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शैलेंद्र एक सिद्धहस्त गीतकार होते.
खरे तर गल
ु जार स्वतः एक प्रसतभावान गीतकार आहेत. पण
त्ाांच््ाच शब्ाांमध््े शैलेंद्र ्ाांची थोरवी इथे नमू् करावीशी वाटते. 'शैलेंद्र ्ाांच््ा
िारखा मोठा गीतकार अिूच शकत नाही. त्ाांचे कोणते ही गाणे घ््ा. ते खरवडून
काढले तर शब्ाांच््ा पापद्रु ्् ाखालती एक नवीन अथथ िापडेल. एकाच गीतामध््े
लपलेले अनेक गसहरे अथथ हे शैलेंद्र ्ाांचे वैसशष्ट्् होते.’

पण कोळशाच््ा खाणीतून बाहेर काढून ्ा सहऱ््ाला पैलू पाडण््ाचे
श्रे् मात्र जाते ते राज कपूर ्ाांना. शैलेंद्र हे परेल रेल्वे वकथ शॉप मध््े काम करा्चे.
एक्ा वकथ शॉप मधील ित्नारा्णाच््ा पूजेिाठी पथ्ृ वीराज कपूर ्ाांना प्रमख
ु पाहुणे म्हणून आमांत्रण होते. तेव्हा
त्ाांच््ाबरोबर राज कपूर ्ेखील आले होते. का्थ क्रमात शैलेंद्र ्ाांची अथथ पूणथ कसवता ऐकून त्ाचक्षणी राज कपूर ्ाांनी
त्ाांना सिनेमािाठी गाणी सलसहण््ाची ऑफर स्ली. शैलेंद्र ्ाांनी राज ्ाांचे सव्हसजसटांग काडथ ठेवून घेतले पण ऑफर
मात्र नाकारली. पण काही काळानांतर शैलेंद्र आसथथ क तांगी मध््े िापडले तेव्हा त्ाांना राजच््ा काडथ ची आठवण झाली
ते राजकपूर ्ाांच््ाकडे गेले. गाण््ाांच््ा ब्ल््ात पैिे द्या अशी सवनांती त्ाांनी राज ्ाांना के ली. पण तेव्हा बरिात ची
िवथ गाणी सलहून झाली होती म्हणून राज ने त्ाांना गाण््ाांचे मग बघू तम्ु ही पैिे मात्र आता घेऊन जा अिे िाांसगतले.
पण शैलेंद्र मानी होते ते म्हणाले, ‘मला उधार नको कामाचा मोब्ला द्या’. राज ्ाांनी मग हिरत ज्परु ी ्ाांनी
सलसहलेली बरिात ची ्ोन गाणी ब्लण््ाचा सनणथ ् घेतला. शैलेंद्र ्ाांच््ाकडून त्ाांनी ्ोन नवीन गाणी सलहून घेतली;
पसहले होते,' बरिात में हमिे समले तमु िनम, तमु िे समले हम’ व ्ि
ु रे होते ‘पतली कमर है सतरछी नज़र है’

शैलेंद्र ्ाांनी 'दाग' सचत्रपटाची गाणी सलसहली आहेत. त्ा िां्भाथ तला एक गांमती्ार सकस्िा इथे नमू्
करावािा वाटतो. शांकर ज्सकशन ्ाांचे िांगीत ्ा सचत्रपटाला आहे. काही कारणाने स्ल््ा गेलेल््ा चालीवर शैलेंद्र
्ाांना गाण््ाचे बोल िचु तच नव्हते. शेवटी वैतागून ते ्त्ताराम (शांकर-ज्सकशन ्ाांचे ‘अरेंजर’व वा्क) ्ाांना म्हणाले,
"चल जरा बाहेर फ्रेश हवेत सफरून ्ेवू्ा. खल्ु ्ा हवेत माझ््ा डोक््ात काहीतरी कल्पना नक्कीच ्ेईल". ्ोघे ही मग
हँसगांग गाडथ नला आले. शैलेंद्र ्ाांनी एक सिगारेट सशलगावली. सिगारेट िांपली आसण अचानक शैलेंद्र ्ाांना गाण््ाच््ा
ओळी िचु ल््ा. ओळ होती..’ए मेरे स्ल कहीं और चल, गम की ्सु न्ािे स्ल भर ग्ा' पण पांचाईत अशी होती की
सलहा्ला जवळ पेनच नव्हते. पण डोक््ातील ओळ सनिटून जाऊ न्े म्हणून मग काडेपेटीच््ा गन्धकाने व
सवझलेल््ा सिगारेटच््ा थोटकानेच शैलेंद्र ्ाांनी काग्ावर ओळी खरडल््ा.
्त्ताराम व शैलेंद्र ्ाांच््ा मळ
ु े जन्माला आलेले
अजून एक गाणे म्हणजे 'मूड मडु के ना ्ेख'. त्ाचे अिे झाले की
श्री ४२० च््ा रेकोसडिं ग च््ा ्रम््ान शांकर, ज्सकशन, शैलेंद्र व
्त्ताराम कार मधून आर के स्टुसड्ो ला जात होते.शैलेंद्र व
्त्ताराम मागच््ा िीट वर बिले होते. मबांु ईमध््े नक
ु त्ाच
गगनचबांु ी इमारती उभ््ा राहत होत्ा. त्ातीलच एक सबल्डींग
्त्ताराम मान मागे वळवून पन्ु हा पन्ु हा न््ाहाळत होते. ते पाहून
शैलेंद्र म्हणाले,"मूड मडु के क््ा ्ेख रहे हो" त्ावर ्त्ताराम
म्हणाले," मांबु ईची प्रगती बघत आहे". हा िांवा् ऐकून शांकर म्हणाले की मूड मडु के वरून एक छान गाणे होऊ शके ल.
शैलेंद्र ्ाांचे सवचारचक्र लगेच िरुु झाले. राज कपूर ्ाांच््ा कडे पोहचेप्िंत शैलेंद्र ्ाांचे गाणे त्ार होते, ‘मूड के ना ्ेख
मूड मूड के , सजां्गानी के िफर में तू अके ला ही नहीं है हम भी तेरे हमिफ़र हैं’

अिेच काहीिे श्री ४२० च््ा गाण््ाांच््ा वेळी ्ेखील झाले. राज कपूर आपल््ा चौकडीला म्हणजे
शांकर, ज्सकशन, हिरत ज्परु ी व शैलेंद्र ्ाांना घेऊन खांडाळ््ाला आले होते. सचत्रपटामधील डान्ि सिच््एु शन
िाठी शांकर ज्सकशन ्ाांना एक धमाल गाणे हवे होते. शांकर ्ाांना 'रमैय््ा वस्तावैय््ा' एवढेच काही तरी बोल
आठवत होते. पढु चे काही िचु तच नव्हते. तेव्हा शैलेंद्र एक्म म्हणून गेले,”मैंने स्ल तझ
ु को स््ा” आणी अशा प्रकारे
एका मस्त गाण््ाचा जन्म झाला
मधमु ती सचत्रपटामधील 'जांगल में मोर नाचा सकिीने न ्ेखा हम जो थोडी िी पी के ज़रा झूमें हा् रे
िबने ्ेखा' ्ा गाण््ामागे ्ेखील एक मजेशीर सकस्िा आहे. एक्ा शैलेंद्र हेमतां ्ा ्ाांच््ाकडे गेले होते. सतथे ते जरा
जास्तच प््ा्ले व थोडे वाह्यात वागू लागले तेव्हा हेमांत ्ा ्ाांच््ा िात मेव्हण््ाांनी शैलेंद्र ्ाांची चेष्टा के ली. शैलेंद्र ्ाांना
त्ा पररसस्थतीमध््े िद्ध
ु ा हे वरील मजेशीर बोल िचु ले
जेव्हा कॉलेज गलथ िाठी आपल््ा सजवलग समत्राांनी म्हणजे शांकर ज्सकशन ्ाांनी राजेंद्रकृष्ण ्ाांना
िाईन के ले तेव्हा शैलेंद्र भलतेच नाराज झाले त्ाांनी शांकर ्ाांना एक उपरोसधक सचठ्ठी पाठवली; त्ात सलसहले
होते,"छोटी िी ्े ्सु न्ा, पहचाने रास्ते हैं तमु कहीं तो समलोगे तो पूछेंगे हाल..". ह्याच ओळीवरून िरुु झालेले गाणे
मग रांगोली ्ा सचत्रपटामध््े मग वापरण््ात आले.
शैलेंद्र ्ाांना नेहमीच खरे बोला्ला आवडा्चे. शांकर ज्सकशन ्ाांच््ा म्हणण््ानि
ु ार त्ाांच््ा ्ाच
खरेपणामळ
ु े गाण््ाच््ा बोलाांि्ां भाथ त त्ाांचे व शैलेंद्र ्ाांचे खपु ्ा खटके उडा्चे. शैलेंद्र सजतके िच्चे होते सततके च
पापसभरू ्ेखील! त्ाच मळ
ु े सतिरी किम सचत्रपटाच््ा वेळी शैलेंद्र िहजच सलहून गेले, "िजन रे झूट मत बोलो
ख्ु ाके पाि जाना है"

खरे तर शैलेंद्र आपल््ा प्रत्ेक गाण््ाची िरुु वात करण््ापूवी ्ेवाचे नाव आवजथ ून घ््ा्चे. पण
आपल््ा मल
ु ीच््ा मतृ ्ूमळ
ु े ते ्ेवावर का्मचे रुिले. त्ाांनी ्ेवाला आठवणे िोडून स्ले. तरी्ेखील एकापेक्षा एक
िरु ल
े भजने त्ाांच््ा लेखणीमधून उतरली. जशी सक, '्सु न्ा ना भाए मोहे अब तो बल
ु ाले', 'ना मै धन चाहू न में रतन
चाहू तेरे चरणों की धल
ु समल जाए'
‘िब कुछ िीखा हमने, न िीखी होसश्ारी’्ा त्ाांच््ा िा्गी वरच रसिक बेहद्द खशु अिा्चे म्हणूनच
त्ाांना मानाचे सफल्मफे अर ्ा गाण््ािाठी समळाले
शैलेंद्र स्वतः डफली फार िरु ख
े वाजवा्चे. राज कपूर ्ाांना डफली धरा्ला व वाजवा्ला शैलेंद्र
्ाांनीच सशकसवले होते.
'सतिरी किम';शैलेंद्र ्ाांनी सनमाथ ता म्हणून के लेला हा सचत्रपट आसथथ क दृष्ट््ा फ्लॉप गेला. खरे तर
ह्या सचत्रपटाला राष्री् परु स्कार ्ेखील समळाला. पण हे ्श अनभु वण््ापूवीच शैलेंद्र ्ाांनी आ्ष्ु ्ातील अकाली
एसक्झट घेतली. 'सतिरी किम' चे अप्श ते पचवू शकले नव्हते,
त्ा नैराश््ातच त्ाांचा अांत झाला. मेरा नाम जोकर ्ा
सचत्रपटामधील प्रसिद्ध गाणे, 'जीना ्हाँ मरना ्हाँ' हे खरे तर
शैलेंद्र सलसहणार होते पण त्ाांच््ा अकस्मात जाण््ामळ
ु े ते गाणे
त्ाांच््ा पत्रु ाने म्हणजे शैली शैलेंद्र ्ाांनी पूणथ के ले.
३० ऑगस्ट शैलेंद्र ्ाांचा जन्म स्वि अितो.
रसिक शैलेंद्र ्ाांना पनु जथ न्माची सवनांती करताना जणू म्हणतात,
"ओ जानेवाले हो िके तो लौटके आना"




आ्ष्ु ्ात अिे खाि क्षण कधी तरीच ्ेतात जेव्हा परु स्कार
सस्वकारणाऱ््ा व््क्तीच््ा भाग््ापेक्षा त्ा परु स्काराचेच भाग्् थोर म्हणून गणले
जाते. चतरु स्त्र प्रसतभेच््ा, आपल््ा िवािंच््ा लाडक््ा गल
ु जार िाहेबाांना
मानाचा ्ा्ािाहेब फाळके परु स्कार प्राप्त झाला आहे. ्ा परु स्कारामळ
ु े
गल
ु जाराांचा जिा गौरव झाला आहे तिाच खद्दु ्ा परु स्काराचाही झाला आहे
प्रसतभावान कवी, पटकथा लेखक आसण स्ग््शथ क िांपूरण सिांग
कालरा िवथ श्रतृ आहेत ते त्ाांच््ा गल
ु झार ्ा नावामुळे

गल
ु जार म्हटले सक माझ््ा डोळ््ाांपढु े एक ्ेवीिारखे आठ
भज
ु ाांचे काल्पसनक व््सक्तमतव उभे राहते. एका हाताने गीत लेखन , ्ि
ु ऱ््ाने
कसवता व शेरोशा्री, सतिऱ््ा हाताने िवाां् लेखन, व चौथ््ा हाताने पटकथा
लेखन करणारे हे व््सक्तमतव उरलेल््ा हाताांनी सचत्रपट स्ग््शथ न व िांगीत
स्ग््शथ नािाठी िाांकेसतक हातवारे करत आहे अिे मजे्ार सचत्र त्ाांचे अष्टपैलतु व सिद्ध करा्ला परु ि
े े आहे . बरे हे
िवथ करताना गल
ु जार िाहेबाांचे एक ना धड भाराभर सचांध््ा अिे होत निून प्रत्ेक काम हे एक अजरामर कलाकृती
होते हे पाहून आपली मात्र ्हाही बोटे तोंडात जातात ती वेगळीच
'कोसशश' िारखी िरु ख
े कोसशश के ल््ाबद्दल िवोत्तम पटकथेचा राष्री् परु स्कार, 'मौिम' िाठी
िवोत्तम स्ग््शथ नाचा राष्री् परु स्कार , व ' इजाजत ' िाठी िवोत्तम गीतकाराचा राष्री् परु स्कार. हे म्हणजे सतन्ही

लोकाांमध््े झेंडा रोवण््ािारखेच नाही का ! आसण हो आ्सिांग ऑन के क म्हणजे 'ज् हो'
गाण््ािाठीचा ऑस्कर परु स्कार. ्ा िवथ स्सग्वज्ापढु े सफल्मफे अर चे िांवा् लेखनाचे तीन परु स्कार (आनां् ,
नामक हराम व मासचि) झाकोळून जातात ते वेगळे च
फाळणीचे चटके िोिावे लागले तरी तम्ु ही इतके ि्ांु र, हळुवार गीत व िांगीत किे का् ्ेऊ
शकलात ्ावर गल
ु जार ्ाांचे उत्तर फार मासमथ क अिते . िाखर झोपेतून आपल््ाला जागच मळ
ु ी आजीच््ा गे्ता
अिलेल््ा श्लोकाांमळ
े शीळ घालत
ु े ्ा्ची. त्ा नांतर ्धु ाचा रतीब घाला्ला ्ेणारा गवळी पण मस्त पैकी िरु ल
्ा्चा. त्ा नांतर पाळी अिा्ची तो कामाचा राम रगाडा गाणे गणु गणु त कामे उरकणाऱ््ा आईची. त्ात भर पडा्ची
भजने म्हणत सभक्षा मागणाऱ््ा फकीराची. इतके िरु ल
े िांस्कार
झाल््ावर अजून का् हवे ?
कवी, गीतकार ्ाांबरोबर एक िांवे्नशील स्ग््शथ क
म्हणून गल
ु जार ्ाांचे सहां्ी सचत्रपटिष्टृ ीतील स्थान मोलाचे आहे. ्ाांच््ा
िरु ल
े प्रवािाची िरुु वात झाली ते सबमल्ा ्ाांच््ा बांस्नी पािून . 'मोरा
गोरा रांग लईले' हे त्ाांचे पसहले िरु ल
े अपत् होते. पण बांस्नी आधीच
काबल
ु ीवाला ररलीज झाल््ाने ऐ मेरे प््ारे वतन और गांगा आ्े कहाां सह
गाणी आधी लोकसप्र् झाली. चांद्राला छळणाऱ््ा राहूचे; अस्िल
भारती् िांस्कृतीचे रूपक त्ाांनी 'मोरा गोरा अांग' मध््े वापरून आपली
नाळ भारती् मातीशी का्मच जळ
ु लेली राहील ्ाची ग्वाही स्ली.
्ा हळव््ा माणिाला एकाच चांद्रामध््े वेगवेगळ््ा भावना स्िल््ा. कधीतरी त्ाांना तो सप्र्कराला
चोरून भेटा्ला जाणाऱ््ा प्रे्िीची चोरी पकडणारा खट् ्ाळ वीर वाटला तर कधी तो सनळ््ा न्ीतून प्रगट होणारा
सगला चाां् वाटला. एकच चांद्र, ्ोन वेगवेगळ््ा व््सक्तरेखाांना एकाचवेळी किा वाटू शकतो हे ्ाखसवण््ािाठी त्ाांच््ा
्ा ओळी वाचून पहा ...

"माां ने सजि चाां् िी ्ल्ु हन की ्आ
ु े,
ु ्ी थी मझ
आज की रात वह फ़ुटपाथ िे ्ेखा मैंने,
रात भर रोटी नज़र आ्ा है वो चाां् मझ
ु े!"
प्रत्ेकाच््ाच जीवनामध््े कभी ख़शु ी कभी गम अशी अवस्था अवस्था अिते; माणिाच््ा काही
स्वप्नाांची पूती होते तर त्ाची काही स्वप्न भांग पावतात . गल
ु जार िाहेब पण ्ाला अपवा् किे अितील म्हणूनच
मी स्वप्नाांचे सवखरु लेले तक
ु डे गोळा करणारा 'कबाडी सजां्गी का' आहे अिे ते गवाथ ने िाांगतात. मग ्ातूनच 'मेरा कुछ
िामान तम्ु हारे पाि' िारखे गाणे जन्माला ्ेते
गल
ु जार ्ाांच््ा कट्टर चाहत्ाचे एक खूप मासमथ क वाक्् आहे ... गल
ु जार िाहेबाांकडे छान ल्ीत
मरु वत घातलेल््ा शब्ाांची एक बरणी अिली पासहजे,
त्ामळ
ु े त्ाांचे िगळे च शब् किे गाण््ाच््ा धून मध््े
सवरघळुन जातात. हे वणथ न सकती तांतोतांत लागू पडते
्ािाठी आपल््ाला गाणी शोधा्ची गरजच पडत नाही
कारण 'सफर वो सह रात', "ए सजां्गी गले लगा ले, अशी
अनेक गाणी िकाळ िांध््ाकाळ आपली िरु म्ी िोबत
करत अितात
मराठी परु ते बोला्चे झाल््ाि गल
ु जार
िाहेबाांना कुिमु ाग्रजाांची भरु ळ पडली होती

म्हणूनच त्ाांनी कुिमु ाग्रजाांच््ा एक ्ोन नव्हे तर तबबल १०० कसवताांचे अनवु ा् के ले. ग स् मा बद्दल
गल
ु जार म्हणतात सक गस्मा म्हटले सक मला आईच््ा गो्ीची आठवण ्ेते कारण गस्माांचे शब् म्हणजे आईचे प्रेम,
ऊब, कळवळा िवथ काही आहे. एक प्रसतभावांतच ्ि
ु ऱ््ा प्रसतभावांताची क्र अशा प्रकारे करू शकतो
गस्मा - िधु ीर फडके ्ा प्रमाणेच सहां्ी मध््े जोडी जमली ती गल
ु जार व पांचम्ा ्ाांची ... घर,
इजाजत , मािूम सह त्ा जोडीची िरु ल
े कामसगरी. जेव्हा
स्ग््शथ नाची वेळ आली तेव्हा गल
ु जार व िांजीव कुमार ्ाांची जोडी
घट्ट जमली . कोसशश, आांधी, मौिम, अांगूर ही सचत्रपटाांची नि
ु ती
नावे निून ्ा ्ोघाांनी उभी के लेली असभन्ाची शाळाच आहे
सजतेंद्र िारख््ा जसम्पांग सहरोला पण पररि स्पशथ
झाला तो गल
ु जार िाहेबाांच््ा रूपातच. सकनारा, खशु बू, पररच्
मधील सजतेंद्र हा फक्त गल
ु जार िाहेबाांचाच मानिपत्रु अिू शकतो.
गल
ु जार हे खरोखर मनाने इतके तरुण आहेत सक
त्ाांच््ाच शब्ाांमध््े िाांगा्चे झाल््ाि 'स्ल तो बच्चा है जी’
अशीच नेहमी त्ाांची अवस्था अिते म्हणूनच लहान मल
ु ाप्रमाणे त्ाांना कोणत्ाही गोष्टीमध््े किला सह भाि होतो.
एखा्ा भकाि, उ्ाि स्वि त्ाांना खाली बतथ न वाटतो तर रात्र एक अांधा कांु आ. लहान बालकाप्रमाणेच ते बांडखोर
स्वभावाचे अिल््ाने सववाह बाह्य िांबधां ावर आधाररत सलबाि नावाचा सचत्रपट ते बनवू शकले. पण तो सवष् त्ा
काळात इतका स्फोटक होता सक तो सचत्रपट कधी प्र्सशथ तच होऊ शकला नाही
गल
ु जार म्हणजे आउट ऑफ बॉक्ि सथांसकां ग करणारे अवसल्ा आहेत. त्ाांचे मेरे कुछ िमान हे शब्
ऐकल््ावर राहूल बमथ न इतके वैतागले सक ते गल
ु जार िाहेबाांना म्हणाले सक उद्या तू मला वतथ मान पत्रातील एखाद्या

बातमीला चाल लावा्ला सशकवशील. पण पांचम ने ्ा शब्ाांवरच कमालीची ट् ्ून बनसवली. शब् व िरु ाांिाठी
गल
ु जार व आशाजींना परु स्कार समळाला पण पांचम ला समळाला नाही. ्ाचे गल
ु जार िाहेबाना शेवट प्िंत वैषम्् वाटत
रासहले 'तझ
ु िे नाराज नही सजां्गी' अिे म्हणत आपले गल
ु जार िाहेब 'मि
ु ासफर हु ्ारो, ना घर है ना सठकाना, मझ
ु े
चलते जाना है, बि .... चलते जाना है' म्हणत िरु ल
े वाटेवर चालतच आहेत व आम्ही रसिक मात्र त्ाांच््ा मागोमाग
आपिूकच ओढले जात आहोत. ्ा्ा िाहेब फाळके परु स्कार हा एक मैलाचा ्गड तर पार झाला आता पढु ची
स्वराांची मैसफल जमेल भारतरतन ्ा मक्ु कामावर अशीच प्राथथ ना माझ््ा िारखे गल
ु जार िाहेबाांचे रसिक करत
अितील ्ात शांकाच नाही





सफल्मफ़ेअर च््ा आता प्िंतच््ा परु स्कार ्ा्ीवर नजर टाकली
अिता रसिकाांना खूप रोचक मासहती समळू शकते जिे की उतकृष्ट
गीतकारािाठी, गल
ु जार िाहेबाांना िवाथ सधक वेळा परु स्कार समळाला आहे तर
िवाथ सधक नामाांकनाचा मान आनां् बक्षी ्ाांच््ा कडे जातो. एकाच वषी िवाथ सधक
मानाांकने म्हणजे िवथ च््ा िवथ पाच, जावे् अख्तर ्ाांना समळाली होती. अिाच
एक आगळा वेगळा रेकोडथ म्हणजे परु स्काराांची हॅट-सरक करण््ाचा मान गीतकार
शकील ब्ा्नु ी ्ाांच््ा कडे जातो, जो आज सह अबासधत आहे. आज आपण
वाचणार आहोत ्ाच गणु ी गीतकाराच््ा काही िरु ल
े आठवणी
'हुस्न', 'प््ार' ्ाांच््ावर शा्री करण््ात व गीते सलसहण््ामध््े
शकीलजी ्ाांचा हातखांडा होता. िौं््थ हा त्ाांचा सजव्हाळ््ाचा सवष् होता.
त्ामळ
ु े च ते, 'मेरे मेहबूब तझ
ु े मेरे मोहबबत की किम', 'जब जाग उठे अरमान तो
कै िे नीं् आ्े', 'जरा नजरोंिे कह््ो जी सनशाना चूक ना जा्े' ्ा िारखी
िौं््ाथ चे गणु गान करणारी गाणी िहज सलहून जा्चे. आधी िाांसगतल््ाप्रमाणे शकील ब्ा्नु ी ्ाांनी तीनवेळा ितत
सफल्म फ़ेअर परु स्कार सजांकला होता; वषे होती १९६१ ते १९६३. 'चौ्हवी का चाां् हो', 'हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं'
(घराना), 'कहीं ्ीप जले कहीं स्ल' (बीस साल बाद) ्ा गाण््ाांिाठी त्ाांना परु स्कृत करण््ात आले होते.
्ा गणु ी गीतकाराची िरुु वात ्ेखील धडाके बाज झाली होती. शकील ब्ा्नु ी जी मांबु ईमध््े
आल््ावर िवथ प्रथम सफल्म सनमाथ ता कार्ार व िांगीतकार नौशा् ्ाांना भेटा्ला गेले होते. त्ावेळी तम्ु ही

आपल््ातील गणु वत्ता एकाच वाक््ात कशी का् िाांगू शकाल अिा अवघड प्रश्न त्ाांना सवचारण््ात आला त्ावर
त्ाांचे उत्तर होते, 'हम ््थ का अफिाना ्सु न्ाको िनु ा ्ेंगे, हर स्ल में मोहबबत की एक आग लगा ्ेंगे' ्ा त्ाांच््ा
हजरजबाबीपणामळ
ु े नौशा् ्ाांनी पटकन त्ाांना '््थ ' सचत्रपटाची ऑफर स्ली. उमा ्ेवींच््ा आवाजातील (म्हणजे
पढु े जाऊन हास्् असभनेत्री बनलेल््ा टूनटून) 'अफिाना सलख रहीं हु'ां ्ा गाण््ामळ
ु े शकील जी पटकन रसिकाांच््ा
गळ््ातील ताईत बनले.
नौशा् व शकील ब्ा्नु ी ही जोडी मग खूप गाजू लागली. ‘बैजबु ावरा’, ‘म्र इांसड्ा’, ‘गांगा जमनु ा’,
‘मोगल ए आजम’ अिे एक िे बढकर एक सचत्रपट ्ा जोडीने के लेपण त्ाांना सफल्मफे अर समळाले ते िांगीतकार रसव व
हेमांत कुमार ्ाांच््ामळ
ु े . ‘िाहब, बीबी और गल
ु ाम’, ‘सबन बा्ल बरिात’ (्ोन्ही सचत्रपट हेमांत ्ा ्ाांच््ा बरोबर),
‘गहृ स्थी’, ‘घगांु ट’, ‘्ो ब्न’ (िवथ सचत्रपट रसव िोबत) ही नावे ऐकली सक एकाहून एक अथथ पूणथ,रिाळ गाणी रसिकाांच््ा
ओठावर ्ेऊ लागतात. ्ा िवथ गीताांचे गीतकार शकील जी होते हे का् वेगळे िाांगा्ला हवे का?
पण नौशा् ्ाांचे शकील ्ाांच््ावर सनस्िीम प्रेम होते. बैजू बावराच््ा वेळी सचत्रपट सनमाथ ता सवज् भट
्ाांना गीतकार म्हणून कवी प्र्ीपच हवे होते कारण सचत्रपटामध््े बरीच गाणी भक्ती गीते होती. पण नौशा् ्ाांनी
शकील ्ाांचाच आग्रह धरला. पढु चा इसतहाि मग िगळ््ाांनाच ठावूक आहे. द्या्चे ते िवोत्तमच अिा शकील व
नौशा् ्ा जोडीचा सशरस्ता अिल््ाने. 'प््ार सक्ा तो डरना क््ा, प््ार सक्ा कोई चोरी नहीं की ' ्ा गाण््ािाठी
शकील जी ्ाांनी तबबल १०५ वेळा आपली लेखणी सझजसवली. परफे क्शन चा इतका ध््ाि घेणारा गीतकार सवरळाच
म्हणा्चा नाही का?
आपण सलसहलेल््ा शेराांवरच गाणी बेतण््ाचे त्ाांचे कौशल्् वा्ातीत होते. त्ाांचा एक शेर आहे; कोई
ऐ ‘शकील’ ्ेखे ्े जनु ूँ नही तो और क््ा है, सक उिीके हो ग्े हम जो न हो िका हमारा' त्ावरूनच त्ाांनी ्ो ब्न

्ा सचत्रपटामध््े सलसहले एक गाणे.. बोल होते, '्े हमारी ब्निीबी जो नही तो और क््ा है, सक
उिीके हो ग्े हम जो न हो िका हमारा (रहा ग्ीशो में हर्म मेरे इश्क का सितारा). अिेच ्ि
ु रे उ्ाहरण म्हणजे,
"ब्ले-ब्ले मेरे गमख्वार नजर आते है, मरहले इश्क के ्श्ु वार नजर आते है" ्ा शेर चे 'ब्ले-ब्ले मेरे िरकार
नजर आते है, घर की बरबा्ी के आिार नजर आते है' ्ा गाण््ात के लेले रुपाांतर.
शकील ब्ा्नु ी ्ाांची गाणी जेव्हा रेसड्ो वर वाजा्ची तेव्हा चहाच््ा टपरीवर ती ऐका्ला रसिकाांची
झबांु ड उडा्ची. लोकाांच््ा ्ा वेडाचे कारण िाांगताना जलाल मरु ा्ाबा्ी ्ाांनी एका सठकाणी म्हणून ठेवले आहे की
'शकील शा्रे-सफ़तरत (स्वाभासवक कसव) है, शा्रे-कारीगर नहीं' त्ाचमळ
ु े त्ाांची गाणी ओघवती शैलीतील भाितात
व िहज गणु गणु ता ्ेखील ्ेतात. शकील जी ्ाांना कधीच शब्ाांची तोडफोड सकां वा ओढून ताणून जळ
ु वाजळ
ु व करावी
लागली नाही हे िाांगणे जलाल मरु ा्ाबा्ी ्ाांना इथे असभप्रेत आहे
शकील जी ्ाांना समत्राांिोबत वेळ घालसवणे फार आवडा्चे, नौशा्, रफी, जॉनी वौकर ्ा समत्राांिोबत
पतांग उडवा्ला त्ाांना खूप आवडा्चे. समत्रच कशाला अग्ी परक््ा माणिाबद्दल पण त्ाांच््ा मनात आपल
ु की
अिा्ची. शर् वा्कूळ ्ा जगप्रसिद्ध सचत्रकाराला शकील ब्ा्नु ी ्ाांच््ा माणि
ु कीचा प्रत्् तेव्हा आला जेव्हा
नोकरी निल््ाने त्ाांची उपािमार होत होती व सभक मागा्ची पाळी आली होती. एक्ा शर् सभक मागत अिताना
त्ाांची गाठ एका माणिाशी पडली, त्ा माणिाने त्ाला स्वतःच््ा मामीच््ा घरी नेले, त्ाच््ा रोजच््ा जेवणाची िो्
तर के लीच वर परत एक छानिे गीत त्ाला सलहून स्ले व िाांसगतले; हे गीत पाठ करून रोज सभक मागत जा तल
ु ा
भरपूर पैिे समळतील. व प्रत्क्षात झाले ही अग्ी तिेच. शर् ्ाांना कालाांतराने त्ा माणिाची खरी ओळख कळली.
ते ्ि
ु रे सतिरे कोणीही निून आपले शकीलजीच होते
शकील जी ्ाांनी गीत लेखनाचा स्तर इतक््ा उांचीवर नेऊन ठेवला होता की भल््ा भल््ा लोकाांना
त्ाची धडकी भरा्ची. जेव्हा चीन शी ्द्ध
ु ात हरल््ावर भारती् जनतेचे मनोबल पन्ु हा एक्ा उांचवा्चे ठरले तेव्हा

कवी प्र्ीप ्ाांना एक ्ेशभक्तीपर गीत सलसहण््ाचा आग्रह मेहबूबखान ्ाांनी के ला. पण कवी प्र्ीप अिे
गीत सलसहण््ाि टाळाटाळ करत होते. त्ाचे कारण होते शकीलजी. शकीलजी ्ाांनी 'लीडर' सचत्रपटामध््े एक ि्ांु र व
आवेशपूणथ ्ेशभक्तीपर गीत सलसहले होते, ‘अपनी आज़ा्ी को हम हरसगज़ समटा िकते नहीं'. आता ्ा गीताएवढे
ताक्ीचे गीत आपल््ाहातून सलसहले जाईल का ्ाची सकां चीतशी धास्ती कवी प्र्ीप ्ाांना होती. पण कालाांतराने कवी
प्र्ीप ्ाांनी 'ए मेरे वतन के लोगो' िारखे तोडीि तोड गीत सलहून ्ाखसवलेच
२० एसप्रल, शकील ब्ा्नु ी ्ाांचा स्मतृ ी स्न पण त्ाांची आठवण ्ेण््ािाठी आधी ते सवस्मतृ ीमध््े
तर जा्ला हवेत ना! उलट '्ा् में तेरी जाग जाग के हम रातभर करवटें ब्लते हैं' अशीच काहीिी सस्थती त्ाांच््ा
चाहत्ाांची ि्ैव अिते





काही गीतकार अिे अितात सक त्ाांची हर एक रचना म्हणजे पाण््ाच््ा थेंबािारखी अिते. कधी ती
्वसबां्ू िारखी िकाळ प्रिन्न करून जाणारी अिते. तर कधी ती अळवावरच््ा पाण््ािारखी मनात नानासवसवध
सवभ्रम सनमाथ ण करणारी अिते. कधी त्ाांची रचना आपल््ा
डोळ््ाांमध््े पाणी आणते तर कधी ती आपल््ाला सशांपल््ामधील
मौल््वान मोतीिमान भािते. िाहीर लसु ध्ानवी हे अिेच एक
गीतकार आहेत.
िाहीर लसु ध्ानवी ्ाांचे खरे नाव अब्ल
ु ह्ी होते
पण ते लधु ी्ानाचे राहणारे अिल््ाने त्ाांनी लधु ी्ानवी अिे नाव
धारण के ले. 'आजा्ी सक राह पर' हा िाहीर ्ाांचा पसहला सचत्रपट
होता पण 'नौजवान' ्ा सचत्रपटामळ
ु े हा तरुण गीतकार लाईम लाईट
मध््े आला. 'ठांडी हवाएँ लहराके आएँ' ्ा गाण््ािोबत िाहीर ने,
माझे काव्् म्हणजे िख
ु ् आल्हा््ा्क पसिमेचा गार वारा अिेल
अशी जणू खशु खबरच रसिकाांना स्ली
गरुु ्त्तच््ा 'बाजी' मधून िाहीर ने आपण ्ेखील बाजीगर आहोत हे सिद्ध के ले. त्ामळ
ु े च गरुु ्त्त,
िसचन ्ा व िाहीर हे सत्रकुट प््ािा मध््े परत एक्ा एकत्र आले
िाहीर ्ाांनी िवथ प्रकारच््ा गीत रचना के ल््ा पण त्ाांच््ा कव्वाल््ा खाि करून गाजल््ा. बरिात
सक रात मधील '्े इश्क इश्क है', 'ना तो कारवाां की तलाश है ना हमिफ़र की तलाश है' ्ा रचना मास्टरपीि म्हणून
गणल््ा जातात. 'ऐ मेरी जोहरा
ो़ ज़बीं' ही वक्त मधील कव्वाली तर प्रत्ेक लग्न िमारांभातील खाि पेशकश अिते.

'सनगाहें समलाने को जी चाहता है' सह नूतन ्ाांच््ा असभन्ाने गाजलेली कव्वाली पण िासहरच््ा लेखणीचीच कमाल
होती
िाहीर ्ाांचे नाव लेसखका अमतृ ा प्रीतम व नांतर गास्का िधु ा मल्होत्रा ्ाांच््ाबरोबर जोडले गेले. पण
्ोन्ही वेळा त्ाांच््ा प्रण्कथेचा िख
ु ान्त काही झाला नाही. पण त्ाांच््ा ्ा प्रेमभावना वेळोवेळी त्ाांच््ा गीतामध््े
उमटल््ा. गमु राह मधील रचना, 'चलो इक बार सफ़रिे अजनबी बन जा्े हम ्ोनो' त्ाांची मानसिक सस्थती
्ाखसवणारे गाणे होते; नाही का?
गाण््ाच््ा ्शामध््े िूर व िांगीत ्ाांच््ा पेक्षा शब्
महतवाचे आहेत अिे िाहीर ्ाांना नेहमीच वाटा्चे. त्ामळ
ु े च सक का्
त्ाांचे िसचन ्ा ्ाांच््ा बरोबरचे मधरु िांबधां िांपष्टु ात आले. प््ािाच््ा
्शामध््े िसचन्ा ्ाांच््ा िांगीतापेक्षा माझ््ा शब्ाांचा जास्त वाटा आहे
अिे सवधान के ल््ामळ
ु े (काहींच््ा मते हे िाहीर ्ाांचे मत निून रसिकाांचे
म्हणणे होते) व लता ला सजतके मानधन समळते त्ापेक्षा मला एक रुप्ा
जास्त मानधन समळाले पासहजे ्ा त्ाांच््ा हट्टामळ
ु े हे िवथ रामा्ण घडले
अिे म्हटले जाते
पण हेच िाहीर लसु ध्ानवी होते की ज्ाांच््ा मळ
ु े ऑल
इांसड्ा रेसडओला एखा्े गाणे वाजसवण््ापवु ी गा्क, गास्का, िांगीतकार ्ाांच््ा बरोबरीनेच गीतकाराचे नाव उद्घोसषत
करण््ाची प्रथा चालू करावी लागली.
गाणे मजेशीर अिले सक गीतकाराांना ऊटपटाांग शब् सलसहण््ाचा मोह आवरता ्ेत नाही पण अिा
मोह िाहीर ्ाांनी आवरलाच पण त्ाांनी अशा सिच््अ
ु शन मध््े ्ेखील ्मक जळ
ु वून गे्ता शाबूत ठेवली. आठवून
पहा प््ािामधील गाणे.. 'नौकर हो ्ा मासलक, लीडर हो ्ा पसबलक; अपने आगे िभी झक
ु े है, क््ा राजा क््ा िैसनक"

िांगीतकाराांनी आधीच ठरसवलेल््ा चालीिाठी आपण शब् सलसहणार नाही सकां वा एखाद्या चालीत
चपखल बित नाहीत म्हणून आपण स्लेले ओररसजनल शब् ब्लणार नाही अिा िाहीर ्ाांचा एकां ्रीत तोरा
अिा्चा. ्ाउलट आपल््ा काव््ाला ्ोग्् ते िांगीत ्ेण््ाची कल्पकता िांगीतकाराांनी ्ाखवावी अशी भूसमका ते
वेळोवेळी घ््ा्चे. पण त्ाांच््ा ्ा भूसमके ला काही िन्मानी् अपवा् होते. िसचन ्ा ्ाांनी एक धून आधीच बनसवली
होती जी ऐकून िाहीर ्ाांनी 'ठांडी हवाएँ लहराके आएँ' हे गीत सलसहले. आसण ्ा नांतरच िसचन ्ा व त्ाांची जोडी
जमली होती. त्ाचप्रमाणे 'न्ा ्ौर' मधील 'माांग के िाथ तम्ु हारा' ्ा गीताचे शब् पण िाहीर ्ाांनी ओ पी नय््र ्ाांनी
आधीच बनसवलेल््ा चालीिाठी सलसहले होते
िाहीर ्ाांच््ा गीताचे अजून एक वैसशष्ट्् म्हणजे त्ाांचे गाणे सचत्रपटाची कथा पढु े घेऊन जा्चे.
'िांिार िे भागे सफरते हो', 'तेरे प््ार का आिरा चाहता हु', ' आगे भी जाने ना तू' , 'जाने क््ा तनु े कही' , 'मोहबबत बडे
काम सक चीज है 'ही गाणी आठवली सक माझे म्हणणे पटेल तम्ु हाला !
िाहीर ्ाांना 'ताजमहल' व 'कभी कभी' ्ा सचत्रपटाांिाठी उतकृष्ट गीतकाराचा सफल्मफ़ेअर परु स्कार
समळाला होता. पण ताजमहाल ्ा वास्तूबद्दल िाहीर ्ाांना फारिे कौतक
ु नव्हते. लीडर सचत्रपटािाठी गीतकार,
शकील ब्ा्नु ी ्ाांनी ताजमहाल वर 'एक शहनशाहने बनवा के हिीन ताजमहल, िारी ्सु न्ा को मोहबबत की
सनशानी ्ी है' अशा ओळी सलसहल््ा होत्ा. त्ावर िाहीर ्ाांचे प्रत्त्त
ु र होते ...'एक शहनशाहने ्ौलत का िहारा
लेकर हम गरीबोंकी मोहबबत का उडा्ा है मजाक'
तल्खी्ाां हा त्ाांचा काव््िांग्रह खूप गाजला. तल्खी्ाां ्ाचा उ्थ ू मध््े अथथ होतो कडवटपणा सकां वा
कटुता. िाहीर ्ाांच््ा काही गीताांमध््े ही कटुता हटकून डोकवा्ची. उ्ाहरण द्या्चे झाल््ाि 'तेरी ्सु न्ा मे जीनेिे
तो बेहतर है के मर जा्े' हे हाउि नांबर ४४ मधील गीत.

त्बीर िे सबगडी हुई, तक्ीर बना ले हे िाहीर ्ाांचे गाणे इतके लोकसप्र् झाले होते सक के वळ ते गाणे
ऐकण््ािाठी, गावकरी जोधपरु च््ा एअर फोिथ स्टेशन मध््े ्ा्चे अशी आठवण खद्दु ्ेव आनां् ्ाांनी िाांसगतली
आहे. पण आपले िांवे्नशील काव््, नाईट क्लब मधील गाणे म्हणून वापरले गेले ्ाचे त्ाांना त्ावेळी खूप वैषम््
वाटले होते
'जाां सनिार अख्तर' हे 'जावे् अख्तर' ्ाांचे वडील; िाहीर व ते सजगरी ्ोस्त होते. पण जावे् अख्तर
्ाांचे आपल््ा वसडलाांशी फारिे पटा्चे नाही. त्ाांचे आपापिाांमध््े वारांवार खटके उडा्चे. अशावेळी जावे् अख्तर
िाहीर ्ाांच््ा कडे जा्चे. त्ामळ
ु े जावे् अख्तर व िाहीर ्ाांचे नाते जिे सपता- पत्रु ा प्रमाणे होते त्ाचप्रमाणे ते
समत्रतवाचे पण होते. िाहीर ्ाांनी 'जाां सनिार अख्तर' ्ाांना सह कधी ्ख
ु ावले नाही व 'जावे् अख्तर' ्ाांना ्ेखील.
िाहीर हे एका अथाथ ने ्ा सपता पत्रु ामधील एक िेतू होते
िाहीर ्ाांचे कभी कभी सचत्रपटातील एक गाणे आहे ....कल और आ्ेंगे नगमोंकी सखलती कसल्ाँ
चनु नेवाल्रे, मझ
ु िे बेहतर कहने वाले, तमु िे बेहतर िनु ने वाले. कल कोई मझ
ु को ्ा् करे, क््ांु कोई मझ
ु को ्ा्
करे, मिरुफ जमाना मेरे सल्े,क््ांु वक्त अपना बबाथ ् करे? . बहु्ा आपल््ा मागे रसिक आपल््ाला सविरून जातील
अिे त्ाांना वाटा्चे. पण त्ाांना का् ठावूक होते सक रसिक िाहीर िाठी जन्मभर अिेच म्हणत राहतील ...जाने
क््ा तनु े कही, जाने क््ा मैने िनु ी, बात कुछ बन ही ग्ी
८ माचथ िाहीर ्ाांचा जन्मस्न.. त्ाांची आठवण ्ेताना हेच गाणे ओठाांवर रेंगाळते; जीवन के िफर मी
राही समलते हैं सबछड जाने को और ्े जाते हैं ्ा्ें, तनहाई में तडपाने को.
शेवटी िाहीर ्ाांच््ा शब्ाांमध््े िाांगा्चे झाल््ाि 'सजस्म की मौत कोई, मौत नहीं होती है; सजस्म समट
जाने िे इन्िान नहीं मर जाते' खरांच आहे ते; िाहीर जरी आज आपल््ामध््े निले तरी त्ाांच््ा गीताांच््ा रूपाने ते
आजही आपल््ा अवती भवती आहेत .




राजेंद्र कृष्ण!
िाहीर, मजरूह, गल
ु जार ्ाांच््ा प्रमाणेच ्ैवी प्रसतभा
लाभलेले एक गीतकार होते. राजेंद्रकृष्ण म्हटले सक आठवतात िी. रामचांद्र,
म्नमोहन ्ाांच््ािारख््ा िांगीतकाराांिोबत त्ाांची गाजलेली अनेक गाणी.
'देख
कबीरा
रोया',
'गेटवे
ऑफ
इंडिया',
'जहााँआरा','अनारकली','अलबेला' ्ाांच््ािारखे अनेक सचत्रपट त्ाांच््ा
शब्िांप्ेमळ
ु े रसिकाांच््ा हृ््ावर का्मचे कोरले गेले.
'पल पल स्लके पाि तमु रहते हो', 'सफर वही शाम, वही गम,
वही तनहाई' 'शोला जो भडके ' 'जाग ््े इश्क जाग' ्ा िारखी गाणी राजेंद्र
कृष्ण ्ाांची लोकसप्र्ता अधोरेसखत करण््ाि परु शे ी आहेत.

सशमला ्ेथे कारकूनसगरी करणारे राजेंद्रकृष्ण मबांु ई मध््े आले ते पटकथा सलसहण््ािाठी. 'जनता' ह्या
सचत्रपटाची पटकथा त्ाांनी िवथ प्रथम सलसहली. 'जांजीर (िाल १९४७)' ्ा सचत्रपटािाठी त्ाांनी पसहल््ाां्ा गीतलेखन
के ले पण प्रसिद्धीचा झोत त्ाांच््ावर पडला ते 'बिी बहेन' ्ा सचत्रपटातील गीताांमळ
ु े.
महातमा गाांधी ्ाांच््ा हत्ेमळ
ु े सवचसलत झालेल््ा राजेंद्र कृष्ण ्ाांनी एक गाणे सलसहले.. 'िनु ो िनु ो ए
्सु न्ावालों बापू सक ्े अमर कहानी'. रफी ्ाांनी हे गाणे गा्ले तर हुस्नलाल भगतराम ्ाांनी त्ाचे िांगीत स्ले होते

गाांधी हत्ा अिो सक आणे जाऊन नवीन पैिे चलनात ्ेण््ाची घटना अिो, राजेंद्र कृष्ण ्ाांनी
आपल््ा गीताांमधून वेळोवेळी ब्लत्ा िामासजक घटनाांवर भाष्् के ले. समि इांसड्ा ्ा सचत्रपटामध््े त्ाांचे एक
मजेशीर गाणे आहे,'ब्ला जमाना, बाबा ब्ला जमाना'; ्ात १६ आणे जाऊन शांभर पैिे आल््ाने, सखिा गरम
झाल््ाचा किा भाि होत आहे ्ावर मजेशीर भाष्् करण््ात आले आहे
हेमतां कुमार व राजेंद्र कृष्ण ्ाांनी एकत्र ्ेऊन नागीन, समि मेरी, चांपाकली ्ा िारख््ा अनेक
अजरामर कलाकृती सनमाथ ण के ल््ा. हेमतां ्ा ्ाांना राजेंद्रकृष्ण ्ाांच््ाकडून जेव्हा एखा्े गाणे हवे अिा्चे तेव्हा १५
स्वि आधी ते त्ाांना तशी कल्पना ्ेत. राजेंद्रकृष्ण ्ेखील हेमांत्ा ्ाांच््ा कडे लगेच हजर होत. पण पसहले १० १२ स्वि राजेंद्रकृष्ण नि
ु ती मौज मस्ती करत. आज का् इथे चाांगले खा्ला समळते, सतथे जाऊ; तर उद्या
घोड् ्ाांच््ा रेिला जाऊ अिे ते हेमांत्ा ्ाांना िाांगत. जिजिे स्वि जात, तितिे हेमांत ्ा ्ाांचे टेन्शन वाढत जाई.
पण हेमांत ्ा ्ाांनी आपल््ा टेन्शनची नि
ु ती कल्पना राजेंद्रकृष्ण ्ाांना स्ली सक अवघ््ा १५ -२० समसनटाांमध््े ते
गाणे सलहून हेमांत्ा ्ाांच््ा हातात ठेवत.
'हम प््ार में जलनेवालोंको चैन कहा', 'िपनेमें िाजन िे ्ो बातें, एक ्ा् रही, एक भूल ग्े' 'वो
भल
ु ी ्ास्तान लो सफर ्ा्' िारखी अप्रसतम गाणी लताला ्ेणारे राजेंद्रकृष्ण, शांकर ज्सकशन ्ाांच््ा नजरेत भरले
निते तर नवलच. कॉलेज गलथ िाठी जेव्हा शैलेन्द्रला डावलून एि जे ्ाांनी राजेंद्रकृष्ण ्ाांना पिांती स्ली तेव्हा शैलेंद्र
भलतेच नाराज झाले होते. शेवटी राज कपूरला शैलेंद्र व एि जे मध््े मध््स्थी करावी लागली होती. तातप्थ का्
राजेंद्रकृष्ण ्ाांचे गारुड भल््ाभल््ाांना नाकारणे कठीण जा्चे
्ा उलट राजेंद्र कृष्ण हे जरी उत्तम गीतकार होते तरी ओ पी नय््र ्ाांनी लता प्रमाणेच त्ाांनाही ्ूर
ठेवले होते. त्ामळ
ु े ्ा ्ोघाांचे कॉसम्बनेशन आपल््ाला सहां्ी सचत्रपटिांगीतामध््े आढळत नाही.
राजेंद्र कृष्ण हे फक्त गीतकारच नव्हते तर िांवा् लेखक पण होते. नागीन, पूजा के फुल, भरोिा, बॉम्बे
टु गोवा अशा अनेक सचत्रपटाांचे िांवा् त्ाांचे होते. राजेंद्र कृष्ण ्ाांना 'खान्ान' सचत्रपटामधील गाण््ाांिाठी सफल्मफे अर

समळाले व ते गाणे होते, 'तम्ु ही मेरे मांस्र, तम्ु ही मेरी पूजा' 'धीरे िे आजा रे असख्न में सनांस््ा' सह
सहां्ी सचत्रपट िांगीतातील िवोत्तम अांगाई म्हणून ओळखली जाते. ्ा अांगाईचे बोल होते राजेंद्र कृष्ण ्ाांचे. पण त्ाांनी
'मेरे भोले बलम (मेरी प््ारी सबां्ू), ओ बेटाजी, सकस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम’ व ्ा िारखी अनेक मजेशीर,
सवनो्ी गाणी ्ेखील सततक््ाच िहजतेने सलसहली
राजेंद्र कृष्ण हे सजतके अप्रसतम गीतकार होते त्ापेक्षा ही फार महान व््क्ती होते. गल
ु जार ्ाांना त्ाांच््ा
उमे्ीच््ा काळात भाडेकरू म्हणून राजेंद्र कृष्ण ्ाांनीच आिरा स्ला होता. भगवान ्ा्ा ्ाांच््ा पडत्ा काळात ज्ा
मोजक््ा व््क्तींनी त्ाांची िाथ िोडली नव्हती त्ात त्ाांचे नाव फार वरती होते. ज्सु बली कुमार, राजेंद्र कुमार ला
म्तीचा पसहला हात स्ला होता तो ्ाच राजेंद्र कृष्ण ्ाांनी. एच एि रवैल ्ाांच््ाकडे प्रसतमाह १५० रुप्ाची
िहाय््क सन्ेशकची नोकरी राजेंद्र कुमार ्ाांना लावली ती राजेंद्र कृष्ण ्ाांनीच
राजेंद्र कृष्ण ्ाांना घोड् ्ाांच््ा रेि चा खूप ना् होता. त्ाांनी रेि वर खूप पैिे उधळले पण त्ाांना एक्ा
चक्क ४६ लाखाचा जेकपोट ्ेखील लागला होता. राजेंद्र कृष्ण ्ाांना तासमळ भाषेचे उत्तम ज्ञान होते. म्हणूनच 'AVM'
स्टुसड्ो त्ाांनी तबबल १८ तासमळ सस्क्रप्ट् ि सलसहली होती. राजेंद्र कृष्ण ्ाांच््ा
व््क्तीमतवाला अिे अनेक पैलू होते
६ जून; राजेंद्र कृष्ण ्ाांचा जन्मस्वि. रसिकाांतफे त्ाांच््ा
आतम््ाि एवढेच िाांगावेिे वाटते की 'सफर वही शाम, वही गम, वही तनहाई है
स्ल को िमझाने तेरी ्ा् चली आ्ी है'




मजरुह िल
ु तानपरु ी ….
अिे एक गीतकार सक ज्ाांचे नाव आठवले सक रसिक
एक वेगळ््ाच सवश्वात सवहरू लागतात. मजरूह म्हणजे प्रेमाचा
असवष्कार, मजरुह म्हणजे तरुणाईची स्पां्ने; मजरूह म्हणजे गझल्ि ची
मेजवानी, मजरूह म्हणजे अवखळ , अल्लड शब्ाांची बरिात करणारा
जा्गु ार.

मजरूह िाहेबाांची अशी सकतीतरी रूपे रसिकाांच््ा
डोळ््ािमोर फे र धरू लागतात. ्ाला कारण म्हणजे त्ाांच््ा सिद्ध हस्त
लेखणीतून उतरलेली 'बाबूजी धीरे चलना, प््ार में जरा िांभलना',
'अच्छा जी मै हारी चलो मान जाओ ना', 'लाखों हैं सनगाहों में सजां्गी की
राह में', 'छूपा लो ्ूँ स्ल में प््ार मेरा', ' पापा कहते हैं बडा नाम करेगा', 'पहला नशा पहेला खमु ार' 'जलते है सजि के
सल्े, तेरी आांखो के स््े ढूांढ ला्ा हू वही, गीत मै तेरे सल्े' ्ा िारखी अिांख्् ि्ाबहार गाणी
‘पाांच रूपै्ा बारह आना’, सकां वा ‘िी ए टी कै ट, कै ट माने सबल्ली, स्ल है तेरे पांजे में तो क््ा हुआ'
िारखी अवखळ गीते अिोत सक 'हम है मताां-ए-कुचा ओ, बाजार की तरह उठती है हर सनगाह, खरी्ार
ो़ की तरह'
सकां वा 'रस्मे उल्फत को सनभा्े' िारखी गांभीर आश्प्रधान गझल….. मजरूह म्हणजे एका बाजूि ओठावर हिू व
्ि
ु री कडे काळजात ्ख
ु ः ्ेणारे व््सक्तमतव होते

हकीम म्हणून व््विा् करणारे मजरूह, गीताांच््ा मा्ावी ्सु न्ेमध््े आले ते सजगर मरु ा्ाबा्ी ्ाांच््ा
मळ
ु े . सजगर मरु ा्ाबा्ी ्ाांना त्ाांच््ा अखेरच््ा काळात प्रश्न सवचारण््ात आला सक जगाला तम्ु ही शा्री स्ली हे
िवािंनाच ठावूक आहे. पण त्ा व््सतररक्त आपले ्ि
ु रे ्ोग्ान िाांगा्चे झाल््ाि आपण का् िाांगाल? त्ावर
त्ाांचे उत्तर होते मजरुह िल
ु तानपरु ी; मी जगाला मजरूह िारखे रतन पारखून स्ले आहे
अिरार उल हिन खान ्ाांचे मजरूह मध््े रुपाांतर करण््ात नौशा् ्ाांचे सह खूप ्ोग्ान आहे.
सफल्म शाहजहाां मधून मजरूह ्ाांचे सहां्ी सचत्रपट िष्टृ ीमध््े प्ापथ ण झाले. त्ाांच््ा गीताांना िांगीत लाभले ते नौशा्
्ाांचे तर िूर लाभले ते िाक्षात िेहगल ्ाांचे. मजरूह ्ाांचे एक गाणे .... 'जब स्ल सह टूट ग्ा' िेहगल ्ाांना एवढे
आवडले सक माझ््ा अन्त् ्ात्रेला हेच गाणे वाजवावे अशी त्ाांची अांसतम इच्छा होती
पसहल््ाच प्र्तनामध््े प्रशांिा समळाल््ावर ्ेखील मजरूह ्ाांना पढु ची काही वषे कठीण गेली. डाव््ा
सवचारिरणी मळ
ु े मजरुह ्ाांना काही काळ तरुु ां गवाि भोगावा लागला. तेव्हा त्ाांच््ा कुटुांबाची आसथथ क हालत खूप
वाईट झाली होती. स्वासभमानी मजरुह आपली म्त फुकट स्वीकारणार नाही हे ओळखून राज कपूर ने त्ाांना एक
गाणे सलसहण््ाि िाांसगतले. इक स्न सबक जा्ेगा माटी के मोल’ हे गाणे राज कपूर ्ाांनी त्ाकाळी तबबल हजार रुप्े
्ेऊन खरे्ी के ले व मजरुह िाहेब ्ाांना त्ाांचे मोल माती िमान निून िोन््ािमान अिल््ाचे आपल््ा कृतीद्वारे
्ाखवून स्ले
उ्थ ू गीतकार , गझलकार म्हणून मजरूह ्ाांना आपली ओळख अिावी अिे मनोमन वाटा्चे पण
िांिाराचा गाडा चालसवण््ािाठी त्ाांनी सहां्ी सचत्रपट गीते सलसहण््ाचे ठरसवले. ते नेहमी म्हणत की, 'सफ़ल्म गीत रोटी
्ेता है मगर शा्री िक
ु ू न ्ेती है।'
पण के वळ पोट भरण््ािाठी म्हणून त्ाांनी कधी पाट् ्ा टाकण््ाचे काम के ले नाही सक खालच््ा
पातळीवर जाऊन सद्वअसथथ , वाह्यात, िवांग शब् रचना के ल््ा नाहीत. त्ाांचे मोठे पण ्ातच आहे सक िी.आ््.डी.,
तमु िाां नहीं ्ेखा, पेई ांग गेस्ट, िज
ु ाता, चलती का नाम गाडी, चा्ना टाऊन, सफर वोही स्ल ला्ा हु,ां ्ोस्ती,

मेरे िनम, सतिरी मांझील, जवेल सथफ, ्स्तक, कारवाँ, असभमान – हे त्ाांचे अिे काही सचत्रपट
आहेत ज्ातली िवथ च््ा िवथ गाणी लोकसप्र् झाली. एखाद्या गीतकाराची एका सचत्रपटातली िवथ च गाणी लोकसप्र्
होण््ाच््ा बाबतीतला हा रेकॉडथ आहे; जो आजप्िंत अबासधत आहे.
िांगीतकाराने आधीच त्ार के लेल््ा चालींवर गीतलेखन करण््ात त्ाांचा हातखांडा होता.
ख़मु ार बाराबांकवी, शकील ब्ा्ूांनी, िासहर लसु ध्ानवी, कै फ़ी आज़मी, अली िर्ार जाफ़री, राजेन्द्र
कृष्ण अिे शद्ध
ु व््ाकरण्क्त
ु गीते सलसहणारे, मजरुह ्ाांचे समत्र नेहमी त्ाांची चेष्टा करा्चे सक हे का् तू ‘िी ए टी कै ट,
कै ट माने सबल्ली' िारखे उटपटाांग सलसहतोि. तेव्हा मजरूह म्हणा्चे सक हे गीत सकशोर िारख््ा उछलकु्
करणाऱ््ा असभनेत्ािाठी आहे व सिच््अ
ु शन ला न््ा् ्ेणारे ही आहे. वर ते िासहर ्ाांची सफरकी घेण््ाि सह मागे
पढु े पाहत नित. ते पलटवार करत सक िाहीर तू तर माळ््ाच््ा तोंडी ्ेखील गझल घालशील. चलती का नाम गाडी
मध््े मेकेसनक अिलेल््ा सकशोर च््ा तोंडी ‘पाांच रूपै्ा बारह आना’ अिेच बोल शोभून स्िणार अिे सह
खडिवा्ला ते मागे पढु े पाहत नित
पण गझल व शा्रीच््ा बाबतीत ्ेखील मजरुह सततके च माहीर होते. ध््े्वेड््ा माणिाची िरुु वात
नेहमी एकटीच होते पण कालाांतराने त्ाची मते पटल््ावर त्ाच््ा पाठी अन्ु ा्ी लोकाांची ग्ी जमते हे
्शथ सवण््ािाठी वापरण््ात ्ेणारी लोकसप्र् ओळ ... 'मै अके ला ही चला था जासनबे मांसजल, मगर लोग पाि आते ग्े
और कारवाां बनता ग्ा' म्हणजे आपल््ा मजरुह ्ाांचीच ्ेणगी आहे
प्रसिद्ध शा्र मजरुह िल
ु तानपरु ी अिां िाांगतात, की गझल मधील शेर हा आपला अथथ कधीच िाांगत
नाही तर तो के वळ अथाथ ची स्शा ्ाखसवतो.. आसण ्ा अथाथ च््ा स्शा तरी सकती?.. तर ऐकणाऱ््ाच््ा आ्ष्ु ्ातील
अनभु व जिे, तिे हे अथथ आपली स्शा ब्लतात

मजरूह ्ाांच््ा गझल मधील शेर जिे स्शा ्शथ क होते तद्वत मजरुह स्वतः ्ेखील अनेक
िांगीतकाराांिाठी स्शा ्शथ क होते. सतिरी मांझील िाठी राहुल ्ेव ्ाांचे नाव निीर हुिेन ्ाांना िचु सवले ते मजरुह
्ाांनीच. ज्ा प्रमाणे त्ाांनी आपल््ा आर डी ला ्शाची स्शा ्ाखवली त्ाच प्रमाणे लक्ष्मीकाांत प््ारेलाल ्ाांना
्ेखील ्शाची वाट ्ाखसवली ती ्ोस्ती िाठी अजरामर गीते सलहून
मजरूह ्ाांच््ा ्ैस्प््मान कारसक्ीला झळाळी समळाली ते ्ा्ा िाहेब फाळके परु स्कारामळ
ु े . हा
परु स्कार समळसवणारे ते पसहले गीतकार ठरले ्ातच त्ाांचे अलौसकक स्थान अधोरेसखत होते
२४ मे ्ा गीतकाराचा स्मसृ तस्न ... पण त्ाांची आठवण सह तारखेची मोहताज नाही. मजरुह ्ाांच््ाच
शब्ाांमध््े िाांगा्चे झाल््ाि, ते नेहमीच रसिकाांना आपली आठवण करून ्ेत रहात अितात..... रहे ना रहे हम...
मेहेका करेंगे, बनके कली बनके िबा




तमु मझ
ु े ्ूँ भल
ु ा ना पाओगे,
जब कभी भी िनु ोगे गीत मेर,े
िांग िांग तमु भी गनु गनु ाओगे

हिरत ज्परु ी; सहां्ी सचत्रपट िांगीतामधील एक िवु णथ
अध््ा्! इक्बाल हुिने म्हणून जन्मलेल््ा ्ा अवसल्ाने त्ाच््ा
जन्मस्थानावरून स्वतःचे नाव हिरत ज्परु ी ठेवले. हिरत ज्परु ी
स्वतः ला प्रेम्तू िमजत. प्रेमाला जात पात, धमथ ्ा िवािंचे बांधन निते
हे ते स्वानभु वावरून जाणून होते. वीि वषाथ चे अिताना ते एका सहां्ू
मल
ु ीच््ा, राधेच््ा प्रेमात आकां ठ बडु ाले होते. सतच््ािाठीच त्ाांनी
सलसहली होती कसवता..'्े मेरा प्रेम पत्र पढकर के तमु नाराज न होना'. ही कसवता कधी त्ाांच््ा प्रे्िीच््ा हातात
पडलीच नाही पण जेव्हा ती राज कपूरच््ा हातात पडली. तेव्हा त्ाचे एक अजरामर गीत झाले; सचत्रपट होता 'िांगम'.
खरे तर हिरत ज्परु ी नावाच््ा लोखांडाला परीिस्पशथ झाला तो कपूर खान्ानाचाच. मबांु ई मध््े बि
कां डक्टर म्हणून काम करणाऱ््ा हिरत िाहेबाांवर एक स्वि पथ्ृ वीराज कपूर ्ाांची नजर गेली. पथ्ृ वीराज ्ाांनी एका
मशु ा्रामध््े हिरत ज्परु ी ्ाांना ऐकले व लगेच त्ाांचे नाव आपल््ा मल
ु ाला राज ला िचु सवले. राज कपूरच््ा
'बरिात' सचत्रपटािाठी िवथ प्रथम हिरत जी ्ाांचे अमतृ बोल बरिले. गाणे होते, "सज्ा बेकरार है" ्ा पसहल््ा
वसहल््ा गाण््ाची जन्म कथा पण सततकीच रोचक आहे. राज ्ाांच््ा िाांगण््ावरूनच शांकर ज्सकशन ्ाांनी एक धून
हिरतजीना ऐकवली. गाण््ाचे बोल होते.. अांबआ
ु का पेड है वहीं मांडु ेर है, आजा मेरे बालमा काहे की ्ेर है. ्ा वरूनच

मग हिरतजी ना िचु ले; सज्ा बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा, तेरा इांतजार है। हिरत
ज्परु ी ्ाांनी नेहमीच आपल््ाला आलेल््ा अनभु वाांवरून गीते रचली. आपल््ा ज्पूर मधील समत्राांनी आग्रह
के ल््ामळ
ु े च हिरतजी मांबु ईला नशीब आजमाव्ाला आले. त्ाांच््ा ्ा उपकाराांची फे ड करण््ािाठी त्ाांनी एक गीत
सलसहले, ' एहिान मेरे स्ल पे तम्ु हारा है ्ोस्तों, ्े स्ल तम्ु हारे प््ार का मारा है ्ोस्तो'
तम्ु हाला आि्थ वाटेल सक आपल््ा अपत्ाच््ा बाल लीला पाहून िचु लेले गाणे हिरत जी ्ाांनी
प्रण्गीत म्हणून एका सिच््एु शन मध््े चपखल बिसवले. गाणे होते,"तेरी प््ारी प््ारी िरु त को सकिीकी नजर ना
लागे चष्मेबद्दूर" अशीच एक मनोरांजक कहाणी आहे ते त्ाांच््ा 'ब्नपे सितारे लपेटे हुए, ए जाने तमन्ना सकधर जा रही
हो' ्ा गाण््ासवष्ी. आरजू सचत्रपटाच््ा लांडन ्ेथे होणाऱ््ा सप्रसम्र िाठी हिरत जी व ज्सकशन ्रु ोप मध््े गेले
होते. पॅररि ची िैर करत अिताना हे ्ोघे जण सलडो नावाच््ा नाट् ्गहृ ात गेले. सतथे नसतथ का चमचमत्ा ताऱ््ाांच््ा
ड्रेि मध््े नतृ ् करत होत्ा. नाचताना स्वाभासवकपणे काही सटकल््ा ड्रेि वरून गळून खाली पडत होत्ा. हे बघून
ज्सकशन ने हिरतजी ना ्ा दृश््ावर चार ओळी मनात आठवून ठेवा अिे िाांसगतले. हिरतजी ्ाांनी ती िूचना
मनावर घेऊन सप्रन्ि सचत्रपटातील हे गाणे सलसहले 'गम उठाने के सल्े मैं तो सज्े जाऊँगा, िाँि की ल् पे तेरा नाम
सल्े जाऊँगा' ्ा ओळी ्ेखील त्ाांना िचु ल््ा होत्ा ते घरी उसशरा आल््ामळ
ु े तोंड फुगवून, रुिून बिलेल््ा
आपल््ा बा्कोला पाहूनच
हिरत जी ्ाांची अनेक गीते लोकसप्र् आहेत पण त्ाांना मानाचा सफल्म फ़ेअर परु स्कार समळाला ते
'बहारों फुल बरिाओ, मेरा मेहबूब आ्ा है’ व 'सजां्गी एक िफर है िहु ाना' ्ा गाण््ाांिाठी
हिरत जी मशहूर होते ते सचत्रपटाांचे शीषथ क गीत सलसहण््ािाठी. स्ल एक मांस्र है (स्ल एक मांस्र),
रात और स्न ्ी्ा जले (रात और स्न), इक घर बनाऊांगा, तेरे घर के िामने (तेरे घर के िामने), अरे ऐिा मोका
सफर कहा समलेगा ..एन इवसनांग इन पेररि (एन इवसनांग इन पेररि), गमु नाम है कोई, ब्नाम है कोई (गमु नाम); ही
गाण््ाांची ्ा्ी फक्त ्ा गोष्टीची झलक ्ेण््ािाठीच

शैलेंद्र , हिरत ज्परु ी, राजकपूर, शांकर ज्सकशन ही चौकडी म्हणजे िूर व स्वर ्ाांचे अनोखे
कॉसम्बनेशन होते. खरे तर शैलेंद्र व हिरत ्ोघेही गीतकार म्हणजे एकमेकाांचे स्पधथ क पण ्ोघही जण जीविकां ठि
समत्र. म्हणूनच जेव्हा शैलेंद्र ने सनमाथ ता म्हणून 'सतिरी किम' सचत्रपट काढला तेव्हा शैलेंद्रने गीत लेखनाची अांशतः
जबाब्ारी हिरत जी ्ाांच््ावर िोपवली. '्सु न्ा बनाने वाले' व ‘मारे ग्े गल
ु फाम' ्ा रचना ्ा शैलेन्द्रच््ा निून
हिरत जी ्ाांच््ा आहेत
'जाने कहाां गए वो स्न , कहते थे तेरी राह में' हे हिरत जी ्ाांचे अजून एक प्रसिद्ध गाणे. बरिात
सचत्रपटाच््ा वेळी बैकग्राउांड म््सु झक ्ेताना राज कपूर ्ाांना त्ातील एक पीि खूप आवडला होता. त्ा पीिवर
आधाररत एखा्े गाणे अिावे अिे त्ाांच््ा मनात खूप आधी पािून होते. त्ाांनी ही इच्छा हिरत जी ्ाांनी मेरा नाम
जोकर च््ा वेळी पूणथ के ली
राजकपूर ्ाांना ठावूक होते सक आपल््ा अतप्तृ इच्छा फक्त हिरतजीच पूणथ करू शकतील म्हणून िांगम
सचत्रपटाच््ा वेळी आपल््ाला आवडलेल््ा ' आ् लव ्'ु ह्या गाण््ाच््ा चालीवर एक नवीन गीत 'राम तेरी गांगा मैली'
च््ा वेळी अिावे हे जेव्हा राज ्ाांनी हिरत जी िाांसगतले तेव्हा त्ाांनी लगेच एक असवस्मरणी् गीत सलसहले, 'िनु
िाहेबा िनु '
इतकी ि्ांु र गाणी सलहून ्ेखील हा बे््थ जमाना आपल््ाला सविरेल सक का् ्ा शांकेने त्ाांनी एक
गाणे सलसहले,"तमु मझ
ु े ्ूँ भल
ु ा ना पाओगे". त्ाांचे हे गाणे 'पगला कही का' ्ा सचत्रपटामध््े आहे. रसिक हिरतजीना
एवढेच म्हणू शकतील की,"हिरत जी आम्ही एवढे सह काही वेडे नाही आहोत सक आपले अमल्ु ् ्ोग्ान आम्ही
काळाच््ा ओघात सविरून जाऊ"
'एसप्रल फुल बना्ा तो उनको गस्ु िा आ्ा' अिे मस्त गीत रचणाऱ््ा हिरत जी ्ाांचा जन्म स्न पांधरा
एसप्रल चा. आपल््ापािून खूप ्ूर गेलेल््ा हिरतजी आठवून त्ाांची एखा्ी सनस्िीम चाहती नकळत म्हणून जाईल,
‘पांख होती तो उड आती रे, रसि्ा ओ जासलमा’





असिं एखादिं छानसिं पस्ु तक र्ाचनू सिंपताना आपली “ अभी न जाओ छोडकर- के क्षदल अभी भरा नहीं “
अशी अर्स्था होतेच. पण प्रत्येक र्ैफ़लीची सािंगता होतेच. याही र्हक्षफ़लीची सािंगता ’क्षफ़र क्षर्लेंग’े च्या
नोटर्र होत आहे. ही र्ैफ़ल तम्ु हाला कशी र्ाटली ते prashant.dandekar@rediffmail.com
क्षकिंर्ा esahity@gmail.com र्र कळर्ा. आपल्या प्रक्षतक्षियािंर्रूनच पढु ल्या र्ैफ़लीची आखणी सरू
ु
होईल. अशा एक से एक क्षदग्गजािंची र्ैफ़ल रिंगर्.ू सारे काही आपल्या र्ाचकािंच्या प्रक्षतक्षिया आक्षण
फ़र्ावईशींर्र अर्लिंबनू राहील. तेव्हा आपल्या प्रक्षतक्षिया लर्कर येऊ द्यात. फ़े सबक
ु र्र esahity च्या पेजर्र
क्षकिंर्ा प्रोफ़ाईलर्रही आपण आपल्या प्रक्षतक्षिया नोंदर्ू शकता.

ई साक्षहत्य प्रक्षत्ान हा अनेक कर्ी र् लेखकािंनी सरूु के लेला एक नर्ीन प्रयोग. र्राठी र्ध्ये र्ाचक
आक्षण साक्षहक्षत्यक अक्षधक जर्ळ यार्ेत आक्षण एक र्ोठी चळर्ळ इटिं रनेटच्या र्ाध्यर्ातनू सरू
ु व्हार्ी अशी
इच्छा होती. क्षहर्िं ते र्दाव. र्ददे खदु ा. क्षकिंर्ा हल्लीच्या भाषेत सािंगायचिं तर सच्ची लगन हो तो अपने सपने
हाक्षसल करनेके क्षलये सारी कायनात एक हो जाती है. र्राठी भाषेत उत्तर् दजेदार साक्षहत्य क्षनक्षर्वती व्हार्ी,
चािंगले र्ाचक एकत्र यार्ेत, त्यािंना चागिं ल्या दजावचे साक्षहत्य क्षर्ळार्े आक्षण दजेदार क्षलहू इक्षच्छणार्या
लेखकािंना असे र्ाचक क्षर्ळार्ेत. एर्ढेच काय ते आर्चे छोटेसे स्र्प्न. या आर्च्या छोट्याशा स्र्प्नाला
लाखो र्ाचकािंची साथ क्षर्ळत गेली आक्षण कारर्ािं बनता गया. त्याचबरोबर दजेदार क्षलखाण करणारे
लेखकही या चळर्ळीत जोडले जात आहेत. आजचे हे पस्ु तक र्ाचल्यार्र तम्ु हाला ते जाणर्ेलच.
पण आम्ही सर्ाधानी नाही. बारा कोटींच्या या र्राठी सर्ाजात क्षकर्ान एक दोन कोटी तरी सर्जिं स,

चोखदिं ळ र्ाचक असायला हर्ेत. ज्ञानोबा तक
ु ोबािंच्या सस्िं कारािंत र्ाढलेल्या या सर्ाजाकडून एर्ढी अपेिा
ठे र्ायला काय हरकत आहे? क्षर्त्रहो. ज्योतीने ज्योत तेर्त जार्ी. तसे र्ाचकानिं ीच र्ाचक जोडायला हर्ेत.
तम्ु हाला जर हे स्र्प्न पणू व होण्यात हातभार लार्ार्ासा र्ाटत असेल तर फ़क्त एर्ढेच करा. आपल्या
ओळखीपाळखीतल्या क्षकर्ान दहार्ीस लोकािंचे ई र्ेल पत्ते आम्हाला कळर्ा.
असे ई र्ेल आय डी पाठर्णार्या र्ाचकानिं ा आम्ही VIP र्ाचक दजाव देतो.
आर्चा पत्ता : esahity@gmail.com
अक्षधक र्ाक्षहतीसाठी भेट द्या : www.esahity.com
आपले नम्र

टीर् ई साक्षहत्य प्रक्षत्ान

