. मग नहराबाईंिी स्वतःला िार्टकात िंोकूि नदले. पुढील चार वर्षात 
आठ िऊ िार्टके िाट्यिाखेिे केली. त्या सवात िानयकेची भनूमका नहराबाईकिे. निवाय सुरेिबाब ू 
कमलाबाई व सरस्वतीबाईही भनूमका करत. इतर भनूमकासंाठी त्या वळेचे िावाजलेले िर्ट घेतले जात. या 
िार्टकामंध्ये संियकल्लोळ  सौभद्र  पुण्यप्रभाव व नवद्याहरर्ण ही जुिी िार्टके होती तिी स. अ. िुल्काचें 
‘साध्वी मीराबाई ’ िा. सी. फिक्याचें ‘युगातंर’  मामा वरेरकराचें ‘जागती ज्योत’  कमतिूरकराचें ‘स्त्री 
पुरुर्ष’ ही िवी िार्टके प्रथमच रंगभमूीवर येत होती. 

 
पर्ण रंगभमूी नहराबाईिंा मािवली िाही. िाव अंगावर आला. गाण्यात त्यािंी नकतीही ‘वन्स मोअर’ 

घेतले तरी अनभियात त्या कमी पित होत्या. इतर िार्टक मंिळयातील बालगंधवव  दीिािाथ  िािासाहेब 
फार्टक  केिवराव दाते  या रथी-महारथींच्या तोिीचे िर्ट नहराबाईंच्या िाट्य-िाखेत िव्हते. त्यामुळे 
लोकनप्रयतेचा भर लवकर ओसरला. त्यातच जुन्या िार्टकािंी उत्पि बरे नदले  पर्ण िवी िार्टके तोट्यात 
आली. ‘जागती ज्योत’ व ‘स्त्री-पुरुर्ष’ या िार्टकािंी तर कजाचा िोंगर िोक्यावर लादला. १९३३ मध्ये 
‘िाट्यिाखा’ बंद करावी लागली. िव्वद मार्णसाचंा खचव चालवरे्ण अिक्य िंाले होते. 

 
कजापोर्टी एक मोठे संकर्ट नहराबाईपंुढे उभे िंाले. कोर्टकर व वागळे या भागीदारािंी  व्यवस्थापक 

सावतंाचं्या सल्लामसलतीिे  ‘िाट्य-िाखे’च्या व्यवहारात नहराबाईंिी लबािी केली. नतनकर्टाचें सगळे 
उत्पि परस्पर नखिात घालूि  चाळीस हजाराचें कजव दाखवले. त्यापैकी अध्या रकमेच्या वसुलीनिनमत्त 
िाट्यिाखेची सवव मालमत्ता जप् त केली. उरलेल्या रकमेसाठी न्यायालयात दावा लावला. नहराबाईंची 
पुरती िाचक् की करण्यासाठी त्यािंी िादारी घ्यावी असाही अजव केला. 

 
नहराबाई िगमगल्या िाहीत. त्याचें मिोधैयव व बारे्णदारपर्णा या प्रसंगी कसाला लागले. िादा री 

घेता का?’ म्हर्णूि न्यायाधीिािे नवचारले तेव्हा त्यािंी स्पष्ट िकार नदला ‘कजव कसे फेिर्णार?’ या प्रश्िाला 
त्यािंी सिेतोि उत्तर नदले  “िार्टक कंपिी बंद िंाली असली तरी माझ्या गळयातलं गार्णं तर गेलं िाही. 
गावोगाव झहिूि जलसे करीि व कजव फेिीि.” 
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आनर्ण नहराबाईंिी तंबोरा हाती घेतला. गावोगाव जलसे करूि त्यािंी चार दोि वर्षात कजव फेिले. 
 

पुन्हा तोंिाला रंग फासायचा िाही  असा नहराबाईिंी नििय केला होता. परंतु १९४३ साली मंुबई 
सानहत्य संघािे मराठी रंगभमूीचा िताब्दी महोत्सव केला तेव्हा िॉ. भालेरावािी नमितवारीिे तो मोिायला 
लावला. २२ एनप्रल १९४४ रोजी सानहत्य संघाच्या ‘सौभद्र’मध्ये बालगंधवाबरोबर (अजुवि) नहराबाईंिी 
सुभदे्रची भनूमका केली. पुढे तर नहराबाईंचा भाऊ कृष्ट्र्णराव यािे कंत्रार्टदारी पद्धतीवर िर्टसंच उभा केला व 
‘सौभद्र’  ‘नवद्याहरर्ण’  ‘एकच प्याला’ वगैरे जुिी िार्टके घेऊि १९४७ ते १९५३ या सहा वर्षात दौरे काढले. 
त्यात नहराबाईंिी िानयकाचं्या भनूमका केल्या. पढेु १९६५ पयंत त्या िार्टकात तुरळक भनूमका करत होत्या. 

 
‘िाट्यिाखा’ बंद िंाल्यावर १९३४ ते १९३८ या चार वर्षात नहराबाईंिी नचत्रपर्टातही भनूमका 

केल्या. प्रथम मो. ग. रागंरे्णकर हरू्टि बसल्यामुळे त्याचं्या ‘सुवर्णवमंनदर’ या नचत्रपर्टात  िंतर बाबूराव 
पेंर्टराचं्या ‘प्रनतभा’ मध्ये  िंतर रवीन्द्र नचत्रच्या ‘संत जिाबाई’ मध्ये. या व्यवसायात द्रव्यप्राप्ती बरी िंाली; 
पर्ण कमलाबाईंिा जसे नचत्रपर्टात यि लाभले तसे नहराबाईिा नमळाले िाही. त्याचे नतन्ही नचत्रपर्ट पिले. 
िवेर्टी पु. रा. नभिे यािंी नहराबाईंच्या ललत रागावर एक अिीच तासाचंा गीतपर्ट काढला. त्यात 
नहराबाईंची काही इतर पदेही होती. पर्ण तो प्रकािात कधी आलाच िाही. 

 
रंगभमूीच्या व नचत्रपर्टाच्या व्यवसायात गंुतलेल्या असतािाही नहराबाईचें गारे्ण बदं िंाले िाही. 

त्यात थोिी नढलाई आली असली तरी कायवक्रम कररे्ण सुरूच रानहले. १९७३ पयंत त्या गात होत्या. १९४९ 
साली त्या गाण्याचं्या जलिासंाठी आनिकेचा दौरा करूि आल्या. त्यािंी बरोबर िेलेल्या संचात ितवक व 
जादूगारही होते. दौऱ्यात तोर्टा सोसला पर्ण पैसे कमावण्यासाठी संगीताचा दजा घसरू नदला िाही. 

 
नहराबाईंच्या जन्मापासूि त्याचं्या आयुष्ट्याला वळर्ण लावले ते ताराबाईिंी. त्यािंीच नहराबाईिंा 

घिवले असे म्हर्णता येईल. ताराबाईं फार कतवबगार होत्या. अब्दुल करीम खाँचा सवव व्यवहार त्याच 
साभंाळत असत. त्याचं्यापासूि वगेळे िंाल्यावर त्यािंी झहमतीिे पाचही मुलािंा वाढवले  निकनवले  
व्यवसायाला लावले. मुलाचें सवव व्यवसाय व्यवहार त्या दषितेिे साभंाळत असत. आयुष्ट्यभर त्याचंी 
मुलासंाठी धिपि चालली होती. नहराबाईंिा त्यािंी गारे्ण निकनवले िाही; पर्ण गुरू त्यािंीच िोधले. 
नहराबाईंकिूि त्यािंी मािेवर खिा ठेविू नरयाज करूि घेतला. गाण्यात जरा कुठे चुकले तर त्या लगेच 
चूक दाखविू देत. कायवक्रमासंाठी होर्णाऱ्या प्रवासात त्या नहराबाईचंी पाठ राखर्ण करत असत. अब्दुल 
करीम खाँपासूि वगेळे िंाल्यावर तीि वर्षांच्या आत त्यािंी मुलािंा उपजीनवकेला लावण्यासाठी मंुबईत 
िूति संगीत नवद्यालय काढले. पुढे िाट्यिाळा त्यािंीच उभी केली व िार्टकाचं्या व्यवहारात त्या जातीिे 
लषि घालत. २० ऑक्र्टोबर १९४६ रोजी त्या वारल्या. 

 
नहराबाईिंा घिनवण्यात ताराबाईिंंतर क्रम लागतो सुरेिबाबूंचा. तेच नहराबाईचें संगीतातील पनहले 

गुरू. अब्दुल करीम खाँच्या गायकीचा नहराबाईंवर संस्कार िंाला तो सुरेिबाबूकंिूि. या दोघा बहीर्ण-
भावाचं्या वयात फि तीि वर्षोचे अंतर होते. बाळपर्णापासूिचा हा सवगंिी पुढे संगीत  रंगभमूी व नचत्रपर्ट 
या व्यवसायातही सोबत करत रानहला. आरंभीच्या काळात ही भाविें नमळूि जलसे करत असत. या 
दोघािंी कमलाबाई व सरस्वतीबाई या धाकट्या बनहर्णींिाही संगीतात तयार केले व आपल्या बरोबर 
रंगभमूी व नचत्रपर्ट व्यवसायातही पुढे आर्णले. १५ फेबु्रवारी १९५३ रोजी सुरेिबाबचेू निधि िंाले. 
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अब्दुल करीम खा ं विील असूिही त्याचंा नहराबाईंच्या आयुष्ट्याला काही उपयोग िंाला िाही. 
मुलींिा गारे्ण निकवायचे िाही असा त्याचंा दंिक होता. त्यामुळे सुरेिबाबूिंा जसे त्याचं्याकिूि गारे्ण 
नमळाले तसे नहराबाईंिा नमळाले िाही. वयाच्या तेराव्या वर्षापयंत  म्हर्णजे गारे्ण निकायला लागण्यापूवी  
त्याचं्या कोवळया मिावर खासंाहेबाचं्या गाण्याचा अबोध संस्कार िंाला असेल तेवढाच. पुढे ताराबाईिंी 
मंुबईला वगेळे नबऱ्हाि थार्टल्यावर  १९३७ साली खासंाहेबािंा  तामीळिािूतील एका लहाििा रेल्व े
स्रे्टििवर  एकाकी अवस्थेत मरर्ण येईपयंत मुलािंी त्याचंी भेर्ट होऊ िकली िाही. तथानप खासंाहेबाकंिे 
नहराबाईंचे हृदय ओढ घेत होते आनर्ण आजतागायत नहराबाईचं्या मिात खासंाहेबानंवर्षयी आदर आहे. 
गुरुजिानंवर्षयी आदर हा नहराबाईंचा स्वभाव आहे. म्हर्णूि त्याचं्या मिात वहीद खािंाही मािाचे स्थाि आहे. 

 
नहराबाईंच्या जीविात नितातं पे्रमाचे व आदराचे स्थाि होऊि बसलेली आर्णखी एक व्यिी म्हर्णजे 

मनर्णकचंद गाधंी. सोलापूरच्या या उमद्या व्यनित्वाच्या रनसक धनिकािी नहराबाईंचा १९२४ साली गाधंवव 
नववाह िंाला. दोि वर्षािी नहराबाईिंा मुलगी िंाली; पर्ण ती दोि तीि नदवसातच मेली. १९२८ साली 
त्यािंा मुलगा िंाला. तो गुरुिाथ ऊफव  बाबा. मानर्णकचंदािंी नहराबाईचंा कलेतील गौरव व प्रनतष्ठा लषिात 
घेऊि त्यािंा सन्मािािे वागवले. कधीही त्यािंा एकेरी हाक मारली िाही पर्ण १९२९ साली िार्टकात काम 
करण्यावरूि त्याचें तीव्र मतभेद िंाले. मानर्णकचंदाचंा नवरोध िावलूि नहराबाई रंगभमूीवर आल्या. त्यामुळे 
काही काळ पनत-पत्िीमध्ये दुरावा उत्पि िंाला. पर्ण नहराबाईचंी िार्टके बंद िंाल्यावर पुन्हा नदलजमाई 
िंाली. मानर्णकचंदाचं्या उतार वयात नहराबाई त्याचंी काठी िंाल्या. त्याचंी दृष्टी गेली. त्यामुळे जैिाचं्या 
तीथवस्थािाचंी यात्रा करण्याची त्याचंी इच्छा अपुरी रानहली. त्याचं्या त्या अपंग अवस्थेत नहराबाई  आपल्या 
विील सवतीसह  त्यािंा या याते्रला घेऊि गेल्या. १९७९ साली त्याचं्या देहावसािापयंत नहराबाईंिी 
पनतव्रता धमािे त्याचंी साथ केली. 

 
ताराबाई  सुरेिबाबू याचं्या निधिािंतर सवव कुरंु्टबाची जबाबदारी नहराबाईंवर पिली आनर्ण ती 

त्यािंी आईच्या ममतेिे व समथवपरे्ण पार पािली. स्वतःची व भाविंाचंी नमळूि २०–२५ मार्णसे कुरंु्टबात 
आहेत. त्याचंी निषिरे्ण  लग्िे  वगैरे सवव सोपस्कार नहराबाईंिी व्यवन्स्थत केले. 

 
आता नहराबाई कृतकृत्य आहेत. वयाची ८० वर्ष ेपुरी होताहेत. सवव ििी षिीर्ण िंाल्या आहेत. पर्ण 

साथव जीवि जगल्याचे समाधाि त्याचं्या मुदे्रवर नदसते. मिािे त्या िातं व तृप्त आहेत. त्याचं्या ‘स्वरनवलास’ 
बंगल्यात दोिच नपकली पािे. त्या स्वतः व कमलाबाई. बाकी घर  मुलगा  सूि  भाचरे  िातविें या नहरव्या 
पािािंी गजबजलेले. या फुलत्या प्रपंचाकिे परतीरी लागलेल्या िोळयािंी निलेप कौतुकािे पाहत काळ 
कंठत आहेत. 
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पद मध्यमग्राम ताल–दादरा [मात्रा–३] कहव : वसतं देसाई 
 

उपविी गात कोनकला । ऋतुराजा जीवाचा नदसला नतज ॥ 
रनसकराज नतज नदसला । जीव जीवा सापिला । 
खुलत चंद्र पाहुिीया । कमला जर्णु ॥१॥ 

 
॥अतंरा॥ 
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भजन ताल–केिरवा [मात्रा ४] 
 

राधेकृष्ट्र्ण बोल मुखसे । राधेकृष्ट्र्ण बोल तेरो क्या लगेगा मोल ॥धु्र.॥ 
हाथ पाव िही नहलिा । दसबीस कोस िही चलिा । कुछ नगरे गाठ िही छुर्टिा । 
तेरे मिकी गंुिी खोल । तेरो क्या लगेगा मोल ॥१॥ 
कौल बचि दे आया । इस मायािे मि लुभाया । उस मायािे घेर नगराया । 
उस ठगिीका पल्ला छोि । तेरो क्या लगेगा मोल ॥२॥ 
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॥अतंरा २॥ 
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नाट्यगीत ताल : आध्धा हत्रताल 
 

नमत भानर्षर्णी तीच कुलकानमिी गृनहर्णी । रुनचर वच वदुिी भरू्षिी स्वकुल कुलाचार  
  राखोिी ॥ 

केनव नमळे त्या जगी मान्यता । अवनिय त्या वनर ती वाक परु्टता । 
कुल–कलंनकिी ठरीती वनिता । मीरनवती जरी सदाचार सािंोिी ॥१॥ 

 

 
 

॥अतंरा॥ 
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पद मध्यमग्राम ताल : केिरवा [मात्रा ४] 
 
नविनवत िबरी रघुराया रे । तुज साठी वनेचली बोरे ॥ 
भागला भकेुला असनिल देवा । जमनवला रािचा मेवा ॥ 
दीिेची दुबळी सेवा । ही गोि मािुिी घे रे ॥१॥ 
िच उष्टावली कुर्णी । मीच स्वये तोनिली । 
नचमर्णीचे लावुिी दात चवी घेतली । निवली ि दुजी पाखरे । 
मिी िकंर धनरसी का रे । तुज मधुर लागनतल ही िबरीची बोरे ॥२॥ 

 

 
 

 
॥अतंरा १॥ 
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॥अतंरा २॥ 
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पद मध्यमग्राम ताल : केिरवा 
 

िंदलाला िाचरे िाचरे नब्रजलाला । िाद बन्सरीचा पायी बाधंीते वाळा ॥धृ्र॥ 
ियि मिोहर तू घििीळा थाबंू िको चल िाचरे िाचरे । िंाले विेी मी बघ राधा । 
काय सागंू सखयािा । काय जादू केलीत िामा । एकदाच चल िाचरे िाचरे ॥१॥ 
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 अ         

नाट्यगीत ताल : अधी ध माळी [मात्रा ८] 
 

व्यथव मी जन्मले थोर कुळी । लागला सववदा फास गळी ग ॥धृ॥ 
िच ठाव ेस्वातंत्र्य कसे ग । बदंीत वास मुळी ग ॥१॥ 

 
 
 
 

॥अतंरा॥ 
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िोरी ठ मरी (राग–हमश्र काफी) ताल : अधी ध माळी [मात्रा ८] 
 

होरी खेलो मोसे िंद । िंदलाला आवो आवो । वो तो संग लीये 
सब ग्वाल बाल । आवो आवो ॥ अंतरा॥ केसर रंग म ैिारंूगी तुमपर । 
और मलंूगी गुलाल लाल । आवो आवो आवो ॥१॥ 

 
 

 
॥अतंरा॥ 

 
 
 



 

 
 अ         

पद (राग–पटदीप) ताल : अध्धा हत्रताल [८ मात्रा] 
 

ही कोर्ण मधुराििा । अंगिा नवमल लोचिे दीपवी तारागंर्णा ॥ अंतरा ॥ 
संगीत लहरी निमोिी त्या । कनरते नवहारा ही हंसीका । 
हृदयीं भाविी मधुर संवदेिा ॥ १॥ 

 
 
 

॥अतंरा॥ 
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पद (राग–हमश्र मािं) तैल : दादरा [३ मात्रा ] 
 

भवसागरी आधार िोधावयाते । भ्रमसी को रे बघुिी हे मोहजाल । भलुले तव मि का  
  सुखास ॥धु्र॥ 

जरी जन्मुिी होय िाि । भलुले मि का सुखास । सुखवी जीवा हा भास । 
भरली जगीं माया । भरली जगी माया मिुजा ॥१॥ 

 

 
 
 

॥अतंरा॥ 
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(ठ मरी राग–भैरवी मध्यमग्राम) ताल : ध मळी [मात्रा ४] 
 

अकेली मत जैयो राधे जमुिा के तीर । राधे जमुिा ते तीर ॥ 
जमुिा के िीर तीर । गैया चराव े। बन्सीया बजायी कान्हा ॥१॥ 

 
 
 
 

॥अतंरा॥ 
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पहरहशष्ट ४ 
 

कािी हनविक जाहिराती 
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