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जगजीतस िंग चरित्र 

मेरा गीि अमर कर दो 

  



मेरा गीत अमर कर दो 
िे पसु्िक हिनामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आििे . 

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पसु्िकाबद्दि 

अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळण ेबांद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  

साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्ििुीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे स्िागि आिे. प्रामाहणक मि 

असािे. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण 

त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जाि रिािा.  

  



मेरा गीत अमर कर दो(जगजीतस िंग चररत्र) 

महशे पठाडे  
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ब्लॉग : https://www.kheliyad.com/ या पुस्तिकेिील लेखनाचे सर्व हक्क लखेकाकडे सुरस्िि 

असून पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, स्चत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी 

लेखकाची लखेी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह े. िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any literary, 
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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ह ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर 

करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे. 



र्नोगि 

 

आिा चास्िशीि असलले्या स्पढीचिं 

र्हास्र्द्यालयीन जीर्न खरोखर र्िंिरललेिं असिं र्ी 

िरी र्ानिो. स्र्शेषिः ग्रार्ीण भागािल्या र्ुलािंचिं 

िर स्र्शेष कौिुक. कारण त्यािंना सिि शहराचिं 

औत्सुक्य असायचिं. त्या र्ेिी तर्ाटवफोन अस्जबाि 

नव्हिे. रेस्डओ ऐकण,े स्व्हडीओ हॉलर्र स्पक्चर 

पाहणे ककिं र्ा कॅसटे आणनू गाणी ऐकण ेया पलीकडे 

दसुरिं काय होििं? त्या र्ेिी कोपरगार् सर्कव टचे 

टेपरेकॉडवर कर्ालीचे स्हट होिे. थोडीशी पदरर्ोड 

करून आम्ही असाच एक असेम्बल टेपरेकॉडवर 

स्र्कि घेिला. त्याला र्ोठे तपीकर. र्ग र्ेगर्ेगळ्या स्पक्चरच्या कॅसेट र्ाजर्ायचो. त्या िीस 

रुपयािंपासून स्र्िायच्या. पण जगस्जिससिंग यािंच्या गझलेची कॅसटे 60 रुपयािंच्या पुढेच 

स्र्िायची. र्ी चककि झालो. असिं काय आह ेया कॅसेटर्ध्ये? बरेच स्र्त्र र्ला म्हणायचे, अरे 

जगस्जिससिंगची कॅसेट आह.े तर्ति कशी असले? र्ाझ्याकडून ही कॅसटे काही खरेदी करणिं झालिं 

नाही. त्यारु्िे त्यािंच्यास्र्षयीचिं कुिूहल प्रचिंड र्ाढलिं. 

लहानपणी दोन र्ुठी कोणी सर्ोर धरल्या िर त्या र्ुठींर्ध्य ेकाय असले याची उत्सुकिा 

प्रचिंड असायची. र्ग हिूच एक र्ूठ उघडून दाखर्ली की त्याि काहीही नसायचिं. र्ग दसुऱ्या 

र्ुठीि काय असले, याची उत्सुकिा स्शगेला पोहोचायची. र्ात्र िी र्ूठ न दाखर्िाच िो स्नघून 

गेला की र्नाि कायर् सलि राहििं की काय असले बरिं त्या र्ुठीि? र्ग िी व्यक्ती जोपयंि भेटि 

नाही िोपयंि र्नी हूरहूर कायर् राहिे. 

र्ाझी जगस्जिससिंग यािंच्यास्र्षयी जाणून घेण्याची हूरहूर अशीच त्या झाकलेल्या 

र्ुठीसारखी होिी... 



सहजपण े र्ी जगस्जिससिंग यािंच्यास्र्षयी एकदा आिंिरजालार्र र्ाचलिं िेव्हा र्ला 

त्यािंच्यास्र्षयीची उत्सुकिा र्ाढिच गेली. अनेक रठकाणी त्यािंच्यास्र्षयीचे सिंदभव पाहि गेलो. 

र्ाचि गेलो. िेव्हा र्ला हिूहिू जगस्जिससिंग उकलि गेल.े त्यािंची गझलगायनापयंिची कहाणी 

प्रचिंड सिंघषवर्य आह.े र्ी त्यािंच्या अनेक र्लुाखिी ऐकल्या. स्चत्राससिंग यािंनीही त्यािंच्या 

व्यस्क्तर्त्त्र्ार्र प्रकाश टाकला आह.े त्यािंच्या पररर्ारािील, र्ादकािंच्या चर्िूील काही जणािंनीही 

जगस्जिससिंग यािंच्या जीर्नाचे पैलू उलगडल.े या सगळ्यािंची सूत्रबद्ध र्ािंडणी म्हणजे हे, ’मेरा 

गीत अमर कर दो’ ह ेपुतिक. गायन िेत्रािील त्यािंनी टाकलेले पाऊल क्ािंस्िकारकच होिे, याची 

प्रचीिी येिे. 

दहा ऑक्टोबर रोजी त्यािंची पुण्यस्िथी झाली. त्याच र्ेिी ठरर्लिं, की जगस्जिससिंग 

आपणा सर्ांपयंि पोहोचर्ार्ा. र्ाझ्या ब्लॉगर्र २५ ऑक्टोबर 2019 रोजी धनत्रयोदशीला 

जगस्जिससिंग यािंचा सर्ृद्ध गझलप्रर्ास आठ भागािंि प्रस्सद्ध केला होिा. िेच पुतिकरूपाने येि 

आह,े याचा र्ला र्नतर्ी आनिंद होि आह.े त्याबद्दल ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानचे खूप खूप आभार. 

कारण र्ाझिं ह े पस्हलिंच पुतिक आह.े त्याचा आनिंद शब्दािीि आह.े जगस्जिससिंग यािंच्या 

गझलप्रर्ासािील प्रत्येक भाग म्हणजे र्ोरपीस आह.े प्रत्येक भाग र्ाचिाना िुर्ची उत्सुकिा 

र्ाढि जाईल, अशी र्ला खात्री आह.े त्यािंची ही प्रेरणादायी कहाणी िुम्हाला आर्डली िर नक्की 

कर्ेंट करा. कदास्चि अनेकािंनी ही र्ास्हिी कुठे िरी र्ाचली असलेच, पण काही पैल ूअसेही 

आहिे, िे र्राठी पुतिकाि अभार्ानेच आल ेअसिील. त्यारु्िे र्राठी र्ाचकािंसाठी ह ेपुतिक 

आगिी पर्वणी ठरेल, अशी आशा आह.े 

 

धन्यर्ाद 

र्हशे पठाडे 

  



महशे रिंगनाथ पठाडे 

माझ्या पत्रकाररतेची  ुरुवात ‘देशदतू’च्या नाशशक आवृत्तीपा ून 

झाली. ‘देशदतू’निंतर ‘ काळ’ (नाशशक व जळगाव आवृत्ती), 

‘ददव्य मराठी’ (जळगाव आवृत्ती) अ ा मजल-दरमजल प्रवा  

करीत आता ‘महाराष्ट्र टाइम् ’च्या नाशशक आवृत्तीत वररष्ठ 

उप िंपादक म्हणून काम पाहत आह.े जगजीतस िंग यािंच्यावरील 

ह ेमाझ ेपशहलेच पुस्तक आह.े क्रीडा क्षते्रातील प्ररेणादायी कथा 

आशण क्रीडा  िंस्कृतीवर  ध्या लेखन  ुरू आह.े ही दोन पुस्तकेही 

लवकरच आपल्या भेटीला येणार आहते.  

महशे पठाडे 

फ्लॅट निंबर ३, अनुकूल अपाटटमेंट 

 ावरकरनगर, गिंगापूर रोड 

नाशशक 

Email : rhythm00779@gmail.com 

Blog : https://www.kheliyad.com/ 

Twitter : @PathadeMaheshMT 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/maheshpathade03 

Facebook : https://www.facebook.com/mahesh.pathade03  



 

 

 

 

 

अपवणपस्त्रका 

 

आयुष्याच्या प्रत्येक टप्पप्पयार्र र्ला जयािंची नेहर्ी उणीर् भासि े

िे र्ाझे आईर्डील 

(कै.) रिंगनाथ पठाड,े 

(कै.) र्िंगला पठाडे 

यािंच्या तर्ृिीस र्ाझ ेलखेन सर्र्पवि 

 

 

  



प्रतिार्ना 

गझल गायक पद्मभूषण जगस्जिससिंग यािंचे अकाली जाणे आजही रस्सक स्र्सरले नाहीि. 

त्यािंनी गायलेल्या गझल /भस्क्तगीिे आजही करोडो भारिीयािंच्या जीर्नाचा अस्र्भाजय घटक 

आहिे. जीर्नािील प्रत्येक स्र्षयाला त्यािंच्या गझलेने सार्ारू्न घेिल ेआह.े प्रत्येक र्नुष्याच्या 

जीर्नािील दःुखार्र, सुखार्र ककिं र्ा सद्यःस्तथिीर्र त्यािंची गझल हिुर्ार फुिं कर घालिे. 

र्ाझ्यासारख्या अनेक जगस्जिभक्तािंचा कदर्स जगस्जि साहबेािंच्या र्खर्ली आर्ाजाने सुरू होिो 

आस्ण सिंपूणव कदर्स हा आर्ाज आर्ची सोबि करिो, अगदी रात्री डोिे स्र्टेपयंि... 

अशा परर्ेश्वरी आर्ाजाची देणगी लाभलेल्या अर्स्लयाचे आयुष्य रेखाटण्याचा प्रयत्न 

काही र्ोजक्याच लोकािंनी केला. 

याि 'बाि स्नकलेगी िो', 'Lyric of a Legacy, Beyond time' आदी सहिंदी/इिंग्रजी 

पुतिकािंचा सर्ार्ेश आह;े पण र्राठीि त्यािंचा जीर्नपट कुणीही रेखाटला नव्हिा. ह ेअर्घड कार् 

र्हाराष्ट्र टाइम्सच े र्ररष्ठ उपसिंपादक र्हशे पठाडे यािंनी लीलया पेलले. आस्ण ब्लॉगर्र ८ 

भागािंच्या लखेनािून त्यािंनी िे पूणवत्र्ास नेले. 

र्हशेजी यािंनी सखोल सिंशोधन करून त्यािंचा जीर्नपट उलगडून दाखर्ला आह.े यार्ध्य े

त्यािंची प्रस्िभा, अभ्यास आस्ण जगस्जि साहबेािंसाठीचे प्रेर् यािंचे दशवन होिे. आठ भागािंिील ही 

लेखर्ास्लका जगस्जि साहबेािंचा जीर्नपट डोळ्यािंसर्ोर स्जर्िंि उभा करिो. त्यािंच्या जीर्नािील 

अनेक र्हत्त्र्ाच्या घटनािंचा या लेखर्ालेि सर्ार्शे आह.े नर्ीन र्ाचकालादेखील जगस्जिससिंग 

यािंच्यार्रील ही लखेर्ाला सिंपूणव पररचय करून देिे. भाषेर्रील पकड आस्ण सगळ्या घटनािंचा 

अनुक्र् र्ाचकास स्खिर्ून ठेर्णारा आह.े 

ही लेखर्ास्लका स्डस्जटल पुतिकरूपाि प्रस्सद्ध होि असल्याने एक जगस्जिससिंग यािंचा 

भक्त म्हणून र्ला खपू आनिंद आह.े र्ी र्हशे पठाडे यािंच्या या उपक्र्ाला र्नःपूर्वक शुभचे्छा देिो 

आस्ण सिंपूणव जगस्जि भक्तािंकडून त्यािंचे आभार र्ानिो. 

प्रसाद गोखल े

गझल गायक, नास्शक  



१ 

अल्लड बालपण 
 

 

जगशजतस िंग यािंच्या गझलेचे गारूड देशातच नाही तर शवदेशातील  िंगीतप्रेमींवरही 

आह.े मात्र, जगशजतस िंग यािंचा  िंगीतप्रवा  तेवढा  ोपा नव्हताच मुळी. जगमोहन ते 

जगशजतस िंग हा प्रवा  स्वातिंत्र्याच्या पशहल्या टप्पप्पयापा ूनचा आह.े हा काळ होता एक स्वतिंत्र 

देश म्हणून भारताचिं उभिं राहणिं.  म्हणजे देशातला प्रत्यके माणू  भाकरीचा चिंद्र शोधण्यातच 

मश्गूल होता. अ ा तो काळ होता. अशा शस्थतीत  िंगीतकलेचा शवचार करण ेशक्यच नव्हते. 

अशा वेळी हा कोण राजस्थानच्या गिंगानगरच्या गल्लीतला तरुण, ज्याने आपल्या जादईु 

आवाजाने  ाऱ्या शवश्वाला गझलेचिं वेड लावलिं…? 

भारताला स्वातिंत्र्यही शमळालेलिं नव्हतिं अ ा तो काळ. श्री गिंगानगरचा एक दकशोरवयीन 

मुलगा अमीनचिंद शीख धमटगुरूिं च्या  ाशिध्यात आला. कालािंतराने त्याने शीख धमट स्वीकारला. 

हळूहळू सहिंद ूधमाटतील आचरण पद्धती शीख धमाटत परावर्तटत झाल्या. आता त्यािंचे नाव होते 

 रदार अमरस िंग. ददव भर मजुरी आशण रात्रभर शशक्षण. भाकरी ाठी जगण्याची लढाई  ुरू 

अ तानाही त्याची शशकण्याची शजद्द कौतुकास्पद होती. या महेनतीचिं अखेर चीज झालिं. त्याला  

पोटापाण्यापुरती  रकारी नोकरी शमळाली. पशहली पोसस्टिंग शमळाली शबकानेरमध्ये. तारुण्य 

आशण हाताशी  रकारी नोकरी. एक ददव  टे्रनमधून गिंगानगरला जात अ ताना  मोरच्या 

 ीटवर एक  ुिंदर शीख तरुणी ब ली होती. दोघािंमध्ये गप्पपा  ुरू झाल्या आशण या गप्पपािंमध्येच 

ते दोघ ेआयुष्यभराचे प्रवा ी झाल.े ही तरुणी होती बच्चनकौर. ती पिंजाबमधील उट्टालन गावची 

रशहवा ी. शतने अमरस िंगच्या जीवनात रिंग भरले. अथाटत, ही कहाणी इथेच  िंपत नाही, तर 

येथून खरी  ुरू होते. 



यामुळे झाल ेजगमोहनच ेजगशजतस िंग 

त्यािंची घरची पररशस्थती अशी, की चहावरही बिंदी! अमरस िंग आशण बच्चनकौर या 

दोघािंचा पररवार इतका वाढला, की त्यािंना ११ मुले झाली. त्यापैकी चार मलुािंचे शनधन झाल.े 

जी  ात मुले वाचली त्यापैकी एक होता जगमोहन. त्याचा जन्म श्रीगिंगानरचा- ८ फेब्रुवारी 

१९४१ चा. एके ददवशी वशडलािंनी त्याला आपल्या नामधारी गुरूिं कड ेनेले. जगमोहनला पाहताच 

गुरू म्हणाले, “हा आपल्या गुणािंनी शवश्वाला सजिंकेल. याचिं नाव तुम्ही बदला.” आशण जगमोहनचा 

जगशजत झाला. हाच तो जगशजत, ज्याने खरोखर  िंपूणट शवश्वाला आपल्या गझल गायकीने 

सजिंकले. 

अमरस िंगचा पररवार श्रीगिंगानगरमध्य ेराहत होता. ज्या घरात जगशजतचा जन्म झाला, 

ते घर कुटुिंबातील प्रत्येकाचिं  न्मानाचिं प्रतीक आह,े तर जगशजतस िंग यािंच्या चाहत्यािं ाठी विंदनीय 

आह.े त्यानिंतर अमरस िंग यािंना  रकारी घर शमळालिं आशण अमरस िंग पररवाराचिं शबऱ्हाड जी-

२५ क्रमािंकाच्या घरात राहू लागलिं. त्या वेळी जगशजतस िंग यािंचिं वय होतिं अवघिं दोन वरे्ष. त्या 

वेळी स्वातिंत्र्या ाठी  ुरू अ लेलिं आिंदोलन अिंशतम टप्पप्पयात आलिं होतिं. शब्ररटशािंचिं भारत  ोडून 

जाणिं जवळजवळ नक्की होतिं. वर्षाटनुवर्षाांची गुलामीची जोखडिं गळून पडणार होती. देशभर 

उत् वाचिं आशण उत् ाहाचिं वातावरण होतिं. स्वातिंत्र्य तर शमळालिं; पण भारतीयािंच्या काळजावर 

मोठा घाव ब ला. तो होता फाळणीचा. गिंगानगरच्या  ीमेलाही त्याचा फटका ब ला. या वेदना 

जगशजतस िंगच्या गळ्यातून शनघालेल्या गुरबानीतून बाहरे पडल्या.. 

“इक ओंकार  तनाम करता पुरख.. शनमोह शनवैर अकाल मूरत अजूनी  भम…” 

जगशजतच्या गळ्यातून बाहरे पडलेल ेह ेभशिमय  ूर पररवार आशण शेजारपाजार नेहमी 

ऐकत होता. जगशजतचे बालपण आता श्रीगिंगानगरच्या गल्लीबोळातून  ुरू झालिं. शालेय शशक्षण 

खाल ा शाळेत झाले. शाळेची अवस्था फारशी चािंगली नव्हती. जशमनीवर मािंडी घालून ब ाविं 



लागायचिं. शलहायला खापराची पाटी. माध्यम उदूटतून. घरची छोटी-मोठी काम े जगशजत 

करायचा. शवशहरीतून बादली बादली पाणी उप नू आणणे, भाजीपाला खरेदी करण ेइ. घरी वीज 

नव्हतीच. अभ्या  मग किं ददलाच्या प्रकाशातच करावा लागायचा. 

जखमवेर आईन ेलावला शमरचीचा लपे! 

जगशजत खोडकरही तेवढाच होता. पतिंग उडवणे हा त्याचा आवडता छिंद. पतिंग कटला, 

की पळत पळत तो पकडायचा हा त्याचा ददनक्रमच. एके ददवशी कटललेा पतिंग हवेत हलेकाव े

घेत जशमनीच्या ददशेने खाली येत होता. लहानगा जगशजत पतिंगाचा वेध घेत उलटा जात होता. 

पतिंग हचे त्याचिं लक्ष्य. त्यामुळे मागे खाली एक कुत्रिं ब ललेिं होतिं ह ेजगशजतच्या काही लक्षात 

आलिं नाही. त्याचा पाय कुत्र्यावर पडला शन कुत्र्याने जगजीतचा चावा घेतला. जगशजत रडत 

रडत घरी गेला. आईने यावर काय कराविं, तर जेथे कुत्र्याने चावा घेतला तेथे शतने शप लले्या 

लाल शमरच्या लावल्या. काय अवस्था झाली अ ले शचमुकल्या जगशजतची कल्पनाच न केललेी 

बरी. ही गोष्ट 1952 ते 54 च्या दरम्यानची. हा काळ अ ा होता, की त्या वेळी १-२ आण्याचा 

भाजीपाला शमळायचा. एक रुपयात तर आठवड्याचा भाजीपाला यायचा. अथाटत, बाजारातून 

भाजीपाला आणण्याची जबाबदारीही जगशजत हौ ेन ेकरायचा. तो त्या रुपयातून दोन-तीन आण े

वाचवायचा आशण त्यातून तो र गुल्ला खायचा, चहा प्पयायचा. मग ह ेमहाशय घरी यायचे. 

त्या काळात शचत्रपटािंतली गाणी जगशजतला खूप आवडायची. केवळ ती गाणी 

शशकण्या ाठी तो शचत्रपट पाहायला जायचा. अनेक वेळा फाटलेली शतदकटे जोडण्याची 

चलाखीही करायचा. शथएटरवाल्याला काही कळत नव्हतिं. चोरूनलपून शचत्रपट पाहण्याची हौ  

जगशजत अशा पद्धतीने परुवायचा. त्या काळात पाच आण्याला एक शतकीट अ ायचिं. 

 िंगीत ऐकताना जगशजत एकाग्र व्हायचा. ह ेक िं काय व्हायचिं, ते त्याचिं त्यालाच माहीत 

नव्हतिं. गुरबानी तर तो तन्मयतेने म्हणायचा. ददव भर तो गात राहायचा. महिंमद रफी, नूर 



जहााँ, के. एल.  हगल आशण लता मिंगेशकरािंनी गाशयलेली गाणी त्याला चािंगलीच तोंडपाठ होती. 

लता मिंगेशकर आशण महिंमद रफी यािंची गाणी तर ते आजही गुणगुणतात. ही गाणी गुणगुणताना 

त्यािंच्या डोळ्यािं मोर आजही ते अवखळ बालपण तरळून जातिं. ही गाणी म्हणजे त्यािंच्या 

बालपणीच्या आठवणींचा ठेवा होती. आता या आठवणी धू र होत चालल्या आहते. 

लता मिंगेशकरािंनी गायललेिं ‘बैजू बावरा’मधील एक गाणिं आजही ते गुणगुणतात... 

“बचपन की मोहब्बत को ददल   ेना जुदा करना 

जब याद मेरी आय ेशमलने की दआु करना” 

एक प्रकारे  िंगीतकला त्यािंच्या अिंगात शभनली होती. त्यािंचिं ह े  िंगीतप्रेम पाहूनच 

वशडलािंनी  िंगीत शशक्षक छगनलाल शमाट यािंच्याशी चचाट केली अ ावी. जगशजतचा  िंगीतप्रवा  

इथूनच खऱ्या अथाटने  रुू झाला. शमाांकडून जगशजतने शास्त्रीय शशक्षणाचे धड ेघेतले. त्यानिंतर 

उस्ताद जमाल खााँ यािंच्याकडून ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल आदी रागदारी शशकले. एकूणच काय, तर 

आईवशडलािंनीच  िंगीत शशक्षणा ाठी जगशजतला प्रोत् ाशहत केलिं. अ िं अ लिं तरी त्यािंची इच्छा 

होती, की जगशजतने आयएए  बनाविं. 

शाळेत बेंच वाजवत गणुगणुायचा गाणी 

खाल ा स्कूलमध्य ेपाचवीनिंतर जगशजतचिं शशक्षण बेंचवर ब ून  रुू झालिं.  हावीत 

अ ताना बेंचलाच तबला बनवत त्यािंनी  रुािंची  ाधना केली. खाल ा स्कूल जगशजतच्या 

आयुष्यातली पशहली शाळा. याच शाळेत त्यािंनी दहा वरे्ष काढली. जगशजत ोबत बेंचवर शेजारी 

दशटनस िंग ब ायचा. वाधटक्याकडे झुकलले्या दशटनस िंग यािंनी आठवणींना उजाळा देत  ािंगायचे, 

की जेव्हा ताश का न ायची तेव्हा बेंच वाजवत जगशजत  तत गुणगुणायचा. 

  



जगशजतवर  िंतापल े िंगीत शशक्षक 

जगशजत शजथे  िंगीत शशक्षण घेत होता, तेथेच  ागर शमाटही शशक्षण घेत होता.  िंगीत 

शशक्षक छगनलाल शमाांचा हा मुलगा.  ागरच्या घरात  िंगीताचे वातावरण होतेच. जगशजतने 

प्राथशमक धड ेत्यािंच्याकडूनच शगरवल ेहोते. एकदा छगनलाल शमाट त्याला म्हणाल,े की तू शजथ े

 िंगीत शशक्षण घेतो, तेथ े ागरलाही घेऊन जात जा. मग जगशजत  ागरला  ायकलवर ब वनू 

 िंगीत शशकायला जाऊ लागला.  ागर त्या वेळी तबला शशकत होता. छगनलाल शमाट कडक 

शशस्तीचे. फि शास्त्रीय  िंगीत शशकवायचे. शचत्रपटािंतील गाणी वगैरे त्यािंना अशजबात मान्य 

नव्हती. एकदा ते जेवण करीत होते.  ागर आशण जगशजत तेथूनच काही अिंतरावर होते. जगशजत 

 ागरला म्हणाला, “मी गाणे म्हणतो, तू मला तबल्यावर  ाथ दे.” जगशजतने  ूर पकडले आशण 

 ुरू झाला…‘‘तू प्पयार का  ागर ह,ै तेरी एक बूाँद के प्पया े हम…’’ छगनलाल शमाांच्या कानावर 

ह ेगाणे पडताच त्यािंचा  िंताप अनावर झाला. त्यािंनी तेथून खडावा फेकून मारत, “कोण गाणिं 

म्हणतिंय? बिंद करा!”  ागर आशण जगशजतची पुढ ेबोलण्याची सहिंमतच झाली नाही. दोघेही 

शचडीचूप. 

जगशजत गल्लीत आला, की  वट शमत्रािंना एकत्र करायचा. त्या वेळी कधी काळी  कट  

पाशहली अ ले. तो  वट शमत्रािंना जोकर ज ा  ायकलीवरच्या क रती करायचा, तशा क रती 

तो शमत्रािंमध्य ेकरून दाखवायचा. एका चाकावर  ायकल चालवण,े हाँडलवर ब ण ेइ… अ ा हा 

खोडकर जगशजत. 

  



चॉकलटेच ेआशमर्ष दाखवनू बशहणीला तानपरुा धरायला लावायच े

जगशजतस िंग यािंना त्यािंची लहान बहीण इिंदर यािंनीही  ुरेल  ाथ ददली. इिंदरशजत कौर 

 ध्या बनाटलामध्य ेराहतात. गाण्याची तालीम करताना जगशजतला इिंदरन ेतानपुऱ्यावर  ाथ 

ददली. अथाटत, ती तानपुराच चािंगली वाजवायची अ े नाही, तर शतला चािंगला गळाही होता. 

या इिंदर गाशलबची गझलही छान गातात... 

ददल ही तो ह ैन  िंग-ओ-श़िश्त 

ददट   ेभर न आय ेक्यों 

रोएिंगे हम हजार बार 

कोई हमें  ताये क्यों 

इिंदर लहान बहीण अ ल्याने जगशजत त्यािंना हक्काने ररयाज करण्या ाठी  ोबत घ्यायचे. 

म्हणायचे, ''चल इथ ेबै . हा तानपुरा छेड.'' आशण बैठक मारून ररयाज  ुरू करायचे. दोन-दोन 

ता  हा ररयाज  ुरू अ ायचा. बाहरे मुल ेखेळायची. लहानग्या इिंदरचे  गळे लक्ष त्या खेळणाऱ्या 

मुलािंकड.े जगशजत म्हणायचे, ''थोड्यावेळ ब ै. अजून थोड्याच वेळ. तुला  िंत्रीवाली गोळी 

आवडते ना…? (त्या वेळी छोट्या छोट्या  िंत्र्यािंची चव अ लेल्या गोळ्या शतला खपू 

आवडायच्या.) खपू  ाऱ्या आणून देईन.'' इिंदर शबचारी गोळ्यािंच्या आशेने तानपुरा छेडत ब ून 

राहायची. आशण थोड्या वेळ म्हणता म्हणता ह े महाशय चािंगले दीड-दोन ता  ब ायचे. 

तेव्हापा ून इिंदर यािंच्या कानाला  ुरािंची  वय लागली. 

त्यािंचे लहान बिंध ूकताटरनेही  िंगीत शशक्षण घेतल ेहोते. 

“कुछ ना कुछ तो जरूर होना ह,ै ामना आज उन े होना ह”ै 

ह े त्यािंच्या आवाजातले  ुरेल गीत अनेकािंना आवडायचे. अशी  िंगीताची जाणकार 

अ ललेी  गळी भाविंड ेएकत्र जमली, की घरात वेगळाच माहोल व्हायचा. एकमेकािंप्रती स्नेह 



होता. आईवडीलही  पोर्टांग आशण स्पोर्टांग होते. वशडलािंनाही आवड होतीच  िंगीताची. ते गाणे 

आवडीने ऐकायचे, पण ते  िंगीत काही शशकू शकल ेनाहीत. त्यामुळे त्यािंना वाटायचिं, की मी 

आपल्या एका तरी मुलाला  िंगीत शशकवाविं. त्यामुळे गिंगानगरमधील जेवढे  िंगीत शशक्षक होते 

त्या  गळ्यािंकड ेजगशजतला घेऊन गेले. त्या वळेी उस्ताद जमाल खााँ यािंना शवनिंती केली, की 

तुम्ही माझ्या मुलाला  िंगीत शशकवा. 

ते म्हणाल,े "मी नाही शशकवणार." 

मग जगशजतच्या वशडलािंनी त्यािंची मनधरणी केली. शेवटी ते म्हणाले, "ठीक आह.े घेऊन 

ये त्याला. चािंगला आवाज अ ेल तर शशकवेन." मग ते जगशजतला त्यािंच्याकड ेघेऊन गेले. त्यािंनी 

जगशजतला ऐकले आशण म्हणाले, "ठीक आह.े शशकवतो." 

वशडलािंनी जगशजतला एक जुना हामोशनअम खरेदी करून ददला. या हामोशनअमवरच 

त्यािंनी  िंगीत अभ्या  केला. तो आजही मोठे भाऊ ज विंतस िंग यािंच्याकड ेजयपूरमध्य ेआह.े 

ज विंतस िंग जगशजतवर खूप प्रेम करायचे. शशक्षणामुळे या दोन्ही भावािंना वेगवेगळ्या शहरािंमध्य े

जावे लागले. त्यामुळे त्यािंचा  िंपकट  थोडा कमी झाला. ज विंतस िंग यािंचा आवाजही शततकाच 

 ुरेल आह.े वय झालिं तरी ते गीतािंचे  ूर छेडायचे... 

“शशकवा ना कर शगला ना कर 

ये दशुनया ह ैप्पयारे 

यहााँ दम के मारे 

तडपते रह.े..” 

ज विंतस िंग यािंना जगशजतचा  हवा  बारा वर्षाांपयांत होता. निंतर ज विंतस िंग यािंनी 

शशक्षणाशनशमत्त पिंजाबमधील पशतयाळा येथ ेमहेंद्र कॉेेलेजमध्य ेप्रवेश घतेला. जगशजत नववीत 

अ ताना  ाधारणपण े १९५५-५६ मध्य े शाळेत मोठा  िंगीत  ोहळा झाला. त्या वेळी 

जगशजतला स्थाशनक कलाकार म्हणून  ादर करण्यात आले. त्या वेळी पिंजाबचे ददग्गज कलाकार 



या  ोहळ्याला आले होते- अ ास िंग मस्ताना,  ुररिंदर कौर, प्रकाश कौर ही त्या वेळची 

पिंजाबच्या  िंगीत क्षते्रातली ददग्गज व्यशिमत्त्व े होती. अशा व्या पीठावर जगशजतला  िंधी 

शमळाली. त्या वेळी त्यािंनी त्यािंची  वाांत पशहली पिंजाबीतली रचना  ादर केली. 

की तेरा एतबार ओ रशहया 

उर जा लेकर रैन ब ेरा 

उजड ेदफर  िं ार ये मेरा 

त्याला उत्स्फूतट दाद शमळाली. पिंजाबमध्य ेदाद देण्याचे दोन प्रकार आहते. एक तर "बोल े

 ो शनहाल..." अ ा जयघोर्ष केला जातो, नाही तर प ै ेददल ेजातात. एकेक, दोन-दोन रुपयािंच्या 

नोटा… या गाण्यावर जगशजत यािंना रश कािंकडून 125 रुपय ेशमळाले होते. ही 1956 ची बात 

आह.े लोकािंना गाणे आवडल्याने त्यािंच्या अपके्षा वाढल्या. 

म्हणाले, "आणखी एक ऐकव." जगशजतची पिंचाईत झाली. 

ते एवढिंच एकमेव गाणिं तयार करून आल ेहोते. त्या काळात 

"बैजू बावरा" शचत्रपट खपू शहट झाला होता. त्यातले एक 

गाणे होते, "ओ दशुनया के रखवाले..." ते जगशजत यािंचिं या 

 ोहळ्यातलिं स्टेजवर  ादर केललेिं द ुरिं गाणिं. एकूणच 

जगशजत यािंचा हा पशहलाच यशस्वी लाइव्ह स्टेज शो 

ठरला. यश काय अ तिं, टाळ्या काय अ तात ह ेजगशजत 

यािंनी या  ोहळ्यातून पशहल्यािंदाच अनुभवलिं. 

  



२ 

वो छोटी ी रात,े वो लम्बी कहानी 
 

याच 1956 च्या काळात जगशजत यािंना तारुण्याचे  िंकेत शमळू लागल.े अनेक तरुणी 

त्यािंचा कानो ा घेऊ लागल्याचे त्यािंना जाणव ूलागल.े कदाशचत ही त्यािंच्या  ुरेल गायकीची 

पावतीच म्हणावी लागेल. एका मलुीने तर त्यािंना फारच त्रा ून  ोडल.े कारण ते जेव्हा शतच्या 

घरा मोरून  ायकलवर जायचे, तेव्हा नेमकी त्यािंची  ायकल पिंक्चर व्हायची. त्यामुळे त्यािंना 

शतथे थािंबावे लागायचे. मग पिंक्चरवाल्याला बोलवा. पिंक्चर काढेपयांत जगशजतला ती मुलगी 

शखडकीतून एक ारखी न्याहाळायची. जगशजतला यातलिं काहीच माहीत नव्हतिं. खूप निंतर त्यािंना 

कळलिं, की ती रस्त्यावर चुका परेून ठेवायची. हतूे हाच, की जगशजत यािंची  ायकल त्यामुळे 

पिंक्चर व्हावी आशण जगशजतला तेथे थािंबावे लागाव.े एकदा शतची ही चलाखी शतच्याच वशडलािंनी 

पकडली. 

गिंगानगरमध्य ेजगशजत यािंचिं शशक्षण पूणट झालिं. आता त्यािंना पुढचिं शशक्षण घ्यायचिं होतिं. 

त्यािंचे मोठे भाऊ ज विंतस िंग म्हणाल,े की तुला  िंगीतात रुची आह.े त्यामुळे तू जालिंधरला शशक्षण 

घेतले पाशहजे. तेथ ेआकाशवाणी कें द्र अ ल्याने तुला कदाशचत तेथे  िंधी शमळू शकेल. त्यामुळे 

जगशजतने जालिंधरमधील डीएव्ही कॉलेजमध्य ेबी.एस् ी.ला प्रवेश घेतला. त्यामुळे झालिं काय, 

की शशक्षणाचे तीनतेरा वाजले आशण  िंगीताची नशा परमोच्च स्थानी पोहोचली! होस्टेलमध्य े

राहत अ ल्याने ररयाज करण्या  स्वातिंत्र्य बे मुार! पहाटे पाचपा ून ररयाज  ुरू व्हायचा. 

त्यामुळे त्यािंच्या खोलीजवळ राहण्या  अन्य शवद्याथी तयार होईनात.  ायिंकाळपयांत ररयाज 

 िंपत नव्हता. होस्टेलवर जो कोणी शवद्याथी भेटेल, त्याला पकडून गाणे ऐकवण्याचा प्रयत्न 

जगशजत करीत होता. त्यामुळे जगशजतपा ून बचाव करण्याचा प्रत्येक जण प्रयत्न करायचा. 



ते म्हणायचे, "अरे भाऊ, तुला तर पा  व्हायचे नाही, आम्हाला तर शशकू दे..." 

त्या वेळी जगशजत गमतीने म्हणायचा, "तुम्ही आज मला ऐकत नाही; पण एक वेळ अशी 

येईल, की मला ऐकण्या ाठी तुम्हाला प ैे मोजायला लागतील." 

(2009 मध्य ेजगशजत यािंचे जालिंधरला जाणे झाले, तेव्हा त्यािंना तेथ े शशक्षक आशण 

शवद्यार्थयाांनी इतका मान न्मान ददला, की जगशजतस िंग भरून पावले. त्या वेळी ते ज्या 

होस्टेलमध्ये रूम निं. 98 मध्ये राशहल,े त्या रूमलाही त्यािंनी भेट ददली होती.) 

महाशवद्यालयीन शशक्षण घेत अ तानाच जगशजतने जालिंधर आकाशवाणी कें द्रात 

ऑशडशन ददली. शास्त्रीय  िंगीत परीक्षते तर ते पा  झाल;े पण उपशास्त्रीय  िंगीतात ते नापा  

झाले. अथाटत, यातही ते  माधानी होते. कारण त्याला बी श्रेणीचा दजाट शमळाला. यामुळे 

आकाशवाणीवर वर्षाटतून  हा वेळा ते गाऊ शकत होते, तर एकदा त्यािंचे लाइव्ह प्र ारण होणार 

होते. त्याच्या ाठी हचे खूप होते. जालिंधर येणे एक प्रकारे  ाथटकी लागल ेहोते. निंतर जगशजत 

यािंनी उपशास्त्रीय परीक्षाही उत्तीणट केली. आता तर आकाशवाणी कें द्राने  िंगीत शवभागाचा 

कायापालट केला आह.े आजही तेथ ेजगशजत भेट देतात तेव्हा भावूक होतात. त्या वेळी जगशजत 

यािंच्या ोबत  रुेंद्र दत्ता अ ायचे. ते खूप  ुिंदर  तारवादन करायचे. या  िंगीतवेडापायी जगशजत 

यािंचे शशक्षणाकड ेकमालीचे दलुटक्ष झाल.े ना त्यािंनी लेक्चर अटेंड केल,े ना लॅबमध्ये प्रॅशक्टकल. 

शवज्ञान शाखेचिं अ िं शशक्षण तर कधी न तिंच मळुी. पररणामी, बी.एस् ी.च्या प्रत्येक वर्षाट ाठी 

त्यािंनी दोन वरे्ष घेतली. याच काळात त्यािंनी शवद्यापीठाच्या युवा स्पधेत कॉलेजचे प्रशतशनशधत्व 

केलिं. या स्पधेत त्यािंचिं एक गीत प्रचिंड लोकशप्रय झालिं. ही 1959-60 मधील गोष्ट आह.े त्या वेळी 

यूथ फेशस्टव्हलचिं शवद्यार्थयाांवर गारूड होतिं. म्हणजे आधी महाशवद्यालयीन स्तरावर स्पधाट होते, 

निंतर शवद्यापीठ स्तरावर आशण निंतर आिंतरशवद्यापीठ स्तरावर. त्यामुळे  वट शवद्याथी या स्पधेच्या 

तयारीला लागायचे. जगशजत या स्पधेत लाइट म्युशझकमध्ये शवद्यापीठाचिं प्रशतशनशधत्व करायचे. 



त्या वेळी त्यािंनी  ादर केलेल्या गीताने शवद्यार्थयाांना भयिंकर वेड लावल.े आजही त्यािंचे क्ला मटे 

त्यािंना न्यूयॉकट  ककिं वा कुठेही भटेल,े की या गीताची शडमािंड होते. ते गीत होते… 

 

रु़ि   ेपरदा उठा दे जरा  ादिया 

ब  अभी रिंग-ए-महदिल बदल जायेगा 

ह ैजो बेहोश वो होश में आयेगा 

शगरनेवाला ह ैजो वो  िंभल जायेगा 

 

तो  ाधारण 1962 चा काळ होता, ज्या वेळी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्र ाद 

कॉलेजच्या वार्र्षटक महोत् वा  आले होते. जगशजतवर स्वागतगीत  ादर करण्याची जबाबदारी 

होती. रेशडओवर एक शायर जगशजतचे शमत्र झाले होते. त्यािंच्याकडून स्वागतगीत शलहून घेतल.े 

ह ेस्वागतगीत अ े होते… 

स्वागतम् स्वागतम् 

करत ेह ैहम 

अपने मेहमान को 

प्रणाम करत ेह ैहम 

ह ेशायर होते  ुदशटन फादकर. फादकर यािंच्या गझलािंचे गायन निंतर जगशजत यािंनी 

अनेकदा केल.े रश कािंनी त्या गझला ऐकल्या अ तीलच. त्यापैकी एक नज्म तर कुणी ऐकली 

नाही अ िं कधी होणार नाही… 

मुहल्ले की  ब  ेपुरानी शनशानी 

वो बुदिया शज े बचे्च कहते थे नानी 

वो नानी की बातों में पररयों का डेरा 



वो चेहरे की झुररयों में  ददयों का फेरा 

भुलाए नहीं भलू  कता ह ैकोई 

वो छोटी  ी रातें वो लम्बी कहानी 

क ाब ा जगशजत गॅ्रज्युएट झाला. मग घरातून अशधकारी बनण्याचा दबाव वाढला. 

त्यामुळे एम.ए. इशतहा  शवर्षयात करण्याचा इरादा पक्का केला आशण कुरुक्षेत्र शवद्यापीठात प्रवेश 

घेतला. दोन वरे्ष कशीबशी काढली. मन काही रमत नव्हतिं. जगशजतने एकदा तर मनात खूणगाठ 

बािंधली, की  िंगीतच आपलिं आयुष्य आह.े तो 1961 चा काळ होता. एक ददव  त्यािंना 

शशमल्यातील एका कायटक्रमाचे शनमिंत्रण शमळाले. त्या वेळी त्यािंचे गाणे ऐकल ेलोकशप्रय अशभनेता 

ओम प्रकाश यािंनी. त्यािंनी त्याला मुिंबईत येण्याचे आमिंत्रण ददल.े जगशजतला तर आकाश चार 

बोटेच राशहली जण.ू एवढा मोठा अशभनेता मुिंबईला बोलवतोय म्हिंटल्यावर जगशजतने शशक्षणच 

 ोडून ददले आशण दाखल झाले मुिंबईत. घरी कोणालाही  ािंशगतले नाही. मुिंबईत ते अशभनेता ओम 

प्रकाश यािंना भटेल.े त्यािंनी मदतही केली. मदन मोहन, जयदेव आशण शिंकर जयदक न यािंची भेट 

घालून ददली. पुन्हा एकदा जगशजत यािंना स्वरपरीक्षणाला  ामोरे जावे लागले; पण शतथ े

जगशजतची डाळ काही शशजली नाही. एक खडकू शखशात राशहलिं नाही. वशडलािंना पैशािं ाठी तार 

केली; पण पत्ता शलशहणेच शव रले. अखेर पराभूत मनाने टे्रनच्या शौचालयात लपून ते 

शवनाशतकीट प्रवा  करीत जालिंधरमध्ये परतले. मात्र, मन अजूनही मुिंबईच्या मायानगरीतच 

अडकलिं होतिं. ददव -रात्र मुिंबईचे स्वप्न पडायचे. कशीबशी तीन- चार वरे्ष काढली आशण ह े

महाशय पुन्हा मुिंबईत आले. या वेळी त्यािंना नशीबही  ाथ देत होते. मायानगरी कोणावरही 

मेहरेबान होत नाही. ती त्यालाच प्र ि होते, ज्याच्या आत काही तरी आह.े या वेळी जगशजत 

झोळी भरून घेऊन गेल ेआपल्या कौशल्याच्या जोरावर.  

  



३ 

गझलेन ेबदलला चहेरामोहरा 

 

वडील शनवृत्त झाले होते.  िंपूणट कुटुिंब लुशधयानात येऊन राहू लागलिं. घरची पररशस्थती 

खालावत चालली होती. अशा पररशस्थतीत वशडलािंकडून काय मागणार...? या वेळी हरदमनस िंग 

भोगल जण ूकाही देवदतू म्हणून आले. भोगल  ायकलींचा व्यापार करीत होते. ते म्हणाले, 

"जगशजत तू तुझ ेस्वप्न पूणट कर. दर मशहन्याला मनीऑडटर मी पाठवेन. पशैािंमुळे तुला परत याविं 

लागणार नाही. ब  तू तुझिं कौशल्य दाखव." 

या ददलाशाने जगशजतच्या डोळ्यािंत आनिंदाश्र ूचमकले. ते मनात म्हणाले, "आयुष्यात 

कोणीच देव पाशहला नाही, पण देवाचे रूप अ ले तर ते भोगलमध्य ेआह.े" पुन्हा एकदा जगशजतने 

कोणालाही न  ािंगता पठाणकोट एक्स्प्रे  पकडली. 19 माचट 1965 चा तो ददव  होता. ही गाडी 

तीन ददव ािंनी मुिंबईला पोहोचायची. मुिंबईत पोहोचल्यानिंतर हरदमनने  हा- ात मशहन े200 

रुपय ेप्रशतमशहना पाठवले. घरात कोणालाच माहीत नव्हतिं, की या वेळी गेलेला जगशजत खरोखर 

जगाला सजिंकण्या ाठी गेला आह.े घरच्यािंना कोणालाच जगशजत कुठे गेला ह ेमाहीत नव्हतिं. फि 

हरदमनला माहीत होत. अखरे मशहनाभरानिंतर जगशजतची शचठ्ठी आल्यावर घरच्यािंना कळलिं, 

की जगशजत मुिंबईला गेला आह.े कुरुक्षेत्र शवद्यापीठात होस्टेलमध्ये राहत अ ताना जगशजत दर 

आठवड्याला शशनवारी- रशववारी घरी यायचा आशण  ोमवारी परत होस्टेलवर परतायचा. निंतर 

तीन आठवडे झाले तरी जगशजत घरी आला नाही, म्हणून वशडलािंनी द ुऱ्या मुलाला  ािंशगतल,े 

की त्या भोगलला शवचार बरिं, का आला नाही जगशजत? भोगलला शवचारले तर त्याने  ािंशगतले, 

की अरे, तो तर मुिंबईला गेला आह.े त्याने कोणाला  ािंगायला लावल ेनाही. तूही कोणाला  ािंगू 



नको . भावाने कोणाला  ािंशगतले नाही आशण मशहनाभरानिंतर जगशजतची शचठ्ठी आल्यानिंतर 

नेमका काय तो उलगडा झालाच. 

 ुरुवातीच्या काळात जगशजत मुिंबईत एशल्फन्स्टन रोडवरील गोप हाऊ मध्य े राहत 

होता. त्या वेळी ते खूपच स्वस्त होतिं. रोज  काळी चचटगेट ाठी लोकल पकडावी लागायची. 

ददव भर इकडेशतकड ेधावपळ  रुू अ ायची. थकूनभागून आल्यानिंतर रात्री अिंथरुणावर अिंग 

टाकून द्यायचिं, अ ा त्याचा शनत्यक्रम. काही ददव ािंनिंतर गोप हाऊ मधूनही एक प्रकारे 

जगशजतची हकालपट्टीच झाली. गररबाचा कोणी वाली न तो अ िं म्हणतात. त्याचा प्रत्यय आला. 

एकदा रूमवर जगशजत परतला तर  ामान बाहरे पडललेिं. जगशजत चदकत झाला. अरे 

ह ेकाय झालिं? त्याने त्याच्या पाटटनरचा शोध घतेला, तर त्याचा रूम पाटटनर रात्री  ाडेदहा 

वाजता आला. 

जगशजत म्हणाला, "अरे माझिं  ामान बाहरे क िं काय?" 

तर तो म्हणाला, " ामान तर माझिंही बाहरे आह.े मी तुझ्या ाठी इथिं आलोय. मी ही 

रूम  ोडलीय." मग जगशजतला कळलिं, की तोही एक भाडेकरू होता, ज्याने आपल्यालाच 

पोटभाडेकरू म्हणून ठेवलिं; पण मूळ मालक वेगळाच होता! 

निंतर जगशजत ह तो आग्रीपाडा भागातील शेर-ए-पिंजाब होस्टेलमध्य ेराहायला आला. 

त्या वेळी 35 रुपय ेभाडे होते. दोघािंनी शमळून ते भरण्याचा शनणटय घेतला. निंतर तोही द ुरीकड े

शनघून गेला. कारण तो नोकरी करीत होता. जगशजत मात्र आणखी दोन-तीन वरे्ष शतथेच राशहला. 

तेथे  ुशवधा अशा होत्या, की कुठेही बाहरे जाण्याची गरज पडत नव्हती. चहा मागवायचा अ ले, 

तर वरतूनच आवाज द्यायचा, "अरे दो कप चाय भेज.." चहा यायचा. थाली भेज, तर थाळी 

यायची. कदाशचत ताजमध्ये वेळ लागेल, पण शेर-ए-पिंजाबमध्ये पटापट  र्व्हट  शमळायची. याच 

ददव ािंत जगशजतला भेटले  ुभार्ष घई.  भुार्षला शहरो बनायचे होते, तर जगशजतला गायक. 



दोघेही स्वप्नािंचे गाठोडे उराशी घेऊन दफरत होते.  भुार्ष घईंना अजूनही हा  िंघर्षटमय प्रवा  

आठवत अ ेल. 

 ुभार्ष घई जगशजतस िंग यािंना पिंजाब शवद्यापीठापा ून ओळखत होते. पिंजाब 

शवद्यापीठात  भुार्षची अशभनयकला लोकशप्रय होती. त्या वेळी जगशजत डीएव्ही कॉलेजकडून 

शास्त्रीय  िंगीत स्पधे ाठी यायचा. त्या वेळी जगशजतने अनेक पुरस्कार सजिंकले होते. शतथूनच 

 ुभार्ष आशण जगशजतच्या मैत्रीचे धागे घट्ट झाले. त्यानिंतर अचानक  भुार्ष मुिंबईत जगशजतला 

भेटला.  भुार्ष चदकत. जगशजतला म्हणाला, "अरे तू इथे क ा?"" 

"मी गायक बनण्या ाठी इथे आलोय." - जगशजतस िंग 

"अरे वाह, मीही इथिं अशभनेता बनण्या ाठी आलोय." -  ुभार्ष 

मग काय, शनघाले दोघ े िंघर्षाटचा अध्याय रचायला. कालािंतराने ह ेदोघे आठवड्यातून 

दोनदा मरीनलाइन् , मरीनड्राइव्हला भटूे लागले. दोघेही आपल्या दखुभऱ्या कहाण्या  ािंगत 

होते. 

तेथे जगशजतला आणखी एक देवदतू लाभला. ते म्हणजे बेरी हॉटेलचे मालक बेरी. 

तरुणािंचे ते मदतगार. बऱ्याचदा मोफत जेवण द्यायचे, चहा पाजायचे आशण जगशजत ाठी  िंधीही 

शोधायचे. आजच्या जमान्यात अ े लोक कुठे शमळतात हो.. त्यािंनी काही हॉटेलािंमध्ये व काही 

मैफलींमध्ये गायनाची  िंधी ददली. पै ेब ैे काही शमळत नव्हते, पण रात्रीचिं जेवण शमळायचिं 

आशण काही मोठी लोकिं  जगशजत यािंचिं गाणिं ऐकायचे. जगशजतला वाटायचिं, की कदाशचत कुणाला 

तरी गाणिं आवडो आशण लॉटरी लागो. जगशजत सहिंदी शचत्रपटािंतील लोकशप्रय गाणे गायचा, 

पिंजाबी टप्पप ेआशण मागणीप्रमाणे गीतेही  ादर करायचे. अगदी श्रीमिंतािंच्या पाटीतही ते गाणे 

गाण्या ाठी जायचे. चार पै े तरी शमळायचे. लोकिं  जगशजतच्या गाण्यावर अक्षरशः शथरकायचे. 

जगशजत शबझी झाला, पण ददल्ली अजूनही दरू होती. 



त्या काळात जगशजतने थ्री शप   टू शशवला होता. तो पररधान करून रोज गाणे गायचे. 

या आठवणी ते महशे भट ोबत शेअर करायचे. महशे भट प्रोत् ाहनही द्यायचे. महशे भट 

म्हणायचे, जगशजत, त्या काळात मैदफलींमध्य ेगायचे. थोडे फार पै  े शमळायचे. त्यात त्यािंचा 

उदरशनवाटह व्हायचा. ते मला म्हणायचे, की मी मुिंडण  रेेमनीतही गायचो! 

 ुभार्ष घई तर अॅसक्टिंग करण्या ाठी आले होते; पण अॅसक्टिंगचा रोल शमळाला 

जगशजतस िंग यािंना. त्या वेळी 1967 मध्य े"अमन" नावाचा शचत्रपट आला होता. त्यात शहरो होते 

राजेंद्र कुमार. या शचत्रपटात त्यािंचा एक  रदार दोस्त होता. तो  रदार दोस्त म्हणजे 

जगशजतस िंग. निंतर जेव्हा कधी जगशजतस िंग स्वतःची अॅसक्टिंग पाहतात तेव्हा त्यािंना ह ू आवरत 

न ायचिं. मनात म्हणायचे, बरिं झालो अॅक्टर झालो नाही ते. या शचत्रपटात जगशजतस िंग राजेंद्र 

कुमारला "ओ शजयो पापजेी" अ  ेओरडत त्याला उचलून घेतो आशण थोडा ा  िंवाद आह…े 

जगशजतस िंग यािंची गाडी हळूहळू दौडायला लागली होती. नव्या गायकािंमध्ये लोक 

जगशजत यािंच्या नावाची चचाटही करू लागल ेहोते. त्यािंना ते छान वाटायचिं; पण आतून बेचैन 

व्हायचे. कधी ब्रेक शमळेल, याची सचिंता त्यािंना  तावत होती. 

 

एक ददव  अशीच काहीशी  ुरुवात झाली. 1966 मध्य ेएचएमव्ही किं पनीचे आमिंत्रण 

शमळाले. त्या काळात गाण्यािंचे रेकॉडट शनघायचे. त्याला काळा तवा म्हणायचे. किंपनीने  ािंशगतले, 

की आम्ही तुझ्या दोन गझलािंची ईपी काढू. ईपीमध्ये एका बाजूने दकमान दहा शमशनटे रेकॉर्डांग 

व्हायचे. म्हणजे दोन गझला. रेकॉर्डांग झाले. त्यािंनी कव्हरवर छापण्या ाठी त्यािंना जगशजतस िंग 

यािंचा एक फोटो हवा होता.  गळ्यािंनी  ािंशगतलिं, की पगडी,  िंगीत आशण दाढी यात मोठा 

शवरोधाभा  आह.े जर तू  फाचट झाला तर अशधक चािंगलिं वाटेल. आता ही गोष्ट जगशजत 

वशडलािंना तर  ािंगू शकत नव्हते; पण मोठ्या भावाला माफी मागून शचठ्ठी शलशहली, की "आता 



मी शीखरूपात तुम्हाला दद णार नाही" 9 जानेवारी 1966 रोजी ह ेअिंतदेशीय पत्र शलशहल ेहोते. 

त्यात शलशहल ेहोते, मी आता मुिंबईत राहण्याचा शनणटय घेतला आह.े इथल ेलोक शीख व्यिीला 

आर्टटस्ट म्हणून स्वीकार करीत नाहीत. त्यामुळे पगडी-दाढीपा ून मुिी आवश्यक आह.े 

 

जेव्हा जगशजतस िंग नव्या रूपात आल ेतेव्हा त्यािंनी मोठ्या भावाला पुन्हा एक अिंतदेशीय 

पत्र शलशहलिं. त्यात शलशहले, की मी माझी चूक मान्य केली. वडील तर खपू ददव  जगशजतस िंग 

यािंच्यावर नाराज होते. त्यािंनी तर बोलणेच  ोडल ेहोते. जगशजत यािंचे मोठे भाऊ ज विंतस िंग 

यािंनी ही आठवण  ािंशगतली. 

"वडील लोकािंना  ािंगायचे, की आपण एक चािंगला शीख बनून राहायला हविं. 

शब्दकीतटन, गुरूग्रिंथमध्य े शवश्वा  ठेवायला पाशहजे. शीख धमट  ोडला नाही पाशहजे. ह े ते 

द ुऱ्यािंना  ािंगायचे. निंतर त्यािंना कळलिं, की आपल्याच मुलाने बट्टा लावला तर ते तीन ददव  

घरातून बाहरे शनघाले नाही. त्यािंना वाटायचिं, की लोक काय म्हणतील? पण नोकरी होती म्हणून 

येणिं-जाणिं तर होणारच होतिं. बाहरे पडायलाच हविं. जे काही झालिं ते त्यािंनी स्वीकारलिं, पण  द्मा 

तर मोठा ब ला होता" 

जेव्हा जगशजतस िंग यािंचा चेहरा रेकॉडटवर प्रश द्ध झाला तेव्हा लोकािंनी ओळखलिंच नाही. 

फेब्रुवारी 1966 मध्ये हा रेकॉडट माकेटमध्य ेआला. तो इतका शहट झाला, की त्याच्या पाच हजार 

प्रती शवकल्या गेल्या. एचएमव्हीवाले तर थक्क झाले. त्यात जगशजतस िंग यािंनी एक गझल मुकेशची 

कॉपी करून गाशयली, तर द ुरी स्वतःच्या खा  शैलीत. 

अपना गम भलू गय े

तेरी जफा भलू गय े

हम तो हर बात 

मोहब्बत के श वा भलू गय े



ही या रेकॉडटमधील पशहली गझल  जी मकेुशच्या शैलीत गायली. द ुरी गझल खा  

जगशजतस िंगह यािंनी यािंच्या शैलीत होती, ती गझल होती... 

 

आिंख को जाम  मझ बैठा था अिंजाने में 

 ादकया होश कहािं था तेरे ददवाने में… 

 

ही रेकॉडट शवकली गेल्याने जगशजतस िंग यािंची बल्ल ेबल्ल ेझाली; पण  िंभ्रम हा होता, 

की कोणामुळे ही रेकॉडट शवकली गेली? कारण त्याच्या द ुऱ्या बाजूला  रेुश राजविंशीच्याही 

आवाजातील दोन गझला होत्या; पण यामुळे जगशजतस िंग यािंना एक फायदा झाला, की या 

मायानगरीत आता ते अनोळखी राशहले नाहीत. याच काळात जगशजत यािंना रेशडओ 

श लॉनवाल्यािंनी रेकॉडट केले. त्या काळात रेशडओ श लॉनमध्य े िंधी शमळण ेखूप मोठी गोष्ट होती. 

जगशजतस िंग यािंचिं 5 फेब्रुवारी 1966 च्या रात्री आठ वाजता फुलवारीमध्ये पशहल्यािंदाच गाणिं 

लागलिं होतिं. 

(रेशडओ श लॉनची एक टॅगलाइन वाजायची. 60 च्या दशकातील शपढीला ती चािंगली ठाऊक 

अ ेल... 

आपका पुराना  ाथी रेशडओ श लॉन…) 

  



४ 

पशहला ब्रेक 

 

आिंख को जाम  मझ बैठा था अिंजाने में 

 ादकया होश कहााँ था तेरे ददवाने में… 

रात्रभर जगशजतस िंग यािंच्या मनात ह ेगीत रुिंजी घालत होतिं. स्टार बनण्याचे स्वप्न आता 

बाळ िं धरत होतिं. 1968 मध्य ेजगशजत यािंना गुजराती शचत्रपट 'बहुरूपी'मध्ये गायनाची  िंधी 

शमळाली. 

राम नाम की पावन बन् ी 

राम शमलन मे काज ह ेमनवा… 

याच काळात त्यािंची मैत्री राजेंद्र मेहतािंशी झाली. होय, हचे ते राजेंद्र मेहता ज्यािंनी शनना 

यािंच्याशी जोडी बनवली आशण त्यािंनी  ुरेख गझला लोकािंपयांत पोहोचवल्या. 

शचत्रपट ृष्टीत कोणाची कोणत्या टप्पप्पयावर ओळख होईल ह े ािंगता येत नाही. राजेंद्र 

मेहता यािंची ओळखही जगशजतस िंग यािंना तशी  रप्राइजच होती. राजेंद्र आशण जगशजतस िंग ह े

एकमेकािंना भेटल े ते मनमोहन दकशन यािंच्या घरी. राजेंद्र मेहता ककिं ग  कटलवर राहायचे. त्या 

वेळी त्यािंच्या घरी कायटक्रम होता. कायटक्रमानिंतर मनमोहन दकशन यािंनी राजेंद्र यािंना एक म ेेज 

पाठवला, की कोणी एक मुलगा शबकानेरहून आलाय. खरिं तर तो पिंजाबी  रदार आह े

लुशधयानाचा, पण तो तुझ्याबद्दल शवचारत होता. मी त्याला तुझा पत्ता ददला. 

एक ददव  शबसल्डिंगखाली राजेंद्र आशण मनमोहन दकशन उभ े होते. त्याच वेळी 

जगशजतस िंग त्यािंना शतथे भटेल.े 



राजेंद्र म्हणाल,े ''तुम्ही जगशजतस िंग आहात का?'' 

तो म्हणाला, ''हो. तुम्ही राजेंदर का?'' 

''हो?'' 

जगशजतस िंग म्हणाले, ''मी शेर-ए-पिंजाबमध्ये राहतोय. मला जालिंधरमध्य े

तुमच्याशवर्षयी  ािंशगतलिं होतिं. मला शबकानेरमध्येही काही लोकािंनी तुमच्याशवर्षयी  ािंशगतलिं 

होतिं.'' 

ही ओळख जगशजतस िंग यािंच्या ाठी महत्त्वपूणट ठरली. त्यानिंतर जगशजतस िंग यािंचिं राजेंद्र 

यािंच्याकडे येणिं-जाणिं  रुू झालिं. जगशजत राहत होते तेथ ेइतरही अनेक जण होते. राजेंद्रही पेइिंग 

गेस्ट म्हणूनच राहत होते. त्यािंचिं घरही वैशशष्ट्यपूणट होतिं. म्हणजे इनशमन दोन खोल्यािंचिं घर. 

एका खोलीत दकचन बनवलेलिं होतिं, तर द ुरी खोली  िंगीत मैफलींचिं. जगशजतस िंग यािंचाही 

हळूहळू  िंगीत गु्रप छान जमत होता. त्यािंच्या ोबत दोन मलु ेहोती- नारायण आशण गोसविंद. ते 

तबला वाजवायचे. 

राजेंद्र मेहतािंचा एक रेकॉडट जगशजतस िंग यािंच्या मदतीने शनघाला होता. राजेंद्र यािंनी 

गझल गायल्या, तर जगशजत यािंनी  िंगीत ददलिं होतिं. हापण एक ईपी होता आशण तो 

एचएमव्हीनेही काढला होता. 1967 चा तो काळ. एक  िंगीतकार म्हणनू जगशजतस िंग य़ािंचा हा 

पशहला रेकॉडट होता. 

 

अ ा  रुू झाला शचत्रा यािंचा गायनकलतेला प्रवा  

किं पनी आता जगशजत यािंच्या कामावर बेहद खूश होती. 1969 मध्ये त्यािंनी जगशजतस िंग 

यािंचे आणखी दोन रेकॉडट काढले. ते लोकािंना खूप आवडले. याच काळात जगशजत यािंची ओळख 



झाली देब ूप्र ाद दत्ता यािंच्याशी. ते दशक्षण मुिंबईत राहायचे. ते एका शबस्कीट किं पनीत मॅनेजर 

होते, पण जाणते  िंगीतप्रमेीही होते.  िंगीत रेकॉर्डांगचे नवनव ेतिंत्रज्ञान त्यािंना माहीत होते. त्यािंनी 

त्यािंच्या ड्रॉइिंग रूममध्य ेस्टुशडओ बनवला होता आशण मोठमोठे लोक- ज  ेश्याम बेनेगल, वनराज 

भारटया, मृणाल  ेन,  लुक्षणा पिंशडत अशी अनेक ददग्गज मिंडळी रेकॉर्डांग ाठी त्यािंच्याजवळ 

येत होती. त्यािंची पत्नी रेशडओवर सजिंगल गायची. इतका गोड आवाज होता, की जगशजत दिंग 

होऊन जायचे. त्यािंना 'सजिंगल क्वीन?' म्हिंटलिं जायचिं. तो आवाज जगशजत यािंच्या मनात इतका 

कोरला गेला, की त्या आवाजाने त्यािंचिं आयुष्यच बदलून टाकलिं. 

या सजिंगल क्वीन द ुऱ्याशत ऱ्या कोणी नाही तर शचत्रा होत्या. याच शचत्रा पुढ े

जगशजतस िंग यािंच्या अधाांशगनी झाल्या. तीही वेगळीच प्रेमकहाणी आह.े मात्र, पशहल्याच भेटीत 

जगशजत यािंचा आवाज त्यािंना अशजबात आवडला नाही. त्यािंच्या ोबत गायलाही त्यािंनी स्पष्ट 

नकार ददला होता. 

शचत्रा मूळच्या कलकत्त्याच्या. शतथेच जन्म झाला आशण शतथेच शशक्षण. शचत्रा यािंची आई 

शास्त्रीय  िंगीताच्या चािंगल्या जाणकार होत्या. आई ररयाज करायची, तर शचत्रा शािंतपण ेऐकत 

राहायची. कोणतेही शशक्षण न घेता  िंगीत शचत्राच्या न ान ािंमध्ये शभनलिं. वयाच्या पाचव्या 

वर्षीच शचत्रा ऑल इिंशडया रेशडओवर 'रवींद्र  िंगीत' गाऊ लागली होती. ऐकणारे चदकत व्हायचे. 

मात्र, त्याचिं उमलत्या वयातच म्हणजे वयाच्या 14-15 व्या वर्षीच घरच्यािंनी लग्न लावलिं. 

लग्नानिंतर त्या बिंगालहून महाराष्ट्रात आल्या. पती मुिंबईत राहायचे म्हणनू शचत्राचे नव ेबस्तान 

मायानगरीत झाले. एक वर्षाटनिंतर वयाच्या अवघ्या  ोळाव्या वर्षीच त्यािंनी एका गोंड  मलुीला 

(मोशनका) जन्म ददला. 

शचत्राचे पती देब ूदत्ता  िंगीताचे खूप शौकीन होते. त्यािंना शचत्रा यािंच्या गायनाबद्दल 

माशहती होती. म्हणून त्यािंनी कधीच गायनापा ून त्यािंना रोखलिं नाही. त्यािंच्या घरा मोर एक 

गुजराती पररवार राहत होता. हा पररवारही  िंगीतप्रेमी होता. अनेकदा त्यािंच्या घरी 



 िंगीतमैफली व्हायच्या. तेथे एका शशक्षकाकडून शचत्रा यािंनी तीन मशहन े िंगीत शशक्षण घेतल.े 

त्यानिंतर  िंगीतकार वैद्यनाथन यािंच्याशी ओळख झाली. त्यािंनी रेशडओवर सजिंगल्  गायनाची  िंधी 

ददली आशण पाहता पाहता शचत्रा 'सजिंगल स्टार' झाल्या. 

शचत्रा तशा सजिंगल गायनात अपघातानेच आल्या. त्या वेळी रेशडओवर लक्ष्मी शिंकर 

गाणार होत्या. त्या सहिंदी, त ेच अन्य भार्षािंतही गायच्या. त्या काळातल्या त्या हुकमी गाशयका 

होत्या. बैद्यनाथनशी शचत्रा यािंचे मैत्रीपूणट  िंबिंध होते. त्या वेळी लक्ष्मी शिंकर आजारी पडल्या की 

काही तरी अडचणी आल्या कोण जाणे. त्या वळेी रेकॉर्डांगची डेडलाइन ठरलेली अ ायची. 

बैद्यनाथन यािंना तर सजिंगल देणेच होते. आता प्रश्न पडला, की लक्ष्मी गाणार न ले तर मग द ुरे 

कोण गाणार? माहीत नाही कुठून चचेला  ुरुवात झाली. कौटुिंशबक मैत्री अ ूनही त्यािंना शचत्रा 

यािंच्या गायनाशवर्षयी फारशी माशहती नव्हती. गायन करीत अ तीलही, पण त्यािंना ह ेमाशहती 

नव्हतिं, की त्या चािंगल्या गातातही. 

ते अचानक शचत्रा यािंना म्हणाले, "चला तुम्ही गा. प्रयत्न करा." 

शचत्रा उडाल्याच. "मी गाऊ?" 

ते म्हणाल,े "हो... तुम्ही गायन कराच. प्रयत्न करा. त िंही ते सजिंगल आह.े" 

अशा प्रकारे शचत्रा यािंनी सजिंगल गायनात पाऊल ठेवलिं. जय  ौंदयट  ाबणाच्या 

जाशहराती ाठी ते सजिंगल होतिं. पुढ े ते लोकशप्रय झालिंच, शशवाय यामळेु शचत्रा यािंना अनेक 

रठकाणािंहून बोलावणिं यऊे लागलिं. यापूवी शचत्रा यािंनी कधीही बाहरे गायन केललेे नव्हते. 

वैद्यनाथन यािंनी शचत्रा यािंची सजिंगल ाठी कायमस्वरूपी शनयुिी केली. त्यािंना आता लक्ष्मी शिंकर 

नको होत्या. शचत्रा यािंची यानिंतर ओळख झाली मोसहिंदरशजत स िंग यािंच्याशी. ते देब ूदत्ता यािंच्या 

घरी अनेकदा रेकॉर्डांग ाठी यायचे. त्यािंनी शचत्रा यािंची रेकॉर्डांग ऐकली तेव्हा ते म्हणाल,े "ही 

तर एकदम नूर जहााँची आवाज आह!े" त्यािंनी दोन गाणी शचत्रा यािंना ददली. त्यातील एक गाणे 



जगशजतस िंग यािंच्या ोबत होते. अथाटत, मोसहिंदर यािंनीच जगशजतस िंग यािंची शचत्रा यािंच्याशी 

ओळख करून ददली होती. 

मोसहिंदर यािंनी जगशजतस िंग यािंची शचत्रा यािंच्याशी करून ददली ओळख 

 

शचत्रा यािंना आवडला नाही जगशजतस िंग यािंचा आवाज 

 

मोसहिंदर यािंना गाणे या ाठी रेकॉर्डांग करून हव ेहोते, की ते प्रोड्य ुरला ऐकवता येईल. 

त्या वेळी त्यािंनी अनेक नवोददत गायकािंना बोलावले होते. मान  मखुजी, यशपालस िंग ('गीत 

गाता चल' फेम),  लुक्षणा पिंशडत अशा  वाांना त्यािंनी एकत्र केले होते. या  वाांना ररह टल ाठी 

बोलावून घेतले. ही मैफल शचत्रा यािंच्या घरीच ब ली होती.  वट आर्टटस्ट आले. वेळ झाली. 

तेवढ्यात दारावर बेल वाजली. शचत्रा यािंनी दरवाजा उघडला. पाहतात तर काय,  मोर एक 

माणू  सभिंतीवर एक हात ठेवून झोपेच्या धुिंदीत उभा होता. शचत्रा यािंना  मोर पाहताच जागा 

झाला. घरात आला. 

थोड्या वेळाने मोसहिंदरशजत आल ेशन म्हणाले, "ओय लल्लू, ऊठ. तू अपना गाना देख ल.े" 

हा लल्लू उठला. तोंड- हात न धुताच बाजा (हामोशनअम) ओढून ब ला. शचत्रा यािंच्या ह 

जमलेल्या  वटच कलाकारािंना त्या वेळी जगशजत नावाचिं गारूड अशजबातच माशहती नव्हतिं. 

मोसहिंदरशजत स िंग यािंनी त्याची ओळख करून ददली. "हा पिंजाबमधून आलेला आह.े जगशजतस िंग 

नाव आह ेत्याचिं." 

एक तर जगशजत झोपेतून उठले होते. त्यात त्यािंचा आवाज डबल. शचत्रा यािंनी तर त्याला 

कधीच ऐकललेिं नव्हतिं. 



मोसहिंदर शचत्रा यािंना म्हणाल,े "तुला याच्या ोबत डुएट गायचिंय." 

शचत्रा चपापल्या. त्या म्हणाल्या, "प्पलीज, माफ करा. हा क ा डबल भारी आवाजात 

गातोय आशण माझा दकती पातळ आवाज! मी त्याच्या स्ट्रेंथने नाही गाऊ शकणार. ह ेडुएट गाणिं 

माझ्याकडून नाही होणार." 

शचत्रा जगशजत यािंची आणखी एक  वय  ािंगतात- ते म्हणजे एकदा त्याच्या हातात 

बाजा गेला तर तो द ुऱ्याच्या नशशबातच येतच नव्हता. तोच गात राहणार. द ुऱ्याला काही 

 िंधीच नाही. 

1967 मध्ये जगशजत यािंचा पशहला इपी शनघाला 

 

जगशजतस िंग यािंनी अ  ेसजिंकल ेशचत्रा यािंच ेमन 

एकदा ररह टल द ुऱ्या रठकाणी ठेवली होती. शतथे हीच  वट आर्टटस्ट मिंडळी होती. 

जगशजतस िंगही तेथे होते. ररह टल  िंपली आशण  वट घरी जाण्या  शनघाले. त्या वेळी शचत्रा 

जगशजत यािंना म्हणाल्या, "तू कुठे राहतो?" 

तो म्हणाला, "मी आग्रीपाडा, शेर-ए-पिंजाब." 

शचत्रा यािंच्या रस्त्यावरच त्यािंचा एररया होता. त्यामुळे त्यािंनी जगशजतस िंग यािंना 

त्यािंच्या कारमध्य ेशलफ्ट ददली. त्या म्हणाल्या, "मी तुम्हाला  ोडते, पण ड्रायव्हर आधी मला घरी 

 ोडेल. निंतर ड्रायव्हर तुम्हाला तुमच्या खोलीवर  ोडेल." 

शचत्रा त्यािंच्या घराजवळ उतरल्या. घराकड ेशनघणार त्याच वेळी त्यािंना वाटलिं, की अरे 

आपण याला चहापाणी शवचारलिं पाशहजे. 



"चला चहा घेऊया आपण घरी." -शचत्रा 

या आग्रहावर जगशजत लगेच आल.े घरात बाजा होताच आशण बाजा पाशहला की 

जगशजत  ोडत न ायचे. शचत्रा दकचनमध्य ेचहा बनवायला गेल्या. चहा बनवून बाहरे आल्या, 

तर जगशजत तल्लीन होऊन गात होते. शचत्रा यािंनी त्यािंची तिंद्री भिंग न करता शािंतपण े

त्यािंच्या मोर ब ल्या. शचत्रा यािंना त्यािंच्या आवाजाची जाद ूतेव्हा कळली. त्यािंनी मनात शवचार 

केला, की याचिं गाणिं आपल्याला थोडिं िंही आवडलेलिं नव्हतिं, पण आता जो हा गात आह,े त्यात 

वेगळीच जाद ूआह.े कारण या वेळी ते कोणा ाठीही गात नव्हते, तर उत्स्फूतटपणे गात होते. त्या 

गाण्याचे शब्द होते... 

धुिंआ उठा था दीवाने के जलते घर   े ारी रात, 

लेदकन वो ़िामोश रह ेदशुनया के ड़र   े ारी रात 

(गीतरचना : शमीम शहाबादी) 

हचे गाणिं पुढ ेटर्नांग पॉइिंट ठरलिं. त्या वेळी शचत्रा यािंना कम्पोशझशन काय चीज अ त ेते 

 मजलिं. यापूवी त्या कधीही कम्पोशझशन  मजून घेण्याच्या फिं दात पडत नव्हत्या. फि गाणिं 

गायचिं, एवढिंच त्यािंना ठाऊक होतिं. मात्र, जेव्हा ह ेगाणिं ऐकलिं, तेव्हा त्यािंचे डोळे खाडकन् उघडल.े 

शचत्रा यािंनी आश्चयाटने शवचारलिं, "ह ेगाणिं तुम्ही ब वलिं?" 

ते म्हणाल,े "हो." 

शचत्रा चदकत झाल्या. शचत्रा यािंना आणखी धक्का तर पुढ ेब ला. कारण कॉलेज  िंपवून 

जेव्हा जगशजत मुिंबईत पाऊल ठेवलिं त्याच्याही दोन-तीन वर्षाांपूवी त्यािंनी ही चाल ददली होती. 

त्या वेळी जगशजत यािंचिं वय अ ले 21-22 वर्षाांचिं. तेव्हा ह ेगाणिं त्यािंनी ब वलिं होतिं. 

त्यानिंतर शचत्रा यािंना जगशजतस िंग यािंचेही गाणे आवडू लागल.े. इथूनच पुढ ेएकमेकािंशी 

 िंवादाचा श लश ला  रुू झाला. दोघािंनी सजिंगल गायन  ुरू केल.े शचत्रा यािंना एका सजिंगल ाठी 



200 रुपय ेशमळत होते, तर जगशजतस िंग यािंना 50 ककिं वा 100 रुपय.े कमाल ही होती, की बिंगाल 

आशण पिंजाबची ही जोडी  ुमारे 20 भार्षािंमध्य ेसजिंगल गायन करीत होती! 

कौन ह ैहर  ुबह  भी को  वारे 

दक  की ये आाँखे ये प्पयार के तारे 

ये नमी ये गमी ये स्वाद ये चेहरे 

ये रौनक जगायें... 

आशण लगेच जाशहरातीची लाइन ऐकवली जाते...अ ली वनस्पती आज भी ममता की 

क ौटी पर खरा.. 

ही जाशहरात 60 च्या दशकातील अ ेल, जी रेशडओवर जगशजतस िंग यािंच्या आवाजात 

सजिंगलच्या स्वरूपात ऐकायला शमळायची 

  



५ 

गझलािंवर बिंदी! 

 

शचत्रा यािंच्या वैवाशहक आयुष्यात एक वादळ आलिं. त्यािंचे पती देब ूदत्ता यािंनी द ुऱ्या 

लग्नाचा शनणटय घेतला. हा शचत्रा यािंना मोठा धक्का होता. शचत्रा यािंना ह े हन होण्यापलीकडचिं 

होतिं. त्यामुळे एके ददवशी शचत्रा यािंनी शनमूटपणे घटस्फोटावर  ह्या केल्या आशण मलुगी 

मोशनका ोबत पतीचे घर  ोडले.  खुवस्तूत रमलेल्या शचत्रा आता एका खोलीच्या लहानशा 

फ्लॅटमध्य ेराहू लागल्या. आयुष्य आता वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपलिं होतिं. तो 1968 चा एशप्रल 

मशहना होता. अथाटत, अ ा प्र िंग कधी वाट्याला येईल, अ िं त्यािंना स्वप्नातही वाटलिं नव्हतिं. मात्र, 

ह ेकटू  त्य शचत्रा यािंनी स्वीकारलिं. त्यानिंतर शचत्रा जगशजतस िंग यािंना  प्पटेंबर 1968 मध्य े

भेटल्या, जेव्हा ते रेकॉर्डांगला आले होते. मात्र, जगशजतस िंग यािंच्या मनात एक गोष्ट कायमची 

घर करून राशहली, ती म्हणजे शचत्रा यािंना आपला आवाज अशजबात आवडत नाही ते काहीअिंशी 

खरिंही होतिं! त्या वेळी शचत्रा यािंना तलत महेमूद यािंचा मखमली आवाज कमालीचा आवडायचा. 

त्यात जगशजतस िंग यािंचा आवाज त्यािंच्या आवाजाशी अशजबात मेळ खात नव्हता. त्यािंच्या मनात 

एकच  ुरू होतिं, की शचत्रा यािंना क िं इम्प्रे  कराविं म्हणजे त्या आपल्या आवाजाला दाद देतील. 

त्यामुळे त्यािंनी एक मागट शनवडला, तो म्हणजे तलत मेहमूद यािंच्या ारखिं गाण्याचा ररयाज करण.े 

त्यामुळे ते तलत मेहमूद यािंचे गाणे ददव रात्र गुणगुणत राहायचे... 

 ीने में  लुगते हैं अरमािं 

आाँखों में उदा ी छाई ह ै

ये आज तेरी दशुनया   ेहमें 

तिदीर कहााँ ले आई ह ै

 ीने में  लुगते हैं अरमािं 



जगशजत आशण त्याच्या शमत्रािंनी शमळून रेन्बो म्युशझक या नावाने एक ऑकेस्ट्रा गु्रप 

बनवला होता. य़ा गु्रपमध्ये शचत्राही होत्या. ईदमध्ये त्यािंना आदिकेला जाण्याचा प्रस्ताव आला. 

मग जगशजत आशण शचत्रा ह रेन्बो म्युशझक गु्रप आदिकेला रवाना झाला. त्या वेळी जगशजतस िंग 

शचत्रपटगीतेच अशधक गात होते. आदिकेतून परतले तर नव्या अडचणीत  ापडल.े त्या वेळी 

रिंगभेदामुळे आदिका वेगळा पडला होता. भारतानेही त्या देशाशी कोणतेही  िंपकट  न ठेवण्याचे 

धोरण अवलिंबले होते. अ े अ तानाही जगशजतस िंग यािंचा गु्रप तेथे मैफली घेतोच क ा, अ ा 

बाका प्र िंग उभा ठाकला. मात्र, ते जगशजतस िंग यािंना कुठे माहीत होतिं! जगशजतस िंग आशण 

त्यािंचा गु्रप मायदेशी परतला तेव्हा  वाांचे पा पोटट जप्त करण्यात आले. एवढेच नाही, तर 

आकाशवाणीवर जगशजतस िंग यािंच्या गझलािंवर बिंदी घालण्यात आली. 

या घटनेच्या बऱ्याच कालावधीनिंतर हा शतढा  ुटला. या आदिका दौऱ्यात जगशजत 

आशण शचत्रा यािंनी एकमकेािंना जाणून घेतलिं होतिं. नव्या नात्याचे बीज रोवल ेगेल ेहोते. अखेर एक 

ददव  अ ा आला, की पिंजाबने बिंगाल मोर एक प्रस्ताव (प्रपोज) ठेवला. 

 

जगशजतस िंग यािंनी घातली शचत्रा यािंना मागणी 

अथाटत शचत्रा यािंना मागणी घालणिंही गमतीदार होतिं. त्या वेळी शचत्रा दकचनमध्य े

स्वयिंपाक करीत होत्या. त्याच वेळी दरवाजावर टक टक आवाज आला. दरवाजा उघडला तर 

जगशजतस िंग  मोर उभ.े त्यािंची अवस्था खूपच शवशचत्र होती. चेहरा पडलेला. अशतशय जजटर 

अवस्थेत ते होते. त्यािंना धड बोलताही येत नव्हतिं. घरात आले शन थटे दकचनमध्येच जाऊन ब ले. 

शचत्रा यािंच्या लक्षात आलिं, की जगशजत तापाने फणफणत आहते.   

शचत्रा त्यािंना म्हणाल्या, "तुम्ही जरा वेळ ब ा. मी तुम्हाला गरम पाणी करून देते. तुम्ही 

त्याची वाफ घ्या." 



 

शचत्रा यािंनी टॉवेल ददल्ा. तो टॉवेल डोक्यावर टाकून ते वाफ घेत होते. शचत्रा पाठमोऱ्या 

उभ्या होत्या. काही तरी भाजीपाला कापत होत्या. त्याच वेळी त्यािंना जगशजतस िंग म्हणाले, 

"मला तुझ्याशी लग्न करायचिंय." 

शचत्रा चदकत झाल्या. म्हणाल्या, "काय? ह ेकाय नवीन..? माझिं लग्न झाललेिं आह.े" 

जगशजतस िंग म्हणाले, "मी तुझ्या होकाराची वाट पाहीन." 

शचत्रा काहीशा हरैाण झाल्या. कारण जेव्हा जगशजतस िंग यािंनी प्रपोज केलिं, तेव्हा शचत्रा 

यािंची केवळ मैत्रीच होती. मग लग्नाचा शवर्षय क ा काय आला? कोणतेही कनेक्शन नव्हतिं. शचत्रा 

तशा िें डली होत्या. त्यािंचे पतीही जगशजतस िंग यािंना म्हणायचे, तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा तू ये. 

जेवण कर, पाशहजे तेव्हा राहा. ह े गळिं होतिं. जगशजतस िंगही येत होते. इतरही अनेक जणािंचा 

राबता होता. ते कॅरम खळेायचे, पत्त ेखेळायचे. त्यापैकीच एक जगशजतस िंग होते. तो एक फॅशमली 

िें ड झाललेा होता. ब  एवढाच जगशजतस िंग यािंच्याशी शचत्रा यािंचा पररचय होता. आता 

अचानक द ुऱ्या लग्नाचा प्रस्ताव आल्याने त्या काहीशा शिधा मनःशस्थतीत  ापडल्या. कारण 

नुकताच घटस्फोट झाला होता आशण मुलगीही मोठी होत होती. द ुऱ्या लग्नामुळे शतच्यावर काय 

पररणाम होईल, याची शतला जास्त सचिंता होती. शचत्रा यािंची स्वतःशीच एक लढाई  ुरू होती. 

त्यामुळे त्यािंनी जगशजतस िंग यािंना टाळलिं. अथाटत, या नकारामुळे त्यािंच्या मैत्रीत मात्र कटुता कधी 

आली नाही. हळूहळू या मैत्रीने एक जबाबदारीही पेलली होती. एका तरुण मशहलेनिं एकटिं राहणिं, 

त्या काळी भयिंकर जोखमीचिंही होतिं मुळी. या एकटेपणात शचत्रा यािंना भक्कम आधार ददला अ ेल 

तर तो जगशजतस िंग यािंनी. घरातला बल्ब बदलण्यापा ून मुलगी मोशनकाची काळजी घेण्यापयांत 

ते शचत्रा ोबत राशहले. मोशनका ाठी ते 'जगशजतकाकू' होते. ह े गळिं शचत्रा यािंना कळत नव्हतिं 



अ िं नाही; पण ते त्या शािंतपणे पाहत होत्या. त्यािंना जाणवलिं, की आपण आता आयुष्यात आणखी 

जोखीम घेऊ शकत नाही. काळ कापरा ारखा उलटत होता. 

 

ना बाँडबाजा, 30 रुपयािंत केलिं लग्न! 

दोन वर्षाांनी जगशजतस िंग यािंनी पुन्हा शववाहाचा प्रस्ताव ठेवला. या वेळी शचत्रा त्यािंना 

नकार देऊ शकल्या नाहीत. शववाहाला अखेर ग्रीन श ग्नल शमळाला. लग्नाची तयारी  ुरू झाली. 

शमत्रमिंडळींना माशहती देण्यात आली. वशडलािंच्या मनात जगशजत यािंच्याशवर्षयी अजूनही नाराजी 

होती. त्यामुळे लग्नात त्यािंची कोणतीही भूशमका न ेल, यात शिंका नव्हती. दोघािंनी शनशश्चत केलिं, 

की मिंददरात  ाध्या पद्धतीने लग्न करायचिं. कारण धूमधडाक्यात लग्न करण्याचिं त्यािंचिं अशजबात 

बजट नव्हतिं. अखेर 1970 मध्य ेभारतातील या दोन ताऱ्यािंनी अवघ्या 30 रुपयािंत लग्न उरकलिं! 

प्रश द्ध गायक भूपेंद्र याच शमत्रमिंडळींमध्य ेहोते. त्यािंनी दोन हार आणले. जगशजत यािंचा 

तबलावादक हरीश यािंनी अधाट दकलो शमठाईचा बॉक्  आणला. पिंशडतजींनी फेरे घालण्या  

 ािंशगतले आशण पाच शमशनटािंत लग्न उत् ाहात  िंपि. ना बाँडबाजा, ना बारात, ना धमूधाम, ना 

रर ेप्पशन. दोन वेगवेगळ्या मागाांवरचे प्रवा ी आता एकाच नावेत ब ल ेहोते. त्या वेळी कोणीही 

कल्पना केली न ेल, की ही जोडी भारतातील कोट्यवधी रश कािंच्या मनावर अशधराज्य गाजवेल. 

आता सजिंगल स्टार शचत्रा यािंना जगशजतस िंग यािंच्या रूपाने पतीच नाही, तर गुरूही 

शमळाला होता. शचत्रा यािंना सहिंदी आशण बिंगाली बोलता येत होती,  मजत होती आशण गाताही 

येत होतिं. मात्र, गझलशवश्वात उदूटची  मज अत्यिंत आवश्यक होती. जगशजतस िंग यािंनी त्यािंचिं 

उदूटशीही नातिं जोडलिं. शचत्रा यािंचिं वैशशष्ट्य होतिं, की एकदा लक्षपूवटक ऐकलेलिं त्या तिंतोतिंत कॉपी 

करीत होत्या. लग्नानिंतर काही ददव  भटकण्यात गेले. निंतर दोघहेी रोजीरोटीचा जुगाड करण्यात 

व्यस्त झाले. त्या काळात शब्रजनारायण नावाचे व्यिी होते.  िंगीत रश क आशण जाणकार होते. 



तेथील रिंगभवनात ते दरवर्षी 'एक श्याम गझल के नाम' करायचे. याच गझल कायटक्रमातून या 

जोडीचा शुभारिंभ झाला. दोघािंनी दोनच गझला  ादर करीत  िंपूणट मफैल लुटली. 

 

जगशजत-शचत्रा जोडीच ेखलुलिं भाग्य... 

1971 ह ेवर्षट जगशजतस िंग यािंच्या ाठी दोन गोड बातम्या घेऊन आलिं. जानेवारी 1971 

मध्ये शचत्रा यािंचा पशहला अल्बम माकेटमध्ये आला आशण ऑगस्टमध्ये नवा पाहुणा आला. शववेक 

त्याचिं नाव. पशहला अल्बम उभयतािंच्या आयुष्यातला यादगार ठरला. पुढ ेझालिं काय, की गझल 

कायटक्रम  िंपल्याबरोबर एचएमव्हीचे अशधकारी या जोडीला भेटले. ते अशधकारी होते जी. एन. 

जोशी.  िंगीताचे उत्तम जाणकार होते. त्यािंनी दोघािंचेही कौतुक केले आशण नव्या रेकॉर्डांगचे 

आमिंत्रणही ददले. ते म्हणाले, मी माचटमध्ये ररटायडट होतोय. त्याच्या आधी या मलुाचिं 

(जगशजतस िंग) रेकॉर्डांग करण्याची माझी इच्छा आह.े त्या वेळी दोघािंनाही खूप आनिंद झाला. 

कारण अशी भली माण िं आजकाल कुठे शमळतात? 

जगशजत आशण शचत्रा त्यािंना स्टुशडओत भेटायला गेले. तेव्हा अ िं ठरलिं, की खय्याम 

यािंच्यावर  िंगीताची जबाबदारी  ोपवली जावी. खय्याम यािंनी ती स्वीकारलीही, पण काळ 

उलटत गेला. खय्याम काही आल े नाहीत. स्टार लोकािंचिं अ िंच लहरी काम अ तिं. त्यामुळे 

रेकॉर्डांग होऊ शकलिं नाही. शेवटी जगशजतस िंगच म्हणाले, ''मी ह ेकरू शकतो.'' जोशी खूश झाल.े 

ते म्हणाल,े ''ही तर खपू चािंगली गोष्ट आह.े'' 

जगशजतस िंग यािंनी चार गाणी किं पोज केली. त्यापैकी एक गाणिं अशतशय गाजलिं. ते 

म्हणजे... 

वो जो हम में तुम में िरार था 

तुम्हें याद हो दक न याद हो 



पुढ ेजगशजतस िंग यािंच्या शमत्रमिंडळींमध्य ेआणखी वादकािंची भर पडली. ते रोज ता न ्

ता  ररयाज करीत होते. शचत्रा यािंच्या ाठी तो एक अशवस्मरणीय काळ होता. त्या जगशजतस िंग 

यािंच्याकडून  िंगीताचे बारकावे शशकत होत्या. 

 ीफट  शबनम ही शान-ए-गुशलस्तााँ नहीं 

शोला-ओ-गुल का भी दौर चलता रह े

अश्क भी चश्म-ए-पुरनम   ेबहते रह े

और ददल   ेधुआाँ भी शनकलता रह े

शचत्रा यािंच्या आवाजातली शमठा  काही औरच होती! एकट्या गात राशहल्या, की 

त्यािंच्या आवाजात  हजता अ ायची; पण जगशजतस िंग यािंच्या ोबत गायला ब ल्या, की ते 

त्यािंच्या ाठी एक आव्हान अ ायचिं. जगशजतस िंग यािंना ऐकणाऱ्यािंच्या मूडची शवलक्षण  मज 

होती. म्हणजे त्यािंनी एक प्रकारे रश कािंची नाडी ओळखली होती. त्यािंना ह ेकळायचिं, की शचत्रा 

यािंच्या आवाजातला कोणता रिंग दाद शमळवून जाईल. ही जोडी कमालीची शहट होत गेली. दोन 

वर्षाांनी त्यािंचा आणखी एक अल्बम- ' पुर  ेव्हन' आला. या अल्बममधील गझल लोकिं  आजही 

गुणगुणतात... 

जब भी आती ह ैतेरी याद कभी शाम के बअ'द 

और बि जाती ह ैअफ़् ुदाट-ददली शाम के बअ'द 

ही जगशजतस िंग यािंची ' ुपर  ेव्हन'मधील आवडती गझल. दोघािंचेही  रू छान जळल े

होते. घरचीही आर्थटक घडी  ुधारत होती. जगशजतस िंग यािंनी पैशािंची बचत करीत घरी 

मशनऑडटर करणे  रुू केले होते. वशडलािंची नाराजीही हळूहळू दरू होत गेली. मलुाचा आवाज 

रेशडओवर ऐकताना त्यािंना कमालीचे कौतुक वाटायचे. डोळ्यािंत आनिंदाश्र ूतरळायचे. जगशजत 

यािंच्या उदरशनवाटहाचे माध्यम म्हणजे पाटी, लाइव्ह शो आशण  िंगीत मदैफली. द ुरीकडे शचत्रा 

यािंनीही सजिंगल गायन  ोडललेे नव्हते. त्यािंचे शवदेश दौरेही वाढले होते. गिंगानगरचा खोडकर 

तरुण व्याव ाशयक गायक होत होता. मायानगरी तर त्यािंच्या ाठी कापेट अिंथरुणच ब ली होती. 



एके ददवशी एचएमव्हीकडून रेकॉर्डांगचा नवा प्रस्ताव आला. त्या वेळी रेकॉर्डांगमध्य े

एचएमव्हीशशवाय द ुरी किं पनीच नव्हती. ते म्हणाल,े की तुम्ही एलपी रेकॉर्डांग करा. 

जगशजतस िंग यािंना इपीचा त ाही दहा वर्षाांचा अनुभव होताच. मात्र, तरीही त्यािंना त्या योग्यतेचे 

 मजले जात नव्हते, की ते एलपी रेकॉडटही करू शकतील. दहा वर्षाांनिंतर जगशजत- शचत्रा यािंना 

ही  िंधी शमळाली. त्यात या दोघािंचा पशहला धमाकेदार अल्बम आला- 'दद अनफॉरगेटेबल् '. 

भारतीय आशण पशश्चमी यिंत्रािंचा अनोखा  िंगम या अल्बममध्य ेहोता. या अल्बमने या जोडीला 

एका रात्रीत स्टार बनवले. भारतीयािंनी अनुभवलिं, की कशा प्रकारे श्रीमिंतािंच्या मैदफलीतून 

 ामान्य माण ाच्या घरात गझल पोहोचली होती. हा 1976 चा काळ होता. 

या अल्बममध्ये जगशजत यािंनी एक शहट नज्म गायली. ती म्हणजे... 

बात शनकलेगी तो दफर दरू तलक जायेगी 

लोग बेवजह उदा ी का  बब पूछेंगे 

  



४ 

८० हजारािंची रॉयल्टी! 

 

बात शनकलेगी तो दफर दरू तलक जायेगी... 

जावेद अख्तर यािंनाही ही नज्म खूप आवडते. त्यािंनी पशहल्यािंदा ही नज्म ऐकली ती 

अशमताभ बच्चन यािंच्या घरी. त्या वेळी जावेद अख्तर यािंचिं नेहमीच त्यािंच्याकड े येणिं-जाणिं 

अ ायचिं. तेही कधी अख्तर यािंच्याकडे यायचे. त्या वेळी रशववारी अ ेच एकदा अशमताभ यािंच्या 

घरी जावेद अख्तर गेल.े त्या वेळी अशमताभ त्यािंना म्हणाल,े ''मी तुम्हाला एक अल्बम ऐकवतो.'' 

त्यािंनी तो प्पले केला आशण ही  रेुल नज्म कानी पडली. जावेद अख्तर यािंनी पशहल्यािंदाच हा 

आवाज ऐकला. तोपयांत जगशजतस िंग ही काय चीज आह ेह ेत्यािंना अशजबात माहीत नव्हतिं. 

जावेद अख्तर यािंनी कुतूहलाने शवचारलिं, "कोण आहते ह?े" 

अशमताभ बच्चन म्हणाले, "ह ेजगशजतस िंग.." 

खरोखर जगशजतस िंग यािंच्या आवाजातली बात शनकली आशण दरू तलक गेली... 

 

त्या वेळी एलपी रेकॉडट होण े नव्या कलाकारा ाठी खपू मोठी गोष्ट होती. 

'अनफॉरगेटेबल् ' हा अल्बम अशवस्मरणीयच होता. तो शवस्मरणात कधीच गेला नाही. त्या 

काळात ही मोठी क्रािंती होती.  िंगीताचा चेहरामोहराच बदलला. अथाटत, या अल्बमची 

लोकशप्रयता पाहायला जगशजत आशण शचत्रा भारतातच नव्हते. ते एका शेख यािंच्या 

आमिंत्रणावरून कुवेतला गेलेल ेहोते. कुवेतमधील शानदार मैफली गाजवल्यानिंतर दबुई, निंतर 

िाँकफटट, लिंडनला रवाना झाले.  हा मशहन्यािंनिंतर जेव्हा जगशजत आशण शचत्रा मायदेशी परतल े



तेव्हा तर ते थक्कच झाले. 'अनफॉरगेटेबल् 'ने  गळे शवक्रम मोडीत काढले. जगशजत-शचत्रा 

मायदेशी येताच एचएमव्हीने 80 हजारािंचा रॉयल्टीचा धनादेश त्यािंच्या हाती  ोपवला. 1976 

चा तो काळ. त्या वेळी 80 हजार रुपय ेम्हणजे छोटी रक्कम नव्हती. जगशजत-शचत्रा यािंना जण ू

काही खजानाच शमळाला होता. भारतातील गझलशवश्वातली ती एक खामोश क्रािंती होती. 

या 'अनफॉरगेटेबल् ' अल्बमचे कव्हर शचत्र तयार केल ेहोते शचत्रा यािंचे पशहले पती देब ू

दत्ता यािंनी. या रेकॉडटचा आणखी एक फायदा झाला. जगशजत यािंच्या वशडलािंची नाराजी 

कायमची दरू झाली. आता वशडलािंना जगशजतस िंग यािंचा अशभमान वाटू लागला. ते स्वतःही 

जगशजतच्या गझला गुणगुणायचे. एका मलुाला आणखी काय हविं होतिं! या वेळी जगशजत यािंनी 

शनशश्चत केलिं, की आता मुलगा शववेकची आजी-आजोबािंशीही भेट व्हायला हवी. जगशजत 

शचत्रा ोबत लुशधयानाला गेल,े जेथे त्यािंचे आईवडील राहत होते. घरी जगशजत यािंचे भरपरू 

लाडकौतुक झाल.े त्यानिंतर हा पररवार कोलकात्याला गेला. 

लग्नानिंतर शचत्राच्या आईवशडलािंशी जगशजत यािंची एकदाही भटे झालेली नव्हती. शवशेर्ष 

म्हणजे, त्यािंना शचत्राचा घटस्फोट आशण द ुऱ्या लग्नाचिंही माहीत नव्हतिं. त्यािंना एवढेच माहीत 

होतिं, की शचत्रा देब ूदत्ता यािंच्या ोबत खूश आह.े मात्र, जेव्हा कळलिं की शचत्राच्या आयषु्यात 

बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहते, तेव्हा ते स्तब्धच झाले. मात्र, जगशजतला भेटल्यानिंतर 

त्यािंना कल्पना आली, की मुलीने घेतललेा शनणटय चुकीचा नाही. पुढ े त्यािंनी नेहमीच जगशजत 

यािंना मुला ारखिं मानलिं. 

दकशोरावस्थेपा ूनच जगशजत यािंचा  ुदफयाना आशण आध्याशत्मकतेकडे अशधक कल 

होता. शशमल्यात पिंजाबचे लोकशप्रय कवी शशवकुमार बटालवी यािंना ते भेटले. या भटेीतच 

जगशजत यािंना त्यािंच्या कशवतािंनी अक्षरशः वेड लावलिं. त्याच वेळी त्यािंच्या मनात एक  ुप्त अपेक्षा 

होती, की कधी तरी आपल्याला बटालवी यािंच्या कशवतािंच्या गायनाची  िंधी शमळो. आयषु्यात 

अशा  िंधी अवश्य येतात जेव्हा तुम्ही शशखराकडे जात अ तात, तेव्हा  माज तुमच्या इच्छेपुढ े



नतमस्तक होतो; पण जोपयांत तुम्ही अनोळखी अ तात तेव्हा दकती तरी इच्छा-आकािंक्षा दम 

तोडतात. 'अनफॉरगेटेबल् 'ने लोकशप्रयतेचे शवक्रम मोडल्यानिंतर जगशजत स िंग यािंनी 

एचएमव्ही मोर बटालवी यािंच्या कशवतािंच्या गायनाचा रेकॉडट काढण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 

जगशजत स िंग यािंच्या लोकशप्रयतेमुळे एचएमव्हीचा त्यािंच्यावर शवश्वा  वाढला होता. किं पनीने 

जगशजत यािंच्या प्रस्तावाला लगेच मिंजुरीही ददली. जगशजत-शचत्रा यािंच्या या अल्बमचे नाव होते- 

'शबरहा दा  लुतान  दाबहार.' या अल्बमचे कव्हर शडझाइन केल ेहोते प्रश द्ध शचत्रकार इमरोज 

यािंनी. हा काळ होता 1978 चा. 

जगशजत आशण शचत्रा यािंचे आयुष्य छान चालल ेहोते. दोघािंचेही एकापके्षा एक शहट 

अल्बम येत होते. लोक तर त्यािंच्या अल्बमचे ददवाने झाले होते. जेवढे ते भारतात लोकशप्रय होते 

त्यापेक्षा अशधक लोकशप्रयतेचे शशखर शवदेशात गाठले होते. त्यािंच्या लोकशप्रय अल्बममधून एका 

अल्बमची ककिं वा गझलेची शनवड करणे प्रचिंड अवघड आह.े  वटच अल्बममध्ये त्यािंनी नवनवीन 

प्रयोग केल ेहोते. त्या वळेी 'काळा तवा' कालबाह्य ठरला आशण ऑशडयो कॅ ेटन ेक्रािंती घडवली. 

प्रत्येक कॅ टेच ेकव्हर काही पानािंचे अ ायचे. त्यावर  गळ्याच गझला छापलेल्या अ ायच्या. 

ही कल्पना जगशजतस िंग यािंनीच पशहल्यािंदा लोकशप्रय केली. भारतातील घराघरािंत गझल 

पोहोचशवण्याची जगशजतस िंग यािंची ही कल्पना अद्भुतच म्हणायला हवी. जगशजत- शचत्रा यािंनी 

काही गझला अशाही गायल्या, ज्या अल्बमच्या माध्यमातून  िंगीतप्रेमींपयांत पोहोचू शकल्या 

नाहीत. त्या अप्रशतम गझलािंपैकी एक म्हणजे... 

 

 र शज  पे न झुक जाए उ े दर नहीं कहते 

हर दर पे जो झुक जाए उ े  र नहीं कहत े

 

 



'शबरहा दा  लुतान'निंतरच्या दहा वर्षाांत जगशजत आशण शचत्रा या दोघािंचे 16 अल्बम 

आले. या  वट अल्बमनी लोकशप्रयतेचे शवक्रम रचले. त्यािंनी देश-शवदेशािंत जेवढ्या गझला गायल्या 

त्या आता कालौघात धू र होत आहते. मात्र, शवदेशातील काही ददी जाणकारािंनी त्यािंच्या काही 

गझला आजही जपून ठेवल्या आहते. भारतातही अनेकािंना या गझलािंशवर्षयी माशहती न ेल. 

त्यािंच्या अनेक गझला अशा आहते ज्या शवदेशातच गायल्या आहते. भारतात त्यािंनी कधी त्या 

 ादर केलेल्या नाहीत. एका ददी रश काने त्यािंना शवचारलिं होतिं, की ''तुम्ही शवदेशात ज्या गझल 

पेश करतात, त्या भारतात कधी  ादर केल्या नाहीत. उलट शवदेशात  ादर केलले्या गझल तर 

दकती तरी पटीने  ुरेख होत्या. मात्र भारतात तुम्ही पिंजाबी धाटणीच्याच गीतािंना प्राधान्य ददलिं. 

अ िं का?'' त्यावर त्यािंनी एका वाक्यात उत्तर ददलिं, ''ती एक्स्पोटट क्वाशलटी होती!'' जगशजत स िंग 

यािंनी प्रेक्षकािंची न  ओळखललेी होती. त्यामुळे कुठे कोणत्या गझलािंना दाद शमळेल आशण 

कोणत्या गझलािंना नाही, याची त्यािंना कमालीची जाण होती. कदाशचत यामुळेच त्यािंनी शवदेशात 

गायलेल्या गझला भारतात कधीच  ादर केल्या नाहीत. त्यािंच्या अनेक रेकॉडटची लोकशप्रयता 

दरूपयांत पोहोचली होती. 1979 मध्ये 'कम अलाइव्ह इन अ लाइव्ह' ही रेकॉडटही प्रचिंड गाजली. 

 

जगशजतस िंग यािंचे  हयोगी कलाकार  ाउिंड इिंशजनीअर दमन  ूद यािंनीही 

अल्बमशवर्षयीच्या आठवणींना उजाळा ददला. ते म्हणतात, की 'कम अलाइव्ह..' ही रेकॉर्डांग जेव्हा 

तुम्ही ऐकाल तेव्हा अ  ेवाटेल की आपण लाइव्ह कॉन् टट ऐकतोय. मुळात ती लाइव्ह रेकॉर्डांग 

अशजबात नव्हती. जगशजत यािंनी स्टुशडओमध्य ेलोकािंना बोलावून त्यािंची उत्स्फूतट दाद रेकॉडट 

केली. निंतर जगशजतस िंग यािंनी गझल रेकॉडट करून त्यात लोकािंची उत्स्फूतट दाद शमसक् िंग केली. 

ही जीशनअ  आयशडया जगशजतस िंग यािंची होती. म्हणजे काळाची पाऊल े त्यािंनी दकती पूवी 

ओळखली होती. आजही अशा प्रकारची शमसक् िंग होते. मात्र, 80 च्या दशकात अ ा शवचार 

करणारे जगशजत स िंग काळाच्या दकती पुढ ेहोते याचे ह ेउदाहरण. 



तलत अशझझ यािंनी 1979 मध्ये ऑल इिंशडया रेशडओशी अल्बमचा करार केला, तेव्हा 

त्यािंनी जगशजतस िंग यािंचीच मदत घेतली. तलत यािंनी जगशजत यािंना फोन करून शवचारलिं, की 

मी एक अल्बम काढतोय. तुम्ही त्या ाठी कम्पोशझशन्  कराल का? जगशजतस िंग लगेच हो 

म्हणाले. 'जगशजतस िंग प्रेझेंट्  तलत अशझझ' हा तो अल्बम. निंतर 'मै और मरेी तनहाई' अ े अनेक 

शहट अल्बम जगशजतस िंग यािंनी ददल.े उदूट  ाशहत्यातील लोकशप्रय नाव म्हणजे डॉ. बशीर बद्र. 

त्यािंच्याही अनेक गझला जगशजतस िंग यािंनी गायल्या. 

  



७ 

जीवघणेा आघात 

 

जगशजतस िंग यािंचे परदेशातील लाइव्ह कॉन् टट प्रचिंड लोकशप्रय अ ायचे. लोकािंना 

शतकीट शमळत नव्हते इतकी प्रचिंड गदी अ ायची. त्याची प्रचीती लिंडनमधील रॉयल अल्बटट 

हॉलमध्य ेआली. 1981 मध्ये हा कायटक्रम होता. या अल्बटट हॉलची क्षमता  हा हजार प्रके्षक 

क्षमतेची होती. बर्मांगहमॅ ह अनेक रठकाणाहून प्रेक्षक आले होते. शवश्वा  ब णार नाही, पण 

अनेकािंना शतकीट शमळाले नाही म्हणून माघारी दफरावे लागल.े शगटारवर क्लेरन्  पीटर न यािंनी 

त्या वेळी  ाथ िंगत केली होती. या आठवणींना त्यािंनी एके रठकाणी उजाळा ददला होता. हा 

कायटक्रम  ुपरशहट झाल्याने पुढ े1982 मध्य ेयाच कायटक्रमाचा अल्बम काढण्यात आला. तो म्हणजे 

'लाइव्ह अॅट दद रॉयल अल्बटट हॉल.' वाढत्या लोकशप्रयतेमुळे जगशजतस िंग हुरळून कधीच गेल े

नाही. गझल गायकीवर आणखी लक्ष देत अनेक गझलािंना  िंगीत देण्यात ते व्यस्त झाल.े 1982 

मध्येच त्यािंचा आणखी एक अल्बम शनघाला- 'दद लेटेस्ट'. 

लबों   ेलब जो शमल गए 

लबों   ेलब ही श ल गए 

 वाल ग़ुम जवाब ग़ुम 

बड़ी ह ींन रात थी। 

त्यानिंतर जगशजतस िंग यािंचे एकापाठोपाठ अल्बम आले आशण  ुपरशहट झाल.े 1983 

मध्ये 'कृष्णा', 1984 मध्ये 'एक्स्टॅश ज.' त्यािंच्या बहुतािंश अल्बमची नावे इिंग्रजीत अ ायची. त्याचे 

कारण म्हणजे शवदेशातली लोकशप्रयता. 

हम को दशु्मन की शनगाहों   ेन देखा कीजे 



प्पयार ही प्पयार हैं हम, हम पे भरो ा कीजे 

शचत्रास िंग यािंच्या आवाजातील ही नज्म अप्रशतमच. जगशजतस िंग यािंनी किं पोज केलले्या 

गझलािंना मागणीही वाढली होती. डॉ. बशीर बद्र उदूटतले लोकशप्रय कवी. त्यािंच्या अनेक गझला 

जगशजतस िंग यािंनी गायल्या.  ुरुवातीला प्रत्यके अल्बममध्य े एखादी गझल डॉ. बद्र यािंची 

अ ायची. 1987 मध्ये जगशजतस िंग यािंचा 'पॅशन् ' हा नवा अल्बम आला. 

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें 

हम उनके शलए सजिंदगानी लुटा दें 

हर इक मोड़ पर हम गमों को  जा दें 

चलो शजन्दगी को मोहब्बत बना दें 

'पॅशन् 'मधील जगशजतस िंग आशण शचत्रा यािंच्या आवाजातील ह ेयुगलगीत तर खूपच 

 ुरेख. ऐकताना मन एकाग्र होतिं. 1988 मध्य े 'लाइव्ह इन कन् टट' या अल्बमनिंतर त्याच वर्षी 

'शबयााँड टाइम' आला. 'शबयााँड टाइम' भारतातला पशहला शडशजटल अल्बम होता. त्याचे रेकॉर्डांग 

लिंडनमधील जेकब्  स्टुशडओत झाले होते. या अल्बमने तर अनेकािंवर मोशहनी घातली. त्यातील 

गझलािंनी तर अक्षरशः वडे लावलिं होतिं. 

अपनी आग को सजिंदा रखना दकतना मुशश्कल ह ै

पत्थर बीच आईना रखना दकतना मुशश्कल ह ै

जगशजतस िंग आशण शचत्रास िंग यािंचा हा  ुवणटकाळ होता. त्या वेळी गझलािंचा  ुपरस्टार 

म्हणून जगशजतस िंग यािंचा लौदकक होता. 

'शबयााँड टाइम'मध्ये आधशुनक वाद्यािंचा प्रयोग केला होता. शगटार, ऑक्टोपॅड, शपयानो 

आशण कीबोडटचा प्रथमच उपयोग केला होता. 1989 मध्य े'शडझायर' हा अल्बम आला. 

ददन आ गए ह ैशबाब के आाँचल  िंभाशलए 

होने लगी ह ैशहर में हलचल  िंभाशलए 



अशा अनेक गझला शडझायरने लोकशप्रय केल्या. जगशजतस िंग आशण शचत्रा यािंचिं आयुष्य 

छान  ुरू होतिं. जण ूही शवश्वातली  वाांत  ुिंदर जोडी आह.े  ोबतीला शववेक आशण मोशनकाची 

गोड  ोबतही होतीच. या कुटुिंबाच्या आयुष्यातच एक  रुीलेपण होतिं. एक प्रकारची लय होती. 

 ूर जुळले, की  खु परमोच्च स्थानी जातिं.  गळिं काही छान  ुरू अ ताना काय कोणा  ठाऊक, 

या कुट्ुिंबावर मोठा आघात झाला.  ुरमयी आयष्याचे गाणे छान  ुरू अ ताना  तारीची तार 

तुटावी त ाच काही ा प्र िंग त्यािंच्या आयुष्यावर गुदरला. 28 जुलै 1990 ही त्यािंच्या आयुष्यात 

एक काळरात्र आली. ऐन तारुण्यात त्यािंचा 18 वर्षाांचा मुलगा शववेकचा अपघातात मृत्य ूझाला. 

हा आघात जगशजतस िंग आशण शचत्रा यािंच्या  हनशिीपलीकडचा होता. कारण शववेक अशा 

रठकाणी गेला, शजथून तो परत कधीच येणार नव्हता. येत होत्या फि आठवणी. जगशजतस िंग 

यािंनी अनेक  िंकटे झलेली होती. मात्र, काळजाचा तुकडा अ लेल्या शववेकच्या मृत्यूने ते 

कोलमडल.े ह त्याखेळत्या घरात स्मशान शािंतता प रली होती. 

एक आह भरी होगी हमने ना  ुनी होगी 

जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी 

हर वक़्त यही ह ैगम, उ  वक़्त कहााँ थ ेहम 

कहााँ तुम चले गए 

शचठ्ठी न कोई  िंदे  जाने कौन   ेदेश 

जहााँ तुम चल ेगए 

ही गझल मग हलेावून टाकते. पुत्रशवयोगानिंतर जगशजतस िंग आशण शचत्रा यािंनी 

गायकीतून अिंगच काढून घेतले. त्यािंना आता मुलगी मोशनकाचाच आधार उरला होता. अ िं अ लिं 

तरी शववेकची जागा कोणीही भरून काढू शकलिं नाही. घराची घडी शवस्कटली होती. अ िं 

म्हणतात, की काळ उणीव भरून काढतो. पण ही पोकळी अशी शनमाटण झाली होती, की ती भरून 

शनघालीच नाही. शचत्रा यािंना इतका  द्मा ब ला होता, की त्या शनःशब्द झाल्या. तोंडातून शब्द 

फुटत नव्हते. गळ्यातून  ूर उमटण ेही तर दरूची गोष्ट. 28 जुलै 1990 च्या काळरात्रीनिंतर शचत्रा 



यािंना कोणीही गाताना पाशहलिं नाही. जगशजतस िंग यािंनीही दोन मशहन ेगाणे  ोडल ेहोते. मात्र, 

स्वतःला  ावरत ते पुन्हा गाऊ लागले. यापूवी त्यािंच्या ददटभऱ्या गझलगायकीत वेदना होती. 

आता जगशजतस िंग स्वतःच वेदनेने व्याकुळ होऊन गाताना दद त होते. काही वेळा ते इतके 

भावशनक व्हायचे, की कायटक्रमात काही वेळा ते ब्रेक घ्यायचे. निंतर मोठ्या शहमतीने स्वतःला 

 ावरत पुन्हा तानपुरा जवळ करायचे. हा कठीण काळ त्यािंनी पचवला आशण 1990 मध्ये त्यािंचा 

नवा अल्बम आला- ' मवन  मव्हअेर.' अथाटत, या अल्बमचे आधीच रेकॉर्डांग झाले होते. मात्र 

प्रदर्शटत केललेा नव्हता. अचानक शववेकच्या मृत्यनूिंतर तो लािंबणीवर पडला होता. 

जगशजतस िंग यािंच्या आवाजातला गोडवा आणखी वाढला. पतु्रशवयोगाने ते काही  े

खचल्याची शचन्ह े स्पष्टपणे जाणवत होती. यापवूी त्यािंच्या आवाजात तारुण्य आशण कारुण्य 

पाहायला शमळायचे. आता फि कारुण्य उरल ेहोते. तारुण्य अचानक प्रौढत्वाकड े गेले. त्यािंचा 

कल आध्याशत्मकतेकडहेी वाढला होता. 

आज्ञा पई अकाल दी, तब ेचलायो पिंथ,  

 ब श खन को हुक्म ह ैगुरु मानयो ग्रिंथ... 

भशिर ात ते लीन झाले होते. स्वतःला  ावरत पुन्हा त्यािंनी गझल, भजन, नज्म, 

गीतािंची गिंगा चाहत्यािंपयांत आणली.1990 निंतर पुन्हा अल्बम आल.े 

उ को रुख त तो दकया था मुझे मालूम न था 

 ारा घर ल ेगया घर छोड़ के जाने वाला... 

1991 मध्य े 'होप' हा अल्बम आला. त्यानिंतर 'कहकशााँ' हा अल्बम आला. हा 

दरूदशटनवरील माशलकेवर आधाररत होता. हा त्यािंच्या अनेक अल्बमपैकी  वाांत उत्तम अल्बम 

मानला जातो. अली  रदार जाफरी यािंनी कहकशााँची जबाबदारी  ािंभाळली होती. यात ह रत 

मोहानी, मजाज लखनवी, दफराक गोरखपुरी, मखदमू, शजगर मोरादाबादी, जोश शमशलहाबादी 



या उदूटतील शनवडक कवींची शायरी  माशवष्ट होती. जोश शमशलहाबादींची एक गझल तर 

जगशजतस िंगच्या आवाजात अजरामर झाली. 

 ब की झोली मरेी झोली, 

 ब की टोली मेरी टोली, 

 ब की होली मेरी होली, 

 ब की बोली मरेी बोली, 

 ब का जीवन मेरा जीवन। 

बोल इक तारे झन झन झन झन 

'कहकशााँ'मधील एक गझल शचत्रा यािंच्या आवाजातलीही होती. ही गझल शववेकच्या 

मृत्यूपूवी रेकॉडट केली गेली होती. याच काळात 1991 मध्य े 'शव्हजन' हा अल्बमही लोकशप्रय 

झाला.  िंथ वाहणाऱ्या नदी ारखे त्यािंचे  ूर चाहत्यािंचे मन  मदृ्ध करीत गेले. 1992 मध्ये ' जदा' 

अल्बम आला. हा अल्बम लता मिंगेशकर यािंच्या ोबत होता. गझलशवश्वातला हा पशहलाच प्रयोग 

होता. त्यानिंतर याच वर्षी आणखी एक धमाकेदार अल्बम आला- 'इन  चट.' 1993 मध्य े

'इन ाइट'... जगशजतस िंग यािंनी दरवर्षी वेगवेगळे अल्बम चाहत्यािं ाठी आणले. यात जुन्या रचना 

होत्या, काही धार्मटक होते, तर काही शचत्रपटगीते. 1994 मध्ये 'फे  टु फे ', 1995 'क्राय फॉर 

क्राय', 1996 'युशनक', 'शमराज.' 1997 मध्ये 'लव्ह इज ब्लाइिंड', 1998 'श लश ले', 1999 

'मराश म', निंतर 'ददल कहीं होश कहीं', 'नई ददशा', 'अ जनी', ' हर', 'आइना'...अशा अनेक 

अल्बममधून जगशजतस िंग चाहत्यािंचे  माधान करीत गेले. 

मुझ े शबछड़ के खुश रहते हो 

मेरी तरह तुम भी झूठे हो 

इक टहनी पे चााँद रटका था 

मैं ये  मझा तुम बैठे हो 



2001 मध्ये 'शडफरिंट स्ट्रोक', ' ोझ', 'लाइफ स्टोरी', 2002 मध्य े'फगेट मी नॉट', 

' िंवेदना'...' िंवेदना' हा ददविंगत माजी पिंतप्रधान अटलशबहारी वाजपेयी यािंच्या कशवतािंवर 

आधाररत अल्बम आह.े 2003 मध्ये 'क्लोज टू माय हाटट', 'शशवा', 2004 मध्ये 'मुिंतशझर' अ े 

एकापाठोपाठ त्यािंचे अल्बम आल ेशन लोकशप्रयही झाल.े 

रात बैठी ह ैबाहें प ारे 

श  दकयािं ले रह ेह ैश तारे 

कोई टुटा हुआ ददल पुकारे 

हमदम तू कहााँ ह.ै.. 

2005 मध्य े 'बेस्ट ऑफ जगशजत आशण शचत्रा', 'तुम तो नहीं हो', 2009 मध्य े 'इन्तेहािं' 

अ  ेअनेक अल्बम आल.े जगशजतस िंग गझल आशण गझलकारािंची शनवड स्वतःच करायचे. गझल 

ते इतके परखून घ्यायचे, की जोपयांत त्यािंचे  माधान होत नाही, तोपयांत ती गझल त्यािंच्या 

अल्बममध्ये जागा शमळवू शकत नव्हती. 2012 मध्ये 'तेरा बयान गाशलब', 'दद मास्टर अाँड शहज 

मॅशजक' ह े त्यािंचे अखेरचे अल्बम ठरल.े अथाटत, ह े दोन्ही अल्बम त्यािंनी जगाला अलशवदा 

केल्यानिंतर आल.े 

  



८ 

ह ेस्वप्न अधरेुच 

 

जगशजतस िंग यािंचिं पडद्यावरील पशहलिं पाऊल पडलिं, ते 'बहुरूपी' या गुजराती 

शचत्रपटािारे. 1969 मध्ये हा शचत्रपट पडद्यावर झळकला होता. त्यािंनी या शचत्रपटात काही 

गीतेही गायली. एक प्रकारे त्यािंचा  फर  ुरू झाला होता. मात्र, ज्या अपेक्षेन ेते मायानगरीत 

आले होते, त्या अपके्षा काही पूणट झाल्या नाहीत. मायानगरीत पाऊल ठेवल्यानिंतर बॉशलवूडमध्य े

रटकण ेमहत्त्वाचे अ त.े त्या वेळी बॉशलवूड हा शब्दही प्रचशलत नव्हता. शचत्रपट ृष्टीच म्हिंटल े

जायचे. जगशजतस िंग यािंना 1970 मध्ये आणखी एका गुजराती शचत्रपटात  िंधी शमळाली. 'धरती 

ना छोरों' हा तो शचत्रपट. त्यात  ुमन कल्याणपूर व जगशजतस िंग यािंनी एक युगलगीत गायल े

आह.े त्यानिंतर जगशजतस िंग यािंनी मागे वळून पाशहलेच नाही.  िंघर्षटकाळात ज्यािंच्या ोबत ते 

दःुख शअेर करायचे त्या  ुभार्ष घई यािंनी पुढ ेउत्तम ददग्दशटकच नव्ह,े तर उत्तम शनमाटता व 

पटकथालेखक म्हणूनही लौदकक शमळवला. द ुरीकडे जगशजतस िंग यािंच्या अल्बमनाही भारतीय 

 िंगीतप्रेमींनी डोक्यावर घेतले होते.  भुार्ष घईंच्या दोन शचत्रपटािंत त्यािंनी गझल गायल्या आहते. 

ते दोन शचत्रपट म्हणजे 'खलनायक' आशण 'जॉग ट पाकट '. 'खलनायक'मध्य े'ओ मााँ तुझ े लाम, तेरे 

बचे्च प्पयारे, रावण हो या राम' आशण 'जॉग ट पाकट 'मध्ये 'बडी नाजूक ह ैये मिंजील, मोहब्बत का 

 फर ह.ै..' 

 

2001 मधील 'तुम शबन' या शचत्रपटातली एक गझल खूपच लोकशप्रय झाली होती. 

अथाटतच  ाडे ात शमशनटािंच्या या गझलेला जगशजतस िंग यािंच्या गायकीचा 'शमडा  टच' होता. 



 

जागते जागते एक उम्र कटी हो जै  े

जान बाकी ह ैमगर  ािं  रुकी हो जै  े

 

2016 मध्ये 'तुम शबन'चा द ुरा पाटट प्रदर्शटत झाला. त्यातही जगशजतस िंग यािंचीच गझल 

होती. 'ओ नजर छुपती मुझे देख रही हो जै े...' या गझलेन ेअनेकािंच्या मनात घर केललेिं होतिं. 

त्यामुळेच शनमाटते भूर्षण कुमार यािंनी द ुऱ्या भागातील 'तुम शबन'मध्य ेया गझलेची जाद ूपुन्हा 

आणली. अनेक शचत्रपटािंमधील जगशजतस िंग यािंच्या गायकीने अनेकािंना मोशहत केले होते. 

त्यातली गीते आजही मनात रुिंजी घालतात... 

 

नींद के गााँव में आज यादों का बाजार ह ै

शखलशखलाते हुए अपना दामन उठाते हुए 

बच्चों के पााँव की धलू का कारवााँ 

गााँव की हर गली अपने पैरों की जिंजीर ह ै

गााँव का हर मकान अपने रस्ते की दीवार ह ै

नींद के गााँव में आज यादों का बाजार ह ै

 

अशी काही गीते ऐकली, की ही जाद ूखरोखर जाणवते. अथाटत, नाही म्हिंटलिं, तरी 

शचत्रपटािंतली गाणी गाण्याचा त्यािंना एक प्रकारे उबगच आला होता. त्यािंनी त्यामागचिं कारणही 

स्पष्ट केलिं होतिं. ते म्हणाले होते, की शचत्रपटािंतल्या गाण्या ाठी अनेकािंचिं तुष्टीकरण कराविं लागतिं. 

आधी ते ददग्दशटकाला  माधानी कराविं लागतिं, निंतर कथानकाला, निंतर ते ज्यािंच्यावर रचलिं आह े

त्या नायक-नाशयकािंना  माधानी कराविं लागतिं. शजथे ह ेगाणे शूट होणार आह ेत्या लोकेशनलाही 



ते  ूट झालिं पाशहजे. या  गळ्या ददव्यातून मग ते गाणिं फायनल होतिं. त्यामुळे जगशजतस िंग यािंना 

मना ारखिं काही करताच येत नव्हतिं. निंतर त्यािंनी शचत्रपटािंत गायन करणेच  ोडून ददल्याचे 

 ािंशगतले जाते. मात्र, जगशजतस िंग यािंनीच यावर खुेलुा ा करताना  ािंशगतले, की मी शचत्रपटािंत 

गायन करणे  ोडल ेनाही, तर मलाच शचत्रपट षृ्टीने  ोडल.े कारण ज्या प्रकारचिं  िंगीत त्यािंना 

हविं होतिं, ते माझ्याकडून त्यािंना शमळत नव्हतिं. त्यािंनी  ुरुवातीला 'अथट', 'प्रेमगीत', ' ाथ  ाथ' 

आदी काही शचत्रपटािंत गीतगायन केले होते. अथाटत, या  ुरुवातीच्या काळात त्यािंनी काही चुकीचे 

शचत्रपटही शनवडले. त्यािंना कळलिं, की अरे आपण चुकीच्या मागाटने जात आहोत. अ िं धावणिं व्यथट 

आह,े म्हणून त्यािंनी तो मागटच  ोडून ददला. त्यािंच्या मते, यात क लिं आलिंय स्वातिंत्र्य? त्यापेक्षा 

स्वतःच गीते शनवडून स्वतःलाच  माधानी करणिं केव्हाही चािंगलिं. निंतर ते स्वतःच्या मागाटने गेले. 

त्याचे ररझल्ट तुेुम्ही पाहतच आहात. 

 

देशभरातील कलाकार मायानगरीत येतात, त्याचिं मूळ कारण बॉशलवूडमध्ये ब्रके 

शमळावा, हचे आह.े जगशजतस िंग यािंनीही आधी हेच केलिं होतिं, पण लवकरच त्यािंना त्यातून बाहरे 

पडाविं िं वाटलिं. मात्र, अनेकािंनी या बॉशलवूडमध्य ेपाय रोवण्या ाठी तोच मागट शनवडला, जो 

जगशजतस िंग यािंनी केव्हाच नाकारला होता. जगशजतस िंग बॉशलवूडमधून बाहरे पडल,े पण 

बॉशलवूडने त्यातून काही बोध घेतला नाही. केवळ बाजाराचे शनकर्ष पूणट करताना बॉशलवूडने 

जगशजतस िंग यािंच्या ारखा जादईू आवाजाचा गायक गमावला होता. जेव्हा जगशजतस िंग 

स्वतःच्या  माधाना ाठी गायचे तेव्हा त्यािंच्या गायकीचे अनेक रिंग बाहरे पडायचे. 

 

'यदा यदा ही धमटस्य ग्लाशनभटवशत भारत...' हा भगवद ्गीतेतला श्लोक अ ो वा 'त्वमवे 

माता च शपता त्वमेव । त्वमेव बन्धुश्च  खा त्वमवे । त्वमेव शवद्या द्रशवणम ्त्वमेव । त्वमेव  वटम ्



मम देव देव' हा  िंस्कृत श्लोक अ ो.. ह ेऐकल्यानिंतर वाटत नाही, की हा आवाज शवरह वेदनेच्या 

गझलाही गात अ ेल! पण हीच तर त्यािंच्या आवाजाची खाश यत होती, ज्यात  गळे जीवनर  

 ामावललेे होते. त्यािंनी गायलेल्या 'हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे' या भजनािंमध्य े

लोकािंना तल्लीन व्हावे  ेवाटत.े अथाटत, ही भशिगीते त्यािंची पूजा मुळी नव्हतीच, तर गायकी 

हीच त्यािंची  वाांत मोठी पूजा होती. त्यात  गळ्याच धमाांना  मान जागा होती. ते म्हणतातही, 

''धमट ही एक जीवनशैली आह.े ते आपल्याला शशकवतात, की जगायचे क े? बाकी मिंददरात जाणिं, 

रटळा लावणिं, घिंटानाद करणिं इत्यादी पूजाशवधी आहते. ते महत्त्वाचे अशजबात नाहीत. महत्त्वाचे 

हचे आह,े की तुम्ही ज्या धमाटचे पालन करताहात, त्यािंनी  ािंशगतल्याप्रमाणे तुम्ही जीवन जगत 

आहात ककिं वा नाही. जर त िं जगत न ाल तर काही उपयोग नाही. मी तर  वटच धमट मानतो.'' 

 

जगशजतस िंग नव्या शपढीतल्या उदयोन्मुक कलाविंतािंना गझल गायकीचे धडेही द्यायचे. 

अनेक कायटक्रमािंत ते शास्त्रीय  िंगीत म्हणजे काय, याची माशहतीही  द्यायचे. शास्त्रीय  िंगीताचे 

जाणकार अ णे वेगळे आशण  ामान्यािंना त्याची माशहती  ोप्पया भारे्षत देण्याची कला वेगळी. 

जगशजतस िंग यािंच्याकडे ती होती. म्हणूनच ते  ामान्य माण ािंनाही त्यािंच्या भारे्षत  िंगीतकलेची 

माशहती पोहोचव ूशकल.े त्यािंचिं जग'शजत' ह ेनाव त्या अथाटनेही शब्दशः  ाथट ठरलिं. 

 

1995 मध्ये 'क्राय और क्राय' हा अल्बममध्य ेत्यािंनी गायकीचा उत्तम नमुना पेश केला. 

यात त्यािंनी गरीब आशण शेतकऱ्याच्या वेदना आपल्या गायकीतून खूपच  ुिंदर पद्धतीने पेश केल्या 

आहते... 

अब मैं राशन की ितारों में नजर आता हूाँ 

अपने खेतों   ेशबछड़ने की  जा पाता हूाँ 



ही नज्म ऐकल्यानिंतर जाणवतिं, की खरिंच जगशजत यािंची गझल केवळ प्रमेाच्या मफैली 

 जशवणारी नाही, तर  ामान्यािंच्या हृदयाचा ठाव घेणारीही आह.े 

 

मैं ना सहिंद ूना म ुलमा मुझे शजने दो 

दोस्ती ह ैमेरा इमान मुझे शजने दो 

कोई ऐह ााँ ना करो मुझ पे तो एह ााँ होगा 

 ीफट  इतना करो एह ााँ मुझे शजने दो 

 

ह ेगीत तर इतकिं  अप्रशतम आह,े की दकतीही वेळा ऐकलिं तरी  माधान होत नाही. 

जगशजतस िंग यािंच्या गळ्याला  ोशल टचही आह ेयाची प्रचीती येते. जीवनाचे  गळे र  अ  े

ठा ून भरललेे होते. 

 

तेरा चेहरा दकतना  हुाना लगता ह ै

तेरे आगे चााँद पुराना लगता ह ै

 

शािंतपण े गझला ऐकणारिं मन या गझलेवर मात्र प्रफुशल्लत होतिं. शवदेशातील एका 

कॉन् टटमध्य ेअनेक जण प्रत्येक नज्मला उत्स्फूतट दाद देत अ ल्याचे अनेकािंनी पाशहले आह.े ही 

त्यािंच्या आवाजाची जाद.ू ही गझल पेश करताना ते पती-पत्नीवर आधाररत अनेक शवनोदही 

 ािंगायचे. त्यामुळे मैफलीत हास्याचे कारिंजे उडायचे. एक शवनोद इथ े ािंगावा ा वाटतो... 

 



एकदा पत्नी माहरेी जाते. पती घरी एकटा अ तो. तो पत्नीचे छायाशचत्र सभिंतीवर टािंगतो 

आशण त्यावर चाकू फेकून शनशाणा  ाधण्याचा प्रयत्न करतो. पण एकही शनशाणा लागत नाही. 

तेवढ्यात पत्नीचा फोन येतो- ''डार्लांग क्या कर रह ेहो..?'' 

 

पती : तुम को शम  कर रहा हुिं.. 

 

जगशजतस िंग गझलगायन करतात म्हणजे ते गिंभीर अ तात अ िं नाही. भलेही त्यािंचा 

चेहरा गिंभीर वाटत अ ले, पण ते त  ेनाहीत ह ेया उदाहरणावरून जाणवतिं. अनेक गीते त्यािंनी 

अशी  ादर केली आहते, की त्या गाण्यावर  गळेच शथरकतात. अगदी जगशजतस िंगही शथरकताना 

अनेकािंनी पाशहले आहते. अ िं अ लिं तरी एक गीत अ िंही आह,े की त्या गाण्यावर अनेकािंच्या 

डोळ्यािंतून अशू्र घळाघळा वाहतात. ह ेपिंजाबी लोकगीत आह,े ज्यात एका पत्नीला शवदेशात 

गेलेल्या पतीची आठवण येते. शतला मूल न ते, त्यामुळे शतला कमालीचा एकटेपणा जाणवत 

राहतो. त्यामुळे ती एक मातीचा पुतळा बनवते आशण त्याच्यात आपलिं मन रमवते... 

 

शमट्टी दा मैं बावा बनाणीआिं 

उत्ते चा ददिी आिं ख ेी 

वतनािं वाले माण करन 

की मैं माण करािं परद ेी 

मेरा  ोहणा माही, आजा वे 

 



ह ेमन व्याकुळ करणारिं लोकगीत आशण त्यात जगशजतस िंग यािंचा आवाज... जगशजतस िंग 

यािंनी वी पेक्षा अशधक भार्षा, त ेच बोली भारे्षतील गीते गायली आहते. 1995 मध्ये कुरुक्षते्र 

शवद्यापीठाने त्यािंना डी.शलट. पदवीने  न्माशनत करण्यात आले, तर 1998 मध्ये लता मिंगेशकर 

पुरस्कार, 1999 मध्य े दयावती मोदी पुरस्काराने गौरशवण्यात आले. 'शबयााँड टाइम' ही 

जगशजतस िंग यािंची आत्मकथा आह.े 

 

शजस्म की बात नहीं थी उन के ददल तक जाना था 

लम्बी दरूी तय करन ेमें वक़्त तो लगता ह ै

गााँठ अगर लग जाए तो दफर ररश्त ेहों या डोरी 

लाख करें कोशशश खुलने में वक़्त तो लगता ह ै

 

जगशजतस िंग यािंना  ुरािंचिं इतकिं  ज्ञान होतिं, की त्यािंच्या  ाथीदारािंच्या वाद्यातला 

थोडा ाही  ूर हलला तर ते लगेच ओळखायचे. शगटार,  तारवादनात त्यािंना त िं काही जाणवलिं, 

की ते लगेच त्या वादकाला म्हणायचे, जी नोट ठीक कर, एफ नोट ठीक कर. ह े गळिं ते स्टेजवरच 

 ािंगायचे. पण मनाने खपूच शनमटळ. आपल्या  ाथीदारािंची ते तेवढीच काळजीही घ्यायचे. 

 

कुदरत ने इ को अपने हाथों   ेह ै िंवारा 

वीरों ने इ को अपने ह ैखून   ेशनखारा 

 ारे जहााँ   ेअच्छा सहिंदोस्तााँ हमारा 

जगशजतस िंग यािंच्या आवाजातील ह े देशभशिगीत अनेकािंनी ऐकले अ ेल. ह े गीत 

ऐकणारी शपढी आता ध ूर होत चालली आह.े केवळ ददी  िंगीतप्रेमींनाच ते आता ठाऊक अ ेल. 

 



जगशजतस िंग अश्वप्रमेीही होत े

गझलगायकीत रमणारे जगशजतस िंग यािंना घोड्यािंवर शवशेर्ष प्रमे होतिं, ह ेखूपच कमी 

लोकािंना माहीत अ ले. हा शौकही त्यािंना मुिंबईतच लागला.  ुरुवातीला ते आग्रीपाडात राहायचे 

तेव्हा काही पिंटर घोड ेआणायचे. हळूहळू पिंरटिंग  ुरू केली. म्हणजे घोडेस्वारी  ुरू केली. जेव्हा 

त्यािंच्याकड ेपै े आले तेव्हा त्यािंनी घोडेही खरेदी केले. मग रेस िंगमध्यहेी भाग घ्यायला  ुरुवात 

केली. यातूनच त्यािंना घोड्यािंची माशहती शमळाली. त्यािंना अनेक घोड्यािंची शवशेर्ष पारख होती. 

कोणता घोडा कोणत्या रे मध्ये सजिंकेल ककिं वा कोणत्या घोड्याला पळवायला हविं, याचीही  मज 

त्यािंना होती. त्यािंच्याकड े10-15 उमदे घोड ेहोते. 

एक शेर आह.े.. 

नजर नजर में उतरना कमाल होता ह ै

नि  नि  में शबखरना कमाल होता ह ै

बुलिंददयों पे पहुाँचना कोई कमाल नहीं 

बुलिंददयों पे ठहरना कमाल होता ह ै

जगशजतस िंग यािंना हा शरे तिंतोतिंत लागू पडतो. ते शशखरावर पोहोचलेच नाही, तर ते 

तेथे रटकून राशहल.े ती जागा कोणीही घेऊ शकलिं नाही. 

अखरेच ेददव ... 

जगशजतस िंग 24 जानेवारी 1998 रोजी लुशधयानात आपले शमत्र अशोक भल्ला यािंच्या 

मुलाच्या लग्नाला आले होते. लग्न ोहळ्यात त्यािंचे चाहते कमी नव्हते. त्यािंना भटेण्या ाठी 

अनेकािंची धडपड  रुू होती. त्यािंचा ऑटोग्राफ घेण्या ाठी चढाओढ लागली होती. ते ह त ह त 

त्यािंना ऑटोग्राफ देत होते. मात्र, अचानक त्यािंच्या ह ऱ्या चेहऱ्यावर गािंभीयाटच्या छटा उमटल्या. 

ते  ारख ेएक हात आपल्या छातीवर ठेवत होते. अखेरी  तेथेच ते मटकन ब ल.े अशोक भल्ला 



यािंनी तातडीने त्यािंना लुशधयानातल्या दक्रशश्चयन मेशडकल कॉलेजमध्य ेदाखल केले. रिदाब खपूच 

वाढला होता. शचत्रा तातडीने मुिंबईहून लुशधयानाला रवाना झाल्या. जगशजत यािंना शुद्धीवर 

आलेल ेपाशहल्यानिंतर त्यािंचा जीव भािंड्यात पडला. जगशजतस िंग दोन ददव  आय ीयूमध्य ेहोते. 

हृदयशवकाराचा तो हलका ा धक्का होता. ही बातमी वाऱ्या ारखी प रली आशण  िंपणूट देश 

त्यािंच्या दीघाटयुष्या ाठी प्राथटना करीत होता. दोन ददव ािंनिंतर त्यािंना ददल्लीतील एस्कॉट् ट 

हॉशस्पटलमध्य ेदाखल करण्यात आले. त्यािंचा 8 फेब्रुवारीला वाढददव  होता. डॉक्टरािंनी त्यािंना 

काही ददव ािंची मुभा ददली. वाढददव ाची पाटी  ेशलब्रेट केल्यानिंतर त्यािंना पुन्हा हॉशस्पटलमध्य े

दाखल करण्यात आले. यथावकाश हॉशस्पटलमधून  टु्टी शमळाली, पण डॉक्टरािंनी त्यािंना काही 

अटींवर ही  ुटी ददली. त्या म्हणजे यापुढ ेमद्यपान, श गारेट  िंपूणटपणे बिंद करायचे. शवमानप्रवा  

टाळायचा आशण पूणटपणे शवश्रािंती घ्यायची. जगशजतस िंग यािंनी या अटी मान्य करीत मुिंबईला 

जाण्याऐवजी डेहराडूनला शवश्रािंती ाठी गेले. तेथ ेत्यािंचे घशनष्ठ शमत्र वैद्य बालिंद ूप्रकाश राहतात. 

त्यािंनी बालेंदूिंना कळवले, की 'वैद्यराज, मी येतोय. तू करणार ना माझी खातीरदारी?' 

बालेंद ूम्हणाले, ''हो, का नाही..'' 

त्यािंच्या  ेवेची जबाबदारी वैद्य बालेंद ूयािंनी स्वीकारली. जगशजतस िंग यािंनी तेथे तीन 

आठवडे शवश्रािंती घेतली. जगशजतस िंग ठणठणीत होऊनच मुिंबईला परतल.े ददव ामागून ददव  

 रले. जगशजतस िंग शव रल,े की कधी हृदयशवकाराचा झटकाही आला होता. त्यािंचे देश-शवदेश 

दौरे पुन्हा  ुरू झाल.े  िंगीत मैफली पुन्हा झड़ू लागल्या. पण  गळे काही नॉमटल नव्हते. शनयतीचा 

राग अजून शािंत झाललेा नव्हता. 

शववेकच्या मृत्यूनिंतर मलुगी मोशनका शचत्रा यािंचा आधार झाली होती. पण मोशनकाचिं 

आयुष्यही म्हणाविं शततकिं   खुी नव्हतिं. शतच्या आयुष्यातही अनेक वेदनािंचे काटे होते. ती आपल्या 

वेदना शव रून आईवशडलािंच्या वृद्धत्वाची काठी बनली. मात्र, शतचा  हवा ही या वदृ्ध 



दाम्पत्याच्या नशशबी नव्हता. एके ददवशी 2009 मध्ये  काळी मोशनकाच्या मृत्यूने जगशजतस िंग 

आशण शचत्रा यािंचिं आयुष्य पुन्हा अिंधकारात ढकललिं गेलिं. मोशनकाने आत्महत्या केली होती. हा 

धक्का वृद्ध जगशजतस िंग आशण शचत्रा यािंचिं काळीज शचरणारा होता. शववेकनिंतरचा एकमेव आधार 

म्हणून शजच्याकडे पाशहलिं, तीच शनराधार करून गेली. काही वेळानिंतर जगशजतस िंग यािंना 

रिाच्या गुठळ्यािंच्या आजारामुळे रुग्णालयात दाखल व्हाव ेलागल.े कमला शहल रर चट हाटट 

 ेंटरमध्ये उपचार  ुरू झाले. रि पातळ करण्याची और्षध े रुू झाली. कालािंतराने 2010 वर्षट 

 मीप आले. जगशजतस िंग 70 व्या वाढददव ाशनशमत्त  िंगीतप्रेमींना खा  भटे देणार होते. पुन्हा 

नव्या कायटक्रमािंची  ुरुवात झाली. त्यािंनी ठरवलिं, की 70 व्या वाढददव ाशनशमत्त  िंगीतप्रेमीं ाठी 

वर्षटभरात 70 कायटक्रम  ादर करायचे. जगशजतस िंग यािंचिं मन तरुण होतिं. पण वय  ाथ देत 

नव्हतिं. वर्षटभरात 70 कायटक्रम म्हणजे मशहन्याला दकमान  हा कायटक्रम. पण शनयतीला ह ेमान्य 

नव्हतिं. 

20  प्पटेंबर 2011 रोजी जगशजतस िंग यािंचा एक  ुपरशहट कायटक्रम डहेराडूनला झाला. 

पण हा आयुष्यातला अखेरचा कायटक्रम अ ेल याची कोणालाही कल्पना नव्हती. मात्र, या 

कायटक्रमाने  िंगीतप्रेमींच्या डोळे पाणावल.े कारण जगशजतस िंग यािंना शववेकची प्रचिंड आठवण 

आली. यामागचे कारण म्हणजे शववेकनिंतर मोशनकाचे जाणे... त्यातच हृदयशवकाराने ते कमालीचे 

भावशनक झाल ेहोते. आज शववेक अ ता तर दकती आधार अ ता, हा शवचार त्यािंच्या मनात 

शशवला न ले तरच नवल... कारण या वेळी गझलही तशीच होती.. 

शचठ्ठी ना कोई  िंदे  

जाने वो कौन  ा देश 

जहााँ तुम चल ेगए 

तुम्हें ढुिंढ रहा ह ैप्पयार 

हम कै े करें इकरार 

के हााँ तुम चल ेगए 



त्याच्या पुढच्याच ददवशी 21  प्पटेंबर 2011 रोजी जगशजतस िंग मुिंबईत आले. 23 

 प्पटेंबर रोजी पादकस्तानचे प्रश द्ध गझलगायक गुलाम अली यािंच्या ोबत मुिंबईत त्यािंचा कायटक्रम 

होता. 22  प्पटेंबर रोजी रात्री त्यािंनी थोडा ररयाझ केला आशण झोपायला गेले. काही वेळच झाला 

नाही, तर त्यािंना अस्वस्थ वाटू लागले. शचत्रा यािंना वाटले, पोट दखुत अ ेल. म्हणून त्यािंनी एक 

टॅब्लेट ददली. जगशजत यािंनी टॅब्लेट घेऊन शबछान्यावर अिंग टाकलिं. पण आराम शमळाला नाही. 

या वेळी कोणताही आवाज न आल्याने शचत्रा त्यािंना पाहायला गेल्या. बघतात तर काय, 

जगशजतस िंग यािंची हालचाल काहीशी मिंदावलेली होती. शचत्रा त्यािंच्या जवळ आल्या, तर 

जगशजतस िंग त्यािंना म्हणाले, माझिं डोकिं  फाटतिंय जणू. घाबरलेल्या शचत्राने तातडीने नातू अरमान 

(मोशनकाचा मुलगा) आशण त्याच्या शमत्रािंच्या मदतीने मध्यरात्री लीलावती हॉशस्पटलमध्य ेदाखल 

केले. बराच वेळ तर डॉक्टरच नव्हते. डॉक्टर आले तेव्हा त्यािंना ब्रेन हमॅरेज झाला. उपचार  ुरू 

झाले, पण जगशजतस िंग कोमात गेले. ददव ािंमागून ददव  चालल,े 18 ददव  झाल,े पण 

जगशजतस िंग कोमातून बाहरे आलेच नाहीत. इथ ेशचत्रा यािंची अवस्था काय झाली अ ले, याची 

कल्पना न केललेीच बरी. कारण मलुगा शववके, निंतर मलुगी मोशनका यािंच्यानिंतर त्यािंना 

जगशजतस िंग यािंचाच तर आधार होता. पण डॉक्टर ददला ा देत होते. याच हॉशस्पटलमधील एक 

मशहला तीन वर्षाांनिंतर कोमातून बाहरे आल्याचे त्यािंना  ािंगण्यात आले. निंतर एक बातमी 

वाचण्यात आली, की कोणी मररनड्राइव्हवरील माणू  11 वर्षाांनी कोमातून बाहरे आला. त्यामुळे 

त्यािंना एक शवश्वा  वाटू लागला, की अ िंच आपल्याही बाबतीत घडेल. पण आशेचा फुगा फुटला 

आशण जगशजतस िंग यािंनी अखरे या जगाचा शनरोप घेतला. 

गझलशवश्व  मृद्ध करणाऱ्या एका गायकाचा प्रवा   िंपला होता. मात्र त्यािंच्या गायकीचा 

निंदादीप अजूनही तेवत आह,े त्यािंच्या आठवणींतून, गीतािंतून... 

  



ई  ाशहत्य प्रशतष्ठानचिं ह ेबाराविं वर्षां. महशे पठाड ेयािंचिं ई  ाशहत्यवरचिं ह ेपशहलिंच पसु्तक. 

त े महशे ह ेएक व्याव ाशयक लखेक आहतेच. महाराष्ट्र टाईम्  मध्ये ते वरीष्ठ 

उप िंपादक म्हणून काम पहातात. त्या शनशमत्ताने त्यािंचे वाचनही प्रचिंड आशण 

शवशवध आह.े त ेच त्यािंचे लेखनही शनयशमत आशण शवशवधािंगी आह.े त्यािंचे 

ब्लॉगलेखनही अ ते. पण त्यािंचे पशहल ेपुस्तक प्रकाशशत करण्याचा मान ई  ाशहत्य 

ला शमळाला याचा आम्हाला अशभमान आह.े त े त्यािंना प्रकाशक  हज शमळू 

 कतात. पण इतर अ  ेअनेक तरूण लखेक खपू छान शलहीत आहते. मोठ्या 

लेखकािंच्या तोडी  तोड आहते. पण त्यािंना योग्य अ ा प्पलटॅिॉमट शमळत नाही. 

त्यािंची पुस्तकिं  प्रकाशशत करायला प्रकाशक धजावत नाहीत. कारण त्यािंचे नाव 

प्रश द्ध न ल्यामुळे त्यािंच्या पुस्तकािंची शवक्री होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक 

 ाशिंक अ तात. आशण जर या लखेकािंची पुस्तके वाचकािं मोर आलीच नाहीत तर 

लोकािंना त्यािंचे नािंव कळणार क े? या दषु्टचक्रात  ापडून अनेक नवतरूण 

लेखकािंच्या शपढ्या बरबाद झाल्या. 

पण आता अ े होणार नाही. इिंटरनेटच्या  हाय्याने नवलखेकािंना वाचकािंच्या 

नजरेपयांत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक  िंस्था करत आहते. ई  ाशहत्य 

प्रशतष्ठान ही त्यातील एक.  ुमारे ५ लाखािंहून अशधक वाचकािंपयांत या नवीन 

लेखकािंना नेण्याचे काम ही  िंस्था करत.े पूणट शवनामूल्य. लखेकािंनाही कोणताही 

खचट नाही. आशण आज ना उद्या लेखकािंना भरघो  मानधन शमळवून देण्या ाठी ई 

 ाशहत्य प्रशतष्ठानचे प्रयत्न चाल ूआहते. 

नवीन लेखक यायला हवते. भक्कमपण ेउभ ेरहायला हवेत. त्यािंना त्यािंच्या त्यािंच्या 

दजाटनु ार मानमरातब शमळावा. मानधन शमळावे. परदेशातील आशण दरूच्या 

खेड्यापाड्यािंवरील नववाचकािंना दजेदार  ाशहत्य शमळावे. 

 



अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई  ाशहत्याकडे वळत आहते. त्यािंना त्यािंच्या क ानु ार 

प्रशत ादही शमळतो. कुणाला भरघो  तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलखेक आपला क  वाढवत नेतात. प्रिुल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल 

मानकर,  रुज गाताडे, अनूप  ाळगावकर, बाळा ाहबे सशिंपी, चिंदन शवचारे,  ौरभ वागळे, 

यशराज पारखी, चिंद्रशखॆर  ाविंत,  िंयम बागायतकर, ओंकार झािंजे, पिंकज घारे, शवनायक 

पोतदार, चिंद्रकािंत सशिंदे, चारुलता शव पुते, कार्तटक हजारे, गणशे  ानप, मनोज चापके, महशे 

जाधव, मनोज शगर े, मदृलुा पाटील, शनलेश दे ाई,  नहा पठाण,  िंजय बन ोडे,  िंजय येरण,े 

शिंतनू पाठक, शे्रशणक  रडे, शभुम रोकडे,  ुधाकर तळवडेकर, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिंभार, 

 ोनाली  ामिंत, केतकी शहा, शवशनता देशपािंड,े  ौरभ वागळे  अ  ेअनेक तरूण लखेक  ातत्यपूणट 

लेखन करत आहते. ई  ाशहत्यकडे हौशी लेखकािंची कमी कधीच नव्हती. आता हौ चे्या वरच्या 

पायरीवरचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आशण आपल्या लखेनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष देणारे 

तरूण लखेक येत आहते. ही नवीन लखेकािंची िळी मराठी भारे्षला नवीन प्रकाशमान जगात 

स्थान शमळवून देतील. त्यािंच्या  ाशहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा शमळो. वाचकािंना आनिंद शमळो. 

मराठीची भरभराट होवो. जगातील  वोत्कृष्ट  ाशहशत्यक प्र वणारी भार्षा म्हणून मराठीची 

ओळख जगाला होवो.  

या  वाटत ई  ाशहत्याचाही खारीचा वाटा अ ले हा आनिंद.  

आशण या यशात ई लखेकािंचा स िंहाचा वाटा अ ले याचा अशभमान.  

बस् . अजून काय पाशहजे?  

आमेन 

 ुनील  ामिंत  

ई  ाशहत्य प्रशतष्ठान 


