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अपपण पगिका 
 

 

 
 

श्रीमंत राजे भवानराव पंत 
 

औंध ससं्थानच्या राज्य घटनेत व प्रत्यक्ष व्यवहारातं ज्यानंी णियाचं्या जीवन णवकासासाठी णशक्षि 
के्षत्ातं व कलाप्रातंात सदैव पुरोर्ामी आिारणविारािंा परुस्कार केला त्या रु्रुवयग श्रीमंत राजर्षि भवानराव 
महाराज पंत प्रणतणनधी औंध नरेशाचं्या “पणवत् िरिी” हा गं्रथ सादर समपगि. 
 
 आत्माराम नारायणिावंकर 
 २१-१-२००० 
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प्रस्तावगनका 
 

णद. १०-१२-९९ 
 

संर्ीतरत्न आत्माराम पाडुंरंर् तथा पं. ए. पी. नारायिर्ावंकर यानंी या शताब्दीतील समथग िी 
र्ायक कलाकाराचं्या रु्ि णवशिेािंा पणरिय शब्दबद्ध करून सारं्ीणतक जर्ािी एक आवश्यकता पूिग 
केलेली आहे. शताब्दी कालावधीतील संर्ीत जर्ाच्या प्रवासािी ज्यांना माणहती आहे त्यानंा हे देखील ज्ञात 
असिार की, शािीय संर्ीत ककवा संर्ीताच्या कोित्याही प्रकाराशी जवळीक साधिे महाकणठि होते. 
णियाचं्या बाबतीत तर ही बाब कल्पनेत न बसिारी होती. परंतु, पणरवतगनाच्या ओघात अनेक अशक्यप्राय 
र्ोष्टी शक्य होऊ शकल्या. भारतीय संर्ीत जर्ताच्या जडिघडिीत िी कलाकारानंी मोलािी कामणर्री 
केलेली आहे. पणरवतगनाच्या काळातील समस्यानंा तोंड देत देत आपली कारणकदग यशस्वी णरतीने पार 
पाडिाऱ्या अशा कलाकारािंा णवणवध अंर्ानंी होिारा पणरिय के्षत्ातील सवांना वरदान ठरिारा आहे. 
एवढेि नव्हे तर सद्यः स्स्थतीत सवगसामान्यानंा देखील उपयोर्ी ठरिारा आहे. कलावतं आपल्या तरल 
भावशणिने स्वराचं्या माध्यमातूंन स्वतंत् णवश्व णनमाि करतो. स्वर शणििा समथग उपयोर् करून णनमाि 
होिाऱ्या आर्ळ्या णवश्वात श्रोत्याला समाणवष्ट करून घेण्यािी णकमया तो करीत असतो. ही क्षमता प्राप्त 
करण्यासाठी मोठया णदव्यातूंन पार पडाव े लार्ते, प्रखर अशा णवणवध कसोटयावंर तावनू सुलाखून ही 
णनर्षमतीक्षमता तो कमावत असतो. कल्पनेच्या जोडीस भावणनक आवाहन देत देत हा पसारा उभा होत 
असल्याने ईश्वरदत्त नैसर्षर्क रु्िणवशिेामुंळे िी कलावतंाचं्या भावाणवष्ट्कारांना वरे्ळेपि असिे स्वाभाणवक 
असते. जद्दन बाई, बाई सुंदराबाई, अख्तरी बाई पासून प्रभा अते्, परवीन सुलताना आणि वीिा सहिबदेु्ध 
पयंतिे भले मोठे मनोहारी ‘स्वरेन्द्रधनुष्ट्य’ या पुस्तकाद्वारे समोर उभे करण्यािा प्रयत्न लेखकाने केला 
आहे. 
 

श्री. नारायिर्ावंकर स्वतः संर्ीत णशक्षक, रिनाकार, णवद्यालयािे प्रािायग, एि. एम. व्ही. िे 
संर्ीत णनयोजक आणि कुशल संघटक असून या पुस्तक णनर्षमतीमुळे त्याचं्या णवशिेामंध्ये मोलािी भर 
पडली आहे. कोित्या ना कोित्या कायासंदभात त्यािंा या सवग कलावतंाशंी पणरिय झाला, ज्यािे 
पयावसान रु्िणवशिे, स्वभाव रु्ि, कतृगत्व शणि, कायगक्षमता आणद जािकारी प्राप्त करण्यात झाली. 
पणरिामी ही स्वरणिते् शब्दबद्ध होवनू रणसकासंमोर आली. प्रत्येकाच्या आणवष्ट्कारातले ममग, तपस्येमार्ील 
णवशिेत्व, भावणवश्वातं रमिारे मन, आदींिी उकल करताना लेखकाने आलेल्या संबधंािंा, झालेल्या 
बातणितीिा, घडलेल्या घटनािंा आधार घेतला आहे. यामुळे मोठ्या कालावधीतल्या, णवणवधार्ानंी भरपूर 
असा णविार ते माडूं शकले आहेत. प्रत्येक कलावतंाच्या णवशिेािे णिणकत्सक आणि जार्रूक वृत्तीने त्यानंी 
आपल्या शलैीत मोजमाप केले आहे. 
 

१९४४ ते ४९ या कालावधीतील जद्दनबाईंिा पणरिय आणि पुढील प्रवासािी माणहती, “ज्यानं 
मनापासून णवद्या णदली त्या रु्रुशी काडीमोड घेऊन बाजारात आज ज्यािी ककमत जास्त आहे अशा नामवतं 
रु्रुकडे नाममात् णशक्षि घेण्याकडे तरूि होतकरू र्ायकािंी र्दी झालेली णदसते ती त्या नावाि ं
तेजोवलय प्राप्त व्हाव ंम्हिून”. हे नेमकं पि परखड मत प्रदशगन “वो जो हममे तुममे करार था, तुम्हे याद हो 
के न याद हो” या मेनकाबाईच्या आणवष्ट्कारािी शब्दाणंकत आठवि, “बोला अमृत बोला” ही भरैवी म्हिजे 
मास्तरािंी बुणद्धमत्ता आणि ज्योत्स्नाबाईंिा र्ळा यािी िालती बोलती साक्ष आहे हे अवलोकन आणि अनेक 
शाणररीक दुखण्याशी सातत्याने झुंज घेत घेत प्रामाणिकपिे णवद्यादानािे पणवत् कायग ज्या कमलाताई ताबं े
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यानंी केलं त्याचं्या रु्िणवशिेािंा यातला अंतभाव बरेि काही वरे्ळं दशगवनू जातो. कमलाताईिी उपासना, 
रु्रुवरिी प्रखर श्रद्धा, आणवष्ट्कारातले शुद्धत्व, णनखळ, णनयमबद्ध आणि िुस्त अशी माडंिी, आजाराशी 
त्यानंी घेतलेली झुंज, त्याचं्या ऋजुतेच्या, णनमगळपिाच्या, दातृत्वाच्या ककवा मानणसक समतोलाच्या आड 
येऊ शकली नाही हे सत्य बारा स्वराचं्या णवश्वउभारिीत मग्न असिाऱ्यानंा कोितेही संकट अडव ूशकत 
नाही हेि स्पष्ट करते. 
 

असे अलौणककत्व असिाऱ्या स्वर योणर्नींिा पणरिय करवनू देण्यािे कायग करून लेखकाने संर्ीत 
जर्ािी एक आवश्यकता पूिग केली आहे. काही तपणशलाबाबतीत वरे्ळी मते माडंली जाव ूशकतील मात् 
पुस्तकामुळे अस्तायमान होिाऱ्या शतकातंील पणरवतगनानंा सामोरं जावनू, िी कलावतंानंी संर्ीत के्षत्ातं 
भरीव कामणर्री केल्यािे स्पष्ट होत असल्याने के्षत्ातंील सवांना हे उपयोर्ी असून इतरानंा णनणिति यािा 
लाभ होिार आहे. णवणवध नृत्य प्रकार आणि णवणवध वाद्याचं्या माध्यमातूंन झालेल्या कायािी यात नोंद 
घेतली रे्ली असती तर हे अणधक पूिगत्वास रे्ले असते. 
 

पं. ए. पी. नारायिर्ावंकर यािें अणभनंदन. 

 पं. बलवतं जोशी (अध्यक्ष) 
 अ. भा. र्ाधंवग महाणवद्यालय मंडळ (मंुबई). 
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“स्वर योगिनी” साठी मनोित 
 

* महाराष्ट्र राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या मणहला विाणनणमत्त “मणहला कलाकारािं ं संर्ीत 
योर्दान” या णवियावर रणववार नवशणिमध्ये जानेवारी १९९८ पासून माझ्या क्रमशः २५ लेखािंी माणलका 
प्रणसद्ध झाली, ती सवगत् लोकणप्रय अन् यशस्वी ठरली हे समाधान. 
 

* मला कलाकार भणर्नींच्या सहवासाि ंभाग्य लाभल्यामुळे माझ ंते लेखन अकृणत्म, प्रवाही आणि 
अभ्यासपूिग झालं आहे, या जािकाराचं्या अणभप्रायामुंळे णवशिे आनंद होतो. 

 
* कपोलकस्ल्पत कथा रिून कथालेखन करण्यापेक्षा जे कुिी बरं वाईट सत्य अनुभणवलं आहे, 

ध्येय पूतीसाठी णनष्ठेनं, प्रामाणिकपिे आयुष्ट्यभर कठोर तपस्या करून जे साध्य करून घेतलं आहे असं 
आदशग अन् वास्तव दशगन घडणवण्यासाठीं तेजस्वी िणरत् कथन करि ंहा माझा आवडता छंद आहे. 

 
* लहानपिीं मी अशा आदशग िणरत्ािं ं भरपूर वािन केले आहे, अभ्यास केला आहे त्यामुळेि 

माझ्या र्ायन व कीतगन सेविेा उपयोर् सतत मजकडून समाजसेवसेाठी व राष्ट्र कायासाठी होत रे्ला ही 
त्या सुसंस्कारािंी फलश्रुती होय, असंि मला वाटतं. 

 
* कलारु्ि जोपासिारे थोर साणहस्त्यक व कीतगन रिनाकार रु्रुवयग श्रीमतं राजर्षि भवानराव 

महाराज औधं नरेश याचं्या मार्गदशगनाखाली माझा र्ायन व कीतगनाभ्यास झाल्यामुळे संस्कृत-मराठी वािन, 
लेखन हा माझा आवडीिा णविय झाला. 

 
* त्यानंतर १९४५ पासून मंुबईत “णहज मास्टसग व्हॉइस” या ग्रामोफोन कंपनीत संर्ीत णनयोजकाि ं

काम करीत असताना अनेकणवध संर्ीतकारािंा मला जवळून सहवास घडला त्या हृद्य आठविींिा संग्रह, 
हा माझा खणजना होय. 
 
सािंीगतक वृत्तपिीय लेखन 
 

* १९८० पासून अनेक वृत्तपत्ातूंन मी अनेकणवध वैिाणरक लेख णलणहले व “नवशणि” मध्ये मी 
“संर्ीत समीक्षक” या नात्यानं, सातत्यानं विानुवि ेसेवा केली ती अणवस्मरिीय ठरली. त्यावळेी श्रीमान प.ु 
रा. बेहरे संपादक होते. 

 
* ऑर्स्ट १९९७ मध्ये नवशणि संपादक श्री. भाऊसाहेब जोशी याचं्या सारं्ण्यावरून “स्वातंत्र्य 

संग्रामात औंध नरेशािं ंयोर्दान” ही स्मृणतलेखमाला मी णलणहली णतिंही जनतेनं स्वार्त केले. 
 
* त्यानंतर नोव्हेंबर १९९७ मध्ये “लोकणप्रय र्ाणयका आशा भोसलें िी पुरस्काराबद्दल खंत” जाहीर 

झाली. त्यावर मी लेख णलणहला तो १४ नोव्हेंबर १९९७ रोजी नवशणिमध्ये, त्यावर संपादक भाऊसाहेब 
जोशी यानंी “मणहला कलाकारािें योर्दान” या णवियावर क्रमशः मणहला विाणनणमत्त मी लेखमाला णलहावी 
हे आग्रहानं साणंर्तलं. मी लेखन सुरंु केले आणि १५ णडसेंबर १९९७ रोजी भाऊसाहेब अकस्मात् आम्हाला 
सोडून रे्ले. पि त्याचं्या आदेशािे पालन करण्याि ंठरवनू सहसंपादक श्रीमती सुलेखा र्ाधंी आणि नव े
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संपादक श्रीमान ह. मो. मराठे यानंी ती माझी लेखमाला िालू ठेवली ती जुलै १९९८ पयंत आणि ती 
लेखमाला प्रकाणशत करण्यास परवानर्ी णदली त्याबद्दल धन्यवाद. 
 

* या माणलकेिी यशस्स्वता अन् महत्त्व ध्यानी घेऊन नामदार श्रीमान प्रमोदजी नवलकर 
(सासं्कृणतक कायगमंत्ी, महाराष्ट्र राज्य) यानंी या लेखािंा संग्रह गं्रथ रूपानं प्रकाणशत व्हावा अशी व्यवस्था 
केली म्हिून “स्वर योणर्नी” हे पुस्तक प्रकाणशत होत आहे. त्यानंा हार्षदक धन्यवाद. 
 

आजच्या णहप्पी संस्कृतीच्या जमान्यात अशा आदशग िणरत्ािंी आवश्यकता आहे असे माझ्याप्रमािेि 
अनेक संर्ीतज्ञािं ंमत आहे, ते सफल होवो. 
 

–ए. पी. नारायणिावंकर 
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“स्वरयोगिनी” गवषयी 
 

संर्ीतरत्न पंणडत आत्माराम पाडुंरंर् तथा अे. पी. नारायिर्ावकर यािें “स्वरयोणर्नी” हे पुस्तक 
मराठी वािकाचं्या हाती देताना मला णवशिे आनंद होत आहे. 

 
श्री. नारायिर्ावकर हे वयोवृद्ध असल्यामुळे आपल्या हयातीत हे पुस्तक प्रणसद्ध व्हाव ंअशी त्यािंी 

तीव्र इच्छा होती. आपली ही इच्छा त्यानंी वळेोवळेी दूरध्वनीद्वारे माझ्याकडे बोलून दाखणवली होती. त्यािें 
हे पुस्तक अग्रक्रमाने छापाव ेअसे मी शासकीय मुद्रिालयाला कळणवले होते. शासकीय मुद्रिालयाने माझी 
ही इच्छा प्रमाि मानली व त्यानुसार पुस्तकािी छपाई पूिग केली. त्याबद्दल शासकीय मुद्रिालयािा मी 
आभारी आहे. 

 
श्री. अे. पी. नारायिर्ावकर यानंी या पुस्तकात संर्ीताच्या के्षत्ातील पंिवीस नामवतं र्ाणयकािंा 

पणरिय करून णदलेला आहे. या र्ाणयकाचं्या वैयणिक जीवनािा हा जसा पणरिय त्यानंी करून णदला आहे 
त्याप्रमािे त्याचं्या र्ायकीिी वैणशष्टट येही त्यानंी या पुस्तकात नमूद केली आहेत. 

 
श्री. अे. पी. नारायिर्ावकर हे स्वतः आकाशवािीिे णवशिे श्रेिीिे र्ायक व संर्ीत णनयोजक 

असल्यामुळे या स्वरयोणर्नींशी त्यािंा जवळून पणरिय आहे. त्याचं्या लेखनात सुबोधपिा व णजव्हाळा आहे. 
स्वरयोणर्नीिे लेखन करुन त्यानंी मोठी ऐणतहाणसक कामणर्री केली आहे, असे मला वाटते. 

 
श्री. अे. पी. नारायिर्ावकर यािें हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य साणहत्य व संस्कृती मंडळाने 

प्रणसद्धीसाठी १९९९ साली स्वीकारले. या कालावधीत यातील काही र्ाणयकाचं्या व्यणिर्त जीवनात तसेि 
त्याचं्या र्ाणयकी जीवनात काही महत्त्वपूिग घटना घडल्या असण्यािी शक्यता आहे. पि त्यािा णनदेश या 
पुस्तकात आलेला नसेल म्हिून त्या “स्वरयोणर्नीं” िा हा पणरिय १९९९ सालापयंतिाि आहे, हे 
वािकानंी लक्षात घ्याव.े 

 
या पुस्तकािे मराठी वािक-णवशिेतः संर्ीतािी आवड असिारे वािक णदलखुलास स्वार्त 

करतील, असा मला णवश्वास आहे. 
 
 रा. रं. बोराडे, 

मंुबई : अध्यक्ष, 
णदनाकं २४-५-२००१. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई. 
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“स्वरयोगिनी” मधील कलाकाराचंी छायागचिे 
इतर कलाकाराचंी छायागचिे उपलब्ध झाली नाहीत. 
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िानतपस्स्वनी मोि बाई क डीकर 
 

स रेल आवाज, अगवरत साधना, अखंड तपस्या याद्वारे संिीतके्षिाच्या समृद्धतेत िागयकानंीही 
आजपयंत मोलाची भर घातली आहे. िानतपस्स्वनी मोि बाई क डीकर या त्याचं्यापैकीच एक. मगहला 
वषागनगमत्त अशाच स्वराचंी देणिी लाभलेल्या तपस्स्वनी िागयकाचंी ओळख घडगवणारी मागलका आम्ही 
सादर करीत आहोत. पगहला मान अथातच १९९७ सालचा ‘मागणकरत्न’ प रस्कार लाभलेल्या मोि बाईचंा. 
 

पूज्य श्रीमती मोरु्बाईनंा आक्टोबर, ९७ मध्ये माणिक वमा प्रणतष्ठानतफे ‘माणिकरत्न’ हा बहुमोल 
पुरस्कार देऊन सन्माणनत करण्यात आलं, हे योग्यि झालं पि त्या पुरस्कारािा स्वीकार करून एकप्रकारे 
मोरु्बाईंनी माणिकताईिाि पे्रमानं बहुमान केला आहे व हे त्या पुरस्कारालाि भिूिावह ठरलं आहे. 
मोरु्बाईंि ं वय आज ९४ विाि ं आहे. पि आजही णरयाज केल्याणशवाय त्या जेवत नाहीत, अशी त्यािंी 
अणभजात संर्ीतावरील जाज्वल्य णनष्ठा आहे. हे एक व्रत आहे. ही नादब्रह्मािी णनत्य पूजा, श्रेष्ठ उपासना 
आहे. संर्ीत दुणनयेतील हा एक श्रेष्ठ आदशग आहे. पि तो आदशग कोि मानतो? आज संर्ीत हा राजरोस 
व्यापार धंदा झाला आहे. हा भोवतालिा अनुभव त्यानंा मनस्ताप देतो व तो त्या जाहीर मणैफलीत उदे्वर्ाने 
व्यि करताना मी अनेकवळेा ऐकला आहे. अ. भा. र्ाधंवग महाणवद्यालय मंडळाच्या र्ोवा अणधवशेनात 
मडर्ावंी मोरु्बाईंिा सत्कार केला त्यावळेी त्या ऐंशी विांच्या होत्या. भक्कम स्स्थर आवाजात, श्वसनणक्रयेवर, 
तानेवर पूिग ताबा ठेवनू त्यानंी आपली मणैफल मध्यरात्ी रंर्वनू यशस्वी केली व र्ायकाचं्या पुढे आदशग 
ठेवला, तो प्रसंर् अणवस्मरिीय आहे. त्यानंतर मी दुसरे णदवशी त्यािंी भेट घेऊन त्याचं्याकडून बालपिीिी 
माणहती णमळणवली ती इथे केवळ संणक्षप्तपिे नमूद करतो. 
 
मातोश्रींची इच्छा : 
 

कोित्याही अपत्यािी जडिघडि आईच्या सतत होिाऱ्या बऱ्यावाईट संस्कारावर होत असते हे 
पूवी व आताही आपि सवगत् पाहतो, अनुभवतो. आई महत्वाकाकं्षी असेल तर णतिे अपत्य हेही कलेमध्ये, 
णवद्वतेमध्ये श्रेष्ठ स्थान णमळवतं. ते स्वस्थ बसत नाही व आई त्याला स्वस्थ बसू देिार नाही. इतर नामवतं 
र्ाणयकापं्रमािे आपल्या अपत्यानंही आपल्या कुळाि ंनाव र्ाजवाव ंअसं प्रत्येक आईला वाटतं. मोरु्बाईिी 
मातोश्री जयश्रीबाई यानंाही अशा महत्वाकाकें्षनं पछाडलं होतं. 
 

सात विाच्या मोरु्ला घेऊन कुडीहून पायी िालत ही माऊली जाबंावलीस आली व एका 
कीतगनकाराकडे मुलीला र्ािं णशकणवण्यािी णतने णवनंती केली. त्यािा भटकण्यािा व्यवसाय. तरीपि 
जेवढे णदवस इथे रहाल तेवढे णदवस मुलीला र्ाि ं णशकवा असा णतनं आग्रह धरला. त्यामुळे काही मणहने 
णशक्षि णमळालं. मोरु्ला र्ाण्याबाबत बुणद्धमत्ता व आवाजही अनुकूल होता. नंतर मुलीला नाटक 
कंपनीतल्या र्वय्याकडून णशक्षि णमळेल म्हिून ‘िंदे्रश्वर भतूनाथ संर्ीत मंडळी’ मध्ये त्या जाऊन राणहल्या. 
त्या नाटक कंपनीबरोबर दैवही भ्रमंती करीत होतं. मुलीिा र्ोड आवाज पाहून कंपनीच्या मालकाने मोर्ूला 
‘प्रल्हाद’, ‘धु्रव’ अशा भणूमका नाटकातून णदल्या. णतच्या र्ाण्याला टाळ्या पडल्या की जयश्रीबाईनंा अणतशय 
आनंद होई. कारि मोरु् त्या भणूमकेत र्ािी र्ाताना सुरात तालात धीटपिाने र्ात असे. 
 

काही णदवसानंी जयश्रीबाई खूप आजारी झाल्या. उपिार िालू होते, पि त्याि कंपनीत आपल्या 
र्ाविा णवश्वासािा मािसू बाळकृष्ट्ि पवगतकर होता. त्याच्याकडे मुलीला सोपवनू बाई णनवतगल्या पि 
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अखेरच्या घटकेस मुलीिा हात आपल्या हाती घेऊन ती माऊली म्हिाली, “बाळ मोरु्, तू मोठी र्ाणयका 
होऊन नावं णमळवशील तेव्हाि माझ्या आत्म्याला शातंी णमळेल. तोपयंन्त माझा जीव तुझ्या भोवताली 
घोटाळत राहील हे णवसरू नकोस.” मोरु्ने त्याक्षिी आईला विन णदलं “आई अनंत हाल सोसीन, 
रातं्णदवस णरयाज करीन, मानापमानािी तमा बाळर्ार नाही, पि संर्ीत णवद्या णमळवीन अन् तुझी इच्छा 
पूिग करीन.” आईिी पे्रमळ भािा अंतरली आणि णशवाय नाटक कंपनीत फाटाफूट होऊन कंपनी बंद पडली. 
मोरु् परत र्ावी आली, पवगतकर काकाबरोबर. 
 

एके णदवशी अिानक ‘सातारकर िी संर्ीत मंडळी’ मध्ये मोरु्ला बोलावि ंआले आणि बाळकृष्ट्ि 
पवगतकरासंह मोरु् दाखल झाली. ‘सौभद्र’ मध्ये सुभद्रा, ‘पुण्यप्रभाव’ मध्ये ककणकिी या भणूमकेमध्ये मोरु्ने 
आपल्या मेहनतीने सुयश णमळवलं, लोकणप्रयता णमळू लार्ली. र्ाि ंव अणभनय प्रर्णतपथावर नेला. पि तेि 
यश नडलं. मत्सर, दे्वि, हेव-ेदाव े सुरू झाले व मालणकिीनं भाडंि केले. मोरु् परत र्ावी आली. 
मनःस्ताप, नैराश्य, कटु अनुभवाि ं र्ाठोडं डोक्यावर. मोरु् आजारी पडली. मोरु्बाई आता तारूण्यात 
आली होती. औिधोपिार व हवापालट करण्यासाठी मोरु्बाई सारं्लीत आल्या. नामवतं साबंारे वैद्य हे 
संर्ीतातील जािकार रणसक आणि कलाकाराबद्दल अणभमान, पे्रम बाळर्िारे होते. त्यािें उपिार व 
त्याचं्यामुळेि इनायत खासंाहेबाकंडे मोरु्िे र्ाि ंणशकि ंसुरू झाले. मोरु्िी मेहनत सुरू झाली एकाग्रतेने. 
पि खासंाहेब भारी लहरी, णवणित् स्वभावािे. त्यामुळे णशक्षि बंद पडलं पि मोर्ूने णरयाज िालूि ठेवला. 
त्यामुळे मोरु्बाईिे भाग्य उदयाला आलं. 
 
खडतर तपस्या फळाला आली : 
 

एका सायंकाळी मोर्ूिी एकाग्रणित्तानं मेहनत िालू होती. मारव्यािा तारसप्तकातंील कोमल णरिभ 
आतगतेनं लावनू आवाज िड्जावर स्स्थर झाला तोि ‘वाहवा’ िा आवाज कानी आला. र्ाि ंथाबंवनू डोळे 
उघडले. पहाते तो पाढंऱ्याशुभ्र र्लणमशािंा, धोतर अंर्रखा आणि रु्लाबी फेटा पणरधान केलेला कुिी 
योणर्राज समोर उभा. “बेटा र्ाते रहो, णरयाज थाबंव ूनकोस, ऐकू दे आम्हाला तुझं र्ािं. इथून जाता-येता 
आम्ही रोज ऐकतो. तुला प्रत्यक्ष पहाव ंम्हिून आज आत आलो.” 
 

वैद्यराज आबासाहेब साबंाऱ्याकंडे औिधोपिारासाठी आलेले ते अल्लाणदया खासंाहेब होते. 
मोरु्बाईिी आग्रहािी णवनंती मान्य करून त्यानंी त्याक्षिी ‘मुलतानी’ रार्ािी तालीम सुरू केली हा 
संर्ीतसम्राट आहे यािी मोरु्बाईला काय कल्पना? 
 

एके रात्ी वैद्यराजािें घरी खाँसाहेबािंी बैठक ऐकल्यावर णतला त्यािंी योग्यता कळली. मन 
र्णहवरलं. भाग्यािी कल्पना आली सतत दीड विग तालीम णमळाली. त्यात मुलतानी-तोडी, धनाश्री-पूवी, 
पूणरया धनाश्री, बसंत यासारखे समप्रकृणतक अनेक रार्ािंा सखोल अभ्यास णवस्तार, तानपलट्ासंह 
तयारीत झाला. मोरु्बाईच्या ग्रहिशिीवर रु्रू खूि होते. प्रसन्न अंतकरिानं, मुिहस्तानं ते णतला णवद्या 
देत होते, पि पुन्हा दुदैव आड आलं. 
 

कायमच्या वास्तव्यासाठी खाँसाहेब आता मंुबईला णनघाले. मोरु्बाईला अणतशय दुःख झालं. 
खाँसाहेबानंाही वाईट वाटलं पि त्यािंा नाईलाज होता. त्यानंी णतला मंुबईला बोलावलं. पि ते सोप ं
नव्हतं. थोड्याि णदवसात धडपड करून णनियाच्या बळावर णतने णशक्षिासाठी मंुबई र्ाठली. खेतवाडीत 
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लहानशी जार्ा णमळवनू तेथे राणहली. अल्लाणदया खाँसाहेबानंाही आनंद झाला. आता पुन्हा णतच्या 
णशक्षिाला सुरूवात झाली. पि थोड्याि णदवसात दुदैवानं पुन्हा दर्ा णदला. 
 

अल्लाणदया खाँसाहेबाचं्या पोकशद्यानी अट घातली, “आमच्याणशवाय दुसऱ्या कुिालाही णवद्या 
द्यावयािी नाही” हे बंधन त्यानंा नाईलाजाने पाळाव ं लार्लं. पि त्यानंी आपले बंधू हैदर खाँसाहेब 
याचं्याकडे मोरु्बाईच्या णशक्षिािी तात्पुरती व्यवस्था केली व णशक्षि िालू ठेवलं. हैदरखाननी मात् 
मनापासून णवद्या णदली. काही विाति हैदरखान यानंाही मंुबई सोडून जाि ंभार् पडलं. पि णजद्द न सोडता 
मोरु्बाईनी आपला णरयाज अखंड िालू ठेवला व तयारी वाढणवली. 
 
िंडाबंधन गवधी : 
 

श्रद्धा-णनष्ठा सफल झाल्याणशवाय कशी राहील? एक णदवस अिानक अल्लाणदया खाँसाहेब 
मोरु्बाईकडे आले आणि णशकव ूलार्ले. मोरु्बाईिा आनंद र्र्नात मावनेा. रीतसर र्ंडाबंधन झालं आणि 
पुन्हा णनयणमतपिे णशक्षि सुरू झालं ते मात् कायमि.ं 
 
जयपूर िायकीची आदशप िागयका : 
 

लहानपिापासून अनेक संकटावर, प्रणतकूलतेवर णजद्दीनं संर्ीतावरील अढळ णनष्ठनंे मात करून 
“र्ानतपस्स्वनी” ही रणसकदत्त पदवी साथग करिाऱ्या मोरु्बाई कुडीकरािं ंतरूिपिािं र्ाि ंऐकायि ंभाग्य 
मला लाभले नाही तरी १९६७ साली (म्हिजे त्याचं्या साठी नंतर) महाराष्ट्र राज्य संर्ीत महोत्सवात 
ऐकलेली अत्यंत श्रेष्ठ दजािी मणैफल ऐकून त्यािंी श्रेष्ठता पटायला वळे लार्ला नाही. या मणैफलीत 
भपूनट, णबहार्डा, रायसाकानडा, वसंतबहार हे रार् मी ऐकले. मोकळा आवाज, आकारयुि आलापी, 
अत्यंत मनोहर लयकारी, सहजर्त्या र्ळ्यातून णनघिारे दािेदार तानपलटे, कठीि तान प्रकारािंी एकेक 
वरे्वरे्ळी सुंदर उपज, कारंजािी धार उडते की काय अशी तार पंिमापयंत आवाजािी ताकद, 
श्वसनणक्रयेवर कमालीिा ताबा, समेनंतर एकदा छातीत श्वास भरून घेतला की तान मध्ये न तोडता 
णवलंणबत लयीमध्ये ही पुढच्या समेपयंत श्वास पुरणवण्यािी त्यािंी णजद्द व णशस्त पाहून तरूि र्ायकही 
स्स्तणमत होतात. मोरु्बाईंिी सवगि कामर्त त्याचं्या तपस्वी जीवनािी सफलता आहे असंि म्हिाव ंलार्तं. 
 

अस ं सुरेल, दमदार, लयकारीिे शािशुद्ध र्ाि ं ऐकायला णमळिे यापुढे दुर्षमळ झालं आहे. 
मोरु्बाईच्या र्ायकीिे एक खास वैणशष्ट्ट् हे की ती णनखालसपिे ख्यालाति रमिारी र्ायकी आहे. णतथे 
तत्वणनष्ठा सोडून लोकरंजनासाठी दुसरा र्ायनप्रकार आढळिार नाही. त्यािंी ठुमरी आजपयंत कुिी 
ऐकली नाही. 
 

अशा र्ानतपस्स्वनीिे कायगक्रम भरपूर प्रमािात संर्ीत रणसकानंा वारंवार ऐकायला णमळाले नाहीत 
हे सत्य आहे, यािी खंत अनेकानंा वाटते आहे. त्यािं कारि त्यािंी मफैील सवगसामान्य श्रोत्यानंा 
पेलण्यासारखी नव्हती, हेि होय. पि त्यामुळे त्याचं्या श्रेष्ठपिाला बाधा येत नाही. कोिीही र्ाणयकेनं 
महत्वाकाकं्षा बाळर्ावी. त्यािंा असा अत्युच्य सन्मान भारत सरकारच्या “संर्ीत नाटक अकादमीने” पूवीि 
केलेला आहे. हे त्याचं्या जयपूर र्ायकीला व तपस्येला भिूिावह आहे यात काय संशय. शणनवारी १० 
फेबु्रवारी २००१ रोजी सायंकाळी अनपेणक्षतपिे त्या देवाघरी रे्ल्या आणि संर्ीत सृष्टी उदास झाली. 
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प्रणतकूल पणरस्स्थतीवर मात करिाऱ्या मोर्ूबाईंना माझे शतशः सादर प्रणिपात. 
 
(रणववार, नवशिी ४ जानेवारी, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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िानतपस्स्वनी केसरबाई केरकर 
 

तपस्या आणि णजद्द यािं मूर्षतमंत प्रतीक म्हिजे केसरबाई केरकर. संर्ीताच्या आराधनेकणरता 
विानुवि े१२/१२ तास मेहेनत करि ंआणि रु्रुजींना प्रसन्न करून कष्टसाध्य णवद्या प्राप्त करून घेिं म्हिजे 
काय, ते केसरबाईंि ं जीवन ज्यानंी जवळून पाणहलं आहे आणि त्याचं्या श्रेष्ठ दजेदार र्ायनाच्या मणैफली 
ज्यानंी अभ्यासपूवगक ऐकल्या आहेत, त्यानंाि कळेल. 
 

१९४४-४५ मध्ये मंुबईत णर्रर्ाव, दादरमध्ये खूप म्युणझक सकग लस् होती त्यामुळे शणनवारी, 
रणववारी सुट्टीिे णदवशी र्ायन-वादनािे कायगक्रम सातत्यानं होत असत त्यात माझेही कायगक्रम होत असत. 
म्युणझक सकग लटस् णशवाय कौटंुणबक समारंभातही रणसक लोक आवजूगन कायगक्रम ठेवीत आणि श्रोतेही भरपूर 
हजर राहून आनंद घेत. संर्ीताला अनुकूल असा तो संस्मरिीय काळ होता. त्यामुळे केसरबाईिेंही 
कायगक्रम ऐकण्यािा सुयोर् जािकरानंा, अभ्यासकानंा लाभत असे. मी ही अशी सुसधंी कधी वाया 
घालणवली नाही. 

 
योर्ायोर्ानं याि काळात णहज मास्टसग व्हॉइस कंपनीत केसरबाईंि रेकॉणडंर् ठरणवण्यात मी व 

जी. एन्. जोशी यशस्वी झालो. कारि रेणडयोवर बंद खोलीत र्ाि ंआणि रेकॉणडंर् करिं याबाबतीत त्या 
फारशा उत्सुक नसत. केसरबाईंच्या वार्ण्या-बोलण्याबाबत रणसकवर्ात दबदबा होता. र्ैरसमज होते पि 
बाई एि. एम्. व्ही. कंपनीत येऊन रेकॉणडंर् आटोपून परत जाईपयंत परस्पर सहकायाि,ं खेळीमेळीि ं
प्रसन्न वातावरि कायम होतं. हा आमिा अनुभव संस्मरिीय आहे. 

 
मी प्रथम भेटीत केसरबाईंच्या घरी ठरणवल्याप्रमािे रार्ािंी, णिजािंी णनवड कायम करून दुसरे 

णदवशी जौनपुरी, देशी, ललत, नंद, मारुणबहार् आणि मालकंस हे रेकॉणडंर् णवनासायास उत्तमरीतीने पार 
पडलं. मालकंस र्ातेवळेी तंबोरे जुळणवताना मी पंिमािे ऐवजी मध्यम जुळव ूलार्लो तर बाईनंी पंिमि 
कायम ठेवण्यािा आग्रह धरला ही आठवि मी कधीि णवसरिार नाही. त्यानंी रेकॉणडंर्मध्ये साथीस २ 
तंबोरे, सारंर्ी आणि तबला एवढंि ठेऊन ऑर्गनला नकार णदला. दुपारी भोजनानंतर मनमोकळ्या र्प्पा 
मारताना बाईनी मला जी जीवनकथा साणंर्तली ती याप्रमािे. “मी वयाच्या आठव्या विी र्ोव्यात 
र्ायनािायग पं. रामकृष्ट्िबुवा वझे याचं्याकडे र्ायनािा श्रीर्िेशा केला. त्यानंतर केवळ खाँसाहेब बरकतुल्ला 
याचं्याकडे एक विगभर णशकायला णमळाले. ते पणतयाळा संस्थानात रे्ल्यामुळे र्ायनािायग पं. 
भास्करबुवाकंडे माझी तालीम सुरू झाली पि भारत र्ायन समाजािे कायासाठी तेही पुण्याला रे्ले. ते फार 
छान, मनापासून णशकणवत. मी प्रसन्न होते, पि माझ ंनशीब नाराज होतं. १९१७ मध्ये पं. वझेबुवा मंुबईत 
रहायला आले म्हिून त्याचं्याकडे णशकू लार्ले पि णशक्षि अणनयणमत फार त्यामुळे मी णनराश झाले, 
वैतार्ले.” 

 
महत्त्वाकाकं्षा जार्तृ व्हायला मािसाच्या आयुष्ट्यात काही कटु प्रसंर्ही याव े लार्तात तसा एक 

प्रसंर् र्ोरेर्ाव येथे मी अनुभणवला. भास्करबुवाचं्या णशष्ट्या ताराबाई णशरोडकर यािें र्ािे ऐकण्यासाठी मी 
णतथे रे्ले. त्यािें र्ािे सुरू होण्यापूवी माझ्या काही मणैत्िींिा आणि श्रोत्यािंा मी र्ाव ंअसा आग्रह झाला 
म्हिून मी “णमयामल्हार” र्ायले पि र्ाि ंकाही जमलं नाही. हे मलाही जािवलं. पि एका संर्ीतकारानं 
सवांच्या समक्ष खोिक शब्दात माझा अपमान केला तो मला असह्य झाला. मी वडेी झाले. माझी झोप रे्ली 
आणि त्याि णदवशी मी णनिय केला जर्ायि ं तर र्ाण्यात नाव णमळवनू, णवद्वत्ता णमळवनूि. यावळेी 



 
 मणिकाअनुक्र 

अल्लाणदयॉ खाँसाहेबािंा मुक्काम मंुबईत होता. माझ्या इच्छेवरून कलकत्यािे लाला दुणनिंद यानंी त्याना 
र्ळ घातली पि २/३ मणहने णशकवनूही मला ती र्ायकी जमत नाही या सबबीवरून खाँसाहेबानंी नकार 
णदला पि माझा णनिय कायम होता. णनराशनंे मन अणतशय दुःखी झालेलं. त्यािा प्रकृतीवर पणरिाम होत 
होता शवेटी अल्लाणदयािें खास णमत् शठे णवठ्ठलदास द्वारकादास यानंी त्यानंा दम णदला की, “केसरला 
णशकवलं नाहीतर तुमिी माझी मतै्ी तुटेल.” तेव्हा मात् खाँसाहेबानंी काही अटीवर र्ािं णशकणवण्याि ं
कबूल केलं. त्या अटी अशा होत्या. 
 

(१) काही मोठी रक्कम देऊन “र्ंडाबंधन” केलं पाणहजे. 
(२) णशवाय पर्ार मी सारें्न तो णदला पाणहजे. 
(३) ही तालीम सतत १० वि ेिालली पाणहजे. 
(४) माझ्या कामासाठी मी बाहेरर्ावी रे्लो तरी पर्ार णदला पाणहजे. 
(५) मी दीघगकाळ मंुबईबाहेर राणहलो तर णतथे येऊन तालीम घेतली पाणहजे. 

 
या सवग अटी मान्य केल्यावर १ जानेवारी १९२१ रोजी र्ंडाबधंन णवधी झाला (त्यावळेी माझ ंवय २८ 

वि े होतं) आणि र्ाण्याि ं णशक्षि सुरू झालं. मला खूप खूप आनंद झाला. “तोडी” रार् सुरू झाला. 
आलापणवस्तार व तानपलटे णशकवनू तासन् तास ते ऐकत रहात. दुसरा पलटा, णतसरा पलटा सावकाश 
लयीमध्ये व नंतर दुप्पटलयीत घोटून घेत. सायकंाळी मुलतानी रार्ािे णशक्षि त्याि रीतीनं. सकाळी 
“देसकार” तर समप्रकृणतक रार् भपू सायंकाळी. सकाळी ‘णबभास’ तर सायकंाळी ‘जयत’ मी थकायिी. 
आवाज बसायिा पि णरयाझ बंद नाही. सकाळी ८ वाजता तालीम सुरू झाली की ती दुपारी १ वाजेपयंत 
िाले. सायंकाळी ४ वाजता तालीम सुरू होई ती रात्ी ८ पयंत िाले. णशवाय पहाटे माझी स्वरसाधना िाले 
ती वरे्ळीि. या पद्धतीनं सतत १४-१५ विे माझ ंणशक्षि झालं. 

 
णशक्षि देण्यािे बाबतीत खाँसाहेब अणतशय प्रामाणिक व सढळ हातानं णवद्यादान करिारे होते. 

मीही त्याि तळमळीनं कसून मेहेनत करून णशक्षिाि ं िीज करीत होते. त्यामुळे खाँसाहेबानाही साथगक 
झाल्यासारखं वाटे. ते नेहमी प्रसन्न असत. आकारानं आवाज लावि,ं रेकून न र्ाता सहजपिे स्वरािंा 
लर्ाव. धीम्यालयीन लयकारीि ंर्ाि,ं प्रत्येक रार्ातील पलट्ाि ंिक्कर संपेपयंत एका दमात आवतगन पुरं 
करिं. ही त्यािंी कठीि णशस्त पिवनू मला मेहेनत करावी लारे्. 

 
याप्रमािे केसरबाईंनी मनमोकळेपिी माझ्या सवग प्रश्नानंा जी समपगक व वस्तुणनष्ठ उत्तरं णदली ती 

ऐकून माझ्याप्रमािेि जी. एन्. जोशी, रमाकातं रुपजी शठे (कंपनीिे प्रमुख) व एि. एम. व्ही. िे स्टाफ 
ऑर्षटस्टस् अत्यंत प्रभाणवत झाले आणि संर्ीतके्षत्ात केसरबाईिं ं स्थान कशामुळे उच्च ठरलं, असामान्य 
ठरलं त्यािा जि ूआदशगि त्यानंी आमच्या पुढे ठेवला. आम्ही थक्क झालो. 
 
केसरबाईंची िायकी व यश : 
 

आवाज धुमारदार, आकारानं मोठा असताना त्या खुल्या आवाजानं र्ात असत. स्वर ढाला पि 
कसदार होता. मंद्र पंिम ते तार पंिमापयंत त्या स्पष्ट व सहज स्वर लावीत असत. 

 



 
 मणिकाअनुक्र 

णबहार्डा, मारुणबहार्, नंद, कानड्यािे प्रकार आणि बसंती केदार हे त्यािें णवशिे आवडते रार् 
होते. पि त्यािंा रार्संग्रह खूप मोठा होता. तान फार तयारीिी नसली तरी मूळ लयीच्या तुलनेत ती खूप 
तयार वाटत असे वरे्वरे्ळे तान प्रकारािं ं णमश्रि करून त्यात णवणवधता णनमाि करीत आणि अिानक व 
अनपेणक्षतपिे त्या सभेवर येऊन िकीत करीत. 

 
प्रत्येक मणैफलीत त्यामुळे हमखास ‘वाहवा’ िी बरसात होत असे. कोिताही रार् २५-३० णमणनटेि 

त्या र्ात असत. जास्त कीस न पाडता आकिगक मोजक्या प्रमािात रार् माडूंन श्रोत्यानंा धंुद करीत असत. 
त्याचं्यावर श्रीसरस्वतीिी कृपा होती त्याप्रमािे श्रीलक्ष्मीही त्यानंा प्रसन्न होती. दादर णशवाजी पाकग  इथे 
स्वतःच्या तीन मजली वास्तूत वैभव संपन्नतेत त्या सुखासमाधानानं णरयाज करून णवद्यादानाि ं कामही 
करीत असत. त्यात श्रीमती धोंडूताई कुलकिी आदी अनेक नामवतं र्ाणयकािंा उल्लखे करता येईल 
त्याचं्या प्रणथतयश णशष्ट्या म्हिून. 

 
१९३० नंतरि केसरबाई श्रेष्ठ र्ाणयका म्हिून मानल्या रे्ल्या. कहदुस्थानातील णनरणनराळ्या संर्ीत 

पणरिदानंा त्यानंा सन्मानपूवगक णनमंत्ि येऊ लार्ली. प्रत्येक कायगक्रम त्यानंी अत्यतं यशस्वीपिे कजकला 
आहे. याि ंकारि पैशापेंक्षा त्या नेहमी कीतीला अणधक जपत असत. कायगक्रम ठरला की, साथीदाराचं्या 
बरोबर आठ-आठ णदवस त्या त्या रार्ािंी मेहेनत करून तेि रार् त्या कायगक्रमात र्ात असत. प्रत्येक 
मणैफल इतकी हमखास रंर्त असे की, श्रोते त्या धंुदीति घरी जात असत व मोठेमोठे कलाकार प्रवशेमूल्य 
भरून कायगक्रम ऐकायला येत असत. हे मी प्रत्यक्ष पाणहलं आहे. अणखल भारतीय सरं्ीत पणरिद कलकत्ता 
इथे १९३८ मध्ये “सूरश्री” हा सन्माननीय णकताब व िादंीिी वीिा त्यानंा णमळाली. अणखल भारतीय र्ाधंवग 
महाणवद्यालय मंडळातफे १९५२ मध्ये डॉ. राजेंद्रप्रसाद यािें हस्ते मानपत् देऊन त्यािंा सन्मान करण्यात 
आला. 

 
भारत सरकारच्या संर्ीत नाटक अकादमीनं १९५३ मध्ये त्या विीच्या “श्रेष्ठ र्ाणयका” म्हिून ॲवॉडग 

प्रदान केले. णशवाय १९५९ मध्ये “पद मभिूि” हा णकताब भारत सरकारने देऊन त्यािंा र्ौरव केला. अन्यत् 
अनेक छोटे मोठे सन्मान झाले ते वरे्ळेि. त्यािी र्िती कशी करिार? सूरश्री केसरबाईनंी हजारो मणैफली 
केल्या नसल्या तरी ज्या केल्या त्या पूिग यशस्वी करून त्यानंी संर्ीत के्षत्ात आपलं श्रेष्ठत्व णसद्ध केलं यात 
संशय नाही. 

 
णहज मास्टसग व्हॉइस कंपनीनं त्याचं्या ग्रामोफोन रेकॉडगस् प्रणसद्ध केल्यावर संर्ीत समीक्षकामंध्ये 

दोन पक्ष णनमाि झाले. एका पक्षानं त्यािें समथगन केलं तर दुसऱ्या पक्षानं त्यातील दोि दाखणवले पि बाई 
असामान्य र्ाणयका आहेत हे दोन्ही पक्षानंा मान्य होतं, ही र्ोष्ट णसद्ध झाली. 

 
त्या “अहंमन्य” आहेत असा सवगत् र्ैरसमज होता पि एि. एम. व्ही. च्या रेकॉणडंर्नंतर माझी भेट 

झाल्यावर मी त्याना “संर्ीत णशक्षकसंघा” िे सभासद होण्यािी णवनंती भीतभीत केली, पि ती त्यानंी 
तात्काळ मान्य केली व सभासद म्हिून एका संघकायगक्रमास उपस्स्थत राहून सवगसामान्य व्यिीप्रमािे 
आमच्यामध्ये णमसळून सुसंवाद साधला. आमिे लोक िणकत झाले व आनंणदतही झाले. जनतेतले र्ैरसमज 
सौजन्यशील वार्ण्यानं आपोआप दूर होतात, हेि सत्य आहे. 
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वृद्धत्त्वामुळे आपल्याला पूवीच्या तयारीने आता र्ाता येिार नाही, यािी जािीव झाल्याबरोबर 
१९६४ पासून त्यानंी जाहीर कायगक्रम करिं बंदि केले. पि रोजिी र्ान तपस्या-मेहेनत मात् कधी बंद 
केली नाही. १९७४ मध्ये मी त्यानंा घरी जाऊन सहज भेटलो. 

 
त्यावळेी त्या मला म्हिाल्या “आज मी ८२ विांिी झाले. बरं झालं तुम्ही आलात हे पेढे घ्या. माझ्या 

आयुष्ट्यात मी मनमुराद र्ायले. पुष्ट्कळ जर् पाणहलं. लोकानंी पे्रमाने माझे सन्मान केले.” परमेश्वरानं आता 
मला सुखासमाधानानं केव्हाही घेऊन जाव.ं” अशी ही श्रषे्ठ र्ाणयका, आदशग तपस्स्वनी णद. ६ जून १९७७ या 
णदवशी देवाघरी रे्ली. 
 
 णतच्या िरिीं माझे सादर शतशः प्रणिपात. 
(रणववार, नवशिी १५ फेबु्रवारी, १९९८.) 

 
☸ ☸ ☸ 
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िानश क्रतारा-ताराबाई गशरोडकर 
 

सन १८६६ पासूनच्या र्ोमंतकीय संर्ीतकाराचं्या इणतहासात श्रीमती ताराबाई णशरोडकर या श्रेष्ठ 
र्ाणयकेि ंनावं अग्रभार्ी राहील असा हा संर्ीत णवश्वातील ‘र्ानशुक्रतारा’ होता हे उद र्ार सूरश्री केसरबाई 
केरकर यािें आहेत. 
 

यावरून र्ायनािायग प.ं भास्करबुवा बखले या रु्रूनी मुिहस्ते णदलेली णवद्या ताराबाई णशरोडकर 
यानंी आपल्या अणवश्रातं मेहनतीनं णकती सफल आणि तेजस्वी करून दाखणवली असेल यािी कल्पना 
करता येते. 

 
१९४१ ते १९४३ या माझ्या पुण्यातील वास्तव्यामध्ये भारत र्ायन समाजात प.ं भास्करबुवाचं्या पत्नी 

श्रीमती विेूताई (ज्यानंा भास्करबुवािें सारे णमत् वणहनीसाहेब संबोणधत असत) यानंा मी ताईसाहेब म्हित 
असे व त्याचं्याशी मोकळ्या मनानं र्प्पा मारून भास्करबुवाच्या आठविी उत्सुकतेनं णमळविं हा माझा 
आवडता छंद असे. ताराबाई णशरोडकर याचं्याबद्दल जी माणहती णमळत रे्ली ती त्याचं्या स्मरिशिीिा 
उत्कृष्ट नमुना म्हिता येईल. त्या खूप णशकल्या नसल्या तरी बोलि,ं वार्ि ंसुसंस्कृत होतं, पे्रमळ होतं. 
त्याचं्या मनातील भास्करबुवाबंद्दल णनतातं आदरभावामुळे त्याचं्या णनवदेनामध्ये णजव्हाळा आपोआपि व्यि 
होत होता. वळेोवळेी णमळणवलेली माणहती त्या णदवशीि नोंद करून ठेवीत असे म्हिूनि मी आजही ते सारे 
संदभग देऊ शकतो. 
 
थोर िागयका होण्याची महत्त्वाकाकं्षा : 
 

विेूताई बखले सारं्त होत्या, “र्ोव्यातील णशरोडे हे ताराबाईंि ंजन्मर्ावं. जन्म १८८९ सालिा. 
शािीय संर्ीतािी आवड णतला बालपिापासून. काकोडकर भणर्नींप्रमािे आपिही शािीय संर्ीतात प्रर्ती 
करून थोर र्ाणयका व्हाव ंही णतिी महत्त्वाकाकं्षा.” 

 
मी णविारलं ‘ताराबाईनंा आदशग वाटण्याइतक्या काकोडकर भणर्नी कोि?’ 
 
ताईसाहेब म्हिाल्या, ‘मोनाबाई, श्यामाबाई आणि उमाबाई या णतघी भणर्नी’ अणतशय उत्तम 

र्ाणयका होत्या. त्या णतघी एकत् र्ाऊन मणैफल रंर्वीत असत. त्यािंा आवाज सरस्वतीबाई 
बािावलीकरासंारखा अत्यतं मधूर आणि एकाि जातीिा. त्यािें िेहरे न पाहता र्ािं ऐकलं, तर एकि 
व्यिी र्ाते आहे अस ं वाटाव ं इतकं आियगकारक साम्य आवाजामध्ये होतं. आणि िेहरेही जुळ्या 
बणहिीप्रमािे एकसारखे होते. परमेश्वरी लीला आर्ाध आहे, हेि खरं. त्यािंी मातोश्री मोर्ाबाई काकोडकर 
यानंी मालवििे णवठोबा अण्िा हडप याचं्याकडे शािशुद्ध अभ्यास केला होता. अणवश्रातं मेहनतीनं तयारी 
करून त्यानंी लौणकक संपादन केला होता. त्या श्रेष्ठ र्ाणयका तर होत्याि पि संस्कृत भािेि ंज्ञान, मराठी 
वाङ् मयािा व्यासंर्, ईश्वरभिी यामुळे त्यानंी हेि सारे संस्कार णतघी मुलींवर केले. कडक पि पे्रमळ 
णशस्तीत त्यानंी र्ाण्यािीही मेहेनत मुलींकडून करवनू घेतल्यामुळे णतघींिीही र्ाण्यात उत्तम तयारी झाली 
होती. 
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भरपूर दमसास, एकीिा श्वास सुटेपयंत दुसरी बहीि त्यात स्वर णमळवी अन्  आस िालू ठेवी. 
णतसरी बहीिही तेि स्वर लावी. त्यामुळे स्वरािंा लर्ाव णवलंणबतमध्ये दीघगकाळ रहात असे आणि ते मधुर 
स्वर, श्रोते डोळे णमटून आपल्या कानात भरून घेत. ‘अहाहा’, ‘वाहवा’ करीत आनंद लुटीत. हाि आदशग 
रु्ि ताराबाईनीही आत्मसात केला नसता तर नवल. 
 
पंगडत वझे याचं्याकडे संिीताचे पाठ : 
 

ताराबाई आपल्या वयाच्या आठव्या विी पं. रामकृष्ट्िबुवा वझे याचं्याकडे संर्ीतािे पाठ घेण्यासाठी 
पिजी शहराजवळील कालापूर र्ावात येऊन राणहल्या होत्या. पि एक विानंतर वझेबुवा णनघनू रे्ले. 
आणि प.ं भास्करबुवा बखले र्ोव्यात आले. त्यािंी णकती ऐकून त्याचं्याकडेि णशक्षि घ्यायला णमळाव ंहा 
णतला ध्यास लार्ला होता. योर्ायोर्ानं आणि णतच्या सुदैवानं भास्करबुवानंी एक विगपयंत र्ोव्यात राहून 
णतला खास तालीम णदली मनापासून. णतिी बुणद्धमत्ता, ग्रहिशिी व मेहेनत हे णवशिे रु्ि पाहून 
भास्करबुवानंाही वाटे की, णहला आपि तयार कराव.ं पि अपणरहायगतेमुळे बुवासाहेब पुण्याला परत रे्ले. 
त्याचं्या मार्गदशगनाप्रमािे ताराबाई खूप मेहनत करून र्ािं वाढवीत होती. पि णमळालेली णवद्या खूप कमी 
आहे यािी णतला तीव्रतेनं जािीव होती. ती अस्वस्थ झाली. शवेटी १९१२ साली ताराबाई भास्करबुवाकंडे 
र्ाि ं णशकण्यासाठी पुण्यात येऊन स्वतंत् णबऱ्हाड करून राणहली. त्यामुळे णतला आिखी दीड-दोन वि े
सातत्यानं भरपूर तालीम णमळाली आणि णतनं अणवश्रातं मेहेनतही केली. 

 
नंतर मात् भास्करबुवा दीघगकाळ मंुबईत रहावयास रे्ल्यामुळे १९१६ मध्ये ताराबाई मंुबईत स्थाणयक 

झाली. आणि णतच्या र्ायनािे कायगक्रम लार्ोपाठ सुरू झाले. 
 
अन्य िानप्रकाराचंाही अभ्यास : 
 

संर्ीत व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी ख्यालर्ायनाबरोबर टप्पा, ठुमरी, र्झल, भजनं इ. 
सवगप्रकार आत्मसात करिे अवश्य असल्यानं णतनं णजज्ञासेपोटी तेही सुरेख आत्मसात करून आपली 
मणैफल बहुरंर्ी केली. त्यामुळे अल्पावधीत ती ‘लोकणप्रय कलाकार’ म्हिून यशस्वी झाली. 
 
श्रेष्ठ कलाकार : 
 

मंुबईतील श्रेष्ठ कलाकाराचं्या श्रेिीत ताराबाई णशरोडकरािं ंनावं झळकू लार्लं. त्यािें लार्ोपाठ 
कायगक्रम सवगत् होऊ लार्ले. भास्करबुवानंा त्यामुळे अथाति खूप आनंद झाला. आपल्या पणरश्रमाच्या अशा 
सफलतेमुळे बुवानंी त्यानंा शुभाशीवाद णदले. ताराबाईिं र्ाि ं आता पणरपक्व झालं होतं. सवांर् पणरपूिग 
बनलं होतं. त्यािंा र्ळा कमालीिा र्ोड होता. रुप, सौंदयग, आरोग्य वर्ैरे नैसर्षर्क देिर्ीही भरपूर 
णमळाली होती. भास्करबुवा बखले याचं्या त्या पट्टणशष्ट्या म्हिून ताराबाईिा लौणकक वाढला होता. 
 
इदूंर दरबारी िागयका : 
 

इंदूर संस्थानिे राजे श्रीमतं तुकोजीराव होळकर याचं्याकडे मंुबईत ताराबाईिा कायगक्रम झाला. 
त्याि ंयथाथग विगन सूरश्री केसबाई केरकर यानंी माझ्याजवळ केलं ते याप्रमािे : 
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राजेसाहेब संर्ीतरणसक होते. त्यानंी अन्य राजेमहाराजे व मंुबईतील प्रणतणष्ठत सरं्ीतरणसकाना 
बोलावनू आपल्या अणलशान बंर्ल्यावर ताराबाईंिी मणैफल आयोणजत केली होती. प्रारंभी त्यानंी 
‘पूवाकल्याि’ च्या णवलंणबत एकतालातील ख्याल ‘आज सोवना’ र्ाऊन नंतर ‘मोरे घर आजा’ हा 
णत्तालातील दु्रतख्याल दािेदार तानासंह सादर केला. आलाप, बोलआलाप, लयकारी सरर्म इ. 
प्रकारानंी नटलेलं र्ायन ऐकून सवग श्रोते खूि झाले. ‘र्ोरी तोरे नैन काजर णबन काले’ ही रंरे्ल ठुमरी 
णवणवध भावप्रकारानंी नखऱ्यानं पेश केल्यानं श्रोत्यानंी ‘वाहवा’ िी बरसात केली. ‘तुमणबन मोरी कौन खबर 
ले’ हे णपलु रार्ातंील भजन भणिभावानं न्हाऊन णनघालं. मध्यंतर झालं. दरबारी रीतणरवाजाप्रमािे 
श्रोत्यानंी खाद्यपेयािंा भरपूर समािार घेतल्यावर मध्य रात्ी पुन्हा मणैफल रंर्ली. 

 
‘णबहार्डा’ रार्ातील ‘प्यारे पर् होले’ हा आडािौतालातील ख्याल व एकतालातील दु्रतणिज 

र्ाऊन झाल्यावर राजेसाहेबाचं्या फमाइशप्रमािे ‘बसंत’ रार्ातील ‘णपयासंर् खेले होरी’ ही दु्रतणित व 
बनारसी ढंर्ाने एक भरैवी ठुमरी पेश करून रात्ी २ वाजता टाळ्याचं्या र्जरात ही रंर्लेली मणैफल संपन्न 
झाली. श्रीमंत होळकर महाराजानंी िादंीच्या ताटासह भरर्च्च रुपयानंी भरलेली णबदार्ी देऊन ताराबाईंिा 
सन्मान केला व णतला इंदूर दरबारिी र्ाणयका म्हिून नेमल्यािी घोििा करून सवांना िणकत केलं. 

 
णशष्ट्येच्या या सन्मानामुळे बुवासाहेबानंा अत्यानंद झाला. यावळेी पं. भास्करबुवाही मंुबईति होते व 

ताराबाईिी तालीम णनयणमतपिे िालूि होती. श्रीमंत तुकोजीराव महाराज काहंी खास प्रसंर्ी इंदूर येथे 
दरबारसाठी जात असत. बाकी नेहमी ते मंुबईति रहात असत. 
 
पं. बखलेंची िायकी फक्त ताराबाईच िाऊ शकतात हा लौगकक प्राप्त : 
 

पणहल्या महायुद्धािे वळेी संरक्षि णनधीसाठी काहंी जलसे झाले, त्यात ताराबाई णशरोडकरना प्रमुख 
स्थान णमळालं. त्या कायगक्रमामंध्ये ‘उत्कृष्ट मणैफल कलाकार’ अस ंविगन ताराबाईंच्या र्ाण्याबाबत झळकू 
लार्लं. ताराबाईंि ं ऐन उमेदीत ज्यानंी र्ाि ं ऐकलं होतं त्या काहंी रणसकानंी मला साणंर्तलं देवर्ंधवग 
भास्करबुवा बखले यािंी सवांर् पणरपूिग र्ायकी फि ताराबाईि र्ाऊं शकत असत. बुवाचं्या सवग णशष्ट्यामंध्ये 
ताराबाईनंाि प्रथमश्रेिीिी र्ाणयका मानीत असत. 
 
ताराबाईचं्या ‘िाणं’ सोडण्याने बखलेंना अतीव द ुःख : 
 

पं. भास्करबुवािें िणरत्कार नी. म. केळकर यानंी िेंबूर येथे श्रीराम संर्ीत णवद्यालयाच्या 
भास्करबुवा बखले पुण्यणतथी संर्ीत समारोहात बोलताना ताराबाईबंद्दल त्यानंी अस ं विगन केलं 
‘र्ानपणंडता ताराबाई णशरोडकर यानंी भास्करबुवाकंडे सात-आठ वि े अखंड णशक्षि घेतल्यामुळे व 
तळमळीनं योग्य मेहनेत केल्यामुळे बुवाचं्या र्ाण्यािी शोभा स्पष्ट णदसू लार्ली व प्रभावी र्ायकीमुळेि 
ताराबाई श्रेष्ठ र्ाणयका ठरली व सवगत् यशस्वी झाली. िंदा कारवारकर, कुमठेकर, अंजनी कलरु्टकर इ. 
बुवाचं्या णशष्ट्या उत्तम र्ात होत्या, पि बुवािंी सवांर् पणरपूिग र्ायकी उिलण्यािी कुवत एकट्ा 
ताराबाईंमध्येि होती. बुद्धीला सरस्वतीिी देन होती आणि र्ळ्यात बासरीिी मंजुळ धून होती. म्हिून 
पैशािंा, वळेेिा णहशबे न करता भास्करबुवानंी णतला णवद्या देण्यासाठी अपार कष्ट घेतले होते. णतला 
महाराष्ट्राति नव्हे कहदुस्थानात पणहल्याप्रतीिी र्ाणयका करण्यािा बुवािंा णनिय होता पि. .. पि ही 
मंजुळ बासरी अवळेी मूक झाली, वृदंावन सोडून रे्ली. काहंी कौटंुणबक आपत्तीनं दुःणखत होऊन ताराबाईंने 
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र्ािंि सोडून णदलं. हे कळताि भास्करबुवाना कल्पनातील दुःख झालं. हा बाि बुवाचं्या णजव्हारी लार्ला. 
त्यानंा णरयाज सुिेना की अध्यापन करायला मन लारे्ना. पाठीमारे् हात बाधूंन भयंकर अस्वस्थपिे 
बैठकीच्या खोलीत ते भराभर येरझारा घालीत होते. 
 

नेहमीप्रमािे र्िपत पुरोणहत, मिेरीकर, ठाकूरदार इ. णशष्ट्य णशकण्यासाठी आले पि रु्रंुच्या त्या 
अस्वस्थतेमुळे आल्यापावली परत पाठणवले रे्ले. विेूताईंनी कारि णविारलं तर बुवा वैतार्ून बोलले, 
‘तारा णशरोडकरनं घरातल्या कारिाने र्ाि ं कायमिं सोडलेलं कळतंय् म्हिनू वाटतं या लोकानंा 
कशासाठी णशकवायि,ं कशासाठी रि आटवायिे. हे सारं सारं आळवावरिं पािी ठरायि.ं काय उपयोर् 
या णवद्यादानािा?’ 
 

विेूताईनंाही वाईट वाटलं या बातमीमुळे पि बुवानंा शातं करण्यासाठी त्या म्हिाल्या, “अस ंनाही 
करायि.ं काहंी झालं तरी णवद्यादान हे आपलं व्रत आहे ते सोडून कसं िालेल? आणि आपि पािं पाडंव 
तयार केले आहेत ते कृष्ट्िा फुलंबीकर, नारायि राजहंस, बापू केतकर, र्ोकवदा टेंबे आणि णदलीपिंद वदेी 
हे आपि णदलेली णवद्या जनतेपुढे उत्तम तऱ्हेनं माडंीत आहेत त्यािा आनंद नाही का? ती साथगकता नाही 
का?” ही समजाविी िालू असतानाि भास्करबुवािंी णशष्ट्या रेहेमुबाई शखे र्ाि ं णशकायला हजर झाली. 
बुवानंा प्रणिपात करून आदबीनं उभी राणहली. विेूताई पणतराजानंा म्हिाल्या, ‘ही पुण्याहून णशकायला 
आली आहे, आता णतला परत पाठव ूनका बरं का!’ 
 

बुवानंी उपरण्यानं अश्र ू पुसले अन् पुटपटुले “माझा र्ानशुक्रतारा आज लोप पावला, णनस्तेज 
झाला.” बुवासाहेबािंी मनःस्स्थती आज ठीक नाही हे समजूनही रेहेमुबाई शखेला काय कराव ं कळेना. 
बुवानंी णतला खुिेनेि साणंर्तलं तेव्हा णतने तंबोरा हाती घेतला. स्वरातं जुळवला आणि णतच्या िालू 
असलेल्या ‘तोडी’ रार्ािे आलाप सुरू केले. भास्करबुवानंी आज ख्याला ऐवजी णिज णशकवायला सुरवात 
केली ती णतला अर्ोदर संपूिग र्ाऊन दाखणवली, ठेका धरून. 
 
(राि तोडी, तालगिताल) 
 

बर सरसतीस माित हंू । गवद्या अदके सरस गनरसन कीजे । सब जितके ि गनजनको दीजे लाि 
डाट और रािसेहत है । 

 
बकस दीजे देवी दया दयानी । 
अपने कर सरसतीस माित हंू ॥ १ ॥ 

 
समोरच्या श्रीसरस्वतीच्या तसणबरीपढेु हात जोडून डोळे णमटून आतगस्वरानंी बुवासाहेबानंी ही 

प्राथगना र्ाणयली. डोळ्यातूंन अश्र ू ओघळति होते. विेूताईनी हात जोडून मनोमन ही प्राथगना ऐकली. 
दोघींिंही मन शातं झालं आणि बावरलेल्या मनःस्स्थतीत रेहेमुबाईनंी स्वरातं स्वर णमळवनू ती संपूिग िीज 
आत्मसात केली. ठेका िालूि होता. आलाप तानासंह णशकविी िालू होती. दीड तासानंी बुवानंी प्रदीघग 
श्वास सोडून र्ािे थाबंवलं. काळ कुिासाठी थाबंत नाही. भास्करबुवािंं अखंड णवद्यादान िालूि होतं, ते ॥ 
कमगण्येवाणधकारस्ते मा फलेिु कदािन ॥ या न्यायानं. पि तारा णशरोडकरिं मात् पनु्हा कधी र्ािं ऐकायला 
णमळालंि नाही. 
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६ जुलै १९४९ रोजी ‘र्ानशुक्रतारा’ ताराबाई णशरोडकर या महान र्ाणयकेिा कायमिा अस्त झाला. 
णतच्या पावन स्मृतीला माझं नम्र अणभवादन. 
 
(रणववार, नवशिी २२ मािग, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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िानदेवता अजंनीबाई मालपेकर 
 

१९४४ मध्ये मी मंुबईत स्थाणनक झालो तेव्हा मंर्लवाडी (णर्रर्ाव) मध्ये णर्लमनॅ्शनमध्ये माझे णमत् 
शातंाराम बनसोड याचं्या ब्लॉकमध्ये मी रहात होतो. माझ्याकडे अनेक छोटेमोठे कलाकार येत असत त्यातं 
कुमार र्ंधवग हे माझ्याकडे पी. ए. वार्ळे, केळेकर या णमत्ासंह सकाळीि येत व आम्ही ऑपेराहाऊस 
नाक्यावरील ॲलाइस हॉटेलमध्ये िहा णपऊन सारं्ीणतक र्प्पा ििा करून आपापल्या कामाला जात असू. 
णतथेि बाजूच्या ‘नारायिाश्रम’ या बंर्ल्यात श्रीमती अंजनीबाई मालपेकर या सुणवख्यात श्रेष्ठ र्ाणयका रहात 
असत. त्या घरातून आपल्याला तंबोऱ्यावरील णरयाझ ककवा कुिा णशष्ट्येला र्ाि ं णशकणवताना ऐकायला 
णमळेल अशा अपेके्षने मी घोटाळत असे पि तस ंकधीि घडलं नाही यािे मला नेहमीि आियग वाटे. कुमार 
र्ंधवाशी याबाबत कुतूहलंतेनं मी णविारिा केल्यावर कळलं की, ‘बाईंनी हल्ली र्ाि ंअणजबात सोडलं आहे.’ 
 

“मर् त्या णजवतं कशा राहू शकतात स्वराचं्या संर्ती णशवाय?” मी आियाने णविारले तेव्हा कुमारनं 
उत्तर णदले “मी कधीतरी त्याचं्याकडे सहज जातो आणि त्यानंा आग्रह करून णवनंती करून काही अनवट 
रार्ािंी माणहती घेतो आणि णिजा णशकून घेतो त्यावळेी मी तुला बरोबर नेईन तूही जमल्यास णशकून घे व 
त्यािवळेी त्यािंी माणहती णमळव.” 
 

मला िैन पडेना उत्सुकता वाढत रे्ली. एके णदवशी रणववारी सकाळीि कुमारबरोबर मी 
त्याचं्याकडे रे्लो. त्यािंी पूजाअिा आटोपून त्या श्रीसतं नारायि महाराज केडर्ावंकर या आपल्या रु्रु 
महाराजािें प्रणतमेपढेु ध्यानस्थ बसल्या होत्या. आम्ही पावलािंा आवाज न करता दोघे बसून राणहलो. 
त्यािंी एकाग्रता संपून डोळे उघडल्यावर मी आत्यंणतक आदरानं न कळत मस्तक टेकून त्यानंा अणभवादन 
केलं. मला आशीवाद देऊन प्रसन्नपिे त्यानंी माझी िौकशी केली, मीही एक सरं्ीत उपासक आहे हे 
समजल्यावर फार आनंद व्यि केला त्यानंी. मी त्यानंा केव्हातरी आपलं र्ाि ंऐकायला णमळाव ंही नम्रपिे 
अपेक्षा व्यि केली. 
 

अंजनीबाई एकदम र्ंभीर झाल्या. डोळे पािावले अश्रू पुसत बाईंनी साणंर्तलं. ‘मी संर्ीत व्यवसाय 
व कायगक्रम करि ंवर्ैरे सर्ळं बंद केलं आहे. फि काही ठराणवक लोकानंा अधूनमधून र्ाि ंणवनामूल्य सेवा 
म्हिून णशकवते व पे्रमानं कधीतरी देवापुढे स्वयंस्फूतग भजन र्ाते ते ऐकून तुमि ं समाधान नाही होिार 
उलट णरयाज सुटल्यामुळे तुम्हाला वदेना होतील.’ 
 

पि इतक्यात नारे्शकर तबलजी आले ते पाहून अंजनीबाईनी तंबोरा काढला व भावनावरे्ानं ‘मेरे 
तो णर्णरधर र्ोपाल’ हे भजन कझजोटी रार्ात मला ऐकवलं. ते ऐकतानंा मी र्णहवरलो. 

 
र्ायनासाठी पूिग अनुकूल असा धारदार आवाज देवानं त्यानंा बहाल केला होता. कुिािी दृष्ट 

लारे्ल असं रूप सौष्ठव त्यानंा लाभलं होतं त्यािंा जन्मि संर्ीतासाठी होता हे कुिीही मान्य करील. 
 
सन १८८१ च्या सुमारास जन्मलेल्या बाई. यावळेी वाधगक्यात पदापगि केलेलं असतानाही, स्स्थर 

सुरेल आवाजात र्ायल्या. मला व कुमारला भणटयारिा ख्याल णशकवला व आम्ही दूध फळािंा प्रसाद 
घेऊन परतलो. माझ्यासाठी अंजनीबाई र्ाणयल्या यािी कुमारला आणि मला धन्यता वाटली. 
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४/५ णदवसानंी आम्ही दोघे पुन्हा रे्लो. त्यावळेी ििा र्प्पाचं्या ओघात मला या थोर र्ाणयकेिी 
बरीि माणहती णमळाली. ती एकंदर पणरस्स्थती इथे नमूद करून बाईंच्या वदेनािंी जािीव करून देििं 
योग्य होईल. र्ोव्याच्या कलाभमूीत अंजनीबाईिंा जन्म झाला. संर्ीतमय संस्कारात त्या लहानाच्या मोठ्या 
झाल्या. खाँसाहेब नजीर खाँ याचं्याकडे त्यािं ं र्ायन णशक्षि झालं. त्यानंी कलाराधनेसाठी णजवापाड 
तपस्या केली. आणि संर्ीत सृष्टीत अणतशय श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करून घेतलं. त्यावळेी संर्ीताबद्दल समाजात 
आस्था, पे्रम नव्हतं, कलाकाराला णवशिेतः िी कलाकाराला समाजात प्रणतष्ठा नव्हती. संर्ीतािी 
णवद्याकला यािंी उपासना करिारे लोक कलावतंीिीच्या णशकवण्या करण्याकडेि णवदे्यिा उपयोर् करीत 
आणि त्यावळेिे राजे, श्रीमतं लोक केवळ रंजनासाठी, शृरं्ारासाठी कलावतंीिीच्या र्ाण्यािा उपयोर् 
करीत त्यामुळे र्ायक, वादक कलाकारािंा असा वरे्ळा वर्ग णनमाि झाला होता. अथाति त्यामुळे सभ्य 
र्ृहस्थाश्रमी समाजािी दृष्टी संर्ीताबद्दल णतरस्कारािी झाल्यास नवल नाही. 
 

त्यामुळे र्ािं णशकणविारा मािूस णबघडलेला, वाया रे्लेला असा प्रणतणष्ठत मंडळींिा पक्का समज 
होता आणि अशा या प्रणतकूल पणरस्स्थतीत वासुदेव शािी जोशी, बाळकृष्ट्िबुवा इिलकरंजीकर, णवष्ट्ि ु
णदर्ंबर पलुस्कर, णवष्ट्िू नारायि भातखंडे, भास्करबुवा बखले या मंडळींनी पाढंरपेशा प्रणतणष्ठत समाजात 
शािीय संर्ीतािा प्रसार करून संर्ीतकाराबद्दलिा दूणित दृणष्टकोन बदलून टाकण्यािं मोठं कायग केलं. 
म्हिूनि पणरस्स्थतीत योग्य बदल झाला. 
 

अंजनीबाई मालपेकर यानंी संर्ीत व्यवसायामध्ये पदापगि केलं त्यावळेी संर्ीत व कलाकार याचं्या 
पणरवतगनाला नुकतीि सुरुवात झाली होती. तरीसुद्धा संर्ीत के्षत्ातील िीकडे पाहण्यािा धणनक वर्ािा 
दृणष्टकोन ख्यालीखुशालीिा, शृरं्ारािाि होता. त्यामुळे र्ािं ऐकिं यापेक्षा र्ािाऱ्या बाईिं रुप आणि 
शृरं्ाणरक र्ीतं र्ातानंा अदा (हावभाव) पाहिं याति आनंद घेिारे श्रीमंत लोक जास्त होते. ख्याल र्ाणयला 
जाई तो केवळ आवाज तापणवण्यासाठी फि. नंतर उभ ंराहून ठुमरी, र्झल, इ. प्रकार, शृरं्ाणरक र्ायन ती 
बाई हावभावासह, नृत्यासह कधी सुरू करते याकडेि श्रोत्यािंं (नव्हे पे्रक्षकािं)ं लक्ष लारू्न राणहलेलं असे, 
आणि मर् ‘वाहवा’ िी आणि नोटािंी बरसात होई. 

 
शोभा रु्टूग या ठुमरी र्ाणयकेच्या मातोश्री प्रणसद्ध रुपवती मेनकाबाई णशरोडकर यािें रसीले कायगक्रम 

ज्यानंी ऐकले णन पाणहले असतील त्यानंा हे सारं पटेल. 
 

अंजनीबाई ऐन उमेदीत असताना जवळजवळ दररोज त्याचं्या मणैफली होत असत. त्याही त्याि 
प्रकारच्या श्रोत्यामंध्ये आणि यातूनि जेव्हा त्याचं्यावर अणतप्रसंर् होण्यािे प्रसंर् वारंवार येऊ लार्ले 
त्यातूनि या र्ानदेवतेवर र्ािं सोडून देण्यािा णनिय करण्यािा दारुि प्रसंर् ओढवला आणि त्याचं्या 
रार्संर्ीतािी सारी तपिया वाया जाऊन सभ्य श्रोत्यानंाही त्याचं्या मधुर मफैीलींना मुकाव ंलार्लं हा दैव 
दुर्षवलासि नव्हे काय? अंजनीबाईंनी दुःणखत अंतःकरिानं मला काही दुधगर प्रसरं् साणंर्तले ते असे– 
एकदा पिजीच्या र्व्हनगरिा मुलर्ा अंजनीबाईिं र्ािं ऐकण्यासाठी (?) पिजीहून मुद्दाम इथे आला होता. 
मणैफलीमध्ये मणदरापान करीत तो र्ािं ऐकत (आणि पहात) होता. नशा िढल्यावर बभेान होऊन तो लर्ट 
करू लार्ल्यावर बाई समोरच्या उघड्या दारातून त्या रात्ी णनसटल्या व अधंारात र्डप झाल्या म्हिनू 
वािल्या. 
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त्यानंतरचा एक प्रसिं. बाई सारं्त होत्या. वाळकेश्वरच्या एका बंर्ल्यात अंजनीबाईि ंर्ािं झालं. 
यजमान एक बडे संस्थाणनक होते. त्यानंी खूि होऊन दहा हजार रुपये णबदार्ी णदली आणि ती देताना 
त्यानंी बाईिा हात पकडला पि बाईंनी हाताला णहसडा मारून जवळच्या णखडकीतून बाहेर उडी घेतली 
आणि धूम ठोकली. 
 

एकदा माटंुग् याला एका श्रीमतं व्यापाऱ्याकडे पाटी होती. आपल्या धणनक णमत्ानंा त्यानं मेजवानी 
णदली त्यावळेी अजंनीबाईिं र्ािं िालू होतं. नंतर ती मंडळी हळूहळू जाऊ लार्ली. 

 
साथीदारासंह बाईही जाऊ लार्ल्या. पि त्यानं बाईंना अडवलं. बाईनी बािेदारपिानं स्पष्ट नकार 

णदल्यावर त्या नरराक्षसानं णपस्तूल रोखलं. प्रसंर् जीवावरिा होता इतक्यात बाईंच्या साथीदारानं ‘साप 
साप’ म्हिून णर्ल्ला केला तो ऐकून खाली उतरलेली पाहुिे मंडळी धावत वर आली. ह्या र्ोंधळािा फायदा 
घेऊन अंजनीबाईनंी णबदार्ी णतथेि टाकून पळ काढला म्हिून सुटका झाली. 

 
आपल्या संर्ीत व्यवसायािी अखेरिी एक कमगकहािी अजंनीबाईंनी साणंर्तली. नामवतं उत्कृश्ट 

र्ाणयका म्हिून अजंनीबाईंिा नावंलौणकक सवगत् झाला होता. एका मोठ्या संस्थाणनक राजाचं्या बंर्ल्यावर 
मंुबईत पाटीच्या णनणमत्तानं बाईंिा र्ायन कायगक्रम ठेवला होता. अनेक राजे महाराजे उपस्स्थत होते. 
बाईंच्या र्ाण्यावर-रूपावर सवग खूि होते. आपापसात ििाही करीत होते. इतक्यात एका 
महाराजासाहेबानंी बाईिा हात पकडला. 
 

बाई कडाडल्या ‘महाराज, आता तुम्ही तुमच्या राज्यात नसून मंुबईत आहात हे लक्षात ठेवा. 
कमीजास्त काही कराल तर पस्तावण्यािी पाळी येईल. एवढं सारं्नू अंजनीबाई तडक घरी आल्या; त्या 
णबदार्ी न घेता. खूप रडल्या आणि आपल्या घरच्या मंडळींना त्यानंी णनक्षून साणंर्तलं. “आता हे फार झालं. 
असे अपमानािे प्रसंर् यापुढे मला सहन होिार नाहीत. र्ाण्यावर आजपयंत खूप धन-दौलत णमळणवली पि 
आता यापुढे मी बैठकीमध्ये कधीि र्ािार नाही.” 

 
आपले पणतराज श्रीमान बसनजीशठे याचं्या पायावर हात ठेवनू त्यानंी शपथ घेतली, ती मणैफलीत 

न र्ाण्यािी. 
 
यापढेु देवािी सेवा करायिी म्हिून मंुबईतल्या महत्वाच्या मंणदरा मंणदरातून एकेकदा त्यानंी र्ाि ं

केलं. उत्तर भारतािा दौर करून णतकडच्या देवस्थानातून देवासमोर र्ानसेवा रुजू केली आणि नंतर मात् 
त्यानी संर्ीताच्या मणैफलींिा व्यवसाय अणजबात सोडून णदला. 

 
अशाप्रकारे र्ानसनं्यास घेतल्यामुळे सारे कलाकार व सभ्य रणसकजन फार हळहळले. पि बाईनंी 

आपला णनिय सोडला नाही. 
 
माझा भाग्य योि : 
 

१९४५ मध्ये मी ऑपेरा हाऊसला पाठारे णबस्ल्डंर्मध्ये णमत् र्ोपाळराव मंत्ी याचं्या ब्लॉकमध्ये 
रहायला रे्लो. “नारायि आश्रमा” शजेारीि. 
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केडर्ावंिे श्रीमंत नारायि महाराज हे बाईंिे सद रु्रु मुक्कामास आले त्यामुळे त्याचं्यासमोर 
अंजनीबाई रोज र्ानसेवा रुजू करीत असत पि बाईनी एके रात्ी त्याचं्यासमोर माझी हजेरी लावली. मला 
तर तो भाग्यािा योर् वाटला. महाराजानंी मला आज्ञा केली. ‘बारे्श्रीिा ख्याल प्रथम र्ाऊन नंतर तुमच्या 
स्वररिनािंी भणिर्ीते ऐकवा’ मी मनोभाव ेसेवा केली. माझ्या साथीला एच् एच्. व्ही. िे रामिंद्र मंरे्शकर 
(तबला) व अप्पा बझे (हामोणनयम) होते. महाराजानंी प्रसन्न होऊन शाल व श्रीफळ देऊन मस्तकावर हात 
ठेवनू मला शुभाणशवाद णदले. मला व अंजनीबाईंनाही परमानंद लाभला. मी र्ाणयलेली भणिर्ीतं बाईनंा 
फार आवडली म्हिनू त्यानंा ती णशकणवण्यािा सुयोर्ही मला लाभला. हे परम भाग्य माझ.ं’ 
 

श्रीमती अजंनीबाई ज्याचं्याकडे र्ानणवद्या णशकल्या. त्या रु्रंुनी खाँसाहेब नजीरखाँ यानी 
साणंर्तल्याप्रमािे एक व्रत बाईंनी कटाक्षानं पाळलं ते म्हिजे कुिी णशकण्यािी इच्छा व्यि केली तर त्याला 
अंजनीबाईंनी कधी नकार णदला नाही. 
 

र्ोहरजान, कुमार र्ंधवग, णवनायकराव हि,े कृष्ट्िराव मुजुमदार, णकशोरी आमोिकर इ. अनेक 
ख्यातनाम कलावतं बाईंकडे नेहमी णशकायला येत. त्यानंा मुिहस्ते बाई णवद्या देत असत. 

 
णशवाय बाहेरून कुिीही कलाकार मंुबईत आला की, त्यािी मणैफल देवापढेु करून त्या यथाशणि 

त्यािा र्ौरव करीत त्यािं हे व्रत णकत्येक वि ेिालू होतं हे मी नेहमी उपस्स्थत राहून पहात असे. 
 
र्ािं या णवियापासून त्या कधीि दूर रे्ल्या नाहीत. त्यामुळे संर्ीत के्षत्ामध्ये लोकही बाईंना कधी 

णवसरले नाहीत. 
 
फैय्याज खाँ, णवलायत हुसेन खाँ, बडे रु्लाम अली खाँ इ. सवग मंडळी अंजनीबाईनंा खूप मानीत 

असत, ही र्ोष्ट णवशिे उल्लखेनीय आहे. भारत सरकारच्या संर्ीत नाटक अकादमीनं त्यािंा बहुमान केला, 
हा बाईंच्या तपियेिा मोठा सन्मान होय. 

 
वृध्दापकाळामध्ये घर, मुलर्ा, सून नातवडंं या सवांमध्ये व ऐश्वयामध्ये राहूनही अंजनीबाई 

वानप्रस्थाश्रमी मािसाप्रमािे सवांपासून अणलप्त राहत. सारावळे पूजा, जपजाप्य, ध्यानधारिा यात व्यतीत 
करीत. संर्ीत व वदेातं यावर सवांशी ििा करीत. वयाच्या ९२ व्या विी (१९७३ मध्ये) नारायि 
आश्रमामध्येि बाईंिं णनधन झालं. ‘संर्ीत णवश्वातील पणवत् र्ान देवता’ हा थोर आदशग मारे् ठेवनू त्या 
णनजधामास रे्ल्या. त्यानंा माझे सादर शतशः प्रिाम. 
 
(रणववार, नवशिी १८ जानेवारी, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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िानगहरा–गहराबाई बडोदेकर 
 

एक तेजस्वी णहरकिी, नैसर्षर्क मादकस्वरािंी, सुरेल आवाजािी ईश्वरदत्त देिर्ी लाभलेली 
र्ाणयका, श्रेष्ठ दजािी कीर्षतमान र्ाणयका र्ानणहरा सौ. णहराबाई बडोदेकर होत्या. ‘रार्दारी र्ाि ंम्हिजे 
णहराबाई, अप्रणतम मृदुमधूर र्ाि ं म्हिजे णहराबाई, सौजन्यािा आदशग म्हिजे णहराबाई.’ आकाशवािी 
पाणक्षकातं र्ायकािंी बोलकी णित् द्यायिी प्रथा सुरू झाली तेव्हा अणस. स्टेशन डायरेक्टर श्री. मढेकर यानंा 
मी हे विगन सुिवलं अन् ते त्यानंी छापलं होतं. रार्दारी संर्ीतािे धडे जर णहराबाईच्या र्ाण्यानं जनतेला 
णदले तर कहदुस्थानी संर्ीताला कुिी नाकं मुरडिार नाही, असंही मी त्यानंा साणंर्तलं. माझ्या लहानपिी 
नारायिर्ावंसारख्या एका खेड्यात हॉटेलमध्ये िहा णपताना लोक, किा लावलेल्या ग्रामोफोनवर 
णहराबाईंि ं दजेदार मधूर संर्ीत ऐकत असत. “जारे भवंरा दूर” (शुद्ध सारंर्), “अणधरमन बावरे” 
(पटदीप), “रूणि रूणि हा ल्याले” (भीमपलास), “जनमानस मंणदरात” (यमन कल्याि) हे ऐकण्यािे उच्च 
संस्कार त्या काळी खेडेर्ावातं होते आणि शहरातूंन लोक त्यािें कायगक्रम ऐकत होते. रणसक वर्ग 
णहराबाईंच्या कायगक्रमासाठी उत्सुकतेनं र्दी करीत आणि रात्भर र्ाण्यािा आनंद घेत होते. 
आजच्यासारखे हजारो रुपये णबदार्ी घेऊन २ तासात र्ाशा रंु्डाळून रणसकानंा हे कलाकार लुबाडत 
नव्हते. कारि ते कलाकार धंदा करत नव्हते. णबदार्ीसाठी अडविूक आणि फसविूक करि ंतर त्यानंा 
माणहतीही नव्हतं. त्याि ंहे प्रामाणिक योर्दान आठवनू कृतज्ञता व्यि करिं, त्यािंा आदशग कलाकारापंुढे 
ठेवि ं यासाठीि हा लेखन प्रपंि. पि ती जािीव आजच्या कलाकारामंध्ये कधीतरी णनमाि होईल का?ं 
होईल तो सुणदन? 
 

णहज मास्टसग व्हाईस कंपनीत रेकाणडंर्साठी णहराबाई यायच्या त्या आमच्या कोलंणबया ग्रामोफोन 
कंपनी णवभार्ात. त्यामुळे उत्तम पणरिय होऊनही त्यानंी “माझ्या िाली” र्ाऊन रेकॉणडंर् करण्यािी त्यािंी 
इच्छा मी पूिग करू शकलो नाही यािा मलाही खेद वाटतो. पि “जादुर्ार नयन तुझे” व “जीवाला का ं
कजणकयले” या माझ्या िाली माझ्याकडून णशकून घेऊन त्यानंी मंुबईच्या अनेक कायगक्रमामंध्ये आवजूगन 
र्ाणयल्या व माझा उल्लखे जाहीरपिे केला, हे त्यािं ंस्नेहशील सौजन्य होय. 
 

ऑपेरा हाऊस नाक्यावरील पाठारे हाऊसमध्ये मी रहात असतानंा णहराबाई, नारायिाश्रमामध्ये 
अंजनीबाई मालपेकराकंडे १/२ वळेा आलं्या असतानंा माझ्याकडेही आवजूगन आल्या होत्या, आणि १९४६ 
मध्ये मी िेंबूरला रहायला रे्ल्यावर णतथेही त्या माझ्याकडे आल्या व मी स्थापन केलेल्या कलोपासक 
मंडळाच्या माणसक कायगक्रमात र्ाण्यासाठी, माझ्यासाठी आल्या होत्या. आमिे कायगक्रम नेहमी रात्ी होत 
असत पि सकाळिे रार् ऐकायला णमळावते म्हिून एका रणववारी मी त्यािंी मणैफल सकाळीि ८ वाजता 
ठेवली. ज्योती स्टुणडयोिे मालक खान बहादूर इरािी याचं्या बादशाही बंर्ल्यातील ती मणैफल 
अणतअणवस्मरिीय ठरली. आमिे सारे श्रोते जािकार लाभले व बरीि कलाकार मंडळीही खास उपस्स्थत 
होती. णहराबाई अणतशय प्रसन्न होत्या त्यावळेी. 
 
सोज्वळ शालीन व्यगक्तमत्व : 
 

सडपातळ, सावळी, नाकीडोळी नीटस मूती, पाढंरं जरीकाठी पातळ, र्ळ्यात सोन्यािा 
िमकिारा िपलाहार व सोन्याच्या बारं्ड्या हातात. हाती तंबोरा घेऊन पदर सावरुन त्या र्ायला बसल्या. 
श्री सरस्वतीला व श्रोत्यानंाही त्यानंी नमस्कार केला आणि सोज्वळ, शालीनता जािवली सवांना. सुरेल 
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झित्कार नादवलये लपेटीत तंबोऱ्यानं त्याचं्या स्वराला आवाहन केले आणि त्यानंी रार्ािे भावपूिग आलाप 
सुरु केले. 
 

कानसेन श्रोते सावधान, तन्मय झाले. णहराबाईंच्या र्ाण्यातली णवलंणबत लयीत रार्ािी माडंिी 
णित्ताकिगक व कलात्मक होती. णकरािा घराण्यािी स्वरवलयें क्रमानं उलर्डत होती. आपल्या शातं 
स्वभावानुसार संथ आलापी णवस्तारत होती, तोडीिा र्ंधार वरे्ळाि आहे हे दशगवीत होती तीव्र मध्यम पंिम 
धैवतापयंत बढत करत करत णनिादापयंत आलापािें आकिगक स्वरूप कलात्मकता दशगणवत त्यानंी तार 
िड्् अलर्द लावला अन् त्या िड्जानं आमिे श्रोते भारावले. ‘आहाहा’ िी लाट पसरली. णिजेच्या 
शब्दारं्णिक दािेदार तानाचं्या मधुर लाटा सुरू झाल्या, जि ू मोत्याचं्या सरीि. (आक्रमक साठमारी 
नव्हेि) 
 

“अब मोरे राम” एकताल णवलंणबल ख्यालानंतर “बर सरसतीस मार्त हंू” हा छोटा ख्यालही बेहद्द 
रंर्ला. पाऊि तासानंतर “होरी खेलत मोरे नंदलाल” ही हमखास रंर्िारी ठुमरी श्रोत्यािंी अपेक्षापूती 
करिारी ठरली. 
 

आपल्या नाजूक बोटानंी र्ाण्याला पोिकशी साथ करून णहराबाईिे र्ाि ं रंर्णवण्यािी जबाबदारी 
पार पाडिारे यशस्वी तबलजी उस्ताद शमशुणद्दन खाँसाहेबही तन्मय झाले होते. 
 

तंबोरा र्ायन साथीस त्याचं्या भणर्नी व णशष्ट्या सौ. सरस्वती रािे ह्यानंी उत्कृष्ट स्वरसाथ करून 
रंर् भरला. हामोणनयम साथीस एि. एम. व्हीिे श्री. अप्पा वझे होते त्यानंी समजून संर्त केली. 
 

ठुमरीनंतर “सुरसुखखणनतंू णवमला” हे नाट्पद सुरू झाल्याबरोबर श्रोत्यानंी स्वार्त केले 
टाळ्यानंी. “सरु्िा कणवबाला” ही ओळ त्यानंी णवणवध स्वर प्रकारानंी सजणवली. 

 
मध्यंतरानंतर श्रोत्याचं्या आग्रहास्तव णबलासखानी तोडी “र्ाऊन” रघुराज मनी मदनी बसला 

“जादुर्ार नयन तुझे” व “जीवाला का कजकीणयले” ही भरैवी र्ाऊन, “या िाली पंडीत ए. पी. 
नारायिर्ावंकर याचं्या आहेत” यािा त्यानंी अणभमानानं उल्लेख केला. त्यानंी ही र्ोष्ट त्याचं्या मोठ्या 
मनािी व सौजन्यािी खास णनदशगक आहे, मला धन्यता वाटली. िेंबूरिे रणसक श्रोत्यानंा त्यािें र्ाि ंकस ं
शातं, संथ िंद्र प्रकाशासारखे आल्हादकारक वाटलं. 

 
णहराबाई या णकरािा घराण्याच्या प्राणतणनणधक र्ाणयका समजल्या जात होत्या. पि स्वरालापािंा 

कीस न पाडता प्रत्येक रार् णवलंणबत व दु्रतख्याल ही त्यानंी आटोपशीरपिे सुसंबद्ध र्ाऊन सादर केला 
त्यामुळे कायगक्रम आकिगक व डौलदार वाटला. 

 
मायक्रोफोन नावंािा नार्ोबासारखा फिा वर केलेला पि न डोलिारा (संपूिग अरणसक असा) 

यंत्ािा ठोकळा णहराबाईच्या पुढे नव्हता, त्यामुळे बाईिा मूळिा नैसर्षर्क धारदार र्ोड आवाज आमच्या 
श्रोत्यानंा ऐकायला णमळाला. त्यामुळे र्ाणयका व श्रोते यािंा उत्तम सुसंवादही साधला रे्ला. 
 



 
 मणिकाअनुक्र 

सौ. णहराबाईना र्ाण्यािी णवद्या णदली त्यािें नाव खाँसाहेब अब्दुल वहीद खाँ. उस्ताद अब्दुल 
करीम खाँसाहेबािें भािे व णशष्ट्य. ते स्वतः अत्यंत सुरेल र्वई होते. मोठा णवद्यासंग्रह असलेले णवद्वान होते. 
अशा व्यासंर्ी आणि णवद्यादानािे काम णवणशष्ट ध्येयाने, तळमळीने णनष्ठनेे व्यवसाय (धंदा नव्हे) करिाऱ्या 
रु्रूजीकडून णहराबाईना णशक्षि णमळालं. 
 

संर्ीत कलेवरिी णनष्ठा हा त्यािंा वार्ण्यातला मानकबदू होता. व्यवहारात आणि र्ाण्यातही हीि 
णनष्ठा णहराबाईना जािवत असे. त्यामुळे ते रु्ि, ते आदशग संस्कार णहराबाईनीही श्रदे्धने स्वीकारले व 
आयुष्ट्यभर जतन केले. त्यानंी कधी धंदा केलाि नाही. आयुष्ट्यभर कायगक्रमातूंन आनंद घेतला, णशवाय 
सकाळपासून रात्ीपयंत पणवत् णवद्यादानाि ंकामही तळमळीने णनष्ठेने केले. पि त्यािें णवद्याथी मात् आज 
त्यािें आदशग न मानता कृतघ्नपिाने केवळ धंदाि करीत आहेत हे कटू सत्य आहे! 
 
प्रगतकूल पगरस्स्थतीवर मात : 
 

ज्या काळात णियानंी र्ाि ंबजावि ंकरिे हे तर दूरि परंतु नुसतं मोकळेपिाने वावरिे हे सुद्धा 
अणनष्ट आणि धोक्यािे होतं. अशा पणरस्स्थतीत कुलीन णिया आणि त्यािें र्ाि ं हे िार कभतीच्या आति, 
जात्यावरल्या ओव्या अंर्ाईर्ीत अशा स्वरूपाति प्रर्ट होत असे. इंग्रजी राजवटीत पुरूिाचं्याबरोबर णिया 
पदवींधर होऊ लार्ल्या व पं. णवष्ट्ि ू णदर्ंबर पलुस्कराचं्या प्रिारानंतर काही णिया संर्ीत के्षत्ात पदापगि 
करू लार्ल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्ष संर्ीताच्या व्यासपीठावर व रंर्भमूीवर मात् एकाही िीने पदापगि केले 
नव्हतं. अशा पणरस्स्थतीत १९२२ च्या सुमारास सौ. णहराबाई बडोदेकर यानंी संर्ीत कलेच्या व्यासपीठावर 
प्रणतणष्ठतपिे आणि शालीनतेने पदापगि केले, तसेि संर्ीत रंर्भमूीवरही आपल्या सभ्य आिाराने व रसपूिग 
र्ायनशलैीने भणूमका यशस्वी करून कुलीन णियापंुढे एक आदशग ठेवला. हे त्यािं ंणवशिे योर्दान. 
 

आपल्या मातोश्रींच्या प्रोत्साहनाने, सहकायाने अणभजात संर्ीतािे णशक्षि आणि मेहनत करून 
जात्याि णनमगळ, र्ोड, मुलायम, णनसर्गदत्त आवाजाच्या देर्िीिा योग्य उपयोर् केला. ख्याल र्ायकीिा 
संस्कार योग्यरीतीने झाल्यामुळे त्याला पीळ, वजन, भरीवपिा व मेहेनतीिी र्ोलाई प्राप्त झाली. अत्यतं 
बंणदस्त असा रेखीव असा अस्ताई अंतरा हे त्यािें महत्त्वािे अंर् आहे. संथ मुलायम आलापिारी, त्यातून 
णदसिाऱ्या णवपुलस्वराचं्या णवणवध आकृणत, बेतािी लयकारी, र्ायकीतील बढतही क्रमाक्रमाने, सहज 
स्वच्छ अकृणत्म तान हे त्यािें रु्िणवशिे जािवतात. रेकॉडगस् मध्ये बालर्ंधवाच्या र्ीतािंी छाप त्याचं्यावर 
णदसून येते. “नरवर कृष्ट्िा समान”, “सत्यवदे” “उणर्ि का ं कातंा र्ाणंजता” इत्यादी र्ीतािंी फमाइश 
झाल्याणशवाय त्यािंी मणैफल पूिग होत नसे. त्याचं्या मणैफलीत ख्याल, ठुमरी, नाट्संर्ीत आणि भजने 
इत्यादी सवगि प्रभावी णदसून येत असे. बनारसी, पंजाबी यातंील िारं्ले ते णनवडून त्यात आपल्या भावदशगक 
र्ायकीने आणि स्वतंत् कल्पकतेने त्या ठुमरी नटणवत असत. 
 
गहराबाईचें कायप : 
 

त्यािें संर्ीतातले कायग कलात्मक आणि सासं्कृणतक अशा दुहेरी स्वरूपािे आहे, आपली र्ायकी 
िीसुलभ अशी णवनम्र, शालीन, आजगवी, करूि आणि मादक बनणवण्यािे कायग त्यानंी केले. 
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आपल्या र्ायकीने असंख्य रणसकािंी मोठ्या प्रमािात मान्यता णमळणवली आणि संर्ीताच्या 
प्रातंातील स्वतःिे स्थान त्यानंी अढळ केले. 
 

अभ्यासू आणि काही नामवतं र्ाणयकाही णहराबाईंि ंअनुकरि करताना पूवी णदसत ही र्ोष्ट णवशिे 
आहे. त्यािें हे कायग संर्ीत कलेच्या दृष्टीने युर्-प्रवतगक ठरलंय. अत्यंणतक णनष्ठा, णिकाटी, आराधनेतील 
सातत्य व समरसता इ. कलारु्िामुंळे त्यानी असामान्य यश संपादन केले होतं. हे रु्ि आजही अनुकरिीय 
आहेत हे अभ्यासकानंी लक्षात घेिे जरूर आहे. “णहराबाईंच्या र्ाण्यामुळे आजारी मािसालासुद्धा आराम 
पडेल, बरं वाटेल” असे उद र्ार एका समारंभात पं. रामकृष्ट्िबुवा वझे यानंी काढले होते. यावरून 
णहराबाईंच्या योग्यतेिी कल्पना येते. 
 

त्याचं्या ज्ञानसत्ातून अनेक नामवतं र्ाणयका तयार झाल्या. त्यापैकी डॉ. प्रभा अते् त्यािंा र्ानशलैी 
वारसा िालवीत आहेत. तर माणिक वमांनीही उत्तम तो िालणवला होता. 
 
(रणववार, नवशिी २२ फेबु्रवारी, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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ठ मरी िागयका िोहरजान 
 

शािीय संर्ीतािे सुसंस्कार घरातूनि होिे ही परमभाग्यािी र्ोष्ट आहे. त्यामुळे स्वर ज्ञान, ताल 
ज्ञान, रार् ज्ञान होऊन र्ाण्यातली समज वाढते आणि मनापासून मेहेनत करून, पद्धतशीर णशक्षि घेऊन 
मािूस िारं्ला र्ायक होऊ शकतो. पि त्याबरोबर भरपूर ऐकायला णमळिे, हंसक्षीर न्यायाने मधूर व 
सौंदयगसंपन्न, कलात्मकदृष्टीने र्ािे आत्मसात करिे ही र्ोष्टही आवश्यक आहे असा माझा अनुभव आहे. 
पुण्यािे पं. द. र्. देव आमच्या घरी एक विगभर होते, नारायिर्ावंी. 
 

माझ्या णपताश्रींना र्ाण्यािा नाद व ज्ञान फारि, त्यामुळे घरात तंबोरा-पेटी-तबला ही वादे्य असून 
घरी माझं णशक्षिही िालू होते, द. र्. देव याचं्याजवळ. पि नारायिर्ावंसारख्या खेड्यात कायगक्रम 
ऐकायला णमळत नसत म्हिनू मराठे (ओव्हरणसयर, लोकलबोडग) याचं्याकडे तीन िारश ेरेकॉडगसिा उत्तम 
संि होता मला त्याचं्याकडील रेकॉडगस् रोज २-३ तास ऐकण्यािी त्यानंी सोय उपलब्ध करून णदली. त्यात 
मोठमोठे नामवतं र्वई व रंर्भमूीवरील र्ायक नट याचं्या उत्तम रेकॉडगस् होत्या. त्या ऐकून त्या णिजा व 
नाट्पदे मी त्यातील र्ायकीसह आत्मसात करण्यािा प्रयत्न वयाच्या ११ व्या विापासून करीत असे. 
त्यापैकी आज मी ‘र्ोहरजान’ या त्या काळच्या लोकणप्रय र्ाणयकेबद्दल णविार माडंिार आहे. सन १९२९-
३० िे सुमारास र्ोहरजानिी ग्रामोफोन रेकॉडग मी प्रथम ऐकली ती ‘हा रे सैय्या परंू म ैतोरे पैय्या’ यातील 
“है” या अक्षरावरील जलद सुरेल मोहकशा आलापानं अणतशय आनंद लाभला. णतिा तो मोहक, भरदार 
र्ोड आवाज, र्ळ्यािा णनमगळपिा, र्ाण्यातली सहजता, बोलािंा लणडवाळपिा, दािेदार स्पष्ट तान ऐकून 
मी हरखून रे्लो. सुरेलपिा म्हिजे काय, माधूयग कस ंअसाव ेयािा साक्षात्कार झाला मला. 
 

“नाहक काहे र्वनुवा” ही णतिी र्ाजलेली “भरैवी ठुमरी” ऐकली आणि देहभान णवसरून रे्लो. 
त्यातील सपाट दािेदार तान, “र्वनुवा” या शब्दावरील मन हेलविारा आलाप, मुरकी, खटकाच्या स्वर 
सौंदयाने र्ोडव्याने बहरून रे्ला आहे. णतच्या प्रत्येक ठुमरीत दादऱ्यात व र्झलमध्ये स्वरालापाचं्या 
लोिदार जार्ा आहेत. ते र्ाि ं आत्मसात करण्याच्या वडेाने आपोआपि लयीिे, तालािे ज्ञान आणि 
भावनानुकूल र्ाण्यािी दृष्टी येऊ लार्ली. 
 

ज्या िाली र्ोकवदराव टेंब े यानंी नाटकामध्ये उपयोर्ात आिल्या त्या मूळच्या िाली र्ोहरजान 
यानंी रेकॉडगस् द्वारे लोकणप्रय केलेल्या आहेत “तुमसे विन दे” (मला मदन भाझे हा) “सणखरी मकैा 
णपयाणवना” (खरा तो पे्रमा) “णपहरवा ते हारी” (टकमक पाही सूयग) “हमसे न बोले राजा” (नाही मी बोलत 
नाथा) या रेकॉडगस् ऐकून त्यातले माधुयग जािवले. नटसम्राट बालर्धंवांनी मात् ही सवग र्ािी 
नाट्प्रसरं्ानुरूप स्वतंत् र्ायकीनं लोकणप्रय केली. णतिे त्यानंी अनुकरि ककवा नक्कल केली नाही. 
 

ठुमरी दादरे र्ाण्यापूवी र्ोहरजाननं भपू, यमन, मालकंस या प्रिणलत रार्ातून ख्यालर्ायनही 
केले आहे मफैीलीतून र्ायनही णतने यशस्वी केले आहे. म्हिून कोित्याही र्ानप्रकाराला ख्याल र्ायनािी 
मूळ बैठक, अभ्यास असावाि लार्तो ही र्ोष्ट आपोआप णसद्ध होते. णतच्या र्ाण्यातंील णपळदार स्वरािंी 
सच्चाई आणि सौंदयगदृष्टी यामुळे णतिी आलापिारी अत्यंत श्रविीय होत असे, असं त्याकाळिे रणसक 
जािकार अणभमानाने सारं्तात, “रेकॉडगस् दजेदार आहेत.” काही र्ाणयका आपलं श्रषे्ठत्व णसद्ध करण्याच्या 
प्रयत्नानंा केवळ मुस्ष्ट्कलपिाच्या आणि रंु्तारंु्तीच्या िमत्कारामारे् लार्ून स्वर सौंदयाकडे, माधूयाकडे 
ज्यानंी दुलगक्ष केले त्यानंी आपलं र्ाि ंवाया घालवलं आणि अपयश मात् पदरी घेतले. 
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रंर्भमूीवर बालर्ंधवग जसे सहजपिे उभे राहून साणभनय र्ात असत, लाबंलिक ताना घेतानाही 
त्यानंी कधी तोंड वडंे वाकडं केले नाही, तशीि र्ोहरजानही कधी कधी उभी राहून साणभनय र्ात असे अस ं
रणसक जािकार अणभमानानं सारं्तात. 

 
“पीकी बोली ना बोल” या णपलु रार्ातील ठुमरीमुळे सोळा मात्ािंा पंजाबी ठेका (वरे्ळ्या वजनािा 

णत्ताल) णथरकावाखाँसाहेबानंी (१९२९ मध्ये) उपयोर्ात आिला. नंतर तो र्ोहरजानिा तबणलया 
कामताप्रसादनेही णतने र्ाणयलेल्या रेकॉडगमध्ये वाजणवला आहे. त्यामुळे ठुमरी र्ाण्यात नाणवन्यािी भर 
पडली आहे आणि णतिा तो प्रयोर् आजही सवगमान्य झाला आहे. 

 
मणैफलीमध्ये रार्ाच्या प्रारंणभक आलापािंी फार प्रस्तावना न करता िटकन रंर्त कशी साधावी 

आणि र्ाि ं णिघळू न देता श्रोते खूि झाले की रंर्तीिा परमोच्च कबदू र्ाठल्यावर र्ािं आवरत कसं घ्याव ं
यािे उदाहरि र्ोहरजाननं घालून णदले ते नंतर बाई सुदंराबाई व णहराबाई बडोदेकर यानंी सवांपढेु आदशग 
म्हिून ठेवलं असं मानले जाते. अशा या अणद्वतीय र्िल्या रे्लेल्या र्ाणयकेि ंप्रत्यक्ष र्ािे ऐकण्यािा सुयोर् 
मला कधीि लाभला नाही, पि णहज मास्टसग व्हॉइस कंपनीत नोकरीसाठी आल्यावर आकाशवािीवरही 
संर्ीत णनयोजनासाठी मला प्रोड्युसर केशवराव भोळे बोलावीत त्यावळेी कलाकाराणंवियी ििा होत असे 
त्यात आदर भाव व णजव्हाळा असे. अन् मला उत्सुकता असे. 

 
‘उिा स्वप्न’ या माझ्या एका संर्ीणतकेि ं काम पूिग झाल्यानंतर मला त्यातील एका िालीवरून 

र्ोहरजानिी आठवि झाली म्हिून मी भोळेसाहेबानंा णविारल्यावर झालेल्या ििेत त्यानंी मला जी माणहती 
णदली ती इथे नमूद करीत आहे. 

 
र्ोहरजानिा जन्म सन १८७० मधला. आईवणडलाचं्या पे्रमािे रूपातंर दे्विात झालं अन् त्यािे 

प्रायणित या मुलीला–र्ोहरजानला भोर्ण्यािी पाळी आली. लहानपिीि हे जर् सोडून जाण्यािी वळे 
आली होती. पि ती ईश्वरी कृपेने वािली. 

 
भणवष्ट्य काळात णति ंमधूर भावपूिग र्ायन लोकानंा ऐकायला णमळाव ंही त्यािीि इच्छा होती असे 

वाटतं. र्ोहरजान फार देखिी र्ोंडस आणि बाधेंसूद होती. वयात आल्यावर ती र्ािे णशकली. रामपूरच्या 
भजीरखाँसारखा उत्तम उस्ताद णतला र्ाि ंणशकवायला लाभला हे णतिे मोठंि भाग्य. ख्याल, होरी ठुमरी 
इ. उच्च दजािे र्ायनािा णतने उत्तम अभ्यास व मेहेनत केली. ठुमरी र्ाण्यात ती इतकी णनपुि झाली की, 
णतच्याशी बरोबरी करायला कुिी नव्हते. आवाज र्ोड, सुरेल, भरदार होता. अणभनय कलेतही णतनं 
प्राणवण्य णमळवलं. सवगत् लार्ोपाठ कायगक्रम होत रे्ल्यामुळे ती लोकणप्रय र्ाणयका ठरली. आणि दरभरं्ा 
दरबारिी र्ाणयका म्हिून सन्मान प्राप्त झाला व णतथे जाऊन येऊन राहू लार्ली पि जास्त मुक्काम णतिा 
कलकत्ता इथे असे. णतिे जाहीर जलसे खाजर्ी जलसे पुिे-मंुबई-मद्रास इत्यादी शहरातूंन खूपि झाले. 
णतच्या र्ायनातील प्राणवण्यािी ओळख जािकार रणसकानंा पटली. पुण्यात णतिे कौतुक फारि झालं. 

 
महाराष्ट्रािी रणसकता णतलाही जािवली. णतच्या दजेदार र्ायकीमुळे ग्रामोफोन रेकॉडगस् खूपि 

लोकणप्रय झाल्या. लोक अक्षरशः वडेे झाले आणि त्या रेकॉडगस् िा अभ्यास करून र्ाऊ लार्ले. ख्याल होरी 
वर्ैरे सवग प्रकार ती तयारीने र्ात असे. पि ठुमरी र्ािे णतिा खास णविय होता. हावभाव करून ती र्ाऊ 
लार्ली की, म्हिजे श्रोते णित्ासारखे तटस्थ होत असत. 
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पूवी ध्वणनके्षपक नसत, तरीही णथएटरमध्ये ककवा भव्य सभार्ृहामध्येही जलसे झाले तरी णतिे र्ाि ं
लोकानंा स्पष्ट ऐकू येत असे. त्यामुळे कुिी कधी नाराज नसत. णतिा आवाज उंि स्वरात असून मधूर होता. 
णतच्याजवळ अंतरावर बसून र्ाि ं ऐकण्यािा योर् ज्यानंा लाभला ते स्वतःला भाग्यवान समजत असत. 
व्यवसायात र्ोहरजान फारि प्रामाणिक होती. श्रोते संतुष्ट होईपयंत र्ाि,ं यात णतिा आनंद होता. स्वभाव 
होता. समरस होऊन आपल्या कलेिे प्रदशगन ती नेहमी करीत असे. णतनं अपार संपत्ती णमळवली. त्याकाळी 
णतच्या इतकी संपत्ती दुसऱ्या कोित्याही र्ाणयकेला णमळाली नाही, अस ंजािकार आवजूगन सारं्त असत. 
१९१२ साली ज्यानंी णतला पाणहली ते सारं्त की अंर्ानं थोडीसी स्थूल, रंर्ाने र्ोरीपान, पोिाख भरजरी, 
अंर्ावर णहऱ्या-ंपािूिे बरेि मौल्यवान अलंकार लखलखत असत. केशसंभारामध्येही णहरे िमकत असत. 
णतच्या वैभवाने श्रीमतं लोकही दीपून जात व िणकत होत. मणैफलीतील काही णिजा तर श्रोत्याचं्या फार 
आवडीच्या होत्या. “आन बान नैनोसे नैन णमला” व मालकंस मधील “कृष्ट्ि माधोराम” माडं रार्ातील ‘राधे 
कृष्ट्ि बोल मुखसे’ हे भजन. तसेि “अनाडी सैय्या न जाने प्रीतकी रीत” हे शृरं्ारर्ीत आणि देस रार्ातलं 
“णपयाकर धर देखो” ही र्ािी णवणवध स्वरालंकारानंी खुलवनू मणैफल बेहद रंर्त असे. त्यामुळे श्रोते 
हमखास सूिना करीत अन् र्ोहरजान सवांना खूि करीत असे. मंुबईत त्या र्ावंदेवी भार्ात उतरत असत 
आणि खंडेरायािी मराठी भजनं उभ ंराहून त्या वाघ्या मुरळीप्रमािे नािून र्ात असत व साथीदारही वाद्य ं
र्ळ्यात अडकवनू वाजवीत. त्यानंी त्यात कमीपिा कधी मानला नाही. त्या उत्सवात दुसऱ्यािे िारं्ले र्ाि ं
त्या मनापासून ऐकत आणि कौतुक करीत असे त्यािें मन णवशाल होतं. 

 
कहदुस्थानी संर्ीताला नाकं मुरडिारे युरोपीयन लोकसुद्धा र्ोहरजानच्या आवाजावर बेहद खूि 

असत म्हिून एकदा बाईनी “आनबान णजयामे लार्ी” यािे इंग्रजी भािातंरीत र्ीत जलशात र्ाऊन मंुबईत 
त्यािंी “वाहवा” घेतली हा बाईिा धूतगपिािा नमुना. पि अशा या साहेब लोकानंा आणि ताठर श्रीमंतानंा 
बाईनी कधी ककमत णदली नाही. 

 
ते भेटायला आले तर तासन् तास त्यानंा ताटकळत बाहेर उभ ंकरीत असे. णति ंजडजवाहीर णकती 

ककमतीि ं असेल यािा अंदाज करिंही कठीि, असे वैभव होत. पि.... पि.... इतकी अमाप संपत्ती 
णमळवनूही अव्यवहारी खर्षिकपिामुळे त्याना शवेटी मात् णवपन्नावस्था आली ही दुःखािी र्ोष्ट. शवेटी 
दृष्टीही रे्ली. अणतशय सुखातं सारे आयुष्ट्य घालणवलेल्या या कीर्षतमान र्ाणयकेिा १९३० मध्ये म्हिजे 
वयाच्या साठाव ेविी म्हैसूर येथे दुःखद अंत झाला. 
 
(रणववार, नवशिी ५ एणप्रल, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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गजद्दी ठ मरी िागयका जद्दनबाई 
 

संर्ीत रणसकजनहो, मणहला विाणनणमत्त मणहला र्ान कलाकार लेखमालेच्या रणववार, ५ 
एणप्रलच्या नवशणिमध्ये मी आपल्याला “ठुमरी” र्ाणयका “र्ोहरजान” या श्रेष्ठ कलाकारािा पणरिर करून 
णदला होता. त्याि र्ोहरजानिी णशष्ट्या जद्दनबाई णहच्या र्ान साधनेिा पणरिय मी आज करून देिार आहे. 
१९४४ ते १९४९ या काळात णहजमास्टसग व्हॉईस ग्रामोफोन कंपनीत जद्दनबाई या आपल्या रेकॉणडंर्च्या 
इच्छेने णरहसगल्स् साठी येत जात असत. पि यावळेी त्यािें रेकॉणडंर् करण्यािा आम्ही (जी. एन. जोशी व 
शठे रमाकातं रूपजी) मनापासून प्रयत्न करूनही यशस्वी झालो नाही. 

 
त्याचं्या ऐन उमेदीतल्या ररे्ल अन् रंरे्ल रेकॉडगस् आम्हाला व णर्ऱ्हाइकानंा खूपि आवडल्या 

होत्या. त्यािंी फमाइश मणैफलीत श्रोत्याकंडून हमखास होत असे. त्या रेकॉडगस्  आज दुर्षमळ झाल्या आहेत 
व त्या अणवस्मरिीय आहेत. 
 

(१) पानी भरेली कौन अलबेली नार (दादरा) 
(२) तोड लायी राजा जमुणनयाकेडार (दादरा) 
(३) अरे हारे परदेणशरे जरा नैनोसे नैनाणमला (देस) 
(४) लर्त करेजोवामे िोट (भरैवी) 
(५) पीके हम तुम जो िले (र्झल) 

 
अत लनीय ठ मरी िागयका : 
 

या त्याचं्या अत्यतं लोकणप्रय रेकॉडगस् ऐकण्यात व त्यानंा ऐकणवण्यात खूप मजा येत असे मला. त्या 
केवळ स्वतःिीि कला श्रेष्ठ असं मानीत नसत. दुसऱ्यामंधले रु्िही त्या रणसक मनाने स्वीकारीत असत. 
ठुमरी र्ाणयका पुष्ट्कळ होतील पि जद्दनबाईशी तुलना कधीि होिार नाही. त्या मनानं मोकळ्या व सास्त्वक 
होत्या त्यामुळे मी त्यानंा सवांसमक्ष त्यािंी माणहती, अनुभव आणि र्ाण्याच्या अभ्यासाणवियी ििा करून 
नोंद करीत असे. त्याि अनुरोधाने मी आज त्याचं्याणवियी त्यािंी जीवन कथा सारं्ण्यािा प्रयत्न करिार 
आहे. 
 

ती कथा अशी अलाहाबादजवळच्या “णिलणबला” र्ाविे मुस्स्लम जमीनदार “णमयाजान” नावािे 
होते. सुमारे १९०० साली णमयाजान आणि दणलपा या पणतपत्नीना एक र्ोड र्ोणजरवािी मुलर्ी झाली. णतिे 
नाव “जद्दन” ठेवले त्यानंी नंतर दोन-तीन विांनी त्यानंा एक मुलर्ाही झाला त्यािे नाव जुलई ठेवले. 

 
या र्ावच्या पाण्यािा रु्ि असा की, र्ोड र्ळ्यािी मुलं व्हायिी. जद्दनिा र्ळा र्ोड होता त्याि ं

साथगक करून ही मुलर्ी “श्रेष्ठ ठुमरी र्ाणयका” म्हिून कीर्षतमान झाली. 
 
ही मुलर्ी सात आठ विािी झाली असतानाि णमयाजान अल्लाच्या घरी रे्ले. मुले अनाथ झाली. 

पि दणलपा आपल्या दोन मुलासंह अलाहाबादला रहायला आली. मुलािें णशक्षि िारं्ले व्हाव,े ती 
कतगबर्ार व्हावीत हा णतिा हेतू होता. ती महत्त्वाकाकं्षी आदशग माता होती. 
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दणलपाने आपल्या मुलीिा र्ोड आवाज आणि तल्लख बुद्धी लक्षात घेऊन णतला छान छान 
पारंपाणरक र्ािी णशकवली होती. ती ऐकून लोक खूि व्हायिे आणि णतला कौतुकाने खाऊसाठी पैसे 
द्यायिे. 
 
िोहरजानकडून शाबासकी : 
 

दणलपा नाराज होती म्हिून जद्दनला णतथ ंर्ाण्यािे णशक्षि देण्यासाठी योग्य व्यिी र्ोहरजान ही 
ठुमरी र्ाणयका कीर्षतमान र्ाणयका आहे हे कळताि ती मुलासंह कलकत्त्याला आली. र्ायनाबद्दल णतिी 
जेवढी णकती होती तेवढीि मनाने उदार असल्यािेही दणलपाला कळलं होते. आपल्या िौदा विाच्या 
जद्दनला घेऊन ती णतच्या घरी भेटायला रे्ली पि ती सायंकाळी स्वतःच्या घोडार्ाडीतून दररोज णफरायला 
जात असे. म्हिून ती बंर्ल्याच्या बाहेर वाट पहात थाबंली. ती परत आल्यावर णतिा तो राजेशाही बंर्ला, 
अंर्ावर णहऱ्यामोत्यािें दाणर्ने ते वैभव पाहून मायलेकी स्स्तणमत झाल्या. पि धाडसाने णतने नोकराकडून 
भेटण्यािी इच्छा कळणवली. र्ोहरजानने बाहेर येऊन त्या दोघींना णदवािखान्यामध्ये नेले व मुलीला र्ािे 
णशकणवण्यािी दलीपाने हात जोडून णवनंती केल्यावर र्ोहरजानने “एक छानसे र्ािे ऐकव” म्हिून जद्दनला 
साणंर्तले. णतने आपल्या धारदार र्ोड आवाजात एक र्ीत र्ाऊन दाखणवल्यावर र्ोहरजान संतुष्ट झाली. 
स्वरतालािी उपजत समज, भावस्पशी शब्दोच्चार, र्ळ्यातंील हरकती, मुरक्यािंी नैसर्षर्क देिर्ी पाहून 
र्ोहरजानने णविार केला. “णहला आपि व्यवस्स्थत णशक्षि णदलं आणि णहने मनापासून जर णजद्दीने मेहेनत 
केली तर ही एक उत्तम र्ाणयका णशष्ट्या तयार होईल” ही मनाशी पक्की खूिर्ाठ बाधूंन जद्दनिी णतनं पाठ 
थोपटली. 

 
“सारं्ाल तसा रोज णरयाज करीन” हे मुलीने कबूल केल्यावर णतला दररोज णशकणवण्यािे णनणित 

आश्वासन णदले. दोघी मायलेकींना अपार आनंद झाला. 
 
ठरल्याप्रमािे रोज ठरल्यावळेी जद्दन र्ोहरजानकडे र्ािे णशकायला जाऊ लार्ली. 
 
प्रथम तंबोरा व्यवस्स्थत वाजविं त्यावर स्वर लावि,ं स्वर पके्क करिं या र्ोष्टीनंतर णतिे स्वरज्ञान 

वाढू लार्लं. वरे्वरे्ळ्या रार्ािे यथातथ्य ज्ञान वाढू लार्लं. रार्णवस्तार तान पलटे यामुळे पाया मजबूत 
झाल्यावर आणि वरे्वरे्ळ्या ढंर्दार णिजा आलाप तानासंह जद्दन व्यवस्स्थत र्ाऊ लार्ल्यावर णति ंठुमरी 
र्ायकीिे णशक्षि सुरू झालं. णवणवध स्वर प्रकारानंी ठुमरीिे भाव, नजाकतीनं ती पेश करू लार्ली. तेव्हा 
र्ोहरजानिी णतच्यावर मजी बसली आणि त्या दोघीमध्ये दाट मतै्ी णनमाि झाली. 

 
र्ोहरजानच्या प्रत्येक मणैफलीला तंबोऱ्यावर र्ायन साथीला जद्दन णतच्या बरोबर जाऊ लार्ल्याने 

मणैफलीिी रंर्त वाढू लार्ली व अनेक मोठमोठ्या कलाकाराबंरोबर जद्दनिा जवळिा पणरिय होऊ 
लार्ला. जद्दनच्या तारूण्याबरोबर णति ं र्ािंही पणरपक्व होऊ लार्ले. र्ाण्यात नजाकतीबरोबर तानेिी 
तयारी, णवणवध स्वर प्रकारानंी ठुमरी नटवि ंइत्यादी श्रेष्ठ रु्ि प्रर्ट होऊ लार्ले. 
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मौज गद्दन खाँकडे प्रित गशक्षण : 
 

र्ोहरजानच्या पूिग संमतीनं, ठुमरीिे बादशहा मौजुणद्दनखाँ याचं्याकडेही जद्दनि ंप्रर्तणशक्षि सुरू 
होऊन ती त्यािंी “र्ंडाबधं शार्ीदग” झाली. 
 
जद्दनबाईचे स्वतंि कायपक्रम : 
 

जद्दनबाईिे र्ाि ंतेजस्वी झालं. त्यािें स्वतंत् कायगक्रम करिारी म्हिून सवगत् कीर्षत पसरली णतिी. 
पि ज्या र्ोहरजानच्या कृपेमुळे आपि या श्रेष्ठ अवस्थेला पोिलो त्या आद्य रु्रूशी णतिी णनष्ठा, पे्रम व 
णनतातं आदर कायम होता. णतच्या िरिी ती नेहमी णवनम्र व कृतज्ञ होती. 

 
कलाकार म्हिून नावलौणकक प्राप्त झाल्यावर बऱ्याि लोकािंी मेहेनत बंद पडते. ते आळशी अन् 

सुस्त बनतात. पि जद्दनबाई सकाळी ९ वाजता सारंर्ीवाला व तबणलयासंह मेहेनतीला बसत, एक 
वाजेपयंत. जेवि झाल्यावर थोड्या णवश्रातंीनंतर एकट्ाि तंबोऱ्यावर र्ाऊन ती रार्ालाप तानपलटेिी 
तयारी करीत. सायंकाळी पुन्हा पाि ते आठपयंत कायगक्रमािें दृष्टीनं साथीदारासह र्ायला बसत. 
हामोणनयम साथीला जमीरउद्दीन, सारंर्ी साथीला कल्लनखाँ, तबलासाथीस इशादणमया यासारखे णनष्ट्िात 
कलाकार असतं. यावळेी लहानमोठे कलाकार भेटीसाठी व र्ानश्रविासाठी मुद्दाम येत असत त्यामुळे 
मणैफल रंर्त असे. एक णदवस सैर्लसारख्या थोर र्ायक नटानं “तोड लायी राजा” हा ढंर्दार दादरा 
णशकण्यािा आग्रह धरला पि त्यातल्या हरकती मुरक्या त्याला जमिार नाहीत म्हिनू बाईनी त्याला स्पष्ट 
नकार णदला. अशा अव्याहत मेहनतीमुळे जद्दनबाईिी तयारी खूपि वाढली त्यामुळे कायगक्रमािं ंप्रमािही 
खूप वाढले. णतिा नावलौणकक साऱ्या देशभर फार लवकर पसरला. मोठमोठे राजे महाराजे, सरदार 
मंडळी यािंी णनमंत्ि ं एकसारखी येऊ लार्ली. णशवाय कानपूर, बनारस, णदल्ली, लखनौ, मंुबई या 
शहरातून णतिे जलसे यशस्वी झाले. 
 
म खतार बेिम शरण : 
 

त्या काळात लाहोरिी र्झल र्ाणयका “मुखतार बेर्म” ही नावाजलेली होती, र्र्षवष्ठ होती. 
जद्दनबाईला ती जुमानत नव्हती पि जेव्हा प्रत्यक्ष णतिी रंरे्ल मणैफल ऐकली तेव्हा ती नरमली व जद्दनला 
शरि आली. 
 
गचिपटातून भूगमका : 
 

“राजा र्ोपीिंद” या णित्पटात र्ोपीिंदच्या मातोश्रीिी भणूमका करण्यासाठी लाहोरहून १९३२ 
मध्ये खास णनमंत्ि आल्यावरून बाईंनी त्यात भणूमकाही यशस्वी केली त्यामुळे नावलौणकक वाढला 
जद्दनबाईिा. 

 
जद्दनबाई लाहोरला बऱ्याि विांनी रे्ल्यामुळे णतथल्या जािकार रणसकानंी त्यािंा जाहीर कायगक्रम 

आयोणजत केला. त्यावळेी पंजाबिे र्व्हनगर णसकंदर हयात खान प्रमुख पाहुिे म्हिून उपस्स्थत होते. ते 
जािकार होते. पि र्ाि ंन समजिाऱ्या शीख आणि पंजाबी श्रोत्यानंी णतथे र्दी केली. 
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आयोजक रणसक मंडळींिा श्रोत्यािंा दजा लक्षात घेऊन बाईंनी सुंदर, भारदस्त पि भावमधूर 
ठुमरी सुंरू केली. वरे्वरे्ळ्या बोल अंर्ाने व प्रकारानंी, हरकती मुरक्यासंह ठुमरी बहेद रंर्ली. जािकार 
श्रोते “वाहवा” िी बरसात करीत होते पि अडािी श्रोत्यानंी र्ोंधळ सुरू केला. बाईनी एकदम र्ािे 
थाबंणवले आणि म्हिाल्या “र्ािे ऐकण्यािी पात्ता या पंजाबमध्ये अजून णनमाि झाली नाही याि ंमला दुःख 
होतंय, तुमिी मला कींव येते, दया येते” बाई स्टेजवरून उतरल्या. श्रोते लाजले, माफी मार्ू लार्ले. 

 
जद्दनबाई शातं झाल्या. सर णशकंदर याचं्या णवनंतीवरून मीर साहेब र्ालीब साहेब याचं्या मस्त 

अथगपूिग र्झला पेश करून बाईनी कायगक्रम संपणवला. पुन्हा या लाहोरमध्ये कधीही कायगक्रम करिार नाही 
हा णनिय त्यानंी णजथे जाहीर केला. त्यानंतर त्या कधीि लाहोरला रे्ल्या नाहीत. 
 
जीवनाला नवी कलाटणी गसनेतारका नर्गिसचा जन्म : 
 

यानंतर जद्दनबाईिा लखनौला जलसा झाला. तो बेहद रंर्ला. श्रोते रणसक जािकार लाभले 
होते. त्यात उत्तमिंद मोहन नावािे स्वरूपसुंदर व बलदंड तरूि सद र्ृहस्थ णमत् मंडळीसह समोर बसले 
होते. (हे मूळिे रावळकपडीिे) उत्तमिंद बी. एस. सी. होऊन मेणडकल णशक्षिासाठी रे्ली दोन वि े
लखनौला रहात होते. आणि णवलायतेला जाऊन प्रर्त अभ्यासक्रम पुरा करावा म्हिून पासपोटासह 
णनघण्यािी सारी सोय केली होती. जाण्यापूवी ते या जद्दनबाईच्या र्ाण्याला आले. बाईिी मणैफल रंर्तदार 
झाली. जद्दनि ं दजेदार र्ािे, मनमोहक व्यणिमत्व यामुळे ते बैिेन झाले. त्यानंी बाईिा पणरिय करून 
घेतला. दोघािंी मन बहरली पे्रम भावनेने, वास्तणवक ते कहदू होते. पि त्यानंी मुस्स्लम धमािा स्वीकार 
करून “अब्दुल रसीद” हे नाव धारि केले आणि १९१८ साली त्यानंी जद्दनबाईशी णववाह केला. त्यानंा तीन 
अपत्ये झाली. थोरला मुलर्ा अख्तर हुसेन व दुसरा मुलर्ा अन्वर हुसेन आणि णतसरी फाणतमा. हीि मुलर्ी 
पुढे लोकणप्रय णसनेतारका “नर्षर्स” नावानं प्रणसद्धीला आली. णहिा जन्म कलकत्त्यामध्ये झाला होता. 
 
जद्दनबाई म ंबईत दाखल : 
 

मंुबईत बाईिे अनेक कायगक्रम यापूवी अत्यंत यशस्वी झाल्यामुळे त्यानंा मंुबईि ं णवशिे आकिगि 
होतं, त्यामुळे शवेटी १९३४ साली मंुबईत त्यानंी वास्तव्य केले. वाळकेश्वरच्या रम्यशा पणरसरात त्या रहात 
होत्या. त्याि काळात त्यानंी “सेवासदन” “नािवाली” आणि “इन्सान और सैतान” या बोलपटातून भणूमका 
केल्यानंतर स्वतःिी णफल्म कंपनी काढली. णतिे नाव होते “संर्ीत मुस्व्हटोन” पि “सबकुछ हम” या 
वृत्तीमुळे सर्ळ्याि र्ोष्टी स्वतःि साभंाळल्या, त्यामुळे त्यािा पणरिाम व्हायिा तोि झाला. 
 

बाई मंुबईत आल्यावर त्यािंी एक मणैफल जाहीर जलसा ऑपेरा हाऊस णथएटरमध्ये झाला तो 
अत्यंत यशस्वी झाला. त्यावळेिे काश्मीरिे महाराज हरीकसर् यानंा जद्दनबाईिे र्ािे फार आवडत असे. ते 
मंुबईत आले की बाईिी एक खास मणैफल करीत व भरपूर णबदार्ी देत असत. मंुबईतल्या मणैफलीना श्रीमतं 
रणसकजन आवजूगन हजर राहून उत्तम दाद देत असत. 
 

जद्दनबाई लोकणप्रय कलाकार झाल्या तरी त्यािंी णवद्याथीवृत्ती त्यानंी जोपासली होती. मंुबईतले 
भेंडी बाजारवाले र्वई अमानत अली खाँ याचं्याकडे त्यानंी ख्याल र्ायकीिे णशक्षि घेतले त्यामुळे त्याचं्या 
मणैफलीमध्ये प्रथम णवलंणबत ख्याल नंतर ठुमरी दादरा आणि शवेटी र्झल हे सवग प्रकार ऐकायला णमळू 
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लार्ले. अन्य भािातंल्या र्ीताप्रमािेि त्या मराठी पदेही र्ाऊ लार्ल्या होत्या. त्या सवग संतािंी भजनंही 
उत्कृष्ट भावनेने सादर करीत. आणि त्या सवग प्रकारातूंन आनंद घेत आणि देत असत. पि का कोि जािे 
अशी ही सवगरु्ि संपन्न र्ाणयका आयुष्ट्यािी पन्नास वि ेजर् ूशकली नाही. १९४९ साली त्याचं्या वैभवसंपन्न 
जीवनािा शवेट झाला. अन्य कलाकाराचं्या र्ाण्यािंही त्यानंी आयुष्ट्यभर कौतुक केले अन् णवद्या णमळवत 
राणहल्या. “ठुमरी र्ाणयका” म्हिजे जद्दनबाईि अशी लोकमान्यता त्यानंा प्राप्त झाली होती त्या रु्िवतीस 
णवनम्र अणभवादन. 
 
(रणववार, नवशिी २१ जून, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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िझल सम्राज्ञी पद मश्री बेिम अख्तर 
 

“र्ानकोणकळा”, “र्झलसम्राज्ञी” आणि “पद मश्री” अशा बहुणवध पदव्यानंी जे श्रेष्ठ व्यणिमत्व सवगत् 
कीर्षतमान होतं ती ठुमरी, दादरा व र्झल र्ािारी “बेर्म अख्तर”. णहिा जन्म उत्तर प्रदेशात फैजाबाद येथे 
झाला म्हिून ‘अख्तरी फैजाबादी’ या नावानं ती णवशिे णवख्यात होती. णतनं संर्ीत णवश्वात आपली स्वतंत् 
दुणनया णनमाि केली होती. 

 
णति ंशािीय संर्ीताि ंपद्धतशीर णशक्षि पणतयाळा घराण्यािे “अता महंमद” याचं्याकडे आणि नंतर 

णकरािा घराण्यािे वहीद खाँ याचं्याकडे एक तप (बारा वि)े पूिग झालं. 
 
७ ऑक्टोबर १९१४ रोजी जन्मलेली ही अख्तरी वयाच्या एकणवसाव्या विात कायगक्रम करू 

लार्ली. आवाज मुळाति र्ोड होता. पि तो काबतू ठेवनू योग्य तो सुरेलपिानं रार् आलापासंाठी 
पणरिामकारक व्हावा यासाठी “णकरािा” र्ायकीकडे णतनं णवशिे लक्ष णदले. आणि नजाकतदार र्ळ्याच्या 
तयारीसाठी णतला पणतयाळा र्ायकीिा जास्त उपयोर् झाला. अन् हे सवग णतनं आपल्या कुशल बुणद्धमते्तनं व 
मेहेनतीनं साध्य केले. शािीय संर्ीतािा पाया भक्कम झाल्यावर णतनं आपलं र्ाि ं बुणद्धपुरःस्सर ठुमरी, 
दादरे, र्झल या शलैीकडे वळवनू त्यात श्रेष्ठ यश संपादन केले. 

 
लहानपिापासूनि णनयणमत, योग्य वळिदार णशक्षि यामुळे णतच्या र्ायनात िौरसपिा व 

बहुढंर्ीपिा आला, रु्रंूिी नक्कल न करता िारं्ल्या रु्िािं ंअनुकरि करून स्वतंत् ढंर् णतनं णनमाि केला 
हे णति ंणवशिे कतृगत्व होय. 

 
बेर्म अख्तर एकदा कलकत्त्याला रे्ल्या. णतथे कीर्षतमान र्ाणयका जद्दनबाई यािंा कायगक्रम ऐकून 

त्या प्रभाणवत झाल्या. त्यािंी आकिगक शलैी आपल्या र्ाण्यात यावी ही तळमळ णनमाि झाली आणि ती 
त्याचं्या उत्किाला कारिीभतू झाली. ठुमरीिा भावणववश रंरे्ल ढंर् र्ळ्यात णनमाि करण्यासाठी ख्याल 
र्ायनासारखीि मेहनत करावी लार्ते. पि त्याबरोबर कल्पनाणवलासानं, णवणवध स्वरालंकारानंी भावपूिग 
र्ाता येिं यासाठी स्वतःिी “खासीयेत” समजावी लार्ते. म्हिजेि ठुमरी-र्झल र्ायक हा भावनाप्रधान 
असावा लार्तो. पािाि हृदयी िालत नाही. ठुमरी-र्झल र्ायकीसाठी पातळ व लवणिक आवाजािी 
आवश्यकता आहे. 
 
मधूर आवाजाबरोबर तल्लख ब गद्धमत्ता : 
 

हा र्ायकी र्ातानंा त्या काव्यातील भावना व शब्दोच्चार लक्षात घेऊन रसपणरपोि करण्याकडे 
णवशिे लक्ष द्याव ं लार्तं. शब्दािंी मोडतोड न करता सुमधूर हरकती मुरक्यािंा कुशल प्रयोर् करावा 
लार्तो. बनारसी ठुमरीत हा प्रकार णवशिे णदसतो. तानेला दुय्यम स्थान आहे. काव्यणविय शृरं्ार रसप्रधान 
असल्यानं हा र्ायन प्रकार णवशिे लोकणप्रय झाला आहे. शृरं्ाररसाच्या णवरह करुि आणद भावना व्यि 
करिारी सुंदर काव्ये आणि खमाज, माडं, जोणर्या, णतलककामोद, काफी, णपलू आणि भरैवी यासारखे 
रार् णवशिे उपयुि ठरतात. 
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संिीत गनयोजक बेिम अख्तर : 
 

भावणववश मधूर आवाजाबरोबर परमेश्वराने त्यानंा तल्लख बुणद्धमत्ताही णदली होती. कोित्या 
भावनेिी र्झल कोित्या रार्ामध्ये रंु्फि करावी ही साणहत्यािी व संर्ीतािी समज त्यानंा होती. त्यामुळे 
योग्य ती िाल लावनू ती र्झल त्या खुलवीत असत. त्यािंा णनमगत्सरी मनमोकळा स्वभाव हा याकामी त्यानंा 
उपयोर्ी पडत असे. 
 

उत्तर कहदुस्थानात व पाणकस्तानात उदूगिी जाि णवशिे आहे. णतथे र्झलला प्रणतष्ठा णमळवनू देिं 
सोप ं होतं. पि महाराष्ट्रात व मद्रास, कोिीनसारख्या दूरच्या प्रदेशातही त्यानंी र्झलिी लोकणप्रयता 
वाढणवली. णशवाय युरोप, रणशया, अरबस्तान, अफर्ाणिस्तान इत्यादी राष्ट्रात ह्या र्झलामुंळे णतनं नाव 
कमावलं. ही कतगबर्ारी प्रशसंनीय आहे. 
 
गतची रंिेल मैगफल : 
 

हैद्राबादिे जहार्ीरदार राजा धनराज णर्रजी याचं्या बंर्ल्यावर मंुबईमध्ये बेर्म अख्तरबाईिा 
कायगक्रम (सन १९४६ साली मे मध्ये) राजे महाराजे व सरदार मंडळी अशा खास णनमणंत्त लोकासंाठी काही 
णवशिे समारंभणनणमत्त ठेवला होता. त्यात आम्हाला, णहज मास्टसग व्हॉइस ग्रामोफोन कंपनीच्या प्रमुखानंा 
राजा धनराज यानंी स्वतः णनमंत्ि णदलं होतं. म्हिनू शठे रमाकातं रुपजी, जी. एन. जोशी याचं्या बरोबर 
णतथे मीही रे्लो होतो. यात, राजाजींिा हेतू हा की अख्तरीबाईच्या ग्रामोफोन रेकॉणडंसाठी आम्ही त्याचं्या 
र्झला ऐकून र्ीतािंी णनवड करावी आणि त्यािं ंरेकॉणडंर् नक्की कराव.ं 
 

राजाजींनी आमि ं स्वार्त करून खास कक्षामध्ये (बाईंच्या समोर) बसण्यािी व्यवस्था केली व 
आमिी ओळख करून णदली. 
 

रात्ी ठीक ९ वाजता थोडावळे बारे्श्री ख्याल र्ाऊन णमश्रकाफीमधली “आज कैसी णब्रजमें धूम 
मिाई” ही ठुमरी अध्धाणत्तालमध्ये णवणवध स्वरालंकारानंी नटवनू उत्कृष्ट र्ाणयली. 
 
संिीततज्ज्ञ राजा धनराज याचें स ंदर गववचेन : 
 

णनमणंत्त श्रोत्यानंा र्ाण्यातील योग्य रसस्वाद घेता यावा यासाठी यजमान राजा साब यानंी भािि 
केलं. “प्रणसद्ध र्ाणयका बेर्म अख्तर या ठुमरी, दादरा व र्झल र्ोड र्ळ्यानं पेश करतात पि र्झल 
र्ायनातं आता त्यािें भावपूिग स्वरानंी हरकती मुरक्यासह नखरेल कौशल्य जािवले. जीव ओतून हा र्ायन 
प्रकार त्या र्ातात. त्यामुळे अपार कीर्षतिा लाभ झालाय. आज त्याचं्या उत्कृष्ट रणसल्या र्ानश्रविािा लाभ 
होतोय. त्यािंा आनंद लुटा. आताि आपि त्याचं्याकडून एक ख्याल, एक रणसली, भावमधूर ठुमरी 
ऐकलीत, त्यािी आपि पसतंीिी त्याना पावतीही णदली आहेत. आता त्यानंी फि र्झलस् पेश कराव्यात 
अशी मी त्यानंा णवनंती केली आहे. म्हिून र्झलबद्दल मी रणसक श्रोत्यानंा माणहती साणंर्तली तर ते योग्य 
ठरेल. “र्झल” र्ीतं केवळ उदूग भािेत, कणवता असतात व “ठुमरी” र्ीतं णब्रज भािेतील कणवता असतात. 
पुष्ट्कळशा र्झलातून पे्रणमकािें शृरं्ाररसपूिग ककवा णवरहानुकूल भाव उत्कटपिे व्यि केलेले असतात. 
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यामध्ये आलाप करताना त्यातल्या भावनेला पोिकि र्ाव ंलार्तं. तालाणशवाय आलाप तानािंा मुिप्रयोर् 
करण्यासाठी “शरे” या ओळी फार उपयोर्ी असतात. 
 

“र्झल” ह्या नेहमी केरवा, धुमाळी, दादरा, रूपक आणि दु्रत दीपिंदी या तालातून र्ातात. 
र्झलािें काव्य हे श्रोत्याचं्या मनािी पकड घेत असल्यानं सवगसामान्यानंा हा र्ीत प्रकार मोणहत करतो असा 
सवगत् अनुभव येतो म्हिून सवग लोक ही र्ीतं पे्रमानं रु्िरु्ितात. मराठीमध्ये हल्ली “भावर्ीत र्ायन” हा जो 
नवीन प्रकार लोकणप्रय झाला आहे. “र्झल” ही त्यािी जननी आहे. आज या मणैफलीमध्ये एि. एम. व्ही. िे 
आद्य भावर्ीत र्ायक जी. एन. जोशी व दुसरे संर्ीतरत्न ए. पी. नारायिर्ावंकर हे र्ायक इथे उपस्स्थत 
आहेत. ग्रामोफोन कंपनीिे प्रमुख श्रीमान रमाकातं रूपजीही आहेत. त्यािं ं मी स्वार्त करतो आणि 
अख्तरीबाईना णवनंती करतो की, “णदवाना बनाना है तो णदवाना बना दे” ही त्यािंी लोकणप्रय र्झल त्यानंी 
प्रथम पेश करावी. टाळ्याचं्या र्जरानं श्रोत्यानंी मन पसंत स्वार्त केल्यावर बाईिा सुरेल तंबोरा आणि 
सारंर्ीिे मधूर रंु्जन सुरू झालं आणि भावमधूर आलापानं बाईनी र्झल सुरू केली. “णदवाना बनाना है तो 
णदवाना बना दे” िार अंतरे व शरे, अथामध्ये मश्रु्ल होऊन र्ाणयले रे्ले. श्रोते धंुद मस्त झाले. “वहजाद 
लखनवी” या शायरिी ही कणवता पे्रम भावनेिा उदे्रक करिारी ठरली. श्रोते अक्षरशः भारावले. त्यानंतर 
एकाहून एक सरस र्झला र्ाणयल्या बाईनी. मणैफल रंर्ति रे्ली. ‘कोयणलया मत कर पुकार’ त्यानंतर 
‘णजया मोरा लहेराये है’ आणि “नुकतािी है र्मे णदल । उसको सुनाये ना बने” या पेश केल्या. 
 
बाईचे आवडते शायर : 
 

फैज महंमद, र्ालीब, णजर्र मुरादाबादी हे णसद्धहस्त कवी अख्तरीबाईिे णवशिे आवडते होते. 
यशदायी होते. त्याचं्या र्झलानंतर मणैफलीिी सारं्ता करताना माझ्या सूिनेिा बाईनी स्वीकार करून 
“जमुना के तीर” हे लोकणप्रय भरैवी ठुमरी “दीपिंदी” मध्ये तल्लीन होऊन शातंपिे र्ाणयली ती अशी की, 
अब्दुल करीम खाँसाहेबािंी सवांनाि “याद” आली. 

 
राजा धनराज णर्रजी यानंी हा सुयोर् आिून णदल्याबद्दल आमच्या शठे रमाकातं रूपजी यानंी 

त्यानंा धन्यवाद णदले आणि रेकॉडींर्साठी बेर्म अख्तरीबाईना णहज मास्टसग व्हॉइस कंपनीत यायला सारं्ून 
आम्ही त्यािंा णनरोप घेतला. 

 
ठरल्याप्रमािे अख्तरीबाईिे रेकॉडींर्बद्दल करार करून दोन-तीन णदवस णरहसगल केल्यावर वर 

नमूद केलेली णनवडक िार र्ािी (र्झला) आम्ही रेकॉडग केली. त्यासाठी मी जी मेहेनत घेतली, योग्य 
णदग्दशगन केलं त्याबद्दल बाईनी संतोि व्यि केला. लोकणप्रयतेच्या णशखरावर असलेली ही थोर व्यिी 
मनानेही थोर होती. कुिाही व्यिीमध्ये णवशिे रु्ि णदसला की मनमोकळेपिे तारीफ करण्यािी त्यािंी 
णनर्वी वृत्ती होती. त्यामुळे इतर कलावतंात त्या आवडत्या होत्या. लहान-थोर कलाकारानंा त्या नेहमीि 
सन्मानाने वार्वीत असत, हे त्यािं ंथोरपि! 
 
सामागजक कतपव्यदृष्टी : 
 

आपल्या उत्किासाठी, स्वाथासाठी सर्ळेि लोक धडपडत असतात. पि त्याबरोबरि सामाणजक 
व राष्ट्रीय कतगव्यािी जािीव नसेल तर ते रु्ि, ती कला कवडीमोल समजावी. 
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गबहारच्या भूकंपग्रस्त गनधीसाठी : 
 

बाईनी सेवावृत्तीने आपले जलश े करून तो सवग णनधी त्या सणमतीकडे णदला. तो १९३४ साली 
कलकत्त्यामध्ये! हा णदलदारपिा त्यानंी आयुष्ट्यभर जपला व आपली कला जनसेवसेाठी राबणवली, हा 
णवशिे रु्ि आम्हा सवग कलावतंानंी जोपासला तर राष्ट्रकल्याि दूर नाही. पि तो रु्ि णदसति नाही, ही 
खेदािी र्ोष्ट आहे. 

 
बेर्म अख्तर यािंी ही सेवावृत्ती आणि या कलेतील त्यािंी श्रेष्ठता ध्यानी घेऊन कहदुस्थान सरकारने 

त्यानंा “पद मश्री” हा बहुमानािा णकताब देऊन त्यािंा यथाथग र्ौरव केला. 
 
गचिपट के्षिात छोटीशी हजेरी : 
 

सुमारे १९५४-५५ िे सुमारास मेहेबूब प्रॉडक्शनच्या “रोटी” या र्ाजलेल्या णित्पटामध्ये बेर्म 
अख्तरीबाईनी भणूमका केली. त्यात त्यानी दोन र्ािी र्ाणयली होती. ती पुष्ट्कळ रणसकाचं्या मनात रंु्जन 
करीत असतात आजही. 

 
पूरब आणि पंजाबी या दोन्ही र्ान पद्धतीवर ज्यािें प्रभतु्व होते, सुरीला ददगभरी आवाज, उदूगिे 

उत्कृष्ट उच्चार, र्ातानंा हामोणनयमवर णफरिारा सफाईदार हात, या सवािा सुंदर संर्म म्हिजे पद मश्री 
बेर्म अख्तर! अहमदाबाद येथे ठरलेल्या मणैफलीस बाई अर्त्याने हजर राणहल्या, र्ायल्या, णनघतेवळेी 
अशिपिा वाटत असताना, केवळ श्रोत्यािंी णनराशा होऊ नये म्हिून त्याि अवस्थेत त्यानंी प्रामाणिकपिे 
र्ाऊन रणसकानंा आनंद णदला. पि ती मणैफल शवेटिी ठरली आणि दुसरे णदवशी म्हिजे ३० ऑक्टोबर 
१९७४ रोजी त्यानंी रणसकािंा कायमिा णनरोप घेऊन त्या अल्लाच्या घरी रे्ल्या. सवग सरं्ीतसृष्टीवर दुःखािी 
अवकळा पसरली. 

 
“जमुना के तीर” याि भरैवीने त्यानंी आपली जीवन भरैवी संपणवली. या र्ानकोणकळेनं आपले र्ाि ं

अशारीतीने संपणवले, वयाच्या साठाव ेविी. 
 

कोयणलया मत कर पुकार । 
कलेजोवामे लार्ी कटार ॥ 

 
हे त्यािें र्ािे आठवनू त्याचं्या स्मृतीला माझे सादर प्रिाम. 

 
(रणववार, नवशिी २८ जून, १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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रूपि णसपंन्न िझल िागयका मेनकाबाई गशरोडकर 
 

श्रेष्ठ कीर्षतमान कलावती श्रीमती मेनकाबाई णशरोडकर यािंा अणतलोकणप्रय असा एक जमाना 
होऊन रे्ला, तो ज्यानंी प्रत्यक्ष पाणहला, ऐकला अन् अपणरणमत सुखािा अणवस्मरिीय अनुभव घेतला असेल 
त्यानंाि यथाथग कल्पना येईल. कारि त्यािें विगन करायला शब्द अपुरे पडतात. 
 

डोळे आणि कान यानंा तृप्त करिारा सौंदयगस्वर-लयीिा तो धंुदबेबंद असा जमाना होता. त्याचं्या 
र्ान वैणशष्ट्ट्ािें मूळ त्याचं्या बालपिापासूनच्या जािीवपूवगक केलेल्या णशक्षिामध्ये व संस्कारात आहे. 

 
“पक्षाला उडायला कस ंयेतं?” णविारले तर आपि काय उत्तर द्याव?े “णनसर्गतः” मर् हेि उत्तर 

मेनकाबाईंच्या बाबतीत कुिीही देईल. पणहल्या श्वासापासून सुरेल र्ाण्याच्या, लयीच्या नादाति त्या 
वाढल्या, तंबोऱ्यािा आणि घंुर्रािंा आवाज ऐकून त्यािें रडिे थाबंत असे, तहान-भकूही णवसरून जात 
असत, अस ंनातेवाईक कौतुकाने विगन करीत. “र्वयािे पोर रडले तरी सुराति रडतं” अशी म्हि आहे. ती 
मेनका साथग करीत असे. 

 
मातेकडून णमळत रे्लेले शािशुद्ध र्ायनािे आणि नृत्यकलेिे णशक्षि यामुळे पाया मजबूत झालेला 

आणि वरे्वरे्ळ्या संर्ीततज्ज्ञाकंडून णमळत रे्लेले ज्ञान अखंड मेहेनतीने आणि रंर्ील्या रणसल्यावृत्तीने ते 
वाढवले हा त्यािंा स्वभाव णवशिे. 

 
र्ोव्यातून बेळर्ावला रहायला आल्यावर त्यानंा धम्मि खाँ सारख्या श्रेष्ठ र्वैय्याकडून शािीय 

संर्ीतािे उत्तम णशक्षि णमळाले. 
 
संर्ीताच्या णवणवध प्रकारातं नैपुण्य णमळवायिे असेल तर शािीय संर्ीतािंी मूळ बैठक पक्की 

करावीि लार्ते, हे ओळखून ख्याल र्ायनात सरर्म लयकारी, बोलअंर् पकं्क झाल्यामुळे भावपूिग ठुमरी 
र्ायन, रणसले र्झल र्ायन यात त्यानंी आपल्या बुणद्धमते्तमुळे सुयोग्य प्रर्ती केली अन् त्यामुळे संर्ीत 
व्यवसायामध्ये भरपूर यश णमळत रे्ले. अणभनयासह नृत्य र्ायनािे कायगक्रम करिं हा त्याचं्या शृरं्ाररसपूिग 
कृतीिा णवशिे भार् होता. त्यामुळे धनवान रणसकवर्ग त्यानंा भरपूर प्रमािात लाभला. आणि यश, धन आणि 
णकती त्याचं्या पायाशी सतत लोळि घेत असल्यास नवल ते काय? मफैलीिा प्रारंभ रु्रंूच्या आदेशानुसार 
त्या र्ाण्याच्या मणैफलीत प्रारंभी ख्याल र्ायनही उत्तम करीत. मेनकाबाईिे रु्रू धम्मि खाँ हे उत्तम र्ायक 
तसे उत्तम तबलजीही होते. र्ाि ं णशकणवतानंा खाँ साहेब तबला वाजवनू णशकवीत. त्यामुळेि ताल पक्का 
आणि लय अंर्ात मुरल्यासारखी झाली होती बाईंिी. 

 
मेनकाबाईनी धृपदधमार र्ायकीिाही रणसकपिे परामशग घेतला, जीवनामध्ये सवगप्रकारच्या 

संर्ीताला स्थान आहे असे त्यािें मत होते. 
 
“अमृतमंथन” हा कहदी णित्पट पाहून आल्यावर त्या त्यातील “रात आयी है नया रंर् जमानेके 

णलए” ही र्झल एक तासभर छेडीत होत्या. त्या म्हित “र्झल कव्वाली र्ायन म्हिजे आपले जस ंभजन 
तस ंर्ायन” अल्लािी स्तुणतआळविी त्या काव्यात असते. मुसलमान कणव परमेश्वर व भि यािें नाते आशूक 
माशूक (णप्रयकर-पे्रयसी) मानून आपली कव्वाली रितो. बडे महंमद खाँ, हैदर खाँ, नथ्थन खाँ यासारखे 
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मोठे मोठे खानदानी र्वईही कव्वाली, र्झल र्ात होते. त्यात त्यानंी कधी कमीपिा मानला नाही. एखादा 
धमार तासभर छेडून झाल्यावर “पािी भरेली नार” हा लोकणप्रय दादरा ककवा “अब काली बदणरया आयी” 
यासारखे सावनर्ीत ककवा एखादी रंरे्ल र्झलही ते णततकेि रंर्वनू पेश करीत असतात. पुण्याच्या संर्ीत 
पणरिदेत “दरबारी” ख्याल र्ायल्यानंतर फैय्याझ खाँ साहेबानंी मस्त दादरा र्ाऊन श्रोत्यानंा खूि केले 
होते. “श्रोत्याचं्या सूिनेिी कदर करिे हे र्ायकािे कामि आहे.” हे मेनकाबाईिे णविार मननीयि आहेत, 
हे कुिीही मान्य करील, कारि प.ं भास्कर बुवा वखले, उस्ताद मंजी खाँ साहेब यानंा ठुमरी नाट्पद 
र्ायला कधी कमीपिा वाटला नाही. मंजी खाँ हे तर भावर्ीतेही उत्तम र्ात असत. 

 
मेनकाबाईना ख्याल र्ावा लार्तो पि ठुमरी, दादरा, र्झल हे प्रकार त्याचं्या र्ळ्यातून आपोआप 

येतात, त्यात त्या पूिग रमतात असे रणसक जािकारािे मत होते, ते मीही अनुभवाने सारं्तो की, र्ातेवळेी 
स्वतःला उत्कट भावनेत झोकून देण्यािी त्याचं्यापाशी शिी होती. मेनकाबाईिी ठुमरी खानदानी डौलाने, 
स्वाभाणवक प्रसन्नतेमुळे इतराचं्यापेक्षा वरे्ळी णदसते. यािे कारि त्यािंा जवारदार बुलंद आवाज, सवग 
सप्तकातं सारख्याि मोकळेपिाने सुरेलपिाने वावरिारा मधुर स्वर आणि शब्दाचं्या पणलकडील भावदशी 
शब्दोच्चार, हरकती, खटके, मुरक्या इत्यादी लाणलत्यपूिग नखरेल र्ायन, यामुळे श्रोते देहभान णवसरून 
धंुद होत असत. भावना व रंर् यािंा उत्किग साधण्यासाठी लयीच्या सहज अंदाजात बोलबनाव करिे, 
नृत्यानुकूल हावभाव करून तालाला ककवा लग्ग्यानंा न भीता उलट लयीच्या उपजमध्ये त्यावर 
सौंदयगपूिगतेने स्वार होऊन आर्ळा आनंद णनमाि करिे हे त्यािें अतुलनीय कौशल्य प्रर्ट होत असे त्यामुळे 
श्रोते स्स्तणमत होऊन “वाहवा” िी बरसात करीत. मेनकाबाईिे कहदी व उदूग उच्चार सहजपिे उत्तर 
कहदुस्थानी असायिे. त्या भािेिी मूळिी ऐट व र्ोडवा णटकणविारे असायिे. “पूरब” आणि “बनारसी” 
पद्धतीने त्या ठुमरी, कजरी अन् दादरा पेश करायच्या. 

 
बाज तोि पि एकात “लास्य” तर दुसऱ्यामध्ये “ताडंव” असे “पूरब” अंर्ाच्या ठुमरीत क्वणित थोडा 

पंजाबी ढंर् णमसळून और मजा करीत. त्यात बुणद्धमते्तिी व र्ळ्यािीही कसरत जािव.े ठुमरी दादरे याचं्या 
पुराण्या बंणदशींिा भरपूर संग्रह त्याचं्याकडे होता. त्यामुळे मणैफलीत खूप णवणवधता अनुभवायला णमळत 
असे. 
 
बेळिावहून म ंबईत वास्तव्य : 
 

बेळर्ावहून मंुबईत यशस्वी घोडदौड १९२७ साली जन्मलेल्या शोभा या आपल्या रु्िी कन्येसह 
दहा-बारा विांनी मेनकाबाई मंुबईत दाखल झाल्या त्या आपली कलासाधनातपस्या पणरपक्व करूनि. 
त्याचं्या कलासपंने्निे वर केलेले सारे विगन हे मंुबईतील वास्तव्यात रणसकानंी अनुभवलेले आहे. 

 
णहज मास्टसग व्हॉइस ग्रामोफोन कंपनीत मी जी. एन. जोशींबरोबर “संर्ीत णनयोजक” म्हिून १९४४ 

पासून काम करू लार्ल्यावर कंपनीतफे अनेक कायगक्रमानंा आम्ही दोघे हजर राहून आनंद घेत होतो व 
लहानमोठ्या कलाकाराशंी सतत संपकग  ठेवनू होतो. एक रंर्तदार अनोखी मेहफील मलबार णहलवरील 
एका अलीशान बंर्ल्यात जी. एन. जोशींसह कायगक्रम ऐकायला (आणि पहायला) मी रात्ी १० वाजता 
रे्लो. त्या मोठ्याशा हॉलमध्ये काणश्मरी र्ाणलिे, हंड्याझुंबरे, शोणभवतं वस्तू यािंी रेलिेल होती. अत्तरािा 
सुर्ंध दरवळत होता. मोजकेि पि श्रीमंतीिा णदमाख दाखणविारे श्रोते र्ाद्यावंर तक्याला टेकून ऐटीत 
बसले होते. आपि आज वरे्ळ्याि मणैफलीसाठी आलो आहोत अस ंमला जािवत होतं. आमिे जोशीसाहेब 
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मात् सराईताप्रमािे हास्य-णवनोद करीत त्याचं्यात सामील झाले होते. इतक्यात.... एका दारावरिा 
णझरणझरीत पडदा नाजूक हाताने बाजूला सरकला आणि एक लावण्यवती णतच्या सहेलीसह त्या झर्मर्ाट 
णदवािखान्यात हलके हलके पदन्यास करीत येऊन उभी राणहली. सवांना सस्स्मत वदनाने णतने “नमस्ते” 
केला. णतिा पोिाख णवणशष्ट तऱ्हेिा होता. सळसळीत पायजमा, वलेबुट्ािंा खमीस, णकरणमजी रंर्ािा 
दुपट्टा कानात णहऱ्यािें डूल, नाकात मुरिी, र्ळ्यात णहऱ्या-मोत्यािें दाणर्ने असा एकूि आकिगक पेहेराव 
णतिा व सहेलीिाही. णतच्या डाव्या-उजव्या बाजूला साथसंर्त करिारे बसले. तंबोरा त्या सहेलीने िड्  
पंिम जुळवनू हाती घेतला. तबला सुरात जुळणवलेला होता. त्यावर हलकीशी थाप मारली तबणलयाने. 
पेटीवर मंदस्वर तरळू लार्ले आणि तार िड्जापयंत एक तान सरगकन जाऊन एकदम र्झल सुरू झाली. 
 

वो जो हममे त ममे करार गकया था त म्हे याद हो के, ना याद हो ॥ 
 

र्झलच्या या पालुपदावर पेटीवाला आणि तबलजी यािंी मनोवधेक आतिबाजी सुरू झाली. माझा 
कान त्या र्ाणयकेच्या सुरेल सुराकंडे आणि दृष्टी णतच्या बोलक्या डोळ्याकंडे होती. णतिे सौंदयग मला णतच्या 
सुरातून णदसत होते. “म झे सब है याद जरा जरा” असे म्हितानंा णतने सुंदर आदा केला. 

 
तालाणशवाय ह्या ओळी भावणववशतेने णतने पेश केल्या आणि पुन्हा हसतमुखाने ती ओळ केरव्यामध्ये 

र्ाणयली. त्याबरोबर एक मुखडा वाजवनू तबणलयाने मस्त ठेका धरला, णतिा आवाज मधुर होता. सुरािंी 
समज जािवत होती. र्ळ्यातून मुरकी, हरकती, खटके सरसर णनघत होते. लणडवाळपिे अन शब्दाथांिी 
िमक णतच्या डोळ्यात िमकत होती. णतथले इतर शौकीन हे र्ाणयकेिे रूप, नखरा अन् णतिा आदा याति 
रंु्तून पडले होते व “वाहवा” देत होते. मला त्या र्झलापेंक्षा णतच्या र्ाण्यािी, रूपापेक्षा रसािी आणि 
लावण्यापेक्षा लयकारीिी मातब्बरी जास्त महत्त्वािी वाटत होती. त्यामुळे मी “अहाहा” देत होतो. “कोई 
बात ऐसी ह यी के त म्हारे गदल को ब रा लिी, तो बयासें पहले ही भूल जाना त म्हे याद हो के, ना याद हो” 
आमिे जोशीसाहेब र्झलने भारावलेले णदसले. मी र्ाण्याने सुखावलो होतो. र्ाणयकेने णविारले “आिखी 
काही फमाईश आहे?” मला र्झल इतके याद नव्हते. पि एक ठुमरी मी सुिणवली. 
 
“आख्खी रात िाये । कोई नही आये ।” 
 

मास्तर कृष्ट्िरावाचं्या र्ळ्यातून मी ती ऐकली होती. मास्तर णपलू रार्ात र्ायिे आणि सारे श्रोते 
प्रफुल्लीत होऊन ऐकायिे. जोशी साहेब म्हिाले, “मेनकाबाई, आमच्या या दोस्ताला ठुमरीणशवाय काही 
कळत नाही. 
 

वो णबघडना नस्ल की रात का । 
वो न मानना णकसी बात का ॥ 
वा नही नही की हर अदा । 
तुम्हे याद हो के, ना याद हो ॥ 

 
तीि र्झल णतने माझ्याकडे पहात लणडवाळपिे पुरी केली. 
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“...मीलनाच्या वळेी तुम्ही काय णबघडलात, काही म्हिता काही मानले नाहीत, नको नको म्हटले 
तरी ऐकले नाहीत-तुम्हाला आठवते की नाही कोि जािे! ...” मी मनापासून दाद णदली. र्झल संपली, 
र्ािे संपले नाही, शब्द संपले; अथग संपला नाही. वाद्य ं थाबंली पि सूर थाबंला नाही. णतला जो अथग 
सारं्यिा होता तो मला समजला होता. ती र्णहवरली होती. सारे स्तब्ध होते. 
 

णतच्या आग्रहाखातर मी पान घेतले. णतने लवनू नमस्ते केला. र्ाण्याला मनापासून दाद णदली की, 
र्ायक कलावतं पे्रमाने मुजरा करतात. र्ाण्यातली ती ओळ. “वो नही नही की हर अदा” ती पुन्हा पुन्हा 
रु्िरु्िून मला पे्रमभराने ऐकवीत होती. मी नकळत “वाहवा वाहवा” केलं. णतला खूप बरे वाटलं. णतनं 
डोक्यावरला दुपट्टा खाली घेतला. बटा नाजूक बोटानंी सावरल्या. णतच्यार्ाण्याबद्दलिी मी शाबासकी 
णदली. णतला मनापासून आनंद झाल्यािे णदसलं. जोशीसाहेब म्हिाले, “मेनकाबाई, या आमच्या 
दोस्तासंाठी एक ठुमरीिी झलक दाखवाना” बाईनी आनंदाने साथीदारानंा खूि करून मध्यम स्वर लावला 
आणि णमश्र पहाडीमध्ये “होली खेलत नंदलाल” ही ठुमरी सुरू केली. “नंदलाल” या शब्दावर णवणवध 
स्वरालंकारानंी आलापी रंु्फली की, ऐकता ऐकता श्रीकृष्ट्िाच्या रंर्पंिमीस श्रोते रु्लाल उधळू लार्ले 
आहेत असा भास णनमाि झाला. पंजाबी ढंर्ाच्या र्ायकीनं श्रोते मोहरून रे्ले, मादक िैतन्यमय रंु्जनानं 
शृरं्ार रस ओथंबनू वाहू लार्ला, अमयाद कल्पनाशिीप्रमािे तयार र्ळा णफरत होता. आम्ही त्या आर्ळ्या 
र्ायकीनं धंुदबेबधं झालो. दोन र्ंधार, दोन णनिाद, दोन मध्यम यािंा कल्पक वापर करून ही ठुमरी बेहद्द 
रंर्ली. ते शब्दानंी यथातथ्य सारं्िे कठीिि! पि माझ्या जीवनातल्या संर्ीत मंजूिेत एक णहरा जतन 
करायला णमळाला हा आजिा णदन णवशिे. “मेनका” या र्ाणयका अप्सरेच्या सहवासात मला शृरं्ार र्ीतं 
श्रवि करण्यािा दुर्षमळ योर् लाभला आणि आर्ळावरे्ळा शब्द स्वरािंा मनोहारी सरं्म पणरणित झाला व 
मेनका णशरोडकरबाई या असामान्य, सवांर् पणरपूिग र्ाणयकेिे र्ािे प्रत्यक्ष ऐकून बरेि र्ैरसमज दूर झाले. 
त्यािें श्रेष्ठत्व मनोमनी, पटलं. पि हे श्रेष्ठत्व पटवनू देण्यासाठी त्याचं्या ग्रामोफोन रेकॉडगस् आज उपलब्ध 
नाहीत यािा फार णविाद वाटतो. र्ोहरजान, मलकाजान, अख्तरीबाई, णसदे्धश्वरी देवी, रसूलनबाई याचं्या 
थोड्याफार रेकॉडगस्  केशवराव भोळे याचं्याकडे होत्या. त्याही आता र्ोव्यात रे्ल्या आहेत म्हिजे त्याही 
आता दुर्षमळि आहेत. आणि आकाशवािीवर तर आनंदि आहे. त्यानंा ही नावहंी माणहती नाहीत हे दुदैव. 
 

(रणववार, नवशिी १२ एणप्रल १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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लावण्यिीत िागयका बाई स ंदराबाई 
 

“वनवासी राम माझा सारं्ा कुिी पाणहला” करूि भावनेने र्ाणयलेल्या या र्ीतािी ग्रामोफोन रेकॉडग 
ऐकून ती र्ाि ंमी खूप आवडीनं र्ात असे. तसंि प्रभातच्या मािूस णित्पटामध्ये “मन पापी भलूा कौन इसे 
समझाए” हे र्ीत तन्मयतेनं आईच्या भणूमकेत ज्यानंी र्ायलं होतं (तेही मला खूप आवडत असे म्हिून 
रेणडयो कायगक्रमात मी र्ायलेलं श्रोत्यानंा खूप आवडलं होतं) त्या लोकणप्रय र्ाणयका बाई सुंदराबाई ह्यािंा 
भणवष्ट्य काळात पणरिय होईल, मनमोकळी ििा करण्याइतका पणरिय होईल, अशी त्यावळेी कल्पनाही 
नव्हती मला. 

 
अंदाजे १९४५ ते १९५३ या काळात सुंदराबाई व नटसम्राट बालर्धंवग यानंा मंुबई आकाशवािीवर 

“सन्माननीय मार्गदशगक कलाकार” म्हिून नेमण्यात आलं होतं. त्यामुळे या दोघािंा मुक्काम णदवसा ५/६ 
तास आकाशवािीवर णनयणमतपिे असायिा. आकाशवािीच्या क्वीन्स रोड ऑणफसमध्ये त्याचं्यासारख्या 
असामान्य कलावतंाकंडून मनमोकळेपिात जे णशकता येईल ते णशकाव ं असं वातावरि होतं. त्याचं्या 
सहवासात राहून सारं्ीणतक र्प्पा ििा करि ंहा एक अणत सुखद अनुभव होता. त्या अनुभव कथा णलणहल्या 
तर सुंदर गं्रथ होईल (पि हल्ली वाििार कोि?) यावळेी सुंदराबाई वृद्धावस्थेत असूनही आवाजात 
सुरेलपिा हरकती मुरक्यािंी नजाकत कायम होती यािाि अथग त्यािंा णरयाझ णनयणमतपिे िालू होता. 
आकाशवािीच्या आर्षटस्ट रूममध्ये भतूकाणलन ििा आणि र्ािी ऐकण्यात खूप आनंद णमळत असे, कारि 
बाईंिा स्वभाव मनमोकळा आणि णवनोदी होता. एवढ्या मोठ्या णवख्यात कलावतंािी जडिघडि कशी 
झाली ही माझी णजज्ञासा बाईनंी वळेोवळेी पूिग केली. 

 
सुंदराबाई जाधव ह्या मूळच्या पुण्याच्याि. बाई सुंदराबाई पुिेकरीि या नावानं त्या लोकणप्रय 

होत्या. त्यािं ंरार्दारी र्ायन णशक्षि प्रथम ठाकूरदास बुवा नावाच्या कनोजी ब्राह्मि र्वैय्याकडे पुण्याति 
झालं. आणि लाविी र्ायनाि ं खास णशक्षि साताऱ्याकडील एका तयार ढंर्दार र्ायकाकडे-दाभाडे 
र्ोंधळ्याकडे-पणु्यातंि झालं. त्यानं बाईंच्याकडून उत्तम तयारी करून घेतली त्यामुळे सुंदराबाई या र्ायन 
प्रकारात लोकणप्रय झाल्या. बाईि ंअंतःकरि फारि भावनाप्रधान रणसक व संस्कारक्षम होतं. शोधक व सूक्ष्म 
अभ्यास करिारी कुशाग्र बुणद्ध होती. उस्ताद रु्लाम रसूल खाँ यािें एक बीनकार बंधू होते त्याचं्याजवळून 
ठुमरी, होरी, र्झल, कव्वाली हे सवग र्ानप्रकार त्यानंी आत्मसात केले पि आद्यरु्रू ठाकूरदासबुवा यानंी 
बरेि वि े प्रिारातील रार्ािंं पद्धतशीर णशक्षि देऊन णिजा व भजनंही बाईनंा णशकवली. त्याचं्या 
आवाजाला शोभेल, जुळेल अशी सुरेल ढंर्दार र्ायकी देऊन त्यािंा संर्ीतािा पाया भक्कम करून घेतला 
ही र्ोष्ट डोळ्यात पािी आिनू कृतज्ञतेनं आम्हाला बाई सारं्त. 
 
सवांि पगरपूणप रसीलं िायन : 
 

महाराष्ट्राि ंआवडतं र्ीत म्हिजे लाविी. ती तयार र्ळ्यानं, भावनेनं अणतशय उत्कृष्टपिे र्ािारी 
एकि बाई होती ती म्हिजे सुंदराबाईि. तरूिपिी आकाशवािीवर सतत होिारे कायगक्रम सवगत् होिाऱ्या 
यशस्वी मणैफली, ग्रामोफोन रेकॉडगस् यामुळे सुंदराबाईंच्या ऐन उमेणदत नावं सवगत् दुमदुमत होतं. एवढंि 
नव्हे मी त्यानंा पाणहलं त्या उतार वयातंही त्यानंा मोठ-मोठे कलाकार मान देत असत. महाराष्ट्र संर्ीतािा 
इणतहास णलणहतानंा सुंदराबाईंना मानाि ंश्रेष्ठस्थान द्याव ंलारे्ल, यात संशय नाही. कारि १९१७ ते १९३५ 
पयंत लाविीप्रमािेि होरी, कजरी, भजन, र्झल, कव्वाली इ. सवग प्रकारि ंर्ाि ंढंर्दारपिे व समथगपिे 
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र्ाण्यात दुसरी कुिी र्ाणयका िमकली नाही, अस ं वयोवृद्ध जािकार सारं्त असत. खुद्द हैद्राबादच्या 
णनजामसाहेबानंी भर जलशातं “मराठी होनेपर भी क्या साफ उदूग जबान णदमाख से बोल रही है!” असे 
उद र्ार काढून सुंदराबाईिंा र्ौरव केला होता. 
 

बंर्लोर-म्हैसूरकडील र्ाणयका त्याचं्या सुरेल आवाजावर इतक्या खूि होत्या की, “अम्मा आप यहीं 
रह जाइए” असं बाईंना म्हित व त्यािें लार्ोपाठ कायगक्रम घडवनू आिीत आणि शक्य तेवढं णशकून घेत. 
मणहना मणहना णतथे बाईंिा मुक्काम वाढत असे. 
 

एका दाणक्षण्यात र्ाणयकेनं सुंदराबाईंि ं विगन केलं आहे “बाईिंा आवाज मूळिाि अकतशय र्ोड 
असून त्याला एक नाजूकशी झार आहे. तो मादक तसाि णवलक्षि लाघवी आहे.” 
 

बालर्ंधवासारख्या िोखंदळ र्ायकाला सुंदराबाईंि ं र्ािं फार आवडत असे. र्प्पाचं्या ओघात 
त्यानंी केलेलं विगन मननीय आहे. “शृरं्ार, करूि व शातं रसावर सुंदराबाईंि ंणवशिे प्रभतु्व असे. शृरं्ाणरक 
लाविी र्ाताना मुरकी खटका यािंा उपयोर् त्या समजून करीत. तालाला लयीला अनुसरून त्या 
शब्दच्छेद करीत तेव्हा शब्दािंी ठसकेदार फेक, त्यानंा घातलेली मुरड, णर्रकी तानािंा उपयोर् 
शृरं्ाररसािा पणरपोि कुशल कारार्ीराप्रमािे त्या करीत असत. या णवधानािा अनुभव त्याचं्या रंरे्ल 
रेकॉडगस् मधूनही येतो “सखे नयन रंर्” ऐकून ददग आलं डोळ्यानंा पािी “तुझ ंमुरकत िालि”ं “नको नादी 
रं् लाव”ू ह्या लावण्या मी त्याचं्याकडून प्रत्यक्ष भेटीत र्ाऊन घेतल्या त्यावळेी मला त्यािा पुन्हा प्रत्यय 
आला. याणशवाय “मोरा बन्सीवाला” “कान्हा मुखसे न बोलो” “न मानंुर्ी हरर्ीज” ही कहदी ददगभरी र्ीतं 
ऐकून हृदयाच्या तारा हळुवारपिे छेडल्या जात आणि अंतःकरिाला पाझर फुटत असे व त्यात र्ीतातंल्या 
भावना त्याचं्या िेहऱ्यावर स्पष्ट णदसत असत. 
 

अख्तरी फैजाबादी, रसूलनबाई, णसदे्धश्वरी देवी, जोहराजान याचं्याशी सुंदराबाईंच्या र्ाण्याशी 
साम्य जािवत असे. 
 

सुंदराबाईंिी मणैफल समजून उमजून साथ संर्त करिारा त्यािंा एक उत्तम तबलजी घम्मिखाँ 
नावंािा होता. त्याच्या रंर्तदार साथीने सुंदराबाईिंी मणैफल हमखास रंर्त असे. बाईंच्या बऱ्यािशा 
ग्रामोफोन रेकॉडगस् मध्ये या घम्मिखाँिी ढंर्दार साथ ऐकायला णमळते. बाईंच्या ऐन उमेदीत ज्यानंी त्यािें 
जलसे ऐकून मनमुराद आनंद लुटला असेल “ते पुरुि दैवािे” असं म्हटल्या वािून रहावत नाही. 

 
नटसम्राट बालर्धंवग याचं्याशी र्प्पाचं्या ओघातं जे विगन मला ऐकायला णमळालं ते सारं्तो. “बाईंिे 

डोळे बोलके आणि णमस्ष्ट्कल होते. लाविीतली ददगभरी कहािी डोळ्यानंी आणि सुरानंी त्या उकलून 
दाखवीत. लय अशी संथ की जि ूख्यालािी लय. “ददग” या शब्दािा उच्चार त्या अशा हळूवारपिे करीत 
जि ूहृदयातली खोल जखम त्याचं्याि णजव्हारी रे्ली आहे. 

 
एक सोज्वळ, साधी, पािवारी एकरंर्ी पातळ नेसलेली िार िौघीसारखी असायिी. बोलण्यात 

वावरण्यात णवलक्षि मादगव होतं. 
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र्ंधवग कंपनीनं र्डकऱ्यािं ं ‘एकि प्याला’ हे नाटक करायि ं ठरवलं तेव्हा रु्रूवयग भास्करबुवा 
बखले याचं्या सूिनेवरून सुंदराबाईनंी आपल्या संग्रहातल्या उत्तमोत्तम िाली णदल्या होत्या त्यातील “णदलट 
बेकरार तूने” या िालीवर “कशी या त्यजू पदाला” हे पद, “कत्ल मुझे कर डाला” या िालीवर “सत्य वदे 
विनाला” तसेि “णपया मनसे” या िालीवर “प्रभ ुमजवणर कोपला” ही सारी पदं अणतशय लोकणप्रय झाली. 
पं. भास्करबुवानंा सुंदराबाईिंं भावपूिग र्ाि ं फार आवडायि.ं कारि र्ीतािा अथग, भावना व रस यािंी 
जािीव ठेवनू त्या नेहमी र्ात. त्यात नजाकत आणि बुणद्धिातुयग णदसत असे. र्ातानंा त्या हातवारे करीत 
तेही र्ाण्यात रंर्ल्यामुळे अथानुकूल असत.” 
 

एकि प्याला नाटकातंील सर्ळीि पदं प्रसंर्ानुकूल रस पणरपोिक आहेत. बालर्धंवांनी ती पदं 
तन्मयतेनं र्ाऊन णवणवध स्वरप्रकारानंी नटवनू रंर्भमूीवर रसोत्किािी पणरसीमा र्ाठली होती असं त्या 
वळेिे पे्रक्षक, जािकार अणभमानानं सारं्ताति, पि आम्ही त्याचं्या ग्रामोफोन रेकॉडगस् वरून आणि 
बालर्ंधवांच्या वाधगक्यात आम्ही जे स्टेजवर जवळून ऐकलं आहे त्यावरून मी िारं्लं जाि ूशकतो. 
 
एक हृदयस्पशी अन भव : 
 

एकि प्याला नाटकाच्या णनणमत्तानं बालर्ंधवग आणि सुंदराबाई ह्या थोर कलाकारामंध्ये खूप 
जवळीक णनमाि झाली होती ती म्हिजे दादा आणि ताई या श्रेष्ठ, पणवत् नात्यानं. 

 
क्वीन्स रोडवरील इन्कम टॅक्स इमारतीच्या णतसऱ्या मजल्यावर ऑणफस आणि िौथ्या मजल्यावर 

आकाशवािी स्टुणडओ व स्टाफरूमस् होत्या. आमच्यासह सुंदराबाई स्टुणडयोतून बाहेर आल्या सायंकाळी 
आणि णलफ्टमधून अर्दीि साध्या विेातं नटसम्राट बालर्ंधवग अिानक णतथ ंबाहेर पडलेले बाईनंी पाणहले. 
एकमेकानंा बरेि विांनी पाणहल्यामुळे दृष्टीभेट होताि “दादा” “ताई” म्हिून झेप घेतली. ते कडकडून भेटले 
एकमेकानंा. सुंदराबाई हंुदके देत आनंदाश्र ूर्ाळीत होत्या. फार विांनी ही अकस्ल्पत भेट झालेली आणि 
एके काळच्या वैभवशाली नटसम्राटाि ं अर्दीि सामान्य विेातलं रूप पाहून बाईनंा आियगयुि दुःखही 
झालं. “दादा, कायरे ही तुझी अवस्था?” वैभवाच्या णशखरावरून उतरलेल्या या बणहि-भावडंािी माया 
एकरूप झाली होती. हा सुखद भावस्पशी प्रसंर् पहायला णतथे मी, कृ. द. दीणक्षत (अणधकारी) व झेड्. ए. 
बुखारी (स्टेशन डायरेक्टर) योर्ायोर्ानं उभे होतो. सारे र्णहवरले. थोर कलाकाराचं्या थोर मनािं ं ते 
मनोज्ञ दशगन होतं. त्याचं्या व्यथा, स्मरि मोकळं झालं. कलाकारामंध्ये आपापसात कस ंणजव्हाळ्याि ंनातं 
असाव,ं यािा हा एक आदशगि होता. आजच्या कलाकरानंी यावर जरूर णविार करावा व स्नेहसबंंध 
संघणटत करावते व सुणशणक्षतानंी सुसंस्कृत होऊन सामाणजक जािीव वाढवि ंआज अवश्य आहे, हे यावरून 
णसद्ध होत आहे. आज आम्ही कलाकार एकमेकािं ंर्ािंही ऐकत नाही इतके अहंमन्य, आत्मकें द्रीत णवणित् 
वार्त आहोत म्हिून या पूवीच्या श्रेष्ठ कलाकारािें आदशग वतगन, सुसंस्कृतपिा यािं ंस्मरि करि ंयासाठीि 
हा लेखन प्रपंि आहे. 

 
या जर्ािा सवग प्रकारिा अनुभव घेतल्यामुळे बरे वाईट णदवसही बणघतले होते. तरीही सुंदराबाई 

शातं व णवनम्र होत्या. आयुष्ट्याच्या संध्या प्रकाशात त्यािं ं व्यणिमत्त्व सोज्वळ होत िाललं होतं. मावळत्या 
आयुष्ट्यातही ईिा, णजद्द होती व र्ाण्यािी, अथाशी, भावनेशी, एकरूप होण्यािी त्यािंी ताकद णवशिे होती, 
कायम होती. सुंदराबाईंनी हे जर् सोडून ४०-४२ वि े लोटली असतील तरी पि प्रभातच्या “मािूस” 
णित्पटामध्ये नायकाच्या पे्रमळ आईिी भणूमका उत्तम वठवनू “मन पापी भलूा, कौन इसे समझाये” हे 
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एकतारीवरील भजन अणतशय सुरेल व भावपूिग तन्मयतेनं र्ाणयलेलं आजही माझ्या तोंडी घोळत आहे व ते 
प्रसन्न व्यणिमत्त्व, तो पे्रमळ सहवास माझ्या मनी वास करतो आहे. त्या स्वर देवतेस माझे सादर प्रणिपात. 
 
(रणववार, नवशिी १ फेबु्रवारी १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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िान सरस्वती सरस्वती राणे 
 

णनसर्ामध्ये वैणित्र्य आहे व साम्यही आहे. कोणकळेिा आवाज र्ोड आहे. बलुबलु पक्ष्यािाही 
आवाज र्ोड आहे. दोघींच्या र्ोडीत फरक आहे अन् साम्यही आहे, आनंद आहे. सुणवख्यात र्ाणयका श्रीमती 
णहराबाई बडोदेकर आणि श्रीमती सरस्वती रािे याचं्या सुमधुर आवाजािी हीि नैसर्षर्क ईश्वरदत्त णकमया 
आहे. (पूवाश्रमीच्या णवख्यात र्ाणयका सरस्वती माने त्या ह्याि होत.) पं. सुरेशबाबू माने याचं्या या दोन 
सख्ख्या बणहिी व णशष्ट्या. पि त्यानंी आपल्या या लाडक्या धाकट्ा बणहिीला पणरश्रमपूवगक णवद्या देऊन 
णतला श्रेष्ठ र्ाणयका केली. अन् सरस्वतीनंही भणिभावाने रु्रूस्थानी पूजन करून णहराबाईकडूनही नंतर 
र्ानप्रसाद णमळणवला. 
 
दोघींच्या आवाजाची जात एकच : 
 

णहराबाई आणि सरस्वती याचं्या सुमधूर आवाजािी जात एकि. आकाशवािीवर र्ाि ं ऐकताना 
दोघींपकैी कोि र्ात आहे याणवियी संभ्रम णनमाि व्हावा इतके साम्य, माधुयग आणि लवणिकपिा तोि. 
णहराबाईच्या तालमीति सरस्वतीबाई तयार झाल्यामुळे र्ायनशलैी, आवाजािा लर्ाव एकि असिे हे 
स्वाभाणवक आहे. पि आवाजािा रु्िधमग एकि ंअसिे हा ईश्वरी िमत्कार आहे हे णनणित. एकदा त्यािंी 
जुर्लबंदी ऐकताना तर हे साम्य रणसकानंा आियगकारक जािवलं होतं. 
 

भि आणि परमेश्वर यामध्ये दुजाभाव न राहता ते एकरूप होतात तेि नाते या दोघींमध्ये 
रु्रूणशष्ट्यामध्ये मी पाह्यलं आहे. त्याचं्या वार्ण्यात आणि र्ाण्यातही. 

 
‘सौभद्र’ मधील सुभदे्रिे पणहलंि पद “णप्रयकर माझे भ्राते” हे पद सरस्वतीबाईच्याही र्ळ्यातून 

ज्यानंी ऐकले असेल त्यानंा त्या आतग स्वरामुंळे सुभदे्रणवियी एकदम सहानुभतूी णनमाि होई व करूि 
रसपूिग स्वरािंी उपज होत असताना अंतःकरिाला पाझर फुटत असे. त्यािंीही आवाजािी उंिी 
णहराबाईप्रमािेि आहे. “पाडुं नृपणत जनक जया” हे पद र्ाताना तार सप्तकातील पंिमापयंत त्याही 
सहजपिे जाऊन येतात. णहराबाईकडून णवद्या ग्रहि करताना त्याचं्या बुद्धीिी ग्रहि शिी णवशिे आहे हे 
जािवते. अणतशय अवघड तान, हरकत ककवा िीज ऐकल्याबरोबर र्ळ्यातून सहज काढता येते, हे तालीम 
देतेवळेी मी ऐकलं आहे. 

 
त्यािें स्वरज्ञान िारं्लेि पके्क आहे. जलद तानेिी “सरर्म” त्या िटकन करतात परंतु केवळ 

नक्कल करण्यािी प्रवृत्ती त्याचं्यात णदसली नाही. णशकणवलेले पिवनू त्यावर नवीन णनर्षमती करण्यािी 
प्रणतभा सरस्वतीबाईमध्ये मी पाणहली आहे. संर्ीतामधील शािीय व लणलत या दोन्ही अंर्ामध्ये त्या प्रवीि 
आहेत. ख्याल, ठुमरी, भजने व नाट्पदे हे सवग प्रकार त्या मणैफलीत सादर करतात. फि लाविी मात् या 
दोघीही र्ात नाहीत. कारि हा अणभरूिीिा प्रश्न आहे. 
 
श्रोत्याचंी वाहवा गमळतेच : 
 

त्यािंा स्वाभाणवक कल भणि, शातं, वत्सल या रसाकंडे णवशिे आहे. त्यािंी भजने ककवा प्रसंर्णनष्ठ 
नाट्पदे जशी िटकन रंर्तात तशी शृरं्ार रसािी ठुमरी णवशिे रंर्लेली मी ऐकली नाही. कारि स्वभावात 
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उच्छंृखलपिा नाही. णवलंणबत लयीत ख्याल र्ाताना सरस्वतीबाईिे स्वर इतके सुरेल लार्तात व मींड 
इतक्या मुलायमपिे त्या खेितात की श्रोत्याचं्या अंर्ावर रोमािं उभे राहतात. तंबोऱ्याच्या तारािंा स्वर 
आणि र्ळ्यािा स्वर एकरूप होतो की, त्याति त्यािंी व श्रोत्यािंी वृत्ती तल्लीन होते. “स्वरात सच्चा व 
तालात पक्का” तोि खरा र्ायक अशी एक साथग म्हि प्रिणलत आहे. 
 

प्रथम रार्ाचं्या स्वरानंी–आलापानंी अस्ताई–अंतरा भरून, मणैफलीिे वातावरि भारून 
टाकल्यावर तानािे सटे्ट सुरू होतात. तानेतील प्रत्येक स्वर र्मक युि, पीळदार, स्पष्ट व सुरेल लार्तो. 
तान इतकी बाधेंसूद अन् रेखीव असते की ती संपवनू पुन्हा िीजेिे पालुपद म्हिून समेवर येताि श्रोत्यािंी 
‘वाहवा’ णमळतेि हमखास. 
 

अनपेणक्षतपिे खुबीदारपिे समेवर येण्यािी कला ही तालर्त-लयीत पके्कपिा असल्याणशवाय 
कठीिि. त्याचं्या व णहराबाईच्या र्ाण्यात सहजता हा महत्त्वािा रु्ि प्रकिाने जािवतो व तो आनंद देतो. 
त्यामुळे र्ािे प्रथमपासूनि रंर्त जाते आणि श्रोत्यानंा वळेेिा णवसर पडतो. ते तल्लीन होतात. मणैफल 
कंटाळवािी कधीि होत नाही. कोित्याही नामवतं र्ाणयकेने दोन बणहिींिा हा आदशग आपल्यासमोर नेहमी 
ठेवावा व यश णमळवाव.ं 
 

णिजािंी बंदीश, र्ायकी अन् णवस्तार त्याचं्या उस्तादानंी त्यानंा पद्धतशीर बसवनू णदला आहे. 
त्यामुळे त्या र्ायला बसल्या की सवग जार्ा व प्रकार आपोआप णशस्तीत माडंले जातात. 
 

णकरािा घरािाच्या णिजािें मुखडे आकिगक असतात. उदारहिाथग– मुलतानीमधील “कवन देस 
र्ई” शकंरामधील “माथे णतलक धारा” शुद्ध सारंर्मधील “जाव े भवंरा दूर” आणि णबहार् ख्यालािे तोंड 
“कवन ढंर् तोरा” व भपूरार्ातील “सूधे बोल” ही अस्ताई पहा. 

 
बालर्ंधवांनी रंर्भमूीवर व ग्रामोफोन रेकॉडगस् वर लोकणप्रय केलेली “सत्य वदे विनाला” व 

“णदलरूबा हा या णजवािा” ही पदे आणि सौभद्र नाटकातील सुभदे्रिी पदे णहराबाईनी वरे्ळ्या ढंर्ाने व 
भावनेने र्ाऊन रंर्णवली व सरस्वतीबाईनी ही ती रंर्मंिावर लोकणप्रय केली असे जािकार म्हितात. 
 
अगवस्मरणीय प्रयोि : 
 

१९४९ मािग मधील मंुबईतील नाट्महोत्सवामध्ये सौभद्र नाटकािा आर्ळावरे्ळा प्रयोर् झाला. 
त्यात बालर्धंवग अजुगनाच्या भणूमकेत, मा. कृष्ट्िराव हे कृष्ट्िाच्या भणूमकेत आणि सरस्वतीबाई सूभदे्रच्या 
भणूमकेत होत्या. त्या रंर्तदार प्रयोर्ात सरस्वतीबाई “मीही काही कमी नाही” अशा थाटात मनापासून 
भणूमका रंर्वनू र्ाणयल्या होत्या. तो प्रयोर् अणवस्मरिीय झाला. हुशार आणि आवाजदार कलावतंामध्ये 
सवगसामान्यपिे मेहेनतीिा आळस हा दुरु्गि प्रकिाने णदसून येतो. पि सरस्वतीबाई मात् याला अपवाद 
आहेत. र्ाण्यािा कायगक्रम असो, नाटक असो ककवा तालीम असो पि रोज दोन तास कोपऱ्यात बसून 
तंबोऱ्यावर र्ाण्यािा णरयाज केल्याणशवाय णिजािंी व पदािंी उजळिी केल्याणशवाय त्या रहात नाहीत. हा 
त्यािंाही णहराबाईप्रमािेि णनयम आहे. 
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आनंदमयी जीवन : 
 

आपल्या आदरिीय रु्रूिे सारे सद रु्ि (णहराबाईिे) सरस्वतीबाईनी मनापासून अंर्ी बािवले 
आहेत. धंदेवाईक र्ायक र्ाणयकापं्रमािे त्यानंी कधीि िुकारपिा केलेला नाही. अत्यतं कळकळीने त्या मन 
लावनू र्ात असत. रात्ी साडेनऊ ते पहाटे िार वाजेपयंत णवश्रातंी न घेता त्यानंी केलेले कायगक्रम मी 
ऐकलेले आहेत. सवग तऱ्हेच्या अणभरूिी असलेल्या श्रोत्यािंी त्यानंी कदर केलेली आहे. पूिग णनर्वी अन् 
णवनयशील वार्िे हा त्यािंा स्वभावधमग आहे, स्थायीभाव आहे. कुिी स्तुती केली म्हिून त्या हुरळून जात 
नाहीत आणि कुिी कनदा केली म्हिून खिून जात नाहीत. आपल्या र्ानकलेशी पूिग प्रामाणिक राहून, 
कलेशी णनष्ठा ठेवनू णजव्हाळ्यािें वतगन ठेवनू आपले आयुष्ट्य त्यानंी आनंदमय केले आहे. 

 
या छोटूताई माने होत्या तेव्हा आणि नंतर श्रीमान रणसक यजमान रािेसाहेब लाभल्यावर 

वैभवशाली णदवस अनुभवल्यावर सौ. सरस्वती रािे प्रणथतयश र्ाणयका म्हिून कीर्षतमान झाल्यावरही 
त्यानंी व्यवसायाला कधी बाजारी स्वरूप येऊ णदले नाही. यािे कारि घरातले आईिे-बनूताईिे व बणहि 
णहराबाईिे आदशग संस्कार. 

 
स्वरावंर मनापासून पे्रम त्यामुळे र्ोडवा, रंर्त व संयम, ईश्वरणनष्ठा ही संर्ीतातील मूलभतू तत्त्व े

सतत आिरिात आित असल्यामुळे संर्ीतातलं मानाि ंश्रेष्ठ स्थान णहराबाईप्रमािे सरस्वतीबाईनी अढळ 
ठेवलं आहे. त्यािें यजंमान रािे हे शातं, सुस्वभावी, संर्ीतावर अढळ पे्रम करिारे णनलोभी लाभल्यानेि 
त्यािंी जीवनयात्ा आनंद यात्ाि आहे. 
 
संस्मरणीय एक आठवण : 
 

१९४४ ते १९५५ या दशकात मंुबईत व उपनर्रात संर्ीतािे कायगक्रम सतत झडत असत. सवगत् 
म्युणझक सकग ल्सही कायगरत होती. श्रोतेही उत्सुक असत. रात् रात् जार्नू रणसकजन, सामान्यजन 
संर्ीतािा आनंद मनसोि लुटत असत. कलाकारही त्या कालमानानुसार माफक मानधनामध्ये प्रामाणिक 
सहकायग देऊन व्यवसाय करीत. रेणडयोिे कायगक्रमही जनता कान लावनू सवग संर्ीत प्रकारािें व शािीय 
संर्ीतािे कायगक्रमही तत्परतेने नेहमी ऐकत असत व पसतंीिी पावती पत्ाद्वारे देत असत व त्या त्या रेणडओ 
कलाकाराला प्रत्यक्ष ऐकण्यासाठी णनमंणत्त करून आदर करीत व ऐकायला र्दी करीत असत. हे सारे मी 
स्वतःच्या अनुभवावरून मुद्दाम नमूद करीत आहे. यािा योग्य अथग सवांनी ध्यानी घ्यावा व आताच्या 
प्रणतकूल पणरस्स्थतीशी तुलना करावी. 
 

याि काळात मंुबई रेणडओ स्टेशनवर व अन्य कायगक्रम स्थळी सरस्वती रािे याचं्या सहज भेटीर्ाठी 
होत असत. एकमेकािें कायगक्रम ऐकून आम्ही स्वरानंद घेत होतो. स्नेहसबंधं कायम ठेवीत होतो. एका 
संर्ीत संस्थेतफे णर्रर्ाव भटवाडीतील हॉलमध्ये सरस्वतीबाईिा खास कायगक्रम होता. सवग कलाकार श्रोते 
म्हिून उपस्स्थत असल्यामुळे खाँसाहेब अब्दुल करीम, सुरेशबाब ूमाने, णहराबाई बडोदेकर याचं्याबद्दल व 
र्ायकीबद्दल आदर बाळर्िारेि सारे होते. स्वतः श्री. रािे हेही आवजूगन हजर होते. तबला नवाज 
खाँसाहेब शमशुणद्दन हे तबला साथीस होते. दोन तंबोरे एकरूप होऊन िड्ज पंिम सवंाद झित्काणरत होते. 
णतसरा तंबोरा बाईच्या हाती नाजुकपिाने साथ करत होता. त्या छोट्ाशा सभार्ृहात माईकला खास सुट्टी 
णदली होती. मृदू, मधुर आवाजात िड्ज अवतरला अन् सभार्ृहात “अ हा हा” आल्हाददायक नाद घुमला. 
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प्रसन्नणित्ताने प्रसन्न मुदे्रने “मारू णबहार्” िी आलापी सुरू झाली. णवलंणबत एकताल ख्याल सुरू झाला. 
दोन मध्यमािंी वरे्ळीि करामत यात मनोहारी संथ शातं आलापानंी नटणवली रे्ली. आल्हाददायक 
िंद्रप्रकाशासारखी. सवग कलाकाराचं्या वतीने मी सरस्वतीबाईना माझ्या भाििात णवनंती केली की, आज 
अब्दुल करीम खाँसाहेबाचं्या काही खास णिजा व पदं आणि णहराबाई बडोदकराच्या खास णिजा लोकणप्रय 
पदे ऐकण्यािी आमिी उत्कट इच्छा आहे. आपली र्ायकी त्यािें प्रणतणनणधत्व करिारी आहे. श्रेष्ठ आहेि. 
आम्ही एक यादी सादर केली आहे आपिाकडे. त्यापकैी आपल्या इच्छेप्रमािे आपि ऐकवाव े एवढीि 
णवनंती आहे. या णवनंतीिा प्रसन्नपिे आदर करून त्यानंी बरीि र्ीते त्यावळेी सादर केली. र्ायक-श्रोते 
मंत्मुग्ध झाले. तार सप्तकात त्यािें स्वर नाजुक व सुरेल लार्ले की अंर्ावर रोमािं उभे राणहले. “मूर्षतमतं 
भीणत उभी” “उणर्ि का कातंा” “नि सुंदरी करू कोपा” ही मराठी नाट्पदं र्ाऊन त्यानंी खाँसाहेबाचं्या 
र्ायकीिी आठवि हुबेहुब उभी केली. णकती करूि रसाने ही र्ीते र्ावीत यािा जिू पाठि यावळेी णदला. 
“णपयाणवन नही आवत िैन” ही ठुमरी सुरेल भावपूिगतेिा उत्तम आदशग म्हिून अणभमानानं सारं्ता येईल 
अशा रीतीने सादर केली. मध्यंतरानंतर “िंद्रकंस” िा ख्याल खास शलैीत र्ाऊन आमच्या सूिनािंी कदर 
करून सरस्वतीबाईनी “उपवनी र्ात कोणकळा” हे लोकणप्रय पद व त्यानंतर “र्ोपाला मेरी करूिा” हे 
भणिर्ीत ऐकणवलं. र्ाताना त्यािें नेत् अश्रूंनी भरून वाहू लार्ले. ते पाहून जािकार श्रोत्यानंा अब्दुल 
करीम खाँिी आठवि झाली. तयारीकडे वा तानबाजीकडे त्यािें फारसे लक्ष नसे. करूि, शातं रस 
णनर्षमतीकडे त्यािें णवशिे प्रभतु्त्व जािवत असे. त्यािं ंर्ािं शािशुद्ध असूनही रस पणरपोिक होतं. णवलंणबत 
लयप्रधान आणि आलाप रे्य रार् ते उत्तम रीतीनं आवडीनं र्ात असत. त्याचं्याइतकी सरस ठुमरी र्ािारा 
र्वयामंध्ये तोडीिा कुिी नव्हता. मराठी नाट्पदं मुसलमान र्वयामंध्ये सरस आणि अथग समजून र्ािारे 
अब्दुल करीम खाँ आणि मंजी खाँ हे दोघेि र्वई होते. 
 
‘भैरवी’ त्याचंी सखीच होते : 
 

“नाटकातं बालर्ंधवांबरोबर काम करताना त्यानंी णशकणवलेली काही नाट्र्ीते ऐकवावीत” ही 
माझी सूिना मान्य करून सरस्वतीबाईनी आज “नरवर कृष्ट्िासमान” आणि “सत्यवदे विनाला नाथा” ही 
दोन र्ीतं समरसून र्ाणयली व णहराबाईच्या खास शलैीत र्ाऊन त्यािंी आठवि करून णदली. श्रोत्यानंी 
पसंतीच्या टाळ्या णदल्या. सरस्वतीबाईच्या र्ाण्यात सहजता हा महत्त्वािा रु्ि आहे. त्यािं ंकष्टरणहत र्ािे 
ऐकताना श्रोत्यानंाही कष्ट पडत नाहीत. मुरकी, खटका, र्मक वर्ैरेंिा उपयोर्, रार्ािी छाया 
पसरणवण्याकडे त्या ितुराईनं करतात. त्यामुळे त्यािें र्ािे प्रथमपासूनि रंर्तं आणि रणसक श्रोते त्या रंर्ात 
दंर् होतात. 
 

शमशुणद्दन खाँसाहेबानंी र्ाण्याला अनुरूप अशी साथ केली. णवनाकारि फडफडाट नाही, 
र्ायकाला अडििीत टाकिारे आडलयीिे णतढे बोल नाहीत, नाजूक बोटानंी वाजणवलेले स्पष्ट अन् मृदू 
बोल र्ाण्यािी रंर्त वाढणवत होते. ठुमरीला खुलणविाऱ्या मोहक लग्ग्या रु्दरु्दल्या करीत होत्या. मजा 
आली. 
 

सरस्वतीबाईसारख्या स्वरदेवतेपुढे तर भरैवी त्यािंी सखी म्हिूनि नादंायला येते. प्रािीन गं्रथात 
भरैवी र्ौरविा, िणकतनयना अरूिारूि पदद्वया, प्रभायुिा आणि श्वेतवि पणरधान केलेली सौंदयगवती 
असा णित्संकेत आहे. ही अशी मधुर मोहक कणवकल्पना आहे. माझ्या सूिनेिा आदर करून 
सरस्वतीबाईनी पहाटे िार वाजता “जर्ी आभास हा दाणवला” या भरैवीतील नाट्र्ीतानं. त्या रात्ीिा 
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संस्मरिीय कायगक्रम संपन्न केला व सवग कलाकार श्रोत्यानंा णवनम्र भावानं, सुहास्य वदनानं प्रमाि केला. 
प्रदीघग टाळ्यािंा प्रणतसाद देऊन सवांनी त्यािा आदरपूवगक स्वीकार केला. 
 

श्रीमती सरस्वतीबाई आज पुण्यातील कलाप्रातंात सन्मानानं जीवन व्यतीत करीत आहेत. सुरािंी 
संर्त आजही कायम आहे. त्यानंा प्रदीघग आयुरारोग्य संपन्नता लाभो, ही माझी परमेश्वरास प्राथगना. 
 
(रणववार, नवशिी १० मे, ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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भावप्रधान िागयका गनमपला अरूण 
 

रे्ल्या ३०-४० विात कहदुस्थानमध्ये ठुमरी आणि र्झल र्ािाऱ्या काही नामवतं र्ाणयका प्रणसद्धीस 
आल्या. त्यात श्रीमती णनमगला अरुि यानंा मानाि ंस्थान द्याव ंलारे्ल. त्याचं्या र्ायकीिी वैणशष्ट्टे् सारं्िारा 
लेख 
 

णदलखुलासपिे र्ािारी, स्वराला सच्ची, तालाला पक्की, र्ळ्यािी करामत करीत भावनेकडेही 
णवशिे लक्ष देिारी अशी ही र्ाणयका १९६० ते १९७५ या काळात र्ाण्याच्या मणैफलीत रमलेली. मंुबईच्या 
रणसकानंा संतुष्ट करिारी श्रेष्ठ र्ाणयका होती. असं माझ्याप्रमािे मान्यवर अनेक समीक्षकािंंही मत आहे. 
बनारसी ठुमरी व पणतयाळा ठुमरी हा कहदुस्थानी उपशािीय संर्ीतातला एक श्रुती मनोहर असा णवशिे 
प्रकार आहे. 
 

“काव्याच्या अथानुरुप असे भावमधुर स्वर णनमगलादेवींनी आपल्या ददगभऱ्या आवाजातून काढले की, 
ते रणसकाचं्या हृदयािा ठाव घेतात, मनाला िटका लावतात” असे अनेक संर्ीत समीक्षकानंी नमूद केले 
आहे. ते अनुभवणसद्ध व साथग आहे. अशा या कलाकाराच्या घराति लहानपिापासून स्वरताल खेळत 
असले पाणहजेत, असा मी अंदाज केला होता तो तंतोतंत खरा ठरला. 
 

वारािसीिे सुणवख्यात तबलावादनकार श्री. वासुदेव प्रसादजी यािंी ही सुकन्या. णनमगलादेवींना 
तीन भाऊ व एक बणहि असून ही सवगि भावडंं घरातील संस्कारामुंळे व णशक्षिामुळे र्ायक-वादक होती. 
या दृष्टीने वासुदेव प्रसादजी हे एक भाग्यवान कलाकार आहेत. कारि ‘णपकतं णतथ ं णवकत नाही’ या 
म्हिीप्रमािे काही कलाकारािंी अपत्यें-नामाणंकत अपत्यें स्वरतालािी ईश्वरदत्त देिर्ी व घरातील संस्कार 
व णशक्षि णमळालेलं असताहंी बाहेरच्या संर्तीमुळे व पािात्य संर्ीताच्या नादानं आपल्या घरातल्या 
परंपरार्त कलेकडे दुलगक्ष करतात, प्रर्ती करीत नाहीत नंतर णपताजींच्या पिात् पिाताप करीत बसतात. 
त्यानंा शािीय संर्ीतात उच्च स्थान णमळणवता न आल्यानं णत्शकूंसारखी त्यािंी अवस्था होऊन ते बदनाम 
होतात. दुदेवी ठरतात. हे एक आजि ंसत्य आहे. 
 

णनमगलादवींिा जन्मि मुळी अशा या संर्ीतमय वातावरिात व संस्कारात झाला. णशवाय ईश्वरानं 
कृपावतं होऊन सुरेल र्ोड आवाजािी, उंि स्वरातल्या आवाजािी णदलेली अमोल देिर्ी, त्यािा 
णविारपूवगक सुयोग्य उपयोर् करून त्यानंी मेहनत घेतली व आपलं जीवन साथगकी लावलं. 

 
वयाच्या सातव्या विापासून सोळाव्या विापयगन्त त्यानंा पणतयाळा घराण्याच्या अताहा खाँसाहेब 

आणि अब्दुल रहेमान खाँसाहेब याचं्याकडून अव्याहत णशक्षि णमळालं होतं. 
 
श्रीमान अरुि याचं्याशी णववाहबद्ध झाल्यावर ती दोघे मंुबईत आली आणि या दोघानंीही 

णित्पटसृष्टीत प्रवशे केला. 
 
करदार प्रॉडक्शन्स् आणि रिजीत स्टुणडओमध्ये णनमगलादेवींनी अणभनेत्ी या नात्यानं संर्ीत 

नाणयकेच्या भणूमका केल्या. घंुर्ट, अनमोल रतन, शारदा, कानून, जीवन इत्यादी अनेक णित्पटातून 
त्यानंी यशस्वी कामे केली. ती जवळजवळ सतत दहा वि,े हे करीत असताहंी त्यानंी उपशािीय संर्ीतािा 
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णरयाझ सोडला नाही हे णवशिे, नंतर मात् अरुि णपक्िसग या णित्पट कंपनीमध्ये केवळ संर्ीत णदग्दशगक 
म्हिून त्या जबाबदारी पार पाडीत होत्या. 

 
त्यात फारस ं यश न णमळाल्यानं की काय नकळे पि त्या पुन्हा आपल्या मूळच्या शािीयसंर्ीत 

के्षत्ात आल्या, त्यानंी णनयणमतपिे मेहनत सुरू केली. त्यािा सुपणरिाम म्हिजे, आकाशवािीवरून, 
मणैफलीतून आणि ग्रामोफोन रेकॉडगस् च्या माध्यमातून त्या एक प्रणथतयश र्ाणयका या नात्यानं रणसकमान्य 
झाल्या. 

 
िेंबूर येथील मी स्थापन केलेल्या ‘कलोपासक मंडळ’ या म्युणझक सकग लमध्ये मी त्यािंा कायगक्रम 

खान बहादूर इरािी याचं्या बंर्ल्यात घडवनू आिला तो बेहद्द रंर्ला. त्यावळेी मी एि.एम.व्ही. ग्रामोफोन 
कंपनीत संर्ीत णनयोजक होतो. मी त्यानंा रेकॉणडंर् कंपनीत बोलावलं. त्या आल्यावर त्यानंी मला अट 
घातली की “मला रेकॉणडंर्साठी तुमच्याि िालींिी र्ािी हवीत तर मी र्ाईन.” 

 
मला ते आव्हान होतं. त्याचं्या र्ाण्यािा ढंर् मी लक्षात घेऊन “सुनले हमारी णबनती” हा “दादरा” 

कझजोटीमध्ये व “जमुनामे कैसे जाऊं” हे पहाडीमध्ये मीरा भजन तयार करून मी त्यानंा णशकवलं. त्यानंा 
त्या दोन्ही िाली खूप आवडल्या. त्यानंी मनापासून छान र्ाणयल्या त्या रेकॉडगस् खूप र्ाजल्या. णनमगलादेवी 
आणि मीही कहदी संर्ीत प्रातंात लोकणप्रय झालो. कायगक्रमािंी रीघ लार्ली त्याचं्याकडे व माझ्याकडेही. 

 
णनमगलादेवींिे कौतुक प्रथम महाराष्ट्रानं केलं आहे. महाराष्ट्रातील रणसक जनता प्रातंीय भेद न 

मानता कुिाही रु्िीजनािं ंखुल्या णदलानं स्वार्त करते, बहुमान करते ही त्यािी आजपयंन्तिी श्रेष्ठ परंपरा 
आहे. ही र्ोष्ट सवग कलाकारानंी कृतज्ञतेने मान्य केली आहे. महाराष्ट्रात नावलौणकक णमळवल्यावर 
कहदुस्थानात सवगत् यश प्राप्त होतं ही र्ोष्ट अनुभवानं सवगमान्य झाली आहे. णनमगलादेवींनासुद्धा हाि अनुभव 
आला व तो त्यानंी मजजवळ कृतज्ञतापूवगक बोलून दाखणवला. मंुबई-पुण्यानंतर णदल्ली, अमृतसर, पाटिा, 
कलकत्ता, इंदूर, लखनौ, अलाहाबाद इ. णठकािी संर्ीतोत्सवातून पणरिदामंधून त्यािें र्ाण्यािे कायगक्रम 
होऊन त्यानंा अमाप यशकीतीिा लाभ णमळाला व त्याचं्या र्ानणवदे्यिा अभ्यास व मेहनत सफळ झाल्यािा 
श्रेष्ठ आनंद त्यानंा लाभला. 

 
णनमगलादेवींिा स्वभाव अत्यतं मनमोकळा णनर्वी व रसीला होता, भावनाप्रधान होता. देवाधमावर 

त्यािंी णनस्सीम श्रद्धा होती. सामाणजक कतगव्यािी जािीव सुसंस्कारामुंळे त्याचं्या हृदयात होती. त्यामुळे 
आपल्या अंर्च्या कलारु्िािंा उपयोर् समाजाला झाला पाणहजे या णनष्ठेनं त्यानंी अणभजात संर्ीताच्या 
प्रसारासाठी मंुबई उपनर्रात “संर्ीत मंडळ” आणि “संर्ीत महाणवद्यालयही” सुरू केले होते. त्याचं्या या 
संस्थामाफग त संर्ीत परंपरा वाढणवण्यात त्यानंा बरेि यशही लाभलं व अन्यत् णवखुरलेले अनेक कलाकार 
त्याचं्या कायात सहभार्ी झाले, एकत् एकणदलानं सावगजणनक कायग करू लार्ले. संर्ीत दुणनयेत या 
संस्कारामुंळे काही काळ पणरवतगन घडून आले होते हेही नसे थोडके हे कायग सातत्यानं िालू होत, पि 
वारािशीमध्ये ७ जून १९२७ रोजी जन्मलेल्या णनमगलादेवींनी १५ जून १९९६ रोजी वयािी ६९ विे पूिग करून 
मंुबईत अिानक सवांिा णनरोप घेतला. त्याचं्या स्मृतीला माझे सादर अणभवादन. 
 
(रणववार, नवशिी ८ फेबु्रवारी ९८.) 

☸ ☸ ☸ 
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स्वरिंिा िंिूबाई हनिल 
 

गकराणा घराण्याच्या श्रेष्ठ िागयका श्रीमती िंिूबाई हनिल यानंा कहद स्थान सरकारच्या संिीत 
नाटक अकादमीनं जानेवारी १९९८ मध्ये डी.गलट. बह मानाचा श्रेष्ठ प रस्कार देवून सन्मागनत केलं आहे. 
तो समारंभ म ंबईत पार पडला त्यावेळी िंिूबाईनंी आपली िानकलाही सादर केली हे गवशेष-५ माचप १९१३ 
रोजी जन्मलेल्या िंिूबाईनंा ८५ वषप चालू आहे. तरी त्याचंा स्वर स्स्थर असून आवाज आगण तयारीही 
मजबूत आहे. कारण गनत्य गरयाज चालूच आहे. गवद्यादानासाठी िाणंही चालूच आहे व त्याचंं ते गनष्ठावंत 
व्रत आहे हीच िोष्ट गसद्ध होत आहे. 
 

म्हिूनि “भारतीय णवद्याभवन मंुबई” या संस्थेनं नुकताि त्यािंा जाहीर सत्कार केला आणि 
“कनाटक संघ मंुबई” या संस्थेतफे त्यानंा “वरदराज आद्य” हा पुरस्कार देण्यात आला. ही र्ोष्ट आम्हा सवग 
संर्ीतकारानंा अणभमानास्पद वाटते. यापूवीही र्ंरू्बाईंना त्याचं्या वयाच्या ६२ व्या वषी ‘पद मश्री’ गकताब 
भारत सरकारने देवून िौरव केल्याचं वृत्त मला एका संिीतज्ञाकडून समजलं आहे. आयुष्ट्यभर एकणनष्ठनंे 
संर्ीतािी उपासना व अध्ययन केलेल्या र्ंरू्बाईि ंजीवन कृताथग झालं असंि कुिीही म्हिेल. 
 

अणखल भारतीय कीतीच्या र्ंरू्बाई हनर्ल ह्या सवाई र्ंधवग तथा पंणडत रामभाऊ कंुदर्ोळकर 
याचं्या णशष्ट्या आहेत. त्यािंी सुरेल र्ायकी आपली प्रणतभा वापरून वाणघिीप्रमािे आपल्या मणैफली यशस्वी 
करतात. म्हिून प्रणथतयश ज्येष्ठ र्ाणयका म्हिून सवग रणसक त्यानंा मानतात. 
 

णहज मास्टसग व्हॉइस कंपनीतल्या एका प्रत्यक्ष भेटीत र्प्पा मारताना मी उत्सुकतेनं त्यािंी 
जीवनयात्ा समजून घेतली ती इथे नमूद करिं योग्यि ठरेल. 

 
र्ंरू्बाईना र्ाण्यािी आवड आणि स्फूती यािंा वारसा आपल्या मातोश्री अंबाबाईकडून णमळाला. 

त्या कनाटक संर्ीत उत्तम र्ात असत. तरी पि त्यानंा मनापासून आवड होती ती कहदुस्थानी संर्ीतािी 
आणि म्हिून र्ंरू्ला वयाच्या तेराव्या विापासून शािीय संर्ीत णशकणवण्यािी व्यवस्था त्यानंी काळजीपूवगक 
केली. हुबळीिे हलरु्रु कुष्ठािारी याचं्याकडे संर्ीताि ंप्राथणमक णशक्षि पद्धतशीर सुरू झालं. पि ते एक-
दीड विानंतर बंद पडलं. म्हिून बेिैन झालेल्या मातोश्रींनी सवाई र्ंधवांिे परमस्नेही श्री. दत्तोपतं देसाई 
याचं्याकडून शब्द टाकला व तो र्ंरू्िं र्ाि ंऐकून सवाई र्ंधवांनी आनंदानं मान्य केला. पण त्यावेळी सवाई 
िंधवप मराठी नाटक कंपनीत िायक नट म्हणून भूगमका करीत होते, ते विग-सहा मणहन्यानी कधीतरी 
हुबळीला येत त्यावळेी मात् र्ंरू्ला मनापासून णशकवीत असत. जे णशक्षि णदलं जाई त्यािी मेहनत करून 
घेण्याि ंकाम दत्तोपंत देसाई आणि र्ंरू्िे मामा रामण्िा तळमळीनं करीत. त्यामुळे प्रर्ती िालू होती. 
 
िंिूचं भाग्य उदयाला आलं 
 

१९३७ साली नाटक कंपनी सोडून सवाई र्ंधवग कंुदर्ोळला स्स्थर झाले आणि नंतर मात् रोज 
णनयणमतपिे तीन-तीन तास त्याचं्या घरीि णतला णशक्षि णमळू लार्लं. वाढत्या वयाबरोबर आणि 
णशक्षिाबरोबर र्ाण्यािी दृष्टी, समज णनमाि झाली व णनयणमतपिे केलेली मेहनत सफल झाली. 
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सवाई र्ंधवािे रु्रु खाँसाहेब अब्दुल करीम यािें र्ाण्यािे जलसे धारवाडला खूपि होत असत. 
णकरािा घराण्यािी सुरेल आलापप्रधान र्ायकी खाँसाहेबाकंडून आणि सवाई र्ंधवांकडून णतला भरपूर 
ऐकायला णमळत असे. त्यामुळे ते संस्कार र्ंरू्बाईच्या र्ाण्यावर स्पष्ट णदसू लार्ले आणि त्या रु्रुच्या 
प्रोत्साहनामुळे हळूहळू मणैफली यशस्वी करू लार्ली. मातोश्री अंबाबाईना खूप आनंद होई. पि त्या 
अल्पसंतुष्ट नव्हत्या. आपल्या मुलीनं णमळत असलेली णवद्या आपल्या बुणद्धमते्तनं आणि अणवश्रातं मेहनतीनं 
वाढवनू श्रेष्ठ र्ाणयका व्हाव ं म्हिून णतला प्रोत्साहन देऊन पि कडक णशस्तीनं वार्वीत. त्यािा उपयोर् 
णतला-र्ंरू्ला प्रर्तीसाठी व यशासाठी लवकर झाला. 
 
तपस्या फळाला आली 
 

योर्ायोर्ानं र्ंरू्बाई एकदम प्रकाशझोतात आल्या त्या अशा. र्ोरेर्ावं इथे एि. एम. व्ही. ग्रामोफोन 
कंपनीि ंर्दॅकरर् होतं त्यात लोकणप्रय सौंदयगशाणलनी र्ाणयका मेनकाबाई णशरोडकर यािं ंर्ाि ंठेवलं होतं. 
रात्ी १० ते २ वाजेपयंन्त त्यािं ं रंरे्ल र्ाि ं झालं. पि र्ाि ं संपल्यावर र्ोरेर्ावंहून मंुबईला जायला 
पहाटेणशवाय रेल्वरे्ाड्या नव्हत्या. तेव्हा रणसक श्रोत्यानंी र्ंरू्बाईना र्ाण्याणवियी खूप आग्रह केला. तो 
मान्य करून र्ंरू्बाईनी णमया मल्हारिा ख्याल आणि जोणर्यातील मस्त ठुमरी जोशपूिग र्ाऊन मणैफल 
रंर्णवली. ते र्ािं श्रोत्यानंा अणतशय आवडलं आणि तेव्हापासून मंुबईतल्या वरे्वरे्ळ्या म्युणझक 
सकग ल्समधून एकसारखी लार्ोपाठ कायगक्रमािी बोलाविी येऊ लार्ली. म ंबई रेगडओवर िाण्याची प्रथम 
संधी ही िंिूबाईना योिायोिानंच अचानक लाभली. 
 

णहराबाई बडोदेकर यािंा कायगक्रम काही कारिानं मंुबई रेणडओवर ठरलेला असतानाही अपणरहायग 
कारिामुळे ऐनवळेी रणहत झाला. तो कायगक्रम र्ंरू्बाईना णमळाला अन् तो कमालीिा यशदायी ठरला व 
बाईि ं नाव सवगतोमुखी झालं आणि र्ंरू्बाईना रेणडओवर वारंवार कायगक्रम णमळू लार्ले. ते यशस्वी 
ठरल्यामुळे त्या लोकणप्रय र्ाणयका झाल्या. 
 
यशस्वी घोडदौड 
 

१९३८ साली म्हणजे वयाच्या अवघ्या २५ व्या वषी िंिूबाईना गदल्ली रेगडओवर िाण्याची संधी 
गमळाली. त्यामुळे त्या प्रातंातही लार्ोपाठ कायगक्रम णमळाले व त्याचं्या कीतीमध्ये भर पडली. बाईिे र्ाि ंते 
कायगक्रम फलदायी ठरले. लोकणप्रय झाले. १९४३ साली र्या येथील संर्ीत संमेलनात र्ािारी िी म्हिून 
फि र्ंरू्बाई हनर्लंि होत्या. त्या संमेलनात त्यानंा फि पंधरा णमणनटंि र्ायला वळे णदला. ती एक 
सामान्य र्ाणयका समजून. पि तो कायगक्रम रणसकमान्य ठरला. वसंत रार्ातील “णपया संर् खेले होरी” ही 
ढंर्दार णिज र्ंरू्बाईनी दमदारपिे अन् तयारीनं र्ाऊन श्रोत्यानंा िणकत केले. णतथे णबस्स्मल्ला खाँसाहेबानंी 
तर र्ंरू्बाईना आशीवाद देऊन तारीफ केली. “बेहेन, पंधरा णमणनटमें भी रंर् जमा सकती हो, बहोत ही 
अच्छा र्ाया” या छोट्ाश्या कायगक्रमामुळे ही बाईिी त्या प्रातंात कीती पसरली. 
 

एका रात्ी र्ंरू्बाईिा कायगक्रम एका म्युणझक सकग लतफे णर्रर्ावातं वार्ळे हॉलमध्ये होता. तो 
ऐकण्यासाठी जी. एन. जोशींसह मी खास णनमंत्िामुळे उपस्स्थत होतो. सभार्ृह रात्ी साडेआठ वाजताि 
र्च्च भरलं होतं. रात्ी नऊनंतर कायगक्रम सुरू झाला. सुरेल तंबोऱ्याच्या मधुर नादानं सभार्ृह स्तब्ध 
झालेलं. तबल्यावर प्रणसद्ध तबलापटू कामूराव मंरे्शकर यानंी नाजुक हातानं “णतरणकड कध” मुखडा 
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वाजवनू “मोहेमनावन आये हो” या बारे्श्री एकताल ख्यालािी सम पकडली अन् जािकार श्रोत्यािंी खास 
‘वाहवा’ घेतली. तार िड्जावर ख्यालािा प्रारंभ झाला आणि पूिग बंणदश पेश करून संथ आलापी सुरु 
झाली. आवाज णनकोप जवारदार लार्ला होता. दमदार संथ आलापानंी बारे्श्रीच्या उपवनात त्यानंी 
श्रोत्यानंा णफरवनू आिलं. लयकारीच्या बोल आलापानंी श्रोते लयीत डोलत होते. डौलदार आलापानी 
सवाई र्ंधवािी आठवि काही जािकारानंा जािवत होती. अिानक पावसािी सर यावी त्याप्रमाि ं
जोरदार तानािंा विाव सुरु झाला. श्रोते किब झाले, सुखावले. एकतालातील दु्रत िीज व एक तरािा 
र्ाणयल्यावर बारे्श्री आवडल्यािी पावती श्रोत्यानंी टाळ्याचं्या प्रिंड र्जरानं णदली. र्ंरू्बाई नतमस्तक 
झाल्या सुखावल्या. खाँसाहेब अब्दुल करीम याचं्या रेकॉडगिी व सवाई र्ंधवाच्या मणैफलींिी आठवि 
आल्यामुळे फमाइश केली रे्ली. “उर्ीि का कातंा र्ाणंजता” या कीवािी रार्ातील मराठी नाट्र्ीतािी. 
बाईनी मान्य करून ते पद सुरु केले. अंतऱ्यािे बोल “व्यापणुनया सारी धरिी” या िरिातून वरे्वरे्ळ्या 
स्वरपंिींनी शब्द फुलत होते. या मराठी पदात खाँसाहेबानंी ‘सरर्म’ नं मधुर आलापी केली आहे. तोि 
प्रकार बाईनीही आज केला. पि अथग आणि स्वर एकजीव झाल्यानं तो प्रकार णवसंर्त वाटला नाही. 
वैरु्ण्यही वाटलं नाही. प्रत्येक आलापात सवाई र्ंधवािी आठवि येत होती. हीि ती रु्रुणनष्ठा व रु्रुकृपा. 
श्रोत्यािंीही कृपा. श्रोते संतुष्ट झाले की कलावतंाला अत्यानंद होतो. आम्हीही हिोल्हाणसत झालो होतो. 
 

सवाई र्ंधवानी लोकणप्रय केलेले र्ोकवदराव टेंब ेयािं ंपद “रामरंर्ी रंर्ले मन” श्रोत्यानंी सुिणवलं 
आणि तेही र्ंरू्बाईनी समथगपिे रंर्वनू णवणवध प्रकारानंी फुलवलं. त्यात भणिभावही व्यि होत होता. 
श्रोतेही रंर्ले. एकामार्नू एक अमृतािे घट णमळाले तरी कुठेतरी थोडा वळे थाबंावस ं वाटतंि. तीन 
तासानंतर मध्यंतर झाला. 
 

र्ंरू्बाईच्या जोरकस र्ायकीतून ऐकायला योग्य असा मदानी रार् ‘शकंरा’ एकानं सुिणवला म्हिून 
‘सो जानू रे जानू’ हा णवलंणबत एकताल ख्याल आणि ‘आई रे ककग रा’ ही दु्रत िीज र्ाणयली. तर त्यानंी 
रेखीव कभर्रीसारख्या ताना सादर करून आपल्या तयारीनं णफरिाऱ्या र्ळ्यािी करामत दाखणवली. 
शकंराच्या उत्तरारं् प्रधान अंर्ाला उंि आणि स्वच्छ आवाज उत्तम साथ देत होता. ख्यालाला रंर् भरला. 
श्रोते समजदार होते. त्यामुळे ‘वाहवा’ अस्थानी होत नव्हती. वरे्वान प्रबळ तानािंा अणवस्मरिीय असा हा 
जलसा म्हिवा लारे्ल. नंतर श्रोत्यानंा समजिारे प्रिणलत रार् ‘जयजयवतंी’ व ‘मालकंस’ र्ाऊन 
झाल्यावर ‘णकती णकती सारं् ूतुला’ हे सवाई र्ंधवाि ंआवडतं नाट्र्ीत णवणवधतेनं नटवनू त्यानंी श्रोत्यानंा 
बेहद्द खूि केले. शवेटी दीपिंदीमधील भरैवी ठुमरीनं त्यानंी रणसली मणैफल टाळ्याचं्या र्जरात पहाटे 
साडेतीन वाजता संपणवली. अशा अनेक रात्ी रे्ल्या पि संर्ीतािी धंुदी कायम रहाते. प्रणतभासपंन्न र्ायन 
कलेमुळे पुनःप्रत्ययािा आनंद हा आपल्या कहदुस्थानी संर्ीतािा खास णवशिे रु्ि आहे ही र्ोष्ट श्रीमती 
र्ंरू्बाईसारख्या अनेक श्रेष्ठ र्ायकानंी णसद्ध केली आहे. 
 

एकामार्ून एक यशोमंणदराच्या पायऱ्या िढत िढत र्ंरू्बाई प्रणथतयश श्रेष्ठ व ज्येष्ठ र्ाणयका म्हिून 
सुणवख्यात आहेति पि त्यािंी कन्या कृष्ट्िा हनर्ल ही मंजुळ आवाजािी बासंरी मातेिा वारसा 
िालणविारी उत्कृष्ट र्ाणयका आहे ती जरी रु्रु म्हिून आईच्या मारे् तंबोऱ्यावर र्ायनािी साथसंर्त करीत 
असली तरी ती स्वतंत् कायगक्रम यशस्वी करिारी र्ाणयका आहे यात शकंा नाही. णतिी र्ानतपस्या आजही 
रु्रुपाशी सतत िालूि आहे. ही संर्ीतावरील व रु्रुवरील णतिी णनष्ठा सफल होण्यासाठी णतलाही यश 
कीती भणवष्ट्यात लवकर लाभो ही माझी हार्षदक शुभकामना. 
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ि रुशी एकगनष्ठपणा अवश्य : 
 

कहदुस्थानी संर्ीताणवियी पद मश्री र्ंरू्बाई हनर्ल यािें तळमळीिे णविार कितनीय आहेत. त्या 
म्हितात, ‘रु्रु ही संर्ीत के्षत्ातली फार मोठी शिी आहे. रु्रुमुखाणशवाय र्ानणवद्या येिार नाही. नुसत्या 
श्रविानं आणि अंधानुकरिानं पोपट तयार होतील ती खरी संर्ीत शाि वा णवद्या नव्हेि. णशष्ट्यानं रु्रंुच्या 
परवानर्ीणशवाय बाहेर र्ाऊ नये. रु्रुकृपेणशवाय णवद्या सफल होिार नाही आणि रु्रंुिा अनादर करण्यानं, 
कृतघ्न होण्यानं णवनाश होिारि. अनेक रु्रु करून बाजारी वृत्तीनं वार्ून बुद्धी आणि र्ळा दोन्ही भ्रष्ट 
होतात. म्हिून एकणनष्ठा असि ं अवश्य आहेि. नव्या णपढीनं शािीय संर्ीतािी भरपूर तपिया केली 
पाणहजे. “मी सहा वि े णशकलो, मला रेणडओवर, टीव्हीवर आणि मणैफलीत र्ायला णमळालं पाणहजे” ही 
उतावीळ वृत्ती योग्य नव्हे. खूप णशकून मेहनत केली पाणहजे. प्रत्येक रार्ाि ं के्षत् इतकं व्यापक आहे, ते 
र्ाऊन अजूनही आमि ंसमाधान होत नाही, म्हिून अनावट रार्, जोडरार् याचं्यामारे् लार्ाव ंअशी आमिी 
इच्छाही होत नाही.’ हे णविार सवांना अंतमुगख करिारे आहेत. 
 

लोकानंी त्याचं्या र्ाण्यावर मनापासून पे्रम केलं आहे करीत आहेत त्यािंी योग्यता व ज्येष्ठता लक्षात 
घेऊन पूवी भारत सरकारने व आता संर्ीत नाटक अकादमीनं त्यानंा डी. णलट. पदवी देऊन श्रेष्ठ र्ौरव 
केला आहे ही र्ोष्ट कहदुस्थानी संर्ीताला भिूिावह आहे यात सशंय नाही. परमेश्वरानं त्यानंा शतायु कराव ं
ही हार्षदक शुभकामना. 
 
(रणववार, नवशिी २५ मािग ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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स्वर-मागणक : मागणक वमा 
 

१६ मे १९२६ रोजी जन्माला आलेलं मागणक नावाचं संिीतरत्न ९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी पंचत्त्वात 
गवगलन झालं. त्याचं्या प्रसन्न िायकीचा आगण गनिवी, सौजन्यशील व्यगक्तमत्त्वाचा हा पगरचय 
 

र्ायक कलाकारािंा स्वभाव त्याच्या र्ाण्यातंही आपोआप व्यि होत असतो “हा माझा अनुभवणसद्ध 
असा णसद्धातं आहे व तो सवगमान्य आहे अस ंमला वाटतं. आक्रमक व आदळ आपट करून र्ािारी मािसं 
ही ताठर व रार्ीट असतात या उलट संर्ीत दुणनयेत अमाप लौणकक-यश णमळवनूही र्वग न करता, 
बेपवाईने, ताठ्यान न वार्ता णदलखुलास प्रामाणिकपिे संर्ीत व्यवसाय करिारी कलाकार मािस ंआपली 
मणैफल प्रसन्नपिे र्ाऊन रणसकानंा आनंद देतात व आनंद घेतात.” या णवधानासाठी नावं ं डोळ्यासमोर 
िटकन येतात ती रु्रुवयग मास्तर कृष्ट्िराव पुलंब्रीकर व सौ. माणिक वमा यािंी. 
 

लोकणप्रय सुणवद्य र्ाणयका सौ. माणिक वमा (पूवाश्रमीच्या माणिक दादरकर) यािंा स्वभाव णनर्वी, 
मनमोकळा, प्रसन्न असल्यामुळेि त्यािंी मणैफल नेहमी प्रसन्न असायिी. त्याचं्या मधुर आवाजातील ददग 
श्रोत्यािंी मनं णभजवनू टाकत असे. ककणित रंुद र्ोल आवाजानं रंर्ीबेरंर्ी रारं्ोळी घालीत रार्ािी माडंिी 
कलात्मक सजलेली असे. मणैफलीशी त्या िटकन समरस होऊन जात व श्रोतेही तन्मय होत असत. 
 

स्वर-ताल-लय यािंी समज उपजति असली तरि संर्ीतात प्राणवण्य णमळवि ं सुलभ होत. 
यािाि अथग घरातल्या परंपरार्त संस्कारामुळेि ती समज हृदयातं रूजते यािा प्रत्यय बहुतेक 
कलाकाराचं्या मुलामंध्ये साहणजकि णदसतो व व्यासंर्ानं ती समज फुलत राहते. 
 

मातोश्रींचे संस्कार 
 

माणिक वमा याचं्या मातोश्री णहराबाई दादरकर ह्या र्ाणयका असल्यामुळे लहान माणिकच्या अंर्ात 
लय, ताल, स्वर उपजत आला तर आियग ते काय? 
 

श्रीमती णहराबाईि ं संर्ीत णशक्षि रु्लाम रसूल खाँ, हैद्राबादिे बशीर खाँ, बार्ल कोटकरबुवा 
याचं्याकडे व नंतर र्ायनािायग भास्करबुवािें णशष्ट्य पंणडत बापूराव केतकर ह्यासारख्या श्रेष्ठ र्वैय्याकडे 
झाल्यामुळे त्याही उत्तम र्ात असत, पि त्यावळेच्या कालमानामुळे त्यानंा भव्य यश णमळालं नाही. पि 
आपल्या माणिकनं श्रेष्ठ र्ाणयका व्हाव ं व सवांर् पणरपूिग यशस्वी र्ाणयका म्हिून लौणकक णमळवावा अशी 
त्यािंी तळमळ होती म्हिून णतला पंणडत बापूराव केतकरािंी तालीम सुरू करून त्या स्वतः णतच्याकडून 
णरयाझ करवनू घेत. मातोश्रीिी महत्वाकाकं्षा सफल करण्यासाठी माणिकनंही अपार कष्ट घेतले मनापासून. 
र्ाण्याबरोबर णवश्वणवद्यालयीन णशक्षिही िालूि होते. पद्धतशीर णशक्षि व मेहनत यामुळे माणिकबाईच्या 
मफैली यशस्वी होऊन अल्पवयाति कीती णमळत रे्ली व त्यािंा जाहीर कायगक्रम सुरतेला पं. ओंकारनाथ 
ठाकूर यानंी स्थापन केलेल्या म्युणझक सकग लमध्ये झाला तो जािकारानंी वाखािला. ओंकारनाथानंी मुि 
कंठानं णतिी स्तुणत केली व सन्मान केला आणि त्यानंी कलकत्त्याच्या मणैफलीत माणिकबाईिी विी 
लावली. त्यावळेी माणिकबाईि ंवय अवघं १९ विािं होत. 
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णतथे मोठमोठ्या र्वय्यासंमोर ही मुलर्ी कशी र्ाईल यािी िालकानंा धास्ती वाटत होती पि प.ं 
बापूराव केतकरानंी पक्का करून घेतलेला रार् पूणरया ख्याल णतनं आत्मणवश्वासानं सादर करून ठुमरी, 
दादराही ऐकणवला. अशारीतीनं साऱ्यानंा थक्क करून माणिकबाईंनी मणैफल कजकली व पुढच्या यशािी 
मुहूतगमेढ रोणवली रे्ली. यश कीती आपिहून मारे् आली आणि मणैफली एकामार्ून एक सुरू झाल्या व 
साऱ्या लोकणप्रय होऊ लार्ल्या. 
 

पं. ओंकारनाथ ठाकूरानंी बापूराव केतकरानंा पुण्यात पत् पाठवनू त्यािं ं हार्षदक अणभनंदन 
केल्यामुळे आपल्या णशष्ट्येच्या थोर यशानं त्यानंा अपणरणमत आनंद झाला असल्यास नवल ते काय? पि 
यानंतर मात् बापूराव केतकर यानंा करािीिे श्रीमान शठे लक्ष्मीिंद ईश्वरदास याचं्या खास आग्रही 
णनमंत्िावरून करािीला रहायला जाव ं लार्ल्यामुळे माणिकबाईंि ं णशक्षि णहराबाई बडोदेकरािें बंधू 
सुरेशबाब ूमाने याचं्याकडे सुरू झालं. ते अनेक वि ेसातत्यानं लाभलं त्यामुळे र्ािे व यश अव्याहत प्रर्त 
होत राणहलं, बहरत राणहलं. 

 
महाराष्ट्रातल्या घराघरातं माणिक वमा हे नाव लोकणप्रय आहे ते सुर्म संर्ीतामुळे त्यानंी अनेक 

भावर्ीतं, भजनें आणि नाट्र्ीतं व र्ौळिी हे सवग प्रकार सामान्य जनासंाठी ध्वणनमुणद्रकादं्वारे सादर केले. 
 
त्या णवश्वणवद्यालयाच्या पदवीधर असल्यानं कोित्या प्रकाराि ं र्ीत िटकन् लोकणप्रय होईल हे 

त्यानंा िारं्लं समजायि.ं त्या केवळ हलकी फुलकी र्ािीि र्ात राणहल्या नाहीत तर शािीय संर्ीतािा 
सतत अभ्यास व णरयाझ त्या अनेक वि े करीति होत्या. नाट्र्ीतं णशकतानंा त्यातील प्रसंर्ाच्या, 
भावनेिाही त्या जािीवपूवगक अभ्यास करीत. केवळ तानबाजी करून भरपूर र्ायलं की नाट्संर्ीत आलं 
हा अन्य र्ायकामंधील दोि त्यानंी कधीि स्वीकारला नाही. वरे्वरे्ळ्या र्ायकीिे ढंर् त्यानंी अभ्यासले. 
स्वच्छ दािेदार तानेिा लाभ बापूराव केतकराचं्या तानपलटे णशक्षिपद्धतीमुळे, स्वरातंली सौंदयगदृष्टी पं. 
सुरेशबापू माने याचं्यामुळे आणि शब्दातंील अथग, भाव व्यि करून लयकारीनं र्ाि ंहा रु्ि पं. जर्न्नाथबुवा 
पुरोणहत याचं्याकडे प्रौढपिी णमळालेल्या णशक्षिामुळे माणिकबाईिं ं शािीय संर्ीत सवांर् पणरपूिग बनलं 
आणि बनारसिे प.ं भोलानाथ भट्ट याचं्याकडे ठुमरी र्ायनािी खास तालीम घेऊन ठुमरी र्ायनातंही त्यानंी 
श्रेष्ठ स्थान णमळवलं हे णवशिे. याबाबतीत एक आठवि सारं्िं औणित्यपूिग ठरेल. 

 
मी णह् मास्टसग व्हॉइस् मध्ये संर्ीत णनयोजक असतानंा (अंदाजे १९४८ मध्ये) एका बनारसी ठुमरी 

र्ायकाि ंरेकॉणडंर् करीत होतो. दुपारी मध्यंतरात माणिकबाई माझ्याकडे काही कामासाठी एच्. एम्. व्ही. 
मध्ये आल्या मी त्या र्ानपणंडतािा पणरिय करून णदला व माणिकबाईंना मी म्हटले “यािं ं ठुमरी र्ायन 
आता रेकॉणडंर् करतानंा ऐकायला णमळेलि तुम्हाला पि तुमिी ठुमरीिी झलक त्यानंा ऐकवाल तर बरं 
होईल.” 

 
बाईनंी णवनम्रपिे “मी त्याचं्यापुढे काय ठुमरी र्ािार?” पि मी आग्रह केल्यावर “मोरे नैन लारे्” ही 

णपलू ठुमरी अशा काही ‘रणसले पिान’ पंजाबी ढंर्ात सहजपिे पेश केली की, तो ठुमरी बहादूर सदगि 
झाला. त्या स्टुणडओतल्या सवग कलाकारानंी टाळ्या वाजवनू माणिकबाईिं ंअणभनंदन केलं त्यातं तो ठुमरी 
र्ायकही सामील झाला आणि “वाहवा, बहोत अच्छा” म्हिाला, “आम्ही मराठी मािसं ठुमरी तुमच्यापेक्षाहंी 
सवाई र्ातो. त्यातं नुसती र्ळ्यािी नजाकत नाही, बुणद्धमत्ताही असते” हेि जि ू त्यावळेी माणिकबाईनंी 
णसद्ध केलं. मला फार अणभमान वाटतो त्या क्षिािा. 
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ि रुजनागंवषयी कृतज्ञता 
 

संर्ीत दुणनयेत अमाप यश, धन, कीर्षत णमळवनूही प्रामाणिकपिे व्यवसाय करिाऱ्या माणिकबाई 
आपल्या रु्रुजनाणंवियी मनी ‘कृतज्ञता’ सतत बाळर्िाऱ्या होत्या हा माझा अनुभव या णठकािी नमूद 
करतो. 
 

ज्याचं्या पे्ररिेने मी िेंबूरला ‘श्रीराम संर्ीत णवद्यालय’ स्थापन केलं त्या संस्थेतफे प्रणतविी 
रणसकानंा णवनामूल्य प्रवशे देऊन संर्ीत महोत्सव साजरा केला जात असे. १९६७ साली रु्रुवयग पं. बापूराव 
केतकर या माझ्या (व माणिकबाईंच्याही) रु्रंूच्या पुण्यणतथीणनणमत्त संर्ीत महोत्सवात मी श्रीमती 
माणिकबाईंना र्ाण्यासाठी बोलावलं तो णदवस होता शणनवार, २ णडसेंबर १९६७. 

 
रणववारी सकाळच्या र्ाडीने त्यानंा बाहेरर्ावंी कायगक्रमासाठी जायि ंहोतं. मला नकार देिं त्यानंा 

पटेना म्हिून त्यानंी मला उपाय साणंर्तला “मला या कायगक्रमातं मध्यंतरानंतर र्ायला न बसवता प्रारंभीि 
रात्ी ९ वाजता वळे द्या. दोन तास र्ाऊन मी लवकर घरी जाईन. म्हिजे णवश्रातंी घेऊन दुसरे णदवशी 
सकाळी र्ाडी पकडेन” मी ते मान्य केलं त्याप्रमािे त्या रात्ी वळेेपूवी हजर राहून त्यानंी रु्रुवयांच्या 
प्रणतमेिी पूजा केली आणि “पूणरया” ख्याल नंतर एक ठुमरी व बापूरावािं ंआवडते नाट्र्ीत “ताणरिी नव 
वसन धाणरिी” र्ाऊन आपली र्ानसेवा प्रसन्नपिे सादर केली. बालणवकास संघािे भव्य सभार्ृह रणसकानंी 
तुडंुब भरलं होतं. प.ं जर्न्नाथबुवा पुरोणहत हे समारंभाध्यक्ष होते. िॅणरटी कणमशनर िंद्रकातं र्ोडसे हे 
रणसकाग्रिी प्रमुख पाहुिे होते. माणिकबाईिंा हा कायगक्रम िेंबूर रणसकजनाचं्या अजून स्मरिात आहे, 
इतका तो मस्त रंर्ला. 
 

मागणकबाईचंा प नजपन्म 
 

१९७३ मध्ये माणिकबाई भयकंर आजारी झाल्या. दादरच्या “शुश्रूिा” हॉस्स्पटलमध्ये त्याचं्यावर 
काळजीपूवगक उपिार िालू होते. त्या णकत्येक णदवस बेशुद्धि होत्या. सवग कलाकार मंडळी आम्ही णतथे 
जात येत होतो. पूिग आशा बाळर्ून परमेश्वराला सारे प्राथगना करीत होतो. दयाळू परमेश्वरानं त्यानंा वािवलं 
आमिी प्राथगना व उपिार सफल झाले सवगत् आनंद पसरला. पूवगवत् शिी यायला व र्ाता यायला काहंी 
वि े लार्ली. पि णरयाज करून बाईंनी आवाज आपल्या ताब्यात आिून केवळ णजद्दीनं व संर्ीतावरील 
णनष्ठेच्या बळावर त्यानंी पुन्हा कायगक्रम सुरू केले. व ते यशस्वी झाले. 

 
त्या आनंदाणप्रत्यथग १९७६ च्या आमच्या णवद्यालयाच्या संर्ीत महोत्सवात माणिकबाईंिा शणनवारी 

२१ ऑर्स्ट रात्ी, सभापती श्रीमान णव. स. पारे् याचं्या शुभहस्ते मी शाल श्रीफळ देऊन हार्षदक सत्कार 
केला. त्या सत्कारामार्ील माझ्या भावना लक्षात घेऊन माणिकताईनंी आपल्या भाििातूंन समाधान व्यि 
केलं. त्यावळेी त्यानंा र्णहवरून आलं, ते अजून जािवतं. 

 
त्याणदवशीिे र्ायक कलाकार होते सौ. आशा खाडीलकर (माणिक वमाच्या णशष्ट्या) व अणवनाश 

आर्ाश े(पं. भार्गवराव आिरेकरािें णशष्ट्य) आणि पं. र्ोकवद पटवधगन (हामोणनयम सोलो). 
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सौजन्यशील िान पंगडता मागणक वमा 
 

आजच्या या सत्कारप्रसंर्ी मी माणिकबाईंि ं र्ाि ं ठेवलं नव्हतं. पि रु्रु भणर्नी माणिकताईंनी 
श्रोत्याचं्या भावना लक्षातं घेऊन आपल्या र्ोड र्ाण्यािी हजेरी लावनू सत्काराला उत्तर णदलं, हे त्यािं ं
सौजन्य. 

 
१६ मे १९२६ रोजी हे “माणिक रत्न” जन्माला आलं आणि ९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी ऐन णदवाळींिे 

प्रारंभी पहाटे संर्ीत दुणनयेला अकस्ल्पतपिे सोडून लुप्त झालं, सवग कलाकार बंधू शोकमग्न झाले. तंबोरे 
नादबंद झाले. 

 
माझी कृतज्ञतापूवगक ही श्रद्धाजंली. 

 
(रणववार, नवशिी १२ जुलै ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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िानपंगडता कमलताई ताबें 
 

आज णदनाकं ३ मे १९९८ तीन विापूवी म्हिजे ३ मे ९५ रोजी जयपूर घराण्याच्या बुजूर्ग र्ाणयका 
र्ान पंणडता कमल ताबं ेह्या स्वर्गवासी झाल्या. णनर्वी, शातं, णवद्वान व णवद्यादान करिाऱ्या थोर र्ाणयकेला 
आपि मुकलो. त्याचं्या पणवत् स्मृतीला माझे सादर णवनम्र प्रिाम. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या या 
मणहला विाणनणमत्त जानेवारी ९८ पासून मी प्रत्येक थोर र्ाणयकेला स्मृणतलेखाद्वारे णवनम्र अणभवादन करीत 
आहे, हे रणसकजन जाितात. 
 

आज कमलाताईचंी प ण्यगतथी 
 

ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ र्ाणयका र्ानपतस्स्वनी मोर्ूबाई कुडीकर याचं्या णशष्ट्यापंैकी पट्टणशष्ट्या कमलताई 
ताबं े णवख्यात र्ाणयका होत्या. प्रामाणिकपिे संर्ीत व्यवसाय करून त्यानंी आयुष्ट्यभर णवद्यादानाि ंपणवत् 
कायग सातत्यानं केलं. अनेक दुखण्याशंी झुंज देत त्यािंी संर्ीतसाधना अखंड िालूि होती. मेंदूिं भयंकर 
दुखि ंमारे् लार्लं तरी त्याचं्या मेंदूत घर करून राणहलेल्या र्ानणवदे्यनं त्यानंा सोडलं नाही, यािा त्यानंा 
केवढा अपणरणमत आनंद होत होता. र्ानणवदे्यवर अपार पे्रम, अढळ णनष्ठा हेि त्याि ंप्रमुख कारि होय. 
 

खडतर तपिया करून, प्रिडं कष्ट मेहनत करून त्यानंी संर्ीतणवद्या आपले पूज्य णपताश्री, श्रेष्ठ 
संर्ीतकार ना. द. ताबं ेयाचं्याकडे आणि मोहनराव पालेकराकंडे त्यानंी प्राप्त करून घेतली आणि त्याचं्याि 
आदेशानुसार पूज्य मोर्ूबाईकडे नंतर अनेक वि े अध्ययन केलं ते अढळ-श्रदे्धनं. त्याचं्याकडील अफाट 
णवद्याधनािा णविार केला तर त्यानंा ‘संर्ीत कलाणनधी’ म्हिाव ंलारे्ल आणि यासाठी ‘र्ानपणंडता’ हीि 
णबरुदावली योग्य ठरेल. रार्माडंिीिी जयपुरी णशस्त, तान पलट्ािं ंमनोहारी नक्षीकाम, बंणदशीि ंमहत्त्व 
याबाबतीत त्यािंा णवशिे कटाक्ष असे. त्यातंील कलात्मक सौंदयग णबघडलेलं त्यानंा खपत नसे. 
 

अखंड संिीत साधना 
 

प्रकृणत अस्वास्थ्य नेहमीि असायि ं तरीही त्या मंुबईत असेपयंत णवद्यादानाि ं व्रत अखंड िालूि 
असायि.ं सकाळी ७ पासून सायकंाळी ८ पयंत तंबोऱ्यािंा सुस्वर झित्कार कधी बंद नसे. दुपारी १२ ते ३ 
पयंत तरी त्यानंा णवश्रातंी णमळावी म्हिून सवग णवद्याथ्यांनीि जािीवपूवगक आपसात णनिगय घेतला णतथे न 
जाण्यािा. तरीपि त्यािंी नादब्रह्मात समाधी लार्लेली असायिी त्याति त्यानंा आनंद आणि समाधान 
णमळत असे. 
 

उदार दातृत्व ि ण 
 

आपली णवद्या आपल्याबरोबर रे्ली अन् वाया रे्ली असं होऊ नये म्हिून णशष्ट्यानंा त्या मुिहस्तानं 
णवद्या देत होत्याि, पि सर्ळे रार् आणि ख्याल त्यानंी स्वतःिे घरी साथीदारासंह र्ाऊन व्यवस्स्थत 
रेकॉणडंर् केले आणि ते सवग अ. भा. र्ाधंवग महाणवद्यालयाच्या रेकॉणडंर् लायब्ररीला दान केले, सवांच्या 
उपयोर्ासाठी. हा दातृत्वािा रु्ि पूवीच्या कोठीवाल्या र्वयाजंवळ असता तर त्या णवदे्यिा णकत्येक 
र्वयानंा अभ्यासासाठी उपयोर् झाला असता, पि णवद्या िोरून ठेवायिी वृत्ती जास्ति. त्यामुळे ते णवद्या-
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भाडंार त्याचं्याबरोबर रे्लं अन् वाया रे्लं. म्हिून आजच्या सुसंस्कृत र्वयानंी कमल ताबंेंिा आदशगरु्ि 
स्वीकारावा यानि कहदुस्थानी संर्ीताि ंभणवतव्य उज्ज्वल होईल. 
 

आकाशवाणीचा पक्षपात 
 

कमल ताबं े आकाशवािीवर ३५–४० वि े र्ात होत्या. त्यािंा िाहतावर्ग खूप मोठा आहे. त्यािंी 
श्रेष्ठता व ज्येष्ठता णविाराहग आहे ह्यािी जािीव त्या तज्ज्ञ (?) अणधकाऱ्यानंा नव्हती का? पि . . . भपूनट, 
नायकी कानडा, तज्ज्ञ (?) अणधकाऱ्यानंा नव्हती का? पि . . . भपूनट, नायकी कानडा, यमनी णबलावल 
असे णकत्तीतरी अनवट रार् कमलताईंनी रेणडयोवर र्ाणयलेले ध्वणनमुद्रि केलेले आहेत, पि आज त्यापैकी 
एकाही रार्ाि ंध्वणनमुद्रि आकाशवािीनं जतन करून ठेवलेलं नाही. म्हिून आता पुन्हा कधीि ऐकायला 
णमळिार नाही, हे रणसकािं ंदुदैवि होय. 
 

िानपंगडतेचे पागंडत्य दशपन 
 

र्ानकलेिी णनष्ठनंे सातत्यानं उपासना करिाऱ्या श्रीमती कमल ताबं े यािंी पाणंडत्यपूिग श्रविीय 
मणैफल ऐकण्यािा सुयोर् रणववार, णदनाकं १२ एणप्रल १९८० सायकंाळी रुईया कॉलेजिे संर्ीतज्ज्ञ 
णप्रस्न्सपॉल श्री. कृ. ना. वळसंर्कर याचं्या संयोजनामुळे (कॉलेजच्याि कके्षत) मला लाभला व तो 
संस्मरिीय ठरला. 
 

तालस्वरािें उपजत रु्ि अनुवणंशकतेनं व णवशिेतः घरातंील संर्ीतमय वातावरिामुळे ते संस्कार 
उत्तमरीतीनं णवकास पावतात, हाि अनुभव अनेक थोर कलाकाराचं्या बाबतीत येतो. तोि णसद्धातं 
र्ानतपस्वी पुण्यािे ताबंशेािी यािंी सुकन्या कमलताई याचं्याही बाबतीत लार् ूहोतो, अस ंम्हटलं तर ते 
भिूिावह ठरेल यात संशय नाही. कारि लयीिा, तालािा आणि स्वरािंा पके्कपिा आणि सूक्ष्मसमज 
त्याचं्या र्ायनातूंन नेहमी व्यि होत असे. अन् त्यामुळे त्यािंी र्ानतपस्या पूिग सफल झाली. 
 

मंद्रपंिमापासून थेट तारपिंमापयगन्त झोतदार स्वच्छ मोकळा आवाज, आकारयुि रार्ालाप, 
लयकारीनं नटलेलं बोल अंर्, दमसास पूिग वजनदार तान, सहजपिे सम पकडण्यािा आत्मणवश्वास हे 
सारे रु्ि त्याचं्या र्ायनात मला प्रकिानं जािवले. आपल्या र्ानरु्रंूच्या प्रणतमेला–मोरु्बाई कुडीकर 
याचं्या प्रणतमेला आदरपूवगक प्रिाम करून त्या स्थानापन्न झाल्या. जबारदार तंबोरे सुरेलपिे बोलू लारं्ले, 
हामोणनयम साथीस श्री. प्रभाकर पेडिेकर व तबला साथीस श्री. सुधीर माईिकर हे कुशल साथीदार होते. 
श्रोत्यामंध्ये अनेक कलाकार, जािकार आणि अग्रभार्ी संर्ीतज्ज्ञ वामनराव देशपाडें आवजूगन उपस्स्थत 
होते. ठरल्यावळेी ठीक पािं वाजता कमलाताईंनी आपल्या र्ाण्यास ‘मधुवतंी’ रार्ातील झपतालमधील 
ख्यालानं प्रारंभ केला. ख्यालािे बोल होते ‘णशव आज मद दंभ बलदंड’ लयीच्या डौलदार अंर्ानं आलाप, 
बोल आलाप सहजपिे समेवर येत होते व श्रोत्यािंी ‘दाद’ घेत होते. अधा तास णवलंणबतख्याल र्ाणयल्यावर 
‘जर्तजननी भवानी’ ही दु्रतणिज णत्तालात तानानंी नटवली रे्ली. आजच्या त्याचं्या मधुवतंी रार्ात 
कोमलणनिाद का नव्हता, कळलं नाही. (जयपुरी प्रकार असावा हा) मधुवतंी नंतर पूणरयाधनाश्रीिा भास 
णनमाि करिारा ‘र्ौरीिा एक प्रकार’ णवलंणवत णत्तालात सादर करून जयपुरी र्ायकीिे मनोहारी दशगन 
त्यानंी घडवलं. (त्या णिजेिे शब्द मात् कळले नाहीत) दु्रतणत्तालात ‘आवोजी नंदलाल’ ही िीज मात् 
ढंर्दार आकिगक मुखड्यािी होती. ती छानि रंर्ली. ‘आला राम मेघश्याम सुंदर भि मनोणवश्राम’ हे 
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‘यमन कल्याि’ रार्स्वरुपात धुमाळीतालामधील अथगपूिग र्ीत भणिभावपूिगतेनं र्ाऊन श्रोत्यानंा त्यानंी 
अनपेणक्षत र्ोड धक्का णदला. कारि त्याचं्याकडून हा र्ानप्रकार श्रोत्यानंी आज प्रथमि ऐकला होता. तीन 
िार अंतरे असलेलं हे सुंदर काव्य कृष्ट्िभट वानकर या र्ोमंतकातील संत कवीि ंप्रासाणदक काव्य होतं. 
आणि त्यािी िालही अथगपूिग होती, सुरेख होती. ती ऐकून वामनराव देशपाडें मला म्हिाले, ‘तुमच्या 
स्वररिना असलेली भणिर्ीतं कमलताईंना मुद्दाम णशकवा आणि त्यािंी एखादी ग्रामोफोन रेकॉडग काढा. ती 
लोकणप्रय होईलि’. कमलताईनंी संमती णदली व मीही स्वीकार केला. त्यानंतर त्यानंा िार र्ािी मी 
णशकणवली पि त्याचं्या प्रकृणत अस्वास्थ्यामुळे रेकॉणडंर् मात् झाले नाही, यािा खेद वाटतो. 
 

मध्यंतरानंतर ठीक ७ वाजता पुन्हा र्ािे सुरू झालं. तेव्हा कमलताईनंी ‘णबहार्डा’ रार्ातील 
णवलंणबतणत्ताल मधील ख्याल ‘प्यारी पर् होले’ र्ाऊन त्याला जोडून मध्यलयीतील “णत्ताल तरािा” 
णिजेप्रमािे र्ाऊन रंर् भरला. नंतर ‘नायकी कानडा’ रार्ामध्ये ‘रुपक’ तालातील सुपणरणित ख्याल ‘मेरो 
णपया रणसया’ संपूिग बंणदशीसह उत्कृष्टपिे सादर करून आपल्या र्ायकीवरील पे्रम आणि योग्यता त्यानंी 
णसद्ध केली. कारि अन्य र्ायक फि ‘मेरो पी’ एवढ्याि भाडंवलावर (संपूिग बंदीश येत नसल्यामुळे) 
र्ाण्यािी मणैफल पार पाडताना णदसतात. नंतर ‘ओ रणसया बालमुवा’ ही ढंर्दार िीज लवकर संपवनू 
श्रोत्याचं्या खास आग्रहास्तव कमलताईंनी ‘मालकंसा’ तला आडािौतालातला ख्याल मध्यलयीमध्ये ‘िलो 
हटो णपया’ आणि त्यातील दु्रत ख्याल ‘मोरे मंदरवा आये’ हा णत्तालात सादर करून त्यानंी जािकार 
श्रोत्यािंी प्रसन्न वाहवा घेतली. श्रीमान वामनराव देशपाडें हेही मोर्ूबाईंिे णशष्ट्य असल्यामुळे प.ै अल्लाणदया 
खासंाहेबानंी प्रिारात आिलेला व मोर्ूबाईंनी णशकणवलेला ‘खोकर’ रार् णततक्याि दजेदार र्ायकीनं 
कमलताईंनी तो रार् आळणवला त्यािेंसाठी, हा रार् मोर्ूबाईंच्या मणैफलीत नॅशनल सेंटर परफाणमंर् 
आटगस् च्या अणलशान ‘टाटा’ हॉलमध्ये २७ आक्टोबर ८० रोजी मी ऐकला होता. त्यावळेी तंबोऱ्यावर र्ायन 
साथीस श्रीमती कौसल्या मंजेश्वर या त्याचं्या णशष्ट्या होत्या. ती त्यािंी बैठक आजही माझ्या स्मरिात आहे. 
त्या णदवशी कमलताई माझ्या शजेारी श्रोत्यातं बसून र्ािं ऐकण्यात तल्लीन झाल्या होत्या, ती आठवि मी 
आज त्यानंा णदल्यावर त्यानंी आज माझ्या सूिनेिा आदर करून त्या णदवशी ऐकलेली णमश्रभरैवी बेहंद्द 
रंर्वनू आजच्या या मणैफलीिी सारं्ता केली. 
 

मणैफलीत त्या ंकधी लाईट म्युणझक वा ठुमरीही र्ात नसत पि त्यानंा येत नव्हती असं मात् नव्हे. 
कुिी आग्रह केला तर मात् टप्पाठुमरीही मस्त रंर्वनू र्ात असत. श्रोत्यािंी कदर करीत. एवढी मोठी श्रेष्ठ 
र्ाणयका पि स्वभाव व वार्िंही सौजन्यशील. तो णनमगळ स्वभाव त्याचं्या र्ाण्यातही जािवत असे. कशािा 
हव्यास नाही, र्वग नाही. 
 

यश, धन, णकतीसाठी कधी धडपड नाही. सदा प्रसन्न वृत्ती. अशी ही मणैफलीिी यशस्वी र्ाणयका, 
मुि हस्ते णवद्यादान करिारी णशणक्षका तीन विापूवी ३ मे रोजी नादब्रह्मातं णवलीन झाली. णतच्या पणवत् 
स्मृतीस माझ ंपुन्हा पुन्हा णवनम्र अणभवादन. 
 
(रणववार, नवशिी ३ मे ९८) 
 

☸ ☸ ☸ 
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ज्येष्ठ गवद्यावती िागयका– पद मावती िोखले (शागळग्राम) 
 

सन १८९५ मध्ये खाँसाहेब अल्लाणदया यािंी कोल्हापूर दरबारी ‘दरबारी र्ायक’ म्हिून णनयुिी 
झाली आणि महाराष्ट्रातील जयपूर र्ायकीिी ती नादंीि ठरली. कोल्हापुरातील त्याचं्या पणहल्या णशष्ट्या 
तानीबाई कार्लकर झाल्या. त्यानंा णशकणवण्याच्या णनणमत्तानं खाँसाहेब कोल्हापुरात रहायला आले. अंदाजे 
१९०३ मध्ये नथ्थन खाँसाहेब ह्या आपल्या पणहल्या रु्रंुच्या सारं्ण्यावरून प.ं भास्करबुवा बखले यानंी 
अल्लाणदया खाँि ं णशष्ट्यत्व पत्करलं. त्यानंतर र्ोकवदबुवा शाणळग्राम, केशवबुवा शाणळग्राम, शकंरराव 
सरनाईक, णनवृत्तीबुवा सरनाईक, र्िपतराव देवासकर आणि पुत् मंजीखाँ आणि भजुींखाँ, थोरले पुत् 
नसरुणद्दन खाँ ह्यानंा णनयणमतपिे तालीम णमळाली. त्यानंतर शठे जसदनवाला रु्लूभाई, मोरु्बाई कुडीकर 
व केसरबाई केरकर यानंा तालीम णमळू लार्ली पि त्यात अल्लाणदया खाँिे बंधू हैदर खाँ हेही तालीम देत 
असत. मोरु्बाई आणि लक्ष्मीबाई जाधव याना णवशिे णशक्षि हैदरखाँसाहेबाकंडूनि लाभलं. 
 

संिीताचे बाळकडू घरातच 
 

या णशष्ट्यवर्ापैकी कोल्हापूर णनवासी र्ोकवदराव शाणळग्राम यािंी पुतिी व णशष्ट्या म्हिजेि पद मा 
शाणळग्राम यानंा बालपिापासूनि घरामंध्ये णनयणमतपिे संर्ीताि ंबाळकडू णमळालं. मर् पद्माताई मोठेपिी 
मोठ्या र्ाणयका झाल्या यात नवल ते काय? अथात् घरातल्या लाडामुळे त्यानंी काळजीपूवगक मेहेनत केली 
नसती तर मात् ते णशक्षि वाया रे्लं असतं. पि केशवराव आणि र्ोकवदराव शाणळग्राम ह्यानंी णतिी 
महत्त्वाकाकं्षा वृकद्धर्त करून तळमळीने मेहेनत करवनू घेतली. ईश्वरदत्त सुरेल धारदार मधुर आवाज आणि 
जयपुरी र्ायकी पेलण्यािी बुणद्धमत्ता यामुळे णतिी णवलक्षि प्रर्ती होत रे्ली. 
 

आकारयुि खुला आवाज, उत्तमोत्तम बंणदशी, लयीशी बाधंलेली आलापी, बोल आणि तानणक्रया 
सपाट अन् कूटतानािें प्रकार आणि जोड रार्ािंा णविारपूवगक अभ्यास ही सर्ळी वैणशष्ट्टे् आत्मसात करून 
पद माताईंनी रु्रंुना संतुष्ट केले. 
 

या शािीय संर्ीताच्या अभ्यासाबरोबर त्यानंी आपल्या र्ळ्यातील णनसर्गदत्त हरकतीमुरक्यािंा 
णवशिे रु्ि लक्षात घेऊन आपल्या आवडीिे णविय म्हिून की काय, पि ठुमरी-दादरा या ढंर्दार र्ायकीिा 
अभ्यास करून मेहेनत करून र्ाि ंरसीलं बनवलेलं णदसतं. ही र्ोष्ट खास अणभनंदनीय वाटते. आणि त्यािंी 
मणैफल श्रविीय ठरते. श्रोत्यानंा रंर्तदार र्ाि ंऐकवनू खूि करिं हे तर कलाकाराि ंकतगव्यि आहे. 
 

पि का ं कोि जािे जयपूर र्ायकी र्ािारे बहुतेक कलाकार, रणसक मंडळीशी आणि श्रोत्याशंी 
पुष्ट्कळ वळेा िढेलपिानं, तऱ्हेवाईकपिानं वार्तात आणि वादग्रस्त ठरतात. त्यामुळे कलारु्ि असूनही 
रणसकजन अनादर व्यि करताना आढळतात. णनदान सुणशणक्षत कलाकारानंी रणसकाशंी सुसंस्कृतपिे 
वार्ून हा अपसमज आपल्या वार्ण्याने दूर करावा हे उत्तम. (पद माताई शाणळग्राम यालंा अपवाद आहेत) 
पद माताई रेणडयोवर र्ाताना कधी शाणळग्राम तर कधी (सौ.) र्ोखले या नावानं र्ातात, त्यामुळे जनतेत 
संभ्रम णनमाि होतो. हे मात् णनणित. 
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पद माताईचंा पगरचय 
 

७ जुलै १९५६ रोजी मंुबई रेणडयोवर माझा कायगक्रम होता. मी सकाळी भरैव, सायकंाळी पटदीप व 
नाट्र्ीत आणि रात्ी बारे्श्री व भजन र्ाणयलो णशवाय ११ जुलैला रात्ी ‘उिास्वप्न’ ही माझ्या 
संर्ीतणनयोजनािी ‘संर्ीणतका’ होती म्हिून ७ जुलै ते ११ जुलैपयंत दुपारी माझा मुक्काम रेणडयोति 
असायिा. ७ जुलै रोजी पद मावती र्ोखलेंिा कायगक्रम रेणडयोवर होता. संर्ीत णवभार्प्रमुख केशवराव भोळे 
यानंी तो ऐकण्यासाठी मला णनवदेकाच्या रुममध्ये नेले. णतथे बसून आम्ही त्यािंा णभमपलास ख्याल मस्त 
रंर्लेला ऐकला. केशवराव भोळेना पद माताईंच्या र्ाण्याणवियी रास्त अणभमान अन् कौतुक होतं. त्याचं्या 
आग्रहाखातर त्या णदवशी रेणडयोवर पद माताईंनी रात्ीच्या कायगक्रमात एक रंरे्ल ठुमरी र्ाणयली होती ती 
‘ननणदया म्हारे बोल’ अजून स्मरते. ताईंनी त्या णदवशी रेणडयोवर ‘भीमपलास’ िा ‘ये णबरमाई’ हा णवलंणबत 
णत्ताल ख्याल संपूिग अस्ताई अंतऱ्यासह र्ाऊन बोल आलापानंी व लयकारीच्या डौलदार अंर्ाने 
नीटनेटका भरला. आकारयुि दमसास पूिग आलाप णित्तवधेक होताि पि तयारीच्या सपाटताना व 
बोलताना, ऐकताना त्यािंी श्रेष्ठता जािवत होती. णवलंणबतनंतर ‘जा जा रे अपने मंणदरवा’ हा दु्रतख्याल 
र्ाताना कल्पकता व कलात्मकता वापरुन सौंदयगदृष्टीनं जी तानािंी बरसात केली त्यामध्ये त्यानंी 
बालर्ंधवांच्या र्ायकीिी आठवि करून णदली. त्या स्टुणडयोतून बाहेर येताि केशवराव भोळे यानंी त्यानंा 
माझा पणरिय करून णदल्यावर त्या मला म्हिाल्या ‘तुमिा सकाळी भरैव मी रेणडयोवर ऐकला. छान झाला. 
मी तुमि ंअणभनंदन करते’ भोळेंच्या ऑणफसमध्ये आम्ही िहा-फराळ करताना ज्या र्प्पा मारल्या, त्यातूनि 
या लेखाच्या प्रारंभीिा मी त्यािंा पणरिय मजकूर जो णलणहला आहे तो मला समजला. अन्य र्ाणयकामंध्ये 
जो ताठरपिा णदसतो तो मात् ह्या णदवशी पद माताईंच्या वार्ण्या-बोलण्यात मला णदसला नाही. 
 

पद माताईचंी प्रत्यक्ष मैगफल ऐकली 
 

या भेटीनंतर त्याि मणहन्यात छणबलदास स्कूलच्या सभार्ृहात पद्मावती र्ोखले यािंी मणैफल 
शणनवारी ऐकायला णमळाली. एका ‘संर्ीत मंडळा’ तफे ही संर्ीतसभा आयोणजली होती. पि पद माताईंच्या 
णनमंत्िानुसार मी व माणिक वमा, सुरेश हळदिकर आदी कलाकार आवजुगन उपस्स्थत होतो. जािकार 
श्रोत्यानंी सभार्ृह खच्चनू भरलेलं होतं. आजच्या रात्ीिी मणैफल हमखास रंर्िार हा माझा अंदाज खरा 
ठरला. र्ाणयका पद्माताईंही प्रसन्न णदसत होत्या. 
 

अप्रिणलत रार् आज ऐकायला णमळिार पि त्यािंी नाव ंसाणंर्तली रे्ली नाहीत तर श्रोते नाराज 
होिार म्हिून पद माताईनंा मी णवनंती केली की, “अनवट रार् पेश करण्यापूवी त्याि ंनाव साणंर्तलं जाव ं
अन्यथा रार्स्वरुप समजलं तरी श्रोते मंडळीत नावाबद्दल एकसारखी कुजबूज िालते. त्यामुळे व्यत्यय 
णनमाि होतो त्यापेक्षा समाजणशक्षिासाठी नावं सारं्ि ंउत्तम.” हा माझा णविार पद्माताईनंा पटला व त्यानंी 
रार् ‘भपूनट’ हे नाव सारं्नू णवलंणबत झपतालात ‘मालणनया लाई’ हा ख्याल सुरू केला. आवाजािा 
आकारयुि लर्ाव हे खास वैणशष्ट्ट्, आलाप व तान प्रकार णकतीही कठीि असला तरी तारसप्तकातही 
पाळलं जातं. त्याबरोबर आसयुि स्वरमाधुयाकडे लक्ष पुरणवलं जातं. त्यामुळे आनंद णद्वरु्िीत होतो. 
‘भपूनटािा’ ख्याल या सवग रु्िानंी नटला आणि श्रोत्यानंा आवडला, अस ं जािवलं. त्यानंतर जािकार 
श्रोत्याचं्या सूिनेवरून रार् ‘णबहार्डा’ मधल्या ‘प्यारे पर् होले’ णवलंणबत ख्याल आडािौतालामध्ये सादर 
केला रे्ला. बालर्धंवांिे लोकणप्रय नाट्र्ीत (स्वयंवरमधलं) याि ‘णबहार्डा’ रार्ात आहे व त्यामुळेि हा 
रार् रणसकानंा आवडू लार्ला. ‘णबहार्’ रार्ात ‘खमाज’ अंर्ानं कोमल णनिादािा प्रयोर् केलेला हा णमट्ठास 
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रार् आहे. आज हा रार्ही ताईंनी छान रंर्णवला. जयपूर र्ायकीिे कलाकार णवशिेतः णत्तालाति ख्याल 
र्ाताना णदसतात, पि ताईनंी आज वरे्वरे्ळ्या तालातून ख्याल र्ाऊन णवणवधरंर् प्रकट केले. त्यािंा खास 
आवडीिा प्रकार ‘ठुमरी’ व नंतर एक नखरेल ‘दादरा’ पेश करून त्यानंी मध्यातंर केला. हामोणनयमसाथीस 
तुळशीदास बोरकर आणि तबलासाथीस नारायिराव इंदूरकर हे णसद्धहस्त कलाकार तन्मय होऊन साथ 
करीत होते. त्यामुळे मध्यंतरानंतरही मणैफल िढत्या श्रेिीनं रंर्ली. 
 

सारे ि ण गचत्तवेधक 
 

मध्यंतरानंतरही श्रोत्यािंी र्दी तशीि शवेटपयंत कायम होती हे यशाि ं र्मकि मानाव ं लारे्ल. 
जयपूर र्ायकीिे लोक मूळिे प्रिणलत रार् फारसे र्ात नाहीत म्हिून जािकार श्रोत्यानंी पद माताईंना तशी 
णवनंती केली तेवढ्यात मुसळधार पाऊस सुरू झालेला पाहून एकानं ‘र्ौडमल्हार’ िी सूिना केली ती 
पद्माताईंनी मान्य करून रार् ‘र्ौडमल्हार’ िा ‘का हे हो’ हा ख्याल सुरू केला आणि त्याला जोडून दु्रतिीज 
न र्ाता त्याि रार्ातलं नाट्पद ‘नम मेघानंी आक्रणमले’ हे र्ाऊन तानािंा विाव केला. आणि 
‘र्ौडमल्हारिी’ सारं्ता श्रोत्यानंी टाळ्यािंा विाव करून केली. आजकाल रेकॉडगस् मधून णनकोप सुरेल. 
अणतसुरेल स्पष्ट शब्दोच्चरािं ं भावपूिग र्ायन ऐकून श्रोत्यािें कान िोखंदळ झाले आहेत. अशा श्रोत्यानंा 
शािीय संर्ीताकडे आकृष्ट करण्यासाठी माधुयािी दृष्टी र्ायकानं बाळर्ून आपले कायगक्रम यशस्वी करि ं
आवश्यक आहे. तसेि या मुख्य पक्वान्नाबरोबर नजाकतदार भावपूिग ठुमरी नाट्र्ीतं हे िणवष्ट िमिमीत 
प्रकारही आवश्यक आहेत. हे मास्तर कृष्ट्िराव (मणैफलीिे बादशहा) यािें रंर्तदार कायगक्रम ऐकून 
पद्माताईंनी पुरेपूर जािलं होतं, हे आज मला जािवलं. पद्माताईंि ंर्ाि ं णशस्तबद्ध तसेि बुणद्धणनष्ठ आणि 
दजेदार होतं. आलाप, तानािंी तयारी, कल्पकता, सहजता दमसास कायम ठेवनू प्रदीघग सपाट-दािेदार 
ताना हे सारे रु्ि णित्तवधेक होते. 
 

क्वणित् ऐकायला णमळिारा प्रिणलत रार् ‘नंद’ िे मधुर आलाप स्वरुप दाखवनू पद्माताईंनी ‘धंुडू 
बारे सैय्या’ हा णवलंणबत णत्तालात ख्याल सुरू केला. आणि त्याला जोडून ‘आज हंून आये श्याम’ हा दू्रत 
ख्याल ढंर्दार आलापतानानंी सजवनू मूळिा र्ोड रार् अणधक र्ोड बनवला. ‘बरसन लार्ी सावन बुंणदया’ 
हा दादरा लाडेलाडे र्ाऊन झाल्यावर श्रोत्याचं्या आग्रहाखातर भरैवीतील “नृपकन्या तवजाया” हे स्वयंवर 
नाटकातील पद र्ाऊन श्रोत्यानंा बालर्ंधवांच्या भावमधुर र्ाणयकीिी आठवि करून णदली व मणैफल 
संपणवली. 
 
(रणववार, नवशिी १२ जुलै ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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भावस्वर िागयका ज्योत्स्ना भोळे 
 

शब्दप्रधान िायकी म्हणजेच भावप्रधान िायकी होय. आकाशवािीनं या प्रकाराला सुर्मसंर्ीत हे 
नाव णदलंय. श्रेष्ठर्ायक बालर्ंधवांिी भावमधुर नाट्र्ीतंही आकाशवािीवर सुर्मसंर्ीत म्हिून सादर 
करतात. अनणभज्ञपिा आहे हा. ज्याला सुर्मसंर्ीत म्हितात ते “सुर्म” कधीि नसतं. ते दुर्गमि असतं. 
र्ायक कलावतंानं ते सुर्म करायि ंअसतं. 
 

“आला खुणशत सकमदर” “तू माझी अन् तुझा मीि” आणि “माणझया माहेरा जा” ही दजेदार भावर्ीतं 
ज्यािंी अजून रणसकाचं्या मनात घोळत रहातात त्या “भावस्वर र्ाणयका श्रीमती ज्योत्स्ना भोळे आजही 
अणवस्मरिीय आहेत.” हरकती मुरक्यासंह भावमधुर र्ायन ऐकतो आहोत, त्याचं्या नावाप्रमािे पौर्षिमेि ं
सुखद िादंि ं मनाला आल्हाद देतं त्याप्रमाि ं स्वरािंी पखरि त्या र्ीतातील भावनेसह सतत होते आहे 
असा श्रोतृ रणसकाला भास व्हावा, मन मोहून स्तब्ध व्हाव,ं त्यािंी एखादी प्रत्यक्ष ऐकलेली मणैफल मूर्षतमतं 
समोर उभी राहून त्यातील श्रुणतमनोहर ख्यालर्ायन, नाट्र्ीत, एखादी ठुमरी अन् भावर्ीत कानात, 
मनात घुमत रहाव ं एक अशी णवलक्षि जादू ज्या र्ायनात आहे त्या लोकणप्रय र्ाणयका आणि आधुणनक 
रंर्भमूीवरील अणभनेत्ी जोत्स्ना भोळे यािंी णिरतरुि मूती आजही डोळ्यासंमोर उभी रहाते. 
 

१९७५ मध्ये त्याचं्या एकसष्टीणनणमत्त मंुबईमध्ये मणहला समाजातफे भव्य सत्कार, र्ािी आणि 
‘कुलवधू’ नाटकािे प्रयोर् झाले ते पाहून आणि ऐकून बाईनंा “साठ वि े पूिग झाली आहेत ते कुिीही खरं 
मानिार नाही इतका त्यािंा उत्साह िपळपिा व अणभनयकौशल्य आणि पूवीिाि आवाजातला र्ोडवा, 
र्ाण्यािी तयारी सारं सारं रणसकानंी मनसोि अनुभवलं, ते पूवीसारखंि सुखद होतं, त्यानंतरही बरीि विे 
णटकून होतं” अस ं माझ्याप्रमािेि अनेक जािकारािं ं मत आहे. त्यािंी मणैफल अजूनही कुठे ऐकायला 
णमळेल का? श्रोते यािंी आतुरतेनं वाट पहात आहेत. आणि केवळ आकाशवािीवरून ऐकायला णमळिाऱ्या 
ध्वणनमुणद्रत कायगक्रमावंर आणि ग्रामोफोन रेकॉडगवर आपली तहान भार्वीत आहेत. 

 
णवणवध र्ान प्रकार सवांर् पणरपूिगतनं आणि भावयुि स्वरानंी र्ािारी लोकणप्रय र्ाणयका जोत्स्ना 

भोळे म्हिजे पूवाश्रमािी दुर्ा केळेकर. र्ोव्यातल्या नारे्शीिी रणहवाशी बालकलाकार म्हिूनही लोकणप्रयि 
होती. 

 
णर्णरजाबाई व केसरबाई केळेकर (बादंोडकर) मंर्ला रानडे या साऱ्या र्ाणयका याि दुर्ा 

केळेकरच्या सख्ख्या बणहिी, अणभनय कुशल म्हिून णवख्यात, सारं कुटंुबि संर्ीतमय झालेलं. 
 
त्यापैकी णर्णरजादेवींनी फि मणैफलींमध्ये नाव णमळवलं पि केसरबाई बादंोडकर यानंी 

मणैफलींमध्ये आणि काही काळ रंर्भमूीवर ही नाव णमळवलं. मे १९४५ मध्ये ह. णव. देसाईच्या नाट्संर्म 
कंपनीि ं ‘अध्यावाटेवर’ हे नाटक रंर्भमूीवर आलं त्यात केसरबाई बादंोडकर याचं्याबरोबर मी, दत्तोपतं 
आंगे्र, सरोज बोरकर हे नामवतं कलाकार होते. हे नाटक मंुबई, पुिे, कोल्हापूर, बळेर्ाव इ. शहरातून खूप 
र्ाजले. णवशिेतः र्ाण्यामुळे व व्यणथत अणभनयामुळे केसरबाईिंही नाव र्ाजलं. 

 
मंर्ला रानडे या “नाट् णनकेतन” मध्ये जोत्स्नाबाईबरोबर भणूमका करति होत्या. 
 



 
 मणिकाअनुक्र 

जोत्स्नाबाईंिा सूर ताल लय सारंि पकं्क होत णवशिे म्हिजे त्यानंी बुणद्धकौशल्यानं व शलैीदार 
नजाकती र्ाण्यानं रणसकवर्ात णवशिे आपुलकीिी भावना णनमाि केली ती कायमिीि. वरे्वरे्ळ्या 
तऱ्हेच्या आवडी असलेल्या श्रोत्यानंा एकाि मणैफलीत आपल्या आकिगक र्ायनानं संतुष्ट करण्यात त्या फार 
ितुर. एवढंि काय रार्दारीिी आवड नसलेल्या श्रोत्यानंाही जोत्स्नाबाईंि ं ख्यालर्ायन मनापासून 
आवडायि.ं ज्या काळात बोलपटाचं्या लोकणप्रयतेमुळे रंर्भमूीला पडता काळ आला होता त्या काळात 
(१९४२ मध्ये) कुशल नाटककार मो. र्. रारं्िेकर यानंी नव्या नाट्तंत्ािा अवलंब करून कौटंुणबक 
णजव्हाळ्याच्या प्रश्नावर, सहजसुलभ संवादयुि नाटके णलहून व एकाि सेटवर प्रसंर् उभे करून 
रंर्भमूीला वळि लावलं व ते यशस्वी करून दाखवलं. आणि ितुर अणभनेत्ी जोत्स्नाबाई आणि यशस्वी 
संर्ीत णनयोजक मास्तर कृष्ट्िराव या त्यींनी एकत् येऊन मराठी रंर्भमूीला जीवदान णदलं ते 
नाट्णनकेतनद्वारा संर्ीत ‘कुलवधु’ णनमाि करून यात संशय नाही. र्ंधवग कंपनीच्या संर्ीत परंपरेत संर्ीत 
णनयोजक, म्हिून र्ाजलेल्या मास्तर कृष्ट्िरावानंी काळािी पावलं ओळखून ‘कुलवधु’, ‘एक होता म्हातारा’ 
आणि ‘कोिे एकेकाळी’ या नाटकासंाठी क्राणंतकारी आर्ळंवरे्ळं संर्ीत णनमाि केलं ते लोकणप्रय झालं. 
मास्तरानंी िाल रु्िरु्िावी आणि रारं्िेकरानंी ती शब्द णलहून कायम करावी. साऱ्या िाली र्ोड आणि 
अथगवाही अन् जोत्स्नाबाईनंी मास्तरी ढंर्ानं त्या समजून र्ाऊन नजाकतीनं पेश केल्या. त्यातील ‘मन 
रमिा मधुसूदना’ ‘क्षि आला भाग्यािा’ आणि ‘बोला अमृत बोला’ ही र्ािी महाराष्ट्रात सवगतोमुखी झाली. 
या कायात जोत्स्नाबाईंच्या यशािा वाटा मोठा आहे. यात दुमत होण्याि ंकारि नाही. 

 
त्यािं ंलणलतसंर्ीत, अणभनय, सहजता, सौंदयग, आकिगकता, प्रसन्नता, नम्रता व सुशीलता या सवग 

सदरु्िानंी नटलेली ती “कुलवधू” णिरस्मरिीय ठरली. तयारीि र्ाि ं येत असताही त्यानंी रंर्भमूीवर 
कधी आक्रमि केलं नाही. भावनेशी, भणूमकेशी सुसंर्त अस ं भावस्पशी हरकती मुरक्याि ंर्ािं, दािेदार 
तानािं ंर्ाि ंत्या र्ात आणि मोजकं र्ात असत. 

 
मो. र्. रारं्िेकराचं्या नवीन नाट्तंत्ात अस्थानी र्ीत योजना कधीि नसे. नाट्प्रसंर्ािा 

पणरपोि करण्यासाठी र्ीतािी योजना हवी. र्ाण्यासाठी र्ाि ं कधीि नसाव ं हा नाट्णनकेतनिा दंडक 
होता. नाट्संर्ीत र्ाताना तानािंी भेंडोळी आणि टाळी घेण्यासाठी “णफरकीिी तान” पाणहजेि असा 
अणलणखत दंडक पूवी होता, पि ह्याकाळात जोत्स्नाबाईनंी आपल्या मधुर आवाजात रंर्भमूीवर 
प्रसंर्ानुकूल र्ाताना (“आंधळ्यािी शाळा” मध्ये) एक साधं भावर्ीत र्ाऊनही पे्रक्षकानंा मंत्मुग्ध केलं आहे. 
ही एक आियािी घटना म्हिून उल्लेख करावा लारे्ल. 

 
ह्या गवधानाचा अन भव– ‘नाट्मणंदर’ च्या नंदादीप नाटकात मी नायकािी भणूमका करीत 

असताना पुण्यातील प्रयोर्ासंाठी १९४७ च्या मे-जूनमध्ये आमच्या कंपनीिा मुक्काम नाट्णनकेतनच्याि 
णबऱ्हाडी असे आणि आम्ही एकमेकाचं्या नाट्प्रयोर्ानंा नेहमीि जात असू त्यावळेी मी हा अनुभव घेतला 
आणि आमच्याही नाटकात आम्ही हेि सवग नवीन तंत् अवलंबून यशस्वी झालो होतो. 

 
रारं्िेकरािंी नाट्णनकेतन कंपनी व णवमल घैसास यािंी ‘नाट्मणंदर’ यामधील वातावरि सदैव 

खेळकर, मनमोकळं असे. तोि खेळकरपिा व सहजपिा नाट्प्रसंर्ातही णजवतं असे त्यामुळे नाटकात 
भणूमका यशस्वी करताना सहज अणभनय, र्ाि ंमयाणदत अन् सहज होत असे. हा सारा प्रभाव त्या नव्या 
नाट्तंत्ािा. 

 



 
 मणिकाअनुक्र 

नाट्णनकेतनिे नट रामिंद्र वदे हेि आमच्या नाट्मणंदरिे अणभनय णदग्दशगक रु्रु होते. आणि 
“कुलवधू” मधील नायक श्री. अणवनाश (र्िपतराव मोणहते) आणि संर्ीत णनयोजक मा. कृष्ट्िराव हे मला 
“नंदादीप” मधील माझ्या र्ाण्यासंाठी योग्य सूिना देत असत. माझ्या नाट् यशामारे् ही थोर मािस ंहोती. 
दुसऱ्या कलाकाराच्या उत्किासाठी एकमेकाशंी पे्रमपूवगक सहकायानं वार्ि ं हा उदार दृणष्टकोन पूवीच्या 
कलाकारामंध्ये प्रकिाने जािवत होता, पि हा सुसंस्कृतपिा आजच्या सुणशणक्षत (?) कलाकारामंध्ये 
अभावानं तळपतो आहे ही पणरस्स्थती णविारपूवगक बदलली पाणहजे हेि खरं. 

 
त्याकाळी रंर्मंिावर आजच्यासारखी ध्वणनके्षपकािंी सोय नव्हती, त्यामुळे नाटकािंा खरा 

आश्रयदाता, ‘अन्नदाता’ (बालर्ंधवांच्या भािेत) जो णपटातला पे्रक्षक त्याच्यासाठी मोठ्यानं बोलाव ेलारे्, 
र्ाण्यािा स्वर उंि ठेवावा लारे् यािी जािीव प्रत्येक नट आणि जोत्स्नाबाईंही ठेवीत असत. जोत्स्नाबाईंि ं
र्ाि ंआणि अणभनय सहज वाटला तरी तो त्यानंा सहजपिे प्राप्त झालेला नाही. त्यासाठी त्यानंी खूप कष्ट, 
मेहेनत घेतली आहे. अणभनयािे रु्रू मो. र्. रारं्िेकर आणि नटवयग केशवराव दाते यासंारखे कडक आणि 
संर्ीत णनयोजक केशवराव भोळे हे र्ायन रु्रु म्हिून त्यापेक्षाही कडक व णशस्तणप्रय र्ृहस्थ. पि णशष्ट्यत्व 
मान्य केल्यावर णशस्तीनं अनुकरि करीत साधना करीत रहायि ंहा जोत्स्नाबाईिंा मूळस्वभाव हेि त्याचं्या 
श्रेष्ठयशाि ंरहस्य आहे असं मला वाटतं. 

 
जोत्स्नाबाईनंा भावर्ीत र्ाणयका न म्हिता “भावस्वर र्ाणयका” अस ं म्हितो मी, ते यासाठी, 

रार्संर्ीत र्ाताना त्या रार्ाच्या रसािा, शब्द म्हिताना त्याच्या भावनेिा णविार हा महत्त्वािा मानून णवणवध 
स्वरालापानंी ते र्ीत कलात्मकतेने सजवि,ं नटवि ं मर् ते नाट् र्ीत असो वा भावर्ीत असो ही र्ोष्ट 
महत्त्वािी. पि “शब्दप्रधान र्ायकी” या नावाखाली परविा म्हटल्यासारखंि फि भावर्ीत र्ायलं जातं ते 
त्यानंाही मान्य नाही म्हिून त्या णवणवध स्वरालंकारानंी सजवनू र्ीतातील भावना व्यि करतात हा त्यािंा 
णवशिे रु्ि आहे. आणि हेि तत्त्व माझे पूज्य रु्रु मा. कृष्ट्िराव याचं्याही लणलत र्ायनात स्पष्टपिे जािवतं. 
“कुलवधू” नाटकाच्या िाली तयार करण्याि ं काम मास्तर कृष्ट्िरावानंी केले त्यावळेी मी त्याचं्याकडेि 
णशकत होतो व भारत र्ायन समाजात णशक्षक होतो. मास्तरानंी कठीि म्हिून जी जी जार्ा (व्हरायटी) 
तयार करावी ती ती जोत्स्नाबाईनंी सहजपिे र्ाऊन व णवशिे खुलवनू दाखवावी, मास्तरानंी खूि व्हाव,ं अन् 
अस ं होता होता ते र्ाि ं फुलत रहाव ंअसं नेहमीि िाले. आणि म्हिूनि “कुलवधू” मधील त्यािंी सवगि 
र्ािी लोकणप्रय झाली. अमर झाली. जोत्स्नाबाईंकडून आजही ती र्ािी (उतारवयात) सवांना ऐकायला 
आवडतात (णरयाज बंद नाही) “बोला अमृत बोला” ही भरैवी म्हिजे मास्तरािंी बुणद्धमता आणि 
जोत्स्नाबाईंिा र्ळा यािंी िालती बोलती साक्ष आहे. वयािी पंिाहत्तरी पार केलेल्या जोत्स्नाबाईंनी र्ात 
र्ाति शभंरी पूिग करावी ही हार्षदक शुभकामना व त्यानंा सादर प्रिाम, आणि त्यािंी सुकन्या वदंना 
खाडेंकर ही त्यािंी परंपरा यशस्वीपिे िालणवते आहे, णतला शुभेच्छा. 
 
(रणववार, नवशिी ८ मािग ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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नाट्यिान गनप ण कलावती जयमाला गशलेदार 
 

मराठी संिीत रंिभूमीवर १९४२ पासून िागयका आगण अगभनेिी म्हणून आपली कारकीदप 
िाजगवणाऱ्या संिीतालंकार जयमाला गशलेदार यानंा न कतेच ‘नटराज’ प रस्काराने िौरगवण्यात आले. 
त्याचं्या प्रसन्न िायकीतील स रेल संिीत प्रवासाचा हा मािोवा. 
 

संर्ीतालंकार श्रीमती जयमाला णशलेदार यानंी मराठी रंर्भमूीवर १९४२ पासून आजपयंत, संर्ीत 
नाटकामंधून सातत्यानं प्रमुख भणूमका करून र्ाणयका व अणभनेत्ी म्हिून कारकीदग यशस्वी केल्याबद्दल 
जुलैमध्ये महाराष्ट्र सरकारने त्यानंा सन्माननीय पुरस्कार देऊन र्ौरव केला व नुकताि फेबु्रवारीमध्ये 
“मकहद्र” ने एक लाख रुपयािंा ‘नटराज’ पुरस्कार देऊन र्ौरव केला ही र्ोष्ट आम्हा कलाकारानंा णनणिति 
अणभमानास्पद वाटते कारि जयमालाबाईंनी णनष्ठेनं व णनरलसपिे मराठी संर्ीत रंर्भमूीिी जी सेवा केली 
आहे ती सफल झाली आहे. १४ एणप्रल १९९१ रोजी ‘संर्ीत णशक्षक संघ, मंुबई’ या संस्थेतफे र्ौरव 
समारंभात त्यािंा सत्कार करण्यात आला त्यावळेी त्याचं्या र्ायन कायगक्रमानंतर अध्यक्ष या नात्यानं मी ही 
खंत व्यि करून संघातफे महाराष्ट्र सरकारकडे लेखी णनवदेन पाठवनू लक्ष वधेलं होतं. त्याला योग्य तो 
उपयोर् झाला यािा मला आनंद वाटतो. 

 
श्रीमती जयमाला णशलेदार पूवाश्रमीच्या प्रणमला जाधव या नाट् संर्ीताबरोबर, शािीय संर्ीतािी 

मणैफलही तन्मयतेनं, तयारीनं उत्तम रंर्णवतात यािा अनुभव िेंबूरच्या ‘कलोपासक मंडळ’ या माझ्या 
म्युणझक सकग लमध्ये त्यािंा कायगक्रम घडवनू आिला त्यावळेी िेंबूरच्या िोखंदळ जािकार श्रोत्यानंी 
घेतला, १९४९ साली, तो अद्याणप स्मरिात ताजा आहे. प्रणमलाबाईनंी मला त्यावळेी णबदार्ीिी अट न 
घालता पुण्याहून येऊन रात्ी १० ते पहाटे ५ वाजेपयंत प्रसन्नपिे र्ाऊन मणैफल संपन्न केली. हामोणनयम 
साथीस धाकटी बहीि णनमगलाबाई आणि तबला साथीला धाकटा भाऊ व वडील नारायिराव जाधव अशी 
सर्ळी घरिीि साथ संर्त आणि कायगक्रमही घररु्ती आपलुकीिा. व्यवहाराला नाममात् महत्त्व देऊन 
संर्ीत सेवा प्रामाणिकपिे करिं हा प्रणमलाबाईिा आणि वणडलािंा कपडि होता. सोज्वळपिा, सौजन्य, 
नम्रता हा तर बाईिा स्थायीभावि! आनंद देिं आणि घेिं यासाठीि संर्ीताि ंव्रत स्वीकारलेलं. 

 
त्यािं ं बैठकीि ं र्ाि ं हे सामान्य नव्हे, अ. भा. र्ाधंवग महाणवद्यालयािी ‘अलंकार’ पदवी प्रथम 

श्रेिीत प्रथम क्रमाकंानं णमळणवलेली. णशवाय मोर्ूबाई कुडीकर, मास्टर कृष्ट्िराव, कृष्ट्िराव िोिकर, 
मोहन पालेकर, भार्गवराम आिरेकर, छोटा र्ंधवग या सारख्या थोर र्ायकाकंडून शािीय संर्ीतािी णवद्या 
घेऊन स्वतःच्या मेहनतीनं आणि बुणद्धमते्तनं णवकणसत केलेली अशी सवांर् पणरपूिग होती आणि वार्ि ंअत्यतं 
णनर्वी, सालस, सदैव प्रसन्न असे. 

 
िेंबूरच्या या मणैफलीनंतर आमच्या घरच्या मुक्कामात त्यानंी आमच्या घरच्या मंडळींना बाजूला 

सारुन स्वयंपाक केला आणि आपि एक उत्तम सुग्रि आहोत ह्यािा अनपेणक्षत र्ोड अनुभव णदला. 
 
याि मुक्कामात ‘नाट्मंणदर’ नाट्ससं्थेच्या, ‘मणदरा’ या लोकणप्रय नाटकातली माझ्या संर्ीत 

णनयोजनािी दोन र्ािी ‘शातंता मानसा णमळत नाही’ (पटदीप झपताल) व ‘मधुवणन या ही राधा’ (भरैवी 
केरवा) णहज मास्टसग व्हॉइस ग्रामोफोन कंपनीत मी त्याचं्याकडून ध्वणनमुणद्रत केली. त्यातही बाईंनी र्ािी 
मनापासून र्ाणयल्यामुळे अणतशय लोकणप्रय झाली. 
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आमच्या घरी आणि H.M.V. च्या स्टुणडयोत प्रणमलाबाईशी मनमोकळ्या र्प्पा मारुन मी त्यािंी 
इत्त्यंभतू माणहती णमळवली. ती तुम्हाला आता सारं्तो. 

 
२१ ऑर्स्ट १९२६ रोजी प्रणमलािा जन्म इंदूर येथे झाला तोि नाटक कंपनीच्या णबऱ्हाडी, णपताजी 

नारायिराव जाधव हे भाटे बुवाचं्या ‘नाट्कला प्रवतगक’ कंपनीत असताना. नंतर ते वरे्वरे्ळ्या नाटक 
कंपनीत राणहले. त्याचं्याबरोबर प्रणमलाही णफरत राणहली म्हिजे नाटक आणि सरं्ीत यािं ं बाळकडूि 
णमळालं प्रणमलेला. 

 
१९३१ साली नारायिराव बेळर्ावंी स्थाणयक झाले आणि त्यानंी ‘र्ोकवद संर्ीत णवद्यालय’ सुरू 

केलं. प्रणमलानं पािव्या विापासून सोळाव्या विापयंत वणडलाचं्या जवळि र्ायनािी तालीम घेतली. या 
णवद्यालयाच्या वार्षिक संमेलनािे अध्यक्ष म्हिून संर्ीतज्ज्ञ र्ोकवदराव टेंबे आले असताना त्यानंी प्रणमलाि ं
र्ाि ं ऐकलं, (अणभनयासाठी) रूपसौष्ठव पाणहलं आणि त्यानंी आपल्या ‘विेातंर’ नाटकासाठी नाणयका 
म्हिून प्रणमलािी णनवड पक्की केली. 

 
१९४२ मध्ये कोल्हापूर येथील पॅलेस णथएटरमध्ये ‘विेातंर’ नाटकात वयाच्या सोळाव्या विी 

प्रणमलानं रंर्भमूीवर पदापगि केलं आणि भणवष्ट्यात तेि कायम ठरलं. 
 
परमभाग्यशालंी योि : 
 

नाट्संर्ीत आणि अणभनय याबाबतीत पंणडत र्ोकवदराव टेंब्यासंारखे संर्ीतज्ज्ञ आणि 
अणभनयकुशल श्रेष्ठ रु्रू प्रथमि लाभले हे प्रणमलाि ं परमभाग्यि म्हिाव ं लारे्ल. कोल्हापूर, सोलापूर, 
बेळर्ावं इ. शहरामधून या नाटकािे बरेि प्रयोर् झाले. त्यात प्रणमला िारं्लीि िमकली. 
 

नंतर नटवयग लोंढे याचं्या ‘राजाराम संर्ीत मंडळी’ त प्रणमलेनं ‘शारदा’ या संर्ीत नाटकात मुख्य 
भणूमका केली तीही खूप र्ाजली, ७९ प्रयोर् लार्ोपाठ झाले. नंतर मानापमान, भावबधंन या संर्ीत 
नाटकात णतला प्रमुख भणूमकािं ं उत्तम णशक्षि णदले. आणि तेही प्रयोर् यशस्वी झाल्यावर ‘सौभद्र’ मध्ये 
सुभदे्रिी भणूमका करवनू घेत होते. सौभद्रमधलं ‘पुष्ट्पपरार् सुर्ंणधत’ हे पद प्रणमलेला णशकवीत असतानाि 
लोंढे एकदमि स्तब्ध झाले. प्रणमलेला काय झालं ते कळेना. लोंढ्यािंी हृदयणक्रयाि बंद पडली, उंि, 
णधप्पाड, मजबतू शरीरािे व पहाडी मधुर आवाजािे प्रथमयश नट लोंढे रे्ल्यामुळे ती कंपनी बंद पडली 
आणि प्रणमलेि ंणशक्षि आणि सुशय णतथेि थाबंलं. 
 
िंधवप नाटक मंडळीत प्रवेश : 
 

याि सुमारास डॉ. भडकमकर यानंी ‘र्ंधवग नाटक मंडळीिी’ सूतं् हाती घेतली होती. त्यानंी 
प्रणमलेला र्ंधवग कंपनीत सन्मानानं बोलावलं. ही र्ोष्ट णतला अणभमानास्पद वाटल्यास नवल ते काय? 
 

मानापमान, एकि प्याला, स्वयंवर व कान्होपात्ा या अत्यंत प्रभावी नाटकात प्रणमलेनं नाणयकेच्या 
भणूमका बाल र्ंधवाच्या णशक्षिामुळे र्ाजणवल्या. बालर्धंवािी र्ायकी णतला प्रत्यक्ष णशकायला णमळाली. ती 
त्यािंी परमभि झाली. णतनं ते दैवत मानलं, पि दैवयोर् णवणित्, कंपनी बंद पडली. त्यानंतर नटवयग 
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दामुअण्िा मालविकराचं्या ‘प्रभाकर नाट् मंणदरा’त प्रणमला दाखल झाली. त्या संस्थेत ‘संशय कल्लोळ’, 
‘उधार उसनवार’ व ‘भावबधंन’ या र्ाजलेल्या नाटकातून णतनं प्रमुख भणूमकाि केल्या. एक विगभर या 
कंपनीत प्रणमला होती. 
 

नंतर छोटा र्ंधवग याचं्या ‘कलाणवकास’ नाट्संस्थेत ‘देव मािूस’ व ‘सौभाग्य लक्ष्मी’ या नवीन 
नाटकातून णतनं प्रमुख भणूमका यशस्वी केल्या. छोटा र्ंधवाकडून नाटकातल्या र्ाण्याणशवाय रार्दारी 
संर्ीताि ंदजेदार णशक्षि प्रणमलेला णमळालं व णति ंनाटकातल्या यशस्वी भणूमकामुळं नाव खूप र्ाजलं व 
णतच्यामुळे ‘देवमािूस’ व ‘सौभाग्य लक्ष्मी’ ही नाटकं अत्यंत लोकणप्रय झाली. ग्रामोफोन रेकॉडगस् ही 
लोकणप्रय झाल्या, णतच्या व छोटा र्ंधवांच्याही. 
 
एक स वणप संधी : 
 

याप्रमािे अनेक नाटकातून यशस्वी भणूमका करून प्रणमलानं जी अमाप कीर्षत णमळणवली, अखंड 
तपस्या केली त्यामुळे णतच्याकडे एक सुविग संधी िालून आली ती म्हिजे मंुबई साणहत्य संघातफे १९४५ 
साली मंुबईत जो नाट्महोत्सव होिार होता त्यात डॉ. भालेराव यानी ‘संर्ीत शारदा’ मध्ये शारदेिी 
भणूमका करण्यासाठी प्रणमलेिी खास योजना केली. केशवराव दाते, कितामिराव कोल्हटकर, र्िपतराव 
बोडस अशा थोर कलाकाराबंरोबर नाटकात काम करून ‘शारदा’ यथातथ्य उभी करण्यािी अवघड 
कामणर्री प्रणमलेनं अत्यंत मेहनत घेऊन समथगपिे केली. त्यामुळे संर्ीत नाट् के्षत्ात णतला णवणशष्ट स्थान 
प्राप्त झालं आणि णतनं ते पुढेही णटकवनू ठेवलं. 
 
द र्गमळ सदि णाचंं प्रतीक म्हणजे प्रगमला तथा जयमाला : 
 

सतत हसतमुख िेहरा, सौजन्यशील मधुर नम्र व्यणिमत्व, सुहास्य आणि सुंदरता यािं ंवरदान. 
थोर व्यिींिा आदर करून आशीवाद घेण्यात णतला कमीपिा वाटत नाही, धन्यताि वाटते णतला. मराठी 
संर्ीत नाट् सृष्टीला वाहून घेतलंय् यािा णतला आनंद व समाधान जािवतं. पंिेिाळीस नाटकातून िार 
हजारावर नाट् प्रयोर्ात भणूमका केल्या व िौदा नाटकािें संर्ीत णनयोजन केलं आहे णतनं. अशीही अष्टपैलू 
व्यणिमत्वािी रु्िी कतृगत्ववान अणभनेत्ी. अनेक मणैफली यशस्वी करून िोखंदळ रणसकानंा णतनं आनंद 
णदला. णबदार्ीिी अट न घालता सेवावृत्तीनं मनसोि र्ाऊन व्यवसाय करिं, हे णति ं व्रत आहे. 
बालर्ंधवांिी खास आठवि व्हावी इतकी र्ायकी व अणभनय ती सादर करते, त्याचं्यावरील अपार 
भणिमुळे, णनष्ठेमुळे. 
 

पद्य संपवनू र्द्यावर नादमधुर अलर्द आवाजानं येण्यामुळे णजन्याच्या पायऱ्या संपून पायाखाली 
अलीशान र्ालीच्यावर केव्हा आलो यािा श्रोत्यानंा पत्ता लार्त नाही, हे नाट्ातलं णति ंखास वैणशष्ट्ट् 
जािकारानंा जािवलं आहे. 
 
आदशप राहणी : 

रंर्भमूीवर पैठण्या, शालू, दार्दाणर्ने घालून र्ािारी नाणयका, प्रणमला एरवी अर्दी साधी रहाते. 
साधी तलम शुभ्रसाडी, ठळक कंुकू कपाळावर, िेहेऱ्यावर रंर्भिूा नसलेली सुंदर श्यामल मूती, भव्य 
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कपाळावर दाट काळ्या कुरळ्या केसािंी मणहरप, ओठावर सदैव मधुर हास्य हे सास्त्वक दशगन तेहमीि 
सवांना प्रसन्न वाटतं आणि बोलण्यात सोज्वळ िीत्व अणतशय आकिगकपिे प्रर्ट होत असतं. 
 
समसमा संयोि की जाहला : 
 

जीवनात क्रातंी व्हायला सुद्धा काही णनणमत्त लार्तंि. १९४८ च्या मंुबईच्या मराठी साणहत्य संघ 
नाट् महोत्सवामध्ये ‘संर्ीत शारदा’, ‘मानापमान’ आणि ‘शाकंुतल’ या णतन्ही नाटकात प्रमुख भणूमका 
प्रणमला जाधवनं यशस्वी केल्या आणि त्यातूनि जीवनाि ंनवीन नाट् णनमाि झालं. 
 

राजकमलच्या ‘रामजोशी’ णित्पटामुळे सवगतोमुखी झालेले र्ायक नट जयराम णशलेदार 
‘शाकंुतल’ या संर्ीत नाटकामध्ये दुष्ट्यंत म्हिून प्रणमलेपढेु उभे राणहले. दोघेही एकमेकाचं्या पे्रमात पडले. 
या परस्पर प्रीतीिी पणरिती पुढे शब्दशः दुष्ट्यंत शकंुतलेप्रमािेि झाली व लतािा जन्म झाला. 
 
प्रगमला जाधवची जयमाला गशलेदार झाली : 
 

या संसाराबरोबर ‘मराठी रंर्भमूी’ या नव्या नाट्ससं्थेिाही संसार या दोघानंी, नारायिराव 
जाधव याचं्या अनुभवी सहकायानं सुरू केला. बाळ कोल्हटकर णलणखत ‘मंुबईिी मािस’ं, ‘बाजीराव 
मस्तानी’ इ. ५-६ नाटकं रंर्मंिावर आिली. णवदभामध्ये ही नाटक खूप लोकणप्रय झाली पि पुण्यामंुबईत 
णवशिे िालली नाहीत. 
 

कोिताही व्यवसाय म्हटला म्हिजे त्यात िढ-उतार हे नेहमी असताति पि अनेक नटानंा 
साभंाळून नाटक कंपनीिा व्यवसायकरि ं फार धाडसािं. कोित्या क्षिी कसे िढउतार अनुभवायला 
णमळतील मालकाला, यािा नेम नाही. पि णनष्ठनंे वाहून घेतलेल्या या व्यवसायात अंर्ावरिे दाणर्ने काढून 
देताना जयमालाबाईंनी आपल्या मुखावरिी प्रसन्नता कधी ढळू णदली नाही. हे पाणहलं की, खात्ी पटते 
नाट्ावर व संर्ीतावर खरं पे्रम व णनष्ठा असल्याणशवाय ही स्स्थतप्रज्ञ अवस्था येिार नाही. जयमालाबाईंनी 
लोकणप्रयतेि ं व मानाि ं स्थान जे आता णमळवलं आहे त्यामारे् कष्ट, णजद्द आणि महत्त्वाकाकं्षा इ. दुर्षमळ 
रु्िि कारिीभतू आहेत. 
 
चालता बोलता इगतहासच : 
 

एका नाटक वडे्या अन् संर्ीत वडे्या िीच्या णनष्ठिेा, प्रयत्नशीलतेिा आणि आशावादीिा हा 
िालता बोलता इणतहास आहे आणि त्यातून आताच्या तरूि णपढीला आदशग म्हिून खूप काही 
णशकण्यासारखं आहे कारि त्याचं्यापुढे काही आदशगि नाहीत त्यामुळे ‘मजा’ करण्यापणलकडे त्यानंा 
काहीि माणहती नाही. त्यामुळे तल्लख बुद्धी असूनही ती वाया जाते आहे. नाट्ािा व संर्ीतािा प्रसार वर 
वर खूप झाला आहे पि त्याला ‘खोलपिा’ नाही, ही दुदैवािी र्ोष्ट आहे. 
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अन्य कलाकाराबंद्दल आदर : 
 

आपल्या बरोबरीच्या कलाकाराणंवियी आदर न दाखणवता आपल्याि तोऱ्यात व ताठ्यात राहून 
ककबहुना दुसऱ्या कलाकाराणंवियी अनादर दाखवनू आपलं श्रेष्ठत्व णसद्ध करण्यािी हीन मनोवृत्ती बहुतेक 
र्ायक वादक कलाकारामंध्ये आढळून येते. याउलट सदैव प्रसन्न वृत्तीनं दुसऱ्यािंा योग्य तो आदर 
करण्यािी सहज प्रवृत्ती जयमालाबाईंमध्ये सवांना णदसते. यािा एक अनुभव या संदभात मी इथे नमूद केला 
तर तो योग्यि ठरेल कारि तोही एक आदशग रु्ि आहे. 
 

काही विापूवीिी घटना आहे, व्यास संर्ीत णवद्यालयातफे दादरच्या म्युणनणसपल सभार्ृहात पं. 
पलुस्कर पुण्यणतथी णनणमत्त सायकंाळच्या बैठकीत जयमलाबाईंच्या र्ायन कायगक्रम, र्ोकवदराव पटवधगन व 
दत्तोपंत ऐतवडेकराचं्या साथीनं ऐन रंर्ात आला होता, मला णतथे पोिायला वळे झाल्यामुळे व सभार्ृह 
तुडंुब भरलेलं असल्यामुळे मी समोरच्या एका दारात उभा राणहलो. बाईि ंलक्ष रे्लं मात् र्ातार्ाता तंबोरा 
खादं्याच्या आश्रयाला ठेवनू दोनही हात जोडून, मस्तक णवनम्र करून त्यानंी मला प्रिाम केला व पुढे येऊन 
बसण्यािी मला खुिेनं णवनंती केली. जयमालाबाईनंी नमस्कार केला अशी कोि आली व्यिी आहे म्हिून 
सवगि श्रोत्याचं्या माना मारे् वळल्या. प्रो. वसंतराव राजोपाध्ये यानी मला पुढे नेऊन बसवलं आणि जािकार 
श्रोत्यानंी माझ्या संर्ीत णनयोजनािी एकामार्ून एक र्ािी बाईंना सुिणवली व ती सवग र्ािी बाईंनी रंर्वनू 
सादर केली. एवढंि नव्हे ‘मणदरा’ नाटकातली माझ्या संर्ीत-णनयोजनािी- त्यािंीि ध्वणनमुणद्रका 
असलेली भरैवी ‘मधुवणन या ही राधा, आळणव श्याम मुकंुदा’, ही त्यानी णवणवध प्रकारानंी नटवनू, सजवनू 
श्रोत्यानंा ऐकणवली. टाळ्याच्या र्जरानं सारं सभार्ृह दुमदुमलं. बाईंनी तंबोरा खाली ठेवल्यावर त्यानंी 
मला पुन्हा वाकून नमस्कार केला. मी संकोिलो. मी प्रणतनमस्कार केला व जयमालाबाईंि ं र्ान 
कौशल्याबद्दल मी हार्षदक अणभनंदन केलं. 
 

कलाकारानंी एकमेकाशी कसं वार्ाव ंयािा सुसंस्कृत आदशग म्हिजे जयमाला णशलेदार. 
 
संसारी स्त्री-जयमाला : 
 

रंर्भमूीवर काम करिारी ही नटी संसार तो काय करिार? नोकराकडून ककवा नवऱ्याकडून ही 
बाई घरकाम करून घेत असिार असा पे्रक्षकािंा समज असतो, काही नट्ाचं्या बाबतीत हा समज सत्य 
असेलही, पि जयमालाबाई आपल्या कलावतं पतीिा श्रेष्ठमान राखून र्ृणहिीपद अणतशय उत्तमरीतीनं 
भिूवीत असत. ज्यानंी त्याचं्या हातिा रूिकर स्वयंपाक जेवला असेल त्यानंी त्यािंी ‘सुर्रि’ म्हिून 
मनापासून स्तुती केली आहे. 
 

जयराम-जयमाला या दोन कलावतंाच्या कलाव्यासंर्ानं संसार उजळून णनघाला. आज लेख 
णलणहतानंा एक मोठी उिीव जािवते ती माझे णमत् नटवयग जयराम णशलेदार हा लेख वािायला या जर्ात 
नाहीत. त्यानी व मी ‘नाट्संर्म’ च्या “संर्ीत ‘नव ेजर्” नाटकात प्रमुख भणूमका केल्या होत्या त्या स्मृती 
आजही ताज्या आहेत, अणवस्मरिीय आहेत. त्याचं्या सुकन्या लता आणि कीती त्यािंी नाट्र्ायनािी 
परंपरा णनष्ठेनं िालवीत आहेत व जयमालाबाई आजही कायगरत आहेत त्यािं ंहार्षदक अणभनंदन व त्यानंा 
अणभवादन. 
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(रणववार, नवशिी १ मािग ९८.) 
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भाग्यवती िागयका गकशोरी आमोणकर 
 

र्ायक कलाकाराला आपल्या भोवती मोठ्या नावाि ं वलय जन्मताि लाभि ं हे मोठंि भाग्याि ं
लक्षि आहे. आणि म्हिूनि आजही ज्यानं मनापासून णवद्या णदली त्या रु्रंूशी काडीमोड घेऊन बाजारात 
आज ककमत ज्यािी जास्त आहे अशा नामवतं रु्रूकडे नाममात् णशक्षि घेण्याकडे तरुि होतकरु र्ायकािंी 
र्दी झालेली णदसते. ती त्या नावाि ंतेजोवलय प्राप्त व्हाव ंम्हिूनि. 

 
र्ानतपस्स्वनी श्रीमती मोर्ूताई कुडीकर ह्या जयपूर घराण्यािे अग्रिी र्ानसम्राट अल्लाणदया खा ं

साहेबाचं्या णशष्ट्या असून त्यानंी अत्यंत कष्ट सोसून प्रणतकूल पणरस्स्थतीवर मात केली व रु्रुकडून र्ानणवद्या 
णमळणवली आणि ती णजद्दीनं, मेहनतीनं वाढणवली व श्रषे्ठत्व णसद्ध केलं, अन् यश कीर्षत णमळणवली. (ही 
लेखमाला मी त्याचं्या रु्िविगनानेि जानेवारी ९८ मध्ये सुरू केली आहे हे रणसकजन जािताति). 

 
या अशा रु्िश्रेष्ठ मातोश्रीकडून बालपिापासून पक्की तालीम व संस्कार णकशोरीताई आमोिकरानंा 

लाभले हे केवढं परमभाग्य. 
 
स्वतःिी मेहनत आणि कल्पकता यावर त्यानंी आपली र्ायकी आकिगक व प्रभावी केली आहे ते 

त्यािं ंस्वतःि ंकतृगत्व होय. 
 
एक आठवण : 
 

१९५५-५६ च्या सुमारास िेंबूर येथील माझे णमत् शशाकं आजर्ावंकर (हे णकशोरीताईंिे मेहुिे) 
ह्यानंी णकशोरीताईिंा र्ायन कायगक्रम िेंबूरच्या छोट्ा म्युणनणसपल सभार्ृहात आयोणजत केला होता. तो 
केवळ जािकार आमणंत्तासंाठी. त्यावळेी माझा णन ताईिंा घररु्ती पणरिय झाला व त्याचं्याशी सारं्ीणतक 
ििाही करता आली. त्या रात्ी ९ वाजता कायगक्रमािे प्रारंभी माझे णमत् िकोर आजर्ावंकर यानंी त्यािंा 
यथोणित पणरिय करून णदल्यावर माझ्या हातून त्यािंा शाल-श्रीफळ देऊन सत्कार केला रे्ला. 
एि.एम.व्ही. ग्रामोफोन कंपनीिा म्युणझक डायरेक्टर या माझ्या कतृगत्वाबद्दल, र्ायनाबद्दल णकशोरी ताईनंी 
माझी मुि कंठानं प्रशसंा केली हे िेंबूरच्या रणसकाचं्या अजूनही लक्षात आहे व या कायगक्रमािंी वृत्तपत्ानंींही 
योग्य दखल घेतली होती. 
 
रंितदार मैफील : 
 

आजच्या मणैफलीिा प्रारंभ ‘यमन’ रार्ाच्या णवलंणबत णत्तालातील ख्यालानं झाला. आवाजािा 
स्वच्छ आकारयुि लर्ाव, (आलाप, ताना करतेवळेी) तीनही सप्तकातूंन असि ंहे खास वैणशष्ट्ट् णदसलंि. 
णशवाय अस्ताई पूिग र्ाऊन णिजेच्या अंर्ानं आसयुि आलाप-बोल आलाप लयकारीनं सहजपिे सजवि ं
हा णवशिे रु्ि णदसला. तो कापसाच्या पेळूतून सुतािा लाबंि लाबं धार्ा काढावा तसा वाटला. हामोणनयम 
साथीच्या आहारी जाऊन र्ािाऱ्या तरुि र्ायकासंाठी हा णवशिे रु्ि आदशग वाटावा. 
 

एका स्वराला जोडून दुसऱ्या स्वरािी सुरवात करि,ं रार्ारं् कलात्मक दृष्टीनं समृद्ध करण्यासाठी 
त्या त्या रार्णनयमानुसार स्वरकिानंी सजवि,ं आवश्यक तेव्हा मींड आणि र्मक अंर्ानं रार्ारं् प्रकाणशत 



 
 मणिकाअनुक्र 

करिं, शोणभवतं करिं म्हिजेि अस्ताई भरि.ं शािदृष्ट्ट्ा आणि सौंदयगदृष्ट्ट्ा श्रेष्ठ कलाकृती णनमाि 
करिं ही हातोटी रु्रंुकडूनि ताईंनी घेतली आहे. 
 

ही माडंिी पूिग झाल्यावर लहान लहान आलापातून व तानातूंन णवलक्षि आत्मणवश्वासानं अत्यंत 
वरे्वान ताना सुरू केल्या की पेंिदार दािेदार र्मक ताना ऐकून जािकार श्रोतेही थक्क झाले. मोत्याचं्या 
सुंदर माळािंी उपमाि या तानानंा योग्य ठरेल. लार्ोपाठ उत्तमोत्तम तानउपजा त्यानंी केल्या. त्यामुळे या 
घराण्यातंील र्ायकीि ंलय आणि ताल यािं ंएक स्वतंत् खास तंत् नजरेत भरतं. खेळकर लयकारीि ंखास 
वैणशष्ट्ट् मोर्ूबाईंकडून ताईनंी आत्मसात केल्यामुळे मणैफलीिी रंर्त वाढति राहते. णवलंणबत ख्यालानंतर 
दु्रतणिजेऐवजी त्यानंी दु्रतएकतालातील ‘तरािा’ मध्यलयीत आलाप तानासंह र्ायला. त्यािी बंदीश खूप 
आकिगक होती. 

 
पूवीिे ज्येष्ठ र्वय्ये तरािा प्रकार आणि अणत दु्रतलयीन र्ात व त्यातं ‘णदर णदर तोंम्’ णदरणदरणदर 

णदर’ हे शब्द लयकारीनं पेश करून आपलं श्रेष्ठत्व णसद्धकरीत असत. प.ं णवनायक बुवा पटवधगनासंारखे 
र्ायक तर ‘तरािा स्पेशाणलस्ट’ मानले जात. आता ती पद्धत इणतहासजमा झाली आहे. 

 
यमन रार्ानंतर णकशोरी ताईंनी रार् णवहार्डा (णवहार्मध्ये खमाज अंर्ानं कोमल णनिादािा 

कुशल प्रयोर् केलेला रार्) मध्ये ‘प्यारे पर् होले’ हा णवलंणबत ख्याल आडा िौतालामध्ये र्ाऊन दु्रत िीज 
णत्तालात सादर केली. (उदाहरिाथग ‘मम आत्मा र्मला’ हे स्वयंवरमधील नाट्र्ीत णवहार्ड्यामध्येि 
बालर्ंधवांनी लोकणप्रय केलंय् पि बरेि र्ायक ते पद ‘णवहार्’ समजून र्ातात. आणि उलट 
बालर्ंधवांनाि दोि देतात.) 

 
मी यावळेी ताईनंा श्रोत्यातंफे फमाइश ‘मम आत्मा र्मला’ या पदािी केली. ती त्यानंी मान्य करून 

ते पद र्ंधवग शलैीदार आलाप तानानंी ऐकवलं. श्रोते खूि झाले. 
 
मध्यंतरानंतर ‘र्ौडमल्हार’ रार्ातं मध्यलयीिा णत्ताल, सोहनी रार्ािा झपताल आणि ‘परज’ 

रार्ातंील आकिगक बंदीश पेश केली आणि ‘नृत्यकन्या तव जाया’ हे नाट्र्ीत र्ाऊन मणैफल संपणवली. 
अशी ही त्याचं्या ऐन तारुण्यातली तरुि मस्त मणैफल आठवनू श्रोत्यािंी रणसक मनं आजही तरुि होतात ते 
कहदुस्थानी रार् संर्ीतातलं सामथ्यग आहे. कारि त्यात पाठीव, घोटीव पािं णमणनटात संपिारं तुटपुजेंपि 
नाही. 

 
प्रणतभेिा स्वराणवष्ट्कार आहे, स्वर आणि लय यािंा अतूट संबंध आहे. त्यामारे् णनष्ठा, पे्रम आणि 

तपस्या आहे. 
 
पि आज हे सारे सद रु्ि लोप पावत आहेत. पािात्य संर्ीताच्या भ्रष्ट अनुकरिाि ं आक्रमि 

जबरदस्त होतं आहे. शािीय संर्ीतािा प्रसार केवळ नकली आहे, त्याला ‘खोली’ नाही व याकडे जनतेि ं
लक्ष नाही. स्वातंत्र्याि ंपन्नासाव ंविग आपि साजरं करतो आहोत पि णहप्पी संस्कृतीनं पुरतं पछाडलेल्या 
तरुि णपढीि ंअधःपतन होतं आहे. कुठेि णनष्ठा नाही, पे्रम नाही, आदर नाही. भािेिा, देशािा अणभमान 
नाही. मर् कहदुस्थानी संर्ीतािी दुदगशा काय विांवी? माझ्या या व्यथेशी सारे संर्ीतकार सहमत आहेत. 
पि स्वाथगत्यार्पूवगक तळमळीनं उपाययोजना नाही. सामाणजक दृष्टीि नाही फि वैयणिक स्वाथािा 
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णविार. यामुळे आमच्या संर्ीताि ंआणि देशाि ंभणवतव्य काय? यािा संघणटतपिे णविार आणि आिार होिं 
अवश्य आहे. पि तो होईल का?ं 
 
अभंि िायनाची पवपणी : 
 

जयपूर परंपरेतील कलाकार ख्यालाणशवाय कोिताही र्ीत प्रकार र्ायला तयार नसतात, पि 
मंजीखा,ं नाट्र्ीतं, भावर्ीतं, भणिर्ीत समजून उमजून पे्रमानं र्ात असत, हे णवशिे. तसंि णकशोरी 
ताईनंी अभरं् र्ायनाकडे णवशिे लक्ष देऊन, रसानुकूल रार्ातून स्वररिना करून त्यािे कायगक्रम करायला 
सुरवात केली आहे, हे १९८० च्या सप्टेंबरमध्ये मी पुण्यास माझ्या कायगक्रमासाठी रे्लो असताना मला 
कळलं. शणनवारी ६ सप्टेंबरला रात्ी माझा कायगक्रम पुण्यात एका म्युणझक सकग लमध्ये झाला. तो पहाटे ४ 
वाजता संपला. णतथिं मला णनमंत्ि णमळालं आणि रणववार ७ सप्टेंबरला सकाळी नऊ वाजता मी णटळक 
स्मारक मंणदरामध्ये ‘तोणि नादू सुस्वर झाला’ या णकशोरी आमोिकर याचं्या अभरं् र्ायनाच्या कायगक्रमास 
उत्सुकतेनं उपस्स्थत राणहलो. 
 

या कायगक्रमात णनवडक रणसकािंी उपस्स्थती णदसली. ठीक साडेनऊ वाजता पडदा वर रे्ला. 
णशल्पा तेंडुलकर याचं्या भावपूिग प्रास्ताणवकानंतर ‘ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम’ या 
र्जरात कायगक्रमािा प्रारंभ झाला. 

 
भरैव रार्ाच्या सुरावटींनी या र्जराला र्ाभंीयग प्राप्त झालं. पखवाज, तबला, टाळ याचं्याबरोबर 

बासंरीिा उपयोर् केल्यामुळे वातावरि भणिमय झालं. या कायगक्रमात वीस अभरं् रिना सादर केल्या. 
प्रत्येक रिना भावनेस अनुसरून रार्ामंध्ये योग्य तऱ्हेने स्वरबद्ध केली होती व ती णविारपूवगक केल्याि ं
जािवत होतं. त्यामुळे त्या र्ाणयका असून यशस्वी स्वररिनाकार-संर्ीतकार आहेत हे णसद्ध झालं. 

 
‘ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा’ यातील आतगता व्यि करण्यासाठी ‘दरबारी’ रार्स्वर योजले होते. तर 

‘कृष्ट्िे वणेधली णवरणहिी बोले’ या णवरािीला त्यानंी ‘णमश्रिंद्रकंस’ वापरला होता. ‘णजयेिा अंबुला रुसोणनया 
जाये’ हा अभरं् ‘णमश्रजैजैवतंी’ मध्ये बंणदस्त केला. त्यािप्रमािे ‘णबलासखानी तोडी’ भपू, मारवा इत्यादी 
रार्ािंा अथगपूिग (स्वरािंा) उपयोर् करून त्यातील भाव श्रोत्याचं्या पुढे उभे केले. शब्द स्वरािंं ते भावपूिग 
णमलन ऐकून सवग श्रोते भारावनू रे्ले. इतक्या प्रभावीपिे एकरुप होऊन त्या र्ात होत्या. रार्ाचं्या 
वरे्वरे्ळ्या रुपाबंरोबरि काहंी णठकािी मराठी लोकर्ीताचं्या िालींिा उपयोर् भावपणरपोि साधण्यासाठी 
कौशल्यानं केल्यामुळे त्या अभरं्ािंी, र्ीतािंी रंजकता वाढली. णकशोरी ताईंबरोबर वृदंर्ायनासाठी सौ. 
माणिक णभडे, सौ. मीरा पिशीकर, रघुनंदन पिशीकर यानंी र्ायनािी पोिक र्ायन साथ केली, रंर्त 
वाढवली. हामोणनयम साथीस अप्पा जळर्ावंकर व नेने होते. पखवाज साथीला राम मेिी, तबला साथीस 
शलेैश आणि बासुरी साथीला र्जेंद्रर्डकर होते. या सवांनी पणरश्रमपूवगक हा कायगक्रम भावपूिग यशस्वी 
होण्यासाठी हार्षदक सहकायग केल्यामुळे णकशोरीच्या सरं्ीतणनयोजनाला आणि अभरं् र्ायनाला अपूवगता 
लाभली होती. अथपासून इणतपयगन्त हा कायगक्रम सवांर् पणरपूिग यशस्वी ठरला यात संदेह नाही. 

 
बुद्धी आणि भावना याचं्या आवाहनाला प्रणतसाद द्यायला सदासवगकाळ तत्पर असिाऱ्या या 

सुणशणक्षत र्ाणयकेला यापूवी संत मीराबाईंच्या भावव्याकूळ भणिर्ीतानंी वडे लावलं होतं ती र्ीतं र्ाऊन 
यशस्वी केल्यानंतर आता त्या मराठी अभरं् र्ायनाकडे वळल्या आहेत ही र्ोष्ट अणभमानास्पद वाटते. 
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अत्यणंतक तळमळीिी भावना, बुणद्धमत्ता आणि भणि यािंा णत्विेी संर्म संत ज्ञानेश्वराचं्या अनेक 
काव्यातूंन व्यि झाल्याने त्याला स्वरसाज िढवनू र्ायन कराव ं ही पे्ररिा झाल्यामुळेि हा एक आर्ळा 
वरे्ळा भणिसंर्ीतािा कायगक्रम त्यानंी पणरश्रमपूवगक तयार करून जनता जनादगनाला सादर केला आणि 
त्याला नाव णदलं होतं. ‘तोणि नादू सुस्वर जाला’ आणि त्यानंी ते नावं कृतीनं साथग करून दाखवलंय्. 

 
ख्यालाणशवाय कोिताही प्रकार न र्ाण्यािा ‘जयपूर’ िा आग्रह सोडून शब्द आणि स्वर यािंी 

भावनात्मक सारं्ड घालण्यािा या प्रणथतयश र्ाणयकेिा हा उपक्रम उत्तरोतर आजही यशस्वी होतो आहे 
म्हिून हार्षदक अणभनंदन. या भणिमार्ाच्या प्रवासामुळे त्याचं्या वृत्तीत जनता जनादगनावरील श्रद्धा दृढ 
होऊन सदैव सौजन्यािा सु-वास णनमाि होवो, ही शुभ कामना. 
 
(रणववार, नवशिी २४ मे ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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सिंीतातील एक आश्चयप स्वरतारका-परवीन स लताना 
 

‘परवीन’ याचा अथप ‘सप्तषीचा तारकाप ंज’ या नावाप्रमाणे ही िागयका आज प्रगसद्धीच्या आगण 
लोकगप्रयतेच्या आकाशात तेजानं तळपते आहे, हे गवधान यथाथप ठरेल. 
 

परवीनला अजोड आवाजाप्रमािेि आकिगक रुपसौष्ठव लाभलं असल्यानं णतिी मणैफल म्हिजे 
सुंदर दृश्य आणि मनोहर श्राव्य असतं. असे रणसक श्रोते म्हितात व र्दी करतात. आज पंिेिाळीसच्या 
आसपास णति ंवय असल्यानं िालू काळ आणि भणवष्ट्य काळही णतला अनुकूल आहे. 

 
णनसर्गरम्य आसाम प्रातंात २५ मे १९५० रोजी नार्ावं इथे बुद्ध पौर्षिमेस णतिा जन्म झाला. 

 
कलावतंाचे घरात जन्म : 
 

खाँसाहेब महंमद इकामत हे परवीनिे णपताजी मजीमखाँ या नावानं ते र्ोहाटी आकाशवािी कें द्रािे 
र्ायक कलाकार म्हिून णवख्यात व लोकणप्रय आहेत. खाँसाहेब बडेरु्लाम अली खाँ िे ते शार्ीदग आणि 
व्यवहारानं सधन व्यापारी होत. घरात सदैव समृद्धी, शातंी असून संर्ीतावर अपार पे्रम करिारे व्यासंर्ी 
कलाकार होत. 
 

घरातल्या संर्ीतमय वातावरिामुळे परवीनच्या अंर्ी सरं्ीताि ंअनुकरि, बुद्धीिी कुशाग्रता आणि 
उपजति उंि स्वराच्या आवाजािी देर्िी णतला लाभली आहे, हे वणडलाचं्या लक्षात आलं आणि त्यानंी 
णतला वयाच्या सहाव्या विापासून संर्ीताि ंणनयणमतपिे णशक्षि द्यायला सुरुवात केली. णशवाय ग्रामोफोन 
रेकॉडगस् ऐकवनं, रेणडयो प्रोगॅ्रम् स ऐकवि ं व समजावनू देिं अशा णवणवध माध्यमातूंन बडे रु्लाम अलींिे 
र्ाि ंभरपूर ऐकवलं. ते संस्कार बुद्धीवर व र्ळ्यावर िढले असल्यास नवल काय? १९६४ मध्ये बडेरु्लाम 
अली खाँसाहेबानंा णति ंर्ाि ंकलकत्यामध्ये वणडलानंी मुद्दाम ऐकवलं ते खूि झाले. त्यानंी णतला मनापासून 
आशीवाद णदला व र्ाि ं णशकण्याणवियी प्रोत्साहन णदलं. त्यािा योग्य तो पणरिाम झाला. णतनं सारं लक्ष 
र्ाण्यावर कें णद्रत केलं. णतिी उत्कट इच्छा पाहून थोड्याि णदवसातं पंणडत णिन्मयानंद लाणहरी याचं्याकडे 
परवीनि ंउच्च संर्ीत णशक्षि सुरू झालं. १९६० ते १९७० ही दहा वि ेपरवीननं सातत्यानं संर्ीत साधनेत 
घालणवली. एकाग्र णित्तानं, णजद्दीनं णतनं दररोज ४ ते ६ तास णरयाझ केला. इतर कशातही णतनं लक्ष णदलं 
नाही. णशवाय संर्ीताि ं णशक्षि घेण्यािे तास वरे्ळे. कॉलेजला रामराम ठोकून णतने सतत शािीय 
संर्ीताििं कितन मनन केलं, ही र्ोष्ट णतच्या श्रेष्ठ दजाच्या प्रर्तीला उपकारक ठरली. परवीनिी वृत्ती 
सवगसंग्राहक आहे, ख्याल, ठुमरी, र्झल, फार काय धृपद-धमार यामध्ये णतनं खास लक्ष णदल्यामुळे स्वर, 
ताल, लय सवग र्ोष्टी खूपि पक्क्या झाल्या. ख्यालामध्येही झमूरा णतलवाडा आडा िौताल यामध्येही ती 
णवलंणबत एकताला इतकीि समथगपिे सवग र्ानप्रकार हाताळते. त्यात एकारं्ीपिा नाही. णतिे वैणशष्ट्ठ्य हे 
की, तीनही सप्तकातं णतिा मधुर आवाज उंि स्वरात (पाढंरी सातमध्ये) सहज णफरतो. कष्ट पडत नाहीत. 
आससुि स्वर लावनू ती भाव पणरपोिक र्ाते. बेहेलाव,े बोलताना, णवलक्षि वरे्वान सफाट तान, 
झमझम्यािी तान, ‘सरर्म’ इ. सवग प्रकार जािीवपूवगक पेश करताना णदसते. णतच्या र्ाण्यािी रेंज मोठी 
आहे. णतला लाभलेला उंि आवाज ही ईश्वरी देिर्ीि आहे. त्यात व्यासरं्ी बहुश्रुतपिािी भर पडल्यानं 
णति ंर्ाि ंसवांर् पणरपूिग आहे ही र्ोष्ट जािकारानंा जािवते. लयीला, तालाला ती पक्की आहे. 
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१९७२ ते ७५ या काळात पािंशचे्यावर मणैफली णतनं रणसकानंा ऐकणवल्या असून बंर्ाल, पंजाब, 
रु्जराथ आणि महाराष्ट्र या प्रातंातून णतिा िाहता रणसकवर्ग णवशिे आहे. त्यात महाराष्ट्र प्रातं हा जािकार 
रणसकािंा असून संर्ीतकारावंर णनःपक्षपाती अपार पे्रम करिारा आहे, असा णतिाही अनुभव ती अणभमानानं 
सारं्त असते. 
 

णतिी एकही मणैफल ‘फेल’ रे्ली नाही ही एक ईश्वरीकृपाि आहे. असं णति ंप्रामाणिक मत आहे. ती 
म्हिते, ‘णकरािा घराि’ं, मला सच्चा सुरासाठी आवडतं तर ‘पणतयाळा’ घराि ं तानेसाठी, वैणित्र्यासाठी 
आवडतं. पि इतर सवग घराण्यािंी वरे्वरे्ळी वैणशष्ट्टं् आहेत त्याकडेही माझ ंबारीक लक्ष असतं. त्यापासून 
काहंी नवीन-सुंदर र्ोष्टी णशकता आल्या तर पहाव,े अशी माझी भावना असते. णतनं आिखी साणंर्तलं की, 
‘ज्येष्ठ र्ायकातं पं. भीमसेन जोशी व पं. वसंतराव देशपाडें यािं ंर्ाि ंमला मनोवधेक वाटतं. पि नवीन 
णपढीतील र्ायक बुणद्धमान असूनही पूवीच्या मानानं पाणहलं तर त्यािंी मेहेनत फारि कमी पडते म्हिून ते 
फार काळ णटकू शकत नाहीत, यािी मला नेहमीि खंत वाटते. 
 

रणसकहो, ही परवीन सुलतानािी माणहती आणि णविारप्रिाली ऐकीव नसून नवी णदल्लीतील पं. 
पलुस्कर संर्ीत समारोहामध्ये मी र्ाण्यासाठी रे्लो होतो णतथे णतच्याशी प्रत्यक्ष मनमोकळी ििार्प्पा 
करूनि ही मुलाखत मी सादर केली आहे, हे सारं्ायला मला अणभमान वाटतो. 
 
गदल्लीतील पं. पल स्कर संिीत समारोह सन १९८० मध्ये : 
 

मी पाणहला णदल्ली येथील प.ं णवष्ट्िु णदर्ंबर पलुस्कर संर्ीत समारोह प्रणतविी ऑर्स्टमध्ये तेथील 
‘र्ाधंवग महाणवद्यालय’ आणि ‘श्री सरस्वती समाज’ या दोन संर्ीत संस्थातंफे संयुिरीत्या साजरा केला 
जातो. कहदुस्थानातील अनेक लोकणप्रय कलाकारािें र्ायन-वादन कायगक्रम साजरे केले जातात. असा हा 
संर्ीत महोत्सव नव्या णदल्लीतील ‘कमानी’ या वातानुकूणलत आणलशान सभार्ृहामध्ये पािं संर्ीत सभा 
होऊन अणतशय उत्साहान साजरा झाला. रोज सहा-सहा तास आपली जार्ा न सोडता तन्मयतेनं कायगक्रम 
ऐकिारे णदल्लीतील रणसक श्रोते संर्ीत श्रविात तहान-भकूही णवसरतात हे दृश्य स्स्तणमत करिारं होतं. 
श्रोते, संयोजक आणि कलाकार यािंा सुंदर णत्विेी संर्म तसा दुर्षमळि. 
 
समारोहाचा श भारंभ : 
 

णदनाकं २१ ऑर्स्ट रोजी सायंकाळी सहा वाजता आकाशवािी मंत्ी व संर्ीत तज्ज्ञ श्री. वसंतराव 
साठे यानंी प.ं णवष्ट्ि ु णदर्ंबर याचं्या भव्य प्रणतमेला पुष्ट्पहार घालून व समयोणित भािि करून शुभारंभ 
केला. नंतर लरे्ि माझ्या र्ायन कायगक्रमानं संर्ीत समारोहािा प्रारंभ झाला. समयोणित रार् पूणरया 
ख्याल ‘कैसा मोह परे’ व ‘शामसंुदरवा’ दु्रत िीज सादर करून ‘तुम मत जावो मुरारी’ ही खमाज ठुमरी पेश 
केली व माझा कायगक्रम सव्वा तासानं संपणवला. 
 

माझ्यानंतर दीपक िौधरी यािं ं सतार वादन, रत्नाकर र्ोखलें ि ं व्हायोणलन वादन झाल्यावर 
श्रीमती परवीन सुलताना रंर्मंिावर प्रर्ट झाल्या. हामोणनयम साथीस महमूद घोलपुरी आणि तबला 
साथीस णदल्ली आकाशवािीिे श्री. फैय्याज खाँ होते. 
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श्रोत्यानंी उत्स्फूतगपिे या कलावतींि ं स्वार्त केलं. परवीनबाईंनी णवनम्रपिे हात जोडून या 
स्वार्तािा स्वीकार केला. अन् ‘मारुणबहार्’ िा थोडा आलाप णवस्तार करून ‘रणसया हो न जाय’ हा 
णवलंणबत ख्याल एक तालामध्ये पूिग बंणदशीसह र्ाऊन णवणवध स्वर वलयानंी हरकती खटके मुरक्यासंह 
मारुणवहार् सजणवला. त्यातं लयकारीिे सरर्म प्रकार, बोल आलाप, बोलताना, र्मकताना, 
अणतजलदताना इ. सवग प्रकार अणततार सप्तकाच्या िड्जापयगन्त सहजतेने र्ाऊन बाईनंी या श्रोतृवृदंाला 
थक्क करून सोडलं. टाळ्यािंा दीघगकाळ प्रणतसाद णमळाला. 

 
“परवीन सुलताना हे सरं्ीतातील एक आियगि” अशा शब्दातं णदल्लीकर रणसक आपसात ििा 

करताना णदसत होते. ख्यालाचं्या शब्दािें भावनेसह स्पष्ट उच्चार णहशबेी णतहाया घेऊन सहजपिे समेवर 
येि ं हे त्याचं्या र्ायकीि ं खास वैणशष्ट्ट् आहेि पि आत्मकें णद्रत वृत्तीने ताठयात न राहता कुशल 
साथीदारािं,ं र्ाताना कौतुक करिं हे त्याचं्या णदलखुलास वृत्तीि ं द्योतक जािवत होतं. त्या दोघानंी 
पोिक साथसरं्त करून र्ाि ं रंर्वलं. ‘मारुणवहार्’ दु्रतख्याल उत्कृष्ट आलाप तानानंी नटला नंतर 
दीपिंदी तालातील खमाज ठुमरीत णवणवधरंर्ी भावाणवष्ट्कारानंी शृरं्ाररस व्यि झाला. ठुमरी संपणवताना 
तबलजीनं दुर्िीमध्ये लग्ग्यािें अनेक प्रकार वाजवनू श्रोत्यािंी ‘वाहवा’ घेतली. 

 
यावळेी मध्यंतर न घेताि तंबोऱ्यामध्ये पंिमाऐवजी मध्यम लावनू ‘मालकंस’ रार्ािी आलापी सुरू 

केली आणि मध्यलयीच्या झपतालामध्ये ‘सासुंदर बदनके’ ही लोकणप्रय णिज वेर्ळ्याि ढंर्ानं र्ाऊन 
लयकारीनं आणि कठीि तानप्रकारानंी पेश केली. ‘मालकंस’च्या दु्रत णत्तालातील एक णिज र्ाणयल्यावर 
श्रोत्याचं्या खास आग्रहास्तव एक ‘मीरा भजन’ भणिभावानं तन्मयतेनं र्ायलं ते ‘मेरे तो णर्णरधर र्ोपाल’. 
कोिताही र्ानप्रकार त्या त्या वैणशष्ट्ट्ासंह खुलवनू रंर्णविं ही णवशिेता त्याचं्या र्ायनात प्रकिाने 
जािवते. 
 
अप्रगतम तानेची तयारी : 
 

आकाशवािी मंत्ी श्री. वसंत साठे यानंी खुिेनं मला आपल्या शजेारच्या खुिीवर बसायला 
बोलावलं. मी त्याचं्या शजेारी बसल्यावर ते म्हिाले ‘बाईिंी तयारी अफाट आहे पि अणत उंि स्वरापयगन्त 
तान नेण्यामुळे त्या तानेत ककग शपिा येतो, हा लोकापवाद त्याचं्या कानापयगन्त पोिल्यामुळे की काय कोि 
जािे पि आज मात् अणततार सप्तकातंले स्वर लावताना त्यात मृदु मधुर र्ोडवा राहील याकडे त्यानंी णवशिे 
लक्ष णदलेलं जािवलं आहे खरं ना? माझ्याि मनातले णविार या संर्ीत तज्ज्ञ, व्यिीनं बोलून दाखणवल्यानं 
मी हसून सहमती दशगणवली. यावळेी परवीन बाईंनी तंबोऱ्यातील मध्यमाऐवजी पिंम जुळणवला आणि 
भरैवीतील एक ढंर्दार र्ीत अध्याणत्तालामध्ये सादर करून त्यानंी आपला रंर्तदार कायगक्रम रात्ी 
साडेबारा वाजता संपणवला. प्रदीघग टाळ्याचं्या र्जरानं श्रोत्यानंी व्यि केलेल्या पसंतीिा स्वीकार, श्रोत्यानंा 
नम्रपिे वारंवार अणभवादन करून त्यानंी प्रसन्न वदनानं केला. श्रोत्याचं्या आनंदानेि कलाकाराला श्रेष्ठ 
आनंद णमळत असतो हेि खरं. हे खरं स्नेहसंमेलन. 
 

या संर्ीत महोत्सवासाठी माझ्याप्रमािेि परवीन सुलताना, कंकिा बॅनजी, पं. वसंतराव देशपाडें, 
पं. मणिरामजी व प.ं जसराज ही सारी कलाकार मंडळी र्ाधंवग महाणवद्यालयातील पं. णवनयिंद्र मौदर्लय 
याचं्या णनवासस्थानी एकत् होतो. त्यातं संर्ीतज्ञ पु. ल. देशपाडें प्रमुख पाहुिे म्हिून उपस्स्थत होते. 
िहाफराळ, णमष्टान्नभोजन, र्प्पा णवनोद, ििा सारं काही िार पािं णदवस आमिं मजेत िालू होतं. 
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एकमेकाचं्या कायगक्रमाला सभार्ृहात बरोबर जाि ंयेि ंएकमेकाचं्या कायगक्रमानंा समोर बसून प्रोत्साहन देि ं
हे सारे स्नेहपूिग वातावरिात आमि ंिालू होतं. हे खरं स्नेहसंमेलन वाटलं आणि अनुभणवलं. आजकाल 
वरे्वरे्ळ्या कंपन्याचं्या आर्षथक मदतीनं र्ल्लाभरू बाजारी संर्ीत संमेलनं, कुिातरी श्रेष्ठ णदवरं्त 
कलाकाराच्या नामफलकानं साजरी केली जातात पि त्यात कलाकाराचं्या पे्रमळ र्ाठंीभेटी, सुख संवाद, 
एकत् णविारणवणनमय, णवणवध समस्यावंर ििा होतात काय? फार काय संिालकाच्या ध्यानीमनी तरी ही 
र्ोष्ट असते काय? मुळीि नाही. कायगक्रमाच्या सभार्ृहात प्रत्येक कलाकार आपली हजेरी लावनू आपली 
णबदार्ी घेण्यापुरता थाबंतो. दुसऱ्या कलाकारािंा कायगक्रम ऐकायला थाबंण्या इतकंही सौजन्य 
त्याच्यापाशी नसतं. ही सत्यस्स्थती असताना अशा कायगक्रमानंा ‘संमेलन हे नावं देिं ही शुद्ध फसविूक 
आहे’ हे माझे प्रामाणिक णविार परवीन सुलताना याचं्यासमोर आकाशवािी मंत्ी संर्ीत तज्ज्ञ श्री. वसंत 
साठे यानंा मी साणंर्तले ते त्यानंा खूप आवडले. त्यानंी या प्रसंर्ािी आठवि म्हिून आम्हा सवग 
कलाकारासंह एकत् फोटो काढून घेतला. त्यािी एकेक प्रत आम्हा सवग कलाकारानंा भेट म्हिून णदली. 
अन् श्रीमती परवीन सुलताना याचं्या यशस्वी (णदल्लीतील) कायगक्रमाबद्दल र्ाधंवग महाणवद्यालंयामध्ये सभा 
घेऊन त्यािें आम्ही सवांनी हार्षदक अणभनंदन केलं. त्यातं प्रािायग प.ं णवनयिदं्र मौदर्लयही सामील झाले 
आणि त्यानंी श्रीमती परवीन सुलताना यानंा पुष्ट्परु्च्छ, शाल, श्रीफळ प्रदान करून सत्कार केला. 
 
(रणववार, नवशिी २९ मािग ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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स स्वरप्रभा : प्रभा अिे 
 

णकरािा घराण्याच्या र्ाणयका श्रीमती प्रभा अते् या आजच्या संर्ीत णवश्वातील मणैफलीच्या 
कलाकार-एक प्रणथतयश कलाकार- म्हिून ओळखल्या जातात. अणखल भारतीय र्ाधंवग महाणवद्यालयाच्या 
“संर्ीतािायग” या र्ायन परीके्षत उत्तमरीतीनं यशस्वी झाल्याि ं वृत्त १९७५ मध्ये जेव्हा प्रणसद्ध झालं तेव्हा 
त्यािं ंसवगत् अणभनंदन केले रे्ले. प्रभाताई ह्या मूळच्या पुण्याच्या. रास्तापेठ एज्यु. सोसायटी हायस्कूलिे 
प्रमुख प्रािायग श्री. डी. पी. अते् ह्या णशस्तणप्रय सद र्ृहस्थाचं्या त्या सुकन्या. 
 
आठव्या वषीच संिीताचा अभ्यास : 
 

१३ सप्टेंबर १९३२ हा त्यािंा जन्मणदन. लहानशा प्रभाला णनसर्गतः र्ोड आवाज आहे. आणि 
आवडही आहे हे पाहून आबासाहेब अते् यानंी णतला पद्धतशीर संर्ीतािे णशक्षि द्यायि ंठरवलं आणि त्यानंी 
दाजी तथा णवजय करंदीकर या र्ायकािी णशकविी णतला वयाच्या आठव्या विीि णनयणमतपिे सुरू केली. 
 

बुणद्धमान प्रभानं तीन विांच्या अवधीत स्वरतालािी ओळख, रार्ािंा पणरिय इत्यादी 
सवगसामान्यज्ञानापेक्षाही छोट्ा छोट्ा बैठकी करण्याइतकी तयारी करून सवांना िणकत केलं. फार काय 
मीही िणकत झालो. तो सुयोर् असा की, औंध दरबारिी नोकरी सोडून श्रीमंत राजेसाहेबाचं्या अनुजे्ञनं 
१९४१ मध्ये मी पुण्यात आलो ते ढंर्दार र्ायकीि ं प्रर्त णशक्षि घेण्यासाठी श्रीमतं सरदार आबासाहेब 
मुजुमदार याचं्या आग्रहावरुन. मास्तर कृष्ट्िराव व प.ं बापूराव केतकर याचं्याकडे माझ ंणशक्षि िालू होतं. 
त्यावळेी िणरताथासाठी मी पुिे भारत र्ायन समाजात णशक्षकाि ं काम आणि घरोघरी जाऊन र्ाण्याचं्या 
णशकवण्या करीत होतो. १९४२ मध्ये ‘रास्तापेठ एज्युकेशन’ संस्थेत संर्ीत णशक्षकािी जरुरी होती म्हिून 
प्रभा अते् या बाल र्ाणयकेिे संर्ीत णशक्षक श्री. दाजी तथा णवजय करंदीकर यानंी त्या संस्थेत, संिालक 
आबासाहेब अते् यािंी मुलाखत घडवनू आिली. मंुबई रेणडओवरून माझे कायगक्रम ऐकिारे ते माझे िहाते 
होते हे जािवलं. त्यानंी माझं सहिग स्वार्त केलं आणि प्रभाि ंर्ािे ऐकणवण्यासाठी त्यानंी मला घरी नेलं 
त्या बालर्ाणयकेनं धीटपिानं रार् दुर्ािी िीज मला आलाप तानासंह व्यवस्स्थत ऐकवली. मी थक्क झालो. 
मी णतला बक्षीस देऊन कौतुक केलं. 
 

अते् याचं्या संस्थेत मी णनयणमतपिे संर्ीत णशक्षकािी नोकरी करू लार्लो आणि अल्पावधीत ते 
मला “आपला मािसू” मानू लार्ले. 

 
शाळेतल्या कामािा माझा णनयणमतपिा, णशस्तबद्ध वार्िं, णवद्याथ्यांना णवश्वासात घेऊन त्यानंा 

कळकळीनं संर्ीत णशकवि,ं प्रर्ती साधि ंयामुळे ते माझ्यावर प्रसन्न असत अन् नवनवीन उपक्रम करवनू 
घेत. 

 
शाळेच्या प्राथगनेला ते स्वतः रोज उपस्स्थत असत. संर्ीत हा तर त्यािंा आवडता णविय होता. 

नवनवीन स्वररिना करून मी णवद्याथ्यांना वर्ावर णशकवीत असे. अशाि वर्ात प्रभा आणि उिा अते् 
यानंाही णशकणवण्यािा योर् मला लाभत असे. त्यात इतर हुिार णवद्याथ्यांमध्ये त्याही आपले कौशल्य णसद्ध 
करून मला व आबासाहेबानंाही आनंद देत असत. यािा उल्लेख इथ ंआवश्यक आहे. 
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उिाताईंिा ओढा प्रर्त सुर्म संर्ीताकडे होता पि प्रभाताई मात् लहानपिापासून ख्याल 
र्ायकीमध्येि आहेत. 
 
पडद्यामािील सूिधार आबासाहेब अिे : 
 

‘प्रभा’ या नावाप्रमािे त्या कीर्षतमान आहेत पि ध्येयणनष्ठा, णिकाटीनं मेहनत हे रु्ि त्याचं्या 
णशस्तणप्रय व कष्टणप्रय णपत्यानंि जार्ृत ठेवले हे मी जवळून पाणहलं आहे. पडद्यामार्ील सूत्धार 
आबासाहेबि आहेत यात संशय नाही पि त्यािंा तसा उल्लेख आतापयंत कुिीि केला नाही ही र्ोष्ट 
खेदकारक आहे एवढि नव्हे तर अन्यायकारक आहे. या दोघींनी संर्ीतात श्रेष्ठस्थान णमळवाव ंयासाठी ते 
जािीवपूवगक कष्ट घेत असत त्याि ं एक उदाहरि सारं्तो. १९४९ मध्ये नाट्मंणदर या नाट्ससं्थेिे 
“मणदरा” व “नंदादीप” या संर्ीत नाटकािें प्रयोर् पुण्यात भानू णवलास णथएटरमध्ये जाहीर झाले होते. 
त्यात माझी प्रमुख भणूमका व संर्ीत णनयोजनही माझिं होते. २४ जानेवारी १९४९ रोजी मणदरा नाटकाच्या 
प्रथम प्रयोर्ाला मा. कृष्ट्िराव, र्ोकवदराव टेंब,े पं. बापूराव केतकर, नटवयग दाम ू अण्िा मालविकर व 
श्रीमंत सरदार आबासाहेब मुजुमदार या प्रणसद्ध व्यिी णनमंत्िानुसार उपस्स्थत होत्या, त्यात आबासाहेब 
अते् व प्रभा अते्ही होतीि. प्रयोर्ानंतर माझे अणभनंदन करण्यासाठी ही सवग मंडळी रंर्पटात आली. 
त्याचं्याबरोबर णसनेणदग्दशगक व नट राजा नेने आले होते. मास्तर कृष्ट्िराव मला म्हिाले, “तुमच्या 
भेटीसाठी हे राजा नेने आले आहेत. त्याचं्या ‘संत रामदास’ या णित्पटासाठी त्यानंा तुमिा प्लेबॅक हवा 
आहे. संर्ीतणनयोजन माझिं आहे तेव्हा तुम्ही उद्या दुपारी माझ्याकडे णरहसगलसाठी या, ही प्रभा अते्ही 
त्यात आहेि”. णरहसगल होऊन प्रभातमध्ये रेकॉणडंर्िी तारीख ठरली त्याप्रमािे रात्ी १० ते १ पयंत शाहीर 
आफळे व प्रभा अते् यािं ंएकत् रेकॉणडंर् झाल्यावर माझं रेकॉणडंर् सुरू झालं. ‘येथे उभा का ंश्रीरामा’ या 
श्रीसमथांच्या अभरं्ाि ंमाझ ंरेकॉणडंर् संपायला पहाटे तीन वाजले, त्यानंतर पुन्हा प्रभाताईिे रेकॉणडंर् होतं 
रात्भर ताटकळत बसून आबासाहेब संर्ीतािा आनंद घेत होते. झोप नाही की आळस नाही. सकाळीि 
पुन्हा शाळेत वळेेवर हजर. उिाताईच्या अभ्यासाकडे व र्ायनाच्या प्रर्तीकडे त्यािें कळकळीि ंलक्ष असे 
म्हिूनि ती भणवष्ट्यात नामवतं पाश्वगर्ाणयका झाली णशवाय वैद्यकीय अभ्यास पूिग करून सौ. उिा वाघ ही 
प्रणथतयश डॉक्टरही झाली. (आज ती हयात नाही.) 
 

या पे्रमळ णपत्याच्या कडक णशस्तीिा, महत्त्वाकाकें्षिा जाि प्रभाताईंना बरेि वळेा जािवला 
असिार पि म्हिूनि त्या बी.एस.सी; एल.एल.बी. इत्यादी शकै्षणिक प्रर्ती आणि संर्ीतात डॉक्टरेट अन् 
पद मश्री ही णमळव ूशकल्या हे कधीि णवसरता येिार नाही. त्यानंा प्रभाताईच्या या सुयशािा फार अणभमान 
वाटत होता. पि प्रभाताईंनी आकाशवािीवर प्रोड्यसुरिी नोकरी धरल्याबद्दल मात् ते खूप नाराज होते. 
णतिा र्ाण्यािा णरयाझ सुटेल, णतिी प्रर्ती खंुटेल असं त्यानंा तळमळीनं वाटे. माझ्यापाशी ते 
मोकळ्यामनाने बोलत. 
 

प्रभाताईच्या आवाजािा धमग आणि बुणद्धमत्ता लक्षात घेऊन संर्ीततज्ज्ञ आबासाहेबानंी णतच्या र्ायन 
णशक्षिािी योग्य योजना केली होती. 
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गहराबाई बडोदेकराचंा आदशप : 
 

णकरािा घराण्यािे अगे्रसर व णहराबाई बडोदेकर यािें थोरले बंधू सुरेश बाब ूमाने ह्यािें मार्गदशगन 
१९४७ ते १९५३ पयंत सातत्यानं प्रभाताईनंा लाभलं पि अिानकपिे सुरेशबाबूंि णनधन झालं. प्रभाताई फार 
दुःखी झाल्या. दुसऱ्या कुिाकडे र्ािे णशकण्यािी कल्पनाही त्याचं्या मनाला सहन होईना. प्रभाताई 
बी.एस.सी. झाल्या. एल.एल.बी. झाल्या यािवळेी र्ाण्यासाठी कें द्र सरकारिी णशष्ट्यवृत्ती त्यानंा णमळाली. 

 
त्यानंी णहराबाई बडोदेकरािें नाव ‘टू्टर’ म्हिून णदलं. आणि णहराबाईंकडे त्या णनयणमतपिे 

णशकत होत्या. या णशक्षिामुळे णहराबाईंच्या सहवासात प्रभाताईंना मफैलीत र्ाण्यािी योग्य समज आली. 
कारि मणैफल यशस्वी करण्यािा आदशग म्हिजे णहराबाई बडोदेकर. 

 
१९२२ पासून णहराबाईनंी संर्ीतकलेच्या व्यासपीठावर शालीनतेने आणि प्रणतष्ठीतपिे पदापगि केले. 

तसंि संर्ीत नाट्सृष्टीतही आपल्या शालीन आणि सभ्य आिारणविारानं रसपूिग र्ायनशलैीनं र्ायनािें 
जाहीर जलसे करून कुलीन णियापंुढे एक श्रेष्ठ आदशग ठेणवला होता. 
 
आवाजाची गनसिपदत्त देणिी : 
 

णनमगळ, र्ोड मुलायम मादकता असलेला आवाज ही त्यािंी णनसर्गदत्त देिर्ी आणि त्यावर ख्याल 
र्ायकीिा संस्कार, खाँसाहेब अब्दुल वणहद खाँ याचं्याकडून झाल्यामुळे त्याला पीळ, वजन, भरीवपिा अन् 
मेहनतीिी र्ोलाई प्राप्त झाली होती. अत्यतं बंणदस्त असा अस्ताई अंतरा हे त्यािें महत्त्वाि ंअंर् होते. संथ 
मुलायम आलापिारी, त्यातून प्रर्ट होिाऱ्या णवपलु स्वराचं्या णवणवध आकिगक आकृणतबंध माणलका, बेतािी 
लयकारी असलेली सुरेल आलापप्रधान र्ायकी, त्यात णशस्तबद्ध क्रमशः बढत आणि मधुर सहज तान 
प्रकार इत्यादी णवशिे रु्िामुळे त्यािंी मफैील नेहमीि रणसकमान्य होत असे. 
 

त्याचं्या मणैफलीत ख्याल, ठुमरी, नाट्र्ीत, भजनं या सवग प्रकारािंा प्रभावी समावशे असायिा. 
बनारसी व पंजाबी यातील िारं्लं णनवडून आपल्या भावदशगक र्ायकीनं आणि कल्पकतेने ठुमरी पेश 
करायच्या. प्रभाताईनंा र्ािे णशकणवताना त्यािंी ग्रहिशिी लक्षात घेऊन णहराबाईंनी आपल्या र्ाण्यातलं 
सारं कौशल्य त्यानंी पिाला लावलं होते, हे प्रभाताईिें र्ाि ंऐकून सवग रणसकानंा जािवलं आहे. त्याचं्या 
णशक्षिािं ंप्रभाताईनंी योग्य ते िीज केलं आहे यात शकंा नाही. 
 
गवद्यादानाचं व्रत : 
 

पहाटे पािपासून रात्ी नऊ वाजेपयंत णशष्ट्यानंा कळकळीनं व मुिहस्तानं णवद्या देण्याि ंबहुमोल 
कायग णहराबाईंनी आयुष्ट्यभर सातत्याने केले आहे या ज्ञानसत्ातून त्याचं्या स्वतःच्या घराण्याच्या र्ायकीिा 
वारसा त्याचं्या भणर्नी व णशष्ट्या सरस्वती रािे यािंा उल्लेख प्रामुख्याने करावा लारे्ल. आणि णहराबाईचं्या 
णशस्तबद्ध सुरेल र्ायकीिी, आलापप्रधान र्ायकीिी श्रवि मनोहर प्रणतकृती म्हिून डॉ. प्रभा अते् 
याचं्याकडे पहाता येईल. अत्यंणतक स्वरुपािी णनष्टा, णिकाटी, आराधनेतील सातत्य अन् समरसता इत्यादी 
कलारु्िामुंळे त्यानंी असामान्य यश संपादन केलं आहे. 
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संिीत नाटकाशीही संबंध : 
 

कें द्र सरकारिी णशष्ट्यवृत्ती णमळाली त्या काळात ‘पूना सोशल क्लब’ या संस्थेने प्रादेणशक 
नाट्स्पधेसाठी ‘शारदा’ हे संर्ीतप्रधान नाटक केलं त्यात प्रभाताईिंी शारदेिी भणूमका खूप र्ाजली व 
त्यानंतर णवद्याहरि, संशय कल्लोळ इत्यादी नाटकातूंनही त्यानंी प्रमुख भणूमका केल्या. त्यामुळे त्यानंा नवीन 
दृष्टी लाभली अस ंजािकारािंं मत आहे. 
 

१९५९ साली आकाशवािीवर त्यािंी अणसस्टंट प्रोड्युसर म्हिून क्लाणसकल व लाईट 
म्युणझकसाठी नेमिूक झाली. नार्पूर व मंुबई कें द्रावर णमळून त्यानंी दहा वि ेही सरकारी नोकरी केली. 
 

नार्पूरला असताना अमीर खाँच्या र्ाण्यानं त्यानंा भारून टाकलं, त्या र्ायकीच्या अंतरंर्ािी 
ओळख त्यानंी करून घेतली. आपली मूळ णकरािा र्ायनािी बैठक कायम ठेऊन त्यािी खास वैणशष्ट्टं् 
योग्य प्रमािात स्वीकारून आपली र्ायकी समृद्ध केली. ठुमरी र्ायनात बडेरु्लाम अली खाँ व रोशन आरा 
बेर्म यानंा त्या आदशग मानतात, त्यामुळे प्रभाताईंिे कहदी उदूग उच्चार िारं्ले झाले. पि त्यािंी ठुमरी मात् 
स्वरप्रधान ख्याल अंर्ािीि वाटते, असं समीक्षकािं ंमत आहे. 
 

हा सारा अभ्यास करताना त्याचं्यातला रिनाकार जार्ा झाला आणि वरे्वरे्ळ्या मोहक सौंदयानं 
व लयीन नटलेल्या आकिगक बंणदशी बनणवण्याि ं काम सुरू झालं. ते कायम िालूि असतं. णबहार् 
रार्ातील ‘ऐसोमन मोहन’ ‘कलावती’ मधील ‘तनमनधन’ अन् ‘हंसध्वनी’ तला डौलदार ‘तरािा’ ‘बारे्श्री’ 
रार्ातील ‘णपयाणबन नींदीया आये न’ अशा सुरेख णिजा लोकणप्रय झाल्या. कारि मणैफलीत त्या सादर 
करण्यात त्यािें कौशल्य णवशिे णदसतं. 
 
मैगफल एक आठवण : 
 

स्वर्ीय पंणडत णवष्ट्ि ु णदर्ंबर पलुस्कर याचं्या स्मरिाथग ‘संर्ीत णशक्षक संघ मंुबई’ या संस्थेतफे 
पलुस्कर भवनािी योजंना आखण्यात आली होती. त्यािे मदतीसाठी नामवतं र्ाणयका डॉ. प्रभा अते् याचं्या 
श्रविीय र्ायनािा कायगक्रम शणनवार णद. २९ जून १९८० रोजी रात्ी दादरच्या छणबलदास स्कूलच्या भव्य 
सभार्ृहात सादर करण्यात आला. भवन सणमतीच्या प्रमुखानंी यथोणित शब्दात प्रभाताईिंा व साथीदारािंा 
पणरिर करून णदल्यावर रात्ी साडेनऊ वाजता प्रभा अते् याचं्या कायगक्रमाला सुरुवात झाली. श्रोते भरपूर व 
जािकार रणसक होते त्यामुळे प्रथमपासून प्रभाताई प्रसन्न होत्या. हामोणनयम साथीस अनंत रािे, तबला 
साथीस डी.आर. नेरुरकर हे उत्कृष्ट साथीदार होते. तंबोऱ्यावर र्ायनसाथीस णवजया पत्की आणि अलका 
जोर्ळेकर या दोन्ही णशष्ट्या होत्या. आजच्या मणैफलीिा प्रारंभ प्रभाताईनंी ‘सरस्वती’ रार्ातील णवलंणबत 
एकतालािा ख्याल अणतशय संथ लयीत सुरू केला. त्याचं्या मधाळ आवाजात णकरािा घराण्याच्या 
आलापणवस्ताराि ंखास वैणशष्ट्ट् प्रकिाने जािवत होते. णवलंणबतमध्ये ‘सरर्म’ अन् र्मकेिे बरेि प्रकार 
करून ‘माता सरस्वती देवी’ ही दु्रत एकतालातील बंणदश णवणवध तान प्रकारानंी छानि रंर्ली. एक तासानं 
‘सरस्वती’ रार् पूिग झाला. त्यानंतर दु्रत णत्तालामध्ये ‘णशव हर हर महादेव शकंर’ ही शकंरा रार्ातंली 
नवीन बंणदश ऐकवली. या दोन्ही रार्ामंध्ये त्या रार्ािंी नाव े असलेल्या दैवतािंी स्वरणित स्तवनर्ीतं 
ऐकणवण्यात फार मोठे औणित्य प्रभाताईंनी साधल होतं. श्रोते खूि होते. ‘शकंरा’ नंतर णमश्र खमाज ठुमरी 
दीपबंदी तालामध्ये णवणवध भावपूिग बोल आलापानंी व दुर्िीनं छानि रंर्ली. मध्यंतरानंतर साडेबारा 
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वाजता ‘कीवािी’ या लोकणप्रय रार्ामध्ये णवलंणबत झपतालातील ‘नंदनंदन मनमोहन’ या ख्यालामध्ये शातं 
धीमी आलापी करून कनाटकी शलैीतील आलापी मधून मधून केल्यामुळे नाणवन्य म्हिून श्रोत्यानंी 
मनापासून दाद णदली. या रार्ात सफाईदार ताना भरपूर घेतल्यामुळे व त्याला जोडून एकतालातील 
तरािा र्ाणयला रे्ल्यानं श्रोत्यानंी पसंतीिा प्रणतसाद मनापासून णदला. 
 

मधुर आलापातंील सौंदयगदृष्टी, कल्पनािातुयग हे रु्ि णवशिे त्याचं्यामध्ये णित्ताकिगक असल्यानं 
त्यािंा कायगक्रम श्रुतीमनोहर होतो हे णवशिे होय. 

 
‘ए जैयो सावरे’ आणि ‘जा मै तोसे नाही बोलू रे’ ही दादऱ्यातील भरैवी भावपूिग र्ाऊन रात्ी दीड 

वाजता त्यानंी हा कायगक्रम टाळ्याचं्या र्जरात संपन्न केला. 
 
‘कलाकाराला नोकरीि ंबंधन मानवत नाही’ अशी म्हि आहे. तद्नुसार र्ान पंणडता डॉ. प्रभा अते् 

यानंी आकाशवािीिी नोकरी सोडून स्वरसाधनेत त्या मंुबईत रमल्या आहेत. पासष्टी ओलाडूंनही 
णिरतरुिीप्रमािे अखंड र्ात आहेत. त्यानंा मी सुयश किणततो. 
 
(रणववार, नवशिी १९ एणप्रल ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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स स्वर वीणा वीणा सहस्त्रब दे्ध 
 

कानपूरमध्ये एकेकाळी सरं्ीत कलासाधना करिारी उदयोन्मुख र्ाणयका म्हिून लोकणप्रय 
असलेली कुमारी वीिा शकंर बोडस आज बुणद्धमते्तनं, स्वतंत् शलैीनं, ढंर्दार र्ायनामुळे ‘मान्यवर 
कलाकार’ म्हिून मान्यता पावलेली श्रेष्ठ र्ाणयका आहे, सौ. वीिा सहिबुदे्ध. मािूस लहानपिापासून ज्या 
वातावरिात वाढतो, संस्कार ग्रहि करतो तसा तो घडतो. संर्ीतोद्धारासाठी ज्यानंी शकेडो मुलािं ंपालन-
पोिि करून ध्येयवादी णशष्ट्यसंप्रदाय णनमाि केला व सवगत् णवद्यालय ंस्थापन करून आपल्या णशष्ट्याकंरवी 
संपूिग कहदुस्थानात शािीय संर्ीतािा प्रसार केला त्या र्ायनािायग प.ं णवष्ट्िु णदर्ंबर पलुस्करािें एक 
नामवतं र्ायक णशष्ट्य पं. शकंरराव बोडस यािंी सुकन्या म्हिजे वीिा ही णशष्ट्या, र्ाणयका होय. सेवाव्रती 
र्वई शकंरराव बोडसाचं्याकडे इतर णवद्याथ्यांबरोबर व कधी स्वतंत्पिे या मुलीनं बालपिापासून 
सातत्यानं संर्ीताि ंणशक्षि घेऊन योग्य रीतीनं मेहेनत केली, हे णति ंपरमभाग्य. 
 
गपता आगण ि रु शंकरराव : 
 

शकंररावानंी रु्रंुच्या आजे्ञस अनुसरुन उत्तरप्रदेशात कानपूर येथे संर्ीत प्रिार कायासाठी ‘र्ाधंी 
संर्ीत णवद्यालय’ १९२८ पासून सुरू केलं व सेवावृत्तीनं रु्रंुच्या कायाला वाहून घेतलं. अथात त्यामुळे रु्रंुिे 
शुभाशीवाद लाभले. त्यानंी मणैफलीिे श्रेष्ठ र्ायक म्हिून लौणकक संपादन केला. रणसकानंा णबदार्ीसाठी 
कधी अडवलं नाही, त्ास णदला नाही. जनसेवा ही ईशसेवा म्हिूनि हा व्यवसाय करावा हा आदशग त्यानंी 
पुत् काणशनाथ व कन्या वीिा याचं्यापढेु ठेवला. सुसंस्कार केले ते त्या दोघानंी मनोमन स्वीकारले. आपले 
आदरिीय णपता व रु्रु शकंरराव याचं्या शकै्षणिक सेवाकायात त्यानंा मनापासून सहकायग णदलं आणि संर्ीत 
कलेि ं णनष्ठेनं णशक्षि घेऊन प्राणवण्य णमळवलं. वीिाताईंिी जडिघडि अशा संस्कारात झाली. त्यामुळे 
संर्ीताबरोबर सौजन्यािाही लाभ णतला नकळत झाला. 

 
एखाद्या के्षत्ात यश, धन, णकती णमळालेल्या कलाकार व्यिी सहसा मनमोकळेपिानं कुिाशी 

वार्त, बोलत नाही; आत्मकें णद्रत होऊन म्हिजे स्वतःि स्वतःला मोठ्ठ समजून उर्ीिि ताठरपिाि ं
प्रदशगन करतात. यामुळे रणसकाच्या मनात आदराऐवजी घृिा मात् णनमाि होते. हे व्यणिमत्व वादग्रस्त 
ठरतं. रणसक श्रोत्यानंा जनताजनादगन-परमेश्वर मानून सेवा भावनेनं रात् रात् मनसोि र्ाऊन त्यानंा संतुष्ट 
करिाऱ्या र्वैयािंा आदशग आमच्या प.ं भास्करबुवा बखले, बालर्धंवग, मा. कृष्ट्िराव, प.ं बापूराव केतकर 
या श्रेष्ठ कलाकारानंी ठेवला आहे. त्यानंी णबदार्ीसाठी कधी कुिािी अडविूक केली नाही. म्हिूनि ते 
जनादगनाच्या कृपेला पात् ठरले. लोकणप्रय झाले. याि सदंभात आपल्या णपताश्रींप्रमािे मनमोकळा स्वभाव, 
प्रसन्न व्यणिमत्व आणि संर्ीतसाधनेबद्दल त्यािें प्रर्त णविार ऐकून खूप समाधान वाटतं, वीिाताईंच्या 
सहवासात. प.ं शकंरराव बोडस व प.ं लक्ष्मिराव बोडस हे पलुस्करािें णशष्ट्य व सख्खे बंधू रु्रंुच्या 
आदेशानुसार लक्ष्मिराव करािीला आणि शकंरराव कानपूरला संर्ीत णवद्यादानाि ंकायग णनष्ठनंे आयुष्ट्यभर 
करत होते. 
 

लक्ष्मिरावािें पुत् नारायि बोडस हे उत्तम र्वई आणि मराठी रंर्भमूीवरील प्रणथतयश र्ायक नट 
म्हिून प्रणसद्ध आहेत व त्यािंा सुपुत् केदार बोडस हाही आपली र्ायन परंपरा पुढे िालणविारा समथग होत 
आहे. आणि शकंरराव बोडस यािंा काणशनाथ बोडस हे व वीिाताई आपला वारसा पुढे नेत आहेत. ही र्ोष्ट 
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आम्हा सवांना आनंदािी व अणभमानािी आहे यात संशय नाही. कारि हल्ली णनष्ठेिी िेष्टा झालेली दृष्टीस 
पडते. कालाय तस्म ैनमः । 
 
वीणाताईचंी संिीत साधना : 
 

कानपूरिे र्ाधंी संर्ीत णवद्यालय हे उत्तर प्रदेशातलं महाराष्ट्रीय कलाकारािंं माहेरघर. र्ाण्याच्या 
कायगक्रमासंाठी येिारे छोटेमोठे कलावतंािं हे पे्रमािं आश्रयस्थान होतं. त्यामुळे वरे्वरे्ळ्या घराण्यािी 
र्ािी वीिाताईनंा मनसोि ऐकायला णमळाली. णजव्हाळ्यािे स्नेहसंबधं कसे ठेवावते, त्यातूंन श्रेष्ठ आनंद 
घेऊन आदरसत्कार कसे करावते हेही संस्कार काणशनाथ व वीिाताईनंा अनायासे लाभले. त्यामुळे केवळ 
आपल्या ग्वाल्हेर घराण्याििं र्ािं श्रेष्ठ आहे हा दुराणभमान र्ळून रे्ला व अन्य घराण्याचं्या र्ानशलैीतील 
णवशिे रु्िाकंडे त्यािंं मन आकर्षित झालं आणि ते रु्ि त्यानंी सतत आत्मसात करून आपलं र्ािं सपंन्न 
बनवलं आणि णपताश्रींनाही ते मान्य झालं. 
 

णवद्यालयाचं्या शकै्षणिक कायात आपल्या बंधूप्रमािेि वीिाताईंनी आनंदाने णपताश्रींना सहकायग 
णदलं. प्रर्त णशक्षि देण्यामुळे आपलीही णविारशणि वाढते, कलात्मकता वाढते ही र्ोष्ट वीिाताईंनी मान्य 
केली व आपल्या बंधूप्रमािेि तबला वाजवनू त्या णशकव ू लार्ल्या. त्यामुळे लय, ताल आपोआपि पके्क 
झाले. कॉलेजिा अभ्यास साभंाळून १९६९ मध्ये त्यानंी र्ायनात ‘संर्ीत अलंकार’ पदवी प्राप्त करून 
घेतल्यावर रेणडओ कायगक्रम करिं, खाजर्ी कायगक्रम यशस्वी करिं हे णनयणमतपिे त्यानंी सुरू केलं, ते 
१९७६ पासून. 
 

त्यापूवी १९७२ मध्ये आकाशवािीवर शािीय र्ायन स्पधेत त्या सवगप्रथम आल्या. शािीय 
संर्ीताबरोबर सुर्म सरं्ीतािा णशस्तबद्ध अभ्यास त्यानंी मनापासून केला त्यात कमीपिा मानला नाही. 
त्यातील णवणवध प्रकारही त्यानंी आत्मसात केले. ‘भजन’ र्ायन प्रकार त्यानंा जास्त मानवला असं त्याचं्या 
मणैफली ऐकून रणसकानंा जािवलं. १९८३ पयंत त्यानंी आपलं प्रभतु्व णसद्ध करून दाखवलं. कुमार र्ंधवांि ं
येिं जािं खूप कानपुरला. त्यामुळे त्याचं्या मणैफली खूप ऐकल्या. आपल्या घरी त्याचं्या मुक्कामात 
त्याचं्याकडे वीिाताईनंा णशकायलाही खूप णमळालं, त्यािंं शलैीदार र्ािं खूप आवडतं पि त्यािंी नक्कल 
ककवा अन्य कुिािीही नक्कल करायला त्यानंा आवडत नाही. 
 
स्वतंि प्रगतभेचं िाणं : 
 

१९७६ मध्ये मी णदल्ली अणधवशेनात र्ायल्यानंतर अ. भा. र्ाधंवग महाणवद्यालयाच्या मंडळाच्या 
कायगकाणरिीिी व प्रबधं पणरिदेिी मीकटर् होती. अहमदाबाद अणधवशेनात मी णनवडून आल्यामुळे व सरं्ीत 
णशक्षक पणरिदेिा प्रमुख म्हिून शकंरराव बोडसासंह या सवग मीकटर्िे काम आटोपून त्याचं्या आग्रहावरून 
मी कानपूरला त्याचं्याबरोबर रे्लो होतो. त्यामुळे मी सारं्तो आहे ते सवग णतथे प्रत्यक्ष अनुभवलं आहे. ऐकीव 
माणहती नव्हे. 
 

र्ाधंी संर्ीत णवद्यालयात वीिाताईंि र्ािं ऐकून व त्याचं्याशी ििा करून मला समाधान वाटलं. 
णवद्यालयातील कायगही खूप वाखािण्यासारखं आहे. ५०/६० णशष्ट्या त्यानंी र्ाण्यात तयार केल्या आहेत. 
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आजही वीिाताईंिं र्ाि ं म्हिजे काहंीतरी वरे्ळं स्वतंत् प्रणतभेि,ं सािेबंद नसलेलं ऐकायला 
णमळिार ही रणसक जािकारािंी खात्ी असते. श्रोते र्वई असतील तर त्यानंा भारदस्त व कठीि रार् त्या 
पेश करतात. प्रत्येक मणैफलीत तेि तेि रार् त्याि िीजा यािंी पुनरावृत्ती होऊ नये याकडे कटाक्षानं त्या 
लक्ष देतात, हे जािवतं. 
 

बंणदशीमधल्या शब्दािंा अथग व भावना स्वराचं्या सहाय्यानं व्यि करि ं याकडेही त्या णवशिे लक्ष 
देतात (र्वई लोक नेमकं या र्ोष्टीकडे दुलगक्ष करतात). 
 

या आधुणनक णविाराबरोबर समंजसपिाबरोबर प्रत्येक रार् त्याचं्या नेमलेल्या समयानुसारि 
र्ाणयले पाणहजेत, त्यावर त्या रार्ािा सुपणरिाम अवलंबून आहे, हे त्यािंं स्पष्ट मत आहे. 
 

पं. र्जाननबुवा जोशी (भतूपूवग औधं दरबारिे र्वई) याचं्याकडे णशकण्यासाठी वीिाताई 
डोंणबवलीस अधूनमधून जात असत. पि हल्ली त्या कुिाकडेि णशकत नाहीत ‘यापूवी जे भरपूर णशक्षि 
घेतलंय् त्यावर कितन, मनन आणि मेहनत करून ती णवद्या वाढविं यावर आता मी लक्ष कें द्रीत केलंय्’ अस ं
त्या रु्िीजनानंा सारं्ताना णदसतात. स्वतःिे कायगक्रम िालू ठेवनू संर्ीतािं णशक्षि देण्यािहंी काम एक व्रत 
म्हिून त्या आजही पुण्यामध्ये करीत आहेत. 
 

नाथीबाई ठाकरसी मणहला णवद्यापीठात संर्ीत णवभार्ात प्राध्याणपका म्हिून त्या कायगरत आहेत. 
त्या त्यात आनंद घेतात. 
 
आदशप िृगहणी : 
 

त्यानंी र्ाणयलेल्या कॅसेट्स एकाग्रपिे ऐकल्या तर मी जे त्याचं्या र्ायकीिं विगन केलं आहे त्यािा 
प्रत्यय अवश्य येईल. 
 

त्याचं्या सारं्ीणतक कायात पूवी णपताश्री व बंधुराज यािंं सहकायग लाभलं तर णववाहानंतर त्यािें 
पणतराज व कुटंुबीय मंडळी यािं ंपूिग सहकायग लाभत रे्लं आहे. त्यामुळे समाधानानं आपली प्रर्ती करीत 
आहेत. 
 

मणैफलीप्रमािेि आकाशवािी व दूरदशगनिे कायगक्रम त्या णवशिे मेहेनत घेऊन करताति पि अन्य 
प्रातंातून त्या आपले कायगक्रम पार पाडू शकतात, यशस्वी करतात. 

 
णनष्ठा, णजद्द व व्यासंर् हे णपताजींिे रु्ि-आदशग रु्ि त्यानंी जािीवपूवगक अंर्ी बािणवले आहेत. 
 
कलाकार िी र्हृकृत्यातं दक्ष नसते, त्यातं णतिं लक्ष नसतं, णतला त्यात कमीपिा वाटतो असा 

रै्रसमज सवगसामान्य जनतेमध्ये आहे. पि वीिाताईंिा संसार जवळून पाणहला आहे ते लोक त्या ‘आदशग 
र्ृणहिी’ असल्यािं आवजूगन सारं्तात. मणैफली, णवद्यादान आणि संसार या सवांमध्ये सारखिं लक्ष देिाऱ्या 
वीिाताई सहिबदु्धेंना सदैव यश, धन, कीती लाभत राहो व आयुरारोग्य, संपन्नता लाभत राहो ही माझी 
हार्षदक शुभकामना. 
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(रणववार, नवशिी १७ मे ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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गसने सिंीतसृष्टीतला एक चमत्कार लता मंिेशकर 
 

भर्वान र्ोपालकृष्ट्ि या भमूीवर आपली मधुर बासरी णवसरून रे्ले तीि अव्याहतपिे जि ूवाजते 
आहे, अस ंवाटतं. 

 
र्ोव्याच्या र्ळ्यानं कहदुस्थानी णित्पटसृष्टी र्ाते आहे, अस ं सारं्ताना अणभमान वाटतो. सवग 

भािामंधून ती जे र्ाते ते र्ािं अनंताि ंभािा, प्रातं, धमग ह्या सीमा पार करून ते पुढे रे्लं आहे. एवढंि नव्हे 
परदेशस्थानाही या मंजुळ बासंरीिी जबरदस्त मोणहनी पडली अन् सवांनी णतिे स्वर झेलले. 

 
देशी-परदेशी संर्ीतकारानंाही या आवाजानं भरुळ पाडली, हा एक िमत्कारि होय. णदनाकं २८-

९-२९ च्या सुमूहूतावर जन्मलेल्या या लताबाईंि ंमोठेपि र्ाण्याच्या व्यापकपिामध्ये आहे. णतनं केलेल्या 
र्ानणवद्याभ्यासात-तपस्येत आहे. तंबोऱ्यावर केलेल्या स्वरसाधनेतून णनमाि झालेल्या स्वयंभ ू र्ंधारातं 
आहे. हे फार थोड्या लोकानंा माणहती आहे. 

 
संर्ीत कलेवरच्या अव्यणभिारी णनष्ठेतून ज्यािें जीवन घडलं आहे त्यानंा अशी णजद्दी, णनष्ठावान 

मािस ंणदसली की, हृदय भरून येतं. मीही णवनम्र आहे. 
 
“मेरे वतनके लोर्ो” हे र्ीत उंि स्वरात र्ाऊन णतनं आपला स्वर आभाळाच्या छताला नेऊन 

णभडवला तेव्हा स्वर्गस्थ सैणनकानंा ती आपल्यासाठीि र्ाते आहे, अस ंवाटलं असेल. णर्रीणशखरावर थंडीत 
कुडकुडिाऱ्या जवानानंा लताबाईंिा पे्रमळ स्वर सदैव उबारा देतो. 

 
णित्पट सृष्टीसारख्या अणवश्वसनीय जर्ात दीघगकाळ वावरूनही आपल्या भािेवर आणि देशावर 

मनापासून पे्रम करिारी भावस्वर र्ाणयका म्हिजे अनेकािंी लता दीदी आहे. मातृ-णपतृभि, भावडंािंा 
साभंाळ करिारी मायाळू िी कलाकार म्हिजे आदशग लता दीदी. एखाद्या घरात एखादी दीदी असू शकते. 
पि अनेकाचं्या घरातली दीदी होण्यासाठी मात् लता मंरे्शकरि व्हाव ंलारे्ल. 

 
एखादा कलावतं णकती विे जर्ला यापेक्षा तो कसा जर्ला हे फार महत्त्वाि.ं कारि थोड्याशा 

यशप्राप्तीनंही काही कलावतं मािुसकीला पारखे होतात. त्यामुळे वादग्रस्त ठरतात. 
 
सतत ५०/६० विे यश णमळवनू लोकणप्रयतेिे कसहासन णटकविे हे काम सोपे नाही. पि हे एकि 

कसहासन त्या दीनदयाळू परमेश्वराने बनवलं आहे आणि ते या स्वरसम्राज्ञीसाठीि. 
 
या अपूवग णसद्धीमारे् लताबाईंिी अनेक विांिी खडतर तपिया आहे व त्याच्या जोडीला वडील 

मातोश्रींिे मंर्ल आशीवाद अन् ईश्वरािा वरदहस्त आहे, यात संदेह नाही. 
 
कोित्याही, णकतीही उंि स्वरात त्या सहजपिे भावनोत्कटपिे र्ाऊ शकतात. शब्दािें भावाथग 

समजून घेऊन, प्रसंर्णनष्ठ र्ाण्यानंा योग्यरीतीनं न्याय देऊन, समरस होऊन र्ातात एकेक र्ाि ंकंटाळा न 
करता समाधानकारकपिे रेकॉणडंर् होईपयंत र्ात रहातात. हा प्रामाणिकपिािा आनंददायी रु्ि 
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त्याचं्याकडून अनुभवायला णमळतो हे एि. एम. व्ही. मधील णफल्मी रेकॉणडंर्च्या वळेी मी अनेकवळेा 
पाणहले, ऐकले आहे. 

 
१९४४ ते १९४९ पयगन्त (अंदाजे) प्रत्येक पाश्वगर्ायक-र्ाणयकानंा व णित्पटािे संर्ीतकारानंा 

वाद्यवृदंासह रेकॉणडंर्साठी बहुधा रोजि (आपापल्या कामाप्रमािे) एि. एम. व्ही. ग्रामोफोन रेकॉणडंर् कं. 
मध्ये याव ंलार्त असे. (त्यापुवी णसने स्टुणडओत णसनेमासाठी रेकॉणडंर् होत असे.) त्यामुळे महमद रफी, 
तलत महमुद, आशा भोसले, लता मंरे्शकर यािं ंदशगन आम्हाला जवळजवळ रोजि णतथ ंहोत असे. व 
इंणजणनयर रुममधून आम्ही हे सवग सवडीने ऐकत असू.ं एि. एम. व्ही. मध्ये दोन स्टुणडओमध्ये रेकॉणडंर्िे 
काम िालत असे. कधी कधी दुसऱ्या स्टुणडयोत आमि ं ग्रामोफोन कंपनीि ं नॉन णफल्म रेकॉणडंर् असे 
त्यावळेी संर्ीत णनयोजक (मी, व्ही.जी. भाटकर व सुधीर फडके) आम्ही आमच्या कामात दंर् असायिे वा 
णरहसगलट स िालत असत. णसने रेकॉणडंर्िे श्री. रेळे हे कंपनीतफे काम पहात असत. णतथे आमिा प्रत्यक्ष 
संबंध येत नसे. 

 
पि १९५० पासून णसने स्टुणडओत केलेल्या रेकॉणडंर्वरून आमच्या कलकत्ता फॅक्टरीतून रेकॉडगस्  

णनघ ूलार्ल्या व या णसने पाश्वगर्ायक व संर्ीतकार लोकािं ंएि. एम. व्ही मध्ये प्रत्यक्ष येि ंआपोआप बंद 
झालं व त्यामुळे आमच्या र्ाठीभेटीही बंद झाल्या. पि लताबाईंनी एि. एम. व्ही. तील ििेत वळेोवळेी जे 
णविार व्यि केले ते अणवस्मरिीय आहेत. त्या म्हित, “कोित्याही रु्िी कलावतंािी हेटाळिी करून 
त्याला दूर ठेव ूनका. त्यािा योग्य तो परामिग घेऊन त्यािा मान ठेवा. त्याला प्रोत्साहन देऊन पुढे आिा”. 
आपल्या णपत्याच्या वाट्ाला जी मानहानी आली तशी कुिाच्याही येऊ नये ही कळकळ त्यात णदसते. आणि 
संवदेनशील मनािे दशगन होते. णपत्याच्या आठविीने व्यणथत झालेले णनग्रही व किखर अशा मुलीिे मन 
णदसते. मास्टर णवनायकाचं्या णित्संस्थेत त्यािंा प्रवशे १९४२ मध्ये झाल्यानंतर पाश्वगर्ायन के्षत्ात १९४७ ते 
आतापयगन्त ५२ वि ेसातत्यानं र्ािाऱ्या लताबाईिंा प्रवास सवांना माणहती आहेि. त्या कालावधीत त्यानंी 
संर्ीताि ं सुविगयुर् पाणहलं व अनुभणवलं. त्यामध्ये त्यािंी अनेक णित्पट र्ीतं लोकणप्रय झाली. त्यात 
शातंरसािी, भणिरसािी आणि शोकरसािी र्ीते णवशिे आहेत, ती हजारोंच्या संख्येने असल्याने 
स्थलाभावी यादी देिे कठीि आहे. पि त्याचं्या स्वतःच्या आवडीिी अशी बारा र्ािी त्यानंीि साणंर्तली व 
एका कायगक्रमात र्ाणयली आहेत ती फि इथे नमूद करिं इष्ट ठरेल. (यािा अथग बाकीिी र्ािी नावडती 
आहेत अस ंमात् मुळीि नव्हे.) ती र्ािी याप्रमािे :– 

 
(१) तोड णदल तेरा, (२) आयेर्ा आनेवाला, (३) बरसातमे हम से णमले, (४) तुम्हारे बुलाने को, 

(५) ये कजदर्ी उसीकी है, (६) जाये तो जाये कहाँ, (७) आजा री कनदीया, (८) है कहीपर शादमानी, (९) 
एरी म ै तो, (१०) घनःश्याम सुंदरा, (११) मोसे रुठ र्ये, (१२) तंू क्यो मुझको ह्या र्ाण्यािंी णनवड 
करण्यामार्िी वर्गवारी सारं्ताना त्यानंी तीन मुदे्द साणंर्तले ते म्हिजे (१) ज्या र्ीतानंी मला पाश्वगर्ाणयका 
म्हिून प्रथम यशस्वी केले ती र्ीतं, (२) माझ्यातील र्ायक रु्िािंी कसोटी पाहिारी कठीि रार्दशगक 
र्ीते, (३) आणि ज्यामध्ये सरं्ीतकाराने काही ना काही नवीन प्रयोर् केले अशी र्ीते आहेत. र्ािे णजतके 
कठीि णततके मला आवडतं. त्यामुळे “जे कजदर्ी” सारखे र्ािे हे आकिगि होते. 
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प्रगतकूल पगरस्स्थतीवर मात : 
 

१९४६ मध्ये छत्ी फाटली असल्याने अिानक आलेल्या पावसात पायी िालत येिारी लता 
णभजलेल्या अवस्थेत ती संर्ीतकार नौशाद याचं्या समोर उभी राणहली व अंर् पुसून र्ाि ंर्ाणयली त्यावळेी 
त्या र्ाण्यािे फि ६० रुपये णतला मानधन णदले रे्ले होते, “िादंनी रात” हा लतािा पणहला कहदी णित्पट 
आणि “दुलारी” या णित्पटाने णतला भक्कम पायावर उभे केले. खेमिंद प्रकाश याचं्या कंपनीत ती र्ाऊ 
लार्ली तेव्हा िारं्ले णदवस लाभले. १९४६ मध्ये नाना िौकातील शकंर शटे याचं्या मंणदरात मंरे्शकर 
कुटंुब रहात होते. या कुटंुबासाठी ही मुलर्ी बापाच्या सावलीसारखी णदसिारी कुटंुबप्रमुख झाली होती. 

 
त्यावळेच्या ईश्वरदत्त व णरयाझने हुकमी बनणवलेल्या धारदार मधूर आवाजामुळे आजही णतच्यात 

तेि रु्िणवशिे प्रकिाने णदसतात. हे णवशिे र्ािे असाव ेअनंतािे, र्ािारे असावते अमृतकंुभ वाहिारे, अन् 
सूर असावते र्णरबाला दाणरद्र्यािा णवसर पाडिारे, स्वाथगत्यार् करिाऱ्याला जीवनािा आनंद घेण्यािी, 
जनसेवा करण्यािी पे्ररिा णमळावी हे सारे रु्ि व सामथ्ये आमच्या लता दीदींच्या र्ाण्यात आहेत म्हिूनि 
आम्ही णतला “स्वरसम्राज्ञी” म्हितो. 

 
णित्पटसंर्ीताणशवाय लताबाईंि जे काम आहे त्यात ती व्यिीरेखाचं्या िौकटी पार ओलाडूंन 

पणलकडे रे्लेले आहे. त्यािंी प्रदीघग यादी देिे, विगन करिे, लेखिीच्या सामथ्याबाहेरिे आहे. काय णन 
णकती विगन कराव?े श्रीसमथांिी व वीर सावरकरािंी तेजस्वी र्ीतं, मुलासंाठी प्राथगनार्ीते, सारीि 
अणवस्मरिीय आहेत. पि त्यानंा एक नम्र णवनंती आहे की, त्यानंी आता बाबािंी मा. दीनानाथािंी पदं 
नाट्र्ीते र्ाऊन, बालपिी त्यानंी हाती णदलेला तंबोरा पुन्हा हाती घ्यावा. त्याचं्या वहीतील शािीय 
संर्ीतािे अनमोल भाडंार रणसकजनापंुढे मुिकंठानं सादर कराव.े त्याचं्या अतृप्त आत्म्याला व जनता 
जनादगनालाही संतुष्ट कराव.े लतादीदींनी जे जे द्याव ेते ते आम्ही सुखाने आनंदाने स्वीकाराव,े असेि घडत 
आले आहे आजपयंन्त. हेही त्यानंी ध्यानी घ्याव ेहे िारं्ले. 
 
दीनानाथाचंी आठवण : 
 

रणववार २ जुलै १९३९ रोजी पुण्यातील प्रणतष्ठीत नार्णरकाचं्या “णवश्राम मंडळ” या संस्थेत माझा 
कायगक्रम झाला. लार्ोपाठ सखाराम हरी कायालय व “सर परशुरामभाऊ कॉलेज” मध्ये कायगक्रम माझे 
झाले. औनं्धहून मी मुद्दाम साथीदारासंह पुण्यात आलो होतो. सवग वृत्तपत्ामंधून त्यािे उत्तम वृत्तातं प्रणसद्ध 
झाले. या कायगक्रमानंा बलवतं संर्ीत मंडळीिे लोकणप्रय र्ायक नट र्िपतराव मोणहते हे माझे णमत् 
उपस्स्थत होते. त्यानंी आम्हाला णवजयानंद णथएटरमध्ये ५ जुलैला “मानापमान” नाटकाच्या प्रयोर्ाला 
येण्याि ं आग्रहाि ं णनमंत्ि णदलं. दुपारी ३ वाजता आम्ही “णवजयानंद” मध्ये हजर राहून रंर्पटातं 
र्िपतराव मोणहते यानंा भेटलो. ते भाणमनीच्या विेात नटून तयार होते व मा. दीनानाथ मंरे्शकर हे 
धैयगधराच्या भणूमकेत स्टेजच्या कवर्पाशी सज्ज होते. णतथे मोणहते यानंी माझ्या मफैलींच्या वृत्तपत्ीय वृत्तातंािी 
आठवि देऊन त्यानंा माझी “र्ायक” म्हिून ओळख करून णदली, मी त्या वीरपुरुिाला लवनू नमस्कार 
केल्यावर माझी पाठ थोपटून त्यानंी सहिग अणभनंदन केले. आणि नखशीखातं मला न्याहाळून त्यानंी 
णविारले “आपि औंधच्या राजवाड्यात राजपुत्ासारखे रहाता ना? मी “हो” म्हटले. 
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मोणहत्यानंी पदर सावरीत त्यानंा णविारले, “आपि हे कसे ओळखलंत?” त्यानंी उत्तर णदले, 
“त्याचं्या िेहऱ्यावरून” मला ते काही कळले नाही. मोणहते मला म्हिाले, “ते त्यािें ज्योणतिशाि आहे.” 
 

इतक्यात “घि घि” घंटा स्टेजवर वाजली आणि मा. दीनानाथानंी रंर्मंिावर रूबाबात प्रवशे 
केला. 
 

मी पणहल्या रारें्त नाटक पहायला (साथीदारासंह) बसलो. “मानापमान” हे त्यािें हुकमी एक्का 
नाटक होते. र्ाण्यासंह नाटक बेहद्द रंर्ले. मा. दीनानाथ, र्िपतराव मोणहते व नटश्रेष्ठ कितामिराव 
कोल्हटकर यासारखे प्रणथतयश नट आपले सारे अणभनयकौशल्य पिाला लावनू भणूमका करतात हे 
पहाण्यािे भाग्य आम्हाला लाभले. आम्ही थक्क झालो. सारे पे्रक्षक बेहद्द खूि होऊन टाळ्यािंा प्रणतसाद देत 
होते. त्या णदवशी सौ. माई मंरे्शकरही प्रयोर्ाला आल्या होत्या. त्यािंाही पणरिय झाला. 

 
नाटक संपल्यावर सर्ळी नटमंडळी स्टेजवर जमली. सवांसाठी हॉटेलमधून खाद्यपदाथग आणि 

िहा घेऊन एक पोरर्ा आला. त्याच्या णवणित्शा पावलाकंडे मा. दीनानाथािें लक्ष रे्ले आणि ते काही तरी 
णविार करताहेत. हे मला खूप जािवले. तो िहावाला पोरर्ा रे्ल्यावर दीनानाथराव म्हिाले, “हा पोरर्ा 
िारि णदवसानंी देवाघरी जािार आहे. मजी देवािी” मा. दीनानाथाचं्या पे्रमळ आग्रहाखातर त्याचं्या बरोबर 
आम्ही त्याचं्या घरी रे्लो. बालर्ोपाळ मंडळी आई-बाबािंी वाट पहात होती. घरात आनंदी आनंद पसरला. 
मुलींना माझा पणरिय करून णदल्यावर बाणलका लता मला म्हिाली, “पेपरमध्ये तुमच्या कायगक्रमािी बातमी 
आणि फोटो पाणहला बरे का आम्ही सवांनी. हा पहा तो पेपर.” जेमतेम दहा विांच्या लताि ं मनमोकळे 
बोलिे, देखिे रूप पाहून मला समाधान वाटले. तेवढ्यात लता व आशा यानंी मला वाकून नमस्कार केला. 
ते संस्कार, ते वळि हेि भणवष्ट्य सारं्त असते. 
 
अगवस्मरणीय योि : 
 

इतक्यात र्िपतराव मोणहत्यानंी तंबोरा, पेटी-तबला काढला. सुरात जुळवला आणि णपताश्रींच्या 
आजे्ञ प्रमािे “पावना वामना या मना” हे नाट्र्ीत लताच्या धारदार उंिस्वरात उत्कृष्ट आलाप तानासंह 
भणिरसात न्हाऊन णनघाले. वयाच्या मानाने णतिी तयारी अन् आत्मणवश्वास अजब होता. ती स्वरतालािी 
समज, सहजपिाने र्ािे, भावपूिग शब्दोच्चार हे सारे श्रेष्ठ रु्ि व्यि झाले. माझे डोळे आनंदाणतशयाने 
पािावले. मी मनापासून कौतुक केले णतिे. 
 

पाठोपाठ आशाताईला णपताजींनी खूि केली. प्रारंभी एक तान मारून णतने “झाले युवणतमना” हे 
नाट्र्ीत वणडलाचं्याि जोशात, थाटात तयारीने र्ाऊन िणकत केले मला. 
 

मी म्हटले, या दोघींिे र्ान कौशल्य तयारी श्रेष्ठ आणि आियगकारक आहे यािंा भणवष्ट्यकाल “माझे 
पुढील वाक्य ‘दीनानाथरावानंी पूिग केले. ते म्हिाले, “या मुली णवश्वणवख्यात र्ाणयका, कलाकार म्हिून 
यशस्वी होतील. त्या नाटकात भणूमका करिार नाहीत. पि माझी नाट्र्ीते त्या माझ्यापेक्षाही उत्तम 
र्ातील, ही माझी भणवष्ट्यवािी आहे. तुम्ही णलहून ठेवा आज. मंुबई रेणडओवर लतािा नाट्र्ीतािंा 
कायगक्रम आता लवकरि होिार आहे. तो अवश्य ऐका आणि पत् णलहा. “अवश्य ऐकेन” मी साणंर्तले. 
भारावलेल्या मनाने, धंुद स्वरािंी सोबत घेऊन आम्ही त्या भाग्यवान माताणपत्यानंा आदरपूवगक प्रिाम केला 
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अन् णनरोप घेतला. त्यानंतर दोन मणहन्यानंी लताबाईिंा कायगक्रम आकाशवािीवर आम्ही ऐकला. त्यात 
“पावना वामना” हे पदही होते. मी अणभनंदनािे पत् पुण्याला पाठणवले. मा. दीनानाथानंीही तो कायगक्रम 
ऐकला घरी रेणडओवर, तेव्हा ते म्हिाले, “आज माझा स्वर मी ऐकला. आता मला मरायला हरकत नाही.” 
हे मला र्िपतराव मोणहते यानंी पत्ाने कळवले त्यानंतर २४-४-४२ रोजी दीनानाथ स्वर्गवासी झाले. या 
संदभात मी णवनंती करीन लता दीदींना की, “यंदा तुम्हाला महाराष्ट्र शासनािा “महाराष्ट्र भिूि” हा महान्  
र्ौरवशाली पुरस्कार लाभला आहे. तेव्हा णपताजींिे इच्छेसाठी आता महाराष्ट्रात त्याचं्या नाट्र्ीतािें 
कायगक्रम अवश्य कराि. सवग श्रोते उत्सुक आहेत हे णवसरू नका हं. बाबानंा खूप आनंद होईल व त्यानंा 
शातंी लाभेल. आणि कतगव्यपूतीिा श्रेष्ठ आनंद लाभेल. शतायुिी व्हा, आरोग्यसंपन्न व्हा. तुमिे र्ािे साऱ्या 
णवश्वात रे्ले आहे. त्या णवश्वंभरािे आशीवाद तुमच्या पाठीशी आहेति. 
 

त्याचं्यामुळेि “भारत रत्न” हा सवगश्रेष्ठ पुरस्कार यंदा प्राप्त झाला आहे तुम्हाला. 
 
आपलं मनःपवुगक अणभनंदन! 
णदनाकं ४-३-२००१. 

 
(रणववार, नवशिी ७ जून १९९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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लोकगप्रय पार्श्पिागयका सिंीत सौदागमनी आशा भोसले 
 

स्वर सम्राज्ञी लता मंरे्शकर याचं्या इतकंि अलोट पे्रम महाराष्ट्रानं, संर्ीत सौदाणमनी आशा 
भोसले याचं्यावर अणवरत केलं आहे. महाराष्ट्राच्या या लाडक्या कन्येला नुकताि “लता मंरे्शकर 
पुरस्कार” जाहीर करून महाराष्ट्र सरकारनं त्यािंा र्ौरव केला आहे. १९९७ साली आशाताईंनी याबाबत 
खंत व्यि केली होती त्यावळेी मी नवशिी च्या लेखमालेत त्याचं्या णवियी स्वतंत् लेख णलहून “रणसक 
महाराष्ट्र सरकार भणवष्ट्यात लवकरि आशाताईंिा र्ौरव करील” हे भणवष्ट्य मी वतगणवलं होतं, ते आज खरं 
ठरलं यािा माझ्या प्रमािेि सवांनाि आनंद झाला आहे. मी त्यािं ंहार्षदक अणभनंदन करतो. 
 

णसने के्षत्ातं त्याचं्या बरोबर काम करिाऱ्या प्रत्येक कलाकाराला ही र्ोष्ट ज्ञात आहे की मराठी 
णित्पटामध्ये र्ाण्याि ंसहकायग, पैशािंा णविार र्ौि मानून, मराठी णित्पटावरील पे्रमामुळेि आशाताईंनी 
आतापयंत सवांना सहकायग णदलेलं आहे. कधीही कुिाला अडवलं नाही. हा त्याचं्या मनािा मोठेपिा आहे. 
 
माझा अन भव : 
 

श्रीसाईबाबा णित्पटातं र्ातेवळेी तर रेकॉणडंर् झाल्यावर जे अल्पस ंमानधन णदलं रे्लं ते माझ्या 
प्रमािेि त्यानंीही राजकमल मधील ऑफीस मध्ये श्रीसाईबाबाचं्या प्रणतमेपढेु अपगि केलं. आणि भणिभावानं 
प्रिाम करून त्या णनघून रे्ल्या. आणि पुन्हा बोलावलं तेव्हाही त्याि श्रदे्धनं माझ्या बरोबर मस्तपिे र्ाऊन 
णनमात्यानंा त्यानंी हार्षदक सहकायग णदलं. ही त्याचं्या सौजन्यािी अणवस्मरिीय आठवि आहे. 
 

कहदी णित्पटाच्या मानानं मराठी णित्पट णनमाते देतात ते मानधन हे मामुली असतं म्हिून कहदी 
णित्पटात पाश्वगर्ायन करिारे कलाकार मराठी णित्पटासाठी वळे द्यायला व सहकायग द्यायला नाखूि 
असतात असा प्रवाद आहे, या पाश्वगभमूीवर आशाताईंि ंसवांना णमळत रहािारं सहकायग नक्कीि कौतुकास्पद 
आहे. म्हिून त्याचं्या या मराठी वरील पे्रमाि ंकौतुक आणि सन्मान होि ं णनःसंशय अर्त्याि ंआहे. आणि 
उशीरा का ंहोईना “पुरस्कार” जाहीर झाला आहे तो समारंभ पूवगक णदला जाईलि. 
 
क शल व मेहनती : 
 

आशाताई या कुशल, बुणद्धमान असूनही खूप मेहनती आहेत. अपार कष्ट घेऊन त्यानंी आवाज 
कमावला आहे. र्ळ्यात िारं्ली णफरत आहे. पाश्वगर्ायनामध्ये त्यानंी स्वतःिा असा वरे्ळा ठसा उमटणवला 
आहे. 
 

शािीय संर्ीतापासून लाविी पयंतिे सारे प्रकार त्यानंी लोकणप्रय केले आहेत. 
 
बालर्ीतं र्ाताना त्या लहान मुलीच्या आवाजात बेमालून र्ातात. लाविी सारखे रंरे्ल प्रकार, 

णवनोदी र्ाण्यातील खविटपिा, खट्ाळपिा आणि वीररस प्रधान र्ीतातील शौयग यासाठी त्या वरे्वरे्ळ्या 
आवाजात भावना कौशल्यानं व्यि करतात. आणि णवशिे म्हिजे हातात र्ाण्यािा कार्द न घेता ं ते र्ीत 
व्यवस्स्थत काळजीपूवगक र्ाण्याकडे त्यािंा कटाक्ष नेहमीि जािवतो. 
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मा. दीनानाथाचंी िायकी त्यानंीच पचवली : 
 

णवशिे म्हिजे आपल्या णपताजींिी तेजस्वी पल्लेदार नाट्संर्ीतािी वैणशष्ट्ठ्यपूिग वरे्ळी र्ायकी 
त्यानंी श्रदे्धनं अन् अभ्यासानं जोपासली आहे; व ती र्ायकी णततक्याि तयारीनं, जोमानं त्या जेव्हा 
नाट्र्ीतं र्ाताना प्रर्ट करतात तेव्हा र्वईसुद्धा िणकत होतो. दररोज णरयाझ करिाऱ्या र्ायकाच्या 
र्ळ्यातूनही त्या ताना इतक्या सफाइदारपिे णनघि ंव सहजपिे णनघि ंफारि मुष्ट्कील आहे. आशाताईिं ं
संर्ीतके्षत्ातलं कतृगत्व फार णवशाल आहे. 
 
योिायोि उत्तम : 

 
मा. दीनानाथाचं्या जन्म शताब्दी सोहळ्याच्या शुभारंभ समयी त्यानंा “लता मंरे्शकर पुरस्कार” 

जाहीर झाला हा त्याचं्या कतृगत्वािा र्ौरव आहे. 
 
८ सप्टेंबरला त्यािंा वाढणदवस साजरा झाला (१९३३ सालच्या त्यािंा जन्म) पि वाधगक्य अजून 

त्याचं्या जवळपासही णफरकलं नाही. त्यािंा उत्साह दाडंर्ा आहेि पि त्यािंा र्ळा अजूनही तरुि आहे, 
वयािी सहासष्ट वि े पूिग केली तरी, सतत र्ात रहािाऱ्या या ितुरि र्ाणयकेिा र्ौरव योग्यवळेी होिार 
आहे, असंि मला वाटतं. णववाहानंतर मास्टर नवरंर्ाकंडे, र्वैय्याकडे स्वतंत् णशकविी घेऊन त्यानंी 
रार्दारीिा जािीवपूवगक अभ्यास केला आहे. रार्ज्ञान, स्वरज्ञान, स्वरलेखन या आवश्यक र्ोष्टी त्यानंी 
मनापासून ग्रहि केल्या. मास्टर नवरंर् नार्पूरकर या माझ्या णमत्ानं त्यानंा मनापासून णशक्षि णदलं, हे मी 
प्रत्यक्ष पहात होतो, त्यानंी मेहनत करतानंा कुिािीही नक्कल केली नाही हा त्यािंा णवशिेरु्ि. 

 
१९४७ सालापासून आशाताईंनी हंसराज बहेल याचं्याकडे पाश्वगर्ायनाला प्रारंभ केला. तेव्हापासून 

सतत ५२ विे त्या र्ात आहेत. खंड पडलेला नाही. 
 
सुधीर फडक्याचं्या संर्ीतानं सजलेलं र्ाि,ं “सारं् तू माझा होणशल का?ं” हे त्यािं ं“लाखािी र्ोष्ट” 

या णित्पटातलं र्ीत खूप लोकणप्रय झालं. पि ते त्याचं्या पसंतीला उतरेपयंत र्ाण्यािी णरहसगल करणं ही 
णजद्द फडके साहेब आजही कौतुकानं विगन करून सारं्तात. “कंटाळा” हा शब्द आशाताईंच्या कोशाति 
नाही. हा केवढा आदशगरु्ि. सुधीर फडके याचं्याकडील भावपूिग र्ाण्याि ं ममग आत्मसात करून त्यानंी 
मेहनतीनं जािीवपूवगक आपलं र्ाि ंवाढवलं अस ंमी णवधान केलं तर अस्थानी ठरू नये. 
 
स्वभावाचा गवशेषि ण : 
 

मोकळ्या मनानं स्पष्ट बोलि,ं पटेल तसंि वार्ि,ं आतबाहेर वरे्ळा णविार नसि,ं साऱ्या कुटंुबावर 
मनापासून पे्रम करि,ं असा परखड स्वभाव. णनमगल स्वभाव आहे त्यािंा. 
 
जाहीर आर्श्ासन : 
 

नटश्रेष्ठ दीनानाथाचं्या नाट्र्ीतावंर यापुढे णवशिे मेहनत घेऊन (रणसकानंा हार्षदक णनमंत्ि 
देऊन) ती कठीि र्ायकीिी नाट्र्ीते लवकरि ऐकणवण्याि ंजाहीर आश्वासन त्यानंी (१९९७ मध्ये) णदलं 
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आहे व आमिी उत्सुकता वाढणवली आहे. त्या नाट्र्ीताचं्या सतेज मणैफली आता लवकरि ऐकायला 
णमळाव्यात ही रणसकािंी आणि कलाकार मंडळींिीही उत्कट इच्छा आहे. तूतग सारे लोक रेकाडगस ऐकूनि 
आपली तहान भकू भार्वीत आहेत. 
 
आत्म चगरि लेखन : 
 

त्या सारं्तात “मी सध्या आत्मिणरत् लेखन करीत असून प्रकाशनाच्या पूवगतयारीत आहे, मराठी व 
कहदी मधून ते आत्मिणरत् प्रणसद्ध व्हायि ंआहे. मारे् वळून पहात राहून खंत करीत बसू नये आणि आला 
क्षि आनंद पूिग करीत णजद्दीनं साथगकी लावाव”ं, अशी त्यािंी मनोधारिा आहे. 
 
अमाप लोकगप्रयता : 
 

“पद मश्री” “पद भिूि” हे सन्मान त्याचं्या वाट्ाला अजून आले नाहीत तरी “अमाप लोकणप्रयता” 
हा पुरस्कार त्यािंा आनंद घनु ठरला आहे. 
 
राि रागिण्याचंा खगजना : 
 

“रणसया तू बडा बेददी” (णदल णदया ददग णलया) “इन् आंखो की मस्तीके” (उमराव जान) “तोरा 
मन बडा पापी”, व “नजर लार्ी राजा तोरे बंर्ले पर”, “अभी ना जावो छोडकर की णदलट  अभी भरा नही”, 
इ. इ. अशी एक एक करीत अठ्ठावीस णनवडक र्ीतं आशाताईंच्या मधुर आवाजानं रणसकानंा नजर केलेली 
आठवली तरी णवणवध रार् राणर्ण्यािंा अनमोल खणजनाि त्यानंी अनेक संर्ीतकारासाठी सादर केला आहे. 
 
लहानपणापासून बंडखोर : 
 

“आपि लहान पिापासूनि बंडखोर आहोत” अस ं र्ंमतीनं सारं्िाऱ्या आशाताईंच्या शब्दातं 
सारं्ायि ंतर “लता दीदी सारखी लता दीदीि. त्या महान् र्ाणयकेला मारे् टाकि ंकधीि कुिाला शक्य 
होिार नाही”, वणडलाचं्या णनधनानंतर ओढवलेल्या णबकट पणरस्थीतीत आमि ंबालपि अकालीि संपले. 
माझ्या बंडखोरपिामुळे एक र्ोष्ट बरी झाली की दीदीनं कमवायि ंआणि मी आळशी बनून राहयिे, अस ं
झालं नाही. सुरवातीच्या काळामंध्ये दीदी बरोबर र्ातानंा माझ्यावर दडपि असायि.ं पि दीदीबरोबर 
र्ाताना पे्ररिादायी स्फुरिही जािवायि,ं ते पे्रम देिारं असायि,ं हे कबूल करायलाि हव.ं” 
 

त्यानंी १९४७ साली पुरस्कार प्राप्तीणवियी जी खंत व्यि केली होती ती णविादापोटी नव्हती. 
मत्सरापोटी नव्हती तर आपल्या कलेणवियीच्या स्वाणभमानापोटी होती हे एक सत्य त्यावळेी मी घेतलेल्या 
मुलाखती मुळे मला स्पष्ट जािवलं व त्यावळेी १६ नोव्हेंबर १९९७ रणववार नवशिी मध्ये मी एक लेख 
(संपादक भाऊ जोशीच्या सारं्ण्यावरून) णलणहला होता. त्याचं्याशी झालेल्या ििेमुळे सत्य समजलं व 
त्यामुळे रणसकािंा र्ैरसमज त्या लेखामुळे दूर करि ंमला शक्य झालं, आनंद णमळाला. 
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दूरदशपन बद्दल गनषेध : 
 

दूरदशगनवर अत्यतं घािेरडी नृत्य ंव णवणित् संर्ीतािी र्ािी लार्तात, वाईटात वाईट कायगक्रम 
पेश करून खून मारामाऱ्यािं णशक्षिि ते तरुिानंा देतात, त्यािंी संर्ीतािी आणि सुसंस्कृतपिािी 
अणभरूणि णबघडणवतात ही र्ोष्ट त्यानंी अणतशय संतापानं व्यि करून णनिेध केला. जनतेनं त्याबद्दल 
संघणटतपिे तीव्र णनिेध वारंवार व्यि करून ते सारे त्वणरत बंद करिं अवश्य आहे अस ंत्या म्हिाल्या. मी 
त्यानंा णवनंणत केली की, “तुम्ही पुढाकार घ्यावा आम्ही सवग कलाकार तुमच्या बरोबर आहोति”. 
 

श्रीमती आशा भोसले याचं्या सारं्ीणतक प्रवासाि ं आदशग आत्मिणरत् लवकर वािायला णमळाव,ं 
अशी मी इच्छा व्यि करून महाराष्ट्र सरकारनं त्यािंा र्ौरव समारंभ लवकरि घडवनू आिावा ही सवग 
कलाकाराचं्या वतीनं अपेक्षा व्यि करतो. संर्ीत सौदाणमनी श्रीमती आशाताईंना परमेश्वरानं आरोग्य संपन्न 
प्रदीघग आयुष्ट्य द्याव ंही शुभकामना. 
 
(रणववार, नवशिी १४ जून ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
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मध र स्वरसाधक योगिनी “अनागमका” 
 

ईश्वरािी उपासना करिारे बहुतेक साधक मनात काही तरी फळािी आशा धरूनि उपासना 
करतात त्यािप्रमािे स्वरािंी उपासना करिारे साधक ही यश-धन-कीतीिी महत्वाकाकं्षा मनातं बाळर्ूनि 
मेहनत करतात. णशक्षि घेतात ही वस्तुस्स्थती आहे ती कुिीि नाकारीत नाही. पि याला अपवाद म्हिून 
थोडे का होईना परब्रह्मािी उपासना णनष्ठेनं व णनष्ट्काम भावनेनं करिारे योर्ी, ब्रह्मानंदािा लाभ घेताना 
णदसतात त्यातं फळािी अशा मुळीि नसते तसेि नादब्रह्मािी साधना केवळ आत्मानंदासाठीि करताना 
पाणहले की, “तेथे कर माझे जुळती”. 

 
असे स्वरसाधक स्वतःिी प्राप्त णवद्या णनःस्वाथगपिानं आणि मुि हस्तानं णवद्याथ्यांना णवनामूल्य दान 

करून श्रेष्ठ परमानंद णमळणवतात. णतथे माझ ं मस्तक णवनम्र होतं. कारि णतथेि णदव्यत्वािी मला प्रिीती 
येते. 

 
मंुबई आकाशवािीिा मी प्रथमश्रेिी र्ायक असल्याने अन्य कोित्याही कें द्रावर मला र्ाण्यासाठी 

बोलाणवतात. पुिे आकाशवािी कें द्रावर १९५६ मािगमध्ये माझ्या कायगक्रमासाठी मी रे्लो असताना तेथील 
कें द्राणधकारी व संर्ीततज्ञ कृ. द. दीणक्षत साहेब याचं्या घरी माझा मुक्काम होता. त्याचं्या आग्रहास्तव मी आठ 
णदवस णतथे राणहलो. पुण्यािी पहाटेिी थंडी णवलक्षि सुखदायी असते. अन् मला रोज पहाटे व्यायाम म्हिून 
णफरायला जाण्यािी सवय होतीि. पूवी मी प्रर्त णशक्षिासाठी पुण्यात असतानंा पंणडत णवनायकबुवा 
पटवधगनाबंरोबर पवगतीवर णनयणमतपिे जात असे. (त्यावळेी मी णवद्याथी असतानंा बुवासाहेबािं हे मनमोकळं 
पे्रमळ वार्ि ंहा त्यािंाि मोठेपिा होता.) णभकार दास मारुती मंणदराजवळ एका घरातून व्याकूळ करिारे 
तोडी रार्ािे आतग आलाप ऐकून आमिे पाय थबकायिे खूप वळे. 
 
अनागमकेचा मधूर स्वरालाप : 
 

आज माझ्याबरोबर णफरायला आलेले दीणक्षतसाहेब म्हिले, या घरातून येिारे आलाप मी अनेक 
वि ेऐकत आलो आहे. पि कोि आहे ते कळत नाही. “मंद मंद वाऱ्याबरोबर णनणशरं्धािी सुखद लहर यावी 
तसे या रार्ािे स्वर अंतमगनातून झंकारून नंतर कुठेतरी णवलीन व्हायिे.” आजही त्या घरासमोरच्या 
पायऱ्यावर बसून ती मेहनत दोघानंी ऐकली. खूप सुरेल मंद्रसाधना स्वरणवस्तार, तानपलटे हे प्रकार र्ाऊन 
झाल्यावर त्या र्ाणयकेला णवलंणबत ख्यालािी तबला साथीसह कुिीतरी उस्तादजी, लयकारीिे आलाप, 
बोल आलाप, ताना बोलताना इत्यादी आकिगक माडंिीसह णशकवीत आहे हे (पवगतीवरून आम्ही परत 
येताना) पुन्हा ऐकायला णमळालं. त्यावरून ती र्ाणयका कुिी होतकरू र्ाणयका नसून उत्तम कलाकार आहे 
हेही जािवत होतं. म्हिून मी दीणक्षत साहेबानंा णविारलं, “तुम्ही या र्ाणयकेला आकाशवािीवर का 
बोलाणवत नाही? णतनं आपिहून ऑणडशन टेस्ट देण्यासाठी र्ाव ंअशी अपेक्षा का करावी?” 

 
यावर साहेब म्हिले, “या र्ाणयकेि ंनावि कुिाला माणहती नाही, ती कोि? कुठिी? कुिाकडे 

णशकते? हेही कुिाला माणहती नाही. ती या णतनमजली घरात राहते पि नेमकी कोिती बाई र्ाते, हे तर 
कळलं पाणहजे ना?” 
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“अब मोरे राम” हा तोडीरार्ािा ख्याल णवलंणबत संपताना एक णदवस सकाळी आम्ही ऐकला. त्या 
संर्ीताच्या नादानं भारावलेल्या मला, या साऱ्याि र्ोष्टी वदेातंी महापुरुिाला जर् जस ंस्वप्नवत वाटतं तशा 
वाटू लार्ल्या. आमच्या कानावर ते अणत मधूर स्वरालाप येत एवढंि खरं वाटे. 

 
दीणक्षत साहेब म्हिले, “या जारे्त एका असामान्य र्ाणयकेिी स्वरसाधना िालू आहे असा 

र्ाजावाजा मी रणसकाकंडून ऐकला नाही कधी. मर् णतच्याशी संपकग  कसा साधिार? व कसं बोलाविार? 
कोित्या नावानं? आणि हल्ली रोज तुम्ही बरोबर अहातं म्हिून मीही इथे रस्त्यावर र्ािं ऐकायला थाबंतो, 
नाहीतर मी कसा थाबं ूशकिार? 
 
वेड लावणारी स्वरमाध री : 
 

दुसरे णदवशी पहाटे त्या दारावरून जाताना कान टवकारले आमिे. पि आज आलाप ऐकू आले 
नाहीत. किता वाटू लार्ली. नंतर थोड्या सारंर्ीच्या तरफा लावल्या जात असल्यािा आवाज ऐकू येऊ 
लार्ला. सारंर्ीनं मंद्र सप्तकातं एक छोटासा आलाप घेऊन िड्जावर स्स्थरावल्यावर त्या र्ाणयकेिा 
कंठमधुरसा स्वरणननाद ऐकू आला. र्ाि ं णशकणविाऱ्या त्या उस्तादाच्या ढाल्या आवाजानंतर सारंर्ीच्या 
स्वराबरोबर णतिा स्वर णमळाला की, केवळ तंबोरा आणि सारंर्ी या वाद्यातूनि स्वरपुंज णनघतो आहे अस ं
वाटाव ंइतका णतिा आवाज मुलायम होता. णतच्या आवाजािी माधुरी अविगनीय होती. वडे लाविारी होती. 

 
त्या रु्रुजीिी र्ायकी णकरािा घराण्याशी नातं सारं्िारी होती. तोडीच्या णिजेिे िरिाबरोबर 

रार्ािी तालबद्ध आलापिारी ऐकत होतो. िड्जावर न्यास करून मंद्रसप्तकातल्या धैवत णनिादापासून मध्य 
सप्तकातंल्या ऋिभ र्ंधारापयगन्त वरे्वरे्ळे आलाप कौशल्याने करून ती र्ाणयका रु्रुिं अनुकरि करुन 
तोडीिा र्ंधार लावीत होती व मुखडा र्ाऊन ताल सहजपिे पकडीत होती. णप्रयकराला परत 
आिण्यासाठी ही महाश्वेतेसारखी णवरणहिी तर नाही ना? अस ंवाटे. त्या णमिणमित्या णदव्याच्या अंधाऱ्या 
खोलीऐवजी र्दग वनश्री, णनरभ्र आकाशातील पौर्षिमेिा िंद्रप्रकाश आणि णनतळ अंर्कातंी असलेली 
म्लानवदन र्ाणयका माझ्या मनःिक्षूसमोर णदसू लार्ली. 
 

केवळ स्वराचं्या सामथ्यांवर मनाला हेलकाव ेदेऊन मनासमोर एक वरे्ळीि सृष्टी णनमाि करिारे 
हे रार्संर्ीत णकती अपार सामथ्याि ंआहे यािी जािीव णतच्या र्ाण्यामुळे होई. त्या र्ाणयकेच्या मेहनतीनं 
आणि र्ोडव्यानं आम्ही अर्दी भारावनू रे्लो होतो. पि सभ्यतेच्या मयादा ओलाडूंन णतिी िौकशी करून 
नाव र्ाव णविारण्यासाठी णतच्या घरी अनाहूतपिे जाण्यािं धाडस मात् आम्ही करू शकलो नाही. पि त्या 
णदवशी पवगतीवर णफरायला जाण्याि ंसोडून तोडीिा णबलंणबत ख्याल एकतालामध्ये “अब मोरे राम” आणि 
“लंर्र का कणरए णजनमारो” हा दु्रत ख्याल संपूिग ऐकून त्या धंुदीत आम्ही दोघे घरी परत आलो. तोडीिे 
स्वर मनात झंकारत होते. त्याबरोबरि ते स्वर आशकंाना त्स्त करून सोडत होते. 
 
शेवटी त्याचं्या घरी िेलोच : 
 

णतसरे णदवशी दीणक्षत साहेबाबंरोबर पवगतीला जातानंा व येतानंाही त्या घरातून स्वरालाप ऐकू 
आलेि नाहीत. तेव्हा आियग व किता यामुळे आम्ही दोघेही बेिैन झालो व सायकंाळी पुन्हा त्या घराकडे 
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आम्ही मुद्दामि रे्लो. शक्य तो आज भेट घ्यायिीि अस ंकाहीस ंमनाशी ठरवनूि. पि मनात मात् किता 
होती की, आज सकाळी त्या बाईंिा णरयाज का नाही ऐकू आला? काय कारि असेल? 

 
संध्याकाळिी वळे झाली आहे. मुलं णदव्यापढेु उभ ं राहून प्राथगना म्हिताहेत. बाहेरि ं धूसर 

वातावरि हलके हलके र्ूढ होतं आहे आणि तुळशी वृन्दावनाभोवती नीराजंनािी वात तेवते आहे. अशा 
संणमश्र, शाणंतपूवग संध्या वदंनािा रार् यमन आहे आणि त्या र्ाणयकेच्या घरापाशी आम्ही पोहोिलो तेव्हा 
त्याि रार्ािा ख्याल संपून दु्रतणिज “येरी आली णपयाणबन” रंर्ात आलेली ऐकू आली. समोरि ंदुकान बंद 
होतं. त्याच्या पायरीवर जरावळे आम्ही णवसावलो. पि मन वर ओढ घेत होतं. यमन म्हिजे सप्तस्वरािंा 
राजा. संपूिगत्वानं वावरिारा. त्याला वज्यावज्यग नाही. त्यािा आवाकाि मोठा. यमन म्हिजे अत्यतं भरदार 
बाळसेदार, मणैफलीिा राजा. णबनीिा घोडेस्वारि जि.ू ती यमनिी णिज रंर्ात आली असतानंाि मनािा 
णहय्या करून धाडसानं आम्ही त्या णतसऱ्या मजल्यावर रे्लो. जमलेल्या श्रोत्यामंध्ये हळूि घुसून जार्ा 
णमळवनू बसलो. बाई रंर्ानं उजळ, सुस्वरूप-बाधेंसूद व र्ाण्याप्रमािेि मनोहर, प्रसन्न होत्या. तेथील 
एकंदर वातावरि प्रसन्न व सुसंस्कृत लोकािं ंजािवत होतं. 
 
श्रोते यमनमध्ये रंिून िेले : 
 

णिजेच्या बंदीिीच्या अंर्ानं बाई आत्मणवश्वासानं यमनिा अनुनय करीत होत्या. तीव्र मध्यमावर 
ठरतानंा णतनं अशा णवश्वासानं स्वर स्स्थर केला की, तंबोऱ्यातील िड्-पंिमभाव, तंबोऱ्यातील स्पष्ट णनिाद 
अशा साऱ्या सुरािं ंणवस्मयकारक वलय णनमाि झालं. णतिी र्ायकी बहुढंर्ी वाटली. आलापी हे तर मूळि ं
वैणशष्ट्ट्, तानाचं्या वैणित्र्यातही वाढ होत िालली, आलाप, बोलताना, उपज आणि दु्रतर्ती ताना अशा 
साऱ्या अलंकारानंी यमन नटत होता. मधूनि णतच्या र्ळ्यातून एक कभर्रीसारखी तान णनघून जाई आणि 
“वाहवा” िी बरसात होई. र्ाणयका व श्रोते यमनमध्ये पूिग रंर्ून रे्ले होते. र्ाण्यािी जादूि अशी आहे की, 
र्ाि ंऐकताना आपि आपले रहात नाही. समोरून येिारे स्वर आपल्याला दुसऱ्या णवश्वात नेऊन ठेवतात. 
आम्हीही दोघे त्या स्वरात त्या यमन रार्ात पूिगपिे तन्मय झालो होतो. इतक्यात प्रथम पिंीिी णतहाई 
करून बाई समेवर आल्या. तबलजीनं समेवर थाप मारली आणि श्रोत्यानंी पसंतीिी पावती टाळ्यानंी 
णदल्यावर बाईनी यमन संपणवला. श्रोत्याचं्या आग्रहाखातर बाईंनी “ननणदया म्हारे बोल” ही णपलू ठुमरी 
थोडावळे पि छान पेश केली आणि त्यानंी तंबोरा खाली ठेवला. त्या छोट्ाशा खोलीतले पणरणित श्रोते 
णनघून रे्ल्यावर सारंर्ीवाल्यानंी आम्ही अपणरणित श्रोते म्हिून आमिी िौकशी केली. “पुिे आकाशवािी 
कें द्रािे प्रमुख अणधकारी श्री. के. डी. दीणक्षत साहेबानंा घेऊन आलो आहे मी. त्यानंा बाईिं र्ाि ं खूप 
आवडलं आहे. तेव्हा मला वाटतं बाईंनी आकाशवािीवर र्ायला सुरवात करावी म्हिजे केलेल्या तपस्येिा 
उपयोर् होईल.” 
 

मी र्ाणयकेकडे पहात सारंर्ीवाल्या वयोवृद्धाशी बोलत होतो, त्यानंी माझाही पणरिय करून 
घेतला. र्ाणयकेनं आम्हा दोघानंा णवनम्र प्रिाम केला. मी बाईना नाव णविारलं. 
 
आनंद परमानंद रािसंिीताचा : 
 

मला वाटलं आकाशवािीवर र्ाण्यािी सुसंधी अनायासे प्राप्त झाली म्हिून त्या हुरळून जातील पि 
तशी उत्सुकता कुिीही दाखणवली नाही व र्ाणयकेनंही दाखणवली नाही. सारंि आियग, बाईनंी हात जोडून 
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साणंर्तलं की, “साहेब, हे सारंर्ी वाजणविारे माझे वडील व माझे परमपूज्य रु्रूजी आहेत. तेि मला र्ाि ं
सतत णशकणवतात व मी मेहेनत करते. थोंडंबहुत जे काही र्ाते ते नादब्रह्मािी उपासना म्हिून केवळ आणि 
णनरपेक्ष आत्मानंद म्हिूनि. मला यश, धन, कीती यापैकी कशािीही हाव नाही. तेव्हा आकाशवािीवर 
ककवा लोकापंुढे र्ाण्यािे कायगक्रम करून मला पैसे णमळवायिे नाहीत. माझ ंनाव मी कुिालाही सारं्त नाही 
म्हिून मला लोक “अनाणमका” म्हितात. या इमारतीिे भाडेकरू हे आमिे खरे अन्नदाते आहेत. आम्हाला 
श्रीमंतीिी हाव नाही. माझा सारा आनंद आणि परमानंद. या रार् संर्ीताच्या उपासनेंि साठलेला आहे. 
यापेक्षा जास्त काय सारं्?ू हे माझे वडील अब्दुल करीम खाँ साहेबािें णशष्ट्य आहेत. णवदे्यिा सार्र आहेत.” 
 

यावर मी म्हिलो, “मर् या र्ाण्यािंा लोकानंा काय उपयोर्? हे सारं व्यथग आहे अस ं नाही का 
वाटत?” त्यावर बाईनंी खुलासा णदला. “साहेब, माझी आई आणि माझे यजमान हेही संर्ीतािे उपासक 
होते ते आम्हाला अिानक सोडून रे्ले. पि जातेवळेी त्यानंी मला आज्ञा केली आहे की, तुझी संर्ीत तपस्या 
सतत िालू ठेव. ती वाया जाऊ देऊ नकोस. जे कुिी मनोभाव ेर्ाि ं णशकायला येतील त्या सवांना मुि 
हस्तानं णवनामूल्य णशक्षि देण्याि ं व्रत सातत्यानं िालू ठेवनू णनष्ठेनं श्रीसरस्वतीिी सेवा कर. जे रणसक 
श्रोते, सज्जन इथे घरी तुझ ं र्ािं ऐकायला येतील त्यािंीही णनरपेक्ष सेवा कर. अपंर्, दुबळे, र्रीब 
याचं्यासाठीही तू र्ाण्यािी सेवा कर, त्यानंा आनंद दे, णशवाय अशा संस्थाचं्या आर्षथक मदतीसाठी तुझ्या 
कलेिा उपयोर् होईल तर ती बहुमोल सेवा घडेल परमेश्वरािी. तो जनादगन णवश्वंभर तुझ्यावर सदैव कृपा 
करील. तुला मोक्ष णमळेल.” ती र्ाणयका अनाणमकाबाई हे अनमोल णविार मोकळ्या मना हे सारं सारं्त 
असतानंा र्णहवरली. णतच्या डोळ्यातून एकसारखे आनंदाश्र ूवहात होते. 
 
सारं काही आश्चयपकारक घडलं : 
 

हे पाहून आणि ऐकून आम्ही दोघे अवाक् झालो, स्स्तमीत झालो आणि त्या वयोवृद्ध सद रु्रंुना 
आदरपूवगक प्रिाम करून बाईंि हार्षदक अणभनंदन करून भारणवलेल्या अंतःकरिानं आम्ही त्यािंा णनरोप 
घेतला. सारं काही आियगकारक घडलं व अनुभवलं ते अनपेणक्षत होतं, श्रेष्ठ होतं. 
 
मी म ंबईला परतल्यावर : 
 

पंधरा-वीस णदवसानंी श्री. कृ. द. दीणक्षतसाहेब यािं ं मला पत् आलं की, “धोंडोपंत कवे याचं्या 
संस्थेसाठी व अपंर्ाचं्या संस्थेसाठी मदतीिे कायगक्रम अनाणमकाबाईनी णवनामूल्य णदले आहेत ते ऐकायला 
मी जािार आहे. तुम्हीही अवश्य याि.” 
 

संर्ीत कलेिी साधना व णनस्वाथग सेवा करिाऱ्या नादब्रह्माच्या या श्रेष्ठ स्वर योणर्नीला माझे सादर 
शतशः प्रिाम. 
 
(रणववार, नवशिी ५ जुलै ९८.) 
 

☸ ☸ ☸ 
 

शासकीय मुद्रिालय, नार्पूर. 
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ए. पी. नारायणिावकर 
 
पं. संर्ीतरत्न ए. पी. नारायिर्ावकर हे आकाशवािीिे णवशिे श्रेिीिे र्ायक कलाकार असून, संर्ीत 
णनयोजकही आहेत. “णह्  मास्टसग व्हॉइस” या सुप्रणसध्द ग्रामोफोन कंपनीत त्यानंी १० वि े संर्ीत 
णदग्दशगक या नात्याने काम केले आहे. नंदादीप व मणदरा या संर्ीत नाटकातून रंर्भमूीवर त्यानंी 
नायकाच्या भणूमका केल्या आहेत व त्या नाटकानंा त्यानंी संर्ीतही णदले आहे. त्यािप्रमािे ते राष्ट्रीय 
कीतगनकारही आहेत. समाजकायािी आवड असल्याने अनेक संस्थािें पदाणधकारी म्हिून काम करतात. 
िेंबूर येथे त्यािंी ‘श्रीराम संर्ीत णवद्यालय’ ही ससं्था ४७ वि े कायगरत आहे. संर्ीतावर व संर्ीत 
कलाकारावंर त्यानंी केलेले लेखन अनेक वृत्तपते् व माणसकातूंन प्रणसध्द झाले आहे. एच् . एम्. व्ही कंपनीने 
काढलेल्या व त्यानंी र्ाणयलेल्या व त्याचं्या संर्ीत णनयोजनाच्या अनेक ध्वणनमुणद्रका लोकणप्रय झाल्या 
आहेत. तरुि णपढीच्या कलाकारासंाठी त्यापकैी काही र्ाजलेल्या ध्वणनमुणद्रकािें स्वराकंन ‘माझ्या िाली’ 
हे पुस्तक व णनवडक लेखािंा संग्रह ‘स्मृणत नंदादीप’ हे पसु्तक प्रणसध्द झालेले आहे. 
 


