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पुरस्कार 
 

स्वािंत्र्यप्राप्िी रं्निर भारिािील प्रादेचशक भाषारं्ना राज्यभाषािें स्थार्न प्राप्ि झाले आहे. चवद्यापीठीय 
चशक्षणािे माध्यम म्हणूर्नही त्यारं्ना मान्यिा प्राप्ि झाली आहे. प्रादेचशक भाषा व त्यािील वाङ्मय याचं्यािील 
उणीवा भरूर्न टाकणे त्याम ळे आवश्यक झाले आहे. त्याकचरिा र्नववाङ्मयचर्नर्ममिीिी खास आवश्यकिा 
उत्पन्न झाली असूर्न त्या चदशरेे्न प्रयत्र्न स रू झाले आहेि. 
 

२. मराठी भाषेला व साचहत्याला आध चर्नक ज्ञार्नचवज्ञार्नाच्या व आध चर्नक सासं्कृचिक मूलयाचं्या 
आचवष्ट्कारािे सामर्थयय प्राप्ि व्हाव,े मराठी भाषेला व साचहत्याला ज्ञार्नचवज्ञार्नाच्या के्षत्राि पचिमी भाषािंा 
दर्जा प्राप्ि व्हावा, इंग्रर्जी, फ्रें ि, र्जमयर्न, रचशयर्न इत्यादी पचिमी भाषारं्ना र्जसे चवद्यापीठीय स्िरावंर स्वयपूंणय 
महत्त्व प्राप्ि झाले आहे िसे मराठी भाषेला व साचहत्याला प्राप्ि व्हाव,े इंग्रर्जी भाषेला व साचहत्याला आर्ज 
भारिीय चवद्यापीठामं्ध्ये र्जसे प्रम ख स्थार्न आहे िसे स्थार्न महाराष्ट्रामधील चवद्यापीठािं मराठी भाषेला व 
साचहत्याला प्राप्ि व्हाव,े या उदे्दशारे्न महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृचि मंडळारे्न वाङ्मयचर्नर्ममिीिा चवचवध 
काययक्रम हािी घेिला आहे. चवश्वकोश, मराठी भाषेिा महाकोश, वाङ्मयकोश, चवज्ञार्नमाला, 
भाषािंरमाला इत्यादी योर्जर्ना या काययक्रमाि अिंभूयि केलया आहेि. 

 
३. िृिीय पंिवार्मषक योर्जरे्नच्या कालावधीि मंडळारे्न स रू केलेला वाङ्मयीर्न काययक्रम कमीअचधक 

प्रमाणाि, वैिाचरक व शकै्षचणक चवषयापं रिाि मयाचदि होिा. म्हणरू्न मंडळाच्या वाङ्मयीर्न काययक्रमास 
अचधक ससं्कृचिप्रवण करण्यासाठी मंडळास उपलब्ध असलेलया आर्मथक िरि दीिा काही भाग 
लचलिकलाचवषयक संशोधर्न/प्रकाशर्नासाठी आचण त्यािील महत्त्वािे संप्रदाय व आदशय, उत्कृष्ट परंपरा व 
अप्रचिम कलाकृिी यािें संरक्षण व संवधयर्न यासाठी खिय करण्यािे मंडळारे्न ठरचवले. या संवर्मधि 
काययक्रमाि कला व कलासबंद्ध चवषयावंर मूलभिू संशोधर्न करूर्न चलचहलेले गं्रथ प्रकाचशि करणे, संगीि व 
संगीिशास्त्र, र्नाटक व र्नाट्यशास्त्र, इत्यादींवरील प्रमाणभिू र्ज न्या गं्रथािंी भाषािंरे प्रचसद्ध करणे, चवचवध 
लचलिकलािंा इचिहास व कलाकारािंी िचरते्र प्रचसद्ध करणे, संस्कृि व मराठीिर भारिीय भाषा िसेि, 
पचिमी व अन्य परदशी भाषा यािील लचलिकलाचंवषयक अचभर्जाि वाङ्मयािे मराठी अर्न वाद प्रचसद्ध 
करणे इत्यादी प्रकारिा वाङ्मयाच्या प्रकाशर्नािा काययक्रम िृिीय पंिवषीय योर्जरे्नच्या अखेरीपासूर्न 
मंडळाच्या वाङ्मयीर्न काययक्रमाि अंिभूयि केला आहे. 

 
४. साचहत्य-संस्कृचि मंडळाच्या चवरं्निीर्न सार, प्रस्ि ििे “संगीिािायय स्व. पं. चवष्ट्ण  र्नारायण 

भािखंडे यािें िचरत्र” डॉ. श्री. र्ना. रािंर्जर्नकर यारं्नी चलहूर्न मराठीिलया िचरत्र वाङ्मयाि एक मोलािी 
भर घािली आहे. भारिीय संगीिाच्या अभ्यासकारं्ना व संगीिाि रस असलेलया मराठी वािकारं्ना प्रस्ि ि 
िचरत्र चर्निःसंदेह उपय क्ि व संग्राह्य वाटेल अशी आशा आहे. प्रस्ि ि िचरत्रगं्रथ मंडळाच्या विीरे्न प्रकाचशि 
करूर्न मराठी वािकारं्ना सादर करण्यास आम्हास आरं्नद होि आहे. 

 
लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
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प्रस्तावना 
 
प्रस्ि ि िचरत्रगं्रथाला प्रस्िावर्ना चलचहण्यािे काम माझ्याकडे याव ेहा एक मी योगायोगि समर्जिो. 

कै. पंचडि भािखंडे यारं्नी प त्रवि मार्नलेले सॉचलचसटर कै. भालिंद्र सीिाराम स कथर्नकर हे माझे एक 
ज्येष्ठ आचण आदरणीय चमत्र होिे. लो. चटळकाचं्या ‘गीिारहस्यािे’  भाषािंर त्यारं्नीि केले होिे. (त्याचं्या 
आचण त्यािें भागीदार  कै. बाबासाहेब ग प्िे या दोघाचं्या सचक्रय आशीवादारे्नि माझ्या िाटयडय अकौंटन्ट या 
व्यवसायािे रोप लावले गेले आचण पचहली चकत्येक वष ेत्यारं्नीि त्याला खिपाणी प रचवले.) पचंडि भािखंडे 
याचं्या बह िेक गं्रथािें प्रकाशर्न स कथर्नकरारं्नीि केले होिे. पचंडिर्जींिे आचण स कथर्नकर घराण्यािें 
ऋणार्न बंधि घचर्नष्ठ होिे. स कथर्नकराचं्या मािोश्री श्रीमिी  धाकलीबाई यािंी पचंडिर्जींच्या संगीिचवषयक 
कायाला फार मोठी मदि झाली होिी आचण चििा ऋणचर्नदेशही पचंडिर्जींर्नी अचिशय गौरवारे्न कहद स्थार्नी 
संगीि पद्धिीच्या िौर्थया भागाच्या अपयणपचत्रकेि केला आहे. 

 
पंचडिर्जींच्या प्रदीघय आर्जारीपणािली श श्र षा स कथर्नकरारं्नी अगत्यारे्न अगदी वचडलासमार्न केली 

होिी. पंचडिर्जींर्ना िे ‘आमिे अण्णा’ असेि म्हणि आचण पंचडिर्जीही स कथर्नकरारं्ना ‘आमिा भाल’ असे 
संबोधीि. मीही त्यारं्ना ‘भाल’ या र्नावारे्नि संबोधीि असे. 

 
१९३३–३६ च्या दरम्यार्न माझी आचण भाल यािंी फारि गट्टी र्जमली होिी. संगीिािा व्यासगं हा 

अथाि आम्हा दोघािं सामान्य द वा होिा. पण याखेरीर्ज त्या काळािलया बह िेक संगीिचवषयक िळवळीि 
भाल आमच्या अगदी बरोबरीरे्न असि. आमच्या बॉम्ब े म्य चझक सकय लिे िे अध्यक्ष होिे. प्रो. देवधर, कै. 
मोिीराम पै व मी यारं्नी भरचवलेलया पचहलया संगीि पचरषदेिे भाल हे स्वागिाध्यक्ष होिे. पचरषदेच्या द सऱ्या 
अचधवशेर्नािही िे आमच्या बरोबरीरे्न होिे आचण त्याचं्याि स िरे्नप्रमाणे बॅ. र्जयकर व धरमपूरिे महारार्ज त्या 
पचरषदेिे अर्न क्रमे स्वागिाध्यक्ष व अध्यक्ष झाले होिे. या पचरषदेिूर्नि प ढे भारिीय संगीि सचमिी म्हणूर्न 
एक संस्था चर्नघाली, चििेही भालि अध्यक्ष होिे. त्याि अवधीि पचंडिर्जी आपलया अखेरच्या द खण्याि 
अधांगवायरेू्न आर्जारी होिे. मला अण्णासाहेबारं्ना (पंचडिर्जींर्ना) भेटवा असे मी एकदा त्यारं्ना म्हणालो आचण 
भालही मला त्यासाठी अगत्यारे्न आपलया वाळकेश्वर येथील बंगलयावर घेऊर्न गेले. पचंडिर्जी 
िळमर्जलयावरच्या त्याचं्या खोलीि चखडकीला लागूर्न पलंगावर, दोन्ही हाि छािीवर घेऊर्न चबछान्यावर 
पाठीवर चर्नरू्जर्न होिे. भालर्नी माझी “अकौंटन्ट आहेि, गाण्यािीही मेहर्नि करीि असिाि “ वगैरे, अशी 
ओळख करूर्न चदली आचण मला त्याचं्या चबछान्यावर बसचवले. पंचडिर्जींर्नी माझ्या पाठीवर हाि चफरचवला 
आचण म्हणाले, “स चशचक्षिारं्नीि संगीिाि लक्ष घालावयास पाचहरे्ज, ि म्ही अशीि मेहर्नि करीि र्जा. 
आमच्या भालिा ि म्हाला फार उपयोग होईल” वगैरे. पाठीवरूर्न चफरवलेला त्यािंा हाि ही माझ्या 
आय ष्ट्यािली एक मोठी घटर्ना म्हणूर्न मी मार्निो आचण प ढील काळाि संगीिाि माझी र्जी काही प्रगिी 
झाली व हािािूर्न रे्ज थोडेबह ि चलखाण झाले िे पंचडिर्जींच्या आशीवादािेि फळ होय असेही मी समर्जिो. 

 
भालिी व माझी र्जवळर्जवळ रोर्जिीि बैठक असे पण िी बह िेक ऑचफसाि. (माझेही ऑचफस 

त्याचं्याि ऑचफसाि थाटण्यािे श्रेय मेससय. स कथर्नकर ॲन्ड ग प्िे या त्याचं्या फमयरे्न घेिले होिे.) पण एके 
चदवशी म्हणरे्ज १९ सप्टेंबर १९३६ या चदवशी पहाटे सहा वार्जिाि माझ्या घरी त्यािंा माणूस आला व त्यारे्न  
“अण्णा वारलेि, ि म्हाला बोलावले आहे” म्हणूर्न चर्नरोप चदला. पचंडिर्जींच्या अतं्ययाते्रलाही, त्याम ळे मला 
हर्जर राहिा येऊर्न त्यािें शवेटिे दशयर्न घेिा आले. अंत्ययाते्रला, म ंबईिील प्रो. देवधर आचदकरूर्न प्रम ख 
चशक्षक मंडळी अथािि हर्जर होिी पण त्यािबरोबर बॅ. म . रा. र्जयकर आचण धरमपूरच्या महारार्जािें ि लिे 
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श्रीमंि प्रभाि देवर्जी, डॉ. भारे्जकर वगैरे चकत्येक मंडळी त्याि सामील होिी. धरमपूर महारार्ज मात्र आधीि 
दशयर्न घेऊर्न गेले होिे. 

 
भालही प ढे वषा दोर्न वषांर्नी कॅन्सररे्न आर्जारी पडले व त्यािि त्यािंा ६ एचप्रल १९४० रोर्जी 

अकाली अिं झाला. पण त्याचं्या रे्नहमीच्या बोलण्याि आलेलया दोर्न गोष्टींिी आठवण मला रे्नहमीि होि 
असिे. एक म्हणरे्ज कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीच्या िारी भागािंलया चमळूर्न स मारे अडीि हर्जार पृष्ठािंा एक 
संचक्षप्ि गं्रथ पाि-सहाश ेपार्नािं ियार करावा (ज्याकरिा माझे त्यारं्ना सहाय्य अपेचक्षि होिे) आचण द सरी 
म्हणरे्ज अण्णाचं्या प स्िकािंा स्विंत्र रस्ट आहे त्याि त्याचं्या स्वििःच्या बरोबर मीही एक रस्टी म्हणूर्न काम 
पहाव.े भाल याचं्या अकाली मृत्यूम ळे या दोन्ही गोष्टी राहूर्न गेलया. पण यापैकी पचहली गोष्ट अरू्जर्नही 
कोणीिरी अचधकारी माणसारे्न हािी घेण्यासारखी आहे. चििा उल्लखे प ढे येईलि. 

 
भाल वारलयालाही आिा िीस वष े झाली. आपलया हयािीि पंचडिर्जींिे सवय कायय त्यारं्नी 

वडीलकीिे ऋण म्हणरू्न उिलले होिे. आचण त्याि मीही त्यारं्ना कोठेिरी हवा होिो. प्रस्ि ि गं्रथाला 
प्रस्िावर्ना चलचहिार्ना पचंडिर्जींचवषयीच्या एका महत्त्वाच्या कायाला माझा हाि लागिो आहे म्हणूर्न स्वििःला 
िर मी धन्य समर्जिोि, पण त्यािबरोबर भालसारख्या एका आदरणीय स हृदािे चमत्रऋणही त्याचं्या 
मृत्यूरं्निर इिक्या उचशरा का होईर्ना अंशििः फेडले र्जािे आहे यािेही मला समाधार्न आहे. 
 

२ 
 
दोर्न वषांपूवी रॅ्नशर्नल ब क रस्टरे्न पंचडिर्जींिे एक छोटेखार्नी िचरत्र त्यािेंि ख्यािर्नाम चशष्ट्य डॉ. 

श्रीकृष्ट्ण रािंर्जर्नकर याचं्याकडूर्न चलहवरू्न प्रचसद्ध केले. मराठीमध्ये गायकािंी िचरते्र आधी कमीि. अगदी 
एका हािाच्या बोटावर मोर्जण्यासारखी, एक कै. इंगळेब वारं्नी चलचहलेले कै. बाळकृष्ट्णब वा 
इिलकरंर्जीकरािें; दूसरे कै. गोकवदराव टेंबे यारं्नी चलचहलेले अल्लाचदयाखाँ साहेबािें; चिसरे श्री. 
चवर्नायकब वा पटवयधर्नारं्नी चलचहलेले प.ं चवष्ट्ण  चदगंबरािें; आचण आिा श्री. र्नी. म. केळकरारं्नी चलचहलेले पं. 
भास्करब वा बखले यािें. आणखी काही कलाविंािंी िरीते्र प्रचसद्ध आहेि. उदा. भाऊराव कोलहटकर, मा. 
चदर्नार्नाथ मंगेशकर अथवा बालगधंवय यािंी. पण िी त्यािें िचरत्रर्नायक र्नटही होिे म्हणूर्न. अशा स्स्थिीि 
रॅ्नशर्नल ब क रस्टरे्न प्रचसद्ध केलेले िचरत्र वािूर्न मला फार आरं्नद झाला. पण त्यािबरोबर, पंचडिर्जींिे 
कायय एवढे प्रिंड असिार्ना त्यािें एखादेही चवस्िृि िरीत्र मराठीिि र्नसाव ेयािा चवषादही वाटला. र्नाही 
म्हटले िरी ब क रस्टरे्न प्रचसद्ध केलेले िरीत्र त्रोटक स्वरूपािे व म खििः सामान्य वािकाकंचरिा चलचहले 
गेले होिे. िरीपण प्रस्ि ि िचरत्रगं्रथ चलहवरू्न घ्यावयाला त्यािंीि पे्ररणा कारणीभिू झाली हे र्नमूद करणे 
अवश्य आहे. 

 
वस्ि ििः पंचडिर्जी हे महाराष्ट्रीय—म ंबईिेि राहणारे होिे. त्यािंा काययचवस्िार ग र्जराि, मध्यप्रदेश, 

उत्तर प्रदेश वगैरे अन्य प्रािंािं झाला असला िरी त्यािंी प्रिंड गं्रथसंपत्ती ही महाराष्ट्रािि—म ंबईिि 
चलचहली गेली आचण चवशषेििः िी मराठीि चलचहली गेली. या दृष्टीरे्न त्यांिे एखादे स दंरसे आचण सचवस्िर 
िचरत्र मराठीि यापूवीि व्हावयाला पाचहरे्ज होिे. या संदभाि माझे चमत्र प्रो. बी. आर्. देवधर यारं्नी 
साचंगिलेली एक आठवण अचिशय उद बोधक आहे. देवधरारं्नी एकदा पचंडिर्जींर्ना चविारले, “आपले 
संगीिचवषयक संशोधर्नकायय अचखल भारिीय महत्त्वािे असिार्ना आपण आपले सवय गं्रथ कहदीमध्ये र्न 
चलचहिार्ना मराठीि का चलचहले?” पंचडिर्जींर्नी उत्तर चदले, “कला िर महाराष्ट्रीयाचं्या हािािूर्न र्जवळ 
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र्जवळ गेलीि आहे. आिा चर्नदार्न शास्त्र िरी महाराष्ट्रीयाचं्या हािी रहाव,े माझी प स्िके वािरू्न त्यारं्ना पचंडि 
म्हणूर्न िरी मार्न चमळेल, या उदे्दशारे्न मी माझे सवय वाङ्मय मराठीिि चलचहले आहे. इिरारं्ना हव ेअसेल िर, 
आपापलया भाषािूंर्न त्यािंी भाषािंरे करिील.” आचण खरोखरीि पचंडिर्जींिे कायय इिके मोलािे ठरले की, 
कॉपीराईट कायद्यािा भगं करूर्न त्यािंी कहदीमध्ये भाषािंरे झाले आचण ‘पद्धिीच्या’ पचहलया भागािे 
ग र्जराथी भाषािंर िर त्याचं्या हयािीिि झाले होिे. असो, सागंण्यािा म द्दा असा की मराठीमध्ये चवस्िृि 
िचरत्र असावयाला हव ेही गोष्ट ब क रस्टच्या िचरत्राम ळे अचधकि र्जाणवली, िेव्हा राज्य साचहत्य आचण 
संस्कृचि मंडळाच्या कला सचमिीच्या सभेि, चििा एक सभासद म्हणूर्न ही गोष्ट मी माडंली आचण पंचडिर्जींिे 
िचरत्र डॉ. श्रीकृष्ट्ण रािंर्जर्नकराचं्याकडूर्नि चलहवरू्न घ्याव ेअसे स िचवले. मंडळारे्नही िी ित्परिेरे्न मान्य 
केली आचण त्यािम ळे हा िचरत्रगं्रथ होऊ शकला. मंडळाला त्याबद्दल धन्यर्नाद द्याव ेचििके थोडेि होिील. 

 
डॉ. श्रीकृष्ट्ण रािंर्जर्नकरािंी ओळख करूर्न देण्यािे धाष्ट्ट्यय मी करीि र्नाही. पण पंचडिर्जींिे एकमेव 

किृयत्ववार्न सत चशष्ट्य, त्याचं्याचवषयी अपार ग रुभक्िी व श्रद्धा असणारे त्यािें सवय संशोधर्न आत्मसाि 
केलेले, त्यािेंि कायय एकचर्नषठेरे्न प ढे िालचवण्यािे व्रि आर्जन्म पाळलेले आचण आपलया सागंीचिक 
चवद्वते्तरे्न, र्जन्मभराच्या शकै्षचणक कायारे्न, लेखर्नारे्न आचण चवचवध प्रकारच्या अन्य किृयत्वारे्न अचखल भारिाि 
गार्जलेले िे एक अचधकारी लेखक आहेि. पचंडिर्जींर्ना त्यारं्ना पंिचवसावर वष े र्जवळूर्न पाचहले आहे. 
त्याचं्यासमोर बसूर्न वषांर्न वष े िालीम घेिली आहे. पचंडिर्जींिे सासंाचरक र्जीवर्न कदाचिि वयाच्या 
िाळीसाव्या वषाच्या आिि पत्र्नी आचण एक लिी एक कन्या याचं्या मतृ्यूम ळे उध्वस्ि झाले होिे, द सरा 
चववाह करण्यािे त्यारं्नी मर्नाि आणले र्नाही. आचण प ढिे सवय आय ष्ट्य त्यारं्ना एकलेपणािे, वैराण, उपेचक्षि 
आचण अशा अवस्थेि घालवाव ेलागले; परंि  आय ष्ट्याच्या उत्तराधाि त्यारं्ना दोर्न मौचलक समाधारे्न खचिि 
होिी. एक िर पूवी चर्नदेश केलेला त्यािंा भाल त्याचं्या स्वििःच्या घरी प त्रपत संभाळ करूर्न त्याचं्या 
प स्िकािें संपादर्नही करीि होिा, िर त्यािंा खास पे्रमािला ‘बाब’ू (रािंर्जर्नकरारं्ना िे ‘बाब’ू म्हणि) 
त्याचं्या उिारवयािील शेंडेफळ म्हणरे्ज वयाच्या सहासष्ठाव्या वषी अपार कष्ट करूर्न परप्रािंाि 
लखर्नौसारख्या दूर चठकाणी काढलेलया मचॅरस म्य चझक कॉलेर्जच्या प्रािाययपदािे काम अगदी त्याचं्या 
आजे्ञबरह कूम बर्जावीि होि, पंचडिर्जींर्नी आपलया ‘बाबूला’ चलचहलेली आचण बाबूरावारं्नीही िाळीसावर वष े
प्राणापलीकडे र्जपूर्न ठेवलेली प ष्ट्कळशी पते्र त्याचं्याि कृपेरे्न माझ्या वािर्नाि आली आहेि. या सवय पत्रािूंर्न 
िीव्रिेरे्न काही व्यक्ि होि असेल िर, मचॅरस कॉलेर्जिी कििा आचण बाबचूवषयीिे वात्सलय. ‘बाबूिी’ घडण 
ही खास पंचडिर्जींिी होिी. इिकी की बाबूरावाचं्या म्हणरे्ज डॉ. श्रीकृष्ट्ण रािंर्जर्नकराचं्या भाषेवरस द्धा 
पंचडिर्जींिीि छाप आहे. त्यािें चलखाण वाििार्ना पंचडिर्जींिेि चलखाण वाििो आहोि असे वाटिे. असे 
असिार्ना प्रस्ि िच्या िचरत्रलेखर्नािे काम अन्य कोणाला का म्हणूर्न सागंावे? आचण डॉ. रािंर्जर्नकरारं्नीही 
स्वििःच्या सत्तरी उलटूर्न गेलेलया आपलया उिारवयाि आचण प्रकृिीच्या िक्रारी सिि िालू असिार्नाही 
कोठलीही सबब र्न सागंिा, सवय पचरस्स्थिी ओळखूर्न हे िरीत्र चलहूर्न चदले याबद्दल त्यारं्नाही द्याव े चििके 
धन्यवाद थोडेि होिील. 

 
डॉ. रािंर्जर्नकरारं्नी इिके कष्ट घेऊर्न र्जरी हे िचरत्र चलचहले असले िरी िे आहे यापेक्षाही अचधक 

चवस्िृि असावयास हव ेहोिे असे ख द्द त्यारं्ना स्वििःलाि वाटि असेल िरी त्याला त्यािंाही इलार्ज र्नाही. 
यािे म ख्य कारण असे की पचंडिर्जींच्या र्जीवर्नािा वराि महत्त्वािा भाग अज्ञाि अखवा अस्पष्ट आहे. उदा. 
पंचडिर्जींच्या िचरत्राि त्याचं्या वचडलाचं्या चवषयी फारि थोडी माचहिी उपलब्ध आहे. त्यारं्ना सगंीिािा 
शौक होिा व िे स्वरमंडळ वार्जवीि असि असे म्हटले आहे, पण त्याचं्या या शौकािे स्वरूप काय होिे? 
त्यारं्नी कोणार्जवळ िालीम घेिली होिी काय? झावबा गोऱ्या राममंचदरािे िे कारभारी होिे त्याम ळे िेथली 
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भर्जर्न-कीियरे्न त्याचं्या कार्नावर पर्जली र्नसिील काय? पंचडिर्जींर्नी स्वििःिी गाण्यािी मेहर्नि कशी केली? 
स्वििः मफैली गायक म्हणरू्न त्यारं्नी व्यवसाय केला र्नसला िरी मोठमोठ्या गवयारं्ना इिकेि र्नव्हेिर सबधं 
गायक वगाला धडे देण्यािे सामर्थयय असिार्ना त्यारं्नी स्वििःिी म्हणूर्न मेहर्नि केली र्नाही असे कसे होईल? 
िसेि पारशी मंडळींर्नी िालचवलेली ‘गायर्नोते्तर्जक मडंळी’ हे एक पचंडिर्जींच्या र्जीवर्नािले असेि एक 
महत्त्वािे प्रकरण आहे की ज्यािी चवशषे माचहिी उपलब्ध र्नाही. िी ससं्था म्हणरे्ज पचंडिर्जींच्या व्यासंगािी 
गंगोत्रीि होिी व चिथेि पंचडिर्जींच्या संशोधर्नाला बहर यावयालाही स रुवाि झाली होिी. वस्ि ििः 
कहद स्थार्नािील ही र्ज न्यािली र्ज र्नी, १८७० साली शास्त्रीय संगीिाकरिा स्थापर्न झालेली पचहली संस्था 
होिी आचण आर्जही िी कशीबशी चटकूर्न आहे आचण २१ मािय १९७१ रोर्जी चििा शिसावंत्सचरक उत्सवही 
झाला. महर्मष दादाभाई र्नौरोर्जी हे पालयमेंटमध्ये चशरण्यापूवी या ससं्थेिे पाि वष े (१८८७–९२) अध्यक्ष 
होिे. (पूर्ना गायक समार्ज या र्नावारे्न स्थापर्न झालेली प ण्यािी संस्था ही महाराष्ट्रािली पचहली संस्था असे 
म्हटले र्जािे. पण िी १८७४ साली म्हणरे्ज गायर्नोते्तर्जक मंडळीरं्निर िार वषांर्नी स्थापर्न झालेली आहे) 
पंचडिर्जींच्या आय ष्ट्यािली चकिी िरी वष ेया मंडळीि चवर्नामोबदला चशकचवण्याि गेली असे मला आर्जिे 
चििे अध्यक्ष श्री. पेस्िर्नर्जी कापचडया यारं्नी साचंगिले आचण याि संस्थेिलया त्याचं्या पारशी चवद्याथी-
चवद्याथीर्नींच्या िौकस सहवासाि पंचडिर्जींच्या संशोधर्न कायाला िालर्ना चमळाली. असा इचिहास असिार्ना 
या संस्थेचवषयी व पंचडिर्जींच्या त्यािील महत्त्वाच्या कायाचवषयी फारशी माचहिी उपलब्ध र्नाही, असो. या 
उणीवा भरूर्न काढाव्या म्हणूर्न िर आर्ज र्जवळ असलेली माहीिी उद्या हािािूर्न चर्नसटूर्न र्जाईल असा 
चविार डॉ. रािंर्जर्नकरारं्नी करणे अपचरहाययि होिे. 
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पंचडिर्जींच्या कायािा खोलपणा आचण त्यािी व्याप्िी लक्षाि घेिा त्याला ‘प्रिंड’ या शब्दाखेरीर्ज 

द सरे चवशषेणि लाविा येणार र्नाही. अकराव्या-बाराव्या शिकापयंि परकीय संस्कृिीशी चवशषे घचर्नष्ठ 
संबंध आला र्नव्हिा िोपयंि सवय र्जीवर्न आचण संगीिही एकसंघ होिे. आचण त्यािे शास्त्र आचण कला याही 
एकमेकाशी स सबंद्ध अगदी स संगि अशा राचहलया होत्या. पण प ढील कालाि, चवशषेििः मोगलाचं्या 
अमदार्नीि कलाविं पडले बह िेक म सलमार्न, आचण शास्त्र राचहले सगळे संस्कृिाि. आचण गायक म्हणरे्ज 
स्वििःच्या कलाग णाच्याि ध ंदीि राहणारे आचण ज्ञार्नाच्या इिर के्षत्रापासूर्न बह ि अचलप्ि राहणारे; चशवाय 
संगीिािी कला र्जसर्जशी बदलत्या लोकाचभरुिीम ळे बदलि बदलि गेली िसिसे शास्त्रही, ज्यारं्ना 
कोणाला िे समर्जण्यािी शक्यिा होिी त्यारं्ना िे अचधकाचधक द बोध होि गेले. पचरणामी शास्त्रिी आचण 
कलेच्या व्यवहारािी संपूणय फारकि झाली. कलाविं शास्त्राला धरूर्न गाि आहे का र्नाही हेि कळेर्नासे 
झाले. त्याि स माराला संगीिाच्या पद्धिीही दोर्न झालया. एक कहद स्िार्नी व द सरी दाचक्षणात्य अथवा 
कर्नाटकी; पण दोघािेंही प्रमाण शास्त्रगं्रथ मात्र िेि म्हणरे्ज अचधकि कठीण पचरस्स्थिी झाली. एकूण 
संगीिािा प्रत्यक्ष विाव सिि पचरवियर्नशील राहणारा व शास्त्र मात्र कोठलयािरी गं्रथाि केव्हािरी चलचहलेले 
आचण कदाचिि ित कालीर्न कलाव्यवहाराशी संबचंधि असलेले पण काल लोटलयाम ळेि कालबाह्य झालेले 
अशी स्स्थिी होिी. 

 
हे सवय आर्ज बोलावयाला ठीक आहे, पण या चर्नष्ट्कषाला यावयाला पंचडिर्जींर्ना अरे्नक वषे लागली. 

सबंध भारिभर, पूवय व पचिम आचण दचक्षण व उत्तर अशा सवय चदशारं्ना अरे्नक वष ेप्रवासाि घालावी लागली. 
चठकचठकाणच्या सागंीचिक कें द्रारं्ना भेटी देऊर्न िेथील कलाविंाचं्या व शास्त्रज्ञाचं्या बरोबर ििा कराव्या 
लागलया. चठकचठकाणच्या वािर्नालयािूर्न संगीिावरिे सवय गं्रथ ह डकूर्न काढूर्न त्यािंा अभ्यास करावा 
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लागला. कोठे कोठे अज्ञाि चठकाणी काही हस्िचलचखिे सापडली िर त्यािंाही शोध घ्यावा लागला. 
महत्त्वाच्या हस्िचलचखिाच्या र्नकलाही करूर्न घ्याव्या लागलया. त्यावर सिि मर्नर्न आचण कििर्न करूर्न 
त्यािंा िालू काळािील कलेच्या प्रत्यक्ष विावाशी कोठे मेळ बसिो का िे काळर्जीपूवयक िपासूर्न पहाव े
लागले; आचण आपली िागंली िालि असलेली वचकली केवळ संगीिाच्या कायासाठी संपूणयपणे सोडूर्न 
देऊर्न सिि वीस िे पिंवीस वष ेराबाव ेलागले. 

 
माझ्या समर्ज िीप्रमाणे पचंडिर्जींच्या कायािे म ख्यििः िीर्न भाग पडिाि. पचहला म्हणरे्ज आिाि 

साचंगिलयाप्रमाणे शास्त्रािा चठकचठकाणी शोध घेऊर्न त्यािा प्रत्यक्ष कलाव्यवहाराशी मेळ बसिो का िे पहाणे 
व त्यािूर्न शास्त्र व कला व्यवहार यािंी संपूणयपणे फारकि झाली आहे या चर्नष्ट्कषाला पोहोिणे. द सरा िालू 
कलाव्यवहारािे काळर्जीपूवयक चर्नरीक्षण करूर्न त्याच्याशी स संगि अशा र्नवीर्नि शास्त्रािी उभारणी करणे व 
िे सवय चलहूर्न काढणे. या कायाि पचंडिर्जींिी र्जवळ र्जवळ आणखी पंिवीस वष ेगेली. श्रीमल्लक्ष्यसंगीिम्, 
अचभर्नवराग मंर्जरी व अचभर्नव िाल मरं्जरी हे संस्कृि गं्रथ, कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीच्या िारी भागािंी 
चमळूर्न स मारे अडीि हर्जार पृष्ठे, चशवाय A Comparative Study of the Music Systems of 15th, 16th, 
17th & 18th Centuries आचण Historical Survey of the Music of India अशी इंग्रर्जी प स्िके म्हणरे्ज 
र्जवळ र्जवळ िीर्न हर्जार पषृ्ठािंा हाि प्रपंि झाला. हे सवय गं्रथ त्यारं्नी १९०८ िे १९३३ या अवधीि चलहूर्न 
प्रचसद्ध केले. 

 
आचण चिसरा भाग (र्जो कालदृष्ट्ट्या एकि होिा) म्हणरे्ज ज्या र्नवीर्न शास्त्रांिी त्यारं्नी एवढी 

म ळापासूर्न उभारणी केली त्यािा प्रिार वा प्रसार करणे; याकचरिा त्याच्या र्नवीर्न शास्त्रार्न रोधारे्न सगंीिािे 
शास्त्र व कला दोन्ही चशकचवणारी अशी चवद्यालये व महाचवद्यालये काढणे; त्याकरिा आिायय, प्रािायय म्हणरू्न 
चर्नवडलेलया र्ज न्याि पठडीिूर्न चशकलेलया गायकवगाला हे र्नवीर्न शास्त्र चशकचवणे, वगैरे. बडोद्याच्या 
सयार्जीराव महरार्जारं्नी आपले सरकारी कॉलेर्ज पचंडिर्जींच्या र्नवीर्न पद्धिीप्रमाणे िालचवण्यास त्याचं्याि 
हवाली केले. ग्वालहेरला माधव महारार्जारं्नी पंचडिर्जींच्याि पे्ररणेम ळे आचण त्याचं्याि देखरेखीखाली 
ग्वालहेरला माधव संगीि चवद्यालय र्नवीर्नि काढले, आचण लखर्नौलाही िेथील स्थाचर्नक काययकत्यांच्या 
सहाय्यारे्न त्यारं्नी मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ म्य चझक काढले. या कायािा पसाराि एवढा होिा की, पंचडिर्जींच्या 
आय ष्ट्यािी शवेटिी काही वष े त्यारं्नीि व्यापलेली होिी, चशवाय चवद्याथी, आिायय, प्रािायय वगैरे आले 
म्हणरे्ज त्याचं्याकचरिा स सूत्र असा अभ्यासक्रम आखणे व त्याबरह कूम पाठ्यप स्िकेही ियार करणे हेही 
ओघारे्नि आले आचण यािूर्नि पंचडिर्जींिी क्रचमक प स्िक माचलका, भाग एक िे सहा ियार झाली व िीिूर्न 
र्जन्मभर वगेवगेळ्या कलाविंाकंडूर्न त्याचं्या त्याचं्या घराण्यािलया चशकूर्न घेिलेलया स मारे पंधराश ेचिर्जा 
श द्ध करूर्न र्नोटेशर्नसचहि प्रचसद्ध झालया. याि अर्न रोधारे्न बडोदा, चदल्ली, लखर्नौ वगैरे चठकाणी संगीि 
पचरषदा भरचवणे, त्यािी सवय व्यवस्था पाहणे, त्यािूर्न शास्त्रासबंंधी िज्ञामंध्ये ििा घडवरू्न आणरू्न त्याचवषयी 
काही चर्नणयय घेणे, हेही अथािि आले. 

 
चवद्वार्न माणसू सहसा आपलया व्यासंगािि मग्र्न असिो. परंि  आपले र्नवीर्न शास्त्र, संशोधर्न अथवा 

शास्त्राथय र्जर्निेच्या गळी उिरवीण्यासाठी र्न सिी व्यासंगी वृत्ती प रि र्नाही. त्याला अंगाि वगेवगेळ्या िऱ्हेिे 
काही चवधायक कायय करूर्न दाखचवण्यािे संघटर्नात्मक किृयत्व लागिे. समार्जािलया चर्नरचर्नराळ्या स्िराशंी 
समरस होण्यािे कसब लागिे आचण वगेवगेळ्या घटकावंर आपला प्रभाव पडेल असे संपन्न व्यस्क्िमत्वही 
लागिे. त्याि गवई लोकािही गवयाप्रमाणे चमसळणे व रारे्ज महारारे्ज लोकािही बसण्या-उठण्यािी पात्रिा 
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असणे हेही चििकेि महत्त्वािे. स दैवारे्न पंचडिर्जींर्जवळ या सवय गोष्टी चवप ल प्रमाणाि होत्या आचण िेि 
त्यािें खरे वैभव होिे. 

 
अशा सवय ग णारं्नी समदृ्ध आचण पंचडिर्जींच्या बरोबर ि लर्ना करण्यासारखा असा समार्नधमय चवद्वार्न 

मला अरू्जर्न िरी सापडला र्नाही. लोकमान्य चटळकारं्नी संशोधर्न केले पण त्यांच्या प्रसाराकचरिा चवद्यालये 
काढूर्न िी िालचवण्यािी उठाठेव करण्यािी त्यारं्ना गरर्ज पडली र्नव्हिी. महर्मष कव्यांर्नी स्त्री-चशक्षणाच्या 
बाबिीि फार मोठे चवधायक कायय केले पण त्यािंही सशंोधर्नािा संबधं र्नव्हिा. “चप्रय बाब,ू माझ्यार्जवळ प.ं 
मदर्न मोहर्न मालवीयर्जींिे पैसे चमळचवण्यािे कसब र्नाही रे!” असा चवलाप बडोद्याहूर्न रािंर्जर्नकरारं्ना 
िारीख ३० र्जारे्नवारी १९३० रोर्जी चलचहलेलया एका पत्राि पचंडिर्जींर्नी केला आहे. पण मालवीयर्जींच्य 
कायािही संशोधर्न कायािा संबंध र्नव्हिा. आणखी र्जरी प ढे त्याि पत्राि “रवींद्रर्नाथ टागोर माझ्या 
शरे्जारच्याि घराि राहाि आहेि, त्यािंी माझी दोर्नदा गाठ पडली, िे माझ्यार्जवळ, ग्वालहेरला चशकलेली 
दोर्न म ले मागि आहेि. पधंरा-सोळा वषांिी असली िरी िालिील. बंगाली त्यारं्ना येि र्नसले िरी हरकि 
र्नाही. मी त्यारं्ना साभंाळीर्न आचण पगारही साठ रुपयेपयंि देईर्न असे म्हाणि आहेि” वगैरे मोठा भावपूणय 
मर्जकूर आहे. मला वाटिे ि लर्ना झालीि िर थोडीशीि का होईर्ना या दोघािंि होऊ शकेल. दोघािेंही 
सासंाचरक र्जीवर्न कमीअचधक प्रमाणाि सारखेि उध्वस्ि झाले होिे. कदाचिि सासंाचरक र्जीवर्न 
पंचडिर्जींिेि अचधक भकास होिे. दोघािंा र्जन्मही सरासरी काही मचहन्याचं्या फरकारे्न एकाि वळेेिा होिा. 
फरक एवढाि की एकािे राष्ट्रकायय म ख्यििः वाङमयीर्न होिे, िर द सऱ्यािे सागंीचिक होिे. आणखी एक 
फरक आचण िो महत्त्वािा. एकािा भर कलात्मकिेवर होिा िर द सऱ्यािा र्जोर शास्त्रात्मकिेवर होिा, 
असो. फार ि लर्ना करूही र्नये आचण शवेटी िी होिही र्नाही हेि खरे. एवढे मात्र खरे की, पंचडिर्जींच्या 
मूलगामी संशोधर्नािे आचण त्याचं्या एकूण कायािे महत्त्व आचण प्रिंडपणा लक्षाि घेिा िे एका संपूणय 
चवद्यापीठािेि काम होिे, ककबह र्ना पंचडिर्जी स्वििःि एक एकखाबंी चवद्यापीठि होिे असे म्हणावसेे वाटिे. 
एरवी एका माणसाला एका आय ष्ट्याि एवढे प्रिंड काम उरकणे अशक्यि. 
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पंचडिर्जींर्नी संगीिािे शास्त्र चसद्ध केलेलयाला आर्ज पन्नास-साठावर वष े होऊर्न गेली. त्याचं्या 

समकालीर्न आचण त्यारं्निरही अिापयंि बरेि संगीि शास्त्रकार झाले आचण आर्जही काही आहेि. त्याि 
क्लेमन्टस् देवल ही र्जोडी होिी. पं. कृष्ट्णराव म ळे होिे, पंचडि ग. भा. आिरेकर होिे, पंचडि चफरोर्ज 
फ्रामर्जी होिे, ओंकारर्नाथ ठाकूर होिे, प्रा. गणपिराव रार्नडे होिे (की ज्यािंा पंचडिर्जींच्या चवषयीिा एक 
अप्रचसद्ध लेखही प्रस्िावर्ना चलचहिार्ना फार चविार प्रवियक व उपय क्ि झाला) आचण अरू्जर्नही चकत्येक 
आहेि. पचंडि रािंर्जर्नकर स्वििःही एक शास्त्रकार आहेिि. या प्रत्येकारे्न सगंीिशास्त्राि आपापलया 
मगद राप्रमाणे काही काम केले आहे. काही भर घािली आहे आचण घालीि आहेि. यामध्ये पंचडिर्जींर्नी 
केलेलया शास्त्रििेवर उलट स लट वाद झालेले आहेि, कधी कधी टीकाही झालेली आहे. र्नवीर्न र्नवीर्न 
चसद्धािं प ढे येि आहेि. कलाव्यवहारामध्येही फार मोठे पचरवियर्न झाले आहे, होि आहे. पंचडिर्जींच्या 
वळेिा उरलेला रार्जाश्रय र्जाऊर्न संगीि आिा संपूणयपणे लोकाश्रयी झालेले आहे. संगीिािे म्हणरू्न 
चवज्ञार्नशास्त्र, मार्नसशास्त्र, सौंदययशास्त्र, आवार्जशास्त्र वगरेै शासे्त्र काही उदयाला आली आहेि. काही येि 
आहेि. पूवािायांर्नी साचंगिलेलया श्र िी सम का चवषम आचण आर्जच्या संदभाि त्या ििेिे स्थार्न काय, 
पंचडिर्जींर्नी केलेलया राग-वगीकरणामध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे की काय? अशा सवय गोष्टींिा 
चविार आर्ज प न्हा र्नव्यारे्नि होणे र्जरूर आहे. चशवाय पंचडिर्जींर्नी आपलया गं्रथाि र्जी रागरूपे व िीर्जा 
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समाचवष्ट केलया त्या त्यारं्ना र्जशा मीळालया िशाि अथाि त्यावर संस्कार करूर्न चदलेलया आहेि. आचण 
त्याचं्याकडूर्न चमळालया िेवढ्याि आहेि. पंचडिर्जींच्या साम, दाम आचण त्यारं्ना वश झालेला बडोदा, 
ग्वालहेर आचण रामपूर वगैरे र्नरेशािंा रार्जदंड आचण र्जोडीला त्याचं्या स्रे्नहशील आचण मोहक 
मर्नचमळावपूणा या सवांर्नाही र्न र्ज मार्नलेला असा एक मोठा घरंदार्ज गायक वगय त्याचं्यावेळी होिा. त्याि 
आगे्रवाले र्नर्थथर्न खाँसाहेब होिे, र्जयपूरवाले अल्लाचदयाखाँसाहेब होिे, चकराणावाले अब्द ल करीम 
खाँसाहेब होिे, आचलया फत्तिेू पंर्जाब घराणे आचण भास्करब वा बखले आचण रामकृष्ट्णब वा वझेही होिे. 
त्यारं्नी आपले चवद्या भाडंार कलाज्ञार्न, िीर्जा आचण रागरूपे पचंडिर्जींर्जवळ मोकळी केली र्नाहीि. िीही 
आर्ज त्याचं्या त्याचं्या परंपरेि उपलब्ध आहेि. त्यािंाही समावशे अथवा चर्नदार्न चविार िरी होणे अवश्य 
आहे. एकूण िात्पयय असे की पंचडिर्जींर्ना वदंर्न करूर्नि त्यारं्नी प्रचिपादर्न केलेलया शास्त्रािी फेरमाडंणी 
करणे आवश्यक झाले आहे, असे वाटिे. हे कायय कोणी िरी पचंडिर्जींच्या परंपरेिलयारे्नि केलयास अचधक 
बरे! डॉ. रािंर्जर्नकरारं्नीि हे काम अंगावर घ्याव ेअशी मी त्यारं्ना सूिर्ना करण्यािी परवार्नगी घेिो. माझे 
ज्येष्ठ चमत्र कै. भाल स कथर्नकराचं्या मर्नािही सगळ्या पद्धिीच्या भागािंा चमळूर्न एक सचंक्षप्ि सारगं्रथ 
करावा असे होिे, असा उल्लखे पूवी आलेलाि आहे. त्याचं्या र्जोडीला वर चर्नदेश केलेलया सवय गोष्टींिाही 
त्यावळेी फेरचविार व्हावा अशी प स्िी र्जोडावीशी वाटिे. यापेक्षा आणखी एक पायरी प ढे र्जाऊर्न असे 
म्हणावसेे वाटिे की, एकूण संगीि शास्त्रािेि वरील गोष्टी लक्षाि घेिा पं. रािंर्जर्नकरासंारख्या प रुषारे्न 
प र्नलेखर्न करावयास पाचहरे्ज. 
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पंचडिर्जींिे कायय एवढे महार्न असिार्ना त्यािें िेर्ज त्या मार्नारे्न महाराष्ट्राि र्न पडिा िे ग र्जराथ, 

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश इकडेि का पडले असा एक प्रश्र्न उद भविो. त्यािेंि समकालीर्न द सरे महार्न 
पंचडिर्जी म्हणरे्ज पचंडि चवष्ट्ण  चदगंबर पल स्कर, या दोर्न महार्न चवष्ट्ण ंमधील परस्पर संबंध फारसे रहस्यािे 
र्नव्हिे ही गोष्ट सवांर्नाि माहीि आहे. िे िसे का र्नव्हिे असा आणखी एक प्रश्र्न त्यािूर्न उभा राहिो आचण 
आियािी गोष्ट अशी की बह िेक लेखकारं्नी हा प्रश्र्न दोघाचं्याही िचरत्रचवषयक लेखर्नािूर्न टाळला आहे. 
दोघामंधील संघषय र्नामदार गोखले व लोकमान्य टळक याचं्यामधील परस्पर संबधंाइिका िीव्र र्नव्हिा. िरी 
पण दोघािंी कमयभमूी म ंबईि असिार्ना आचण दोघारं्नीही संगीिाच्याि उद्धाराला स्वििःला आर्जन्म वाहूर्न 
घेिले असिार्ना त्यािें परस्पराशंी चवशषे सख्य र्नव्हिे ही गोष्ट खरी. पण थोडासा चविार करिा या प्रश्र्नािे 
उत्तर अगदी सहर्ज चमळेल. पंचडिर्जी भािखंडे यारं्ना लोक र्जन्मभर ‘रावसाहेब’  असे संबोधीि असले िरी 
त्यारं्ना मार्नि असि िे ‘पंचडि’ म्हणूर्नि. त्याच्या उलट प.ं चवष्ट्ण  चदगंबर. आरंभी ‘चवष्ट्ण ब वा’ व प ढे 
‘महारार्ज’ म्हणूर्नि त्यािें चशष्ट्य आचण इिर लोकही त्यारं्ना संबोधू लागले. पचंडि भािखंडे यािंी एकूण 
वृत्ती, आचवष्ट्कार आचण कायय हे पंचडिी थाटािे होिे िर पं. चवष्ट्ण  चदगंबरािंा रूबाब, त्यािंी दाढी व भगवी 
वसे्त्र, त्यािंी रामायणावरील प्रविरे्न व रामर्नामावरील श्रद्धा त्याचं्या महारार्जपणाला शोभण्यासारखीि 
होिी. पं. भािखंडे स प्ि कलाविं आचण म ख्यििः पंचडि म्हणरे्ज शास्त्रकार होिे िर पं. चवष्ट्ण  चदगंबर हे 
म ख्यििः र्ज न्या ग रु-चशष्ट्य परंपरेिूर्न िावरू्न स लाखूर्न चर्नघालेले घरंदार्ज गवय्ये होिे. एकाला आपलया 
पाचंडत्यािा आचण चवद्वते्तिा रास्ि अचभमार्न होिा िर द सऱ्याला आपलया ग रुपरंपरेिा, गायकीच्या 
घरंदार्जपणािा आचण म ख्य म्हणरे्ज स्वििःच्या कलाविंपणािा पीळ होिा. प.ं चवष्ट्ण  चदगंबरारं्नी आपलया 
किृयत्वाच्या ऐर्न उमेदीमध्ये गाधंवय महाचवद्यालय या र्नावािी प्रिंड ससं्था चर्नमाण केली आचण िीिूर्न आपलया 
शकेडो चवद्याथांिी देखभाल, खाणे चपणे, कपडेलते्त यािंा संपूणय खिय स्वििः करूर्न अरे्नक ख्यािर्नाम 
घरंदार्ज गायक चर्नमाण केले. त्याम ळे पं. चवष्ट्ण  चदगंबरािें कायय हे रोख लोकचप्रयिेिे ठरले िर पं. भािखंडे 
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यािें कायय चििकेि महत्त्वािे पण उधारीच्या लोकचप्रयिेिे म्हणरे्ज कालािंरारे्न फचलि होणारे असे झाले. प.ं 
चवष्ट्ण  चदगंबरारं्नी आपलया कायाला उत्तरेि म्हणरे्ज लाहोरला स रुवाि करूर्न मग आठ वषांर्नी त्यारं्नी 
आपली कमयभमूी  म ंबईि आणली, िर पं. भािखंडे यारं्नी आपले कायय स रुवािीला म ंबईला महापाचलकेच्या 
शाळािूंर्न स रू करूर्न प ढेप ढे िे उत्तरेकडे म्हणरे्ज बडोदा, ग्वालहेर आचण लखर्नौला फलदू्रप करूर्न 
दाखचवले. म्हणरे्ज एक उत्तरेिूर्न दचक्षणेला आले िर द सरे दचक्षणेिूर्न उत्तरेला गेले. अशा स्स्थिीि या 
स्वभावििःि परस्पर चवरोधी आचण बचलष्ठ व्यस्क्िमत्वािे एकमेकाशी रहस्य कसे र्जमावे? पं. चवष्ट्ण  
चदगंबरारं्नी आपलया मिारे्न िालाव ेअसे पं. भािखंडे यार्ना वाटले असलयास र्नवल र्नाही. उलट “मी एवढा 
व्याप केला आचण अभिूपूवय अशी संस्था उभी केली िी ि मच्या हािाि देण्यासाठी की काय?” असे पं. चवष्ट्ण  
चदगंबरारं्ना वाटले असलयास आियय वाटण्यािे कारण र्नाही. पण दोघा चवष्ट्ण पंचडिािें रहस्य र्नसले िरी 
एकमेकािंा ग ण आचण महत्त्व दघेही खचििि ओळखि होिे आचण त्यािंा आपापसामध्ये कधी संघषयही 
म्हणण्यासारखा झाला र्नाही. इिकेि र्नव्हे िर एकमेकारं्नी एकमेकाचंवषयी कधी अर्न दार उद्गार 
काढलयािेही ऐचकवाि र्नाही. पचरणामििः दोघािेंही कायय एकमेकास मारक र्न ठरिा पूरकि ठरिे हा 
इचिहास सवांसि चवचदि आहे, असो. 

 
आणखी एका टीकाचवषय भिू प्रश्र्नािा थोडासा चविार, परामषय येथे घेणे र्जरूर आहे. कारण िोही 

प्रश्र्न दोघा पंचडिाचं्या चवषयी चलचहणाऱ्या लेखकारं्नी असाि टाळला आहे. (कदाचिि त्याचं्या त्याचं्या 
अचभमान्यारं्ना उगीि द खवावयाला र्नको असा त्यांिा चविार असावा) िो प्रश्र्न असा! पचंडि भािखंडे 
चर्नरचर्नराळ्या वळेी चर्नरचर्नराळ्या कारणासाठी वगेळी वगेळी टोपण र्नाव ेघेऊर्न लेखर्न करीि आचण िी सवय 
ग प्ि ठेवरू्न एका र्नावारे्न चलचहलेला गं्रथावर टीका झाली िर द सऱ्या र्नावारे्न त्याला उत्तर देि आचण आपलया 
प्रमेयािे समथयर्न करीि. चशवाय आपलया एका गं्रथाला आपलयाि द सऱ्या गं्रथािा आधार देि. 

 
आपलया लक्ष्यसंगीि या गं्रथसाठी त्यारं्नी “भरि पूवय खंड चर्नवासी िि र पंचडि” हे र्नाव घेिले, िर 

कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीसाठी ‘पं. चवष्ट्ण  शमा’ असे र्नाव घेिले. क्रचमक प स्िकमाचलकेसाठी ‘चवष्ट्ण  र्नारायण  
भािखंडे’ हे आपले व्यवहाचरकि र्नाव ठेवले िर चिर्जासंाठी ‘िि र’, ‘हररंग’ अशी र्नाव ेवापरली. चशवाय 
र्ज न्या संस्कृि गं्रथाच्या प्रकाशर्नासाठी ‘भारद्वार्ज शमा’ हे र्नाव घेिले. िि र पंचडिावर टीका झाली की त्यािे 
समथयर्न चवष्ट्ण  शमारे्न करावयािे अथवा अन्य र्नावाखाली स्वििःिीि िरफदारी करावयािी. ही सवय र्नाव े
हेि पूवयकि वापरली होिी व त्या त्या वेळी त्याम ळे आके्षपावर प्रखर टीका करिा येऊर्न त्याचं्या गोंधळाि 
अचधकि भर घालिा आली. आर्ज आिा पन्नास वषांरं्निर त्या त्या वळेिे हशामषय, राग दे्वष सवय ल प्ि झालेले 
आहेि. त्यावळेी हे सवय प्रकरण टीकास्पद वाटले असले िरी आर्ज पचंडिर्जींिा असे करण्याि काहीही 
स्वाथय र्नव्हिा असे चर्नखालस चवधार्न करिा येिे. ित्कालीर्न पचरस्स्थिीि लक्ष्यसंगीिासारखा र्ज न्या पद्धिीरे्न 
चलचहलेला संस्कृि गं्रथ स्वििःच्या र्नावारे्न चलचहला असिा िर परंपरेच्या अंधभक्िारं्नी त्यािंी उपेक्षाि केली 
असिी. कै. प्रा. ग. ह. रार्नडे यारं्नी याबाबिीि केलेले चवविेर्न मला यथोचिि वाटिे िेि येथे उद धृि करूर्न 
हा चवषय संपविो. त्याचं्यावर उल्लेख केलेलया अप्रचसद्ध लेखािील संबंचधि उिारा असा–– “गं्रथ संगीि 
हा पं. भािखंडे यारं्नी आपला म ख्य चवषय मार्नला र्नसला िरी त्यारं्नी त्या अर्न षंगारे्न केलेली ऐचिहाचसक व 
िाचत्त्वक ििा ही र्नवीर्नारं्ना एक मोठी मागयदशयक गोष्ट ठरली. ज्यारं्ना संगीिावरील ससं्कृि गं्रथािी र्नावसे द्धा 
माहीि र्नव्हिी त्यारं्ना िे गं्रथ माहीि झाले व त्याचं्या मराठी अर्न वादारे्न िे गं्रथ स गम झाले व प्रसंगी भािखंडे 
याचं्यावर टीकाही करण्यास उपयोगी पडले. हे त्यािें ज्ञार्न व बळ त्यािें र्नसूर्न िे म ळाि भािखंडे यािें आहे 
हे चवसरूर्न िालणार र्नाही. कारण पं. भािखंडे यारं्नी संस्कृि गं्रथाचवषयी केलेलया ििेम ळेि आर्जकाल 
संगीि संशोधक म्हणवरू्न घेणारे वाग्भट र्जन्मास घािले याि संशय र्नाही.” 



 

अनुक्रमणिका 

पंचडिर्जींसारखा संशोधक, शास्त्रकार व त्याचं्या प्रसाराकचरिा चवद्यालये काढूर्न अथवा अंगावर 
घेऊर्न त्यािें सूत्रिालर्न करणारा असा द सरा कोणी, सगंीिािा इचिहास पाहू र्जािा चमळणार र्नाही. त्याम ळे 
भारिीय संगीिाच्या इचिहासाि त्यािें र्नाव अढळ राहील याि सशंय र्नाही. त्यािंी गं्रथसंपत्ती हे त्यािें 
स्मारकि आहे. इिरही त्यािंी स्मारके प ष्ट्कळ झाली. बडोद्यािे संगीि कॉलेर्ज, ग्वालहेरिे माधव संगीि 
चवद्यालय आचण लखर्नौिे मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ म्य चझक ही त्यािंी गािी बोलिी स्मारके आहेि. आचण मचॅरस 
कॉलेर्जिेि रूपािंर प ढे ‘भािखंडे संगीि महाचवद्यालय’ झाले. चशवाय सरकाररे्न १९६१ साली त्याचं्या 
एकश े एकाव्या र्जन्मसालाचर्नचमत्त पोस्टािे चिकीट काढूर्न गौरवही केला आहे. या सवय संस्थामधूर्न 
चर्नरचर्नराळ्या वळेी उत्तीणय झालेले पदवीधर ऑल इचंडया रेचडओमध्ये प्रोड्यसूर अथवा वगेवगेळ्या 
चवद्यापीठािूंर्न संगीिािे अध्यापर्न करीि आहेि. िे सवय पंचडिर्जींिीि िालिी बोलिी स्मारकेि आहेि. पण 
या सवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे त्यािें खरे स्मारक म्हणरे्ज सवयसाधारण गायक वगामध्ये पूवीिी अधंवृत्ती र्जाऊर्न 
र्नवीर्न िौकसवृत्ती उत्पन्न झाली. प्रत्येक गोष्टीिा स्वििः चविार करूर्न शास्त्रकाच्या वर िपासूर्न घेप्यािी 
ियारी झाली हेि होय. असो. 

 
डॉ. रािंर्जर्नकरारं्नी हा िचरत्रगं्रथ चलहूर्न संगीिचवषयक एक मोठी कामचगरी केली आहे इिकेि 

र्नव्हे िर मराठीिलया िचरत्र वाङ्मयािही एक मोठी भर घािली आहे. पंिचवसावर वष ेलाभलेलया अखंड 
सहवासाम ळे पंचडिर्जींच्या समृद्ध र्जीवर्नािील अरे्नक सूक्ष्म गोष्टींिा त्यारं्ना अन्वयाथयही लाविा येिो आचण 
अरे्नक घटर्नावंर प्रकाशझोिही टाकिा येिो. वरवर माम ली चदसणाऱ्या अरे्नक गोष्टींिे महत्त्व त्याचं्या 
साहचर्जकि लक्षाि येिे. चवशषेििः पंचडिर्जींच्या आचण त्याचं्या ग रु-चशष्ट्य संबंधाच्या अरे्नक हृद्य हचकगिी या 
िचरत्राि आलया आहेि आचण पंचडिर्जींिे स्वभावचित्रही त्यार्नी आगदी सहर्ज आचण हळ वारपणे रेखाटले 
आहे. पचंडिर्जींच्या सागंीचिक कायािा त्यारं्नी संपूणय आढावाही घेिला आहे व त्यािील त्यारं्नी केलेली 
मीमासंा आचण चर्नष्ट्कषयही या िचरत्राि समाचवष्ट केले आहेि. एकंदरीरे्न प्रस्ि ििे िचरत्र हे संगीि शौकीर्नासं 
उपय क्ि व अभ्यासकास संग्राह्य झालेले आहे. 

 
डॉ. रािंर्जर्नकरारं्नी चलचहलेलया या िचरत्रगं्रथास मी स यश किचििो. 

 
वामन हरी देशपाडें 

 
५८, बी, वाळकेश्वर रोड, म ंबई-६, 
ग ढीपाडवा, िारीख २७ मािय १९७१. 
  



 

अनुक्रमणिका 

सगंीताचार्य स्व. पं. णवष्िु नारार्ि भातखंडे 
र्ाचें चणरत्र 

 
१ . गेल्र्ा शतकाच्र्ा पूवीच्र्ा रु्गातील महाराष्रात संगीताची स्स्थती 
 

महाराष्ट्राि रागदारी संगीिाच्या बठैकी सवयसाधारण लोकािं होऊ लागलयाला आर्ज दीडश े
वषांपेक्षा र्जास्ि झाली र्नाहीि. एवढ्या अवधीि या प्रदेशाि रोचवलेले रागदारी सगंीिािे बीर्ज िागंलेि 
रुर्जले इिकेि र्नाही िर, िे चवशषे र्जोमारे्न फोफावले व आर्ज रागदारी संगीिाच्या के्षत्राि महाराष्ट्रािे 
पाऊल सवाि प ढे आहे असे कोणी म्हटलयास र्नवल र्नाही. या गेलया दीडश ेवषांपूवी रारे्ज-रर्जवाड्याि, 
चकल्लेदाराचं्या पदरी, पेशव्याचं्या दरबारािस द्धा, गायक-वादकािें, गाणाऱ्या, र्नािणाऱ्या धंदेवाईक बायािें 
िाफे असलयािा उल्लखे कदाचिि कोठे चमळिो. देवचगरीच्या यादवाचं्या कारकीदीि देवचगरीि काही 
महाराष्ट्रीय गायक यादवािें आचश्रि असलयािे ऐचकवाि आहे. ‘संगीि समय सार’ या गं्रथािा लेखक 
पाश्वयदेव हा एक रै्जर्न गं्रथकार इसवी सर्न १४ व्या शिकाि होऊर्न गेला. संगीि रत्र्नाकरिा लेखक शार् यदेव 
यािा र्जवळर्जवळ समकालीर्नि हा होिा. याच्या गं्रथाि वाद्यावरच्या हस्िचक्रयाचं्या र्नावाि काही मराठी 
शब्द आले आहेि. यावरूर्न हा गं्रथकार महाराष्ट्रीयि असावा असे म्हणण्यास र्जागा आहे. स्वििः शार् यदेव 
देवचगरीिा होिा व त्यांरे्न मराठी कचविा छंद ओवींिा उल्लखे केला आहे. हा छंद गेयछंद असावा, कारण हा 
मात्रा, अक्षरे, ऱ्हस्व, दीघय इत्यादी चर्नयमािं थोडा चढला असिो. बायका र्जात्यावर याि छंदाि गाणी म्हणि 
असलयािा उल्लखे मराठी शब्दकोशाि आहे. गेयछंद––गा यला र्जाणारा छंद असलयाम ळे शार् यदेवारे्न यािा 
उल्लेख केला आहे. संगीि रत्र्नाकर, आरं्नदाश्रम, प णे प्रकाशर्न, अध्याय ४ था, श्लोक ३०६-८. आध चर्नक 
दाचक्षणात्य संगीिािा आद्यप्रवियक म्हणूर्न मार्नला गेलेला भक्िगायक चशरोमणी श्री. प रंदरदास हा मूळिा 
प ण्यापासूर्न अठरा मलैावंर प रंदरगड म्हणूर्न त्यावळेिे एक शहर होिे, िेथील राहणारा. हा इसवी सर्न 
१४८४ मध्ये र्जन्मला. यािे मळूिे र्नाव श्रीचर्नवास र्नाईक होिे. यािे वडील वरदाप्पा यािंी एक पेढी होिी. हे 
िागंले श्रीमंि होिे. याचं्या मृत्यूरं्निर पेढीिा कारभार श्रीचर्नवासाच्या हािी आला. काही वष े पेढी उत्तम 
िालचवलयावर काही दैवी िमत्काराम ळे श्रीचर्नवासाला उपरिी होऊर्न िो पाडं रंगािी भक्िी करू लागला. 
श्री. पाडं रंगारे्न स्वप्र्नाि येऊर्न त्याला चवर्जयर्नगरास र्जाव े म्हणूर्न आज्ञा केली. चिकडे व्यासराय र्नावाच्या 
एका सत्प रुषािी सेवा करूर्न काव्य व संगीिािे ज्ञार्न संपादर्न करूर्न श्रीचर्नवास ‘प रंदरदास’ हे उपर्नाव 
धारण करूर्न हचरकीियर्न करू लागले व दाचक्षणात्य रागाि हर्जारो भस्क्िगीिे रिूर्न गाऊ लागले. हीि गीिे 
प ढे दाचक्षणात्य संगीिाि आदशय म्हणूर्न मान्य केली गेली. आर्जही या प रंदरदासावंर कर्नाटकी-दाचक्षणात्य 
संगीिािे गायक-वादक व िेथील सगंीिपे्रमी लोकािंी श्रद्धा आहे. प रंदरदासारं्ना त्या संगीिािे आद्यप्रवियक 
म्हणूर्न मोठ्या अचभमार्नारे्न मार्निाि. प रंदरदासाचं्या वचडलाचं्या र्नावावरूर्न िे मूळिे कार्नडी असाविेसे 
वाटिे. त्यािंी भाषा कार्नडीि होिी व प रंदरदासािंी भस्क्िगीिे सवय कार्नडीिि आहेि. पण िी सवय 
दाचक्षणात्य संगीिाच्या रागाि आहेि. दाचक्षणात्य संगीि चशक्षण प्रणालीमध्ये सवय प्रथम मायामालव-गौड 
मेलािे म्हणरे्जि आमच्या भरैवािे स्वर चवद्यार्थयांर्ना चशकचवण्यािी प्रथा आहे. ही प्रथा श्री. प रंदरदास यारं्नीि 
स रू केली असे िेथील चवद्वार्न लोक म्हणिाि, असो. 
 

यारं्निर स मारे दीडश े वषांर्नी श्री छत्रपिी चशवार्जी महारार्जारं्नी मराठी-राज्य-स्थापर्ना केली. 
महारार्जािें वडील श्री शहार्जी रारे्ज यारं्नी दचक्षणेिी स्वारी करूर्न िेथील िंर्जावरिे राज्य कर्जकूर्न चिकडे 
मराठ्यािंा अंमल बसचवला. या शहार्जी रार्जािेंि द सरे चिरंर्जीव व्यकंोर्जी यारं्ना हे िंर्जावरिे राज्य त्यारं्नी 
चदले.  हे व्यंकोर्जी व त्यािें वशंर्ज शहार्जी, ि लार्जी यारं्ना संगीिािी िागंली रुिी होिी व त्यारं्नी आपलया 
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राज्यािील दाचक्षणात्य व मराठी गायक-वादकारं्ना उदार आश्रय चदला व िंर्जावर हे दाचक्षणात्य संगीि 
कलेिे एक म ख्य कें द्र म्हणूर्न प्रचसद्धीस आले व आर्जही िे संगीिाकचरिा चििकेि प्रचसद्ध आहे. 
ि लार्जीरावारं्नी िर ‘संगीि सारामिृोद्धार’ र्नावािा एक संगीि गं्रथ दाचक्षणात्य संगीिावर चलचहला. हा गं्रथ 
संकृि श्लोकबद्ध आहे व छापूर्नही प्रचसद्ध झाला आहे. 

 
त्यावळेच्या मराठी राज्य दरबारािं काय ककवा र्जर्निा र्जीवर्नाि काय वषाि दोर्न म ख्य सण मोठ्या 

थाटारे्न पाळले र्जाि असि. एक दसरा व द सरा होळी. चशवार्जी महारार्जाचं्या र्जन्माच्याही अगोदर ल कर्जी-
लखूर्जी र्जाधवाचं्या वाड्याि रंगपंिमािा उत्सव व त्याि श्री शहार्जी रारे्ज व चर्जर्जाबाई याचं्या लग्र्नािी गाठ 
या घटर्ना प्रचसद्धि आहेि. या उत्सवाि गाण्या-वार्जचवण्याच्या बठैकी व रृ्नत्यप्रयोग हे झालेि असणार पण 
त्यािंा बखरीि ब इचिहासाि उल्लखे झालेला चदसि र्नाही. िमाश,े गोंधळ, पोवाडे, लावण्या, भर्जर्न-कीियर्न 
वगैरेिे प्रयोग त्याकाळी वळेप्रसंगार्न सर होि असि हे र्नक्की. पण रागदारी संगीिािे प्रयोग, आर्जकालच्या 
बैठकीप्रमाणे, रार्जवाड्यािस द्धा होि असि की काय हे सागंिा येणे कठीण आहे. यदा कदाचिि 
रार्जवाड्याि िसलया बैठकी होि असलया िरी त्या चर्नवडक दरबारी मार्नकरी, सरदार लोकारं्नाि 
ऐकावयाला चमळि असिील. सवयसाधारण लोकारं्ना त्यािंा संपकय  र्नव्हिा. श्री शहार्जी रारे्ज याचं्या 
आश्रयाला वदे र्नावािा एक संगीि गं्रथकार असलयािे मी अचलकडेि ‘ज्ञार्नदीप’ र्नावाच्या एका माचसकच्या 
१९६७ च्या दीपावली अंकाि श्री. श.ं रा. देवळे यारं्नी चलचहलेलया एका लेखाि वािले. याच्या गं्रथािे र्नाव 
‘संगीि-मकरंद’ आहे. वदे हा आबंेर्जोगाईिा राहणारा होिा. यािा हा गं्रथ अरू्जर्नही हस्िलेखाि उपलब्ध 
आहे. अचडयार, म्हैसूर, िंर्जावर, चबकारे्नर, र्जयपूर इत्यादी शहराचं्या प स्िकालयाि हस्िलेख चवभागाि 
चमळू शकेलसे वाटिे. छत्रपिी श्री चशवार्जी महारार्ज, संभार्जी व रार्जाराम यािंा काळ धामधूमीिा, 
लढायािंा होिा. त्यारं्ना सगंीिाच्या बैठकींसाठी सवड कोठूर्न असणार? िरी चशवार्जी महारार्जाचं्या 
राज्याचभषेकच्या वळी रागदारी संगीिािे र्जलसे झाले असले िर र्नवल र्नाही. पण त्याचवषयी चवशषे चवस्िृि 
उल्लेख र्नाहीि ही चदलचगरीिी गोष्ट आहे. अवािंर साधारण घटकाभर करमण कीच्या खेळामंध्ये संगीिािी 
पण गणर्ना होि असावी व या कलेला चवशषे महत्त्व देण्याि येि र्नसाव.े मराठी राज्यकाळाि श्री छत्रपिी 
शाहू महारार्ज, र्नार्नासाहेब पेशव,े महादर्जी कशदे व द सरे बार्जीराव पेशव े हे चवशषे हौशी, रचसक व 
रार्जचवलासी म्हणिा येिील. महादर्जी कशद्यारं्ना रागदारी संगीिािा केवळ शौकि होिा असे र्नाही िर त्यारं्ना 
त्यािें िागंले ज्ञार्न असाव ेअसे म्हणिा येईल. भरैवािी प्रचसद्ध िीर्ज ‘अर्नि कहा ंचर्जर्न र्जावो’ ही महादर्जी 
कशद्यािंी रिर्ना आहे असे म्हणिाि. पण या वर उल्लचेखलेलया शासकाचं्या दरबाराि कोणी रागदारी गायक-
वादक आचश्रि असलयािा उल्लेख कोठे असला िर िो उपलब्ध र्नाही. पेशवाई रं्निरच्या कळाि ग्वालहेर, 
इंदूर, बडोदा, धार, देवास, कोलहापूर, चमरर्ज, र्जमकखडी, क रंूदवाड, इिलकरंर्जी, सागंली इत्यादी 
मराठी ससं्थार्नािं रागदारी गायक-वादकारं्ना िागंलाि आश्रय होिा. ककबह र्ना या संस्थाचर्नकारं्नी आपलया 
पदरी असलेलया गायक-वादकाकंरवी कहद स्थार्नी रागदारी संगीिािी वाढ सवय महाराष्ट्रभर करचवली, असे 
म्हटलयास हरकि र्नाही. असो. 
 
२. महाराष्रात हहदुस्थानी रागदारी संगीताचे बीजारोपि 

 
चदल्लीपदपादशाही व पेशवाई र्जवळ र्जवळ एकाि वळेी समाप्ि झाली. त्यारं्निर रार्जाश्रय 

स टलयाम ळे उत्तर कहद स्थार्नािील बऱ्याि र्नामाचंकि गायक-वादकावंर शहरो-शहरी भटकण्यािा प्रसगं 
आला. यापैकी काही वर उल्लेचखलेलया व इिर प्रािंािंील संस्थाचर्नक, र्जमीर्नदार र्जहाचगरदाराचं्या 
आश्रयाला र्जाऊर्न राचहले. बाकीिे म ंबई, कलकत्ता, प णे, र्नागपूर, पाटर्ना, लाहोर, इत्यादी शहरािं वस्िी 
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करूर्न राचहले व साधारण र्जर्नसमार्जािं गायर्न-वादर्नाच्या बठैकीमध्ये गाऊर्न-वार्जवरू्न व धंदेवालया 
कसचबणींर्ना सगंीिािी िालीम देऊर्न कसाबसा आपला िचरिाथय िालव ू लागले. पण त्यािंा पचरणाम 
सवयसाधारण समार्जाच्या दृष्टीरे्न िागंलाि झाला. र्जन्मभर मेहर्नि करूर्न ियार केलेलया गळ्यािूर्न व हािारे्न 
वाद्यावर चर्नघालेलया रागदारीिा पचरणाम चवशषे िौकस व ब चद्धमार्न महाराष्ट्रीय श्रोत्यावंर कायमिा ठसा 
उमटचवणारा व्हावा हे साहचर्जकि होिे.उच्च व मध्यमवगीय महाराष्ट्रीय समार्ज या संगीिाच्या भर्जर्नी 
लागावा, ही कहद स्थार्नी रागदारी संगीिकला हस्िगि करावी, अशी उत्कट इच्छा या लोकािं िीव्रिेरे्न 
र्जागिृ व्हावी याि र्नवल काय? काही चभक्ष क, प र्जारी, कथेकरी ब्राह्मण व इिरही काही मंडळींिी िरुण 
म ले या र्नामाचंकि कलाविंािें चशष्ट्यत्व पत्करूर्न त्यािंी हवी िशी सेवा, कधी कधी िर उस्िादाचं्या रोर्जच्या 
आवश्यक वस्िंूच्या बार्जारहाटािे, कपडे ध णे, ह क्का-चिलीम भरूर्न देणे, इत्यादी कामे एकचर्नष्ठ श्रद्धा व 
भस्क्िभावारे्न करुर्न त्याचं्याकडूर्न चमळेल चििकी िालीम घेऊर्न चिर्जवर अचवश्रािं पचरश्रम करूर्न ही कला 
चशकण्याच्या उद्योगाला लागली. यापैकी चकत्येकारं्नी िागंलेि यश चमळचवले व कहद स्थार्नी रागदारी संगीि 
के्षत्राि आपली र्नाव े चिरस्मरणीय करूर्न ठेचवली. या यशस्वी लोकािंी िचरते्रही फार मर्नोरंर्जक व अत्यिं 
बोधप्रद आहेि. कै. बाळकृष्ट्णब वा इिलकरंर्जीकर, कै. भास्करब वा बखले, कै. रामकृष्ट्णब वा वझे, 
ग्वालहेरिे कै. शकंरराव पचंडि, धारिे  कै. देवर्जीब वा, इंदूरिे कै. केशवराव आपटे, प र्निः ग्वालहेरिे कै. 
बाळासाहेब ग रुर्जी, कै. वास देवराव र्जोशी व त्यािें चिरंर्जीव, कै. भयैासाहेब र्जोशी, कै. वामर्नब वा देशपाडें, 
ध पचदये, भारि चवख्याि कै. चवष्ट्ण ब वा पल सकर, कै. अरं्नि मर्नोहर र्जोशी उफय  अंि ब वा, कै. रामभाऊ 
क ं दगोळकर उफय  सवाई गधंवय, कै. दत्ताते्रय चवष्ट्ण  उफय  बाप राव पल सकर, बीर्नकार कै. अण्णासाहेब 
घारप रे, इंदूरिे मृदंगािायय कै. र्नार्नासाहेब पार्नसे व त्यािें चशष्ट्य कै. सखारामपंि आगळे व याि 
घराण्यािील हैद्राबादिे वामर्नराव िादंोरकर व कै. शकंरराव अळक टकर, कलकत्त्यािे ध्र पदगायक कै. 
चवश्वर्नाथब वा काळे इत्यादी र्नाव ेआर्ज कहद स्थार्नी रागदारी संगीिाच्या के्षत्राि महाराष्ट्रास ललामभिू अशी 
उल्लेखर्नीय आहेि. बाळकृष्ट्णब वा, भास्करब वा, वझेब वा हे िर लहार्नपणीि घरदार सोडूर्न संगीि 
चशकण्यासाठी बाहेर पडले व ग्वालहेर, बडोदा वगैरे चठकाणी र्जाऊर्न चिकडलया र्नामाचंकि कलाविंािंी 
सेवा करूर्न ही कला चशकूर्न आले व महाराष्ट्राि चििा खूप प्रसार करूर्न गेले. बाळकृष्ट्णब वाचं्या गायकीिी 
परंपरा प ढे त्यािें चशष्ट्य कै. चवष्ट्ण ब वा पल सकर, कै. अंि ब वा र्जोशी, कै. ग ण्ड ब वा इंगळे व कै. यशविंराव 
मीराशीब वा इत्यादींर्नी िालवरू्न अरे्नक चशष्ट्य ियार केले, त्यापंैकी काही आर्जही कहद स्थार्न प्रचसद्ध गायक 
म्हणूर्न र्नावार्जलेले आहेि. पंचडि चवर्नायकब वा पटवधयर्न व पंचडि र्नारायणराव व्यास हे कै. चवष्ट्ण ब वा 
पल सकरािें चशष्ट्य आहेि. श्री.गर्जार्नर्नराव र्जोशी, कै. अंि ब वािें चिरंर्जीवि. यािंी र्नाव े सवय भारिभर 
प्रचसद्ध आहेि. दचक्षण हैद्राबादेि पण महाराष्ट्रीय गायक होऊर्न गेले. याि गोखले घराणे हे चवशषे प्रचसद्ध 
आहे. महाराष्ट्रीय लोकािें व कहद स्थार्नी रागदारी संगीिािे काय शेंडी-पारंबीिे र्नािे असेल िे असो या 
प्रदेशाि या संगीिािी खूप र्जोपासर्ना झाली व आर्ज कहद स्थार्निे र्नामाचंकि व सवयमान्य गायक प ष्ट्कळसे 
महाराष्ट्रीयि आहेि. कै. चवष्ट्ण ब वा पल सकरारं्ना व कै. भास्करब वारं्ना पंर्जाबाि आर्जही िेथले लोक मोठ्या 
श्रदे्धरे्न व भस्क्िभावारे्न मार्निाि. चवष्ट्ण ब वाचं्या चशष्ट्य-प्रचशष्ट्यािें र्जाळे िर साऱ्या कहद स्थार्नभर मारवाड्याचं्या 
द कार्नापं्रमाणे पसरलेले आहे. 

 
मराठी रंगभमूीच्या द्वारेही कहद स्थार्नी रागदारी संगीिािा प्रसार महाराष्ट्राि खूप झाला. यािे म ख्य 

श्रेय कै. भास्करब वा बखले व ग्वालहेरच्या कै. चर्नसारह सेर्न खाँर्ना द्याव ेलागेल. चर्नसारह सेर्न खाँ साहेबािेंि 
चशष्ट्य कै. शकंरराव पचंडि होिे व हे खाँ साहेब ग्वालहेरच्या महाराष्ट्रीय ब्राह्मणािं खूप चमळूर्न चमसळूर्न 
वागि असि. कधी कधी र्जार्नव ेघालूर्न आपले चशष्ट्य ब्राह्मण मंडळींच्या घरी रे्जवायलास द्धा आप लकीरे्न 
र्जाि असि असे ग्वालहेरिे लोक म्हणिाि. मराठीपण िागंले बोलि. साराशं, खाँ साहेब महाराष्ट्रीयािंि 
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मोडि असि. प ढे हे खाँ साहेब म ंबईि येऊर्न काही वष ेराचहले व येथील र्नाटक मंडळ्यािं ओळखदेख ठेवरू्न 
िेथेि राहू लागले. त्यावळेी काही चिर्जाचं्या िाली त्यारं्नी र्नाटकाच्या लेखकारं्ना चदलया व त्यावर काही 
र्नाटकी पदे रिली गेली. िसेि कै. भास्करब वा बखलयारं्नीही चकलोस्कर र्नाटक मंडळी व प ढे गंधवय र्नाटक 
मंडळींच्या र्नाटकासाठी घराणेदार ख्याल व चिर्जाचं्या िाली प रचवलया. गंधवय र्नाटक मंडळािे एक अग्रगण्य 
र्नट प्रचसद्ध कृष्ट्णराव फ लंब्रीकर उफय  मास्टर कृष्ट्णा हे िर कै. भास्करब वािें पट्टचशष्ट्यि आहेि. कै. 
बालगंधवय पण भास्करब वािें चशष्ट्य झाले होिे. र्नाटकाि गायलया र्जाणाऱ्या गीिांिी बढि वगैरे 
भास्करब वापंाशी चशकले. सबब मराठी र्नाटकािस द्धा कहद स्थार्नी रागदारी संगीि खूप गार्जले. 
बालगंधवांिा गळा म्हणरे्ज एक अमृिधाराि होिी. रागदारी संगीिािे सवय खटके, म रक्या, िार्न पलटे 
त्याचं्या गळ्यािूर्न सहर्ज लीलेरे्न वाहि असि. िेव्हा या अशा गळ्यािूर्न चर्नघालेलया आलाप-िार्नामं ळे 
रागदारी संगीिािे वैभव र्नाटकािस द्धा प्रकाशमार्न झाले याि र्नवल र्नाही. त्याि आणखी मास्टर कृष्ट्णाचं्या 
गळ्यािूर्न चर्नघालेलया भास्करब वाचं्या गायकीिा भर. मग कहद स्थार्नी रागदारी संगीि महाराष्ट्राि घरिी 
चवद्या म्हणूर्न प्रस्थाचपि व्हावी हे साहचर्जकि होिे. या सवयमान्य र्नटाखेंरीर्ज कै. केशवराव भोसले हे पण एक 
रंगभमूीवरिे श्रेष्ठ गायक म्हणूर्न र्नावार्जलेले होिे. यारं्ना कै. वझेब वािंी िालीम होिी असे म्हणिाि. हे 
भोसले बैठकीिे गाणे पण उत्तम गाि अशी त्यािंी ख्यािी आहे. 

 
आिा चसरे्नमासृष्टीि चित्रपट संगीिाचवषयी  म्हणाव े िर त्यािही क . लिा मंगेशकर या 

महाराष्ट्रीयि आहेि. 
 
महाराष्ट्रीय स्त्री-गायकािं भावर्नगर दरबारिी प्रचसद्ध गाचयका व र्नर्थथर्न खाँिी चशष्ट्या बाबलीबाई, 

म ंबईिी कृष्ट्णाबाई र्ज लफेवाली, कै. िाराबाई चशरोडकर, श्रीमिी अरं्जर्नीबाई मालपेकर, श्रीमिी केसरबाई 
केरकर, श्रीमिी चहराबाई बडोदेकर, श्रीमिी मोग बाई क डीकर, श्रीमिी माचणक वमा ही र्नाव ेउल्लखेर्नीय 
आहेि. 

 
रार्जाश्रय स टलयारं्निर मोठमोठे र्नामाचंकि गायक-वादक म ंबई, प णे, र्नागपूर, कलकत्ता वगैरे 

चठकाणी वस्िी करूर्न राचहले हे वर म्हटलेि आहे. म ंबई, प णे, र्नागपूर, कोलहापूर या चठकाणी  आलेलया 
कलाविंारं्नी महाराष्ट्रीय र्जर्निेला कहद स्थार्नी रागदारी संगीिािे बाळकडू पार्जले व िे र्जणू काय 
महाराष्ट्रीयाचं्या रक्िािि एकर्जीव झाले. या मध्यमवगीय महाराष्ट्रीय श्रोत्यामंध्ये स चशचक्षि पाढंरपेश े
मंडळी, वकील, डॉक्टर, इंचर्जचर्नअर, प्रोफेसर, मामलेदार, मचॅर्जस्रटे, चशवाय भट-चभक्ष क, कथेकरी वगैरे 
पण असि. हैद्राबाद दचक्षणिे िार्नरस खाँ, ग्वालहेरिे बंदेअली खाँ बीर्नकार व त्यािंी चशष्ट्या ि न्नाबाई, 
बडोद्यािे अली ह सैर्न खाँ बीर्नकार, ग्वालहेर घराण्यािे हद्द  खाँिे र्जावई इर्नायि ह सेर्न खाँ, र्नर्थथर्न खाँ 
आगे्रवाले, पचटयालािे अलीबक्ष व फते्तह अली–अचलया फत्त ूया र्जोड र्नावारं्नी प्रचसद्ध असलेले हद्द  खाँिे 
स प त्र महंमद खाँ व त्यािें बधूं प्रचसद्ध रहमि खाँ, बाळकृष्ट्णब वा इिलकरंर्जीकर, पन्नालाल बार्जपेयी वगैरे 
भारि चवख्याि गायकवादकाचं्या बठैकी म ंबई-प ण्याि त्यावळेी होि असि. इसवी सर्न १८५७ सालच्या 
स्वािंत्र्यय द्धारं्निरिा हा काळ होिा. 

 
३ . पं . णव . ना . भातखंडे र्ांचा जन्म व बाळपि 

 
म ंबईच्या मध्यमवगीय संगीि श्रोत्यामंध्ये एक आमिे िचरत्र र्नायक ग रुवयय पचंडि चवष्ट्ण  र्नारायण 

भािखंडे हेही होिे. 
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म ंबईि ‘वाल केश्वर’ अथवा ‘वाळकेश्वर’ र्नावािे एक िीथयस्थार्न, फार र्ज रे्न, म ंबई बेटाच्या 
रे्नऋत्येच्या टोकाला आहे. सम द्रकाठी वाळवटंाि या चठकाणी एक महादेवािे देऊळ आहे. याि देवला व 
िीथयस्थार्नाला ‘वाल केश्वर’ अथवा ‘वाळकेश्वर’ म्हणिाि. वाळवटंाि हे देऊळ आहे म्हणूर्न यािे र्नाव 
‘वाल केश्वर’ पडले. हे देऊळ चकिी र्ज रे्न आहे हे सागंणे कठीण आहे. म ंबादेवी, बाब लर्नाथ, िढणीिा 
मारुिी, गावदेवी वगैरे र्जी काही र्ज र्नी देऊळे कदाचिि चब्रचटश कारकीदीच्याही पूवीिी म ंबईि आहेि 
त्यापैकी वाळकेश्वर हे सवाि र्ज रे्न देऊळ असावसेे वाटिे. येथे एक प ष्ट्कचरणी पण आहे. चिला ‘बाणगंगा’ 
म्हणिाि. या बाणगंगेसभोवार आणखी काही, म ख्य महादेवाच्या देवळाचशवाय, लहार्नमोठी देऊळे आहेि. 
असे सागंिाि की, प्रािीर्न काळी श्री परश राम आपले अविार कायय संपवरू्न यात्रा करीि करीि चवश्रािंीसाठी 
कोकणाि सम द्रकाठी येऊर्न राचहले. याते्रच्या प्रवासाि िे म ंबई बेटाकडे पण येऊर्न गेले. काही चदवस, ज्या 
चठकाणी आर्ज वाळकेश्वर आहे चिकडे राचहले. िेथे गोड पाण्यािी आवश्यकिा पडली. सम द्रकाठी गोडे 
पाणी कोठूर्न चमळणार? िेव्हा परश रामारं्नी बाण मारूर्न गोड्या पाण्यािा झरा त्या र्जचमर्नीिूर्नि उत्पन्न केला. 
याि झऱ्यािी प ढे ही प ष्ट्कचरणी (बाणगंगा) झाली. परश राम चिरंर्जीवापंैकी एक आहेि असा आम्हा लोकािंा 
चवश्वास आहे. िेव्हा कोकणाि यािंा अरू्जर्न वास आहे, असे म्हणिाि. ऐर्न सम द्रचकर्नारा असिा या 
र्जचमर्नीिूर्न गोडे पाणी चर्नघणे हाही एक सृष्टी-िमत्कारि आहे. या िीथयस्थार्नी गोड पाण्याच्या चवचहरीपण 
आहेि. परश रामािी कथा प्रागैचिहाचसक चवश्वसर्नीय असो वा र्नसो, पण हे िीथयस्थार्न अगदी र्ज रे्न आहे याि 
संशय र्नाही. कोणत्याही िीथयस्थार्नाप्रमाणे वाळकेश्वरािस द्धा गोसावी, चगरी, प री, बैरागी, प र्जारी, भट 
चभक्ष क, मारवाडी, ग र्जराथी वगैरेंिी वस्िी आहे. िार-पाि क ट ंबे गृहस्थी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणािंी पण 
आहेि. 

 
याि क ट ंबापंैकी एक घर भािखंडे क ट ंबािे आहे. हे भािखंडे मूळिे रत्र्नाचगरी चर्जलह्यािील 

आचडवरे र्नागाव येथील राहणारे, आपस्िंबी चित्पावर्न ब्राह्मण. या क ट ंबािील कोणी एकर्जण स मारे दीडश े
वषांपूवी म ंबईस येऊर्न वाळकेश्वरी स्थचयक वस्िी करूर्न राचहले. म ंबईि ठाक रद्वाराि गोऱ्या रामािे एक 
देऊळ अरू्जर्नही आहे. या देवळाि रोर्ज दशयर्नािी व रै्नचमचत्तक उत्सावािे वळेी गदी असिे. उत्सावाि आर्जही 
भर्जर्न व कीियर्नािे काययक्रम होि असिाि. हे देऊळ म ंबईिील कोणी एक झावबा र्नावािे पाठारे प्रभ ूर्जािीिे 
श्रीमंि गृहस्थ होिे त्यारं्नी श-ेसव्वाश े वषांपूवी बाधंले होिे असे म्हणिाि. याि देवळाच्या मालकाचं्या 
र्जमीर्न-र्ज मलयािे कारभारी म्हणूर्न वाळकेश्वरिे श्री. र्नारायणराव उफय  र्नार्नासाहेब भािखंडे काम पाहाि 
असि. याि र्नार्नासाहेबािें द सरे चिरंर्जीव आमिे िचरत्रर्नायक कै. ग रुवयय पंचडि चवष्ट्ण  र्नारायण भािखंडे 
होि. श्री. र्नार्नासाहेबारं्नी वाळकेश्वरी एक लहार्नसे घरपण बाधंले होिे. श्री. दत्तात्रय यािें इष्ट दैवि 
असलयाम ळे घरािि एक छोटेसे दत्तमचंदरही होिे. हे घर अरू्जर्नही पहावयास चमळिे. 

 
र्नार्ना भािखंडे यारं्ना िीर्न म लगे व दोर्न म ली अशी अपत्ये होिी. पकैी वडील चिरंर्जीव कै. श्री. 

त्र्यंबकराव उफय  आप्पासाहेब हे थोडे चशक्षण घेऊर्न पोचलसाि र्नोकरी करीि असि. पण लवकरि िे 
मर्नमाडर्जवळ र्नादंगावी असिार्ना चर्नवियले. अप्पािें चिरंर्जीव कै. गोकवदराव बडोद्यास पोस्ट खात्याि र्नोकर 
होिे. त्यािंी म ले-म ली आहेि. या क ट ंबािील दोर्न म लींर्ना मी िीर्न-िार वषांपूवी दचक्षण हैद्राबादच्या 
शासकीय संगीि महाचवद्यालयाि झालेलया एका गाण्याच्या बठैकीि पाचहले होिे, असो. 

 
र्नार्नािें सवांि धाकटे चिरंर्जीव कै. हचरभाऊ भािखंण्डे. यािें सबंध आय ष्ट्य वाळकेश्वरीि आपलया 

राहत्या घरी गेले. हे म ंबईि बे्रडी कंपर्नीि र्नोकरीला असि. यारं्ना एकि म लगा दत्ताते्रय र्नावािा होिा. 
यारं्ना केदार र्नावारे्न ओळखि असि. इंटरपाविेो चशक्षण घेिलयारं्निर यािें लग्र्न झाले. यारं्ना दोर्न म लगे 



 

अनुक्रमणिका 

आहेि. यारं्ना प ढे योगाभ्यासािा र्नाद लागला. िासन िास बाणगंगेि उभे राहूर्न िे प्राणायाम करीि असि. 
त्यािि एके चदवशी बाणगंगेि त्यारं्नी समाधी घेिली. केदाररावािें दोघे चिरंर्जीव वाळकेश्वरीि आपलया 
घराि राहिाि. 

 
ग रुवयय पं. चवष्ट्ण  र्नारायण उफय  अण्णासाहेब भािखंडे हे र्नार्नािें द सरे चिरंर्जीव. यािंा र्जन्म १० 

ऑगस्ट १८६० रोर्जी कृष्ट्ण-र्जन्माष्टमीिे चदवशी सकाळी झाला. वर म्हटलयाप्रमाणे, वाळकेश्वराि गोसावी, 
मारवाडी, ग र्जराथी वगैरे र्ज न्या श्रद्धाळू लोकािंी वस्िी होिी. हे लोक दरवषी सवयसामाचर्जकचरत्या 
चशवरात्र, होळी, रामर्नवमी, कृष्ट्ण-र्जन्माष्टमी,गणेश उत्सव वगैरे मोठ्या उत्साहारे्न व एकर्ज टीरे्न पाळीि 
असि. वाळकेश्वरी र्जन्माष्टमीिा उत्सव िालू असिार्नाि ग रुवयांिा र्जन्म झाला. िेव्हा र्जन्मििःि त्यािें 
कार्नावर सर्नई, मृदंग बास री, झाझं व मंगलगीिे, पाळणे वगैरेंिे र्नाद पडले. र्जणू काय संगीिके्षत्राि 
महत्कायय करणारा एक शककिाि आर्ज र्जन्म पावला असेि हे र्नाद स िवीि होिे. स्वििः र्नार्नारं्ना सगंीिािा 
शौक होिा. िे स्वरमंडल वार्जवीि असि. ग रुवयांच्या माि श्रींिा गळा गोड होिा व त्या पाळणे, 
र्जात्यावरिी गाणी, भपूाळ्या वगैरे उत्तम म्हणि अशी त्यािंी आठवण वाळकेश्वरिे लोक देिाि. ही गाणी 
अथािि, बाळपणी ग रुवयांच्या कार्नावंर गेली होिी व र्जन्मििःि संगीिात्मक अंगस्वभाव व िीक्ष्ण ब द्धी व 
स्मरणशक्िी यािंी र्जोड असलयाम ळे माि श्रींच्या गळ्यािूर्न चर्नघालेली गाणी आपलया बोबड्या बोलाि, 
अंगड्या-टोपड्याि वावरणारी ही बालमिूी हळूहळू आईच्या प्रमाणेि गाि होिी याि र्नवल काय? प ढे 
मराठी शाळेि गेलयावर शाळेि चशकचवलया र्जाणाऱ्या कचविा, अभगं, ओव्या वगैरे स स्वर म्हणि व याबद्दल 
ग रुवयांर्ना इर्नामे पण चमळि. प ढे पोरवयाि ग रुवयांर्ना बास री वार्जचवण्यािा र्नाद लागला. वाळकेश्वरी 
दरवषी होणाऱ्या सावयर्जचर्नक उत्सवाि ग रुवयांच्या बास रीच्या साथीवर गाणी म्हटली र्जाि. या बास री 
वादर्नाम ळे लहार्नगा गरू्ज—ग रुवयांर्ना गरू्ज म्हणि असि. पाळण्यािले र्नाव सहसा िौम खी करू र्नये अशी 
एक र्ज र्नी समरू्जि आमच्या लोकािं आहे. त्याम ळे गरू्ज हे हाक मारावयािे र्नाव असेल—वाळकेश्वरभरच्या 
लोकािंा आवडिा झाला होिा. 

 
मराठी चशक्षण संपवरू्न प ढे िे एल् चफन्स्टर्न हायस्कूलमध्ये दाखल झाले. ग रुवयांर्ना त्यािें धाकटे 

बंधू व इिर कचर्नष्ठ वयािी म ले अण्णा म्हणि. आम्हीही आिा याि र्नावारे्न ग रुवयांिा उल्लेख करू. 
 
एल् चफन्स्टर्न हायस्कूल त्यावळेी परळला होिे. अण्णाचं्या घरापासूर्न चर्नदार्न िीर्न मलै िरी दूर 

असेल. त्यावळेी ‘स्व्हक्टोचरया’ र्नावािी घोडा-गाडी, श्रीमंि लोकाचं्या मोटारी व क्वचिि बायचसकल हीि 
वाहरे्न दूर अंिरावर र्जाण्यासाठी होिी. रोर्ज स्व्हक्टोचरयािूर्न र्जाण्यासारखी अण्णाचं्या घरिी आर्मथक 
पचरस्स्थिी र्नव्हिी. बायचसकल पण चवकि घेणे अशक्यि होिे. िेव्हा शाळेि व प ढे कॉलेर्जाि अण्णारं्ना 
िालिि र्जाव े लागे. त्यावळेी दोर्न-िीर्न मलै िालि र्जाणे िरुण म लारं्ना म ळीि र्जड र्नव्हिे. अण्णा 
वाळकेश्वरहूर्न चर्नघूर्न वाटेि राहणाऱ्या व एल् चफन्स्टर्न हायस्कूलािि चशकणाऱ्या सोबत्यांर्ना गोळा करूर्न 
त्याचं्या संगिी हसि खेळि शाळेि पोहोिि. या सवय म लािं त्यािंा म्होरक्या असाि अण्णािंा रुबाब असे. 
गोऱ्या अंगकािंीिी, रंुद कपाळ, सरळ र्नाक, ब चद्धिेर्जारे्न िकाकणारे पाणीदार डोळे, लाबं हाि-पाय, उंि 
बाधंा, बोलण्याि िि रपणा, बोलिार्ना होणारे मोहक हािवारे, धोिरािा कािंा खोिलेला, ग ळग ळीि 
डोके, त्यावळेच्या ब्राह्मण समार्जाच्या रीिीप्रमाणे शेंडीिा घेरा व सदरा व त्यावर एक कोट, काळी 
मखमलीिी टोपी व िी डोक्यावर मागे सरकचवलेली व त्याम ळे डोक्यािा प ढला भाग उघडा, पायािं प णेरी 
र्जोडे, हािािं प स्िकािें बडंल, थट्टामस्करी करीि सगळ्यारं्ना हसवीि िाललेली ही मूिी खरोखरीि 
शोचभविं चदसि असे. माझे वडीलपण यावळेी एल् चफन्स्टर्न हायस्कूलिे चवद्याथी होिे व त्यारं्नी अण्णारं्ना 
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हायस्कूलमध्ये कैकवळेा पाचहले होिे, पण ओळखदेख र्नव्हिी. त्यारं्नीि हे अण्णाचं्या त्या वळेच्या स्वरूपािे 
वणयर्न केले होिे. अंगकाठी उंि, पाय लाबं असलयाम ळे इिरारं्ना त्याचं्या संगिी त्याचं्या सहर्ज िालीबरोबर 
झपझप पाउले टाकावी लागि व अण्णारं्ना सोबिच्या मंडळीकडे मागे वळूर्न पाहाि बोलाव ेलागे हे िर मी 
पण स्वििः पाचहले आहे व अर्न भवही घेिला आहे. हािािी बोटेपण लाबं व पािळ त्याम ळे बोलिार्ना त्यािंी 
िरलिा पाहण्यासारखी असे. शाळेिपण अण्णािंा दरारा असे. शाळेि काही खोडकर पोरे खालच्या 
वगािील लहार्न म लारं्ना उगीि खेळ म्हणरू्न त्रास देणारी असिािि. िशी एल् चफन्स्टर्न हायस्क लािपण 
होिी. पण या लहार्न म लारं्ना अण्णा व त्यािें एक-दोर्न धडधाकट असे सोबिी यािंा िांगला आधार होिा. 
काही त्रास होऊ लागला की ही लहार्न म ले अण्णाकंडे आपली िक्रार रे्नि व मग हे दोघे-चिघे चमळूर्न त्रास 
देणाऱ्या पोरािंा िागंला समािार घेि. कोणािी चफयाद पोहोिूर्न अण्णा धावरू्न येऊ लागले म्हणरे्ज ही पोरे 
“अरे र्नासी र्जाओ, भािखंडे आव्यो” म्हणूर्न घूम ठोकि. त्यावळेी अण्णा शरीरारे्न स दृढ, बलवार्न होिे. ही 
गोष्टपण मी आपलया वचडलाकंडूर्न ऐचकली. मी प ढे अण्णासाहेब लखर्नौस काही चदवस आले असिार्ना 
त्यारं्ना प्रसन्न मर्निःस्स्थिीि पाहूर्न याबद्दल चविारले होिे. िेव्हा िे ककचिि स्स्मि करूर्न म्हणाले, “हो, 
त्यावळेी थोडी दाडंगाई करीि होिो खरा”. 
 
४. सतारवादन 

 
मचरक उत्तीणय झालयावर अण्णा एल् चफन्स्टर्न कॉलेर्जाि र्जाऊ लागले. या कॉलेर्जाि चशकि 

असिार्नाि अण्णारं्ना सिारीिा र्नाद लागला. 
 
वाळकेश्वराि गोपाळचगरी र्नावािे एक गोसावी सिारीिा अभ्यास करीि असि. त्यािंी सिार 

अण्णारं्नी ऐकली व त्यारं्ना सिार चशकण्यािी इच्छा झाली. त्यारं्नी गोपाळचगरी ब वारं्ना िू कोणाकडे सिार 
चशकिोस म्हणरू्न चविारले. “िल माझ्यासगंिी, मी ग रंूच्या घरी ि ला रे्नऊर्न त्यािंी ओळख करूर्न देिो”, 
गोपाळचगरी म्हणाले. मग त्या रात्री अण्णा गोपाळचगरी ब वाचं्या संगिी त्याचं्या ग रंूच्या घरी गेले. घर 
र्जवळि वाळकेश्वर रोडवर होिे. हे ग रु ‘वल्लभदास’ र्नावािे कच्छी भाचटया र्जािीिे एक आधंळे वृद्ध गृहस्थ 
होिे. त्याचं्या बठैकीच्या खोलीि एक गाचलिा, त्यावर गादी, लोड, िचकये वगैरे व कोपऱ्याि सिार, बीर्न, 
िबला-डग्गा, इत्यादी वादे्य, र्जवळि पार्नािे िबक, पीकदाणी, ह क्का, सिरंर्जी आंथरलेली, खोलीभर 
अत्तरािा स वास, देवाचदकाचं्या िसचबरी, मध्यभागी चदवा टागंलेला अशा वस्ि  होत्या. श्री. वल्लभदास हे 
एका श्रीमिं भाचटया घराण्यािले असलयाम ळे साधारण बऱ्या स्स्थिीि होिे. आंधळेपणाम ळे काही 
व्यापारउदीम करणे अशक्य असलयाम ळे सिारीिा अभ्यास करूर्न त्यारं्नी त्याि िागंली प्रगिी केली. 
म ंबईच्या भाचटया र्जािीिे त्या वळेेिे धमयग रु श्री. र्जीवर्नर्जी महारार्ज, म ंबईि भ लेश्वराच्या धमयपीठािे म ख्य 
महंि, यािेंकडे िे सिार चशकले. या र्जीवर्नर्जी महारार्जारं्नी बर्नारसिे प्रचसद्ध सिारवादक पन्नालाल 
बार्जपेयी, यारं्जकडे सिारीिा अभ्यास केला. स्वििः र्जीवर्नर्जी महारार्ज म ंबईि एक प्रख्याि सिारवादक 
म्हणूर्न मार्नले र्जाि. दरबारी कान्हडा, मालकंस, बागेश्री व केदार राग र्जीवर्नर्जी महारार्जारं्नी र्जसे 
वार्जचवले िसे त्याचं्यारं्निर प र्निः कधी ऐकण्याि आले र्नाहीि, असे म्हणिाि. 

 
गोपाळचगरी ब वारं्नी अण्णािंा पचरिय करूर्न चदला व सिार चशकण्यािी त्यािंी इच्छा असलयािे 

साचंगिले. िे ऐकिाि वल्लभदास आिययिचकि होऊर्न म्हणाले, “अरे, िू िो चलखा-पढा भले घरका लडका 
है। इस झंझट में कहा ंआ पडा। यह िो बह ि कठीण चवद्या है। चर्नत्य प्रचिचदर्न चरयाझ मागंिी है। ि म्हे इिर्ना 
वक्ि कहा ंचमलेगा चरयाझ कररे्न के चलये?” पण अण्णारं्नी फारि आग्रह केला िेव्हा “ठीक आहे, येि र्जा, 
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पण प्रथम काही मचहरे्न र्न सिा येऊर्न मी सिार वार्जवीि असिो िी ऐकि बस. मग मला योग्य वाटलयास मी 
चशकवायला स रुवाि करीर्न”. अण्णारं्नी रोर्ज रात्री वल्लभदासाचं्या घरी र्जाऊर्न सिार ऐकण्यािा क्रम 
ठेवला. याप्रमाणे दोर्न-िीर्न मचहरे्न गेलयारं्निर एक चदवशी वल्लभदासारं्नी अण्णाचं्या हािी सिार देऊर्न 
पडद्यावर हाि कसा िालवावा, उर्जव्या हािारे्न र्नखीिी छेड कशी करवी, िारा चकिी व त्या कशा 
चमळवाव्या, वगैरे सागंूर्न वार्जचवण्यास साचंगिले. अण्णारं्नी इकडे मध्यंिरी गोपाळचगरी ब वाकंडे र्जाऊर्न 
सिारीवर थोडासा अभ्यास िालचवला होिा व त्याि ककिीि प्रगिीही केली होिी. वल्लभदासारं्नी सिार 
वार्जचवण्यास साचंगिलयावर िी िे सहर्ज अभ्यस्ि माणसाप्रमाणे वार्जव ूलागले. िे ऐकूर्न वल्लभदासारं्ना र्नवल 
वाटले व म्हणाले. “अरे िू िो सिार बर्जािा ह आ र्जार्न पडिा है।” िेव्हा अण्णारं्नी गोपाळचगरींच्या सिारीवर 
थोडासा अभ्यास करीि असलयािे साचंगिले. ग रुर्जी प्रसन्न झाले व त्यारं्नी िालीम देण्यास स रुवाि केली. 
अण्णा रोर्ज रात्री घराि सवय चर्नर्जार्नीर्ज झालयावर उठूर्न ग रंूच्या घरी र्जाि व िालीम घेऊर्न परि येि. 
घराच्या बाहेरील गलॅरीि अण्णा झोपि असि त्याम ळे िे रात्री उठूर्न वल्लभदासाचं्या घरी र्जाि हे घराि 
कोणालाही कळि र्नसे. त्यावळेच्या रीिीप्रमाणे ग रंूिी सेवाही अण्णारं्नी केली. ग रंूिा ह क्का भरूर्न देण, पार्न 
करूर्न देणे, वगैरे कामे करीि असि. एक-दोर्न वषांर्नी अण्णािंी प्रगिी सिारवादर्नामध्ये िागंलीि झाली. 
इिकी की त्यािंी सिार ऐकण्यासाठी म ंबईिील बरीि संगीिािी शौकीर्न मंडळी र्जमू लागली. अण्णाचं्या 
सिारीच्या बैठका मधूर्नमधूर्न म ंबईि होऊ लागलया. एके चदवशी वाळकेश्वरीि अण्णाचं्या सिारीिी एक 
बैठक झाली. या बैठकीिी बािमी क ठूर्न िरी र्नार्नाचं्या कार्नावर गेली. त्यारं्ना कोणी या बठैकीला 
बोलाचवणेही केले. अण्णार्ना याबद्दल काही ठाऊक र्नव्हिे. सिारवादर्न उत्तम रीिीरे्न िालले होिे, रंग भरि 
होिा, इिक्याि र्नार्ना आले. त्यारं्ना पाहिाि अण्णा दिकले व क्षणभर सिार थाबंवरू्न खाली मार्न घालूर्न 
बसले. िोि र्नार्नारं्नी “िालू दे, िालू दे, थाबंलास का?” असे म्हटले, अण्णारं्नी प न्हा सिार वार्जचवण्यास 
स रुवाि केली. त्या चदवशी असा रंग आला की चर्जकडे चिकडे िारीफ होऊ लागली. वार्जचवणे 
थाबंचवलयावर र्नार्नारं्नीपण “बरा अभ्यास केला आहेस” इिकेि म्हणूर्न िे गेले. घरी आलयावर अण्णाचं्या 
माि श्रींर्ना पण म्हणाले, “आपला गर्जा सिार फार िागंली वार्जव ूलागला आहे. कोठे त्यारे्न इिका अभ्यास 
केला कोण र्जाणे”. माि श्रींर्नी इिकेि म्हटले की, “िे असो, पण त्याच्या अभ्यासाि या सिारीम ळे खळ 
पडायला र्नको. त्याला िागंली िाकीद द्या”. िशी िाकीद देण्यािी वस्ि ििः आवश्यकिा र्नव्हिी. कारण 
अण्णािंा अभ्यास िागंला िालला होिा. चवलक्षण ब चद्धमत्ता व धारणाशक्िी याम ळे कॉलेर्जाि ऐकलेली 
लेक्िरे आठवरू्न त्यािंी चटप्पणे घरी येऊर्न करूर्न ठेवण्यािा त्यािंा पचरपाठ होिा. या चटप्पणािें दोर्न-
िारदा वािर्न केले की चवषय त्यारं्ना िोंडपाठि होि असे. ही सवय प ढे त्याचं्या आवडीच्या संगीि 
चवषयाच्या अभ्यासाि त्यारं्ना फार उपयोगी पडली. एखादे वषय अण्णा प ण्याच्या डेक्क्र्न कॉलेर्जाि पण होिे. 
कॉलेर्जाि काही प्रोफसर सारखे कंटाळवाण्या रीिीरे्न लेक्िर देि राहणारे असिाि. चवद्यार्थयांिे लक्ष आहे 
की र्नाही, त्यारं्ना आपण बोलि आहो िे समर्जि आहे की र्नाही याकडे त्यािें लक्षि र्नसिे, असलया वगाि 
अण्णा बरेि वळेा गैरहर्जर राहाि. त्याबद्दल त्यारं्ना प्रोफेसर मर्जक रांकडूर्न ठपकाही चमळि असे. पण त्या 
चवषयाि त्यािंी प्रगिी पाहूर्न प्रोफेसरारं्ना काही बोलिा येि र्नसे. 

 
५. वणकलीचा व्र्वसार् व गार्न उत्तजेक मंडळीत गार्न कलेचे णशक्षि 

 
सर्न १८८५ मध्ये बी.ए. व रं्निर दोर्न वषांर्नी एल् .एल् .बी. उत्तीणय होऊर्न अण्णासाहेब वचकली करू 

लागले. एवढ्या अवधीि र्नार्ना परलोकवासी झाले होिे. एका खटलयासाठी अण्णारं्ना करािी हायकोटास 
र्जाऊर्न िो लढावा लागला होिा. सबब काही मचहरे्न त्यारं्ना करािीला र्जाऊर्न वचकली िालवावी लागली. 
हािी घेिलेला खटला कर्जकूर्न अण्णा परि म ंबईला आले व म ंबईिि वचकली करू लागले. प्रचिवादी 



 

अनुक्रमणिका 

पक्षािी उलट िपासणी करण्याि अण्णािंा हािखंडा होिा. असा एकही फौर्जदारी खटला अण्णारं्नी 
िालचवला र्नाही की र्जो त्यारं्नी कर्जकला र्नाही. उघड लबाडीिे खटले िे सहसा हािी घेि र्नसि. 
कायद्याच्या अज्ञार्नाम ळे म्हणा, भोळेपणाम ळे म्हणा फसलेलया पक्षकारारं्ना सोडचवण्यासाठी िे सदा ित्पर 
असि व हरिऱ्हेरे्न आपलया ह षारीर्न केस कर्जकूर्न देि. एकदा एक श्रीमंि व्यापारी लाखो रुपयािंा ऐवर्ज 
लबाडीरे्न हस्िगि करण्याच्या उदे्दशारे्न, अण्णािंी ख्यािी ऐकूर्न त्यािेंकडे आला व आपली केस त्यारं्ना 
समर्जाव ूलागला. केस ऐकूर्न, त्यािली धडधडीि लबाडी पाहूर्न िी कर्जकण्यािा आत्मचवश्वास असिाही 
अण्णारं्नी केस हािी घेण्यािे साफ र्नाकाचरले. पक्षकारारे्न फार फार आग्रह केला, बरीि मोठी फी पण देऊ 
केली. पण अण्णारं्नी िी केस हािी घेिली र्नाही. िरी वयाच्या पन्नासाव्या वषी धंदा सोडूर्न राचहलेले आय ष्ट्य 
संगीिसेविे विेण्याि उदरचर्नवाहासाठी कोणाच्या िोंडाकडे पाहण्यािी पाळी येऊ र्नये इिके द्रव्यार्जयर्न 
करूर्न ठेवण्याइिकी त्यािंी वचकली िागंली भरभराटीि िालि राचहली. 
 

वचकली िालवीि असिार्नास द्धा अण्णासाहेबािंा संगीिािा व्यासंग अव्याहि िाल ि होिा. वर 
म्हटलयाप्रमाणे शहराि होि असलेलया बड्या बड्या उस्िादाचं्या गायर्नवादर्नाच्या बठैकीि िे रे्नहमी हर्जर 
असि. ही गाणी वार्जचवणी िे एखाद्या संशोधकाच्या दृष्टीरे्न ध्यार्न देऊर्न ऐकि असि. ही गाणी ऐकि 
असिार्ना अण्णारं्ना या रागदारी संगीिाि एक प्रकारिा एकसूत्रीपणा व चर्नयचमि पद्धचि चदसूर्न आली. म ख्य 
म ख्य प्रिारािील राग यमर्न, केदार, चबहाग, छायार्नट, भपू, सारंग, दरबारी, कान्हडा, बागेश्री, बहार, 
वसंि, परर्ज, भरैव, आसावरी, र्जौर्नप री, िोडी इत्यादींच्या स्वरूपाि सवय गायक-वादकाचं्या गायर्न-
वादर्नाि अगदी सारखेपणा चदसला. या रागाि गायलया-वार्जचवलया गेलेलया परंपरागि संगीि रिर्नािं पण 
स्थूल प्रमाणाि िसाि सारखेपणा चदसूर्न आला. हे सवय पाहूर्न अण्णारं्ना रागदारी सगंीि ही एक महत्त्वपूणय 
परंपरागंि चर्नयमाप्रमाणे िालि असलेली चवद्या आहे याबद्दल खात्री झाली व आिा गायर्नािाही अभ्यास व 
संगीिशास्त्रािा अभ्यास करण्यािी प्रबल इच्छा त्यािें मर्नाि उत्पन्न झाली. वचकली िालवीि असिार्ना 
अण्णासंाहेबारं्नी हा अभ्यास स रू केला. 

 
यावळेी म ंबईि िाडदेव रस्यावर ‘गायर्न उते्तर्जक मंडळी’ या र्नावािा एक संगीि क्लब त्या वळेच्या 

बड्या बड्या पारशी शचेठयारं्नी िालचवला होिा. या क्लबािा म ख्य उदे्दश म ंबईि असलेलया मोठमोठ्या 
र्नामाचंकि गायक-वादकािें र्जलसे क्लबाि करूर्न त्यािें गायर्न-वादर्न ऐकणे हा होिा. इिर बाबिींि, 
घरािी आरास, खाणे, चपणे, उठणे, बसणे वगैरे बाबिीि सवयस्वी पािात्य रीिीरे्न राहणारे हे म ंबईिे पारशी 
लोक संगीिाच्या बाबिीि मात्र पूणयपणे भारिीय होिे. त्यारं्ना कहद स्थार्नी रागदारी संगीिािा अिोर्नाि शौक 
होिा. वर उल्लेचखलेलया सवय उस्िादािें र्जलसे या गायर्न उते्तर्जक मंडळीि होि असि. क्लबाच्या 
सभासदापंकैी काहींर्ना संगीि चशकण्यािी पण हौस उत्पन्न झाली. याकचरिा एक-दोर्न रागदारी संगीिािे 
चशक्षकपण क्लबमध्ये लावले गेले. त्याि रावर्जीब वा बेलबागकर म्हणूर्न एक दचक्षण हैद्राबादच्या रै्जरू्नल्ला 
खाँिे चशष्ट्य ध्र पद गाणारे ठेवले गेले. इिरही म सलमार्न उस्िाद अलीह सैर्न खाँ र्नावािे एक गायक व त्यािें 
मामा चवलायि ह सैर्न खाँ हे, एक िबलर्जी व सारंगीवादक ठेचवले गेले. या गायर्न उते्तर्जक मंडळीिे मेंबर 
अण्णा झाले व रावर्जीब वा व अलीह सैर्न खाँ व चवलायि ह सैर्न खाँ यारं्जपाशी गायर्नािा अभ्यास करू 
लागले. या उस्िादाकंडूर्न दोर्न-िीर्नश े ध्र पदे व काही ख्याल अण्णारं्नी र्जमा केले. लहार्नपणापासूर्न 
संगीिािा व्यासगं व प ढे सिारवादर्नाि प्रावीण्य याम ळे स्वरज्ञार्न अण्णािें पके्क होिे. याचशवाय रागदारी 
गायर्न-वादर्नही ओिप्रोि कार्नावरूर्न गेलेले असलयाम ळे रावर्जीब वािंी ध्र पदे व अलीह सैर्न खाँिे ख्याल 
चशकण्यास अण्णारं्ना म ळीि प्रयास पडले र्नाहीि. चशकूर्न घेिलेलया ख्यालावर मेहर्नि व चविार करूर्न 
त्यारं्नी त्यािंी चटप्पणे आपलया सोईच्या स्वरचलपीमध्ये चलहूर्न ठेवली. त्यािें मर्नर्न करूर्न त्यामध्ये चदसलेले 
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रागािे चर्नयम व गाण्याच्या रीिीवर त्यारं्नी आपलयाकचरिा चटप्पणे करूर्न ठेचवली. इकडे संगीिावरिे र्ज रे्न 
वाङ्मयही पाहण्यास व त्यािा लक्षपूवयक अभ्यास करण्यासही स रुवाि केली. त्यावळेी भरि र्नाट्यशास्त्र, 
संगीि रत्र्नाकर, संगीि दपयण, संगीि रागचवबोध, संगीि पाचरर्जाि, र्नारदी चशक्षा इिकेि र्ज रे्न संस्कृि गं्रथ 
उपलब्ध होिे. त्यािंा लक्षपूवयक अभ्यास केलयावर प्रिचलि संगीि या गं्रथांिूर्न वणयर्न केलेलया संगीिापासूर्न 
बरेि पचरवर्मिि झालेले आहे ही एक गोष्ट प्राम ख्यारे्न अण्णासाहेबाचं्या चर्नदशयर्नास आली. या गं्रथांि वणयर्न 
केलेले संगीि हळूहळू कसे व का बदलि गेले यािा इचिहास शोधणे प्राप्िि झाले. या व संगीिाच्या प्रत्यक्ष 
स्वरूपाि कसकसे फेरफार होि गेले त्याचं्या संशोधर्नासाठी अण्णारं्ना साऱ्या देशभर चफरूर्न संगीि चवद्वार्न 
मंडळी व र्नामाचंकि अचधकारी गायक-वादकाचं्या भेटी घेऊर्न माचहिी चमळचवण्यािी आवश्यकिा र्जाणव ू
लागली. 

 
६. संगीत संशोधन र्ात्रा व पुढील प्रचंड संगीत वाङ्मर्ाची पूवयतर्ारी 
 

र्ज न्या, वर उल्लेचखलेलया गं्रथािंा अभ्यास काही वष ेकेलयावर इसवी सर्न १९०४ साली अण्णासाहेब 
संशोधर्नाच्या प्रवासाला चर्नघाले. मध्यिंरी श्री. रावर्जीब वा बेलबागकर, अलीह सैर्न खाँ व चवलायि ह सैर्न 
खाँकडूर्न चमळालेलया ध्र वपद ख्यालािंा अभ्यास िालूि होिा. प ढे लवकरि श्री. रावर्जीब वा वारले व 
अलीह सैर्न खाँ व चवलायि ह सैर्न खाँ पण गायर्न उते्तर्जक मंडळीिी र्नोकरी सोडूर्न गेले व त्याचं्या र्जागी 
म रादाबादिे र्नर्जीर खाँ र्नावािे एक त्याि वळेी म ंबईि येऊर्न राचहलेले व प्रचसद्धी पावलेले सारंगीवादक व 
गायक गायर्न उते्तर्जक मंडळीि र्नोकरीि रुरू्ज झाले. याि वळेेस अण्णासाहेब त्यारं्ना आिापयंि झालेलया 
गं्रथवािर्नािा व गायर्न उते्तर्जक मंडळीि उस्िादाकंडूर्न चमळालेलया प्रत्यक्ष िालमीिा र्जो अर्न भव येई त्यािी 
चटप्पणे करूर्न ठेवीि असि. या चटप्पणािं चिर्जािंी र्नोंद करण्यासाठी त्यारं्नी स्वििःप रिी एक स्वरचलपी 
बर्नवरू्न ठेवली होिी. या स्वरचलपीि कोमल स्वराचं्या मार्थयावर ‘को’ व िीव्र मध्यमासंाठी मार्थयावर एक 
उभी रेघ ककवा “िी” हे अक्षर अथवा कलयाण थाटालाि श द्ध मेल त्यावळेी समरू्जर्न इिर श द्ध स्वरापं्रमाणेि 
िीव्र मध्यम पण चिन्ह चवरचहि चलहीि. या स्वरचलपीिा र्नम र्ना गायर्न उते्तर्जक मडंळीरे्नि छापचवलेलया 
“स्वरमाचलका” र्नावाच्या प स्िकाि पाहावयास सापडेल. याि फक्ि ५०-६० रागाचं्या िालबद्ध सरगमी 
चदलेलया आहेि. अण्णाचं्या संगीि प्रकाशर्नापंैकी हे सवांि पचहले प्रकाशर्न आहे. 

 
गायक-वादकाचं्या बैठकी, स्वििः घेिलेली िालीम व प्रािीर्न गं्रथोक्िीि इत्यादींवर चलहूर्न 

ठेवलेली चटप्पणे व त्यावर केलेले स्वििःिे चविार कधी कधी गायर्न उते्तर्जक मंडळीच्या आपलया 
चमत्रमंडळीि अण्णासाहेब वािूर्न दाखवीि असि. अण्णासाहेब एक यशस्वी वकील होिे. सवय प्रथम, र्जी 
माचहिी चमळाली िी गोळा करूर्न चलहूर्न ठेवरू्न, िीवर साधकबाधक सवय प्रमाणे पाहूर्न चिर्जबद्दल म दे्दसूद 
चविार करूर्न चलहूर्न ठेवलेली असलयाम ळे ही चटप्पणे एक शास्त्रीय ििेिे रूप घेऊ लागली. गायर्न उते्तर्जक 
मंडळीिे सवय सभासद, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंचर्जचर्नअर, सरकारी ह दे्ददार व मोठे श्रीमंि व स चशचक्षि 
पारशी शठे लोक असलयाम ळे त्यारं्ना ही चटप्पणे चवद्वत्तापूणय व संगीिाच्या उपयोगी माचहिीरे्न ओिप्रोि 
भरलेली असलयाम ळे अत्यिं महत्त्वािी वाटावी याि र्नवल काय? याि चटप्पणाचं्या आधारावर प ढे काही 
वषांर्नी प्रचसद्ध झालेले अफाट संगीि साचहत्य, कहद स्थार्नी संगीि पद्धिी ४ भागािं, लक्षणगीि संग्रह, 
गीिमाचलका, क्रचमक प स्िक माचलका, ६ भागािं, इंग्रर्जीि चलचहलेले काही सगंीिाच्या ऐचिहाचसक 
माचहिीच्या लेखािें व याचशवाय काही र्ज न्या अप्रचसद्ध गं्रथािें संपादर्न इत्यादी कायय अण्णासाहेबारं्नी केले. 
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वर म्हटलेि आहे की, म रादाबादिे म ंबईि प्रचसद्ध असलेले र्नर्जीर खाँ गायर्न उते्तर्जक मंडळीि 
संगीि चशक्षकाच्या र्जागेवर रे्नमले गेले होिे. हे खाँ साहेब एक स्विंत्र चविारािें माणसू होिे. ‘बाबा वाक्यम्  
प्रमाण’ंिे अर्न यायी र्नव्हिे. संगीिाच्या शास्त्रीय चर्नयमािंा चिटकारा करणारे र्नव्हिे. अण्णासाहेब गायर्न 
उते्तर्जक मंडळीि आपली चटप्पणे वािीि त्यावळेी हे खाँ साहेब रे्नमारे्न उपस्स्थि राहूर्न िी लक्षपूवयक ऐकि 
असि. अण्णासाहेबाकंडूर्न त्यारं्नी संगीिाच्या मौचलक चसद्धािंावरिे व रागलक्षणािें काही संस्कृि श्लोक, 
उिरवरू्न घेऊर्न िे पाठही करूर्न ठेवले होिे. अण्णासाहेब यावळेी र्ज न्या चिर्जाचं्याि स्वरावंर ककवा स्विंत्र 
रीिीरे्न रिूर्न रागािंी लक्षणगीिे, अथाि रागािें स्वर मेल, वज्यावर्जय स्वर, आरोह अवरोह, गाण्यािा वळे, 
महत्त्वाच्या स्वर-संगिी, वादी, संवादी इत्यादी त्या त्या रागािंी लक्षणे, चर्नयम समर्जाचवणारी गीिे चलहीि 
असि व गायर्न उते्तर्जक मडंळींच्या आपलया चमत्रारं्ना ऐकवीि. र्नर्जीर खाँ साहेबारं्नीपण ही लक्षणगीिे 
ऐकली. त्यारं्ना िर िी फारि आवडली व स्वििः िी पाठ करूर्न म्हणि असि. म ंबईिील आपलया 
चशष्ट्यवगासही त्यारं्नी िी चशकवरू्न त्याचं्याकडूर्न महफलीि िी िे गाववीि असि. म ंबईच्या प्रचसद्ध व 
सवयमान्य गाचयका श्रीमिी अंर्जर्नीबाई मालपेकर या उस्िाद र्नर्जीर खाँच्याि चशष्ट्या यारं्ना पण बरीि 
लक्षणगीिे अवगि आहेि. द सरी एक गाचयका फैर्जाबादिी अच्छर्नबाई र्नावािी र्नर्जीर खाँकडे िालीम 
घेिलेली होिी. या बाईपण अण्णासाहेबािंी लक्षणगीिे गाि असि. अण्णासाहेबाचं्या संपकाम ळे र्नर्जीर खाँ 
व त्यािें बधूं, छज्ज ूखाँ व खादीम ह सैर्न खाँ या सवांर्ना सगंीिाच्या शास्त्रीय चर्नयमािंी माचहिी बरीि झाली 
होिी व याम ळे उस्िाद लोकामंध्ये या घराण्यािा थोडासा दरारा होिा. या शास्त्रीय माचहिीि काही भाग 
दाचक्षणात्य ‘कर्नाटकी’ संगीिाच्या मलू चसद्धािंािंीही ििा कधी कधी होि असे. त्यािीही थोडीबह ि 
माचहिी या उस्िाद लोकारं्नी व त्याचं्या म लारं्नी करूर्न घेिली होिी. ही माचहिी प ढे छज्ज ूखाँिे चिरंर्जीव श्री. 
अमार्नअली खाँ यारं्ना काही र्नवीर्न रिर्ना करण्यास उपयोगी झाली. 

 
मध्यंिरी अण्णासाहेबािें लग्र्न होऊर्न त्यारं्ना एक म लगीपण झाली होिी. पण थोड्या वषांर्नीि 

त्यािंी पत्र्नी व म लगी दोघीही वारलया व अण्णासाहेबािें संसारस ख समाप्ि झाले. िेव्हापासूर्न, त्यारं्निरिे 
सवय आय ष्ट्य त्यारं्नी संगीिसेविेि विेले. सर्न १९१० पयंि आपलयाला आय ष्ट्यभर प रेल, रोर्जच्या गरर्जा 
भागचवण्यासाठी कोणाच्या िोंडाकडे पाहाव े लागणार र्नाही, इिकी पशैािी िरिूद करूर्न ठेवण्यासाठी 
त्यारं्नी वचकलीिा धंदा िालचवला व १९१० मध्ये िी कायमिी सोडूर्न चदली. र्नाही िरी, त्यारं्ना या 
वचकलीच्या धंद्यािा र्जो अर्न भव आला, क्वचित प्रसंगी िर िोराला सोडूर्न संन्याशाला बळी देण्यासारखे 
प्रकार केवळ वचकलीच्या डावपेिारं्नी होि असलेले त्यारं्ना आढळूर्न आले िे पाहूर्न या धंद्यािा मर्नापासूर्न 
चिटकारा आला होिा. अण्णासाहेबांिा व माझा संबधं प ढे ग रु-चशष्ट्य या र्नात्यारे्न झाला त्या चवषयीिी 
हकीगि प ढे येईलि. पण येथे वचकलीच्या धंद्याच्या संदभाि एका गोष्टीिा उल्लखे करावासा वाटिो. 
अण्णासाहेबापंाशी संगीिािे चशक्षण घेि असिा माझे शाळा व कॉलेर्जिे चशक्षण त्याचं्याि आग्रहावरूर्न िालू 
होिे. प ढे बी.ए. उत्तीणय झालयावर वचकलीिा अभ्यास करण्यािा माझा चविार होिा. पण मला 
अण्णासाहेबारं्नी या धंद्याि पडू र्नको, मर्निःश द्धीच्या, मर्निःस्वास्र्थयाच्या दृष्टीरे्न या धंद्यासारखा वाईट धंदा 
र्नाही, असा उपदेश केला. यावरूर्न त्यारं्ना स्वििःला या धंद्याबद्दल चकिी चिटकारा होिा िे चदसूर्न येिे. 

 
याि वळेी र्नर्जीर खाँकडे एक ग र्जराथी गृहस्थ श्री. वाडीलाल चशवराम र्नायक र्नावािे गाणे चशकि 

असि. हे एका प्रचसद्ध ग र्जराथी र्नाटक मंडळीमध्ये र्नाटकािील ग र्जराथी पदाचं्या िाली रिण्याच्या 
कामावर होिे. एका ससं्कृि पाठशाळेि हे र्ज न्या वैयाकरण पद्धिीरे्न, पाचणर्नीिा अष्टाध्यायी सूत्रपाठ, 
चसद्धािं कौम दी, धाि रूपावळी, शब्दरूपावळी, महाकवींिी काव्ये, र्नाटके, वगैरे प स्िकािंा पण अभ्यास 
करीि असि. र्नाटक मंडळीि काम करीि असि िरी त्यारं्ना रागदारी संगीिािी व ससं्कृिािी चवशषे आवड 
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होिी. संगीिािे शास्त्र चशकण्यािी पण त्यारं्ना हौस होिी. र्नर्जीर खाँकडूर्न, अण्णासाहेबािंी िारीफ व 
त्याचं्या संगिी झालेलया ििेचवषयी िे घरी गोष्टी सागंि. त्या ऐकूर्न श्री. वाडीलालारं्ना अण्णासाहेबारं्ना 
प्रत्यक्ष भेटण्यािी इच्छा झाली व त्यारं्नी खाँ साहेबारं्ना अण्णासाहेबाचं्या भेटीला आपणास घेऊर्न 
र्जाण्याचवषयी चवरं्निी केली व एक चदवस खाँ साहेबाचं्या संगिी िे अण्णासाहेबाचं्या घरी गेले. खाँ साहेबारं्नी 
वाडीलालािंा पचरिय करूर्न चदला. वाडीलालािंी शास्त्रीय धिीवर रागदारी संगीि चशकण्यािी उत्कट 
उत्कंठा पाहूर्न व त्यािंा संस्कृिािा व्यासंग पाहूर्न अण्णासाहेबािंा त्याचं्या चवषयी फार उत्तम ग्रह झाला व 
त्यारं्नी वाडीलालारं्ना वळे चमळेल िेव्हा माझ्याकडे येि र्जाव ेअशी सूिर्ना केली. िेव्हांपासूर्न वाडीलालर्जी 
अण्णासाहेबाकंडे चर्नयमारे्न र्जाऊ लागले. व प ढे अण्णासाहेबाचं्या संगीिासंबधंीच्या चविारािंा, संगीिािे 
र्ज रे्न गं्रथ वािूर्न व अण्णासाहेबापंाशी असलेलया चिर्जािंा, ‘ध्र वपद’ ख्यालािंा अभ्यास करूर्न 
वाडीलालर्जींिी अण्णासाहेबावंर र्जी भक्िी व श्रद्धा बसली िी कायमिीि. अण्णासाहेबाचं्या आय ष्ट्यभर व 
प ढे स्वििःच्या अंिकाळापाविेो वाडीलालर्जी अण्णासाहेबािें एक चर्निःसीम भक्ि होऊर्न राचहले, इिके की, 
अण्णासाहेबाचं्या चवरुद्ध त्याचं्यासमोर टीका करण्यािी कोणािीही प्राज्ञा र्नसे. त्यारं्ना संगीिािे शास्त्रीय ज्ञार्न 
व चिर्जाचं्या अभ्यासाम ळे सगंीिाच्या कलात्मक स्वरूपािी पण िागंलीि ओळख झाली असलयाम ळे कोणी 
काहीही आके्षप अण्णासाहेबाचं्या चसद्धािंावर केले िर त्यावर म दे्दसूद ििा करूर्न व प्रत्यक्ष चिर्जािंी 
उदाहरणे गाऊर्न देऊर्न आके्षपािें चर्नरसर्न िेव्हाि करीि. वाडीलालारं्नी, काही चदवस उदेपूरला राहूर्न 
उस्िाद र्जाचकर-उद-दीर्न खाँकडे ‘र्नोम थोम्’ िी आलापािंी िालीम पण घेिली होिी. 

 
अण्णासाहेबाकंडे वाडीलालर्जी स मारे १८९८ पासूर्न चशकू लागले. 
 
म ंबईि र्नावार्जलेले एक वकील श्री. शािंाराम र्नारायण पाटकर र्नावािे, वाळकेश्वरी बंगला बाधूंर्न 

राहाि असि. या पाटकरािंा व वाळकेश्वरिे र्नार्नासाहेब भािखंडे यािंा िागंला स्रे्नहसंबंध होिा. अण्णािें 
या वकीलसाहेबाकंडे र्जाणे-येणे असे. पाटकरािंा अण्णावंर चवशषे लोभ होिा. या पाटकरारं्ना दोर्न म ली 
होत्या. म लगा र्नव्हिा. म लींपैकी एक म लगी त्याचं्या हयािीिि वारली. त्यावळेच्या कायद्याप्रमाणे मागे 
राचहलेलया म लीलाि, म्हणरे्ज श्रीमिी धाकलीबाई स कथर्नकर यारं्नाि वचडलािंी इस्टेट चमळाली. या 
धाकलीबाईिे यर्जमार्न हे एक िागंले उदयोन्म ख इचंर्जचर्नअर होिे. पण द दैवारे्न हेही श्री. पाटकर याचं्या 
हयािीिि वारले. अण्णा या स मारास हायकोटय वचकलीिी परीक्षा पास होऊर्न वचकली करू लागले होिे. 
पाटकरारं्नी आपलया मागे म लगा र्नाही हे पाहूर्न अण्णारं्ना या बाबिीि लक्ष घालूर्न इस्टेटीिी देखरेख व 
वचहवाट करण्यास इस्टेटीिे रस्टी म्हणूर्न रे्नचमले. ही र्जबाबदारी अण्णारं्नी पूणयपणे पार पाडूर्न 
धाकलीबाईिी म ले वयाि आलयावर इस्टेट त्याचं्या हवाली केली. धाकलीबाईिे वडील चिरंर्जीव डॉ. चवष्ट्ण  
सीिाराम स कथर्नकर यारं्नी र्जमयर्नीि काही वष ेराहूर्न संस्कृिािा अभ्यास करूर्न त्याि डॉक्टरेट चमळचवली. 
स्वदेशी परि आलयावर िे प ण्याच्या डॉ. भाडंारकर चरसिय इस्न्स्टटू्यटिे म ख्य आिायय रे्नमले गेले. 
महाभारिािे संशोधर्न व त्याच्या र्नव्या आवृत्तीिे संपादर्न व प्रकाशर्न डॉ. चवष्ट्ण  सीिाराम स कथर्नकर 
याचं्याि हस्िे झाले. याि पदावर कायय करीि असिा िे चर्नवियले. धाकलीबाईिे द सरे चिरंर्जीव श्री. 
भालिंद्र सीिाराम हे एक यशस्वी सॉचलचसटर होिे. अण्णासाहेबािें, त्याचं्या सगंीि संशोधर्न, संगीि 
वाङ्मयािे प्रकाशर्न, अचखल भारिीय संगीि पचरषदािें आयोर्जर्न संगीि चशक्षण संस्थािें ससं्थापर्न इत्यादी 
कायांि, भालिंद्रराव म ख्य सहायक होिे. संगीि संशोधर्नाकचरिा अण्णासाहेबारं्नी केलेलया भारिभरच्या 
यात्रािं भालिदं्रराव हे रे्नहमी त्याचं्या संगिी असि. अण्णासाहेबारं्ना भालिंद्रराव आपले चहिकिे, रस्टी या 
र्नात्यारे्न आपले पालक म्हणरू्न वचडलासंारखे मार्नीि. रं्निरिी काही वष ेअण्णासाहेब भालिंद्ररावाचं्या येथेि 
राहाि. भालिदं्रराव अण्णासाहेबाचं्या स्वगयवासारं्निर िार वषांर्नीि १९४० साली वारले. असो. 
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अण्णासाहेबारं्ना र्ज न्या घराणेदार, चिर्जािें महत्त्व फार वाटि असे. कारण र्ज न्या गं्रथाि, फार 
काय, ‘संगीि पाचरर्जाि’ ‘संगीि दपयणा’ सारख्या अपेक्षाकृि अलीकडच्या गं्रथािस द्धा वर्मणलेलया 
संगीिापासूर्न आर्जिे रागदारी संगीि वळेोवळेी होि आलेलया पचरवियर्नाम ळे बरेि वगेळे झाले असलयाम ळे 
आर्जच्या संगीिशास्त्राला आधार या र्ज न्या घराणेदार चिर्जािंाि होिा ही गोष्ट त्यारं्ना कळूर्न ि कली होिी. 
सबब रे्जथूर्न ज्या व चर्जिक्या चिर्जा चमळिील चििक्या संग्रह करण्यािे त्यािें कायय अव्याहि िालूि होिे. 

 
इकडे श्री. वाडीलालर्जी उस्िाद र्नर्जीर खाँ साहेबाकंडे िालीम घेि असिार्ना प्रचसद्ध र्नत्थर्न खाँ 

साहेबािें ज्येष्ठ चिरंर्जीव महंमद खाँ साहेबािें येणे-र्जाणे र्नर्जीर खाँ साहेबाकंडे वरिेवर होि असे. त्याम ळे 
श्री. वाडीलालर्जींिा त्याचं्याशी िागंला दाट पचरिय होिा. त्याचं्या रे्नहमी भेटी-गाठी व वािालाप होि 
असि. एके चदवशी असेि महंमद खाँ साहेब व वाडीलालर्जी संगिी चफरायला गेले असिार्ना रस्त्याि 
महंमद खाँ साहेब एकाएकी थाबंले व वाडीलालर्जींिा हाि धरूर्न त्यारं्ना थाबंवरू्न म्हणाले, ‘ि म्हारे 
रावसाहबको प रार्नी घरारे्नदार िीरे्ज इकठ्ठा कररे्नका शोक है र्ना? वो देखो’ असे म्हणूर्न रस्त्याच्या द सऱ्या 
बारू्जरे्न र्जाि असलेलया एका उस्िादंाकडे बोट दाखवरू्न म्हणाले, ‘िीर्जोंका खर्जार्ना िला र्जा रहा है। ये 
साहब र्जयपर के म हंमद अली खाँ साहब कोठीवाल के साहबर्जादा है। र्नाम ‘आचषक’ अली खाँ है। िीर्जोंका 
इिर्ना बडा ज़खीरा इर्न लोगोंके पास है चक चर्जसकी हद र्नहीं है। ये बिेारे रुपये पैसे की म सीबि मे है। क छ 
आमदर्नी हाचंसल कररे्न के इरादेसे बबंईमें भटक रहे हैं, म मकीर्न है रावसाहब–उस्िाद लोक अण्णारं्ना 
‘रावसाहब’ या र्नावारे्न संबोधीि असि–के यहाँ इिर्ना क छ काम बर्न र्जाए। कहो िो ि म्हारी म लाकाि उर्नसे 
करा दंू।’ वाडीलालर्जींर्ना आणखी काय पाचहरे्ज होिे? िे लगेि महंमद खाँ साहेबासंंगिी आचषक अली 
िालले होिे चिकडे गेले व त्या उस्िादारं्ना गाठूर्न त्याचं्याशी ओळख करूर्न घेिली. त्यारं्ना अण्णासाहेबाकंडे 
घेऊर्न र्जाण्याचवषयी चविारले. आचषक अली खा साहेबारं्नी आरं्नदारे्न वाडीलालर्जींच्या सूिरे्नला आपला 
रुकार चदला. वाडीलालर्जी रं्निर लगेि अण्णाकंडे गेले व ही हकीगि त्यारं्ना कळचवली. अण्णा असलया 
गोष्टीस सदैव ियारि असि. त्यार्नी आचषक अली खाँ साहेबारं्ना घेऊर्न येण्यास साचंगिले. त्याप्रमाणे 
द सऱ्या चदवशी वाडीलालर्जी उस्िाद आचषक अलींर्ना घेऊर्न अण्णासाहेबाकंडे पोहोिले. संभाषणाि 
अण्णारं्नी आपलया कायाचवषयी, संगीिशास्त्र व संगीिािे प्रयोगात्मक स्वरूप, िसेि प्रिचलि रागाचं्या चर्नयम 
धमावर यथेष्ट ििा करूर्न आचषक अली साहेबारं्ना आपला पचरिय करूर्न चदला. या झालेलया ििेि 
अण्णासाहेब एक संगीिचवदे्यि फार खोल, अर्न भवी व सगंीिाच्या सेवलेा चर्निःस्वाथी ब द्धीरे्न वाचहलेले गृहस्थ 
आहेि ही गोष्ट खाँ साहेबारं्ना पूणयपणे पटली. ििेच्या ओघाि अण्णारं्नी आधीि इिर चर्नचरराळ्या 
उस्िादाकंडूर्न चमळचवलेलया चिर्जापंैकी काही ठळक चिर्जा पण घराणेदार शलैीरे्न गाऊर्न आचषक अली 
साहेबारं्ना ऐकचवलया. रं्निर आचषक अली साहेबारं्नी र्नम न्यादाखल काही आपलया घरच्या चिर्जा अण्णारं्ना 
ऐकचवलया. अण्णासाहेबारं्नी त्याि ज्या ज्या त्यारं्ना पसंि आलया त्या स्वरचलपीमध्ये उिरवरू्न चलचहलया व 
स्वरचलपी वािरू्न त्या उस्िादारं्ना ऐकचवलया व त्यारं्नी एकूर्न पास केलयावर पक्क्या करूर्न वहीि चलहूर्न 
ठेवलया. असा क्रम बरेि चदवस िालूर्न र्जवळ र्जवळ िीर्नश े साडेिीर्नश े चिर्जा अण्णासाहेबाकंडे र्जमा 
झालया. या गोष्टीम ळे म ंबईच्या उस्िाद लोकामंध्ये बरीि खळबळ उडाली. ‘बंबईके पडंीि भािखंडे, आचषक 
अली को ल ट रहे है। ि म्हारी घरकी बहोिसी िीर्जें पंडीि के पास पह ंि गई है। अशा मर्जक रािी पते्र म हंमद 
अली खाँ साहेबारं्ना र्जयपूरला र्जाऊ लागली. बडे चमया ंलगेि म ंबईला आले, व अण्णासाहेबाकंडे पोहोिले. 
आचषक अलींर्नी चदलेलया चिर्जा ऐकण्यािी इच्छा त्यारं्नी दशयचवली, अण्णासाहेबारं्नी त्या त्यारं्ना 
स्वरचलपीवरूर्न ऐकचवलया. त्या ऐकूर्न बडेचमयािंा िेहरा रागारे्न लाल झाला, सवांगािा थरकाप झाला व 
म लाला उदे्दशूर्न म्हणाले, ‘िूरे्न मेरे प श्िों से िली आई ह ई र्जायदाद खिम की, मेरा घर ल टवा चदया। बेहत्तर 
था की खारे्नको ट कडा र्न चमलिे भकेू मर र्जािे उसका रंर्ज म झे इिर्ना र्न होिा हाय पंचडि, ि मरे्न यह क्या 
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चकया?’ अण्णासाहेबाचं्या डोळ्यािं आसव ेआली व बडेचमयाचं्या पायावंर हाि ठेवरू्न म्हणाले, ‘उस्िाद, सब 
कसूर मेरा है। म झे आपका शागीदय समझकर इर्नको म आफ कीचर्जए। म ैआपकी घरकी िीर्जोंकी चहफार्जि 
र्जी र्जार्न से करंूगा, गैर लोगों के हाथ इर्नको र्जारे्न र्न दंूगा। आपकोचह म ैअपरे्न उस्िाद मारंू्नगा, म झसे हो 
सके िो चखदमि करंूगा। म झपर भरोसा रचखए’। चशष्ट्यस्िेऽहम् शाचध माम् त्वाम् प्रपन्नम् अशा अथािी 
चवर्नवणी सद गचदि कंठारे्न अण्णासाहेबारं्नी केलयावर म हंमद अली खाँ साहेबािंा राग शािं झाला. 
अण्णासाहेबारं्नी गाऊर्न दाखचवलेलया आपलया चिर्जा ऐकूर्न मर्नािूर्न त्यांर्ना एका गोष्टीचवषयी चवश्वास उत्पन्न 
झाला की, त्या चिर्जा िंिोिंि त्याचं्या श द्ध रूपािंि चलचहलया गेलया आहेि. त्यांच्या मूळच्या पाठाि 
काहीस द्धा बदल ककवा चबघाड झालेला र्नाही. राग शािं झालयावर बडेचमयारं्नी आणखी काही चिर्जा 
ऐकचवण्यास अण्णासाहेबारं्ना आग्रह केला. त्या सवय ऐकूर्न खाँ साहेब फार प्रसन्न झाले, इिके की त्यारं्नी 
रं्निर आपणही काही चिर्जा स्वििः म्हणूर्न अण्णाकंडूर्न चलहूर्न घेिलया. त्याही अण्णासाहेबारं्नी र्जशाच्या 
िशाि स्वरचलपीवरूर्न खाँ साहेबारं्ना ऐकचवलया. स्वरचलपीवरूर्न इिक्या ह बेहूब चिर्जा म्हणिा येिाि हे 
पाहूर्न बडेचमयारं्ना बरेि आियय व कौि क वाटले. मध्यिंरी अण्णासाहेबारं्नी उस्िाद आचषक अली खाँर्नी 
म्हटलेलया चिर्जा ग्रामोफोर्नवर रेकॉडय करूर्न घेिलया होत्या. त्यापण त्यारं्नी म हंमद अली खाँ साहेबारं्ना 
ऐकचवलया. त्या ऐकूर्न बडेचमयारं्नी स्वििःही काही चिर्जा म्हणूर्न ग्रामोफोर्नवर रेकॉडय करचवलया. मी या 
रेकॉडयस् पाचहलया होत्या. अण्णासाहेबाचं्या मृत्यृरं्निर काही वषांर्नी मी अण्णािें बधूं श्री. हचरभऊ याचं्या घरी 
र्ज न्या टाकाऊ सामार्नािं धूळ खाि पडलेलया पाचहलया होत्या. वाळवीरे्न त्या खाल्लेलया होत्या. त्यािं 
घेिलेलया चिर्जा साफ चमटूर्न गेलेलया होत्या. या रेकॉडयस् र्ज न्या गोल बागंड्याचं्या आकाराच्या होत्या. 

 
र्ज न्या घराणेदार चिर्जाचं्या आधारावर प्रिचलि रागािें वगीकरण व प्रत्येक रागािे चर्नयम बाधंण्यािे 

कायय अण्णासाहेबािें िालूि होिे. िरी चवशषे माचहिी चमळवण्यासाठी मोठमोठ्या संगीि प्रचसद्ध शहरािूंर्न 
प्रवास करणे त्यारं्ना आवश्यक वाटू लागले. धाकलीबाईंर्नास द्धा एकदा भारिभर िीथययात्रा करावयािी 
होिी. एक पंथ दो कार्ज या र्नात्यारे्न त्यांर्नीही िीथययात्रािंा बेि ठरचवला. म लारं्नाही सगंिी घेण्यािे ठरचवले. 
एकंदर िार प्रवास एक पचिम कहद स्थार्न, द सरा दचक्षण भारिािा, चिसरा पूवेिा व रं्निर उत्तर 
कहद स्थार्नािा असे मंडळींर्नी केले. या प्रवासािंी दैरं्नचदर्न िारीखवार हकीकि अण्णासाहेबारं्नी चलहूर्न ठेवली 
होिी. ग र्जराथ व काचठयावाडाि बडोदा व अहमदाबाद, स रि, भावर्नगर, रार्जकोट, द्वारका; पूवेकडे 
र्नागपूर, र्जबलपूर, दचक्षण हैद्राबाद, अलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, चवर्जयार्नगर; उत्तरेि चदल्ली, मथ रा, 
लखर्नऊ, र्जयपूर, उदेपूर, चबकारे्नर व दचक्षणेि म्हैसूर, मद्रास, िंर्जावर, त्रावणकोर, मद रा, इटैयाप रम् 
इत्यादी सवय संगीिप्रचसद्ध शहरे व िीथयस्थार्नािंा प्रवास करीि, त्या त्या चठकाणच्या संगीि चवद्वाव लोक व 
कलाविंारं्ना भेटूर्न त्याचं्याशी ििा करूर्न चमळेल िी माचहिी अण्णासाहेबारं्नी गोळा केली. या सवय प्रवासाि 
दचक्षणेि व्यंकटमखीच्या ककवा फारफार िर रामािात्याच्या पूवीिे, म्हणरे्ज संगीि रत्र्नाकर, भरि र्नाट्य 
शास्त्र इत्यादी प्रिीर्न गं्रथ अभ्याचसलेले कोणी पचंडि अण्णारं्ना आढळले र्नाहीि. िरी इटैयाप रम् िे स ब्राम 
चदचक्षि याकंडूर्न ककचित मर्नोवधेक माचहिी चमळाली. या पचंडिारं्नी ककचित उल्लखे संगीि रत्र्नाकाराि 
वर्मणलेलया अठरा र्जािी व व्यंकटमखीच्या बाहत्तर मेलकत्यांिा मेळ असलयाचवषयी केला होिा. दचक्षणेि 
िेथील िाल पद्धिीिी थोडीशी माचहिी पण चमळाली होिी. उत्तर, पूवय व पचिम भारिाच्या प्रवासाि िर 
प्रािीर्न संस्कृि गं्रथ यथायोग्य समर्जलेला एकही पंचडि त्यांर्ना भेटला र्नाही. उगीि गं्रथ वािलयािा दावा 
करूर्न भलभलत्या कलपर्ना लढवरू्न बसलेले काही पचंडि मथ रा व अहलाबादला अण्णासाहेबारं्ना भेटले. 
पण वादचववादाि अण्णासाहेबारं्नी त्यािंी चदशाभलू कोठे व कशी होि आहे िे समर्जावरू्न चदले. गं्रथांच्या 
बाबिीि अण्णासाहेबाचं्या स्वििःच्या शकंािें समाधार्न मात्र कोणी करू शकला र्नाही. कलकत्त्याि कै. रार्जा 
सोरींद्र मोहर्न टागोर यािंा पण पचरिय अण्णासाहेबारं्नी करूर्न घेिला. या रार्जासाहेबािें दोर्न गं्रथ प्रचसद्ध 
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झालेले अण्णासाहेबारं्नी वािले होिे. त्याि काही शकंा त्यारं्ना होत्या. त्यािें समाधार्न त्याचं्याकडूर्न 
होण्याच्या आशरेे्न अण्णासाहेब त्यार्जकडे र्जाऊर्न त्यािंी भेट त्यारं्नी घेिली. पचहलयाि भेटीि 
अण्णासाहेबाचं्या प्रािीर्न गं्रथावर केलेलया म दे्दसूद व खोलचविाराबंद्दल रारे्जसाहेबारं्ना कौि क व आियय 
वाटले. यारं्निर काही चदवस चर्नत्यचर्नयमारे्न, अण्णासाहेबािंा म क्काम कलकत्याि असेपयंि या दोघाचं्या 
सगंीि ििेच्या बठैकी होि राचहलया. दोघािंा स्रे्नहसंबधं िागंलाि दाट झाला. अण्णासाहेब परि म ंबईला 
आलयारं्निरस द्धा रार्जासाहेबाशंी संगीि ििेिा पत्रव्यवहार रार्जा साहेबाचं्या हयािीपाविेो िालू राचहला. 
कदाचिि रार्जा साहेबाचं्या वारसाकडे हा पत्रव्यवहार अरू्जर्नही असेल. मी हा पत्रव्यवहार शोधूर्न काढण्यािा 
प्रयत्र्न केला. पण द दैवारे्न िो मला चमळाला र्नाही. 

 
स ब्राम दीचक्षि हे व्यंकटमखीच्या संप्रदायािे व त्यािें वशंर्जि होिे. यािें वशंािील श्री. म थ स्वामी 

दीचक्षि यारं्नी संगीि संप्रदाय प्रदर्मशर्नी र्नावािे एक प स्िक चलचहले आहे. मद्रासच्या म्य चझक ॲकॅडमीकडूर्न 
हे प स्िक चमळेल. 

 
७. संगीत गं्रथलेखनाची सुरुवात 
 

या प्रवासारं्निर अण्णासाहेबारं्नी आपले गं्रथ चलचहण्यास स रुवाि केली. सवयप्रथम स्वर माचलका 
र्नावािे एक छोटेसे प स्िक गायर्न उते्तर्जक मंडळींच्या मेंबरासंाठी ग र्जराथी चलपीमध्ये छापूर्न प्रचसद्ध झाले. 
गायर्न उते्तर्जक मंडळींरे्नि हे छापचवले. 

 
त्यारं्निर १९०९ मध्ये ‘कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि’, भाग १ ला व ‘श्रीमल्लक्ष्यसंगीिम्’ ही दोर्न प स्िके 

अण्णासाहेबारं्नी चलहूर्न प्रचसद्ध केली. श्रीमल्लक्ष्यसंगीि हा गं्रथ श्लोकबद्ध संस्कृि भाषेि हे व त्यािीि 
चवस्िृि टीका म्हणूर्न कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि हे प स्िक चलचहले. या पचहलया भागाि कहद स्थार्नी संगीिािे 
मूळ चसद्धािं परंपरागि घराणेदार चिर्जाचं्या आधारावर व त्याि आधारावर बाधंलेले कलयाण (यमर्न), 
चबलावल व खमार्ज थाटाचं्या रागािें चर्नयम व चवस्िारपूवयक वणयर्न, प्रत्येक रागाच्या पूवयपीचठकेसचहि, प्रिीर्न 
गं्रथािील त्या त्या रागािंी वणयरे्न व िे राग कालार्न सार कसे बदलि र्जाऊर्न त्याचं्या आपापलया प्रिचलि 
स्वरूपापंयंि कसकसे पोहोिले इत्यादी माचहिी, व त्यािें आर्जिे स्वरूप, श्रीमल्लक्ष्यसंगीिािील श्लोकाचं्या 
आधारासंचहि व शवेटी प्रत्येक रागािा थोडथोडा स्वर चवस्िार इिका भाग आला आहे. 

 

 
पंणडत भातखंडे (१९१२) 
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बडोदा रे्थे अणखल भारतीर् संगीत पणरषदेच्र्ा प्रथम अणधवेशनात पणरषदेचे स्थार्ी सणचव पं. भातखंडे 
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लखनौ रे्थे अणखल भारतीर् संगीत पणरषदेच्र्ा चतुथय अणधवेशनात मॉणरस म्रु्णिक कॉलेजच्र्ा 

संस्थापकाचं्र्ा समवेत पं. भातखंडे (१९२४) 
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डॉ. श्री. ना. रातंजनकर र्ानंा उदे्दशून णलणहलेले पं. भातखंडे र्ाचें इगं्रजी हस्तणलपीतील एक पत्र. 
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पं. भातखंडे र्ाचं्र्ा हस्तणलपीतील ‘लक्ष्र् संगीता’चा काही अशं 
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णडसेंबर १९२५ च्र्ा वार्षषक परीके्षच्र्ा वृत्तान्ताच्र्ा हस्तणलपीचा पत्र क्रमाकं तीन 

(सद पत्राचा खंणडत भाग नष्ट िाला आहे). 
 
८. लेखकाच्र्ा संगीत अध्र्र्नाची हकीगत व पुढे अण्िासाहेबाशंी आलेला संबंध 
 

याि स मारास मला अण्णासाहेबाचं्या प्रथम दशयर्नािा स योग प्राप्ि झाला. माझे संगीि चशक्षण १९०७ 
साली स रू झाले. माझे वडील श्री. र्नारायण गोकवद हे त्यावळेी म ंबईि ग प्ि पोलीस खात्याि इन्पेक्टर होिे. 
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त्यारं्ना स्वििःला संगीिािा अिोर्नाि शौक होिा. िे सिार वार्जवीि. संध्याकाळी ऑचफसमधूर्न घरी 
आलयावर िास दोर्न िास सिारीिा अभ्यास करीि. त्यावळेी आम्ही लहार्न म ले, माझे भाऊ व मी, त्यािंी 
सिार रोर्ज ऐकि त्याचं्या भोविाली बसि होिो. रोर्ज रोर्ज ऐकूर्न आम्हाला काही गिी िागंलया आठवणीि 
राचहलया. त्या गािा िर येि र्नसि पण त्यािंी काही पोरकट स्वभावार्न सार िमत्काचरक र्नाव ेओळखीदाखल 
ठेवली होिी. िी र्नाव े घेऊर्न आमच्या आवडीच्या गिी वार्जचवण्यास आम्ही वचडलारं्ना आग्रह करीि असू. 
वडील मोठ्या आरं्नदारे्न त्या गिी वार्जवरू्न आमिी करमणूक करीि. यावरूर्न आम्ही सवयर्जण संगीिािे 
िाहिे आहोि व चशकचवलयास त्याि काही प्रगिी करू शकू एवढीि गोष्ट वचडलािें लक्षाि आली. सिार 
वार्जचवण्यािा र्नाद त्यारं्ना लागला िेव्हा त्यारं्नी प ष्ट्कळ सिार वादकांिी भेट घेऊर्न चशकचवण्यािी चवरं्निी 
केली. त्यावळेी म ंबईि संगीि चवद्यालय एकपण र्नव्हिे. धंदेवालया लोकाकंडे चशकण्यािे त्यारं्नी प्रयत्र्न केले. 
पण त्यारं्ना त्याि यश आले र्नाही. िेथील वािावरण, बोलण्यािालण्यािी रीि त्यारं्ना पसंि आली र्नाही. 
चशकचवण्यािी पण पद्धि त्यारं्ना पसंि आली र्नाही. आमिे वडील बी.ए. पयंि चशकले सवरलेले व 
संस्कृिािा र्ज न्या वैयाकरणी पद्धिीप्रमाणे िागंला अभ्यास केलेले होिे. ‘समास प्रकरणम्’ (Hints to the 
study of Sanskrit compounds) म्हणूर्न एक लहार्नसे प स्िकस द्धा त्यारं्नी चवद्यार्थयांच्या उपयोगासाठी 
चलहूर्न इ. स. १८९० साली प्रचसद्ध केले होिे. सिारीिा अभ्यास करीि असिा र्नार्ना प्रकारच्या शकंा त्याचं्या 
मर्नाि येि. त्यािंा उलगडा चशक्षकाकंडूर्न होईर्ना. िेव्हा चशक्षकाकंडे र्जाऊर्न िालीम घेणे सोडूर्न, काळे यािें 
सिारीिे पचहले प स्िक चवकि घेऊर्न त्यावरूर्न त्यारं्नी अभ्यास िालवला. त्यािीलि बऱ्यािशा गिी िे 
स्वरचलपीवरूर्न सिारीवर वार्जवीि असि. असो. 

 
आम्हा म लािंी संगीिाकडे प्रवृत्ती आहे हे पाहूर्न त्यारं्नी एक चशक्षक घरी माझे वडील बंधू दादासाहेब 

व मी अशा दोघारं्ना िालीम देण्यासाठी ठेवण्यािा बेि केला. यासाठी कोणा र्जाणत्या माणसाच्या सललयािी 
आवश्यकिा होिी. स दैवारे्न एक वकीलसाहेब श्री. शकंरराव कार्नाड र्नावािे, संगीििज्ञ, असे वचडलाचं्या 
ओळखीिे होिे. हे पोलीस कोटाि खटले िालचवण्यासाठी कधी कधी र्जाि. चिकडे वचडलािंी व त्यािंी भेट 
होि असे. िे संगीिािे र्जाणिे आहेि हे वचडलारं्ना ठाऊक होिे. त्यारं्ना एखादा िागंला संगीि चशक्षक पाहूर्न 
देण्याचवषयी वचडलारं्नी चवरं्निी केली. शकंररावारं्नी श्री. होर्नावर कृष्ट्णंभटर्जी यािंी चशफारस केली. हे 
कृष्ट्णंभटर्जी र्जवळ र्जवळ दीड वषय मला व दादारं्ना संगीिािी प्रथचमक िालीम देि होिे. वचडलािें त्यारं्ना 
चर्नक्षरू्न सागंणे होिे की मला व दादारं्ना उत्तम स्वरज्ञार्न झालयाचशवाय प ढिे काहीस द्धा चशक्षण द्यावयािे 
र्नाही. त्याप्रमाणे आम्ही चर्नदार्न एक वषयभर िरी र्न सत्या सरगमी व पलटे घोटि होिो. हे कृष्ट्णंभटर्जी 
आपलयाला पचटयाला घराण्यािे काले खाँिे शागीदय म्हणावीि असि. एकदा उस्िाद काले खा ंम ंबईि आले 
असिा त्यारं्ना घेऊर्न कृष्ट्णभंटर्जी आमच्या घरी आले होिे. मला आठविे त्याप्रमाणे काले खाँ हे एक 
मध्यमवयािे, साधारण काळ्या वणािेि, कल्ले ठेवलेले, अिकर्न परै्जामा घािलेले, पण रुबाबदार गृहस्थ 
चदसले. आमच्या दादारं्नी काही चदवसारंं्निर कृष्ट्णंभटर्जींकडे चशकावयास बसणे सोडूर्न चदले व मी एकटाि 
चशकि राचहलो. मला स्वरज्ञार्न िर केव्हाि होऊर्न गेले होिे. पण िे कोणाच्या लक्षाि आले र्नव्हिे. एक वषय 
या चशक्षणाि चर्नघरू्न गेलयारं्निर मला स्वििःला स्वरज्ञार्नाचवषयी बराि आत्मचवश्वास आला. इिका की मी 
त्या वळेच्या पोरवयाप्रमाणे, घरािील देवािी घंटा, स्वयंपाकािी भाडंी, िाटे, झाकणे, िाबं,े पेले वगैरे 
िमच्यारं्नी वार्जवरू्न माझ्या िंबोऱ्याच्या ‘सा’ वर िे कोणिे स्वर, कोमल िीव्रासं द्धा होिील िे सागं ूलागलो. 
हा एक मला खेळि होऊर्न गेला. आई, बचहणी, भाऊ, कधी वचडलाचं्यास द्धा र्नाकासमोर एखादे भाडें 
वार्जवरू्न म, कोमल ध, कोमल चर्न, वरिा कोमल रे, इत्यादी र्जो स्वर चर्नघेल त्यािे र्नाव मोठ्या चदमाखारे्न 
सागंि स टलो. प्रथम प्रथम सवांर्नी माझे कौि कि केले. पण वरिेवर रे्जव्हा हा त्रास होऊ लागला िेव्हा 
वडील व आई एकदा रागेपण भरले. पण याि गोष्टीम ळे वचडलारं्ना मला स्वरज्ञार्न पके्क झालयािी र्जाणीव 
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झाली. यारं्निर त्यारं्नी श्री. कृष्ट्णंभटर्जींर्ना मला प ढे चशक्षण देण्यास सूिर्ना केली. त्याप्रमाणे ग रुर्जींर्नी मला 
काही, धू्रपदे, ख्याल, िराणे चशकचवले. त्याि पूवी रागािा एक स ंदर ख्याल, ‘स लिारे्न आलम्, चर्नर्जामूद्दीर्न 
औचलया’ अशा शब्दारं्नी आरंभ होणारा चशकचवला होिा. पण आिा िो आठवि र्नाही. त्यावळेी मला 
स्वरचलपी येि र्नव्हिी. ग रुर्जींर्ना पण येि र्नव्हिी िोंडी िोंडीि िालीम देण्यािी पद्धि होिी. िसेि एक 
धू्रपद यमर्न कलयाणिे ‘हे मर्न गायर्न सब ग र्न राम के’ इत्याचद शब्दारं्नी आरंभ होणारे व पूचरयािा प्रचसद्ध 
िराणा ‘िर्न उदेर्ना दीं िर्नादे्र िदारे िारेदार्नी’ हा चशकचवला होिा.–कोणी हा िारणा मारवा म्हणरू्न 
गािाि.—हा िारणा व देश रागािा’ िदारे दार्नी दीं िर्नों िर्न देरेर्ना’ हा पण चशकचवला होिा. हा देशािा 
िराणा अण्णासाहेबाचं्या कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि क्रचमक प स्िक माचलकेच्या चिसऱ्या भागाि छापलेला 
आहे. असो. हे चशक्षण स मारे सहा मचहरे्न िाललयावर मग वचडलारं्नी काही चमत्र मंडळींच्या सागंण्यावरूर्न 
१९०८ मध्ये कै. अरं्नि मर्नोहर र्जोशी उफय  अिं ब वा यारं्ना मला चशकचवण्यास ठेवले. अिं ब वाचं्यापाशी र्जवळ 
र्जवळ दीड वषय माझी िालीम होि राचहली. अिं ब वा मला चशकवीि असिा एक चदवस श्री. शकंरराव 
कार्नाड माझ्या िालमीच्याि वळेी संध्याकाळी ६ वार्जिािे स मारास एका गृहस्थास घेऊर्न आले. माझे 
वडील माझ्या िालमीच्या वळेी रे्नहमी र्जवळ बसि असि. त्याप्रमाणे त्या चदवशीही िे बसले होिे. मी 
पोरवयाि असलयाम ळे व माझा आवार्जही चवशषे गोड असलयाम ळे माझे गाणे लोकारं्ना आवडे. आमच्या घरी 
स्वििः शकंररावाखेंरीर्ज करूर्न इिरही काही वचडलािंी स्रे्नही मंडळी माझ्या िालमीच्या वळेी मधूर्न मधूर्न 
येि व खूष होऊर्न र्जाि. त्याम ळे आपले गाणे लोकारं्ना आवडिे व िे खूप वाह वाह करिाि ही र्जाणीव मला 
झाली व ककचित अंगाि गाण्यािी ग मीही उत्पन्न झाली होिी. सबब त्या चदवशी शकंररावासंगिी आलेले 
गृहस्थ माझे गाणे एकूण चदपूर्न र्जािील व िारीफेिे प ल बाधिील असा अपेके्षरे्न मी मोठ्या उत्साहारे्न व 
चशकस्िीरे्न गाऊ लागलो. पण हे र्नव ेपाह णे स्िब्ध बसूर्न र्न सिे ऐकि राचहले. एखादा स्वर बरासा लागला 
ककवा िार्न सफाईदार चर्नघाली की ककचित स्वीकृिीदाखल डोके हळूहळू [वर खाली हलवीि एवढेि. मी 
िर थोडा चहरम सला झालो. सरिेशवेटी मी गाणे सपंचवले िेव्हा िे ककचित प ढे सरकूर्न त्यारं्नी मला संगीि 
सप्िकािे श द्ध व चवकृि बाराही स्वर एका मागूर्न एक ओळीरे्न अथाि       ग ग म  प ध ध           आरोह 
अवरोह करूर्न म्हणावयास साचंगिले. अंि ब वा र्जरा ब िकळ्याि पडलयासारखे झाले. कारण या प्रश्र्नािे 
उत्तर हा पोर ठीक देईल की र्नाही यािा चविार त्यािें मर्नाि आला. मी साचंगिलयाप्रमाणे हे बारा स्वर 
ओळीरे्न गाऊर्न दाखचवले. िे ऐकूर्न शाबास बाळ, िालू दे हा ि झा अभ्यास. मेहर्नि करशील, लक्ष प रवशील 
िर िू िागंला गायक होशील व मला खाऊदाखल म्हणूर्न एक िाक्यािंी चशशी बक्षीस चदली. मग वचडलाशंी 
थोडे बोलूर्न पाह णे व शकंरराव चर्नरोप घेऊर्न चर्नघूर्न गेले. िे गेलयावर ब वारं्नी पण माझी पाठ थोपटली व 
भले शाबास चबट्या–मला लहार्नपणी घरी चबटू ककवा चबट्या म्हणि असि–म्हणूर्न मला आपलया 
र्जाचकटाच्या चखशािूर्न घचडयाळाच्या साखळीला र्जोडलेली एक लहार्नशी ि र्नाळवर्जा अत्तरािी डबी काढूर्न 
त्यािले अत्तर माझ्या सदऱ्याला फासले व थोडे हािाला पण िोळले. याप वी पण कधी कधी ब वा खूष झाले 
म्हणरे्ज ही अत्तरािी डबी काढूर्न मला अत्तर लावीि असि. 

 
आलेले पाह णे वकील लोकाचं्या पोषाखाि होिे. पाटलोण, पारशी फॅशर्निा लाबं काळ्या 

अलपकािा डगला, आि शटय व र्जाचकट, र्जाचकटाच्या चखशाि घचडयाळ, त्यािी साखळी पोटावर 
र्जाचकटाच्या उर्जव्या डाव्या दोन्ही चखशािूंर्न बाहेर लोंबि असलेली, डोक्यावर लाल प णेरी पगडी, मोरे्ज व 
बूट अशा थाटाि, केवड्याप्रमाणे गौरवणय, िेर्जस्वी, पाणीदार डोळे, सहा फूट उंिीिे, रंुद व वरच्या भागाि 
ककचित प ढे आलेले कपाळ, हसिम ख पण गंभीर व रुबाबदार िेहरा अशा या पाह ण्यारं्ना पाचहलयाबरोबर हे 
कोणी फार मोठ्या दर्जािे गहृस्थ आहेि असे मला िेव्हाि वाटले. मी वचडलारं्ना हे कोण होिे? म्हणूर्न काही 
चदवसारं्नी चविारले. हे भािखंडे, संगीिािे एक अचधकारी, चवद्वार्न, र्जाणिे असे एक यशस्वी वकील आहेि. 
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असाि संगीिािा अभ्यास िू िालू ठेवलास व त्याि मर्न घालूर्न मेहर्नि केलीस िर एक िागंला गाणारा 
होशील असे िे म्हणाले. त्यांर्नी चदलेली िाक्यािंी चशशी िर मी दोर्न चदवसािंि त्यािलया िाक्या स्वििः 
खाऊर्न व बचहणभावारं्ना देऊर्न फेकूर्न चदली. त्यावळेी मला कलपर्ना असिी की ही केवढ्या मोठ्या 
व्यक्िीकडूर्न चमळालेली होिी िर मी िी अरू्जर्नही र्जपूर्न ठेवली असिी. असो. 

 
प ढे १९०९ च्या चदवाळीच्या स मारास आमच्या वचडलाचं्या र्नाव ेएक प स्िकांिे पासयल भेट म्हणरू्न 

आले. उघडूर्न पाहिाि िो श्रीमल्लक्ष्यसंगीि व कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि या छापील प स्िकािंी एक एक प्रि. 
वचडलारं्नी लगेि या प स्िकािंा लक्षपूवयक अभ्यास केला. प र्निः प र्निः वािूर्न त्यारं्नी ही प स्िके र्जवळ र्जवळ 
पाठि केली. ही प स्िके वािरू्न त्यािंा पूणय चवश्वास झाला की आिा ही प स्िके अवािीर्न रागदारी संगीिािे 
आधार गं्रथि राहिील. व ही गोष्ट श्री. अंि ब वारं्ना पण त्यारं्नी साचंगिली व आिा याउपर प स्िकािं 
वर्मणलेलया राग चर्नयमापं्रमाणेि मला प ढिी िालीम द्यावी अशी सूिर्ना केली. श्री. अंि ब वारं्नी िी मान्य केली. 

 
प ढे थोड्याि मचहन्यारं्नी वडील फार आर्जारी पडले व या आर्जाराम ळे त्यारं्ना सेवाचर्नवृत्त व्हाव े

लागले. आिा म ंबईिा खिय झेपेर्नासा होऊर्न आम्हाला म बंई सोडणे भाग पडले. माझे गायर्न चशक्षण पण बंद 
पडले. आम्ही सवयर्जण प ण्याला गेलो. मध्यंिरी आमच्या आईला संचधवािािा उपद्रव स रू झाला. त्यािें 
पायपण आखडले. अशा स्स्थिीिि आम्ही १९११ मध्ये प ण्याला र्जाऊर्न राचहलो. आईच्या द खण्यािा 
इलार्ज लागवणकर वैद्याचं्या औषधोपिारारं्नी स रू झाला. थोडथोडा ग ण येऊ लागला होिा. इिक्याि 
वचडलािें िेि मागील द खणे प र्निः उद भवले. प णे सोडूर्न आम्ही प र्निः म ंबईला आलो. म ंबईि आलयावर एके 
चदवशी वडील रॅममधूर्न कोठे र्जाि होिे. त्याि रॅममध्ये अण्णासाहेब पण होिे. औपिाचरक र्नमस्कार, 
चविारपूस झालयावर अण्णासाहेबारं्नी  माझ्याचवषयी, माझा गाण्यािा अभ्यास कसा, कोठवर िालू आहे 
याबद्दल िौकशी केली. वचडलारं्नी सवय हकीकि अण्णारं्ना सागंूर्न माझे संगीि चशक्षण बंद असलयाबद्दल 
साचंगिले. “काहीिरी गािो का?” अण्णासाहेबारं्नी चविाचरले. “थोडथोडे, रे्ज काही चशकला होिा िे गािो. 
चिर्जा चवसरि िालला आहे, पण स्वरज्ञार्न मात्र िागंले िारे्ज आहे,” वचडलारं्नी साचंगिले. “मर्जकडे घेऊर्न 
या त्याला” आचण अण्णासाहेबारं्नी आपला पत्ता चदला. भेटण्यािी िारीख व वळे ठरवरू्न चदली. ही गोष्ट 
र्नोव्हेंबर १९११ ि घडली. त्यारं्निर ठरलेलया िारखेला अण्णासाहेबाकंडे वडील मला घेऊर्न गेले. 
अण्णासाहेबारं्नी मला रोर्ज संध्याकाळी गायर्न उते्तर्जक मंडळीमध्ये ५ िे ८ पाविेो संगीिािी िालीम 
घेण्यासाठी येण्यास साचंगिले. त्याप्रमाणे मला वडील रोर्ज रे्नमलेलया वळेी घेऊर्न र्जाि. स्वििः अण्णासाहेब 
क्लबाच्या आिलया एका खोलीि रे्नऊर्न मला िालीम देि असि. प्रत्येक राग, चर्नयम वगैरे समर्जावरू्न सागंरू्न 
त्यािे प्रथम र्नोम् थोम् िे आलाप पाठ करवरू्न मग त्यािील ध्र वपदे, ख्याल, िराणे वगैरे चशकवीि. हा क्रम 
सिि िीर्न-साडेिीर्न वष े अव्याहि िालू राचहला. मध्यंिरी आमिी आई १९१२ मध्ये गणेश िि थीच्या 
चदवशी वारली व आम्ही वारं्यालाला र्जाऊर्न राचहलो वारं्यालाहूर्न रोर्ज मी गायर्न उते्तर्जक मंडळीि संगीिािी 
िालीम घेण्यास येि असे. त्यारं्निर आम्ही दोर्न-िीर्न वषांर्नी अहमदर्नगरला र्जाऊर्न राचहलो. र्नगरला माझा 
गाण्यािा अभ्यास िालू राचहला. अण्णासाहेबािंा व माझ्या वचडलािंा पत्रव्यवहार िालू होिा व वळेोवेळी 
अण्णासाहेब वचडलारं्ना माझ्या अभ्यासािे मागयदशयर्न करीि असि. र्नगरािली ब्राह्मण मंडळी संगीिािी 
अचिशौकीर्न व पे्रमळ होिी. माझा आवार्ज व अण्णासाहेबािंी िालीम या दोर्न गोष्टींम ळे माझे गाणे 
अहमदर्नगरच्या मंडळींर्ना फार आवडि असे. ककबह र्ना मी त्यावळेी र्नगरिा एक प्रचसद्ध बालगायक म्हणरू्न 
प्रचसद्ध होिो. आमच्या वचडलािंी अचिगरीबी. त्यावळेी स्वस्िाई होिी म्हणरू्न रे्जमिेम कसे िरी िालि असे. 
पण आमिे र्नगरिे चदवस एकंदर आरं्नदािि गेले. काही मचहन्यारंं्निर मी प र्निः म ंबईला आलो. वचडलाचं्या 
एका ग र्जराथी स्रे्नह्याच्या घरी राहूर्न अण्णासाहेबाकंडे र्जाि राचहलो. प ण्याहूर्न आम्ही म ंबईि आलयावर 



 

अनुक्रमणिका 

१९११ मध्ये काही मचहरे्न मी श्री. अंि ब वाचं्या घरी महार बावडीि फाटकाचं्या वाडीि (श्री. गर्जार्नर्नराव 
र्जोशी यािंा येथेि १९११ मध्ये र्जन्म झाला) िे राहाि असि चिकडे व त्यारं्निर िर्नीरोडवर चफरंग्याचं्या 
देवळार्जवळ सोमण चबस्लडंगमध्ये “ग रु समथय गायर्न वादर्न चवद्यालय” र्नावािी सगंीि संस्था ब वारं्नी िालू 
केली िेव्हाही िालीम घेण्यास र्जाि असे. पण अण्णासाहेबारं्जवळ िालीम घेऊ लागलयावर िो संबधं 
स टला. 

 
गायर्न उते्तर्जक मंडळीमध्ये मधूर्न मधूर्न वाडीलालर्जी पण येि असि. वाडीलालर्जींशी माझी प्रथम 

ओळख गायर्न उते्तर्जक मंडळीिि झाली व हा स्रे्नहसंबधं त्याचं्या मृत्यूपयंि कायम राचहला. अण्णासाहेब 
मला ‘बाब’ू या र्नावारे्न बोलावीि असि. वाडीलालर्जी व अण्णासाहेबाचं्या स्रे्नही मंडळीि हेि र्नाव प्रिचलि 
आहे. गायर्न उते्तर्जक मंडळीि मी र्जाि असिा एक चदवस उस्िाद आचषक अली खाँसाहेब चिकडे आले 
होिे. त्यावळेी एकदाि मी त्यारं्ना पाचहले होिे. र्जवळ र्जवळ पन्नास वषांिे, छोटीशी दाढी, चमशा, ि चडदार 
पैर्जामा, पाढंरा सदरा व एक म सलमार्नी िऱ्हिे र्जाकीट व एक चपवळ्या रंगािी गोल मखमलीिी टोपी, 
सावळ्या रंगािे सडपािळ शरीरािे असे गृहस्थ मला माझ्या आठवणीप्रमाणे चदसले. वाडीलालर्जी काही 
मचहरे्न उदेपूरला राहूर्न उदेपूरच्या दरबारी गायक उस्िाद र्जाचकर-उद-दीर्न खाँसाहेबाकंडे र्नोम्  थोम् िी 
आलाप पद्धचि चशकूर्न आले होिे. अण्णासाहेबाकंडे या उस्िादािंी त्यारं्नी िारीफ केली. िेव्हा उत्तर 
कहद स्थार्नच्या प्रवासाि अण्णासाहेब उदेपूरला पण काही चदवस राहूर्न र्जाचकर-उद-दीर्न खाँ व त्यािें बधूं 
अल्लाहूबन्दे खाँ यािें आलाप मर्नसोक्ि मर्न लावरू्न ऐचकले व िी पद्धचि लक्षपूवयक समरू्जर्न घेिली. त्यारं्निर 
घरी परि आलयावर स्वििः या पद्धिीप्रमाणे आलापािंा चरयार्ज करू लागले. मला त्यारं्नी गायर्न उते्तर्जक 
मंडळीमध्ये या पद्धिीच्या धोरणावरि चशकचवले होिे. 
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९. ‘श्रीमल्लक्ष्र्संगीतम्’ व ‘हहदुस्थानी संगीत पद्धणत’ भाग १ व २ र्ाचें लेखन व प्रकाशन. 
लखनऊच्र्ा काकुर नवाबअलींची ओळख. 
 

कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीिा १ ला भाग व श्रीमल्लक्ष्यसंगीिम् १९०९–१० मध्ये प्रचसद्ध झालयारं्निर 
िीर्न वषांर्नी कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीिा द सरा भाग प्रचसद्ध झाला. 

 
यावळेी प ण्यािे चडस्स्रक्ट कलेक्टर श्री. ई. क्लेमन्टस् साहेब, आय. सी. एम. यारं्ना भारिीय 

संगीिाच्या शास्त्राभ्यासािी गोडी लागली. या साहेबािें र्नायक श्री. कृष्ट्णार्जी बल्लाळ देवल हे पण संगीिाच्या 
शास्त्राभ्यासािे भोक्िे होिे. यािें दोर्न स्रे्नही, श्री. खरे व श्री. छते्र हे पण देवलाचं्या संगीि शास्त्राभ्यासाि 
लक्ष घालूर्न त्यारं्ना मदि करीि असि. वास्िचवक श्री. क्लेमन्टस् साहेबारं्ना भारिीय संगीि 
शास्त्रावलोकर्नािा शौक श्री. देवलाचं्याि पे्ररणेरे्न लागला असे म्हटलयास वावगे होणार र्नाही. यािवळेी 
अबद ल करीम खाँ साहेब महाराष्ट्राि एक अचि स रीले व प्रभावी गायक म्हणरू्न प्रचसद्धीस आलेले होिे. 
यािंीही मदि श्री. देवल मंडळीला त्याचं्या शास्त्रििेि स्वरस्थारे्न गळ्यारे्न लावण्याच्या कामाि होिी. श्री. 
देवलारं्नी प्रथम संगीि रत्र्नाकाराच्या स्वराध्यायाच्या  श्लोकािंा अथ आपलया समर्ज िीरे्न लावरू्न त्यािंील 
चद्वश्र चिक, चत्रश्र चिक व िि िःश्र चिक स्वर म्हणरे्ज पाचिमात्य संगीिािे अर्न क्रमे सेचमटोर्न, मायर्नर टोर्न व 
मेर्जरटोर्नि आहेि हा चसद्धािं प ढे आणूर्न वियमार्नपत्रािूंर्न हे आपले चसद्धािं लोकापं ढे माचंडले. पािात्य 
संगीि शास्त्रज्ञारं्नी वैज्ञाचर्नक आधारावर स्थाचपलेली ही स्वरािंरे आपलया प्रािीर्न संगीि शास्त्रकारारं्ना अथाि 
भरि शारंगदेवारं्ना पूवीि माहीि होिी व या चविाराला अर्न सरूर्न या गं्रथकारािें श द्धस्वरसप्िक आर्जच्या 
काफीमेलाप्रमाणे असले पाचहरे्ज हा चसद्धािं प ढे माचंडला. या चसद्धािंावर अरे्नक इिर चवद्वार्नारं्नी कडक 
टीका करूर्न या चसद्धािंािी भ्रामकिा पटचवली. श्री. क्लेमन्टस् साहेबारं्नीही या चसद्धािंारं्ना पोषक असे 
‘इंरोडक्शर्न ट  धी स्टडी ऑफ इचंडयर्न म्य चझक’ र्नावािे एक प स्िक प्रचसद्ध केले. संगीि रत्र्नाकारावर 
आधारलेले चसद्धािं लोकारं्नी खोडूर्न काढलयावर देवल मडंळींर्नी मग सोमर्नाथािा रागचवबोध, अहोबलािा 
संगीि पाचरर्जाि हे गं्रथ हािी घेऊर्न त्याचं्या आधारावर आपले चसद्धािं प र्निः प्रस्थाचपि करण्यािा प्रयत्र्न 
स रू केला. श्री. देवलारं्नी ‘चध कहद  म्य चझक स्केल ॲन्ड चध ट वने्टी टू श्र चिर्ज’ या र्नावािे एक प स्िकपण 
प्रचसद्ध केले. याि वळेी अण्णासाहेबारं्नी आपलया कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीिा २ रा भाग प्रचसद्ध केला. या 
प स्िकािी पचहली १३५ पारे्न याि देवल मंडळींच्या चसद्धािंावंर केलेलया टीकेिी आहेि. श्री. देवलारं्नी  
आपलया चसद्धािंासाठी रे्ज गं्रथाधार चदले आहेि त्याचं्या स्पष्टीकरणाि त्यािंी कशी व कोठे गैरसमरू्जि 
झाली आहे व हे चसद्धािं कसे चर्नराधार आहेि हे मोठ्या चवर्नोदप णय व मर्नोवधेक रीिीरे्न अण्णासाहेबारं्नी 
प्रश्र्नोत्तर पद्धिीरे्न सचवस्िर समर्जाचवले आहे. या टीकेमध्ये गं्रथकारारं्नी स्वििः आपली चवधारे्न कशी चशचथल 
ठेचवली आहेि, त्याम ळे त्यािें अथय लावण्याि कसा घोटाळा होिो, अवािीर्न वािकािंी कशी चदशाभलू होऊ 
शकिे हीही गोष्ट समर्जाचवली आहे. श्र चिस्वरििा करिार्ना या टीकेिा लक्षपूवयक अभ्यास करूर्न, 
अण्णासाहेबािंी भचूमका या चवषयाि काय व कशी होिी हे लक्षाि येईल. आर्जच्या प्रिचलि संगीिािे 
समंर्जस स्पष्टीकरण र्ज न्या परंपरागंि घराणेदार चिर्जाचं्या आधारावर प्रिचलि रागािें चर्नयम बाधूंर्न 
सवयसाधारण र्जर्निेला संगीिािे ज्ञार्न स लभ करूर्न देणे हा एक म ख्य उदे्दश मर्नाि ठेवरू्न त्या चदशरेे्न िे 
पचरश्रम करीि होिे. संगीिािा प्रिीर्न व मध्यकालीर्न इचिहास संगीिाच्या प्रत्यक्ष स्वरूपािे, त्यािील राग व 
त्याचं्या स्वरिालबद्ध रिर्नािें पचरवियर्न वळेोवळेी कसकसे होि गेले एवढे समर्जण्याइिकी गं्रथििा त्यारं्नी 
केलीि आहे. िोंडारे्न गहर्न श्र चिस्वरििा आचण कार्नाि व गािार्ना गळ्याि श्र िी िर राचहलयाि स्वरस द्धा 
पदच्य ि झालेले अशा भचूमकेवर त्यािंा चबलक ल चवश्वास र्नव्हिा. असो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

या श्र चिस्वर प्रकरणाच्या पचहलया १३५ पार्नारंं्निर भरैव मेलािे राग, भरैव रामकली, काकलगडा 
र्जोचगया, ग णक्री, अहीर भरैव, प्रभाि भरैव, आरं्नद भरैव, सौराष्ट्रटंक व भरैव मेलर्जन्य गौरी इत्यादी 
रागािंी सचवस्िर माचहिी, त्याचं्या गं्रथोक्ि, स्वरूपासंचहि व कालार्न सार होि राचहलेले रूप पचरवियर्न 
समर्जावरू्न चदली आहे. 

 
स मारे १९१२ मध्ये अण्णासाहेबारं्नी ‘लक्षणगीि संग्रह’ र्नावािी प स्िक माचलका गायर्न उते्तर्जक 

मंडळींच्याि सहाय्यारे्न प्रचसद्ध करण्यास स रुवाि केली. ज्या गीिािं त्याि रागाच्या चर्नयमािंा ख लासा, 
अथाि रागािा थाट, वज्यावर्जय स्वर, रागािी र्जािी, आरोह, अवरोह, गाण्यािी वळे, वादी, संवादी, 
स्वरसंगिी, इत्यादी केलेला असिो, अशा गीिारं्ना लक्षणगीि म्हणिाि. र्ज न्या चिर्जाचं्याि स्वर-िालावंर 
बाचंधलेली र्ज गलबंदीच्या स्वरूपािी ही गीिे अण्णासाहेबारं्नी स्वििःि रचिलेली होिी. अशा प्रकारिी 
लक्षणगीिे रिण्यािी पे्ररणा अण्णासाहेबारं्ना दचक्षणेच्या म थ स्वामी दीचक्षिारं्नी दाचक्षणात्य रागाचं्या रचिलेलया 
गीिावंरूर्न चमळाली असावीसे वाटिे. कहद स्थार्नी संगीिाि हल्ली प्रिचलि असलेलया सवय रागािंी लक्षणगीिे 
अण्णासाहेबारं्नी रिूर्न प्रचसद्ध केली आहेि. ‘लक्षणगीि संग्रह’ या प स्िक माचलकेिे िीर्नि भाग, ज्याि 
अर्न क्रमे, कलयाण थाट, चबलावल थाट व खमार्ज थाट, या िीर्न थाटािंील रागािंी लक्षणगीिे प्रचसद्ध झाली 
आहेि. यारं्निर ‘गीि माचलका’ या र्नावािी प स्िक माचलका प्रचसद्ध होऊ लागली. ही प स्िक माचलका 
माचसक होिी व प्रत्येक प स्िकािी ककमि फक्ि िार-िार आणे ठेवली गेली. या प स्िक माचलकेि 
अण्णासाहेबारं्नी वळेोवळेी चर्नरचर्नराळ्या घराणेदार गायकाकंडूर्न चशकलेलया र्ज न्या चिर्जा स्वर-िाल 
लीपीसचहि प्रचसद्ध होऊ लागलया. हा क्रम र्जवळ र्जवळ दोर्न वष ेअव्याहि िालू राचहला. प्रत्येक प स्िकाि 
कमीि कमी पंिवीस चिर्जा प्रचसद्ध होि राचहलया. एकंदर २३ ककवा २४ प स्िके प्रचसद्ध झाली. याि काही 
लक्षणगीिे पण आहेि. यािवळेी संशोधर्न यात्रािं िंर्जावर, मद्रास, म्हैसूर, चवर्जयार्नगर, कलकत्ता, र्जयपूर, 
उदेपूर, चबकारे्नर वगैरे शहरािंील प स्िकालयािूंर्न, रे्ज रे्ज संगीि गं्रथािें हस्िलेख चवशषे महत्त्वािे आढळले 
त्याचं्या आपलया खिारे्न चमळचवलेलया प्रचिचलपी, अण्णासाहेबारं्नी प्रचसद्ध करण्यास स रुवाि केली. प्रत्येक 
प स्िक िार ककवा आठ आणे ककमिीि चवकि असे. रामामात्यािा स्वरमेलकलाचर्नचध; प ंडरीक चवठ्ठलािे 
िार गं्रथ, सद्रागिंद्रोदय, रागमंर्जरी, रागमाला व र्नियर्न चर्नणयय; भावभट्टािे िीर्न गं्रथ, अरू्नप संगीि 
रत्र्नाकार, संगीि अरू्नपाकं श व संगीि अरू्नपचवलास; लोिर्नािी राग िरंचगणी, हृदय र्नारायण देवािे दोर्न 
गं्रथ, हृदय कौि क व हृदय प्रकाश; श्री. काशीर्नाथ शास्त्री अपाि लसी यािें िार गं्रथ, संगीि कलपद माकं र, 
संगीि स धाकर, राग िचंद्रका हे िीर्न संस्कृिाि चलचहलेले व िौथा कहदीि चलचहलेला राग िचंद्रकासार; 
ि लार्जीराव भोसले यािंा संगीि सारामृिोद्धार; व्यकंटमखींिी िि दयस्ण्ड प्रकाचशका; श्रीचर्नवासािा 
रागित्त्वचवबोध इत्यादी गं्रथ याि स मारास प्रचसद्ध झाले. यािवळेी १९१५-१६ मध्ये कहद स्थार्नी संगीि 
पद्धिीिा ३ रा भाग पूवी व मारवा थाटाच्या रागाचं्या वणयर्नािंा प्रचसद्ध झाला. 

 
१०.  बडोद्याचे महाराज कै. णहज् हार्नेस् सर्ाजीराव महाराज गार्कवाड र्ाचंी भेट व बडोद्यात 
भरलेली पणहली अणखल भारतीर् संगीत पणरषद. 
 

अण्णािें हे गं्रथ प्रकाशर्न िालू असिाि त्यावळेिे बडोद्यािे महारार्ज चहज् हायरे्नस श्रीमंि सर 
सयार्जीराव गायकवाड याचं्या कार्नावंर अण्णासाहेबािें र्नाव, संगीिकायय यािी कीिी पोहोिली. बडोद्याि 
र्जवळ र्जवळ िीस वष ेयापूवी एक संगीि चशक्षण संस्था िालू होिी. उस्िाद मौलाबक्ष चघस्से खाँ र्नावािे, 
दचक्षणेकडील एका म सलमार्न गायकारं्नी हे संगीि चवद्यालय स्थाचपले. ब चद्धमार्न व पचरश्रमी असे हे 
खाँसाहेब होिे. त्यारं्नी मोठ्या ह शारीरे्न हे चवद्यालय स व्यवस्स्थि रीिीरे्न िालचवले होिे. एक स्वरचलपी 



 

अनुक्रमणिका 

प्रणाली बसवरू्न त्या स्वरचलपीि संगीि चशके्षिी प स्िके छापूर्न प्रचसद्ध केली िी आपलया चवद्यालयाि िालू 
केली. मला वाटिे चर्नदार्न म बंई इलाख्याि िरी बडोद्यािे हे संगीि चवद्यालय व स्वरचलपीसचहि संगीिािी 
पाठ्यप स्िके पचहलीि असावीि. चवद्यालय िागंले िालि असिार्ना बडोदा सरकारच्या आश्रयाि आले व 
ही एक सरकारी संगीि संस्था झाली. प ढे मूळ संस्थापक खाँ साहेब मौलाबक्ष चर्नवियलयावर त्यािें चिरंर्जीव 
दादूचमयाँ िी िालव ूलागले. पण प ढे द दैवारे्न काही वषांर्नी संस्थेिे पाऊल मागे पडि िालले व १९१५ च्या 
स मारास संस्था अगदी मोडकळीस आली. महारार्जारं्ना चविार पडला, कोणा र्जाणत्या माणसाला बोलावरू्न 
त्याच्या मदिीरे्न या संस्थेला प र्निः र्नावारूपाला आणावी असा चविार िे करू लागले. एक सॅम्य एल र्जोशी 
र्नावािे बडोदा कॉलेर्जिे प्रोफेसर महारार्जाचं्या मर्जीिले होिे. त्याचं्यार्जवळ महारार्जारं्नी संगीि 
चवद्यालयाला र्नीट मागावर लावील असा कोणी स चशचक्षि संगीि चवद्वार्न त्याचं्या पाहण्याि आहे की काय 
असे चविारले. हे र्जोशी व डॉ.चवष्ट्ण  सीिाराम स कथर्नकर उफय  ग लाबराव यािंा िागंला स्रे्नह होिा. 
ग लाबरावाकंडूर्न प्रोफेसर साहेबारं्ना अण्णािंी व त्याचं्या संगीि कायािी िागंली माचहिी कळली होिी. 
महारार्जारं्ना र्जोश्यारं्नी अण्णासाहेबाचवषयी सवय माचहिी सागंूर्न या कामाला िेि योग्य आहेि अशी सूिर्ना 
केली. त्याप्रमाणे महारार्जारं्नी अण्णासाहेबारं्ना बोलचवले. अण्णासाहेब बडोद्यास र्जाऊर्न महारार्जारं्ना भेटले. 
या दोर्न थोर व्यक्िींिी भेट कहद स्थार्नी संगीिाच्या इचिहासाि एक संस्मरणीय घटर्नाि समर्जली पाचहरे्ज. 
संभाषणाच्या ओघाि महारार्जारं्नी चविारले, “का हो, भािखंडे, आपलया येथे चशक्षणाच्या बाबिीि सवय 
बारंू्जर्नी िागंलीि प्रगिी झाली आहे. पण संगीि चशक्षण अरू्जर्नही मागासलेलेि आहे. आपणाला वाटि र्नाही 
का, की इिर चवषयापं्रमाणे संगीिािीस द्धा पाठ्यप स्िके, ज्याि आपलया संगीिािी माचहिी चवद्यार्थयांर्ना 
होईल अशी चलहीलेली असावी? “ 
 
अण्णासाहेब : आपले म्हणणे अगदी बरोबर आहे सरकार. संगीिाच्या पाठ्यप स्िकािंी आर्ज फार 

र्जरूर आहे. पण प्रश्र्न असा आहे की चलहावयािे काय? 
महारार्ज : (आियारे्न) काय म्हणरे्ज? हेि आपले राग-राचगण्या व त्यािली गीिे व त्यािें चर्नयम. 
अण्णासाहेब : खरे आहे महारार्ज, पण िी आपलया अचधकारवाणीरे्न सवय संमि अशी कोण चलचहणार? 
महारार्ज : म्हणरे्ज! रागािें चर्नयम, चिर्जािें पाठ, चर्नचिि व सवयसंमि र्नाहीि का? 
अण्णासाहेब : राग-राचगण्याचं्या चर्नयमािं व त्यािील गीिाचं्या पाठािं घराण्या-घराण्याि मिभेद 

आहेि. सवांिे एकमि होईल िर व िेव्हा या कामाला हाि घालिा येईल. 
महारार्ज : म्हणरे्ज आपले म्हणणे असे की, कहद स्थार्नभरच्या सवय घराणेदार गायक, वादकारं्ना व 

संगीि शास्त्रज्ञारं्ना एकत्र बोलावरू्न मिभेद चमटचवण्यािा प्रयत्र्न केला पाचहरे्ज, असेि र्ना? 
अण्णासाहेब : अगर आपलयाला ही गोष्ट मरूं्जर असेल सरकार, िर यापेक्षा आणखी काय पाचहरे्ज? 
महारार्ज : ठीक आहे. आपण एक अचखल भारिीय संगीि पचरषदेिी योर्जर्ना ियार करूर्न द्या. 

आपण बडोद्यािि ही संगीि पचरषद बोलाव.ू खिाबद्दल काळर्जी करू र्नका.   
 
इिके बोलणे झालयावर अण्णासाहेब म ंबईला परि आले व लगेि त्यारं्नी कहद स्थार्नभरच्या, 

कर्नाटकी व कहद स्थार्नी दोन्ही संगीिाचं्या गायक-वादकािंी व संगीि शास्त्रज्ञािंी एक यादी ियार करूर्न 
िार-पाि चदवसािंा काययक्रम आखूर्न त्याला लागणाऱ्या खिािा कच्चा खडा ियार करूर्न बडोदा 
सरकाराि पाठचवला. त्यावर महारार्जािंी मरं्ज रीपण चमळाली. व प ढच्या (१९१६) च्या मािय मचहन्याि 
होळीच्या चदवसािं ही अचखल भारिीय संगीि पचरषद भरचवली गेली. अवािीर्न काळािील हीि पचहली 
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अचखल भारिीय संगीि पचरषद व हीि वास्िचवक संगीि पचरषद होिी. या पचरषदेि कर्नाटकी व कहद स्थार्नी 
संगीि पद्धिींिे सवय र्नमाचंकि गायक-वादक व संगीि शास्त्रज्ञ उपस्स्थि होिे व त्यारं्नी ििेि भाग घेिला. 
या पचरषदेिा अहवाल छापूर्न प्रचसद्ध झाला आहे. या पचरषदेिे सचिव प्रो. समॅ्य एल र्जोशी व अध्यक्ष मागे 
उल्लेचखलेले उत्तर प्रदेशािील अकबरपूरिे िाल कादार ठाक र ज्यारं्ना प ढे ‘रार्जा’ ही पदवी चमळाली होिी, 
र्नवाब अली खाँ साहेब, हे होिे. देवल मंडळींर्ना पण या पचरषदेि आमंत्रण होिे. श्री. क्लेमन्टससाहेब पण 
या पचरषदेि उपस्स्थि होिे. साहेब व देवल मंडळींर्नी श्र िी-स्वर व गं्रथािें श द्ध स्वर-सप्िक यावर केलेलया 
चसद्धािंाचं्या आधारावर एक श्र िी हामोचर्नयम ियार केलेला होिा. हा हामोचर्नयम पण साहेबारं्नी आपलया 
संगीि पचरषदेि आणला होिा. या लोकाचं्या चसद्धािंाप्रमाणे प्रािीर्न गं्रथािा श द्ध मेल िंिोिंि आर्जिा 
काफी थाट होिा व या काफी थाटािा क्रषभ िीर्न श्र िींिा, अथाि मायर्नर टोर्न आहे, हा प्रस्िाव त्यारं्नी 
पचरषदेि माडंला व िो क्रषभ लोकारं्ना ऐकवण्यासाठी हामोचर्नयम व्यासपीठावर आणला. आर्जिा काफीिा 
क्रषभ हामोचर्नयमच्या क्रषभाशी िाडूर्न पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष गळ्यारे्न लाचवण्यासाठी उदेपूरच्या उस्िाद 
र्जाचकर-उद दीर्न खाँिी चर्नवडणूक सवय गायक व संगीि शास्त्रज्ञाचं्या एकमिारे्न केली गेली. र्जाचकर-उद  दीर्न 
खाँिी चर्नवडणूक सवय गायक व संगीि शास्त्रज्ञाचं्या एकमिारे्न केली गेली. र्जाचकर-उद-दीर्न खाँ साहेब र्जो 
क्रषभ लावरू्न दाखचविील िो आम्हा ं सवांर्ना मान्य आहे, असे सवांर्नी म्हटलयावर, क्लेमन्टस् साहेबारं्नी 
आपलया श्र िी हामोचर्नयमवर काफीिा क्रषभ म्हणरू्न वार्जचवला. अथाि हा क्रषभ दर सेकंदाि २६६ ⅔ 
(दोर्नश े सहासष्ठ दोर्न िृिीयाशं) कंपर्नारं्नी उत्पन्न होणारा स्वर होिा. मग उस्िाद र्जाचकर-उद दीर्न 
खाँसाहेबारं्नी कीफीिा क्रषभ लावरू्न दाखचवला. हा क्रषभ िकिचकि दर सेकंदास २७० कंपर्नारं्नी उत्पन्न 
होणारा षड र्जापासूर्न मेर्जर टोर्नच्या ध्वन्यन्िरािा होिा. या प्रत्यक्ष उदाहरणाम ळे क्लेमन्टस् साहेब व 
देवलािें चसद्धािं ि कीिे ठरले. या पचरषदेि मी व आमिे वडील दोघेही हर्जर होिो. वर चदलेली गोष्ट 
आम्हीही पाचहली. इिर चवषयावंर पण प ष्ट्कळ ििा या पचरषदेि झाली. संगीिाच्या चर्नरचर्नराळ्या चवषयावंर 
शास्त्रज्ञारं्नी आपले लेख वािले. ही पचरषद बडोदा कॉलेर्जच्या सेंरल हॉलमध्ये झाली. रात्रीच्या वळेी 
चर्नमचंत्रि गायक-वादकािें गायर्न-वादर्नािे काययक्रम रार्जवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये झाले. स्वििः 
महारार्जारं्नी या पचरषदेिे उद घाटर्न केले. अण्णासाहेब अचखल भारिीय संगीि पचरषदेिे र्जर्नरल सेके्रटरी 
म्हणूर्न हर्जर होिे कारण या पचरषदेिी एक कायमिी सचमिी स्थापर्न करूर्न अशा सगंीि पचरषदा वषार्न वष े
चठकचठकाणी, संगीिप्रचसद्ध शहरी या सचमिीच्या योर्जर्नापं्रमाणे भरचवण्यािा चर्नणयय घेिला गेला. याि 
सचमिीिे सेके्रटरी अण्णासाहेब रे्नमले गेले. बडोद्याच्या पचहलया अचधवशेर्नाि अण्णासाहेबारं्नी ‘चहस्टॉचरकल 
सव्हे’ हा महत्त्वपूणय लेख वािला. हा लेख अरू्जर्नही सगंीि प स्िक चवके्रत्याकंडे चमळिो. याि प्रिीर्न व 
मध्यकालीर्न संगीि गं्रथाि वर्मणलेलया चवषयािंी माचहिी थोडक्याि चदली आहे. 

 
आिा या पचरषदेिे अध्यक्ष ठाकूर र्नवाब अलीसाहेबाचं्या व अण्णासाहेबाचं्या स्रे्नहसंबधंाबद्दल उल्लखे 

केला पाचहरे्ज. 
 
ठाक र र्नवाब अलीसाहेब यारं्ना लहार्नपणापासूर्न संगीिािी अिोर्नाि गोडी होिी. लखर्नौमध्ये 

िाल कादार, र्जमीर्नदार याचं्या म लासंाठी एक चवशषे चशक्षण संस्था ‘कॉलस्व्हन कॉलेर्ज’ र्नावािी चकत्येक 
वषांपासूर्न िालि असे. ठाक रसाहेब पण या कॉलेर्जाि चशकि असि. पण संचगिाच्या शौकाम ळे िे बराि 
वळे गाण्यावार्जचवण्याि घालवीि असि. िे हामोचर्नयम फार उत्तम वार्जवीि. कॉलेर्जाि संगीि चशक्षण िर 
र्नव्हिेि. कारण संगीिाि र्जो म लगा लक्ष घालिो िो उर्नाड, क िकामािा समर्जला र्जाि असे. उत्तर 
कहद स्थार्नाि संगीिाला त्या वळेी सभ्य समार्जाि म ळीि मार्न र्नसे. त्याला र्नायचकणींिा, ढाढी, मीरासी, 
सफदायी लोकािंा धंदा समर्जले र्जाि असे. सभ्य लोकाचं्या म लारं्ना संगीि चशकणे िर राचहले, िे 
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ऐकण्यािीस द्धा मर्नाई असे. अशा या वळेी ठाकूरसाहेबारं्ना िर त्यािे वडेि होिे. यावळेी ग्वालहेरच्या 
रार्जघराण्यािे श्री. गणपिराव भयैा प्रचसद्ध हामोचर्नयम वादक, लखर्नौमध्ये काही वष ेहोिे. त्याचं्या संगिी 
बर्नारसिे प्रचसद्ध ठ मरी गायक मौर्ज-उद-दीर्न खाँपण होिे. या लोकाचं्या गायर्न-वादर्नाच्या बठैकी रोर्ज 
कोठे र्न कोठे होि असि. ठाक रसाहेब कसािरी वळे काढूर्न या बठैकी ऐकण्यासाठी र्जाि असि. प ढे 
िाल कादारीिा अचधकार चमळालयावर त्यारं्नी हामोचर्नयमिा खूप अभ्यास केला व त्याि प्राचवण्य चमळचवले. 
काही घराणेदार गायकारं्ना र्जवळ बाळगूर्न त्यांच्याकडे िे र्ज र्नी ख्याल ध्र वपदे चशकू लागले. याि वळेी 
याचं्या कार्नी अण्णासाहेबािंी कीिी गेली. त्यारं्नी अण्णासाहेबासंंगिी, पत्रव्यवहार स रू केला 
अण्णासाहेबारं्नी त्यारं्ना आपली प स्िके, श्रीमल्लक्ष्यसंगीि, कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि, १ ला भाग, लक्षणगीि 
संग्रह, स्वरमाचलका इत्यादी भेट पाठवरू्न संगीिासंबधंी व रागाचं्या चर्नयमासंंबधंी पत्रांिूर्न त्यारं्ना माचहिी 
पाठचवली. ही माचहिी ठाकूरसाहेबारं्ना फार उपयोगी वाटली. अण्णासाहेबारं्ना िे आपलया ग रुस्थार्नी मारू्न 
लागले. १९१२-१३ मध्ये ठाकूरसाहेब स्वििः अण्णासाहेबारं्ना भेटण्यासाठी म बंईला आले. गायर्न उते्तर्जक 
मंडळीमध्ये ठाकूरसाहेबािें हामोचर्नयम वादर्नािे काययक्रम पण झाले. मी पण या काययक्रमाि हर्जर होिो. 
सवांर्ना ठाकूरसाहेबािंी हामोचर्नयम वादर्नािी शलैी फार आवडली. गणपिराव भयैाचं्याि शलैीिे हे 
हामोचर्नयम वादर्न असलयाम ळे त्याि अस्सल कहद स्थार्नी संगीिािा डौलदार ढंग होिा व िे सवांर्ना आवडणे 
साहचर्जकि होिे. मध्यंिरी ठाकूरसाहेबारं्नी रामपूर दरबारिे गायक उस्िाद काले र्नर्जीर खाँ यारं्ना आपलया 
पदरी काही चदवस ठेवरू्न त्यार्जकडूर्न थोडी िालीम घेिली होिी. अण्णासाहेबाकंडूर्न त्यािंी लक्षणगीिे व 
रागचर्नयम साभंाळूर्न गाण्यािी रीिी अण्णासाहेब कसे काय वियविाि िे समरू्जर्न घेण्यासाठी ठाकूरसाहेबारं्नी 
काले र्नर्जीर खाँर्ना म ंबईला पाठचवले. त्याप्रमाणे खाँसाहेब म ंबईला येऊर्न अण्णासाहेबाचं्या राहत्या घरािि 
एका खोलीि काही मचहरे्न राचहले. रोर्ज िे अण्णासहेबाकंडे बसूर्न लक्षणगीिे व राग-चर्नयम समरू्जर्न 
त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष गाऊर्न अभ्यास करीि असि. अण्णासाहेबािंी समर्जाचवण्यािी रीिी व संगीिावर 
परंपरागंि घराणेदार चिर्जाचं्या आधारावर त्यािें चविार यािंा खाँसाहेबाचं्या मर्नावर फार खोल प्रभाव 
पडला व िे अण्णाचं्या प्रमाचणक अर्न यायापंैकी एक बर्नले. परि लखर्नौला गेलयावर ठाकूरसाहेबाकंडे 
त्यारं्नी अण्णािंी फारि िारीफ केली व अण्णारं्नी चशकचवलेली लक्षणगीिेही त्यारं्ना ऐकचवली. र्ज न्या 
घराणेदार िीर्जावंरि बह िेक लक्षणगीिे बाधंलेली असलयाम ळे ही श द्ध रागदारी ढंगाच्या चिर्जापं्रमाणे 
लागली व ठाक रसाहेबारं्ना त्यािंें महत्त्व पूणयपणे पटले. व त्यारं्नी अण्णासाहेबारं्ना प्रत्यक्ष भेटण्यािा चविार 
करूर्न िे म बंईला आलेही हे वर म्हटलेि आहे. रं्निर अण्णासाहेबािंा पत्रव्यवहार ठाकूरसाहेबाशंी सिि 
िालू राचहला. अण्णासाहेबारं्नी चलचहलेलया माचहिीच्या आधारावरूर्न ठा. र्नबाब अलींर्नी प ढे “म आचरफ-
उर्न-र्नशाअि” र्नावािे प स्िक उदूयि व कहदीि चलहूर्न प्रचसद्ध केले. िे प स्िक उत्तरेकडील गायक-
वादकारं्ना फार चप्रय झाले. प्रत्येक कलाकारारे्न िे सगं्रही ठेचवले. बडोद्याच्या अचखल भारिीय संगीि 
पचरषदेिे अध्यक्ष हे ठाकूरसाहेबि होिे. 

 
अचखल भारिीय संगीि पचरषदेच्या या पचहलया अचधवशेर्नारं्निर दोर्न-अडीि वष े िशीि गेली. 

सगंीि पचरषद या अवधीि प र्निः होऊ शकली र्नाही. पण अण्णासाहेबाचं्या िचरत्राि ही वष ेफार महत्त्वािी 
गेली. बडोद्याच्या अचधवशेर्नारं्निर अण्णासाहेबािंी कीिी कहद स्थार्नाि िहूकडे पसरली. 
 
११. ग्वाल्हेरचे महाराज णहज् हार्नेस् माधवराव महाराज हशदे र्ाचंी ओळख व त्र्ाचें 
अण्िासाहेबानंा ग्वाल्हेरला संगीत णवद्यालर् स्थापण्र्ासाकी आमंत्रि. माधव संगीत 
महाणवद्यालर्ाची स्थापना. 
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ग्वालहेरिे महारार्ज श्रीमंि माधवराव कशदे याचं्या कार्नी अण्णासाहेबािें र्नाव गेले. ग्वालहेरिे प्रचसद्ध 
शकंरराव पंचडि यािें एक चशष्ट्य भास्करराव खाडेंपारकर हे काही चदवस म ंबईस येऊर्न राचहले होिे. त्या 
वळेी अण्णासाहेबाकंडे त्यािें र्जाणे येणे होिे. याचं्याकडूर्न ग्वालहेरच्या गायक-वादकारं्नी अण्णासाहेबािें 
र्नाव ऐचकले. आम्ही अहमदर्नगरला असिार्ना श्री. शकंरराव पंचडिािें द सरे एक चशष्ट्य श्री. कृष्ट्णराव दािे हे 
पण काही चदवस अहमदर्नगरला र्जवळ र्जवळ एक मचहर्ना होिे. मी पण त्यावळेी र्नगरलाि होिो. आमच्या 
गाण्या-वार्जण्याच्या बठैकी खूप झालया व त्याम ळे अण्णासाहेबाचं्या संगीि कायािी यारं्नाही कलपर्ना आली 
होिी. इकडे माधवराव महारार्ज एकदा म ंबईला आले होिे त्यावळेी म द्दाम अण्णासाहेबारं्ना पत्र पाठवरू्न 
आपलया रे्नचपअर्न सी रोडवरच्या महालामध्ये भेटण्यास बोलाचवले. अण्णासाहेबाशंी बराि वळे संगीिासबंंधी 
महारार्जािें बोलणे झाले. १९१६-१७ िी ही गोष्ट असेल. यावळेी अण्णासाहेबारं्नी गायर्न उते्तर्जक मंडळ 
काही मौचलक मिभेदामं ळे सोडले व ‘ग ड लाइफ लीग’ र्नावाच्या पारशी लोकाचं्याि द सऱ्या एका संस्थेच्या 
र्जागेि फ्लोरा फाऊंटर्न र्जवळ म ंबईि एक संगीि चशक्षणािा वगय िे िालवीि. या वगाचवषयी पण 
महारार्जाशंी बोलण्याच्या ओघाि गोष्ट चर्नघाली. महारार्जारं्नी या वगाला भेट देऊर्न अण्णािंी चशकचवण्यािी 
रीि पाहण्यािी इच्छा दशयचवली. पण महारार्जारं्नी अण्णारं्ना चर्नक्षूर्न साचंगिले की, िे साध्याि पोशाखाि 
येिील. कोणाला कळिा कामा र्नये की हे ग्वालहेरिे महारार्ज आहेि. दोर्न चदवसारं्नी महारार्ज एका रर्जपूि 
सरदारािा पोशाख करूर्न अण्णासाहेबाचं्या संगीि वगाि गेले. अण्णासाहेबारं्नी फळ्यावर स्वर-चलपीसचहि 
आलाप व चिर्जा चलहूर्न चवद्यार्थयांकडूर्न गाववरू्न घेिलया. प ढे काही चवद्यार्थयांकडूर्न स्विंत्र रीिीरे्न रागािे 
आलाप व चिर्जा गाववरू्न घेिलया. हे सवय ऐकूर्न महारार्ज फारि प्रसन्न झाले. प र्निः अण्णासाहेबारं्ना महालाि 
बोलावरू्न ग्वालहेरला पण अशीि एक संगीि शाळा आपलया देखरेखीि स्थापर्न करण्यािा आपला चविार 
अण्णासाहेबारं्ना साचंगिला. ग्वालहेरला येऊर्न काही चदवस राहूर्न ही शाळा स्थापर्न करण्याि मदि करावी 
म्हणूर्न अण्णासाहेबारं्ना चवरं्नचि केली. बडोद्याि पण सयार्जीराव महारार्जाचं्या सूिरे्नप्रमाणे अण्णासाहेबारं्नी 
चिकडील गायर्न-वादर्न शाळा स व्यवस्स्थि करूर्न चदली होिी. मध्यंिरी शाळेिे चप्रस्न्सपाल श्री. दादूचमयां हे 
वारले. त्याचं्या र्जागी अण्णासाहेबारं्नी बडोद्यािे बॅन्डमास्टर श्री. फे्रचडलीस म्हणूर्न होिे त्यािें र्नाव 
चप्रस्न्सपालच्या र्जागेसाठी स िचवले. त्याप्रमाणे या फे्रचडलीस साहेबाचं्या रे्निृत्वाि बडोद्यािे संगीि चवद्यालय 
स व्यवस्स्थि िालू झाले. हा अर्न भव अण्णारं्ना होिाि. १९१७ सालाि ग्वालहेरला र्जाऊर्न अण्णासाहेबारं्नी 
एक योर्जर्ना महारार्जाचं्या प ढे सादर केली. प्रथम शकंरराव पंचडि यािें चिरंर्जीव श्री. कृष्ट्णरावर्जी पचंडि 
यािें र्नाव चप्रस्न्सपालच्या र्जागेसाठी स िचवले. पण या पंचडिारं्ना पचहलयापासूर्नि अण्णासाहेबासंंबधंी म ळीि 
आदर र्नव्हिा. त्यारं्ना स्वर-चलपी व आपलया घराण्याच्या र्ज न्या चिर्जा प्रचसद्ध होऊर्न बार्जाराि येणे ही गोष्ट 
चबलकूल पसंि र्नव्हिी. त्यारं्नी गायर्न शाळेि काम करण्यािे साफ र्नाकारले. कृष्ट्णराव पंचडिाचंशवाय श्री. 
रार्जाभयैा पूंछवाले, श्री. कृषणराव दािे, श्री. भास्करराव खाडेंपारकर, श्री. गोखले वगैरे मंडळींिी र्नावहेी 
गायर्न शाळेच्या चशक्षकाचं्या र्जागासंाठी स िचवली गेली. अण्णासाहेबािंी स्वर-चलपीप्रणाली, राग चर्नयम व 
सवयसाधारण संगीि शास्त्र समरू्जर्न घेण्यासाठी या मंडळींर्ना सरकारी खिारे्न पाि-सहा मचहरे्न 
अण्णासाहेबाकंडे चशकण्यासाठी महारार्जारं्नी म बंईस पाठचवले. कृष्ट्णराव पचंडिारं्नी चप्रस्न्सपालिी र्जागा 
र्नाकारलयावर श्री. रार्जाभयैारं्ना िी र्जागा देऊ केली पण रार्जाभयैारं्नी आपले ग रु श्री. वामर्नब वा देशपाडें 
ध्र पद गायक यािें चिरंर्जीव चर्जविं आहेि व ही र्जागा त्यारं्ना द्यावी अशी सूिर्ना केली. त्याप्रमाणे श्री. 
चवष्ट्ण ब वा देशपाडें यािंी रे्नमणूक चप्रस्न्सपालच्या र्जागी झाली. ग्वालहेरच्या शाळेिा पाठ्यक्रम 
अण्णासाहेबारं्नी असा आखला की, ग्वालहेरिीि ख्याल, ध्र पदे, िराणे वगैरे त्याि समाचवष्ट केली. ही 
ख्याल, ध्र पदे रार्जाभयैा, कृष्ट्णराव दािे, खाडेंपारकर म्हणि िीि होिी. त्याचं्या स्वर-चलपी करूर्न 
पाठ्यप स्िके गायर्न शाळेि चशकचवण्यासाठी ियार करणे हेही काम अण्णासाहेबारं्नी या ग्वालहेरच्या मास्िर 
मंडळींच्या म ंबईच्या म क्कामाि त्याचं्या मदिीरे्न आपलया देखरेखीखाली करवरू्न घेिले. हीि प स्िके प ढे 
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‘कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि क्रचमक प स्िकमाला’ या र्नावारे्न प्रचसद्ध झाली. आिा ही प स्िके बाहेर पडलयाम ळे 
‘गीि माचलका’ बंद पडली. गीि माचलकेिलया सवय चिर्जा आिा या क्रचमक प स्िक माचलकेि प्रचसद्ध होऊ 
लागलया. हे लोक ग्वालहेरला परि गेलयावर अण्णासाहेबही ग्वालहेरला गेले व त्याचं्याि देखरेखीखाली 
‘माधव संगीि महाचवद्यालय’ ही र्नावार्जलेली सगंीि संस्था १९१८ मध्ये स्वििः माधवराव महारार्जाचं्या हस्िे 
ग्वालहेराि स्थापर्न केली गेली. अरू्जर्नही ही संस्था िालू आहे. श्री. रार्जाभयैािेंि चिरंर्जीव श्री. पाडं रंगराव 
उफय  बाळासाहेब पूंछवाले हे हल्ली या ससं्थेिे चप्रस्न्सपाल आहेि. आर्ज या पन्नास वषांि चकिीएक 
र्नावार्जलेले गायकवादक या संस्थेिूर्न बाहेर पडले आहेि. यािील काहीर्जण माधव संगीि महाचवद्यालय, 
ग्वालहेर, भािखंडे कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझक, लखर्नऊ, प्रयाग संगीि सचमिी, अलाहाबाद, इत्यादी 
संस्थामंध्ये संगीि अध्यापकािे काम यशस्वी रीिीरे्न करीि आहेि. आकाशवाणी, चदल्ली व इंदूर येथे या 
लोकािें वरिेवर काययक्रम होि असिाि. 
 

याि स मारास म ंबईच्या र्नगरपाचलकेच्या आग्रहावरूर्न र्नगरपाचलकेच्या शाळािं काम करणाऱ्या 
संगीि चशक्षकारं्ना संगीि शास्त्र, रागािंी लक्षणगीिे व इिर र्ज न्या चिर्जा चशकवण्यासाठी गायर्न उते्तर्जक 
मंडळीिि अण्णा एक वगय घेि असि. श्री. िौघ ले, श्री. गोडबोले, श्री. म ंडले, श्री. बापट, श्री. मोदी, श्री. 
अंि ब वािें एक चशष्ट्य गोखले र्नावािे ही माझ्या माचहिीिली मंडळी व इिरही पाि-पंिवीस मास्िर या 
वगाला येि असि. र्नगरपाचलकेरे्न प्रथचमक शाळािं संगीिािे वगय िालू करण्यािा चर्नणयय घेिला व त्यासाठी 
पाठ्याप स्िके पण अण्णासाहेबाकंडूर्नि ियार करवरू्न छापवरू्न प्रचसद्ध केली. 
 
१२. लेखकाचे बडोद्यास स्थानांतर व पै. णन. आफ़ताब-ई-मौणसकी उस्ताद रै्र्ाज हुसेनखाँकडे 
महर्ली गार्कीची तालीम 
 

अहमदर्नगरला आम्ही १९१६ च्या अखेरीपाविेो होिो. त्यारं्निर िार-पाि मचहरे्न सािाऱ्याला 
आमिा म क्काम होिा. मध्यंिरी आमच्या वचडलािंी आर्मथक पचरस्स्थिी फार खालावली. िे स्वििः व आम्ही 
पाि भावडें याचं्या िचरिाथािाि खिय रे्जमिेम आपले पेन्शर्न व इिर काही लोकािंी चलचहण्या-चटपण्यािी 
कामे करूर्न त्याि चमळालेलया रकमेवर िालवीि. अण्णाशंी वचडलािंा पत्रव्यवहार िालूि होिा. मी 
कॉलेर्जिे चशक्षण घेऊर्न चर्नदार्न बी. ए. िरी व्हाव ेअसा अण्णािंा फार आग्रह होिा. वचडलाचं्या माचसक 
चमळकिीवर म लािें चशक्षण िालचवण्यािी ऐपि वचडलारं्ना र्नव्हिी हे अण्णारं्ना माहीि होिे. बडोद 
सरकारकडे अण्णािें वर्जर्न िागंलेि होिे. त्यारं्नी माझी चशफारस एक अचि होिकरू संगीि चवद्याथी म्हणरू्न 
महारार्जाकंडे केली व मला दरमहा ४० (िाळीस) रुपये चवद्याविेर्न चमळवरू्न चदले. पण या चवद्याविेर्नासाठी 
मी बडोद्यासि राहूर्न संगीिािा अभ्यास िालू ठेवावा अशी अट होिी. पण बडोद्याला येऊर्न गायर्नािी 
िालीम कोणाकडे घ्यायिी? या वळेेस स दैवारे्न आफ़िाब-ई-मौचसकी उस्िाद फैयार्ज ह सैर्नखाँ आगे्रवाले 
बडोद्यािि दरबार गायक म्हणूर्न होिे. अण्णासाहेबारं्नी या उस्िादाकडेि िालीम घेणे चहिािे होईल असा 
सल्ला चदला. उस्िाद फैयार्जखाँ साहेबारं्ना पण सरकारकडूर्न माझ्या र्नावािा उल्लखे करूर्न सूिर्ना चमळाली. 
त्याप्रमाणे मी फैयार्जखाँ साहेबाचं्या घरी रोर्ज संध्याकाळी र्जाऊ लागलो. आम्ही सवयर्जर्न १९१७ च्या ऑगस्ट 
मचहन्याि बडोद्याला आलो. बडोद्याला आलयावर एक दोर्न चदवसारं्नी मी व वडील बडोद्याच्या खंडेराव 
माकेटमध्ये गेलो असिा वचडलाचं्या दृष्टीस फैयार्जखाँ साहेब पडले. उस्िाद काही रोर्जिा भार्जीपाला 
खरेदी करण्यासाठी बार्जाराि चफरि होिे. वचडलारं्नी खाँसाहेबाकंडे बोट दाखवरू्न म्हटले, िे बघ ि झे 
उस्िाद फैयार्जखाँ साहेब. मी यापूवी १९१६ मध्ये अचखल भारिीय संगीि पचरषदेच्या गायर्न-वादर्नाच्या 
प्रयोगाि दरबार हॉलमध्ये खाँसाहेबारं्ना पाचहले होिे, पण दूरूर्न. यावळेी अगदी र्जवळ र्जाऊर्न त्यारं्ना 
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साष्टागं र्नमस्कार करण्यािा स योग आला म्हणरू्न मी व वडील लगबगीरे्नि खाँसाहेब उभे होिे चिकडे गेलो. 
उत्तर कहद स्थार्नाि लोक वापरिाि िसला एक ि चडदार िंग पैर्जामा, त्यावर एक सफेद लाबं अंगरखा 
त्याच्या आि एक म सलमार्नी पद्धिीिे लाल र्जाकीट व डोक्यावर एक र्जरीिी टोपी एका बारू्जला ककचिि 
कलिी अशी घािलेली, गोऱ्या रंगािे असे भव्य प रुष त्यावळेी खाँसाहेब मला चदसले. मी त्याचं्या पाया 
पडलो. त्यारं्नी र्जीिे रहो बटेा असे म्हणूर्न मला आचशवाद चदला व मला वर उठचवले. वचडलारं्नी माझा 
पचरिय करूर्न देऊर्न मी अण्णािंा चशष्ट्य आहे व मला बडोदा सरकारकडूर्न चवद्याविेर्न चमळालेले आहे व मी 
खाँसाहेबाकंडे िालीम घेि रहाव ेअसा ह कूम मला आला आहे असे साचंगिले. अच्छा, यही हैं र्जो मेरे पास 
आरे्नवाले थे । म झे सरकारकी ओरसे ह क म आया है इर्नकी बाबि । ठीक है । आिे रहो । असे खाँसाहेब 
म्हणाले. पण िालीम स रू होण्यापूवी खाँसाहेबाचं्या िालीरीिीप्रमाणे त्यारं्नी गंडा बाधूंर्न मला आपला चशष्ट्य 
केले. हा गंडा समारंभ खाँसाहेबाचं्या घरीि काही चर्नमचंत्रि गायक-वादकाचं्या समक्ष झाला. गूळ व िणे 
माझ्या िोंडाि घालूर्न काही मंत्र म्हणूर्न मला “सा री ग म” िा धडा चदला. चर्नमचंत्रि मंडळींर्ना मग गूळ-
िण्यािंा प्रसाद वाटला व मी खाँसाहेबािंा आर्जपासूर्न चशष्ट्य झालो अशी घोषणा केली गेली. त्यारं्निर 
१९२२ पाविेो मी खाँसाहेबाकंडे रोर्ज िालीम घेण्यासाठी संध्याकाळी र्जाि असे. बडोद्याच्या हायस्कूलाि 
दाखल होऊर्न १९१९ मध्ये मचॅरक उत्तीणय झालो व त्यारं्निर बडोदा कॉलेर्जमध्ये दाखल झालो. प्रीस्व्हयस 
उत्तीणय होऊर्न इंटरआटयस् मध्ये त्याि कॉलेर्जमध्ये गेलो. १९२१ मध्ये इंटरच्या परीके्षला बसलो. पण 
पचरके्षच्या मंडपामध्येि मला र्जोरािा िाप आला. परीक्षा कें द्र अहमदबादला होिे. वडील माझ्यासंगिी 
अहमदाबादेला आले होिे. द सऱ्या चदवशी पण िाप हटला र्नाही व परीक्षा प री र्न करिा मला बडोद्याला 
परि याव ेलागले. घरी बडोद्याला आलो. माझा िाप देवीिा िाप होिा. ईश्वरकृपेरे्न त्या िापािूर्न मी काही 
चदवसारं्नी बरा होऊर्न उठलो. १९२२ साली आम्ही बडोदे सोडूर्न म ंबईला आलो. मी प र्निः १९२३ साली 
इंटरला बसलो. पण त्याही वषी र्नापास झालो. १९२४ साली इंटर पास झालो. मध्यंिरी मला 
अहमदाबादला व ईमेन्स य चर्नव्हर्मसटीच्या मचहला चवद्यालयामध्ये संगीि चशक्षकािी र्नोकरी चमळाली. मी व 
वडील अहमदाबादला र्जाऊर्न राचहलो. मचहला चवद्यालयािी र्नोकरी साभंाळूर्न मी अहमदाबादच्या ग र्जराथ 
कॉलेर्जाि दाखल होऊर्न बी. ए. ज्य चर्नअरमध्ये दाखल झालो. एक वषय अहमदाबादला राहूर्न १९२४ मध्ये 
म ंबईला परि आलो. बडोद्याला मी असिार्ना वषािूर्न दोर्न-िीर्नदा अण्णासाहेब बडोद्यास येि असि 
त्यावळेी माझा संगीिािा अभ्यास कसा काय िालू आहे त्यािी िौकशी करूर्न मला उपय क्ि सूिर्ना देि 
असि. यावळेी संगीिािी िालीमही अथाि चिर्जा वगैरेंिी अण्णासाहेबाकंडूर्न चमळि असे हे सागंणे र्नकोि. 
असो. 
 
१३. पै. णन. णहज् हार्नेस् नवाब हामीदअली साहेब, रामपूर, र्ाचंी ओळख व णदल्लीला दुसरी 
अणखल भारतीर् संगीत पणरषद नवाब हामीदअली साहेबाचं्र्ा अध्र्क्षतेत भरणवण्र्ाचा प्रस्ताव. 
णप्रन्स सादतअली उर्य  छम्मन साहेबाशंी स्नेहबंध.उस्ताद वजीर खाँसाहेबांकडे धु्रवपदाची 
तालीम. 
 

ठाकूर र्नवाबअली खाँसाहेब व उस्िाद काले र्नर्जीर खाँच्या िोंडी अण्णासाहेबािें र्नाव व त्यािें 
संगीि कायय रामपूरिे र्नवाब चहज् हायरे्नस् र्नवाब हामीदअली खाँसाहेबाचं्या कार्नावर गेली. या र्नवाब 
साहेबाचं्या दरबाराि त्यावळेी िार्नसेर्नािे वशंर्ज उस्िाद वर्जीर खाँसाहेब बीर्नकार होिे. र्नवाब साहेबािें 
ग रूि हे खाँसाहेब होिे. िार्नसेर्नािे घराणे ध्र पचदयािे. हे वर्जीर खाँसाहेब ध्र पचदयेिे होिे. बीर्न वार्जवीि 
असले िरी बीर्नावर रागािें आलाप वार्जचवण्यासाठी ध्र पदािी गळ्यारें्न गार्न िालीम घेणे अपरचरहायय होिे. 
प्रत्येक बीर्नकाराला िो वार्जवीि असलेलया रागािंी दहा पाि ध्र पदे गळ्यारे्न गािा आलीि पाचहरे्जि असा या 



 

अनुक्रमणिका 

लोकािंा चर्नयमि होिा. ज्याला िी येि र्नाहीि त्याला बीर्न िर काय पण सिार पण वार्जचवण्यािा अचधकार 
र्नाही असा या लोकािंा चर्नयमि होिा. रामपूर हे त्यावळेी ध्र वपद गायकीिे कें द्रि समर्जले र्जाि असे. 

 
अण्णािंी ख्यािी र्नवाबसाहेबाचं्या कार्नावर गेली िेव्हा त्यारं्नी अण्णारं्ना प्रत्यक्ष भेटण्यास बोलाचवले. 

त्याप्रमाणे अण्णासाहेब रामपूरला गेले. चिकडे भेटी-गाठी होि राचहलया. ही हकीगद १९१७–१८ िीि 
आहे. संगीि ििेच्या ओघाि र्नवाबसाहेब एकदम बोलूर्न गेले, “पंचडिर्जी आपका शास्त्र हम क छ मार्निे र्नहीं 
है । आपका ये शास्त्र” वर्जीर खाँसाहेबाकंडे इशारा करूर्न, “हमारे उस्िाद के हाथ में इस बीर्न पर चलखा 
ह आ है ।” अण्णासाहेबारं्नी म्हटले, “चबलक ल द रुस्ि है सरकार र्जो आपरे्न फरमाया । और क्या? अभी इसी 
वक्ि देचखये । आप र्जो फरमाइए वही राग उस्िाद से बीर्न पर बर्जवाया र्जाए ।” अण्णार्नी दरबारी कार्नडा 
वार्जचवण्यास साचंगिले. खासंाहेबारं्नी दरबारी कार्नड्यािे आलाप फार स ंदर वार्जचवले. वार्जचवणे 
थाबंचवलयावर अण्णारं्नी खाँसाहेबासं या रागािे आरोह अवरोह कसे ठेवले, स्वर िीव्र-कोमल कोणिे 
लावले, कोणत्या स्वरावर चवशषे र्जोर चदला, कोणत्या स्वर संगिी राग वािक म्हणूर्न ठेवलया, हा राग 
वार्जचवण्यािी वळे कोणिी, वगैरे प्रश्र्न खाँसाहेबासं केले. खाँसाहेबारं्नी या प्रश्र्नािी उत्तरे अण्णासाहेबारं्ना 
हवी होिी िशीि चदली. गधंार, धैवि व चर्नषाद, कोमल, आरोहाि सरळ रीिीरे्न गाधंार र्न लागिा ग म री 
सा अथवा ग म प ग म री सा अशा रीिीरे्न लागिो, अवरोहाि धैवि वज्यय आहे, व गाधंार वक्र आहे, ऋषभ व 
पंिमावर चवशषे र्जोर आहे, मन्द्र व मध्य सप्िकाि हा राग फार आळचवला र्जािो, गाण्या-वार्जचवण्यािी वळे 
मध्यरात्र आहे, इत्यादी र्नवाबसाहेब हे सवय ऐकि होिे. खाँसाहेबािंी उत्तरे चमळालयावर अण्णारं्नी “सरकार 
हमारे शास्त्र में भी यही चलखा है, र्जो उस्िाद अभी बिा रहे हैं । म लाचहर्जा फरमाए ।” असे म्हणूर्न श्रीमल्लक्ष्य 
संगीिािले दरबारी कार्नड्याच्या वणयर्नािे श्लोक वािूर्न त्यािंा अथय समर्जावरू्न दाखचवले. िे ऐकिाि 
र्नवाबसाहेबार्ना खूप आियय वाटले व आरं्नद झाला. म्हणाले, “िब िो पंचडिर्जी आपका शास्त्र हमारे उस्िाद 
के पास पहलेचह मरू्जद है। ” “इसमे क्या शक?” अण्णासाहेब म्हणाले, “उस्िाद लोगों के गारे्न बर्जारे्न में र्जो 
रागों के कायदे, राग बरिरे्न के रे्नम धरम देिे हैं वचेह शास्त्र में बिाये ह ए होिे है । “यारं्निर आणखी काही 
राग उस्िादाकडूर्न चदखाई वार्जवरू्न घेऊर्न त्यािें चर्नयम चविारूर्न मग लक्ष्य संगीिािली त्या त्या रागािंी 
वणयरे्न वािूर्न दाखचवली. र्नवाबसाहेबािंा संगीि शास्त्राच्या चवरुद्ध र्जो ग्रह होिा िो दूर झाला व “पंचडिर्जी 
आपका शास्त्र हम मार्न गये” असे म्हणाले. यारं्निर र्नवाबसाहेबािंा व अण्णासाहेबािंा स्रे्नहसंबधं खूप वाढि 
राचहला. अण्णासाहेबारं्ना वर्जीर खाँसाहेबाचं्या घराण्यािी ध्र वपदे चशकण्यािी फार इच्छा होिी. याकचरिा 
त्यारं्ना र्नवाबसाहेबािंा गंडा बाधूंर्न त्यािें चशष्ट्य बर्नाव ेलागले. गंडा बाधंलयावर चशष्ट्य आपलया घरािीलि 
एक व्यक्िी म्हणूर्न मार्नला र्जाि असे. त्याप्रमाणे अण्णासाहेबासंाठी रामपूरच्या संगीि चवदे्यिे व परंपरेिे द्वार 
म क्ि झाले. वर्जीर खाँसाहेबारं्ना अण्णासाहेबारं्नी आपलया घराण्यािे शागीदय समरू्जर्न त्यारं्ना हवी असिील िी 
ध्र वपदे, घमार वगैरे मर्नमोकळेपणारे्न चशकवावीि अशी सूिर्ना चदली गेली. त्याप्रमाणे अण्णा रोर्ज वर्जीर 
खाँसाहेबाकडे र्जाऊर्न त्याचं्या घराण्यािी ध्र पदे होऱ्या चशकू लागले. 

 
रामपूरच्याि रार्जघराण्यािे द सरे एक संगीििज्ञ चप्रन्स सादिअली खाँ उफय  छम्मर्न साहेब यािंा 

चवशषे गाढ स्रे्नहसंबधं अण्णासाहेबािंा होिा. हे छम्मर्न साहेब, िार्नसेर्नािेि वशंर्ज त्याचं्या म लाच्या वशंािले 
उस्िाद म हम्मद अलीखाँ र्नावािे होिे, त्यािे चशष्ट्य होिे. हे उस्िाद रबाब वार्जवीि. छम्मर्न साहेबािें वडील 
चप्रन्स हैदरअली खाँसाहेब हे पण एक संगीिािे िागंले र्जाणिे होिे. हे िार्नसेर्नाच्या घराण्यािे प्रचसद्ध 
बहाद र ह सैर्नखाँपाशी ‘स रकशगार’ चशकले होिे. छम्मर्न साहेबारं्नी स रकशगार वादर्नािी िालीम आपलया 
वचडलाकंडूर्न घेिली होिी. िे हे वाद्य फार उत्तम वार्जवीि. अण्णासाहेबाशंी पचरिय झालयारं्निर संगीिावर 
एकमेकािंी चर्नत्य ििा होि असे. या ििेम ळे या दोघािंा स्रे्नहसंबधं िागंला वाढि गेला. या छम्मर्न 
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साहेबाचं्या मदिीरे्न उस्िाद म हंमद अली खाँसाहेबाकंडूर्न पण काही ध्र वपद व धमार अण्णासाहेबारं्ना 
चमळाले. 

 
रामपूरच्या िार्नसेर्न घराण्यािी र्जी ध्र पदे व धमार अण्णारं्ना चमळाली िी सवय क्रचमक प स्िक 

माचलकेि आलीि आहेि. 
 
रामपूरच्या र्नवाबसाहेबारं्ना पण कोठे िरी एखादा मोठ्या चदल्लीसारख्या शहरी एक अचखल भारिीय 

संगीि चशक्षण संस्था स्थापर्न करावी असा चविार स िला व त्यारं्नी अण्णासाहेबारं्ना याचवषयी चविारले. 
अण्णासाहेबारं्नी चदल्लीिि एक अचखल भारिीय संगीि पचरषद बोलावरू्न पचरषदेि हा प्रस्िाव माडंावा अशी 
सूिर्ना केली. त्याप्रमाणे १९१८ च्या चडसेंबर मचहन्याि ही पचरषद झाली. अध्यक्ष स्वििः रामपूरिे र्नवाबसाहेब 
होिे. या पचरषदेिे स्थार्नीय सचिव श्री. चब्रर्जचकशर्न कौल र्नावािे एक चदल्लीिेि काश्मीरी रचहस होिे. या 
पचरषदेि पण मी वचडलासंंगिी हर्जर होिो. ग्वालहेरकडूर्न श्री. रार्जाभयै्या व त्यािें एक दोर्न सहकारी पण 
आले होिे, येथेि श्री. रार्जाभयैािे दशयर्न मला झाले व या पचरषदेि चर्नमंचत्रि गायक-वादकािंी एक चवशषे 
बैठक अण्णाचं्या रे्निृत्वाि होऊर्न काही रागाचं्या स्वरूपाबद्दल सवांर्न मिे चर्नणयय घेण्याि आले. उदाहरणाथय 
चबन्द्राबर्नी सारंगाि आरोहाि श द्ध चर्नषाद व अवरोहाि कोमल चर्नषाद व ककचिि कणरूपी घैविािा प्रयोग व 
मध माद सारंगाि आरोह-अवरोह दोन्हीि फक्ि कोमल चर्नषाद असावा असा या दोर्न सारंगाि भेद ठेवावा. 
या चर्नणययाप्रमाणे अण्णारं्नी प ढे कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीच्या ४ र्थया भागाि चबन्द्राबर्नी सारंग व मध माद 
सारंगाच्या वणयर्नाि या सभेिा उल्लख करूर्न हे चर्नयम स्वीकाचरले आहेि. पचरषदेच्या र्जाहीर बैठकीि 
संगीिाच्या चर्नरचर्नराळ्या चवषयांवर ििा झाली व लेख वािले गेले. संगीि चशक्षण कें द्रिा प्रस्िाव या 
पचरषदि माडंला गेला. चदल्लीच्या संगीि पचरषदेसमोर आणलेला संगीि संस्थेिा प्रस्िाव इिक्या उंिीिा 
होिा की त्याला चकत्येक लाख रुपयािंा खिय येणार होिा. इिका खिय त्यावळेी झेपण्यार्जोगा र्नव्हिा. सबब 
हा प्रस्िाव ग्राह्य झाला र्नाही व हा प्रश्र्न िसाि राचहला. या पचरषदेिा अहवाल पण प्रचसद्ध झाला आहे. 
बडोद्याच्या पचरषदेच्या व या चदल्लीच्या द सऱ्या अचधवशेर्नाच्या अहवालाि त्या त्या वळेी पचरषदेि हर्जर 
असलेलया गायक-वादकािंी व संगीि शास्त्रज्ञािंी छायाचिते्र प्रचसद्ध झाली आहेि. 

 
१४. पुण्र्ाचे श्री. दत्ताते्रर् केशव जोशी उर्य  दादासाहेब जोशी व त्र्ाचें कणनष्ठ बंधू श्री. माधवराव 
जोशी र्ानंा अण्िासाहेबाचं्र्ा कार्ाणवषर्ी णवशेष आपुलकी व पुस्तकाचं्र्ा छपाईमध्रे् 
दादासाहेबाचंी मदत. 
 

स मारे १९१४–१५ मध्ये अण्णासाहेबाचं्या कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीिे पचहले िीर्न भाग, 
श्रीमल्लक्ष्यसंगीि, लक्षणगीि संग्रह, गीिमाचलका व अण्णारं्नी प्रवासािं चमळचवलेले काही र्ज रे्न गं्रथ छापूर्न 
प्रचसद्ध झाले होिे. प ण्यािे एक मराठी शाळेिे अध्यापक श्री. दत्ताते्रय केशव र्जोशी यारं्ना व त्यािें बधूं श्री. 
माधवराव केशव र्जोशी यांर्ना संगीिािी आवड होिी व त्यांर्नी पाडंोबा र्नावाच्य एका गवईब वाकंडूर्न काही 
रागािंी व चिर्जािंी िालीम घेिली होिी. त्याचं्या वािण्याि अण्णासाहेबारं्नी प्रकाचशि केलेली संगीिािी 
प स्िके आली. दत्तोपंि उफय  दादासाहेब र्जोशी यारं्नी अण्णासाहेबािंा पचरिय करूर्न घेिला. प ढे 
अण्णासाहेबाचं्या कामाि अथाि छापखान्याि टाकलेलया लेखाचं्या छपाईवर देखरेख, प्र फ िपासणे, वगैरे 
यािंी अण्णारं्ना फार मदि होि असे. बडोदा, चदल्ली व त्यारं्निर बर्नारस व लखर्नऊला झालेलया सवय संगीि 
पचरषदािं दादासाहेब र्जोशी, श्री. वाडीलालार्जी, मी व वडील हर्जर होिो. श्री. दादासाहेबारं्ना मी सवयप्रथम 
बडोद्याच्या संगीि पचरषदेि पाचहले. त्यारं्निर िे हयाि होिे िोपयंि त्याचं्या भेटी-गाठंी िर काय एक दोर्न 
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वष ेलखर्नऊमध्ये अण्णासाहेबाचं्या कृपाछत्राि आमिे एकत्र राहणे पण झाले. अचखल भारिीय पचरषदािं 
श्री. दादासाहेबाकंडूर्न एक दोर्न लेखही चलहवरू्न वािचवले. अण्णासाहेबाचं्या सिि सहवसाम ळे कहद स्थार्नी 
रागदारी संगीिािे ममय दादासाहेबारं्ना बरेि कळले होिे. क्रचमक प स्िक माचलकेच्या पचहलया िार भागािंी 
छपाई, प्र फ िपासणी वगैरे प ण्यािि दादासाहेबाचं्या देखरेखीमध्ये झाली. ग्वालहेर व रामपूरच्या प्रवासाि 
अण्णासाहेबासंंगिी  दादासाहेब पण कधी कधी असि. 

 
१५. दर्ाबादचे कै. रार् उमानाथ बली व त्र्ाचंा लखनऊमध्रे् संगीत णवद्यालर् कार्म करण्र्ाचा 
प्रस्ताव. 
 

ठाक र र्नवाबअली साहेबािें एक परम चमत्र राय उमार्नाथ बली र्नावािे होिे. उत्तर प्रदेशाि 
लखर्नऊपासूर्न स मारे िाळीस मलै उत्तरेला “दयाबाद” र्नावािा एक िाल का आहे. या िाल क्यािे 
िाल कादार राय रारे्जश्वर बली साहेब यािें राय उमार्नाथ बली साहेब ि लिे होिे. दयाबादच्या 
िाल कादारारं्ना संगीिािी फार आवड होिी. त्याचं्या पदरी एक दोर्न र्ज न्या परंपरेिले म सलमार्न उस्िाद 
पण र्नोकर होिे. राय उमार्नाथारं्ना िर संगीिािे वडेि होिे. उस्िादाकंडूर्न थोडी संगीिािी िालीमही 
त्यारं्नी घेिली होिी. त्याम ळे ठाक र र्नवाबअली साहेबािंा व राय उमार्नाथािंा िागंला स्रे्नहसंबधं होिा. 
अण्णासाहेबािंा पचरिय झालयावर ठाक र साहेबारं्नी त्याचं्याकडूर्न चमळालेली संगीि शास्त्रािी माचहिी व 
अण्णासाहेबारं्नी रचिलेली लक्षणगीिे ‘म आचरफ उर्न र्नग़माि’ र्नावाच्या प स्िकाि छापूर्न प्रचसद्ध केली. 
अण्णासाहेबािंी ‘कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि’ मराठीि होिी. त्याम ळे उत्तर भारिाि िी फारशी प्रचसद्ध 
र्नव्हिी. ठाक र साहेबाचं्या प स्िकांिूर्न िी आयिीि उत्तरेच्या लोकाचं्या र्नर्जरेस पडली. “म आचरफ उन  
र्नग़माि” चिकडे फार लोकचप्रय झाली. फार काय, धंदेवाले, घराणेदार गायक-वादकारं्नीस द्धा िी चवकि 
घेऊर्न संग्रही ठेचवली. राय उमार्नाथ बलींच्या वािर्नाि पण ही प स्िके आली. ह्या प स्िकािं ठाक र साहेबारं्नी 
अण्णािंा उल्लेख स्पष्टपणे करूर्न त्याचं्याकडूर्न मला ही संगीि शास्त्रािी माचहिी चमळाली व रागािंी 
लक्षणगीिे पण भािखंड्यारं्नीि रिलेली आहेि, असे म्हटले आहे. राय उमार्नाथारं्ना अण्णासाहेबारं्ना प्रत्यक्ष 
भेटण्यािी इच्छा झाली. ठाक र साहेबाचं्या िोंडीपण अण्णासाहेबािंी व त्याचं्या सगंीि कायािी हकीगि 
त्यारं्नी ऐकली होिी. चदल्लीला होऊ घािलेलया संगीि पचरषदेिी व या पचरषदेि संगीि चशक्षण कें द्र कोठेिरी 
एखाद्या संगीि प्रचसद्ध शहरी स्थापर्न करण्यािा प्रस्िाव प ढे येणार असलयािी खबर आगाऊि राय 
उमार्नाथारं्ना चमळाली होिी. त्यारं्नी आपली ओळख देऊर्न अण्णासाहेबांसंगिी पत्रव्यवहार स रू केला. त्यािं 
एका संगीि कें द्राच्या योर्जरे्निा कच्चा खडा आपण ियार केला असलयािा उल्लेख करूर्न चदल्लीच्या पचरषदेि 
िो अण्णारं्ना दाखवरू्न िे म्हणिील िर पचरषदेप ढे माडंावा अशी चवरं्निी केली पण एक योर्जर्ना आधीि ियार 
होऊर्न चदल्लीच्या पचरषदेि प ढे आणण्यािी कचमटीकडूर्न परवार्नगी चमळालयाम ळे या योर्जरे्नवर पचरषदेिा 
काय चर्नणयय होिो िो पाहूर्न मग आपलया योर्जरे्निा चविार र्जरूर पडलयास केला र्जाईल असे उत्तर राय 
उमार्नाथ बलींर्ना चमळाले. िरी रायसाहेब चदल्लीच्या पचरषदेि हर्जर राहूर्न अण्णारं्ना भेटले व आपली योर्जर्ना 
पण अण्णासाहेबारं्ना दाखचवली. अण्णासाहेबारं्नी िी पाचहली व सध्या िी र्जवळ असू द्यावी प ढे पाहू असे 
रायसाहेबारं्ना म्हटले. श्रीमिी अचिया बेगमार्नी प्रस्ि ि केलेली योर्जर्ना चदल्लीच्या पचरषदेि स्वीकृि झाली 
र्नाही हे वर म्हटलेि आहे. 
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१६. ‘अणभनव राग मंजरी’ व ‘अणभनव ताल मंजरी’ र्ा दोन संस्कृत गं्रथाचे प्रकाशन. 
 

मध्यंिरी अण्णासाहेबारं्नी हृदय र्नारायण देव याचं्या हृदय कौि क व हृदय प्रकाश या गं्रथाचं्या 
धिीवर ‘अचभर्नव राग मंर्जरी’ व ‘अचभर्नव िाल मरं्जरी’ र्नावािी दोर्न प स्िके संस्कृि श्लोकबद्ध चलहूर्न प्रचसद्ध 
केली. याि एक एका श्लोकािि प्रत्येक प्रिचलि रागािें ठळक चर्नयम देऊर्न त्यािंा उठाव चदला आहे. एक 
एका थाटाच्या मथळ्याि त्या त्या थाटाि येणाऱ्या रागािंी र्नाव े देऊर्न त्यािें थोडक्याि वणयर्न एका 
श्लोकािि केले आहे. थाटाचं्या मथळ्याम ळे रागािें िीव्र कोमल स्वर चर्नचिि होिाि. उदाहरणाथय काफी 
थाटाि बहारािे वणयर्न पाहू या :— 
 

चर्नसौ गमौ पगमधा चर्नसौ चर्नपौ मपौ गपौ : 
चरसौ भवदे बहाराख्यो राचत्रगयेो ऽ थ माशंक : 

िसेि िोंडी थाटाि म लिार्नीिे वणयर्न याप्रमाणे आहे : 
चर्नसौ मगौ पमधप चर्नधौ पगौ मगौ चरसौ. 
मूलिार्नी भवते्पाशंा ऽऽ रोहे ऽ चरधा ऽ पराहूणगा 

हे स्वर अर्न क्रमे असे होिील : — 

 
 
१७. बनारसला भरलेली णतसरी अणखल भारतीर् संगीत पणरषद 
 

१९१८ ि चदल्लीला झालेलया अचखल भारिीय संगीि पचरषदेच्या द सऱ्या अचधवशेर्नारं्निर बर्नारसला 
चिसरे अचधवशेर्न १९१९ च्या चडसेंबर मचहन्याि झाले. बर्नारस र्जवळच्याि “रामर्नगर” संस्थार्नािे महारार्ज 
या पचरषिेिे अध्यक्ष व श्री. चशवने्द्रर्नाथ बस  बर्नारसिे एक बंगाली रहीस स्थार्नीय सचिव होिे. श्री. 
भलिदं्रराव स कथर्नकर, श्री. शकंरराव कार्नाड, श्री. वाडीलालर्जी, श्री. दादसाहेब र्जोशी, माझे वडील व 
मी या पचरषदेि उपस्स्थि होिो हे सागंणे र्नकोि. या पचरषदेि पण संगीि चशक्षणकें द्रािा प्रस्िाव प ढे आला, 
पण िोही स्वीकृि झाला र्नाही. पचहलया दोर्न अचधवशेर्नापं्रमाणे याही अचधवशेर्नाि सगंीि चवषयावर ििा, 
लेखािें वािर्न, चर्नमचंत्रि गायक-वादकािें काययक्रम वगैरे झाले. या पचरषदेि पण राय उमार्नाथ बली साहेब 
व ठाक र र्नवाबअली साहेब उपस्स्थि होिे. चदल्लीच्या काय ककवा बर्नारसच्या काय, दोन्ही अचधवशेर्नामंध्ये 
संगीि चशक्षणकें द्राच्या चर्नणययास्िव आलेलया योर्जर्ना स्वीकृि र्न झालयाम ळे राय उमार्नाथाचं्या योर्जरे्नकडे 
अण्णासाहेबािें लक्ष गेले. पचरषदेरं्निर राय साहेबारं्नी अण्णासाहेबाशंी पत्रव्यवहार िालू ठेवरू्न आपलया 
योर्जरे्निा चविार करण्यास त्यारं्ना आग्रह करीि राचहले. बर्नारसच्या अचधवशेर्नारं्निर िार वष े प र्निः 
अचधवशेर्नािा स योग आला र्नाही. 
 

बडोद्यािी व ग्वालहेरिी या दोन्ही सरकारी संगीि संस्था अण्णासाहेबाचं्याि देखरेखीि िालि 
असलयाम ळे अण्णासाहेबारं्ना वषािूर्न दोर्न-िीर्नदा सरकारी चर्नमंत्रण या संस्थाचं्या कामािे चर्नरीक्षण 
करण्यासाठी येि असे व त्यारं्ना या संस्थारं्ना चििके वळेा भेट द्यावी लागे. माधव महारार्जारं्नी िर 
अण्णासाहेबारं्ना ग्वालहेरासि राहूर्न संस्थेिे काम पहाव ेअसा आग्रह केला. पण अण्णासाहेबारं्नी िे कबलू 
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केले र्नाही. पण, आपलया चर्नमंत्रणावर मी वरिेवर येऊर्न संस्थेच्या कामािी चर्नगराणी करीि राहीर्न असे 
म्हटले. त्याप्रमाणे िे बडोदा व ग्वालहेरला वषािूर्न दोर्न-िीर्नदा र्जाि येि असि, एखादी खेप रामप रासही 
त्यािंी होि असे. 
 
१८. क्रणमक पुस्तक माणलकेची तर्ारी व प्रकाशन 
 

ग्वालहेरच्या माधव संगीि महाचवद्यालयािे द सरा, चिसरा, िौथा व पािंवा असे वरिे वगय वषांर्न वषे 
र्जसर्जसे उघडि गेले िसिशी त्या त्या वगांिी पाठ्यप स्िके ियार करण्यािी र्जरूर पडली. हे काम 
अण्णासाहेबारं्नी श्री. रार्जाभयैा, श्री. कृष्ट्णराव दािे, श्री. भास्करराव खाडेंपारकर यारं्ना बसवरू्न आपलया 
देखरेखीि ियार करवरू्न घेिले. कधी म ंबईि, कधी ग्वालहेरला िर कधी हचरद्वारला अशा या बैठकी या 
लोकाचं्या होि असि. आधी श्री. रार्जाभयैा, श्री, दािे व श्री. भास्कररावारं्ना श्री. शकंरराव पंचडिर्जींकडूर्न व 
श्री. वामर्नब वा देशपाडें यारं्जकडूर्न िे र्जी ख्याल ध्र पदे चशकले होिे िी र्जशीच्या िशीि त्याचं्याकडूर्न गाववरू्न 
घेऊर्न स्वरचलपीि चलहवीि असि. मग चलचहलेली स्वरचलपी प्रत्येकाकडूर्न प र्निः गाववरू्न घेि. त्याि श्री. 
दािे यािंा गळा ियार असलयाम ळे त्याचं्या चिर्जािं मूळ पाठाि र्नसलेले म रक्या, खटके व ककचित िार्नािें 
लहार्न लहार्न ि कडे येि असि व त्यारं्ना स्वरचलपी चलचहिार्ना अडिण होि असे. खटके, म रक्या व 
िार्नाचं्या ि कड्यासचहि एखादी िीर्ज स्वरचलपीि चलहूर्न काढणे कठीणि असिे. पण श्री. रार्जाभयैा व 
भास्कररावाचं्या पाठाि खटके, म रक्या, िार्नािें ि कडे र्नसूर्न सरळ िे त्या चिर्जा र्जसे चशकले िशाि म्हणि 
व या दोघािें पाठ सारखे असि. पण अण्णासाहेब िेवढ्यावरि सिं ष्ट होि र्नसि. ग्वालहेरला र्जाण्यापूवी 
अण्णासाहेबारं्नी ग्वालहेरच्या शकंरराव पंडीिर्जींिे बंधू श्री. एकर्नाथर्जी उफय  भाऊ पंचडि यारं्जकडूर्न 
ग्वालहेरिे र्जवळर्जवळ िीर्नश ेख्याल आधी स्वरचलपीबद्ध करूर्न चलहूर्न ठेवले होिे. हे िीर्जािें बाड पण 
अण्णासाहेब संगिी ठेवीि असि. भाऊ पचंडिर्जींच्या या िीर्जाचं्या पाठाशंी, श्री. रार्जाभयैा, श्री. दािे व श्री. 
भास्कररावािें पाठ िाडूर्न पाहूर्न व या चिघासंंगिी त्यावर ििा करूर्न रे्ज पाठ अचधक चवश्वसर्नीय वाटि िे 
पके्क करूर्न त्याचं्या स्वरचलपी श्री. रार्जाभयैाकंडूर्नि चलहवीि. वस्ि ििः िसा चवशषे फरक या सवांच्या 
पाठािं र्नसेि. उगीि कोठे एखाद्या स्वरािा, कणािा खटक्यािा फरक असला िर िो सवांर्न मिे द रूस्ि 
करूर्न मग िे पाठ पके्क केले र्जाि. अशा रीिीरे्न या िीर्न-िार वषांच्या अवधीि ही िार क्रचमक प स्िके ियार 
होऊर्न छापूर्न प्रचसद्ध झाली. प ण्याच्या आययभषूण म द्रालयािि ही प स्िके दादासाहेबाचं्या देखरेखीि व प्र फ 
िपासणीि छापली गेली. 
 
१९. हकणचत् स्वकीर् 
 

१९२२ साली वर म्हलयाप्रमाणे आम्ही बडोदे सोडले व म ंबई उपर्नगर बोचरवलीला येऊर्न राचहलो. 
मी अण्णाकंडे प र्निः र्जाणे येणे स रू केले. या वळेेस अण्णासाहेबारं्नी गायर्न उते्तर्जक मंडळी सोडूर्न म ंबईि 
‘ग ड लाईफ लीग’ च्या र्जागेि फ्लोरा फाउन्टर्न र्जवळ ‘शारदा संगीि चवद्यालय’ र्नावािा संगीि चशक्षणािा 
वगय िे िालवीि असि इत्यादी हकीगि वर चदलीि आहे. बोचरवलीला असिार्ना मी याि संस्थेि र्जाि असे. 
या संस्थेि श्री. वाडीलालर्जी व सीिाराम मोदी र्नावािे एक संगीि चशक्षक वगय चशकचवण्याि अण्णासाहेबािें 
मदिर्नीस म्हणूर्न काम करीि असि. श्री. मोदी हे काही वष े श्री. अिं ब वाचं्या ग रुसमथय गायर्न-वादर्न 
चवद्यालयाि चशकले होिे. त्यारं्निर म ंबई र्नगरपाचलकेच्या प्राथचमक शाळािं संगीि अध्यापकािे काम करीि 
असि. र्नगरपाचलकेच्या संगीि अध्यापकािंा वगय अण्णासाहेब गायर्न उते्तर्जक मंडळीि िालवीि िेव्हा हे 
श्री. मोदी पण या वगाि हर्जर असि. या पचरियारं्निर श्री. मोदी अण्णासाहेबांकडे व श्री. वाडीलालर्जीकडे 
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वारंवार र्जाऊर्न त्याचं्या पद्धिीप्रमाणे चिर्जा, लक्षण गीिे, रागािें चवस्िार चशकू लागले. प ढे ‘शारदा संगीि 
मंडळा’ मध्ये वगय िालचवण्यािे काम करू लागले. हे अण्णासाहेब व वाडीलालर्जींच्याि गायर्न शलैीमध्ये 
चिर्जा वगैरे म्हणि असि. असो. 
 

मला पण अण्णासाहेबारं्नी ‘शारदा संगीि मंडळािा’ एक वगय चशकचवण्यास चदला. या संस्थेिे 
चवद्याथी बह िेक पारशी लोक असि. या चवद्यार्थयांपैकी एक श्री. दाराबशाह कात्रक र्नावािे गृहस्थ अरू्जर्नही 
मर्जकडे येऊर्न चविारपूस करिाि. 

 
बोचरवलीला असिार्नाि मला वर म्हलयाप्रमाणे अहमदाबादला मचहला चवद्यालयाि संगीि 

अध्यापकािी र्नोकरी चमळाली व मी व वडील अहमदाबादला एक वषय १९२३-२४ मध्ये होिो. अहमदाबादला 
ग र्जराथ कॉलेर्जमध्ये ज्य चर्नअर बी. ए. करूर्न १९२५ मध्ये म ंबईला परि आलो. म ंबईि वाळकेश्वरी 
अण्णासाहेबाचं्या राहत्या र्जागेच्या शरे्जारीि भाड्यारे्न एका घराि राहाि होिो. बोचरवलीला असिार्ना मी 
शारदा संगीि मंडळाि र्जािि असे. त्यावळेी अण्णासाहेबारं्नी माझी संगीिािली प्रगिी पाहूर्न शारदा संगीि 
मंडळाि माझे हप्त्याहप्त्यारं्नी असे दोर्न-िीर्न काययक्रम करचवले. मी र्न किाि बडोद्याहूर्न महफलीच्या रंगािा 
अर्न भव घेऊर्न आलो होिो. बडोद्याि असिार्ना कॉलेर्जमधूर्न आलयावर मी र्जवळ र्जवळ िार िास गाण्यािी 
प्रॅक्टीस करीि असे. त्याम ळे गळा िागंला ियार झाला होिा. शारदा संगीि मंडळािे काययक्रम सवय फार 
यशस्वी झाले असे म्हणण्यास हरकि र्नाही. या काययक्रमाि म ंबईिी काही संगीिपे्रमी प्रचिचष्ठि मंडळी पण 
ऐकावयास येि असि. त्याि न्यायमिूी सर र्नारायण िंदावरकर यािें चिरंर्जीव श्री. प्रभाकर र्नारायण 
िंदावरकर, कलेक्टर ऑफ कस्टमस्, बॉम्बे हे पण येि असि. यारं्ना रागदारी संगीिािी अिोर्नाि आवड 
होिी. शारदा संगीि मंडळािले काययक्रम ऐकलयारं्निर त्यारं्नी ऐके चदवशी आपलया पेडर रोडच्या बगंलयावर 
माझा काययक्रम करचवला होिा. हाही काययक्रम िागंला यशस्वी झाला. या काययक्रमाि सर र्नारायण 
िंदावरकर हे पण उपस्स्थि होिे व काययक्रमारं्निर त्यािें आशीवादही मला लाभले. या काययक्रमाि म ंबई 
र्नगरपाचलकेिे एक ऑचफसर, श्री. अरं्निराव बाळकृष्ट्ण चशरगावंकर, हे पण आपलया क ट ंबासचहि आले 
होिे. त्यारं्ना माझे गाणे आवडलेसे वाटिे. अण्णासाहेबािंी यािंी ओळख होिीि. त्यारं्नी अण्णासाहेबासं 
सागंूर्न श्रीमिी सौ. चशरगावंकरारं्ना चशकचवण्यास मला ठेचवले. या श्री. चशरगावकरारं्नीि आम्हालंा 
वाळकेश्वरािी र्जागा चमळवरू्न चदली. मी व इलसर्न कॉलेर्जाि भरिी झालो. कॉलेर्जािूर्न स टलयावर श्री. 
चशरगावंकराचं्या घरी चशकवणीस र्जाि असे. श्री. चशरगावंकरािंा चर्नदार्न त्यावळेी िरी मर्जवर फार लोभ 
होिा. घरच्या माणसाप्रमाणेि िे मला लेखि असि. 

 
रं्निर आम्ही वाळकेश्वरी राहि असिार्ना अण्णासाहेबाचं्याि सूिरे्नवरूर्न एकदा डॉ. बा. वी. 

केसकर रे्ज रं्निर भारि सरकारिे आकाशवाणी व सूिर्ना मंत्री झाले होिे व हल्ली रॅ्नशर्नल ब क रस्ट ऑफ 
इंचडयािे िेअरमर्न आहेि, आमच्याकडे आले. माझे गाणे त्यारं्नी ऐकले व स्वििःही ‘म ंदरी मोरी काहेको’ ही 
अडाण्यािी िीर्ज गाईले. सगंीिावर थोड्या गोष्टी करूर्न िे चर्नघरू्न गेले. 
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२०. लखनऊला भरलेल्र्ा चौथ्र्ा अणखल भारतीर् संगीत पणरषदेची रार् उमानाथ बली र्ाचं्र्ा 
सल्ल्र्ाने व मदतीने पूवयतर्ारी व १९२४ मध्रे् भरलेली लखनऊची अणखल भारतीर् संगीत 
पणरषद. 
 

स मारे १९२२–२३ मध्ये राय उमार्नाथ बली साहेब व अण्णासाहेब यािंा चविार संगीि चशक्षणकें द्र 
उत्तर प्रदेशाि कोठेिरी, अलाहाबाद, बर्नारस अथवा लखर्नऊमध्ये स्थापर्न करण्यािा चविार पक्का 
िालला. यासाठी द्रव्यसहाय्य चमळचवण्यासाठी अचखल भारिीय सगंीि पचरषदेिे िौथे अचधवशेर्न 
लखर्नऊमध्येि भरचवण्यािी आवश्यकिा भासली. स दैवारे्न दोर्न गोष्टी यावळेी या कलपरे्नला फार अर्न कूल 
होत्या. एक िर उत्तर प्रदेशािे गव्हर्नयर सर व इचलयम् मचॅरस हे एक पौवात्य संस्कृिीिे चवशषे िाहिे होिे. 
भारिीय संस्कृिीचवषयी पण यारं्ना अचिशय आदर होिा. द सरी गोष्ट म्हणरे्ज दयाबादिे िाल कदार राय 
रारे्जश्वरी बली साहेब हे यावळेी उत्तर प्रदेशािे चशक्षणमंत्री होिे. सर व इचलयम् मचॅरसिा व दयाबादच्या 
िाल कदारािंा फार िागंला स्रे्नहसंबधं होिा. सर व इचलयम् मचॅरस साहेबाचं्या संगिी राय रारे्जश्वर बली 
साहेब व राय उमार्नाथ बली साहेबारं्नी संगीि चशक्षणकें द्र व अचखल भारिीय संगीि पचरषदेच्या िौर्थया 
अचधवशेर्नािी योर्जर्ना सादर करूर्न त्यािंी संमचि माचगिली. सर मचॅरसर्ना ही कलपर्ना आवडली व 
आपलयाकडूर्न संमिी चदली इिकेि र्नाही िर त्याचं्याकडूर्न होऊ शकेल िी मदि करण्यािे आश्वासर्नही 
चदले. उत्तर प्रदेशच्या मोठमोठ्या िाल कदारारं्ना या पचरषदेसाठी व संगीि चशक्षणकें द्रासाठी त्यारं्जकडूर्न 
होईल िे द्रव्यसहाय्य करण्यासाठी चवरं्नचिपते्र चलहचवली. इिकी ियारी झालयारं्निर १९२३–२४ मध्ये राय 
उमार्नाथ बली साहेब व रायरारे्जश्वर बली साहेबारं्नी अण्णासाहेबारं्ना दयाबादेस बोलावरू्न आपलया योर्जरे्नवर 
त्याचं्या संगीिपूणय चविार करूर्न योर्जर्ना खिाच्या आढाव्यासचहि पक्की केली. १९२४ च्या चडसेंबर मचहन्याि 
हे िौथे अचधवशेर्न भरचवण्यािे ठरचवले. उत्तर प्रदेश सरकारकडूर्न संगीिप्रचसद्ध ससं्थार्नाचं्या 
रारे्जरर्जवाड्यारं्ना त्याचं्या येथील दरबारी गायक-वादकारं्ना पाठचवण्यास चवरं्निी केली गेली. 
 

१९२४ च्या चडसेंबर मचहन्याच्या शवेटच्या आठवड्याि ही रं्जगी संगीि पचरषद झाली. श्री. 
वाडीलालर्जी, श्री. शकंरराव कार्नाड, श्री. दादासाहेब, भालिदं्रराव स कथर्नकर, माझे वडील व मी या 
पचरषदेस उपस्स्थि होिोि. ग्वालहेरहूर्न श्री. रार्जाभयैा व माधव संगीि महाचवद्यालयािे इिर मास्िर मंडळी 
व श्री. गो. र्ना. र्नािू, श्री. र्नारायणराव ग णे, श्री. बालार्जीराव पाठक वगैरे वरच्या वगांिे चवद्याथी पण आले 
होिे. केसरबाग बारादरीच्या समोरच्या पटागंणाि मोठा शाचमयार्ना उभा करूर्न त्याि ही पचरषद भरली 
होिी. याि बारादरीच्या आिलया हॉलमध्ये मोठमोठ्या र्नामाचंकि चित्रकाराचं्या चित्रािें प्रदशयर्नपण ठेवले 
होिे. या पचरषदेला स मारे सहा हर्जारापंयंि श्रोिृसमार्ज होिा. पचरषदेिे उद घाटर्न सर वइूचलयम् मचॅरस 
साहेबाचं्याि हस्िे झाले. या पचरषदेि त्यावळेी हयाि असलेले सवय र्नामाचंकि गायक-वादक हर्जर होिे. 
िार−पाि चदवस रोर्ज सारं्जसकाळ व रात्री बठैकी होि राचहलया. संगीिाच्या काही चवषयावंर लेख वािर्न, 
रागावंर ििा वगैरे झाली. सकाळी, संध्याकाळी व रात्री गाण्यावार्जचवण्यािे काययक्रमपण होि राचहले. 
माझाही एक काययक्रम झाला. ईश्वरकृपेरे्न व ग रूच्या आशीवादारे्न हा काययक्रम िागंला वठला. उस्िाद 
फैयार्जखाँ साहेबाकंडूर्न पण शाबासकी चमळाली. उत्तर प्रदेशभरािं ही पचरषद िागंलीि गार्जली. संगीि 
कें द्रािा प्रस्िावही कबलू झाला. पण या संस्थेसाठी प रेसे द्रव्यसहाय्य अरू्जर्न र्जमले र्नव्हिे. चशवायसंगीि 
कें द्र अलाहाबादला की लखर्नऊला स्थापर्न कराव ेहा वादही उत्पन्न झाला. लखर्नऊ व अलाहाबादमध्ये 
सवय बाबिींि िढाओढ आर्ज चकत्येक वषांपासूर्न िालूि होिी. िेव्हा संगीि कें द्राच्या प्रश्र्नावर पण हा वाद 
उत्पन्न व्हावा याि र्नवल र्नाही. १९२५ च्या चडसेंबर मचहन्याि प र्निः एकदा अचखल भारिीय संगीि पचरषदेिे 
पािव ेअचधवशेर्न भरवाव ेअसा ठराव होऊर्न हे िौथे अचधवशेर्न समाप्ि झाले. इकडे राय उमार्नाथ बली व 
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राय रारे्जश्वर बली साहेब यारं्नी द्रव्यसहाय्य र्जमचवण्यािा प्रयत्र्न वषयभर िाल ठेवला. १९२५ च्या चडसेंबरच्या 
शवेटलया आठवड्याि प र्निः त्याि केसरबाग बारादरीच्या पटागंणाि चििक्याि प्रमाणावर ही पािवी संगीि 
पचरषद थाटािी झाली. लेखर्नवािर्न, ििा, गायर्न-वादर्नािे काययक्रम वगैरे रे्नहमीप्रमाण झाले. 
लखर्नऊमध्येि संगीि चशक्षणकें द्रािी स्थापर्ना करावी असा ठराव कबूल झाला. या पचरषदािें अहवाल 
छापूर्न प्रचसद्ध झाले आहेि. 

 
२१. १९२६ मध्रे् ‘मॅणरस कॉलेज ऑर् हहदुस्थानी म्रु्णिक’ र्ा नावाने संगीत महाणवद्यालर्ाची 
स्थापना व त्र्ाची संघटना. 

 
१९२६ च्या रू्जर्न मचहन्याि मी म ंबई चवश्वचवद्यालयािी बी. ए. परीक्षा उत्तीणय झालो. प ढे एलए्ल्.बी 

च्या टमयस् भरण्याच्या चविाराि होिो. कारण संगीिािा धंदा करण्यािा माझा चविार र्नव्हिा. 
अण्णासाहेबापं्रमाणे वचकलीिा धंदा करूर्न फावलया वळेी संगीिािा अभ्यास िालू ठेवण्यािा माझा चविार 
होिा. 

 
१९२६ च्या रू्जर्न मचहन्यापाविेो लखर्नऊमध्ये संगीि चशक्षण कें द्र स्थापर्न करण्यािी ियारी झाली व 

र्ज लैमध्ये सगंीिािे वगय उघडण्यािे ठरले. श्री. दादासाहेब र्जोशी यािें बंध  श्री. माधवराव र्जोशी हे यावळेी 
र्न किेि म ंबई सरकारच्या चशक्षण खात्याच्या डेप्य टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूलस या पदावरूर्न सेवाचर्नवृत्त झाले 
होिे. थोडाबह ि संगीिािा व्यासंग यािंा होिाि. त्याचशवाय चशक्षण खात्याि काम केलयाम ळे शालेय चशक्षण 
कायािा त्यािंा अर्न भव या गोष्टी पाहूर्न त्यारं्नाि चशक्षण कें द्रािे चप्रस्न्सपाल म्हणरू्न चर्नवडण्याि आले. 
अण्णासाहेबारं्नी सीचर्नअर टीिर म्हणूर्न माझे र्नाव स िचवले. मी बी. ए. उत्तीणय झालयावर अण्णासाहेबारं्नी 
लगेि मला लखर्नऊच्या गायर्न शाळेि काम करण्यास बोलाचवले. मी आढेवढेे घेि होिो पण वचडलारं्नी 
साचंगिले “ग रूिी आज्ञा म्हणूर्न ि ला गेलेि पाचहरे्ज, आिा र्नाही म्हणलासिर मला िे खपणार र्नाही”. 
यावर वचडलािंा व माझा बराि वादचववाद झाला. शवेटी मी त्याचं्या म्हणण्याला रुकार देऊर्न लखर्नऊला 
र्जाण्यािे ठरचवले. १९२६ च्या र्ज लैमध्ये मी व वडील लखर्नऊला पोहोिलो. ग्वालहेरहूर्न श्री. गोकवद 
र्नारायण र्नािू हेही आले होिे. केसरबाग रोड र्जवळि र्नीलरोडवर िोपवाली कोठी र्नावाच्या एका बंगलयाि 
हे संगीिािे वगय स रू झाले. अण्णासाहेब, श्री. वाडीलालर्जी, श्री. दादासाहेब र्जोशी, श्री. माधवराव र्जोशी हे 
आमच्या आधीिलखर्नऊला पोहोिले होिे. िोपवाली कोठीि िळमर्जलयावर संगीिािे वगय िालि. वरच्या 
मर्जलयावर आम्हा सवांिी राहण्यािी व्यवस्था होिी. चिसऱ्या प्रहरी िीर्न वार्जिा वगािे काम स रू होई व 
रात्री आठ वारे्जपाविेो िे िालि असे. दाखल होणाऱ्या चवद्यार्थयांिी संख्या खूप होिी. त्याि संगीिािी 
आवड असलेले काही प्रचिचष्ठि लोक वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरे पण दाखल झाले. प्रथम काही चदवस 
अण्णासाहेब स्वििः वगय चशकवीि असि. अण्णासाहेबािंी चशकचवण्यािी पद्धिि अशी मोहक व चित्तवधेक 
होिी की, सवय चवद्याथी प्रसन्न चित्तारे्न व आपलया पदरी काही उपय क्ि वस्िू पडली अशा भावरे्नरे्न परि र्जाि. 
श्री. दादासाहेब व कधी श्री. वाडीलालर्जी पण वगय चशकवीि असि. याप्रमाणे हे संगीि कें द्र िालू झाले. 
प ढच्या मचहन्याि म्हणरे्ज १६ सप्टेंबर १९२६ रोर्जी या संस्थेिे र्जाबिावारी (ऑचफचशयल) र्नामकरण व 
र्जाहीर उद घाटर्न सर व चलयम् मॉचरस साहेबाचं्याि हस्िे त्याि केसरबाग बारादरीमध्ये झाले. मचॅरस 
साहेबाच्याि र्नावावर ‘मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझक’ या र्नावारे्न संस्थेिी घोषणा केली गेली. 
अण्णासाहेब काही मचहरे्न राहूर्न कॉलेर्ज स व्यवस्स्थि िालू करूर्न मग म ंबईला परि गेले. 
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या कॉलेर्जाच्या स्थापरे्नि ठाक र र्नबाब अली साहेबारं्नी पण लक्ष घािले व राय उमार्नाथ बली व 
अण्णासाहेबाचं्या संगिी कायय केले. लखर्नऊच्या दोन्ही संगीि पचरषदाचं्या कायाि पण ठाक र साहेबारं्नी 
पूणयपणे सहकायय केले. अण्णासाहेब लखर्नऊला असिार्ना ठाक र साहेब रोर्ज कॉलेर्जाि येि, वगािे काम 
कसे िालि आहे िे पाहि व अण्णासाहेबासंगिी रागावंर व चिर्जावंर ििा करीि. एखादे वळेेला िे स्वििः 
गाऊर्न मला पण गावयाला लावीि. ठाक र साहेबािंा आवार्ज व गाण्यािी शलैी उत्तम घराणेदार होिी. 
स्वरोच्चार व शब्दोच्चार खार्नदार्नी गवैयाप्रमाणे असि. लखर्नऊिी ख्याल गायर्नशलैी ग्वालहेरच्या शलैीहूर्न 
र्जरा चर्नराळीि पण भारदस्ि व मर्नोरंर्जक आहे. लखर्नऊच्या छोटेम ने्न खाँ साहेबाकडूर्न चमळालेले काही 
ख्याल क्रचमक प स्िकाि आलेि आहेि. उदाहरणाथय यमर्निा चवलंचबि ख्याल ‘सलोर्ना रे’, भीमपलासीिा 
चवलंचबि ख्याल ‘ये रै्ज रै्ज ढोला घरकी रार्नीमें’, बागेश्रीिा ‘पीि लागली मोरी रे’ इत्यादी पाचहले म्हणरे्ज या 
शलैीच्या चवचशष्टिेिी कलपर्ना येईल. याि शलैीमध्ये ठाक र साहेब मोठ्या आकषयक रीिीरे्न गाि असि. 

 
१९२७ मध्ये अण्णासाहेब लखर्नऊहूर्न मला व वाडीलालर्जींर्ना हचरद्वारला घेऊर्न गेले. चिकडे रोर्ज 

िे आम्हालंा चिर्जा व रागचवस्िार गाण्याला लावीि व स्वििःही गाि. हचरद्वारी अण्णासाहेबारं्नी एक चदवस 
गंगेवर स्र्नार्न करूर्न आलयावर मला गायत्री मंत्रािा उपदेश देऊर्न िो रोर्ज र्जपावयास साचंगिला. 
िेव्हापासूर्न मी आर्जपाविेो हा मंत्र चर्नयमारे्न र्जपि असिो. माझी म रं्ज िर माझ्या आठव्या वषीि झाली होिी 
व त्यावळेेस भटर्जींर्नी हा मतं्र मला चदलाही होिा. काही चदवस भटर्जी रोर्ज येऊर्न र्जप व संध्या मर्जकडूर्न 
करवीि. पण प ढे, एकिर मी लहार्न होिो व गाण्यािा व शाळेिा अभ्यास व खेळणे-बागडणे या सवय 
व्यवधार्नाम ळे मंत्र र्जपण्यािा चर्नयम ढीला झाला व प ढे अगदी स टलाि. हरीद्वारी अण्णासाहेबारं्नी मला 
सहर्ज चविाचरले, ‘गायत्री मंत्र येिो काय रे?’ ‘म ंर्जीि चशकलो होिो पण आिा िो चवसरलो’ असे मी 
म्हणालो. िेव्हा मला त्यारं्नी िो प र्निः म्हणूर्न माझ्याकडूर्न पाठ करवरू्न घेिला व रोर्ज त्यािा र्जप करावयास 
साचंगिले. लखर्नऊला असिार्ना याि वषी कलकत्त्यािे श्री. चदलीप क मार रॉय अण्णारं्ना भेटावयास आले. 
माझीपण ओळख अण्णासाहेबारं्नी त्याचं्याशी करूर्न माझे गाणे त्यारं्ना ऐकचवले. िसेि लखर्नऊच्या मचॅरस 
कॉलेर्जिे प्रचसद्ध ख्याल गायक छोटे म ने्न खाँ व ध पचदये अहमद खाँ रे्ज दोघेही कॉलेर्जाि गायर्न मास्िर 
होिे, याचं्या ख्याल ध्र वपदाचं्या स्वरचलपी मर्जकडूर्न अण्णासाहेब करवरू्न घेि असि. त्यावळेीही श्री. 
चदलीप क मार रॉय पण बसलेले असि. याि वळेी लखर्नऊच्या र्नवाब वाचर्जद अली साहेबाचं्या 
रार्जघराण्याच्या ‘कद्र चपया’ या टोपण र्नावाच्या एका ठ मरी रिर्नाकारािें चिरंर्जीव चमर्जा रू्नर-उद-दहर 
र्नावािे एक गृहस्थ लखर्नऊमध्ये असि. हे गृहस्थ पण कॉलेर्जमध्ये कधी कधी गमिीखािर म्हणूर्न येि 
असि. यारं्ना त्याचं्या वचडलारं्नी बाधंलेलया ठ मऱ्या िोंडपाठ होत्या. लखर्नऊिी ठ मरी प्रचसद्धि आहे. चमर्जा 
साहेबारं्ना अण्णारं्नी मला त्याचं्या वचडलाचं्या ठ मऱ्या चशकचवण्यास चवरं्निी केली. चमर्जा साहेबारं्नी मोठ्या 
उदारिेरे्न िी गोष्ट कबलू केली. मी त्याचं्याकडे र्जाऊ लागलो व ठ मऱ्या प्रमथ स्वरचलपीमध्ये उिरूर्न घेऊर्न 
त्यारं्ना र्जशाच्या िशाि ऐकवीि असे. यािे चमर्जा साहेबारं्ना मोठे कौि क वाटि असे. माझा गळा त्यावळेेस 
िागंला होिा व र्जात्याि गोड होिा. मी कद्र चपयाचं्या ठ मऱ्या िागंलया खटके-म रक्यारं्नी समरू्जर्न गाि असे. 
चमर्जा साहेब आपलया र्नािेवाईकारं्ना व इष्टचमत्रारं्ना बोलावरू्न मर्जकडूर्न या ठ मऱ्या ऐकवीि असि. त्या सवय 
लोकारं्ना आवडि असि. श्री. चदलीप क मार रॉयर्नी त्या ऐचकलया व िेही थोड्या ठ मऱ्या चमर्जा साहेबाकंडूर्न 
चशकूर्न गेले. यापैकी काही ठ मऱ्या क्रचमक प स्िकाि आलयाि आहेि. 

 
याि वषी अण्णासाहेब व मी बर्नारसला गेलो .चिकडे कामाच्छामध्ये चथऑसॉचफकल सोसायटीमध्ये 

उिरलो. चथऑसॉचफकल सोसायटीिी एक शाळा कामाच्छाच्या त्याचं्या कंपौंडाि िालि असे. या शाळेिे 
चप्रस्न्सपाल श्री.काचर्नटकर व श्री.महादेव केशव सामंि, श्री. संर्जीवराव केळकर, श्री. वास देवन वगैरे इिर 
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मास्िर मंडळींिी पण ओळख झाली. माझे गाणेही झाले. अण्णासाहेबारं्ना या मंडळींर्नी प्रथमि पाचहले. 
अण्णािें व्यस्क्िमत्व, त्यािें आिारचविार, बोलण्यािी मोहक ढब इत्यादींिा या मडंळीवर फार िागंला 
पचरणाम झाला व िे अण्णासाहेबारं्ना फार मारू्न लागले. अण्णासाहेबाचं्या संगीिसबंंधी चविारािें िे पके्क 
अर्न यायी झाले. चथऑसॉचफकल सोसायटीच्या शाळेि संगीिािे वगय स रू झाले. अण्णासाहेबाचं्याि 
पद्धिीप्रमाणेचशकलेले श्री. गोकवद बळविं परारं्जपे, त्यारं्निर रार्जा भयैािें चिरंर्जीव पाडं रंगराव उफय  
बाळासाहेब, त्यारं्निर हल्ली श्री. म क ं द चवष्ट्ण  काळचवट हे या शाळेि संगीि अध्यापक राचहले. पाठ्य प स्िके 
क्रचमक प स्िक माचलकाि अरू्जर्न आहेि. श्री. सामंि अरू्जर्नही मला भेटि असिाि. त्यारं्नी स्रे्नहसबंधं 
अरू्जर्नही ठेवला आहे. असो. 

 
१९२८ च्या सप्टेंबर मचहन्याि श्री.माधवराव र्जोशी सेवाचर्नवृत्त झाले. व मी चप्रस्न्सपालच्या र्जागेवर 

रे्नमला गेलो. १९२७ मध्ये सर व इचलयम् मचॅरससाहेबारं्नी कॉलेर्जला एकदा भेट देऊर्न वगय िालू असिार्ना 
पाचहले. त्यारं्ना फार संिोष झाला. 

 
याि वषी केसरबाग मधलीि र्ज न्या कौस्न्सल िेंबरिी इमारि सरकारकडूर्न चमळाली व कॉलेर्ज 

१९२८ र्ज लैमध्ये या इमारिीि हलचवले गेले. कौस्न्सल िेंबरच्याि पोस्ट ऑचफसिी र्जागाही कॉलेर्जच्या 
िाब्याि आली व उन्हाळ्याच्या स टीरं्निर आम्ही लखर्नऊला परि गेलयावर आम्हाला याि पोस्ट 
ऑचफसच्या इमारिीि एक खोली चमळाली. सप्टेंबरमध्ये मी श्री. माधवराव र्जोशी यारं्जकडूर्न कामािा िार्जय 
घेिला व आम्ही, मी व वडील, माधवरावाचं्या राहत्या खोलीि र्जाऊर्न राहू लागलो. याि एका खोलीि मी 
१९५६ पाविेो राचहलो. अण्णासाहेब ग्वालहेर, बडोदा, रामपूरच्या प्रवासाि असिार्ना लखर्नऊला पण थोडे 
चदवस येऊर्न राहाि व कॉलेर्जच्या कामािी देखरेख करूर्न उपय क्ि सूिर्ना करूर्न र्जाि. िे माझ्या 
खोलीिि म क्काम करीि. त्याम ळे या लखर्नऊच्या त्याचं्या भेटीि मला त्याचं्या चर्नकट सहवासािा लाभ 
चमळे. संसाराच्या दृष्टीरे्न अण्णासाहेब हे एक एकाकी र्जीव होिे. त्याचं्याकडे पाहणारे एक 
भालिंद्ररावाखेंरीर्ज कोणी र्नव्हिे. आपलया कायाि व संगीि कायाि व संगीि के्षत्राि कायय करणारी 
चशष्ट्यमंडळी व इिर स्रे्नही मंडळींच्या सहवासाि, संगीिसंबधंी वािर्न-लेखर्नाि िे आपला वळे घालवीि 
असि. िोपवाली कोठीि कॉलेर्ज असिार्ना, कॉलेर्जिे वगय वाढि गेलयामळे त्या लगििीि एक कोठी 
िादंीवाली कोठी र्नावािी भाड्यारे्न घ्यावी लागली. या कोठीि वरच्या मर्जलयावरिी एक खोली 
अण्णासाहेबासंाठी स्विंत्र राखूर्न ठेवली होिी. अण्णासाहेब लखर्नऊला आले म्हणरे्ज या खोलीिि आपले 
वािर्न-लेखर्न करीि असि. कौस्न्सल िेंबरमध्ये कॉलेर्ज आलया रं्निर माझ्याि खोलीि अण्णासहेब 
लखर्नऊला आले म्हणरे्ज राहाि असि. यावळेी मी एकटाि लखर्नऊमध्ये असे. मला चप्रस्न्सपालिा िार्जय 
चमळालयारं्निर दोर्न मचहन्यारं्नी वडील म ंबईला परि गेले व मी एकटाि लखर्नऊला राहू लागलो. अण्णािें 
वय या वळेेला ७० वषांिे होिे. त्यारं्ना रक्िदाबािा उपद्रव चकत्येक वषांपासूर्न होिा िरी त्यािंी म द्रा रे्नहमी 
प्रसन्नि असे. िेथे असिार्ना काही लोक चवशषेििः लखर्नऊ चवश्वचवद्यालयािे प्रोफेसर कै. धूर्जयटी प्रसाद 
म कर्जी हे अण्णासाहेबारं्ना मधूर्न मधूर्न भेटण्यास येि असि. संगीिावर खूप ििा करीि. संभाषणाि 
अण्णािेंि बोलणे अचधक असे. एकदा एखादा म द्दा धूर्जयटी बाबूंर्नी छेडला की त्या म द्यावर साधकबाधक 
प्रमाणे देऊर्न त्या म द्यावर बराि वळे स्पष्टीकरण करीि असि. धूर्जयटी बाबू अथािि अण्णासाहेबािंी या 
वयािही चवद्वत्तापूणय व चविारपूणय भाषण शलैी पाहूर्न आिययिचकि होि. 
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२२. लेखकाचा कलकत्त्र्ाचा प्रवास व कलकत्त्र्ात िालेली त्र्ाचंी गािी 
 
१९२८ मध्ये श्री. चदलीपक मार रॉय यारं्नी लखर्नऊच्या कॉलेर्जिी व चवशषेििः अण्णािंी व माझी खूप 

िारीफ कलकत्त्याि केली. माझे एक दोर्न र्जाहीर काययक्रम पण गाण्यािे ठरचवले. मला कामािा िार्जय 
चमळालयारं्निर थोड्याि चदवसारं्नी मला कलकत्त्यािे बोलावणे आले. मी व वडील कलकत्त्याला गेलो. 
चिकडे श्री. म र्ज मदार र्नावाच्या एका बचॅरस्टराचं्या येथे आम्हाला उिरचवले. कलकत्त्याि ‘ओव्हरटूर्न हॉल’ 
मध्ये माझा गाण्यािा काययक्रम फार यशस्वी असा झाला. श्री. म र्ज मदार, साहेबाचं्या घरीपण रोर्ज रात्री माझे 
गाण्यािे काययक्रम होि. कलकत्त्यािी बरीिशी संगीिािी आवड असलेली प्रचिचष्ठि मंडळी काययक्रमाला 
श्री. म र्ज मदाराचं्या येथे र्जमा होि असि. त्याि बंगालिे प्रचसद्ध बंगाली कचव श्री. कार्जी र्नर्जरुलसाहेब, 
रेव्हरन्ड ए. पॉपले, श्री. चदलीपक मार रॉय व त्यािें दोर्न ि लि भाऊ श्री. हेमेन्द्रलाल व रवींद्रलाल रॉय, 
चशवाय कलकत्त्यािे काही र्नावार्जलेले गायक-वादक उपस्स्थि असि. ईश्वरकृपा व ग रुकृपेरे्न माझे 
कलकत्त्याि खूप र्नाव झाले. श्री. हेमेन्द्रलाल व रवींद्रलाल रॉय हे दोघे बंधू १९२९ साली मचॅरस 
कॉलेर्जमध्ये दाखल झाले. हे दोघे या पूवीि कलकत्ता चवश्वचवद्यालयािे गॅ्रज्य एट होिे व िागंले बह श्र ि 
होिे. अण्णारं्ना त्याचं्या िौकसपणाबद्दल व ज्ञार्न चमळचवण्याच्या हौसेबद्दल कौि क वाटि असे. अण्णासाहेब 
लखर्नऊला आले म्हणरे्ज हे दोघे, अथाि चवद्यार्थयांच्या भचूमकेि त्याचं्यार्जवळ बसूर्न संगीिावर त्यािें भाषण 
मर्न लावरू्न ऐकि. १९३० मध्ये कॉलेर्जच्यािफे एक तै्रमाचसक ‘संगीि’ या र्नावािे िालू झाले. यािे संपादर्न 
बह िेक हेि दोघे रॉय बधूं करीि व त्याि लेखपण चलहीि. गाण्यािा अभ्यास अथाि मर्जकडे करीि असि. 
याि अण्णासाहेब पण चलहीि असि. ‘ए कम्पेरेचटव्ह स्टडी ऑफ धी म्य चझक चसस्स्टम् स् ऑफ धी 
चफफ टीन्थ, चसक्स्टीन्थ, सेव्हन्टीन्थ अँड एटीन्थ सेन्च्य रीज्’ ही लेखमाला व संगीि र्नादोदधी र्नावाच्या 
गं्रथािे संपादर्न व प्रकाशर्न अण्णारं्नी या तै्रमाचसकाि केले. चशवाय काही फ टकळ लेखही चदले. या 
तै्रमाचसकािे पाि अंक प्रचसद्ध झाले. त्यारं्निर पैशाच्या अभावी हे तै्रमाचसक बंद कराव ेलागले. रॉय बंधू 
१९३३ मध्ये मचॅरस कॉलेर्जिा संगीि चवशारदिा पाि वषांिा पाठ्यक्रम संपवरू्न संगीि चवशारद पदवी 
चमळवरू्न परि कलकत्त्याला गेले व चिकडे संगीि के्षत्रािि कायय करीि राचहले. रॉय बंधू मूळिे चबहारािील 
भागलपूरिे राहणारे. हेमेन्द्रलाल काही मचहरे्न डॉ.रवींद्रर्नाथ टागोराचं्या शािंीचर्नकेिर्नाि संगीि 
अध्यापकािे काययकरीि असि. त्यारं्निर कलकत्त्यािि संगीि चशक्षण कें द्राि चशकवीि. रं्निर प्रकृिी 
र्नाद रुस्ि झालयाम ळे भागलप रला परि गेले व काही वषांर्नी िेथेि वारले. रवींद्रलाल रॉय हे काही वष े
कलकत्त्याि राहूर्न मग पटर्ना चवश्वचवद्यालयाच्या संगीि खात्यािे प्रधार्नाध्यापक म्हणूर्न त्या 
चवश्वचवद्यालयाि कायय करीि राचहले. रं्निर िे काम सोडूर्न कलकत्त्याला आले व स्विंत्र एक संगीि वगय 
िालवीि होिे. याि वळेेस ‘उत्तरमंद्रा’ र्नावािे एक चर्नयिकाचलक िालवीि असि. शवेटी काही वषांपूवी 
चदल्ली चवश्वचवद्यालयािे ‘डीर्न ऑफ धी फॅकलटी ऑफ म्य चझक’ म्हणूर्न कायय करीि राचहले. याि र्ज लैमध्ये 
सेवाचर्नवृत्त होणार होिे. पण मध्यंिरी प्रकृिी अचिशय चबघडलयाम ळे कलकत्त्याला गेले व एक मचहन्यापूवी 
कलकत्त्यािि वारले. मे १९६९. प्रचसद्ध गाचयका श्रीमिी मालचवका कार्नर्न या रवींद्रलाल रॉय याचं्याि 
कन्या होि. 

 
मचॅरस कॉलेर्जच्या अगदी १९२६ मध्येि भरिी झालेलया चवद्यार्थयांि प्रचसद्ध चित्रपट र्नट श्री. 

र्नरेंद्रर्नाथ उफय  पहाडी बाबू सन्याल हे पण होिे. संगीि चवशारद होऊर्न प ढे हे चित्रपट र्नट झाले व अरू्जर्नही 
िेथे कायय करिाि. कै. श्री. रोशर्नलाल र्नागरथ चित्रपट संगीि चदग्दशयक हे िर लहार्नपणी माझ्याि र्जवळ 
राहूर्न संगीिािा अभ्यास करीि असि. हे दोर्न वषांपूवी वारले. यारं्नी िौर्थया वषापयंििा पाठ्यक्रम करूर्न 
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चदल्लीच्या आकाशवाणीमध्ये काही वषे र्नोकरी केली व रं्निर चित्रपटािे संगीि चदग्दशयक म्हणूर्न काम करीि 
होिे. 

 
अण्णासाहेब चदवसभर संगीिासबंंधी गं्रथवािर्न व लेखर्न, भेटीला आलेलया गायक-वादक, चशष्ट्य 

मंडळी व स्रे्नही संबधंी यारं्ना भेटूर्न, संगीिावर ििा व चशष्ट्यारं्ना चशकचवणे स्रे्नही संबधंी लोकाशंी संभाषण 
वगैरे कामे आटपूर्न संध्याकाळी गायर्न उते्तर्जक मंडळी व चििा सबंंध स टलयारं्निर शारदा संगीि मंडळ येथे 
र्जाि ककवा ज्या चदवशी त्या चठकाणी र्जावयािे र्नसेल िेव्हा घरूर्न िौपाटी सम द्र चकर्नाऱ्यापयंि िालि 
येऊर्न एखाद्या बाकावर बसि. यावळेी ओळखी देखीिे लोक वाडीलालर्जी, श्री. शकंरराव कार्नाड व कधी 
कधी म ंबईि असलो म्हणरे्ज माझे वडील व मी त्याचं्या दशयर्नास र्जाि असू. या बैठकीिस द्धा संगीिावरि 
संभाषण होि असे. त्यािंा पोशाख रे्नहमीिा सफेद पॅन्ट, काळा अलपाकािा लाँग कोट, रॅ्जकेट व लाल 
पगडी असाि असे. अंगकाठी िेहरा याचशवाय या पोषाखािीि खूण व िौपाटीवर त्यांिी बसण्यािी वळे 
र्नव्या माणसाला त्याचं्या ओळखीिे लोक सागंि असि. त्याचं्या पोषाखासारखा पोषाख केलेला त्याचं्या 
सारखा रुबाबदार द सरा इसम क्वचििि कोणी असे. त्याम ळे अर्नोळखी व्यक्िीस द्धा त्यारं्ना िेव्हाि ओळखूर्न 
काढीि. 

 
भारिप्रचसद्ध न्यूरो सर्जयर्न, मेंदूिे शस्त्रचक्रया चिचकत्सक डॉ. आर्. र्जी. कगडे व त्यािें एक स्रे्नही डॉ. 

घ ये यारं्ना अण्णासाहेबािंी सगंीिािी प स्िके फार आवडली व प्रत्यक्ष लेखकवरारं्ना भेटण्यािी उत्कंठा त्यािें 
मर्नाि उत्पन्न झाली. हे याि वर चदलेलया ख णावंरूर्न एक चदवशी िौपाटीवर गेले व फ टपाथवर िालि 
िालि येऊर्न अण्णासाहेब ज्या बाकावर बसलेले होिे िेथपयंि िे आले व अण्णासाहेबारं्ना ित्काळ 
ओळखूर्न ‘आपण भािखंड का?’ असे भीि भीि चविारले. अण्णासाहेबारं्नी होय म्हणूर्न त्यारं्ना शरे्जारी 
बसचवले व मग त्यािंी प स्िके वािलयािे सागंूर्न संगीिाचवषयी गोष्टी या दोघारं्नी केलया. या दोघािंीही 
रागदारी संगीिािी चवशषे गोडी पाहूर्न अण्णासाहेबारं्नी आपला घरिा पत्ता देऊर्न त्यारं्ना वळे असेल िेव्हा 
येऊर्न भेटण्यािी सूिर्ना केली. त्याप्रमाणे काही चदवसारं्नी हे दोघे डॉक्टर अण्णासाहेबाचं्या घरी गेले. 
अण्णासाहेबारं्नी आपली चविारसरणी सचवस्िर त्यारं्ना समर्जाचवली व काही स्वचलचखि व इिर संगीिगं्रथही 
त्यारं्ना भेट म्हणरू्न चदले. या भेटीि अण्णासाहेबारं्नी माझेही र्नाव सागंरू्न ‘मी संगीिािी िालीम बाबलूा—मला 
बाबू हे र्नाव अण्णासाहेबारं्नीि चदले व आमच्या खास चमत्र मंडळीि हे र्नाव सवांच्या िोंडी आहे. ग्वालहेरला 
माझे प ष्ट्कळ वळेा र्जाणे होि असे. कै. रार्जाभयैा पूंछवाले व त्यािंी चशष्ट्य मंडळी मला याि र्नावारे्न 
ओळखिाि—चदली आहे. माझे आिा वय झाले आहे. िेव्हा ि म्ही बाबूला ऐका म्हणरे्ज माझ्या चविारसरणी 
व चसद्धािंािी कलपर्ना ि म्हालंा येईल. ही गोष्ट र्जवळ र्जवळ १९३० िी आहे. अण्णासाहेबािें वय यावळेी 
सत्तर वषांवर होिे. त्याप्रमाणे डॉ. कगडे व डॉ. घ ये एके चदवशी आमच्या घरी अंधेरीला आले व 
अण्णासाहेबािंा चर्नरोप सागंरू्न माझे गाणे ऐकण्यािी इच्छा दशयचवली. माझे वडील त्यावळेी हयाि होिे. 
त्यारं्नी लगेि मला बोलावरू्न गाण्यास बसचवले. िेव्हापासूर्न डॉ. कगडे हे आमच्या सवय क ट ंबािे एक 
परमस्रे्नही व चहिकििक झाले. व अरू्जर्नही हा स्रे्नहसंबधं त्यारं्नी कायम ठेवला आहे. िेव्हापासूर्न डॉक्टर 
कगडे हे आमच्याकडे वारंवार येि राचहले. माझ्या गाण्याच्या बठैकीि िे बह धा हर्जर होि. प ढे १९३६ साली 
त्यारं्नी आपले कचर्नष्ठ बधूं श्री. कृष्ट्णराव कगडे यारं्ना आमच्याकडे  आणूर्न माझ्या सगंिी लखर्नऊला र्जाऊर्न 
िेथील मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्िार्नी म्य चझकमध्ये त्यारं्ना भरिी करण्याचवषयी आग्रह केला. त्यावळेी 
कृष्ट्णराव कगडे हे ९, १० वषांिे असिील र्नसिील. एवढ्या लहार्न वयाि म लाला इिके दूर पाठचवणे डॉ. 
कगडे व त्यािें वडील यािें एक धाचरष्ट्ट्यािेि काम होिे. पण डॉ.कगडे यारं्ना इिके वषांच्या ओळखीरे्न आम्हा 
मंडळींिा िागंलाि पचरिय झाला होिा व स्वक ट ंचबयासंारखेि कगडे मंडळी आम्हाला लेखि होिी. त्याम ळे 
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चि. कृष्ट्णराव कगडे यारं्ना लखर्नऊस मर्ज संगिी पाठचवण्यास कोणत्याही प्रकारिी अडिण त्यारं्ना भासली 
र्नाही. कृष्ट्णराव कगडे लखर्नऊच्या मचॅरस म्य चझक कॉलेर्जमध्ये दाखल झाले. हल्ली हेि कॉलेर्ज ‘भािखंडे 
कॉलेर्ज ऑफ कहद स्िार्नी म्य चझक’ या र्नावारे्न प्रचसद्ध आहे. श्री. कृष्ट्णराव कगडे लखर्नऊला माझ्याकडेि 
राहाि असि. र्जवळर्जवळ पधंरा वष े१९५१ पयंि राहूर्न त्यारं्नी मर्जर्जवळ व माझे सहकारी चशक्षकवगाकडे 
चशकूर्न एकचर्नष्ठरेे्न व श्रद्धापूवयकसंगीिािाि अभ्यास करूर्न संगीि चर्नप ण परीक्षा उत्तीणय झाले व लखर्नऊ 
सोडूर्न म ंबईला परि आले. म ंबईि भारिीय चवद्याभवर्नच्या संगीि ससं्थेि काही वष ेसंगीि चशक्षकािे काम 
यशस्वी रीिीरे्न करूर्न प ढे शीवच्या संगीिालयाि त्यारं्नी र्नोकरी पत्करली व िेथेि िे प्रधार्नािायाच्या 
र्जागेवर काम पाहाि असिाि. हे कृष्ट्णराव कगडे व त्यािें सहाध्यायी, माझ्यािपाशी संगीिािी प ढील चशक्षा 
घेऊर्न ियार झालेले मचॅरस कॉलेर्जिे पदवीधर श्री. िदं्रशखेर भट, हे दोघे आर्ज संगीि के्षत्राि कीिी 
संपादर्न केलेले आहेि हे र्नमूद करिार्ना मला सारं्नद अचभमार्न वाटि आहे. श्री. भट पण वल्लभ 
संगीिालयािि संगीि अध्यापकािे काम पाहाि असिाि. 

 
असेि एकदा अण्णासाहेब िौपाटीवर बाकावर बसलेले असिार्ना त्याचं्या ओळखीिे एक ग र्जरािी 

सेठ मोटारमध्ये सहर्ज र्जाि होिे. सेठ साहेबाचं्या संगिी मोटारीि म ंबईि प्रचसद्धी पावलेले एक खाँसाहेब 
होिे. अण्णासाहेबारं्ना पाहिाि सेठ साहेबारं्नी त्यारं्ना आपलया संगिी चफरावयास येण्यास आग्रह केला. 
अण्णासाहेब मोटारीि बसले व मोटार िालू झाली. मग सेठ साहेब अण्णासाहेबासं मोठ्या अचभमार्नारे्न 
चविारू लागले, “काय भािखंडे, आमच्या खाँसाहेबासंारखा गायक अरू्जर्नपयंि झाला र्नाही व प ढेही होणार 
र्नाही असे ि म्हाला वाटि र्नाही का?”अण्णासाहेब म्हणाले, “माझे मि कशाला? स्वििः खाँसाहेबि इकडे 
बसलेले आहेि त्यारं्नाि चविारू या.” असे म्हणूर्न अण्णासाहेबारं्नी खाँसाहेबाकंडे वळूर्न चविारले, “काय 
खाँसाहेब आपले काय मि आहे? आपलया िोडीिा गायक आर्जपाविेो झाला र्नाही का?”भलिेि, 
खाँसाहेब स्स्मि करूर्न म्हणाले, “असे कसे होईल? पूवीच्या काळी मी ऐकलेले लोकि पाचहले िर 
त्याचं्याशी ि लर्ना करिा मी त्याचं्याप ढे रुपयामध्ये एक प ैदेखील र्नाही व याप ढेही मर्जपेक्षा वरिढ गायक 
चर्नघणार र्नाहीि असेही म्हणिा येणार र्नाही. ‘आदि’, ‘चरयार्ज’, ‘चर्जगर’ उपर्जि अंगस्वभाव व ‘चहसाब’ 
योग्य चशक्षा हे िीर्नही ग ण ज्याला लाभिील िो एक अप्रचिम गायक होणार याि संशय र्नाही. सेठ साहेबािंी 
मर्जवर चवशषे कृपा आहे, मर्जबद्दल त्यारं्ना आदर आहे म्हणूर्न काहीिरी बोलिाि झाले. र्नाहीिर गार्नचवद्या 
अपरंपार आहे, चििा अंि र्नाही. चिला सवयस्वी कर्जकणे अशक्यि आहे.” सेठ साहेब यावर काय बोलणार, 
फचर्जिखोरासारखे इकडे चिकडे पाहू लागले. 

 
२३. मॅणरस कॉलेज ऑर् हहदुस्थानी म्रु्णिकचे संगीत पदवीधर – 

 
मचॅरस कॉलेर्जमध्ये संगीि चवशारद व संगीि चर्नप ण ही स्र्नािकोत्तर परीक्षा उत्तीणय होऊर्न प ढे 

आलेली मंडळी अशी आहेि. 
 
१. डॉ. श्रीमती सुमणत मुटाटकर.—या काही वष े चदल्लीच्या आकाशवाणीमध्ये अचसस्टंट म्य चझक 

प्रोड्यूसर म्हणरू्न राचहलया. हल्ली चदल्ली चवचश्वद्यालयामध्ये िेथीलसंगीि शाखेच्या डीर्न आहेि. या भािखंडे 
संगीि चवद्यापीठ, लखर्नऊच्या संगीि आिायय डॉक्टर ऑफ म्य चझक आहेि. 
 

२. श्री. कृष्िराव हगडे.—संगीि चर्नप ण भा. सं. चव., लखर्नऊ हे संगीि चर्नप ण उत्तीणय झालयावर 
भािखंडे संगीि महाचवद्यालयामध्ये संगीि अध्यापकािे काम करीि होिे. १९५१ मध्ये लखर्नऊ सोडूर्न हे 
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म ंबईला आले व भारिीय चवद्याभवर्नाच्या संगीि चशक्षापीठाि संगीि अध्यापकािे कायय करीि होिे. रं्निर िे 
काम सोडूर्न शीवमध्ये वल्लभ संगीिालयाि हे त्या संस्थेिे प्रधार्नाध्यापक झाले व अरू्जर्न त्याि पदावर कायय 
करीि आहेि. रेचडओ आर्मटस्ट पण आहेि. त्यािें काययक्रम म ंबईि होि असिाि. हे मध्यंिरी इगं्लंड, 
र्जमयर्नी, फ्रान्स, इटली, स्स्वट्झरलंड वगैरे चठकाणी य रोपिा प्रवास करूर्न आले. 

 
३. श्री. चंद्रशेखर भट.—संगीि चवशारद. हे पण संगीि चवशारद झालयारं्निर काही वष े

लखर्नऊच्या कॉलेर्जमध्येि संगीि अध्यापकािे कायय करीि असि. रं्निर १९४४ मध्ये र्जयपूर र्जवळ 
वर्नस्थळीच्या चशक्षाकें द्राि काही वष ेसंगीि अध्यापकािे कायय यारं्नी केले. त्यारं्निर १९४६ मध्ये हे म ंबईला 
आले व भारिीय चवद्याभवर्नाच्या संगीि चवद्यापीठाि संगीि अध्यापकािे कायय काही वष े करीि होिे. 
त्यारं्निर श्री. कगडे याचं्या सगंिीि शीवच्या वल्लभ संगीिालयाि त्यारं्नी र्नोकरी धरली व अरू्जर्नही िेथेि कायय 
करीि आहेि. हे पण रेचडओ आर्मटस्ट आहेि. यािें व श्री. कगडे यािें संगीि काययक्रम म बंईि होि असिाि. 

 
४. श्री. णचदानंद नगरकर.—संगीि चवशारद, लखर्नऊ. हे संगीि चवशारद झालयारं्निर काही वष े

मंगलूर, बंगलूर, गोवा, कारवार इत्यादी चठकाणी संगीिाच्या चशकवण्या व गाण्याच्या बैठकींिे कायय करीि 
राचहले व त्यारं्निर १९४६ मध्ये मी यारं्ना भारिीय चवद्याभवर्नाच्या संगीि चशक्षापीठाच्या प्रधार्नािायािे कायय 
कराव े म्हणूर्न चवरं्निी करूर्न म ंबईि परि बोलाचवले. त्याप्रमाणे हे म ंबईला येऊर्न हे कायय िालव ूलागले 
होिे. २६ मे १९७१ रोर्जी हे एकाकी हृदयचवकारारे्न वारले. 

 
५. श्री. गोहवद नारार्ि दंताळे (एम.ए.).—संगीि चर्नप ण, भा. सं. चव., लखर्नऊ. संगीि चर्नप ण 

झालयारं्निर यारं्नी अहमदाबादेि ‘श्रेयस’ र्नावाच्या सेठ अंबालाल साराभाईच्या स प त्री श्रीमिी लीर्ना बरे्नरे्न 
िालचवलेलया एका चशक्षाकें द्राि काही मचहरे्न र्नोकरी करूर्न मग हैद्राबाद दख्खर्नमध्ये िेथील सरकारी 
संगीि महाचवद्यालयाि चप्रस्न्सपालच्या र्जागेवर गेले. अरू्जर्नही या महाचवद्यालयाि त्याि र्जागेवर कायय 
करीि आहेि. हे पण हैद्राबादच्या आकाशवाणीिे कलाकार आहेि. हे मागलया वषी य रोपिा प्रवास करूर्न 
आले. 

 
६. श्री. प्रभाकार नारार्ि हचचोरे (एम्.ए.).–संगीि चर्नप ण. संगीि चर्नप ण उत्तीणय झालयारं्निर 

यारं्नीही भािखंडे संगीि महाचवद्यालयामध्ये पूवीच्या मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझकमध्ये संगीि 
अध्यापकािे कायय केले. त्यारं्निर बोलपूर, बंगाल येथे शािंीचर्नकेिर्न येथे संगीि अध्यापकािे कायय करीि 
होिे. त्यारं्निर त्यारं्नी य रोपिा प्रवास केला. मग गालहेरच्या माधव संगीि महाचवद्यालयािे प्रधार्नाध्यापक 
झाले. येथे काही वष े कायय केलयारं्निर १९६० मध्ये खैरागढ मध्यप्रदेशच्या इचंदरा कला संगीि 
चवश्वचवद्यालयािे रेक्टर म्हणूर्न होिे. पाि वष ेया र्जागेवर कायय केलयारं्निर हे इंद रच्या सरकारी संगीि 
महाचवद्यालयािे चप्रस्न्सपॉल झाले व िेथेि हल्ली कायय करीि असिाि. इंचदरा कला सगंीि चवश्वचवद्यालयाि 
कायय करीि असिार्ना यारं्नी अण्णासाहेबाचं्या िचरत्रािे प स्िक ‘भािखंडे स्मचृिगं्रथ’ र्नावािे एक महत्त्वपूणय 
माचहिीिे कहदीि प्रचसद्ध केले. इंचदरा कला संगीि चवश्वचवद्यालयाच्या विीरे्न हे प स्िक प्रचसद्ध झाले आहे. 

 
७. णदनकरराव कार्णकिी.–संगीि चवशारद. हे संगीि चवशारद उत्तीणय झालयावर चशकवण्या व 

गाण्याच्या बठैकी वगैरे करीि असि. त्यारं्निर १९५४ मध्ये आकाशवाणी, चदल्लीमध्ये प्रोग्राम अचसस्टंट 
म्हणूर्न र्नोकरीला लागले. चदल्ली आकाशवाणीमध्येि अचसस्टंट प्रोड्यसूर ऑफ म्य चझक म्हणूर्न कायय करीि 
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असि. हे एक लोकचप्रय व प्रभावी गायक आहेि. आिा हे भारिीय संगीि र्नियर्न चशक्षापीठ, म ंबईिे 
प्रधार्नािायांच्या पदावर चर्नय क्ि झाले आहेि. 

 
८. श्री. शतु्रघ्न शुक्ल (एम्.ए.), संगीत णनपुि.—हे संगीि चर्नप ण झालयावर काही वषे भािखंडे 

कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझकमध्ये संगीि अध्यापकािे कायय करीि असि. रं्निर गोरखपूर 
य चर्नव्हर्मसटीच्या संगीि खात्यामध्ये लेक्िररच्या र्जागेवर काही वष े यारं्नी कायय केले. त्यारं्निर चदल्ली 
य चर्नव्हर्मसटीच्या संगीि खात्याि लेक्िरर झाले. हल्ली याि कामावर कायय करीि आहेि. 

 
९. श्री. चंद्रशेखर पंत (एम्.ए.), संगीत णवशारद.—सगंीि चवशारद व एम्.ए. झालयावर यारं्नी 

प ण्याच्या भाडंारकर चरसिय इस्न्स्टटू्यटमध्ये संगीि गं्रथािंा अभ्यास करूर्न संगीि संशोधर्न कायय केले. 
त्यारं्निर काही वष ेचहमालयािी यात्रा आपलया अध्यास्त्मक उन्निीसाठी यारं्नी केली. त्यारं्निर काही मचहरे्न 
चदल्ली आकाशवाणीमध्ये कायय केले. रं्निर चदल्ली य चर्नव्हर्मसटीच्या संगीि खात्याि रीडरच्या र्जागेवर कायय 
करीि होिे. त्या पदावर कायय करीि असिार्नाि द दैवारे्न १९६८ च्या एचप्रलमध्ये हे एकाएकी दोर्न-िीर्न 
चदवसाचं्या आर्जारारे्न वारले. श्री. िंद्रशखेर पंि हे एक फार ब चद्धमार्न व चवद्वार्न प रुष संगीि के्षत्राला लाभले 
होिे. यािें लेख व व्याख्यारे्न फार चवद्वत्तापूणय व ऐचिहाचसक माचहिीरे्न भरलेली आहेि. हे धू्रपदही उत्तम 
गाि. मचॅरस कॉलेर्जाि भरिी होण्यापूवी यारं्नी लहार्नपणी, बर्नारसिे प्रचसद्ध धू्रपद गायक श्री. हचर र्नारायण 
म कर्जी याचं्याकडूर्न धू्रपद गायकीिा अभ्यास केला होिा. त्यारं्निर अलाहाबादेि कै. श्री. व्ही. ए. 
कशाळकर, श्री. चवष्ट्ण  कदगबर पल स्कर यािें चशष्ट्य यारं्जकडे थोडा ख्याल गायकीिा अभ्यास केला व 
त्यारं्निर मचॅरस कॉलेर्जाि राहूर्न मर्जकडे चशकले. 

 
याचशवाय आणखीही काही मडंळी उदाहरणाथय गोरखपूर य चर्नव्हर्मसटीच्या संगीि खात्यािे लेक्िरर 

श्री. राम र्नारायण चत्रपाठी, संगीि चर्नप ण, श्री. सीिाशरण कसघ, एम्.ए. बी.टी., संगीि चवशारद, 
लखर्नौमध्ये गव्हर्नयमेंट ज्य चबली कॉलेर्जमध्ये प्रोफेसर असलेले व काही वष े चदल्लीच्या आकाशवाणीमध्ये 
प्रोग्राम एस्क्झक्य चटव्हच्या र्जागेवर कायय केलेले, श्री. पे्रमकसघ चकर्नोि, एम्.ए. एल्.एल्.बी., संगीि चर्नप ण, 
लखर्नौ रे्ज हल्ली भािखंडे सगंीि महाचवद्यालय, लखर्नौमध्येि रीडरच्या र्जागेवर  कायय करीि आहेि अशी 
काही र्नावार्जलेली आहेि. वर उल्लेचखलेले सवयर्जण गाण्याि िागंले र्नाव कमाचवलेले आहेि, असो. 

 
२४. हहदुस्थानी संगीत पद्धतीच्र्ा चौथ्र्ा भागाचे लेखन. क्रणमक पुस्तक माणलकेचा ५ वा व ६ वा 
भाग. 
 

१९२६ मध्ये मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझक स्थापर्न झाले. त्यावळेेला सगंीि संशोधर्न 
यात्रा, अचखल भारिीय संगीि पचरषदा व बडोदा, ग्वालहेर, रामपूर व लखर्नौिे प्रवास याि, कहद स्थार्नी 
संगीि पद्धिीिे पचहले िीर्न भागािं आलेलया माचहिीचशवाय, चर्नरचर्नराळ्या चठकाणच्या गायक-वादकािंा 
पचरिय व गाठी-भेटी िसेि संगीि शास्त्रज्ञाशी केलेली ििा याम ळे अण्णासाहेबारं्ना र्जी काही र्नवीर्न माचहिी 
चमळाली चिच्या आधारे त्यारं्नी कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीिा िौथा भाग चलचहण्यास स रुवाि केली. पचहलया, 
द सऱ्या व चिसऱ्या भागाि यमर्न (कलयाण), चबलावल, खमार्ज, भरैव, पूवी व भारवा या सहा थाटािंील 
रागािंी माचहिी आहे. या रागाचंवषयी कोठे काही चवशषे माचहिी रं्निर चमळाली िी देऊर्न त्यारं्नी िौर्थया 
भागाच्या उपसंहाराि प र्निः या सवय रागािंी थोडीशी उर्जळणी केली आहे. म ख्य भाग प्रथम थोडी श्र िी-स्वर 
व श द्ध सप्िकाबद्दल प र्निः ििा करूर्न त्यावर आपला स्वििःिा चर्नणयय देऊर्न मग प ढे, अर्न क्रमे, काफी, 
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आसावरी, भरैवी व िोडी थाटाचं्या रागािंी सचवस्िर माचहिी त्यावंर र्ज न्या गं्रथोक्िी व त्याचं्या आर्जच्या 
प्रिचलि स्वरूपापंयंि पोहोिण्यािा इचिहास इत्यादी आहे. हे प स्िक र्जवळ र्जवळ ११२० पृष्ठािें आहे. हे 
प स्िक १९३२ मध्ये छापूर्न प्रचसद्ध झाले. त्यारं्निर क्रचमक प स्िक माचलकेिा ५ वा व ६ वा भाग ियार 
करण्यास अण्णारं्नी हािी घेिले. सवय हस्िलेख पूणय झाला होिा. 
 
२५. पक्षघाताचा आजार व त्र्ातच पुढे देहावसान. 
 

१९३३ च्या मािय मचहन्यापाविेो बडोदा, ग्वालहेर व लखर्नौला भेट देि राचहले. हे सवय प्रवास करूर्न 
अण्णासाहेब १९३३ च्या मे मचहन्याि म ंबईला परि येऊर्न पोहोिले. इिक्याि ऑगस्ट १९३३ मध्ये एके 
चदवशी सकाळी िहा वगरेै चपऊर्न अण्णासाहेब आपलया खोलीि सहर्ज काही वािीि असिा 
वियमार्नपत्रवाला येऊर्न त्यारे्न चखडकीिूर्न वियमार्नपत्र आि टाकले. िे घेण्यासाठी अण्णासाहेब घाईि 
लगबगीरे्न उठले, िेव्हाि पक्षघािािा झटका येऊर्न हाि पाय ल ळे होऊर्न पडले. हाि अण्णासाहेबािंा 
शवेटिा आर्जार ठरला. या आर्जारािूर्न िे बरे झालेि र्नाहीि. प्लास्टर ऑफ पॅचरसमध्ये हाि पाय 
र्जखडलेले, र्जवळ एक पचरिाचरका अशा अवस्थेि अण्णासाहेबारं्नी िीर्न वष े काढूर्न १९ सप्टेंबर १९३६, 
गणेशिि थीिे चदवशी या महाप रुषारे्न आपले आय ष्ट्य संपचवले. वचकलीिी परीक्षा उत्तीणय करूर्न आपला 
चर्नवाह स्विंत्रपणे, कोणावर अवलंबूर्न र्न रहािा होऊ शकेल इिकी कमाई वचकलीच्या धंद्याि झालयारं्निर 
अण्णासाहेबारं्नी १९१० मध्ये वचकली सोडूर्न, त्यारं्निरिे सबंध आय ष्ट्य संगीिाच्याि के्षत्राि कायय करण्यािे 
ध्येय मर्नाि ठरचवले व त्याप्रमाणे वागलेही. त्यारं्नी आय ष्ट्यभर चर्निःस्वाथय ब द्धीरे्न केलेलया या कायािे महत्त्व व 
त्यािी सफलिा यािंी यथायोग्य कलपर्ना होण्यास त्यारं्नी हे कायय हािी घेिले त्यावळेेिी पचरस्स्थिी, 
उपलब्ध असलेले संगीि वार् मय, प्रत्यक्ष गायर्न-वादर्नािा व रागाचं्या स्वरूपािंा प्रिार, रागािं गायलया-
वार्जचवलया र्जाणाऱ्या परंपरागि चिर्जा, गेलया िार-पािश ेवषांि होि गेलेली संगीिाच्या परंपरेिी प्रगिी, 
संगीि के्षत्राि र्नावार्जलेले गायक-वादक व त्याचं्या गायर्न-वादर्न शलैी व या कायाि अण्णासाहेबारं्नी 
स्वििःप ढे ठेवलेले साध्य व ध्येय या सवय गोष्टींिा चविार अत्यावश्यक आहे. 

 
अण्णासाहेबािंा वैक ं ठवास १९ सप्टेंबर १९३६ या चदवशी गणेश िि थीला पहाटे झाला, ही हकीकि 

वर चदलीि आहे. त्यावळेी त्याचं्या अतं्यचवधीमध्ये कै. भालिदं्रराव स कथर्नकर, चशवाय कै. प्रचसद्ध बचॅरस्टर 
र्नामदार म क ं दराव र्जयकर, धरमपूरिे संगीििज्ञ व बीर्नकार रार्जक मार कै. प्रभाि देवर्जी, श्री. वामर्न हचर 
देशपाडें रे्ज हल्ली एक र्नामविं िाटयडय अकाऊंटन्ट आहेि व िागंले रुर्जलेले संगीििज्ञ, ‘घरंदार्ज गायकी’ 
या र्नावार्जलेलया प स्िकािे लेखक आहेि, म ंबईिे काही संगीि व्यवसायी व इिर प्रचिचष्ठि मंडळी हर्जर 
होिी. द दैवारे्न मी स्वििः त्या वळेी लखर्नौमध्येि आपलया कामावर होिो. मला िारेरे्न ही द िःखद बािमी 
चमळाली. ग रुवयांच्या अंचिम दशयर्नाला म कलो हे माझे अत्यंि द भाग्यि. रं्निर मग काही चदवसारं्नी म ंबईस 
येऊर्न िेराव्या चदवसाच्या श्राद्धाला हर्जर झालो. हा चवधी अण्णासाहेबािें प िणे कै. दत्ताते्रय हचर उफय  
केदारराव यारं्नी वाळकेश्वरी बाणगंगेवर केला त्यावेळी मी चिकडे हर्जर होिो. हे श्राद्ध संपलयारं्निर मी 
लखर्नौला परि गेलो. त्यारं्निर चठकचठकाणी शोकसभा झालया, वियमार्नपत्रािूर्न अण्णासाहेबाचं्या िचरत्रावर 
लेख प्रचसद्ध झाले. एक मोठी शोकसभा म ंबईि धरमपूरिे ित्कालीर्न महारार्ज कै. चहर्ज हायरे्नस महाराणा 
श्री. चवर्जयदेवर्जी याचं्या अध्यक्षिेि ब्लॅव्हॅट्स्की लॉर्जच्या हॉलमध्ये ११ ऑक्टोबर १९३६ रोर्जी झाली. हे 
महारार्ज पण संगीिािे ददी व र्जाणिे होिे. ‘भावसंगीि’ र्नावािे यािें एक प स्िक प्रचसद्ध आहे. १९३७ पासूर्न 
दरवषी अण्णासाहेबािंी प ण्यचिथी माधव संगीि महाचवद्यालय, ग्वालहेर, भािखंडे कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी 
म्य चझक, लखर्नौ, िि र संगीि महाचवद्यालय, र्नागपूर, भािखंडे संगीि महाचवद्यालय, र्जबलपूर, वल्लभ 
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संगीिालय, सायर्न, इंचदरा कला संगीि चवश्वचवद्यालय, खैरागढ, मध्यप्रदेश व इिर चठकचठकाणच्या 
संगीि संस्थािं होिे व त्यावळेी ग रुवयािे िरणी संगीि काययक्रमािा उपहार अपयण केला र्जािो. 

 
गेलया शिकाच्या उत्तराधाि सवयसाधारण सभ्य समार्जाि संगीिाला एक असभ्य व आळशी 

लोकािंा खेळ समर्जला र्जाि असे. अण्णासाहेबािंी पचहली ३०, ३५ वष ेिर याि वािावरणाि गेली. िरी 
अशा वािावरणाि पण अण्णासाहेबारं्नी चर्नभीडपणारे्न चिकाटीरे्न संगीिािा अभ्यास चर्नयमारे्न िालू ठेवला. 
कॉलेर्जिा अभ्यास साभंाळूर्न बी.ए. व वचकलीिी परीक्षा उत्तीणय करूर्न आपला चर्नवाह मरेपयंि स्विंत्रिेरे्न, 
कोणावरही अवलंबूर्न र्न राहिा होईल इिकी कमाई वचकलीच्या धंद्याि झालयारं्निर संगीिाच्या के्षत्रािि 
कायय करण्यािे ध्येय त्यारं्नी मर्नाि ठरचवले व त्याप्रमाणे वागलेही हे त्याचं्या िचरत्रािूर्न स्पष्टि आहे. अथाि 
त्यारं्नी गायक-वादकािा धंदा केला र्नाही. गवईपणा केला र्नाही. एक िर वचकलीिी परीक्षा उत्तीणय झालेले 
व त्याि आणखी त्यावळेी सवयसाधारण समार्जाि गवईपणाचवषयी असलेला चिटकारा, अण्णासाहेबारं्ना, 
गाऊर्न वार्जवरू्न लोकारं्ना खूष करण्याि होि असलेला हलकेपणा यािी िागंलीि र्जाणीव अर्न भवारे्न झाली 
होिी. त्यावळेिे गवई लोक पण मराठी काय ककवा म सलमार्न काय चशकलेले सवरलेले र्नव्हिे. फक्ि एक 
गाण्या-वार्जचवण्याखेरीर्ज बाहेरच्या इिर र्जगाशी संबधं र्नसलेले, इिर कोणत्याही चवदे्यिा गधं र्नसलेले, 
पेहरावाि, िालीरीिीि व बोलण्या-िालण्याि पण इिर समार्जाच्या, पेहराव, िालीरीचि व बोलण्या-
िालण्यापासूर्न वगेळेि असे होिे. त्याम ळे त्याचं्या गाण्या-वार्जचवण्याच्या बैठकींचशवाय बाहेर त्यािंा संपकय  
इिर समार्जाशी फारि थोडा असे, व समार्ज त्याचं्यापासूर्न दोर्न पावले दूरि राहाि असे. या सवय 
कारणामं ळे अण्णासाहेबारं्नी गवईपणा केला र्नाही याि र्नवल कसले? पण याम ळे प ष्ट्कळ गैरसमर्ज, त्याचं्या 
प्रत्यक्ष गाण्या-वार्जचवण्यासबंंधी काही लोकािं झालेला आहे. त्याला आिा इलार्ज र्नाही. आम्ही, 
अण्णासाहेबाचं्या प्रत्यक्ष संपकाि आलेलया लोकारं्नी अण्णासाहेबाचं्या आवार्जािी, त्याचं्या गायर्न शलैीिी, 
र्न सिी आठवण करूर्न, त्याप्रमाणे अभ्यास करीि राहणे व त्याि शलैीप्रमाणे आपलया चशष्ट्यास गाण्यास 
चशकचवणे एवढेि आमच्या हािी आहे. फळावरूर्न झाडािी परीक्षा या न्यायारे्न अण्णासाहेबाचं्या कला 
किृयत्वािी कलपर्ना यावी. चशवाय त्याचं्या कहद स्थार्नी संगीि पद्धिीच्या िारही भागािं आलेली चवस्िृि 
रागििा वािरू्न कोणाही ब चद्धमार्न व चविारविं व्यक्िीला या ििेिा लेखक प्रत्यक्ष गाणारा असावा याबद्दल 
शकंा राहू र्नये. पण म द्दाम डोळ्यावर कािडे पाघंरले िर त्याला कोण काय करणार? 

 
१९२५ च्या स मारास अण्णासाहेबारं्ना महात्मा गाधंीर्जींर्नी संगीि चशक्षणक्रमावर व अण्णासाहेबाचं्या 

एकंदर संगीि चसद्धािंावंर बोलणे करण्यास बोलाचवले होिे व महात्मार्जी त्यावर चविार करीि होिे. 
साबरमिी आश्रमाि अण्णासाहेबाचं्या पद्धिीर्न सार संगीि चशक्षण िालू करण्यािा चविार िालू होिा. 

 
कै. डॉ. रवींद्रर्नाथ टागोर याचं्याशी पण अण्णासाहेबािंा स्रे्नहसबंंध होिा. १९२४-२५ मध्ये 

अण्णासाहेबारं्नी भरचवलेलया लखर्नौच्या अचखल भारिीय संगीि पचरषदेि डॉ. टागोर उपस्स्थि होिे. व 
िीि त्यारं्नी एक भाषणही संगीिाच्या महत्त्वावर चदले. प ढे शािंीचर्नकेिर्न, बोलपूर, येथे िेथील संगीि 
चवभागाि अण्णासाहेबाचं्या पद्धिीप्रमाणेि अभ्यासक्रम व या पद्धिीप्रमाणेि संगीिािा अभ्यास केलेले इसम 
संगीि अध्यापक म्हणूर्न रे्नमले गेले. र्नागपूरिे वझलवार, संगीि चवशारद, लखर्नौ, कै. श्री. रवींद्रलाल 
रॉय, संगीि चवशारद, लखर्नौ व श्री. प्रभाकर र्नारायण कििोरे, संगीि चर्नप ण, हे सवय लखर्नौिे संगीि 
पदवीधर शािंीचर्नकेिर्नमध्ये संगीि अध्यापकािे काम करीि होिे. 
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कै. पंचडि मदर्न मोहर्न मालवीयाशंी पण अण्णासाहेबािंा िागंला स्रे्नहसबंंध होिा. प.ं मालवीयारं्नी 
कहदू चवश्वचवद्यालयाच्या सगंीि चवभागामध्ये अण्णासाहेबाचं्याि पद्धिीप्रमाणे संगीि चशक्षणािी व्यवस्था 
केली होिी. प ढे एम्.ए. पाविेोिा अभ्यासक्रम िालू केला गेला होिा. चवश्वचवद्यालयाच्या मचहला 
पाठशाळेमध्ये पण अण्णासाहेबाचं्या पद्धिीप्रमाणे संगीि चशक्षण व अण्णासाहेबािंीि क्रचमक प स्िके िालू 
होिी. 

 
डॉ. बा. चव. केसकर, भारि सरकारिे भिूपूवय सूिर्ना व प्रसार मंत्री, हल्ली अध्यक्ष, रॅ्नशर्नल ब क 

रस्ट असलेले अण्णासाहेबािें एक परम स्रे्नही व अर्न यायी आहेि. डॉ. केसकर हे स्वििः एक िागंले, 
संगीिािे चशक्षण घेिलेले असे संगीििज्ञ आहेि व अण्णासाहेबाचंवषयी यारं्ना फार आदर आहे. 
अण्णासाहेबाचं्या क्रचमक प स्िकमाचलकेच्या शास्त्रीय चवविेर्नािे भाषांिर कहदीमध्ये यारं्नी केले. हे प स्िक 
‘संगीि शास्त्र प्रवशे’ या र्नावारे्न कहदी समर्जणाऱ्या चवद्यार्थयांसाठी मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझक 
लखर्नौच्या पाठ्य-प स्िकापंकैी एक आहे. अण्णासाहेबाचं्या र्जन्म शिाब्दीिा चदल्लीला खैरागढच्या इचंदरा 
कला संगीि चवश्वचवद्यालयाि व इिर चठकाणी उत्सव सार्जरा करण्याि आला, त्याि डॉ. केसकरारं्नीि 
प ढाकार घेिला होिा. अण्णासाहेबािंा चशष्ट्य म्हणूर्नि की काय डॉ. केसकरािंा मर्जवर चवशषे कृपा लोभ 
आहे. 

 
शारदा संगीि मंडळ हे स मारे १९१७ मध्ये अण्णासाहेबारं्नी र्जाभं ळवाडी, म ंबईमध्ये कै. श्रीमिी 

चपरोर्जबाई चमर्नोिेहर होमर्जी व कै. श्री. र्नरीमर्न आ. मसार्नी याचं्या मदिीरे्न स रू केले. या चपरोर्जबाईिे 
वडील त्यावळेच्या लोकचप्रय असलेलया ‘म ंबई समािार’ र्नावाच्या एका ग र्जराथी वृत्तपत्रािे मालक व 
संपादक होिे. त्यारं्नाही सगंीिािा अत्यिं र्नाद होिा व िे गायर्न उते्तर्जक मंडळीिे सभासदही होिे. 
अण्णासाहेबारं्नी चलचहलेलया ककवा संपादर्न केलेलया ‘लक्षणगीि सगं्रह’, ‘गीिमाचलका’ वगैरे प स्िकािें 
म द्रण याचं्याि छापखान्याि झाले. कै. श्री. मसार्नी हे कै. आदसर मंिरर्जी मसार्नी यािें चिरंर्जीव. हे 
आदेसर साहेब बडोदा कॉलेर्जिे चप्रस्न्सपाल काही वष ेहोिे. श्रीमिी चपरोर्जबाईच्या म ली क . माचणक बरे्न व 
क . खोरशदे बरे्न या शारदा संगीि मंडळामध्ये स्वििः अण्णासाहेबाकंडूर्न संगीिािे चशक्षण घेिलेलया आहेि. 
पैकी खोरशदे बरे्न यारं्नी लखर्नौच्या मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझकमध्ये दोर्न-िीर्न वष,े (१९३१ िे 
१९३३ मध्ये) संगीि अध्याचपकािे काम केले. प ढे त्या बाँबे टॉकीर्ज, मालाड येथे ‘सरस्विी देवी’ या टोपण 
र्नावारे्न संगीि चदग्दर्मशका काही वष ेहोत्या. हल्ली र्ज हू येथे राहिाि. या रागदारी सगंीि िागंलया गािाि. 
आकाशवाणीमध्ये कधी कधी याचं्या देखरेखीखाली ध्वचर्नम द्रण होि असिे. 

 
शारदा संगीि मंडळाि संगीि चशक्षण घेिलेले आणखी एक गृहस्थ ‘कात्रक’ र्नावािे आहेि. यािे 

वय आर्ज र्जवळर्जवळ ७३ वषांिे आहे. िरी पण यारं्ना रागदारी संगीिािा अिोर्नाि शौक असलयाम ळे संगीि 
बैठकीि होिा होईल िोवर उपस्स्थि असिाि. र्ज न्या शारदा संगीि मंडळाच्या आठवणी हे अरू्जर्न काढिाि 
व अण्णासाहेबाचं्या संगीि चशकवण्याच्या धाटणीिी िारीफ करिाि. हे एक संगीिािे मार्ममक श्रोिे आहेि. 

 
‘खोरशदेबाई म ल्ला’ं र्नावाच्या एक संगीि अध्याचपका गायर्न उते्तर्जक मंडळीमध्ये िालि असलेलया 

संगीि वगाि चशक्षण घेिलेलया आहेि. गायर्न उते्तर्जक मडंळीच्या वगािे चशक्षण संपवरू्न रं्निर काही वषे पै. 
चर्न. चवलायि ह सेर्न खाँ साहेब, आग्रा घराण्यािे, याचं्यापाशी िालीम यारं्नी घेिली. त्यारं्निर त्या रे्नचपयर्न सी 
रोडवर, भ लाभाई देसाई रोड समोरच्या गल्लीि आपलया राहत्या घराि पारशी म लींसाठी एक संगीिवगय 
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िालवीि असि. पण आिा त्याचं्या पक्षघािाच्या आर्जाराम ळे हा वगय िालणे बंद झाले आहे. 
अण्णासाहेबाचं्या पद्धिीप्रमाणेि चशकवि असि. 

 
कै. वाडीलालर्जींच्या एक चशष्ट्या, कै. सेठ अबंालाल साराभाई याचं्या कन्या, श्रीमिी गीिा बरे्न 

मयूर या पण अण्णासाहेबाचं्या पद्धिीच्या अर्न यायी व चर्निःसीम भक्ि आहेि. इिर व्यवसायािूर्न वळे चमळेल 
त्याप्रमाणे संगीि सेवा करीि आहेि. या पण मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्थार्नी म्य चझक, लखर्नौच्या संगीि 
चवशारद आहेि. हल्ली अहमदाबादेि असिाि. 

 
र्जबलपूर, मध्यप्रदेशिे श्री. सदाचशव भगविं देशपाडें, प्रधार्नािायय, भािखंडे संगीि महाचवद्यालय, 

र्जबलपूर, हे पण भािखंडे सगंीि चवद्यापीठ, लखर्नौिे सगंीि चर्नप ण आहेि. हे एक चर्निःस्वाथी, संगीि के्षत्राि 
आस्थेरे्न व पचरश्रमारं्नी कायय करणारे चवर्नयशील गृहस्थ आहेि. र्जबलपूरिे भािखंडे संगीि महाचवद्यालय, 
रे्ज आर्ज मध्य प्रदेशािले एक मोठे संगीि चवद्यालय आहे, रे्जथे र्जवळ र्जवळ िीर्न-िारश े चवद्याथी चशकि 
असिाि. हे श्री. देशपाडं्याचं्याि पचरश्रमािें व प्रयत्र्नािें फळ आहे. या चवद्यालयाि अण्णासाहेबाचं्याि 
पद्धिीप्रमाणे संगीि चशक्षण चदले र्जािे. पाठ्यप स्िके पण क्रचमक प स्िकमाचलकाि आहेि. 

 
याचशवाय रायपूर, मध्य प्रदेश, या चठकाणीही दोर्न मोठ्या संगीि चशक्षण संस्था— (१) ‘श्रीराम 

संगीि महाचवद्यालय’ व ‘श्रीमिी कमलादेवी सगंीि महाचवद्यालय’ या र्नावारं्नी िालू आहेि. श्रीराम संगीि 
महाचवद्यालयािे प्रधार्नािायय श्री. चवष्ट्ण  कृष्ट्ण र्जोशी हे ग्वालहेरच्या माधव संगीि महाचवद्यालयािे संगीि 
पदवीधर आहेि. याचं्याि पचरश्रमािे फळ हे श्रीराम संगीि महाचवद्यालय आहे. येथे पण अण्णासाहेबाचं्याि 
पद्धिीर्न सार चशक्षण चदले र्जािे. दोर्न-अडीिश ेचवद्याथी या संगीि महाचवद्यालयाि चशकि असिाि. ‘श्रीमिी 
कमलादेवी संगीि महाचवद्यालय’ िे प्रधार्नािायय डॉ. अरुणक मार सेर्न व त्याचं्या पत्र्नी दोघेही लखर्नौच्या 
भािखंडे संगीि चवद्यापीठािे पदवीधर आहेि. दोघेही मोठे उत्साही व पचरश्रमी आहेि. या चवद्यालयािही 
दोर्न-अडीिश ेचवद्याथी संगीिािे चशक्षण घेि असिाि. 

 
र्नागपूरला ‘िि र संगीि महाचवद्यालय’ र्नावािी संगीि चशक्षण संस्था िालू आहे. या संस्थेिे 

प्रधार्नािायय श्री. अमृिराव चर्नस्िारे्न हे लखर्नौच्या भािखंडे संगीि चवद्यापीठािे संगीि चर्नप ण आहेि. काही 
काळ लखर्नौमध्ये राहूर्न यारं्नी मर्जपाशीि संगीि चर्नप णिा अभ्यास केला होिा. हे हल्ली महाराष्ट्र राज्याच्या 
संगीि अभ्यासक्रम चर्नयामक सचमिीिे एक सभासद आहेि. 

 
कलकत्त्याि ‘आयय संगीि चवद्यापीठ’, ‘बेंगाल म्य चझक कॉलेर्ज’, ‘श्री रामकृष्ट्ण म्य चझक कॉलेर्ज’ व 

‘श्री. गदाधर म्य चझक कॉलेर्ज’ अशा िार मोठ्या संगीि संस्था आहेि. येथे अण्णासाहेबाचं्याि पद्धिीप्रमाणे 
संगीि चशक्षण चदले र्जािे. 

 
बेंगाल म्य चझक कॉलेर्जिे प्रधार्नािायय श्री. र्नर्नी गोपाल बॅर्नर्जी व आययसंगीि चवद्यापीठािे 

प्रधार्नािायय श्री. पिंार्नर्न म कर्जी हे दोघेही भािखंडे संगीि चवद्यापीठ, लखर्नौिे संगीि पदवीधर आहेि. श्री. 
र्नर्नी गोपाल बरॅ्नर्जी हे िर कलकत्त्याि संगीि के्षत्राि एक मोठे ह शार व वर्जर्नदार काययकिे आहेि. या 
दोन्ही संस्थािं चमळूर्न र्जवळ र्जवळ पािश ेचवद्याथी संगीिािे चशक्षण घेि असिाि. 
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श्री. रामकृष्ट्ण म्य चझक कॉलेर्ज हे रामकृष्ट्ण चमशर्निेि एक ब्रम्हिारी साधू ‘स्वामी सचच्चदारं्नद’ 
र्नावािे िालवीि आहेि. हे स्वामी सचच्चदारं्नद ग्वालहेरच्या माधव संगीि महाचवद्यालयािी अंचिम परीक्षा 
उत्तीणय झालयारं्निर काही वष ेलखर्नौमध्ये येऊर्न राचहले व माझ्या संगीि चर्नप ण वगाि भरिी झाले व एक 
दोर्न वष ेअभ्यास केलयावर कलकत्त्याला परि गेले. त्यारं्नी हे रामकृष्ट्ण म्य चझक कॉलेर्ज स रू केले. येथे पण 
अण्णासाहेबाचं्याि पद्धिीर्न सार संगीि चशक्षण चदले र्जािे. 

 
श्री. गदाधर म्य चझक कॉलेर्जिे प्रधार्नाध्यापक श्री. चिन्मय लाचहरी हे पण भािखंडे संगीि 

चवद्यापीठािे एक संगीि चवशारद आहेि. यारं्नी आपलया गाण्यारे्न लोकावंर िागंलाि प्रभाव टाकला आहे. 
कलकत्त्यािे हे एक र्नावार्जलेले लोकचप्रय गायक आहेि. हल्लीि गेलया दोर्न मचहन्यािं म ंबईि आपले 
काययक्रम गाऊर्न र्नावार्जलेली ‘परवीर्न स लिार्ना’ ही यािंीि चशष्ट्या आहे. याचं्या गदाधर म्य चझक 
कॉलेर्जमध्ये पण अण्णासाहेबाचं्याि पद्धिीप्रमाणे चशक्षण होि असिे. हे चिन्मय लाचहरी लखर्नौिेि राहणारे 
आहेि व मचॅरस कॉलेर्ज ऑफ कहद स्िार्नी म्य चझकमध्ये यारं्नी पाि वष ेचशक्षण घेऊर्न अभ्यासक्रम प रा करूर्न 
संगीि चवशारद झाले व रं्निर कलकत्त्याला गेले व िेथेि स्थाचयक झाले. 

 
२६. अण्िासाहेबाचंी णवचारसरिी व त्र्ानंी प्रणतपादन केलेले णसद्धातं 
 

१८८५ मध्ये र्ज न्या संगीि गं्रथापंैकी भरि र्नाट्य शास्त्र, सगंीि रत्र्नाकर, संगीि दपयण, राग चवबोध व 
संगीि पाचरर्जाि एवढेि उपलब्ध होिे. यािही पचहलया दोर्न गं्रथािें श द्ध सप्िकािा चर्निय होणे अशक्य 
होिे, कारण  या गं्रथकारारं्नी त्याचं्या वळेी प्रिाराि असलेलया गोष्टींच्या आधारारे्न, अथाि षड्र्ज ग्राम व 
मध्यम ग्रामाचं्या आधारावर आपले श्र चिस्वर समर्जाचवले आहेि. अण्णासाहेबाचं्या सगंीि सशंोधर्न काळाि 
प्रािीर्न षड्र्ज ग्राम व मध्यम ग्राम र्जवळ र्जवळ िीर्नश े वषापूवीि प्रिारािूर्न ल प्ि होऊर्न गेले होिे. या 
गं्रथाचं्या श द्धस्वर सप्िकािा व चवकृि स्वरािंा ख लासा र्न झालयाम ळे त्याि वर्मणलेलया र्जािी व रागही 
अज्ञािि राचहले व अरू्जर्नही अज्ञािि आहेि. भरि व शारंगदेवाचं्या उक्िींिा, र्नाही म्हणावयाला एवढाि 
चर्नचिि चर्नष्ट्कषय चर्नघिो की हे गं्रथकार “श्र िी” हे एक चर्नयि प्रमाणािे ध्वन्यिंर मार्नीि. या मिाला आधार 
पण आहे. कसह भपूालारे्न सगंीि रत्र्नाकाराच्या आपलया टीकेि मिंगािा आधार देऊर्न षड्र्ज ग्राम व मध्यम 
ग्राम यािें रे्ज दोर्न वगेळे पंिम आहेि त्याचं्या आपसािील उच्च-र्नीििेिा र्जो फरक िे एक “श्र िी” िे माप, 
एक श्र िी ध्वन्यिंर. िरी काही आध चर्नक संगीि पचंडि हा चर्नष्ट्कषय मार्नीि र्नाहीि. त्याचं्या मिारे्न “श्र िी” 
म्हणरे्ज एक चर्नचिि ध्वन्यिंर र्नव्हे. श्र िी चर्नरचर्नराळी ध्वन्यंिरे, कमीि कमी िीर्न ध्वन्यंिरे आहेि, 
चर्नरचर्नराळ्या स्वरास्वराि अथाि सा—री, ग—म इत्यादींि िी चर्नरचर्नराळ्या क्रमारे्न वाटली गेली आहेि. 
पण आपले हे आध चर्नक पंचडि आपलया आर्जच्या कलपर्ना या प राण्या गं्रथकारावंर लादूर्न पािात्याचं्या 
ध्वचर्नशास्त्र चसद्धािंािंा िे ऋण र्न मारू्नर्न देखील, उपयोग ग पिूप करूर्न, ही िीर्न-िार श्र िीप्रमाणे भरि 
शारंगदेवािे श द्ध सप्िकािे स्थापर्न करण्यासाठी आधारादाखल घेिाि. या चसद्धािंािा आणखी एक म ख्य 
आधार षड्र्ज-पंिम संवाद, षड्र्जक मध्यम संवाद, षड्र्ज-गाधंार संवाद व काही पंचडिारं्नी िर षड्र्ज-
कोमल गाधंार हे संवाद पण आपलया श्र िी-स्वर ििेि दाखल केले आहेि. या संवादापंैकी भरिारे्न दोर्नि 
संवादािंा, षड्र्ज-पंिम व षड र्ज-मध्यम संवादािा उल्लखे केला आहे. िो पण श्र िींच्याि आधारावर षड र्ज 
ग्रामाि, षड र्ज-पंिम संवाद व मध्यम ग्रामािं, क्रषभ-पंिम संवाद असला पाचहरे्ज; अथाि षड्र्ज ग्रामािं 
षड्र्जापासूर्न िेराव्या श्र िीवर पंिम व मध्यम ग्रामािं ऋषभापासूर्न र्नवव्या श्र िीवर पंिम असला पाचहरे्ज. 
मध्यम ग्रामाि षड्र्जािा व पंिमािा संवाद र्नाही कारण त्या ग्रामाि पिंम एक श्र िी र्नीि असिो. त्याि 
ग्रामाि पंिम सोळाव्या श्र िीवर असिो व ऋषभाच्या ७ व्या श्र िीपासूर्न प ढे िो र्नवव्या श्र िीवर असिो. भरि 
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शार् यगदेवारं्नी दोर्नि संवाद साचंगिले आहेि. ज्या दोर्न स्वरामंध्ये ८ श्र िींिे अिंर असेल त्यािंा षड्र्ज-
मध्यम संवाद व ज्या दोर्न स्वरामंध्ये १२ श्र िींिे अिंर असेल त्यािंा षड्र्ज-पंिम सवंाद हे दोर्नि संवाद. 
इिर कोणत्याही संवादाबद्दल एक अक्षरही हे गं्रथकार बोलि र्नाहीि. भरिारे्न आपले सारणािि ष्ट्ट्य 
समर्जाचविार्ना षड्र्ज ग्रामािा पंिम मध्यम ग्रामाचं्या पंिमाकडूर्न चर्जिक्या ध्वन्यंिरारे्न उंि आहे िे ध्वन्यंिर 
एक “श्र िी” समर्जाव ेअसे स्पष्ट म्हटले आहे व यािप्रमाणे िारही सारणा करणे आहे असाि भरिाच्या 
म्हणण्यािा आशय स्पष्ट चदसिो. र्नाहीिर, र्जर पचहलया सारणेरं्निर श्र चिमाप बदलणेि असिे, िर ही 
प्रमाण श्र िी, षड्र्ज ग्रामािा पंिम व मध्यम ग्रामािा पंिम यािें ध्वन्यंिर सागंण्यािा उदे्दश काय? कारण 
पचहलया सारणेि िल वीणेिे सवय स्वर ध्र व वीणेच्या त्या त्या स्वराहूर्न एक श्र िी र्नीि वार्जिील एवढीि एक 
गोष्ट भरिारे्न चसद्ध केली      आहे. आिा द सऱ्या सारणेि भरिाच्या म्हणण्याप्रमाणे िल वीणेिा गांधार ध्र व 
वीणेिा क्रषभ होईल व िल वीणेिा चर्नषाद ध्र व वीणेिा धैवि होईल, कारण आिा या द सऱ्या सारणेि िल 
वीणेिे सवय स्वर ध्र व वीणेच्या स्वराहूंर्न दोर्न दोर्न श्र िी र्नीि होिील. गाधंारापासूर्न क्रषभ व चर्नषादापासूर्न 
धैवि हे दोर्न श्र िी र्नीि आहेि म्हणरू्न िल वीणेवर द सऱ्या सारणेरे्न खाली सरकलेले गाधंार-चर्नषाद 
आपोआप ध्र व वीणेवरच्या क्रषभ-धैविाचं्या र्जागावंर अर्न क्रमे येिील. आिा आमच्या आध चर्नक चवद्वार्नािंी 
चविारसरणी पाहा. पचहली सारणा भरिारे्न साचंगिलयाप्रमाणे दोर्न ग्रामािंील पंिमाचं्या ध्वन्यंिरारे्न करूर्न 
िी झालयावर द सऱ्या सारणेि िल वीणेिे गाधंार-चर्नषाद, अर्न क्रमे ध्र व वीणेच्या क्रषभ-धैविािं चमळिील 
इिक्या ध्वन्यंिरारे्न खाली चमळवावयािी आहे. हे रे्ज ध्वन्यंिर होईल हे द सरे एक श्र चिप्रमाण. आिा र्जर 
द सऱ्या सारणेि िल वीणेिे गाधंार-चर्नषाद अर्न क्रमे ध्र व वीणेच्या क्रषभ-धैविाि म द्दाम होऊर्न चमळवायिेि 
आहेि िर पचहलया सारणेिि दोर्न ग्रामािंील पंिमािें ध्वन्यंिर हे एक श्र िीिे प्रमाण म्हणूर्न भरिारे्न 
साचंगिले आहे त्यािा उपयोग काय? कारण द सऱ्या सारणेि िल वीणेिे गाधंार-चर्नषाद ध्र व वीणेच्या 
क्रषभ-धैविाचं्या स्थार्नी येिील इिके उिरावयािे आहेि. िेव्हा पचहलया सारणेि िल वीणा कोणत्या का 
प्रमाणारे्न होईर्ना उिरली िरी द सऱ्या सारणेि चििे गाधंार-चर्नषाद ध्र व वीणेच्या क्रषभ-धैविाचं्या स्थार्नी 
र्जाणरू्नब रू्जर्न आणावयािेि आहेि व त्याि प्रमाणाि इिर स्वरही उिरवयािे आहेि. 

 
आिा द सऱ्या सारणेच्या आरंभी भरि म्हणिो ‘प र्नरचप िद्वदेवापकषात’ त्यािप्रमाणे अथाि पचहलया 

सारणे प्रमाणेि, प र्निः िल वीणा एक श्र िी खाली सरकवावी. पचहली सारणा करिार्ना आधी िल वीणा व 
ध्र व वीणा दोन्ही षड्र्ज ग्रामािं चमळवरू्न घणे आहे. त्यारं्निर ध्र व वीणा बारू्जला ठेवरू्न फक्ि िल वीणेवरि 
सारणा करावयािी आहे. पचहलया सारणेिी पचहली पायरी म्हणर्ज िल वीणेला मध्यम ग्राचमकी करावयािी 
म्हणरे्जि चििा पंिम र्जो षड्र्ज ग्रामािा पंिम आहे त्याला एक श्र िी उिरवरू्न मध्यम ग्रामािा करावयािा. या 
प ढील पायरी या एक श्र चिप्रमाणारे्न उिरचवलेलया पंिमालाि षड्र्ज ग्रामािा पंिम समरू्जर्न त्याला र्न 
हालविा सगळी िल वीणा षड्र्ज ग्राचमकी करावयािी आहे, म्हणरे्जि िल वीणेिे इिर स्वरही त्याि 
प्रमाणारे्न उिरवावयािे आहेि. यािे फळ एवढेि की िल वीणेिे सवय स्वर ध्र व वीणेच्या त्या त्या स्वराहूर्न 
एक एक श्र िी र्नीि वार्जिील. द सऱ्या सारणेि प र्निः असाि प्रयोग, म्हणरे्ज प्रथम सारणेि चििा एक श्र िी 
ध्वन्विंरारे्न खाली उिरचवलेला पिंम प र्निः एक श्र िी आणखी उिरवरू्न चिला मध्यम ग्राचमकी करावयािी व 
याि पंिमाला प र्निः षड्र्ज ग्रामािा पंिम समरू्जर्न बाकीिे स्वर त्याि एक श्र िी प्रमाणारे्न खाली उिरवरू्न 
चिला षड्र्ज ग्राचमकी करावयािी. पण आध चर्नक पंचडिारं्ना ही चक्रया पसंि पडणार र्नाही. त्याचं्या 
उपदेशाप्रमाणे द सऱ्या सारणेि िल वीणेिे गाधंार-चर्नषाद ध्र व वीणेच्या क्रषभ-धैविाचं्या र्जागेवर येिील 
इिके आधी उिरवावयािे आहेि व त्यारं्निर त्याि प्रमाणारे्न इिर सवय स्वर उिरवावयािे आहेि. मग 
भरिाच्या षड्र्ज व मध्यम ग्रामािे काहीही होवो. भरिाच्या दोन्ही वीणावंर पडदे र्नव्हिे. साि श द्ध स्वर व 
दोर्न चवकृि स्वर, अंिर गाधंार व काकली चर्नषाद, याप्रमाणे र्नऊ िाराि होत्या हेही येथे सागंूर्न ठेवलेले बरे. 
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श्र िी समार्न मार्नलया ककवा असमार्न मार्नलया िरी रे्ज स्वर-सप्िक चर्नघिे िे आर्जच्या काफीहूर्न वगेळेि 
चर्नघिे. आर्जच्या संगीिाला हे सप्िक म ळीि उपयोगी होणार र्नाही. आर्जच्या कार्नारं्ना िे अगदी बेसूर 
लागेल. आर्जिे गायक, वादक व श्रोिे हे सप्िक कबलू करावयास ियार होणार र्नाहीि. अहोबलाच्या 
संगीि पाचरर्जािाि षड्र्ज-पंिम भावारे्न आर्जच्या काफीरे्न सप्िक चसद्ध होिे, अहोबल, लोिर्न, हृदय 
र्नारायण देव श्रीचर्नवास या कहद स्थार्नी संगीिाच्या सवय पचंडिािें श द्ध स्वर सप्िक हेि काफीिे होिे. या 
स्वरािंी आंदोलरे्न दर सेकंदाला िारेिी लाबंी व षड्र्जाशी गचणिी संबधं असे आहेि. 

 
प री िार ३६ इंि, िीवर, त्या ख लया िारेवर षड्र्ज व त्या षड्र्जािी आंदोलरे्न दर सेकंदाला २४० 

गृहीि धरूर्न. 
 

स्वर .. .. िारेिी लाबंी .. सापेचक्षक 
संबंध  

आंदोंलरे्न दर 
सेकंदी 

षड्र्ज .. .. प री िार ३६ इंि .. १ २४० 
क्रषभ .. .. ३२ इंि  .. ८/९ २७० 
गाधंार .. .. ३० इंि  .. ⅚ २८८ 
मध्यम .. .. २७ इंि  .. ¾ ३२०  
पंिम .. .. २४ इंि  .. ⅔ ३६० 
धैवि  .. .. २१ १/३ इंि  .. ½६/७ ४०५ 
चर्नषाद  .. .. २० इंि  .. ५/९ ४३२ 
िार षड्र्ज .. .. १८ इंि  .. ½ ४८० 
 
हे स्वर-सप्िक ठीक आर्जच्या काफीिे आहे. 

 
पण प्रत्यक्ष, संगीिाच्या प्राथचमक चशके्षि रे्ज स्वर-सप्िक आर्ज दोर्न िीर्नश े वषांपासूर्न चशकचवले 

र्जािे िे चबलावट थाटािे आहे. या सप्िकाच्या स्वरािंी आंदोलरे्न, िारेिी लाबंी, व सापेचक्षक संबधं असे 
आहेि : 

 
स्वर .. िारेिी लाबंी .. सापेचक्षक संबधं आंदोलरे्न दर सेकंदी 

षड्र्ज .. प री िार ३६ इंि .. १ २४० 
क्रषभ .. ३२ इंि .. ८/९ २७० 
गाधंार .. २८⅔ इंि .. ⅘ ¾ ३०१ ¼ ७/३ 
मध्यम .. २७ इंि .. ¾ ३२० 
पंिम .. २४ इंि .. ⅔ ३६० 
धैवि .. २१ ⅓ इंि .. ½ ६/७ ४०५ 
चर्नषाद .. १९ १/९ .. ४/८ ३/१ ४५२ ४/४३ 
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आिा हे स्वर-सप्िक वर चदलेलया काफी थाटाच्याि मन्द्र सप्िकाच्या कोमल चर्नषादाला षड्र्ज, 

षड्र्जाला क्रषभ, ऋषभाला गाधंार, याप्रमारे्न अर्न क्रमे मारू्नर्न र्जाि गेले म्हणरे्ज चमळिे. र्जसे—  
 
चर्न सा री ग म प ध चर्न----------काफी  
 
सा री ग म प ध चर्न सा............ चबलावल 
श्र िींच्या भाषेि ही स्वरािंरे अशी होिील :—  
काफी :— चर्न---सा--री-ग---म---प--ध-चर्न 
 
चबलावल:— सा---री--ग-म---प---ध--चर्न-सा 
 
याप्रमाणे श द्ध स्वर-सप्िक बदललेलयाम ळे स्वरािंराचं्या मध्यविी श्र चिसंख्या पण बदललया. 
 
पण वर र्नमूद केलेलया कहद स्थार्नी संगीिाच्या मध्यकालीर्न गं्रथकाराचं्या वळेी काय ककवा आर्जच्या 

संगीिाि काय षड्र्ज व पंिम हे अिल स्वर होिे व आहेि. मध्यकालीर्न गं्रथकाराचं्या वळेी षड्र्जाच्या 
श्र िींवर चर्नषादाच्या चवकृि अवस्था व पंिमाच्या श्र िींवर मध्यमाच्या चवकृि अवस्था असि.   आर्जच्या 
चबलावल या श द्ध स्वरसप्िकािं षड्र्जाच्या श्र िींवर ऋषभाच्या चवकृि अवस्था व पंिमाच्या श्र िींवर 
धैविाच्या चवकृि अवस्था येिाि, हे समर्जलेि. 

 
अण्णारं्नी कोमल क्रषभ, कोमल धैवि व िीव्र मध्यम यािंी स्थारे्न आर्जच्या प्रिाराि त्यारं्ना र्जशी 

आढळली िशी चदली आहेि. अहोबलारे्न ककवा श्रीचर्नवासारे्न या स्वरािंी र्जी स्थारे्न चदली आहेि त्याहूर्न 
अण्णासाहेबारं्नी चदलेली स्थारे्न ककचित िार पाि आंदोलर्नारं्नी खाली आहेि. 

 
अण्णासाहेबारं्नी स्वीकृि केलेले प्रिचलि कहद स्थार्नी संगीिािे बारा स्वर याप्रमाणे आहेि : 
 

 श्र िी-वर िारेच्या लाबंीि 
परस्पर सापेचक्षक 

प्रमाण 

 िारेिी लाबंी इंिाि दर सेकंदाि होणारी 
आंदोलरे्न 

१ सा .............................. १ ........... ३६ ........... २४० 
२      
३ कोमल री ....................... १/१ ७/८ ........... ३४ ........... २५४ /१ २/७ 
४      
५ श द्ध री .......................... ८/९ ........... ३२ ........... २७० 
६      
७ कोमल ग ....................... ५/६ ........... ३० ........... २८८ 
८ श द्ध ग .......................... ४/५ ३/४ ........... २८ २/३ ...... ३०१ १/४ ७/३ 
९      
१० श द्ध म .......................... ३/४ ........... २७ ........... ३२० 
११      
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१२ िीव्र म .......................... १/२ ७/४ ........... २५ १/२ ....... ३३८ १/१ ४/७ 
१३      
१४ प ............................... २/३ ........... २४ ........... ३६० 
१५      
१६ कोमल ध ....................... १/२ ७/७ ........... २२ २/३ ....... ३८१ /१ ३/७ 
१७      
१८ श द्ध ध .......................... १६/२७ ........... २१ १/३ ....... ४०५ 
१९      
२० कोमल चर्न ...................... ५/९ ........... २० ........... ४३२ 
२१ श द्ध चर्न ......................... ४/५ ३/१ ........... १९ १/९ ....... ४५२ /४ ४/३ 

 
या बारा स्वराचं्या स्वर-ग्रामािूंर्न षड्र्ज व पिंम व बाकी पाि स्वरंापैकी, प्रत्यकाच्या दोर्न 

अवस्थापंैकी, एक, श द्ध अथवा चवकृि घेऊर्न साि साि स्वरािंी सप्िके रागोत्पादक मेल अथवा थाट 
बर्नचवले. गचणिारे्न असे थाट एकंदर बत्तीस होिाि. र्जसे :— 

 
१. सा री ग म प ध चर्न सा ं

२. सा री ग म प ध चर्न सा ं

३. सा री ग म प ध चर्न सा ं

४. सा री ग म प ध चर्न सा ं

५. सा री ग म प ध चर्न सा ं

६. सा री ग म प ध चर्न सा ं

७. सा री ग म प ध चर्न सा ं

८. सा री ग म प ध चर्न सा ं

९. सा री ग म प ध चर्न सा ं

१०. सा री ग म प ध चर्न सा ं

११. सा री ग म प ध चर्न सा ं

१२. सा री ग म प ध चर्न सा ं

१३. सा री ग म प ध चर्न सा ं

१४. सा री ग म प ध चर्न सा ं
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१५. सा री ग म प ध चर्न साँ 

१६.  सा री ग म प ध चर्न सा ं
 
हे सवय मेल श द्ध मध्यमािे झाले. आिा या श द्ध मध्यमाच्या र्जागी िीव्र मध्यम घेिला म्हणरे्ज आणखी 

सोळा मेल होिील. 
 
या एकंदर बत्तीस मेलािूंर्न खाली चदलेले दहा मेल घेऊर्न त्याि आपलया प्रिचलि कहद स्थार्नी 

संगीि पद्धिीिे सवय रागािें वगीकरण अण्णासाहेबारं्नी केले आहे. या दहा मेलारं्ना त्यािूर्न उत्पन्न होणाऱ्या 
प्रचसद्ध व लोकचप्रय रागािे र्नाव चदले आहे. उदाहरणाथय ज्या थाटािूर्न ‘भरैव’ र्नावािा प्रचसद्ध लोकचप्रय राग 
उत्पन्न होिो िो ‘भरैव थाट’, ज्या थाटािूर्न ‘िोडी’ र्नावािा प्रचसद्ध व लोकचप्रय राग उत्पन्न होिो िो िोडी 
थाट, इत्यादी. हे दहा मेल असे आहेि :— 
 
Image टाकणे म च्या डोक्यावर उभी रेष आहे 
 

१. चबलावल थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं

२. यमर्न अथवा कलयाण थाट :—सा   री   ग      प   ध   चर्न   सा ं
३. खमार्ज थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
४. भरैव थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
५. पूवी थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
६. मारवा थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
७. काफी थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
८. आसावरी थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
९. भरैवी थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
१०. िोडी थाट :—सा   री   ग   म   प   ध   चर्न   सा ं
 
या दहा थाटािूंर्न राग उत्पन्न करण्यािी रीिी भावभट्टाच्या ‘अरू्नप संगीि चवलास’ या गं्रथाि सूचिि 

केलयाप्रमाणे समर्जाचवली आहे. या रीिीप्रमाणे एका थाटािूर्न एकंदर र्नऊ प्रकार चर्नघिाि. या प्रकारारं्ना 
राग-र्जािी असे र्नाव आहे. या राग – र्जािी याप्रमाणे आहेि : 
 
 राग-र्जािी  स्वरसंख्या रागसंख्या 
 आरोह अवरोह  आरोह अवरोह  
१. संपूणय संपूणय  ७ ७ १ 
२. संपूणय षाडव  ७ ६ ६ 
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३. संपूणय ओडव  ७ ५ १५ 
४. षाडव संपूणय  ६ ७ ६ 
५. षाडव षाडव  ६ ६ ३६ 
६. षाडव ओडव  ६ ५ ९० 
७. ओडव संपूणय  ५ ७ १५ 
८. ओडव षाडव  ५ ६ ९० 
९. ओडव ओडव  ५ ५ २२५ 
    एकूण .. ४८४ 

 
प्रत्येक रागाि षड्र्ज धरूर्न कमीि कमी ५ स्वर असलेि पाचहरे्जि. आरोह व अवरोहािं स्वरसंख्या 

चर्नरचर्नराळी असली िरी िालेल. या चर्नयमाप्रमाणे गचणिारे्न एका थाटाि ४८४ राग चर्नघू शकिाि. पण िे 
सवयि संगीिापयोगी असिील असे र्नाही. कारण रंर्जकत्व हे रागािे म ख्य व अचर्नवायय लक्षण आहे. 
वास्िचवक प्रिाराि १००, १५० राग ऐकू येिाि. त्यािही ७५ राग सवयसाधारण प्रिाराि आहेि. बाकीिे 
मोठमोठ्या घराणेदार गायक-वादकारं्नाि अवगि आहेि. िे अप्रचसद्ध म्हणरू्न समर्जले र्जािाि. 

राग-र्जािीच्या चर्नयमाचंशवाय वादी, संवादी, अर्न वादी इत्यादी चर्नयमही रागारं्ना लागू आहेि. चवशषे 
राग वािक स्वरसंगिीम ळे रागािंी रूपे स्पष्ट होिाि. ही सवय लक्षणे अण्णासाहेबारं्नी आपलया कहद स्थार्नी 
संगीि पद्धिीच्या िार भागािूंर्न, श्रीमल्लक्ष्यसंगीि, अचभर्नव राग मंर्जरी, क्रचमक प स्िक माचलका व आपलया 
रिलेलया लक्षण गीिािूंर्न स्पष्ट समर्जाचवलीि आहेि. 

 
आिा आर्ज कहद स्थार्नी सगंीिािे मूळ चसद्धािं, रागारें्न चर्नयम धमय, परंपरागि र्ज न्या चिर्जा 

सवयिोम खी झालया आहेि. संगीिािे सावयर्जचर्नक चशक्षणही सवय देशभर पसरले आहे. संगीिावर प ढे चविार 
करण्यासाठी, संगीिािे भचवष्ट्य उज्वल करण्यासाठी, अण्णासाहेबारं्नी भरपूर साम ग्री मागे ठेवली आहे. 
त्यारं्नी हािी घेिलेले, चर्निःस्वाथय भावरे्नरे्न केलेले र्जीवर्नकायय पूणयपणे सफळ झाले आहे याि संशय र्नाही. 
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पणरणशष्ट १ 
 
१.अण्णासाहेबाचं्या सपंकाि आलेलया व्यक्िी, ज्यारं्ना त्याचं्या र्जीवर्नभर चर्निःस्वाथय ब द्धीरे्न केलेलया 

कायािी पूणय र्जाणीव व त्याचं्याबद्दल चवशषे आदर होिा.  
 
१. कै. श्रीमंि सयार्जीराव महारार्ज गायकवाड, बडोद्यािे महारार्ज. 
२. कै. श्रीमंि माधवराव महारार्ज कशदे, ग्वालहेरिे महारार्ज. 
३. पै. वा. र्नवाब हामीदअली साहेब, रामपूरिे र्नवाब. 
४. कै. श्रीमंि चिमणाबाई साहेब गायकवाड, बडोद्याच्या महाराणी. 
५. पै. चर्न. साहेब र्जादा चप्रन्स सादि अली उफय  छम्मर्न साहब, रामपूर. 
६. पै. चर्न. रार्जा र्नवाब अली खाँ साहब, अकबरपूरिे. 
७. कै. डॉ. राय रारे्जश्वर बली साहेब, िाल कदार दयाबाद. 
८. कै. राय उमार्नाथ बली साहेब, दयाबाद. 
९. कै. श्री. मदर्न मोहर्न मालवीयर्जी, वाराणसी. 
१०. कै. डॉ.रवींद्रर्नाथ ठाक र, टागोर. 
११. कै. श्रीमंि बलविंराव भयैासाहेब, ग्वालहेर. 
१२. कै. कन्हैयालाल म र्नशीर्जी, म ंबई. 
१३. कै. श्री. चशवने्द्रर्नाथ बसू, रहीस, वाराणसी. 
१४. श्री.चब्ररे्जन्द्र चकशोर कौल, चदल्ली. 
१५. कै. श्री. शकंरराव कार्नाड, हायकोटय वकील, म ंबई. 
१६. कै. श्री. भालिदं्रराव सीिाराम स कथर्नकर, सॉचलचसटर, म ंबई. 
१७. कै. डॉ. चवष्ट्ण  सीिाराम उफय  ग लाबराव स कथर्नकर, प णे. 
१८. कै. प्रो. समॅ्य एल एल्. र्जोशी, बडोदा. 
१९. कै. ई. क्लेमन्टस्, आय. सी. एस् ., प णे.  
२०. कै. कृष्ट्णार्जी बल्लाळ देवल, प णे. 
२१. कै. सर व्ही. पी. माधवराव, बडोद्यािे चदवाण. 
२२. त्यावळेेिे कच्छिे य वरार्ज. 
२३. कै. श्रीकृष्ट्ण र्जोशी, र्नाभािे चदवाण. 
२४. डॉ. बी. व्ही. केसकर, अध्यक्ष, रॅ्नशर्नल ब क रस्ट. 
 
महात्मा गाधंीर्जींर्नी पण एकदा अण्णासाहेबारं्ना भेटीला बोलावरू्न त्याचं्याशी संगीि चशक्षणक्रमावर 

ििा केली होिी. 
 
या चशवाय आणखी बरीि प्रचिचष्ठि मंडळी, गायर्न उते्तर्जक मंडळीिे पारशी सेचठये लोक वगैरे, 

अण्णासाहेबाचं्या संपकाि आली होिी. 
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गार्क-वादक 
 

१. पै. चर्न. म हंमद अली खाँ साहेब, र्जयपूरिे, अण्णासाहेबािें ग रू. 
२. पै. चर्न. आषक अली खाँ साहेब, र्जयपूरिे. 
३. पै. चर्न. वर्जीर खाँ साहेब, बीर्नकार, िार्नसेर्नािे वशंर्ज, रामपूर. 
४. पै. चर्न. म हंमद अली खाँ साहेब, चगरधौरिे िार्नसेर्नािे वशंर्ज. 
५. पै. चर्न. आफ्िाब-ई-मौचसकी उस्िाद फैयार्ज ह सैर्न खा ंसाहेब, आग्रा घराण्यािे. 
६. पै. चर्न. उस्िाद काले र्नर्जीर खाँ साहेब, रामपूर. 
७. पै. चर्न.मीयाँ र्जार्न खाँ साहेब, पचटयाला घराण्यािे. 
८. पै. चर्न.उस्िाद र्जाचकर-उद-दीर्न खाँ साहेब, उदेपूरिे. 
९. पै. चर्न. उस्िाद अल्लाह बन्दे खाँ साहेब, अलवरिे. 
१०. पै. चर्न. उस्िाद र्नर्जीर खाँ साहेब, म रादाबादिे, रं्निर म ंबईि भेंडी बार्जाराि राहाि. गायक 

उते्तर्जक मंडळीि संगीि चशक्षक होिे. 
११. पै. चर्न. उस्िाद छज्ज ूखाँ साहेब, म रादाबादिे रं्निर म ंबईि भेंडी बार्जाराि राहाि. गायक उते्तर्जक 

मंडळीि संगीि चशक्षक होिे. 
१२. पै. चर्न. उस्िाद खाचदम ह सेर्न खाँ साहेब, म रादाबादिे, रं्निर म ंबईि भेंडी बार्जाराि राहाि. गायर्न 

उते्तर्जक मंडळीि चशक्षक होिे. 
१३. कै. रावर्जी ब वा बलेबागकर, अण्णासाहेबािें ग रू, ज्याचं्याकडूर्न अण्णासाहेबारं्नी ध्र वपदािंी िालीम 

घेिली. 
१४. कै. एकर्नाथर्जी उफय  भाऊ पंचडि ग्वालहेरिे, ज्याचं्याकडूर्न अण्णासाहेबारं्नी र्जवळर्जवळ िीर्नश े

ख्याल ग्वालहेरिे घेिले. 
१५. कै. कृष्ट्णराव गोखले, हैद्राबादिे, याचं्याकडूर्नही बरेिसे ख्याल अण्णासाहेबारं्नी घेिले. 
१६. कै. गणपिराव चभलवडीकर, प ण्यािे. हे र्नर्जीर खाँ व छज्ज्  खाँच्या रं्निर गायर्न उते्तर्जक मंडळीि 

संगीि चशक्षक होिे. हे ग्वालहेर घराण्यािे गायक होिे. याचं्याकडूर्न पण अण्णासाहेबारं्नी काही 
ख्याल ग्वालहेर घराण्यािे घेिले. 
 
याचशवाय ग्वालहेर घराण्यािे हैदर खाँ साहेब, त्यािें चिरंर्जीव चफदा ह सैर्न खाँ यािें चिरंर्जीव 

चर्नसार ह सैर्न खाँ, अल्लाह बंदे खािें चिरंर्जीव र्नासीर-उद्दीर्न-खाँ, कोलहापूरिे अल्लाहचदया खाँ साहेब, 
पचटयालािे अचल ह सैर्न व फिेह अली, इमदाद खाँ, सिार वादक व त्यािें चिरंर्जीव इर्नायि ह सैर्न खाँ, 
म शरयफ खाँ, बीर्नकार व त्यािें चिरंर्जीव साचदक अली खाँ, रामपूरिे चफदा ह सैर्न खाँ, सरोद वादक; 
ग्वालहेरिे हाचफर्ज अली खाँ, सरोद वादक; बकय ि ल्लाह, सिार वादक महैरिे अल्लाह-उद-दीर्न खाँसाहेब 
इत्यादी कलाकार अण्णासाहेबाचं्या संपकाि आले होिे. 

 
२. अण्णासाहेबाचं्या खास पचरियािी व त्याचं्यार्जवळ रे्नहमी बसणारी उठणारी मंडळी :—  

 
कै. शकंरराव कार्नाड, हायकोटय वकील, म ंबई. 
कै. र्नारायण गोकवद रािंर्जर्नकर, लेखकािे वडील, म ंबई. 
कै. भालिंद्र सीिाराम स कथर्नकर, सॉचलचसटर, म ंबई. 
कै. वाडीलालर्जी चशवराम र्नायक, म ंबई. 
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कै. दत्तोपिं केशव र्जोशी उफय  दादासाहेब र्जोशी, प णे. 
 

३. अण्णासाहेबािें चशष्ट्य रे्ज त्याचं्या गायर्न शलैीमध्ये गाि व गािाि :— 
 
कै. शकंरराव कार्नाड, म ंबई. 
कै. वाडीलालर्जी चशवराम र्नायक, म ंबई. 
कै. सीिाराम मोदी, म ंबई. 
कै.रार्जाभयै्या पूंछवाले,ग्वालहेर. 
श्री. र्ना. रािंर्जर्नकर, लेखक. 
श्री. खोरशदे चमर्नोिर होमर्जी. 
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पणरणशष्ट २ 
 
संगीि सशंोधर्नाच्या पचहलया १०-१५ वषांच्या अवधीि व प ढेही आपलया आय ष्ट्याच्या अखेरच्या २५-

३० वषांमध्ये रे्ज महार्न कायय अण्णासाहेबारं्नी केले, त्यासाठी त्यािंी मर्नोभचूमका कशी ियार होि राचहली हे 
त्याचं्याि शब्दाि उद धृि  केलयारे्न अचधक स्पष्ट होईल :— 

 
“संगीि चशकायिे म्हणरे्जि संगीिाि साचंगिलेले राग चशकणे ही गोष्ट िर स्पष्टि आहे. आपला 

आर्जिा समार्ज संगीिाि अगदी अर्नचभज्ञ आहे असे र्नाही. समार्जाि संगीिािा प्रिार िर आहेि, पण त्यािे 
शास्त्रीय ज्ञार्न हव े चििके र्नाही. संगीिशास्त्र म्हणण्यािा आशय इिकाि आहे की, आर्जकाल प्रिाराि 
असलेलया राग राचगणींिे स ंदर वगीकरण व त्यासबंधंी स्पष्ट चर्नयम असाविे. अशा प्रकारिी स्पृहणीय 
पचरस्स्थिी आपलया प्रिचलि संगीिािी र्नाही हे सवांस मान्य आहे. यािा अथय असा र्नाही की रे्ज काही आपण 
हल्ली गािो, वार्जचविो िे अचर्नयचमि व अव्यवस्स्थि आहे. सागंण्यािे िात्पयय इिकेि आहे की रे्ज काही 
आपण गािो त्यािे चर्नयम उत्तम रीिीरे्न समर्जाचवण्यािा प्रयत्र्न अद्याप झाला र्नाही. 

 
आपले संगीि बरेि प रािर्न आहे, हे सवय लोक मार्निाि. प्रािीर्न गं्रथ उपलब्ध आहेि, हे पण खरे 

आहे. परंि  आपले आर्जिे संगीि प्रािीर्न गं्रथािलया सगंीिासारखेि आहे असे मात्र म्हणिा येि र्नाही. 
िथाचप आपलया संगीिाला प्रािीर्न वगीकरणािे चर्नयम खचिि लाविा येिील. रुचिपचरवियर्नाप्रमाणे रागाचं्या 
रूपाि क्वचिि फरक झाले असेल िरी रागरिरे्निी ित्त्व ेर्ज र्नीि आहेि असे म्हणिा येईल.” 

 
आणखी एके चठकाणी अण्णासाहेब म्हणिाि— 
 
“काही लोकािंा असा दावा आहे की, सवय चठकाणच्या सगंीिामंध्ये आपले कहद स्थार्नी संगीिि श्रषे्ठ 

आहे. द सऱ्या क ठलयाही देशाि अशा प्रकारिे उच्च सगंीि पूवी कधी र्नव्हिे व हल्ली पण र्नाही. हे त्यािें 
चविार पूणयपणे योग्य व न्याय्य र्नाहीि. इचिहासावरूर्न आपण र्जाणिो की आयय लोकािंी संस्कृिी फार 
प्रािीर्न होिी. सवय िऱ्हेच्या चवद्यामंध्ये त्यारं्नी बरीिशी प्रगिी केली होिी. त्यारं्नी आपले संगीि चर्नयमारं्नी 
स व्यवस्स्थि करूर्न ठेवले होिे. ज्यावळेी आयांिे संगीि भारिाि पूणावस्थेि होिे त्यावळेी पचिम अथवा 
इिर क ठलयाही देशाि संगीि शास्त्र र्नीटसे र्नव्हिे, असे म्हणण्यास आधार आहे हे सवांस कबलू आहे. 
एवढ्या प रािर्न काळीही आपलयाकडे संगीि फार उच्च कोटीिे होिे या गोष्टीिा आपणास गवय आहे. पण 
प्रश्र्न असा आहे की, िे आपले पूवयर्ज कोणिे व कशा प्रकारिे संगीि गाि असि, चकिी स्वर गायर्नास योग्य 
समर्जि असि, त्याचं्या गाण्याि रे्ज चर्नयम धमय सापडिाि िे चवज्ञार्न शास्त्राच्या दृष्टीरे्न क ठवर बरोबर होिे, 
इत्यादी गोष्टींिा चविारस द्धा आपण करावयास र्नको का? मला वाटिे िसे करण्याि काही र्न कसार्न र्नाही. 
आपले वदे चवश्वािील सवांि अचधक प्रािीर्न साचहत्यािे प्रिीक समर्जले र्जािाि. िरी पण त्याि 
साचंगिलेलया चवषयािंी ििा आपण आर्जकाल करिोि र्ना? वदेकाली पंि महाभिूािंी पूर्जा रुढ होिी 
म्हणूर्न आर्जस द्धा िशीि िी व्हावी असा आग्रह र्जरी आपण धरला िरीही धमय व ईश्वर याचं्या बाबिीि 
त्याकाली आपलया पूवयर्जाचं्या कलपर्ना वैज्ञाचर्नक शोधाम ळे आर्ज सवयथैव िशाच्या िशाि खऱ्या चर्नवडणार 
र्नाहीि. आपलया प्रािीर्न सगंीिाि कोणत्या गोष्टी श्रेष्ठ, कोणत्या गौण आहेि यािा आपण शोध लावला 
पाचहरे्ज. आपलयाला ठाऊक आहे की, चवश्वािील सवय राष्ट्रारं्नी आपापलया संगीिाला वैज्ञाचर्नक ित्त्वाचं्या 
आधारे स व्यवस्स्थि करूर्न उच्च श्रणेीि आणूर्न पोहोिचवले आहे. पाचिमात्य संगीिािा आपण चकिीही 
उपहास केला िरी त्यािी ककमि एक रचिभरही आपलयाला उिरविा येणार र्नाही. आपले प्रािीर्न शास्त्र 



 

अनुक्रमणिका 

समर्जण्यास पािात्य चसद्धािंािंा उपयोग आपलयाकडूर्न केला र्जािो ही गोष्ट अर्न भवारे्न चसद्ध झाली आहे. 
चवज्ञार्नाि पाचिमात्य राष्ट्रे बरीि प ढे आहेि ही गोष्टस द्धा आपलया येथे सवय चवद्वार्न मंडळीस मान्य आहे. मग 
फक्ि संगीिािि िी मंदब द्धी आहेि असे कसे म्हणिा येईल? आपण हेही र्जाणिो की ध्वचर्नशास्त्राचं्या 
ित्वािें ज्ञार्न आपणास क ठूर्न चमळाले? पािात्य ध्वचर्नशास्त्राच्या आधारेि आपण ध्वर्नीच्या लहरी इत्यादी 
गोष्टी करिो र्ना? ही वस्ि स्स्थिी डावलूर्न िालणार र्नाही.” 

 
अण्णासाहेब संगीिािा अभ्यास व गं्रथािे वािर्न करीि असि व त्यांच्या मर्नामध्ये रे्ज चविार येि 

असि िे केवळ आपलया वहीमध्येि चलहीि असे र्नाही, िर िे चविार गायर्न उते्तर्जक मंडळीच्या 
सभासदासंमोर पण व्याख्यार्नरूपारे्न वािरू्न दाखवीि. याि व्याख्यार्नािें रूपािंर प ढे अण्णासाहेबाचं्या 
“कहद स्थार्नी संगीि पद्धचि” र्नामक संगीि शास्त्र ििेिी प स्िकमाला ियार झाली. या व्याख्यार्नािंा आरंभ 
करिार्ना अण्णासाहेब चलचहिाि— 

 
“आर्जकाल प्रिाराि कहद स्थार्नी संगीिाच्या र्नावारे्न रे्ज सगंीि आपलयाप ढे येिे िे गं्रथाि वर्मणलेलया 

संगीिाहूर्न बऱ्याि प्रमाणारे्न चभन्न आहे ही गोष्ट ित्काल ध्यार्नाि येण्यार्जोगी आहे. आर्ज त्या प्रािीर्न 
संगीिाला प र्निः प्रिाराि आणणे संभवर्नीय र्नाही. पण त्यािं स धारणा बऱ्यािशा करिा येिील. काही 
चठकाणी आपण पाहािो की आपले काही राग गं्रथारं्ना सोडूर्न फार वगेळे र्नाही आहेि. अशा रागासं र्जर 
आपण चर्नयम बाधूंर्न ठीक व्यवस्स्थि केले िर समार्जाि खपिील. कारण त्यारं्ना मग गं्रथाधार चमळू शकेल. 
अशा प्रकारिे साधार संगीि चर्नदार्न स चशचक्षि समार्जाला िरी चप्रय व मान्य र्जरूर होईल. हाि हेिू धरूर्न हा 
चर्नबधं चलचहण्यािे मी पत्करले आहे. हा लेख स रूवािीिा आहे. एखादे मोठे गहर्न शास्त्र मी चलहीि आहे, 
असे र्नाही. हा मागयदशयक गं्रथ आहे असाही माझा आग्रह र्नाही. आपले हल्लीिे गायक प्रिचलि राग कशा 
प्रकारे गाि असिाि आचण िे राग कोणत्या योर्जरे्नर्न सार चशकणे व पाठ करणे स लभ होऊ शकेल याि 
गोष्टीकडे ध्यार्न ठेवरू्न हा लेख चलहीि आहे. कलपर्ना सवांशी चर्नदोष िर होणार र्नाहीि, कारण िी र्नवी 
आहे. चकत्येक चठकाणी लोकमिाच्या चवरुद्ध पण होऊ शकेल. पण मर्नाि स िलेले चविार चलहूर्न ठेवलयारे्न 
गायर्न उते्तर्जक मंडळीच्या चमत्रासंाठी त्यािा उपयोग होऊ शकेल, अशी सूिर्ना मला चमळाली आहे, 
म्हणूर्नि चलहीि आहे. लेख फक्ि माझ्या स्रे्नह्याचं्या उपयोगासाठी आहे, म्हणूर्न त्याि चवषयाचं्या 
अर्न क्रमािा चविार केला र्नाही. र्जसर्जसे चविार मर्नाि येऊर्न र्जाि िसे िे चलचहले आहेि. प ढे कधी िे प र्निः 
चलचहण्यािी सधंी चमळाली िर िेव्हा सवय िपशील ठीक क्रमारे्न चलचहण्यािा मार्नस आहे. आपलया प्रिचलि 
संगीिाला शास्त्रबद्ध व स संगि करण्यािी फार उत्कंठा आहे, पण िे काम अचिशय कठीण आहे हे देखील 
मला ठाऊक आहे.” 

 
दाचक्षणात्य संगीिाच्या गायर्न-वादर्नािे काययक्रम पण अण्णासाहेब चिकडच्या संगीि सभामंध्ये 

र्जाऊर्न व िसेि संगीि चवद्वार्नारं्ना आपलया रहात्या चठकाणी बोलावरू्न मर्नसोक्ि ऐकि असि. अशीि एक 
संगीि सभा मद्रासमध्ये झाली व िीि झालेले दाचक्षणात्य संगीिािे गायर्न त्यारं्नी ऐकले होिे. त्या संगीिािे 
वणयर्न करिार्ना अण्णासाहेब म्हणिाि— 

 
“श्री. . . . . यारं्नी चदलेलया “मद्रास मेल” पत्राि एका गाण्याच्या बठैकीिी र्जाचहराि मला 

आठवली. हे गाणे आर्जि सधं्याकाळी ६॥ वार्जिा ‘रामस्वामी’ रस्त्यावर घर रं्नबर ८५ मध्ये ‘गार्न मर्नोहरी 
ॲसोचसएशर्न’ च्या माफय ि होणार होिे. ‘रामस्वामी’ रस्िा मला ठाउक र्नव्हिा म्हणरू्न श्री. . . . . यासं पत्ता 
चविारूर्न घिला व त्या रस्त्यािा शोध करीि गेलो. असलया पाटीला चबर्न आमतं्रणारे्न र्जाणे योग्य र्नव्हिे. 



 

अनुक्रमणिका 

परंि  मद्रासमध्ये म क्काम आम्हाला फार थोडा करावयािा असलयाम ळे व असली सधंी प न्हा कदाचिि येणार 
र्नाही अशा समर्ज िीरे्न त्या घरापयंि र्जाऊर्न िर पोहोिलो. मर्नाि असेही आले होिे की, चिचकटार्नी 
परवार्नगी चमळचवण्यािी सोय असली िर चिचकट घेऊर्न र्जाऊ. िेथे गेलयावर दरवाज्याच्या आि गेलो िो 
एकारे्न वर चर्जन्याकडे बोट दाखवरू्न िामील भाषेि काहीसे साचंगिले. मी र्जोडा काढूर्न वर र्जाऊर्न मंडळी 
र्जमली होिी त्याि र्जाऊर्न बसलो. मला कोणीि ओळखले र्नाही व माझी कोणी िौकशीही केली र्नाही. िेथे 
प ढे असे समर्जले की ही पाटी त्या ॲसोचसएशर्नच्या सभासदारं्नी वगयणी काढूर्न केली होिी. असो. वर 
र्जाऊर्न बसलो िर खरा. गाणारीण एक बाई. . . . या र्नावािी होिी. गाणे िागंले झाले. आपलेकडील 
अरे्नक रागाचं्या छाया चिच्या रागािूर्न चदसि होत्या. परंि , िे कोणिे राग होिे हे मी ओळखले र्नाही. स्वर 
मात्र समर्जि होिे. चर्नयम पाठ र्नसलयाम ळे र्नाव े सागंिा येि र्नव्हिी हे राग कोणिे––िेही कोणास 
चविारिा येईर्ना, कारण एक िर मी बोलावण्याचशवाय गेलेला आचण प र्निः इिका धीट, हे शोभले र्नसिे असे 
मला वाटूर्न मी कोणास त्रास देण्यािे मर्नाि आणले र्नाही. मला ज्या रागाचं्या छाया चदसलया त्या अशा. 
पचहला राग ‘सारंगा’ सारखा होिा पण त्याि धैवि चदसि होिा व क्रषभ घेिार्ना संगिी   चशवि असे. 
कदाचिि ‘र्नायकी’ अथवा ‘श्री’ असावा. इकडे ‘र्नायकी’ बराि प्रिाराि आहे असे म्हणिाि. . . . . 
आिायांकडेही िोि ऐकला होिा. इकडे ‘कार्नडा’ म्हणरे्ज शकंराभरणाच्या थाटाि म्हणिाि. द सरी एक 

मौर्ज अशी त्या गाण्याि पाचहली की, सोहर्नी सारखे ‘ ’ –री long –असे 
िमत्कारीक combination िी बाई घेई. िे वाईट लागि र्नसे. िीव्र क्रषभ व कोमल ध असे त्या रागाि होिे. 

ख बी अशी ठेवी की, ‘ ’ व ‘ ’ हे भाग चर्नरचर्नराळे ठेवरू्न चवस्िार करीि असे. रं्निर 

बऱ्याि intervals र्नी िे र्जोडी व अवरोह करी. िेव्हा क्रषभ थोडा उिरलेला चदसे. परंि  आरोहाि स्पष्ट  
असे म्हणूर्न सोहर्नी होि र्नसे. चिसऱ्या चििेर्ज ‘र्जोचगयािें-स्वरूप चदसि असे.’ इकडे ‘कर्नकागंी’ वगैरे 
पचहलया िक्रािे राग आहेि िे र्जोचगया सारखे चदसिाि कारण त्याि दोर्न क्रषभ व धैवि (चर्नराळ्या 
र्नावारं्नी) लागिाि असे त्याचं्या रिरे्नवरूर्न चदसिे. या चििेर्ज आरोहाि िीव्र र्नी व अवरोहाि कोमल ‘र्नी’ 
येि असि. चिरे्जिा थाट भरैव थाटािा असे परंि  वर्जर्न धैविावर र्नाही. पण ‘मध्यम’ वाढवरू्न ‘र्जोचगया’ 
प्रमाणे ‘सा’ ला चमळावयािे. बाईिा आवार्ज खणखणीि होिा. मधूर्न मधूर्न modulalio चवक्राळ आरोळ्यारं्नी 
मारी िेव्हा मला र्जरा चवरस वाटे, पण िेथेि लोक ‘भळे भळे’ म्हणि. काही वळे गाइलयारं्निर र्न सिे आलाप 
करा म्हणूर्न चिला फमास झाली. िे कार्नडा, भरैवी, चपलू, वगैरेसारखे चदसि होिे. िबला (मृदंग) ही 
िागंला आपले चिकडे र्नायचकणींच्या मागे वार्जिो िसा वार्जि होिा. पंर्जाबी ठेका व चत्रिाला असे वारंवार 
िाल वार्जि असि. मला वाटले की, असलया िालाि आपलया चिकडेि िबलर्जी फार मौर्ज करिाि. 
एकंदरीि गाणे आवडले असे म्हणिा येईल. ही बाई म्हैसूरच्या महारार्जार्जवळ होिी असे िेथे लोक 
म्हणाले. महारार्ज गेलयावर िी इकडे चर्नघूर्न आली. म ंबईिील बायकापं्राणे बीभत्स हावभाव ही करीि 
र्नव्हिी. कदाचिि चििी गीिे भक्िीिी असिील.” 

 
वरील अविरणारूर्न अण्णासाहेब गाणे चकिी लक्षपूवयक ऐकि असि हे सहर्ज चदसूर्न येईल. 
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