
 

 

 

 

  



 

महफ़िल-ए-प्रश ांत 

पसु्तक प चवे 

 

प्रश ांत द ांडेकर 

 

 

ई स फ़हत्य प्रफ़तष्ठ न 

 

  



 

महफ़िल - ए – प्रश ांत 5    

  लेखन -   प्रश ांत द ांडेकर. 

     9821947457 

    prashant.dandekar@rediffmail.com 

 

या पुस्तकाातल   ेखनाचे सर्व हक्क  ेखकााकाड ेसुरक्षित असून पुस्तकााच े

ककार्ा त्यातल  अंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट ककार्ा इतर रुपांतर 

कारण्यासाठल  ेखकााचल परर्ानगल घणेे आर्श्यका आह.े तसे न केाल्यास 

काायदशेलर काारर्ाई होऊ शकात.े 
 

  

mailto:prashant.dandekar@rediffmail.com


 

    प्रक शन :              ई स फ़हत्य प्रफ़तष्ठ न 

 

 

   www.esahity.com 

  esahity@gmail.com 

   eleventh floor, eternity 

eastern express highway 

Thane, 400604 

 

 

 

 

• फ़िन मलू्य फ़ितरण स ठी उपलब्ध. 

• आपले ि चनू झ ल्य िर आपण ह ेिॉरिर्ड करू शकत  . 

• ह ेई पसु्तक िेबस ईटिर ठेिण्य पिुी फ़कां ि  ि चन व्यफ़तररक्त कोणत ही ि पर 

करण्य पिुी ई -स फ़हत्य प्रफ़तष्ठ नची परि नपी चेणे आि यक आहे .  

 

©esahity Pratishthan®2015 



 

र्नोगत 

 

रक्षसका जन हो, आतापयंत ज्या सांगलक्षतका र्जेर्ान्या झाल्या त्या हहदल  

क्षचत्रपट  संगलताशल  सबंंक्षित होत्या; त्यात र्राठल  प्रक्षतभा होतलच पण आजचल र्ेजर्ानल 

म्हणजे खास र्ोदका र् परुणपोळलचा बेत आह.े 

 

सुरेश भट म्हट े कका क्षस्र्ताचा उंबरठा  आठर्तो ककार्ा जगदलश जल म्हट े कका 

संध्याचा हपजरा!  पाडगार्कार कााकाा म्हट  ेकाी तर शब्दरुपल प्राजक्ताच्या सड्यात न्हाऊन 

क्षनघाल्याचल अनुभतल क्षर्ळते तर सुर्नजल आठर्ल्या काी 'क्षजथे सागरा िरणल क्षर्ळते' च्या 

आनंद ाटा पायाशल घटुर्ळू  ागतात. अक्षभषेकाी बुर्ा म्हट  े कका सुराचंल काट्यार का ेजा 

खल् ास कारत.े ह ेनचा र्ुंगळा डस ा तो उषाताई यांच्यार्ुळेच. 

 

र् ा र्ाक्षहत आह ेकका र्राठल गलते म्हट े काी रक्षसकाांना आठर्तात  तादलदल, 

आशाताई, हृदयनाथ, शांता शेळकेा, ग. कद. र्ा., बाबूजल र्गैरे र्गैरे. त्याचं्याशल पण आपण 

एकारूप होणार आहोतच तेव्हा रक्षसकाा, िलर िरल रे िलर िरल. िलरापोटल फळे रसाळ 

गोर्टल! 



 

 

ज्ञानेश्वर र्हाराजांनल र्राठलचल तु ना अर्ृताशल केा ल आह.े तेव्हा खास 

र्राठर्ोळ्या र्हकि  र्ध्येआपण सर्वजण अर्ृतिारा अनुभर्ास तयार रहा. 
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सनु्या सनु्या र्कैफ लत र्ाझ्या तझुचे र्ल गलत गात आह े

 

 

सुरेश भट म्हट  े कका आठर्तात एका स े बढकार एका गाणल. त्यांना गाणल 

म्हणण्यापेिा काक्षर्ता , गझ ा म्हणणेच जास्त संयुक्षक्तका होई . ' सुन्या सुन्या र्ैकफ लत 

र्ाझ्या ' , 'र्ा र्नू टाका दलप' , 'र्ल र्ज हरर्ून बस  ेगं' , 'आज गोकुाळात रंग खेळतो हरल ',  

‘तरुण आह े रात्र अजुनल’… क्षह सर्व गाणल नसून स्र्र ेणल  आहते. प्राजक्ताच्या दठेाने 

क्ष क्षहणारा ककार्ा सूयव ककारणांनल क्ष क्षहणारा कार्ल म्हणून सुरेश भट यांना सर्व जण 

ओळखतात ते यार्ुळेच 

सुरेश भट यांनल  र्राठल भाषेत गझ  हा कााव्यप्रकाार रुजर् ा. त्यारु्ळेच  

त्यांना गझ  सम्राट अस ेदखेल    र्ानाने संबोि  ेजाते. त्यांच्या आई ा काक्षर्तांचा खूप नाद 

होता. आई र्ुळे सुरेश भट यांना  हानपणलच र्राठल काक्षर्तांचल आर्ड क्षनर्ावण झा ल. 

सुरेश भटांचल शब्दांर्र क्षर् िण हुकूार्त होतल. परंतु त्यांनल शब्दांचल 

आतषबाजल कािल केा ल नाहल. र्ु ायर् शब्दांचा चपख  उपयोग ते उत्काटतेने कारत , सोबत 

तर  भार्र्ृत्तल हळुर्ारपणे शब्दबध्द कारत. 

https://www.youtube.com/watch?v=r0gyxuqC6TA
https://www.youtube.com/watch?v=r0gyxuqC6TA
https://www.youtube.com/watch?v=r0gyxuqC6TA
https://www.youtube.com/watch?v=xTPIhtkiaIw
https://www.youtube.com/watch?v=mMxyj3BJMG8
https://www.youtube.com/watch?v=yI0GbUAo_bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cpig8qy9ASs


 

गाताना काोणता शब्द र्हत्र्ाचा आह,े काोणतल भार्ना जास्त उठून आ ल 

पाक्षहजे यार्र त्यांचे नेहर्ल बारलका  ि असायचे  यासाठल सुरेश भटांचे दोन ककास्स ेइथ े

सांगारे्से र्ाटत े

एकादा भट साहबे एकाा 

र्हाक्षर्द्या याच्या र्ार्षषका र्होत्सर्ा ा प्रर्ुख 

पाहुणे होते. गायनाचा काायवक्रर् सुरु होता . 

गाक्षयकााहल र्न  ारू्न गात होतल . भटसाहबेहल 

कद ख ुास दाद दते होते. त्या गाक्षयकेाने भट 

साहबेांचं गाज  े ं" आज गोकुाळात रंग खेळतो 

हरल राक्षिकेा जरा जपनू जा तुझ्या घरल " 

गाय ा सुरुर्ात केा ल. गाणं संप ं. अचानका 

भट सहबे उठ े . र्ाईका घेत ा आक्षण म्हणा  े

" र् ुल तु गाय लस छान फक्त ह ेगाणं आह े म्हणून र्ल र्िेच बो तोय काी ' राक्षिकेा जरा 

जपून जा तुझ्या घरल ' या ओळलत तुझा भर जा तुझ्या घरल यार्र होता. पण तसं व्हाय ा 

नकाो . त्याठठकााणल जरा जपून ह ेउठार्दार व्हाय ा हर्.ं काारण ते घरल जाणं र्हत्र्ाचं नाहल 

तर ते जपणं र्हत्र्ाचं आह.े 

सुिाकार कादर् यांनल दखेल  असाच एका अनुभर् भटांबद्द  सांक्षगत ा आह.े 

भटांनल कादर् यांना 'हा ठोकारुन गे ा’ र् ‘कुाठ ेच फु  आता पसंत नाहल’ अशा दोन गझ ा 



 

स्र्रबद्ध काराय ा कदल्या पण ‘पसंत नाहल’ च्या चा ल र्र र्ात्र ‘तू घरंदाज बाई ा तर्ाशात 

नाचर् े’ अशा शेरा  भटांनल र्ार ा. पण सोबतच गझ चल शब्दानुरुप बंकदश काशल 

असाय ा हर्ल ह ेकाळारे् म्हणून र्ेहदल हसन, फरलदा खानर्, गु ार्अ ल यांच्या ध्र्क्षनकफतल 

दऊेन त्यांच्या गायकाीचा अभ्यास काराय ा सांक्षगत े. भट साहबे अस े बोट पकाडून 

चा ाय ा क्षशकाक्षर्णारे हाडाचे क्षशिका होते   

गाणे र् खाणे यांर्र भट साहबेांचे र्नापासून प्रेर् होते र् जे जे उत्तर् त्या ा 

दाद दणेे ह े ते आप े कातवव्य र्ानत. एकादा एकाा पठरक्षचतांकाडे काार्ाक्षनक्षर्त्त गे े असताना 

घरातल  अन्नपुणेने फ् ोर्र - र्टारचे काढई भरून पोह ेकेा  ेहोते . त्यार्र र्स्त पैकाी तार् 

र्ारून र् काार् संपरू्न भटांचल पार् े घराकाड ेर्ळ ल. पण र्ाटेतच जेव्हा आपण अन्नपूणे ा 

दाद द्याय ा क्षर्सर ो याचल जाणलर् झा ल तेव्हा ते तडका पठरक्षचतांकाड े परत  े र् दाद 

दऊेनच तृप्त र्नाने घरल परत  े  

भटांच्या शब्दांर्ध्य े ोकाांर्ध्य ेजागृतल क्षनर्ावण कारण्याचल अ ौककाका ताकाद 

होतल. उष:काा  होता होता कााळरात्र झा ल।।  अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटर्ा र्शा ल।। ह े

त्यांचे गाणे म्हणजे आक्षणबाणलच्या कााळातल  सर्र गलतच बन े होते   

र्राठलचल गळचेपल होत असताना, पेटून उठण्यासाठल र्  र्ातृभाषेबद्द  

जाज्र्ल्य अक्षभर्ान क्षनर्ावण कारण्यासाठल उपयोगल पडतात ते भटांच्या याच ओळल … पाहुण े

https://www.youtube.com/watch?v=ALzsboC_qt4


 

जरल असंख्य पोसते र्राठल, अपुल्या घरलच हा  सोसत ेर्राठल, ह ेअस ेककातलका खेळ पाहत े

र्राठल,  शेर्टल र्दांि तख्त फोडते र्राठल !"  ककार्ा साय र्ल खातो र्राठलच्या दिुाचल , र्ल 

कुाणांचा उंबरा क्षझजर्ु काशा ा 

सुरेश भट अडलच र्षावचे असताना त्यांना पोक्ष योचल बािा झा ल होतल. 

त्यारु्ळे त्याचा उजर्ा पाय जन्र्भरासाठल अि ूझा ा होता. त्या नंतर त्यांना पुत्र क्षर्योगाचे 

जलर्घेणे दखुः  दखेल  झे ारे्  ाग  े म्हणूनच कका कााय त्यांच्या  ेखणल र्िून र्ाक्षझया 

गलतांत र्ेड ेद:ुख संतांचे क्षभनारे् ; र्ाळल्या र्े लस र्ाझ्या अरृ्ताचे फू  यार् े…!" अशा 

ओळल क्षनघाल्या  

सुरेश भट ह ेआपल्या हृदयनाथांचे फाईंड आउट आह े . त्याचे झा े अस े कका 

सुरेश भटांनल  क्ष क्षह ले्या काक्षर्तांचे एका चोपड ेहृदयनाथ र्ंगेशकारांना एकाा फुटपाथर्र 

सापड .े त्यातल  काक्षर्ता र्ाचून त्यांनल सुरेश भटांना शोिून कााढ  े आक्षण त्यांच्या 

काक्षर्तांना चा ल  ारू्न त्या अर्र केाल्या. 

बाळ िुरल आक्षण जयश्रल गडकार यांनल अर्ृतर्े  या काादबंरलर्र आिाठरत 

क्षचत्रपट कााढायचे १९७० च्या सुर्ारास ठरर्  े होते आक्षण संगलतकाार म्हणून हृदयनाथ 

यांना  क्षनर्ड े होते. क्षचत्रपटाचल गलते सुरेश भटांकाडून क्ष हून घ्यार्लत , अस ेसंगलतकाार 

म्हणून हृदयनाथनल सुचर्ल्याने र्ोठे बजेट नसतानाहल क्षनर्ावत्यांनल या कार्ल ा 



 

गलत ेखनासाठल अर्रार्तलहून र्ुंबईत आणून हॉटे ात र्ुक्कार्ा ा ठेर्ण्याचे , र् र्ानिन 

दणे्याचे र्ान्य केा .े पण भट कााहल गकदर्ा यांच्याप्रर्ाणे शलघ्रकार्ल नव्हत.े र्ुक्कार् र्ाढत 

होता र् गलते कााहल र्नात सुचत नव्हतल  हॉटे चे क्षब  फुगत चा   े होते त्यारु्ळे 

क्षनरुपायाने हॉटे चे क्षब  चुकाते कारून र्ंगेशकारांनल भटांना घरल न्याय ा टॅक्सलत काोंब .े 

एर्ढ्यात भट साहबेाना एका अप्रक्षतर् गाणे सुच .े हॉटे च्या क्षब ाच्या काागदापाठलच त्यांनल 

ते क्ष हून कााढ  े 

पण ते गाणे जयश्रल गडकारांच्या नक्षशबात नव्हतेच. त्या अप्रक्षतर्  गाण्यासाठल 

दरै्ाने क्षस्र्ता पाटल चा उंबरठा हा  क्षततकााच अक्षभजात  क्षचत्रपट राखनू ठेर् ा होता. ते 

गाणे होते … सुन्या सुन्या र्ैकफ लत र्ाझ्या 

भट साहबे जेव्हा क्ष हायचे तेव्हा ते गलत , काक्षर्ता ककार्ा गज   र्ास्टर पलस 

होणार  क्षह कााळ्या दगडार्रचल रेघ असायचल. क्षप्रयकार- प्रेयसलचल एकार्केाांर्रल  प्रलतल क्षह 

त्यांचल सर्ावत आर्डतल अक्षभव्यक्ती होतल  त्यारु्ळेच प्रत्येका  ग्नाळू र्ु ा ा र् र्ु ल ा सुरेश 

भट आप से ेर्ाटायचे. अस ेह ेप्रेर् कार्ल १४ र्ाचव रोजल आपल्यातून क्षनघून गे  ेर् ते क्षह 

अचानकाच. त्यारु्ळे त्यांच्या प्रत्येका रक्षसकाा ा सनु्या सुन्या र्ैकफ लत र्ाझ्या तुझेच र्ल गलत 

गात आह ेककार्ा तरुण आह ेरात्र अजुनल, राजसा क्षनज ास काा रे या ओळींचा आसरा घेऊन 

भट साहबेाना परत बो र्ार्े अस ेर्ाटण ेसाहक्षजकाच आह.े 



 

 

         



 

जगदलश खबेडुकार.. 

कारर्लर नगरलच ेअस्स  प्रक्षतक्षनक्षित्र् कारणारे  

एका सरेु  व्यक्षक्तर्त्र्.. 

 

 

 

असे म्हणतात कका दखुः हचे अजरार्र का ाकृातींना जन्र् दतेे. र्याच्या १६ 

व्या र्षी गांिल हत्येच्या पाश्ववभूर्लर्र खेबुडकारांचे घर जाळ  े गे  े र् तेहल त्यांच्या 

डोळ्या दखेत. याच र्ेदनेतून त्यांच्या तोंडून जन्र् ल तल "र्ानर्ते तू क्षर्िर्ा झा लस!" 

क्षह पक्षह ल र्क्षह ल काक्षर्ता 

आकााशर्ाणलर्र १९५६ च्या सुर्ारास त्यांचे पक्षह े गलत प्रसाठरत झा  े

पण क्षचत्रपट सृष्टलर्ध्य ेत्यांना संिल क्षर्ळा ल तल तब्ब  ४ र्षावनंतर . नार्र्ंत संगलतकाार 

र्संत पर्ार यांनल खेबडुकारांना क्षचत्रपट गलते क्ष क्षहण्यासाठल बो ारू्न घेत े. १९६० 

सा ल "रंगल्या रात्रल अशा" या क्षचत्रपटासाठल खेबुडकारांना प्रथर्  ार्णल क्ष क्षहण्याचल 



 

संिल क्षर्ळा ल आक्षण कारर्लरनगरलच्या 

प्रक्षतभेचा र्ारसा क्षभन ले्या या का ारं्ताने 

"नांर् गांर् काशा ा पुसता......र् ा हो 

म्हणतात  र्ंगल क्षर्रचल..." हल फर्ावस 

 ार्णल क्ष क्षह ल.  ार्णल आक्षण खेबुडकार 

यांचे सर्लकारण र्ग जर् े ते काायर्चेच. 

प्रक्षसद्ध  ार्णल सम्राज्ञल सु ोचना चव्हाण 

यांच्या भाषेत सागंायचे झाल्यास 

खेबुडकारांनल त्यांच्या पोटापाण्याचल सोय 

काायर्चल कारून ठेर् ल आह े 

पण  ार्णलच काशा ा 

त्यांनल गाण्यातल  प्रत्येका प्रकाार…  

यशस्र्लपणे साभंाळ ा. बा गलतापासून 

प्रेर्गलते, नांदल, पोर्ाडा, भक्तीगलते, अंगाई 

गलते, ककातवन, र्ासुदरे्, काोळलगलत, गण, 

गौळण, र्ग, हादग्याचल गाणल, भजन... असे अनेका प्रकाार त्यात अंतभूवत आहते.  

ग. कद. र्ाडगुळकारांच्या  ाघर्ल शब्दकाळेचा र्ारसा सर्थवपण ेपुढ ेनेणारा हा 

त्यांचा क्षशष्य.. त्या ा १९७३ सा ल व्हल. शांतारार् यांच्या "राजकार् " र्ध्ये काार् 

https://www.youtube.com/watch?v=oNlp392ZQbs
https://www.youtube.com/watch?v=oNlp392ZQbs


 

कारण्याचल संिल चा ून आ ल . शांतारार् बापूंनल खेबुडकारांना क्षर्चार े,"तुम्हल ज्यांना गुरु 

र्ानता अशा ग.कद. र्ाडगूळकारांच्या स्थानल आम्हल तुम्हा ा बसर् ूइक्षच्छतो, तुम्हा ा जर् े 

काा?" त्यार्र खेबुडकारानंल,  "र्ल काोल्हापूरल र्ातलचा अक्षभर्ान आक्षण तुर्चा क्षर्श्वास व्यथव 

घा र्णार नाहल." अस े उत्तर कद े आक्षण "हपजरा" या १०० व्या क्षचत्रपटासाठल  तब्ब   

११० गलते क्ष हून कद ल. त्यातल  ११ सर्ोत्तर्  गलते क्षचत्रपटासाठल क्षनर्ड ल ग ेल 

अंदाजे पस्तलस एका  र्षांपूर्लर् खेबुडकारांनल 'गार्रानर्ेर्ा' या आपल्या 

गाण्यांच्या काायवक्रर्ाचा शुभारंभ पुण्यात केा ा होता, तेव्हा गकदर्ा आ  ेहोते. त्यारे्ळल ते 

म्हणा े होते, 'र्ाडगुळकारांच्या नंतर काोण हा र्ाझ्यासर्ोरचा पेच या पोराने दरू केा ा आह.े 

चे ा गुरूच्या पुढे गे ा होता ह ेखुद्द गुरूनेच र्ान्य कारणे या सारखा दसुरा सन्र्ान  तो 

काोणता असू शकेा ?   

सक्षर्िाकाारांच्या र्ते संतकााव्यातल  साक्षत्र्काता, पंतकााव्यातल  भार्ुकाता 

आक्षण तंतकााव्यातल  उत्काटता यांचा सुंदरसा संगर् खेबूडकारांच्या गलत-कााव्यात होता. जेव्हा 

खेबुडकारांना त्यांच्या प्रक्षतभेबद्द  क्षर्चारण्यात आ े तेव्हा त्यांचे उत्तर पुढल  प्रर्ाणे होते.. 

दरे्ाच्या दयेनं र् ा आख्ख ंगाणं सुचतं. "रफ' आक्षण "फेअर' हा प्रकाार र्ाझ्याकाड ंनाहल. जल 

रचना येते, तल अंक्षतर्च असते. हल सारल ईश् र्राचल कृापा आह.े त्यारु्ळेच, एकााहल गणपतल ा 

न जाता तब्ब  १७ क्षर्क्षनटांचे 'अष्टक्षर्नायकाा तुझा र्क्षहर्ा कासा'  ह ेगाणे र्ल क्ष हू शका ो. 



 

त्याच प्रर्ाणे र्ाझल आईसुद्धा जात्यार्र दळताना ओव्या गात असे. र्डल  रोज संध्याकााळल 

अभंग म्हणत असत;भारूड, गर्ळणल म्हणत असत. ह े घरात  े संस्काार; तसेच गार्ात े, 

जत्रेत ,े गल् लत ,े घरा-घरांत े सणार्ाराचे ससं्काार, ह ेसगळे  हानपणापासून आर्डलने 

आत्र्सात केा .े त्यारु्ळेच र् ा ह ेसर्व गाण्याचे प्रकाार जर् े 

आपण सभोर्ता ल खूप कााहल बघत असतो , ऐकात असतो ते जर  िात ठेर्  े

तर कााव्य क्षनर्षर्तल साठल आपोआपच स्फूती क्षर्ळते ह ेपटर्ण्यासाठल खेबडुकार म्हणतात .... 

क्षपते दिू डोळे क्षर्टुनल, जात र्ांजराचल, र्नल चोरट्याच्या काा रे भलतल चांदण्याचल ? यात र्ल 

र्ेगळे कााहलच क्ष क्षह े नाहल. र्ांजर डोळे क्षर्टून दिू क्षपते; पण जगाचे डोळे उघड ेअसतात 

ककार्ा "चोराच्या र्नात चांदणे' ह े र्ल क्षर्द्यार्षथदशेत क्षशका े ो आह.े त्याचेच कााव्यरूप 

जन्र्ा ा आ !े 

खेडोपाडलच्या जत्रेत हौस,े गर्स,े नर्से असतात. जसा  त्यांना तरुणल ा िक्का 

द्याय ा आर्डतो, तसाच क्षत ा िक्का खाय ाहल आर्डतो. त्या िक्ाक्ायाचं गुक्षपत क्षत ा 

सोळाव्या र्षी काळतं! र् म्हणूनच सोळारं् र्रलस िोक्याच र्ध्ये त्यांनल 'आज र् ा ह ेगुक्षपत 

काळ  ं जत्रंर्िल्या िक्ाक्ायाचं ..  सोळारं् र्रलस िोक्ायाचं अशा ओळल क्ष क्षहल्या   

https://www.youtube.com/watch?v=lFN9q7qNjIY
https://www.youtube.com/watch?v=0Qn_of5RW1Y
https://www.youtube.com/watch?v=0Qn_of5RW1Y


 

खेबुडकारांचे अस ेस्पष्ट र्त होते कका , आिल चा  ठरर्ून नंतर त्यार्र  गाणं 

तयार कारण ंहल गोष्ट त्यांना न आर्डणारल  होतल . काारण तल शुद्ध गु ार्क्षगरल आह!े  कुाणाचं 

तरल गु ार् होऊन स्र्रांच्या खा ल त्या र्ापाचल अिरे ठेर्त जाणं म्हणजे कााव्य नव्ह.े 

त्यारु्ळं त्या गाण्या ा आयुष्य क्षर्ळत नाहल. पण र्ेळ पडल्यार्र त्यांनल ते क्षह केा े. पण 

पठरणार् र्ात्र तोच असायचा एका अजरार्र गलत. अक्ष काडच्या कााळात अजय-अतु नं 

संगलतबद्ध केा  े ं र्ोरया-र्ोरया ह ेगाणंहल खेबडुकारांचंच आह.े ककाबहुना, अजय-अतु च्या 

संगलतार्र खेबुडकारांनल या गाण्याचे शब्द क्ष क्षह े आहते. यातून त्यांचं शब्द  सार्र्थयव सहज 

 िात येतं.   

"हपजरा' या क्षचत्रपटातल  हृदयाचा ठार् घेणारल  "तुम्हार्र केा ल र्ल र्जी 

बहा ,... क्षह  ार्णल, तब्ब  ४९  ार्ण्या नाकाारल्या नंतर स्र्लकाारण्यात आ े ल रचना 

होतल . एर्ढा संयर् खबेुडकार यांच्या काड े होता. शरद क्षपळगार्कार यांना र्रून  ार्णल 

र्ाटणारल पण आतून नाक्षयकेाचे सूडगलत असणारल गलत रचना हर्ल होतल. ते आव्हान क्षह 

आपल्या  ाडक्या नानांनल यशस्र्लपणे पे  े. ज्या  ार्णलर्र रुपगर्षर्ता रेखा र्राठल र्ध्य े

क्षथरका ल तल  ार्णल 'कुाठं कुाठं  जायचं हक्षनर्ून ा' क्षह पण खेबुडकार यांचलच रचना आह.े 

https://www.youtube.com/watch?v=KCvcsblHncI
https://www.youtube.com/watch?v=VK-s5Ve39LY
https://www.youtube.com/watch?v=VK-s5Ve39LY
https://www.youtube.com/watch?v=nyFXXXVgyA4


 

स्र्तः कािल तर्ाशा पक्षह ा नाहल पण तरल दखेल  'या रार्जल, बसा भार्जल'अशल साद 

घा णाऱ्या  नानांनल  ार्णल ा एकाा र्ेगळ्याच उंचलर्र नेऊन ठेर् े. 

क्षप्रयकारा ा भेटल्यानंतर र्ंजुळा घरल र्ोरासारखल नाचत येते, ह े भा जल 

बो ता-बो ता बो ून गे े  ेशब्द खेबुडकार यांनल  पकाड े आक्षण त्यार्र त्यांनल रचना केा ल 

...  "बाई, बाई र्नर्ोराचा कासा क्षपसारा फु  ा' . नाना असे छोटे छोटे क् ू पकाडण्यात खूप 

र्ाहलर होते   

नानांचे स्र्रांच्या दकु्षनयेतल  भ्रर्ण एकाा  ंबकाा प्रर्ाणे असायचे. 'आ ल 

ठुर्कात नार  चकात, नाका र्ुरडत, क्षहरव्या रानल'  ककार्ा कदस ा गं बाई कदस ा ह ेशृंगाठरका 

टोका गाठत असतानाच 'शुभंकारोतल म्हणा' ककार्ा ‘आकााशल झेप घ े रे पाखरा’ ह ेसाक्षत्र्का, 

संस्काार दशवका टोका क्षह त ेसहजच गाठायचे   

हपजरा, सािल र्ाणस,ं अष्टक्षर्नायका असे अनेका क्षचत्रपट त्यांच्या रचनांरु्ळे 

अजरार्र झा  े . प्राजक्ताच्या फु ासारख ेजगताना दसुऱ्याच्या ओंजळलत सुगंिाचा दरर्ळ 

कद ा काी, र्ागे र्ळून पाहण्याचल गरजच नसते” या क्षर्चारसरणलचा अगंलकाार आयुष्यभर 

कारत आल्याने र्ृत्य ूपश्चात दखेल  ते रक्षसकाांच्या र्नार्ध्ये, काानांर्ध्ये गंुजत राक्षह े आहते. 

https://www.youtube.com/watch?v=kprRzF_JCto
https://www.youtube.com/watch?v=axFhrx29j4o
https://www.youtube.com/watch?v=_kiJKjyeV5c
https://www.youtube.com/watch?v=_kiJKjyeV5c
https://www.youtube.com/watch?v=xALmPI8Sqk0
https://www.youtube.com/watch?v=WZZZnvA4pzo
https://www.youtube.com/watch?v=mYvSHjO9LXA


 

 ‘र् ा  ाग ल कुाणाचल उचकाी’ह े गाणे ऐकाल्यार्र खेबुडकार तुर्चल आठर्ण 

येणारच अस ेजणू रक्षसका सांगत त्यांना क्षर्नर्त असतात ... तुम्हार्र केा ल र्ल र्जी बहा ; 

नकाा सोडून जाऊ रंगर्हा  

 १० रे्  हा  नानांचा जन्र्कदर्स तर ३ र्े हा स्र्ृतल कदन. या क्षनक्षर्त्ताने या 

कार्ल, गलतकाारा ा रक्षसकाांचा र्ानाचा र्ुजरा  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cOyreJEsz8s
https://www.youtube.com/watch?v=VaxNJBINpwY
https://www.youtube.com/watch?v=VaxNJBINpwY


 

आभाळार्रहल  ठसा उर्टक्षर्णारा पिल 

 

 

शब्दांना दखुः नसते ,  

शब्दांना सुख नसते,  

ते र्ाहतात ओझे ,   

जे तुर्चे आर्चे असते  

ककार्ा  

आपल्या काक्षर्ते ा शाश्वत र्गैरे र्लू्य आह ेकाा, नसल्यास काा नाहल?  

खरं तर अस ा कुाठ ाच सोस र्ाझ्या शब्दांना नाहल  

र्ल तर म्हणतो खुशा  क्षर्रू द ेसर्व, हर्ेत उद्गार क्षर्रतात जसे  

काारण राणल, पाक्षह े आहसे काा कािल आभाळार्र पक्षयांचे ठस?े  



 

असे स्र्तः ाच 

सर्ाजाक्षर्णारे  ोकाक्षप्रय कार्ल र् 

गलतकाार सुिलर र्ोघे म्हणजे शब्दांर्ध्ये 

रर्णारे पण तरलहल त्यांच्या र्ध्ये गंुतून 

न पडणारेआगळे र्ेगळे व्यक्षक्तर्त्र् होते   

भ  े र्ोघ े साहबे 

शब्दांच्या शाश्वत र्लू्याबद्द  अर्ाजर्ल 

क्षर्चार कारणारे नसोत पण प्रत्यिात 

त्यांचल प्रत्येका रचना क्षह शाश्वतच 

ठर ल. आठर्ून पहा त्यांचल गाणल ... 

'रात्रलस खेळ चा 'े, 'कफटे अंिाराचे 

जाळे', 'सांज ये गोकुाळल', 'कदस जातल , 

कदस येतल ', 'एकााच या जन्र्ल जण'ू 

आक्षण अशल अनेका ओठारं्र रुळणारल र् 

हृदयार्र  काायर्चल काोर ल गे े ल इतर गाणल. 

सहसा प्रत्येका का ाकाार हा फक्त आपल्याच का ाकृातलच्या प्रेर्ात असतो 

त्यारु्ळे जेव्हा सुिलर र्ोघे यांना इतरांच्या काक्षर्ताहल तोंड पाठ असायच्या तेव्हा आपल्या 

प्रक्षतस्पध्यावबद्द  त्यांना ककातल आदर होता हचे त्यातून प्रतलत व्हायचे . या आदरापोटलच 

https://www.youtube.com/watch?v=uIkw0to83OE
https://www.youtube.com/watch?v=6cYFFkt0eVE
https://www.youtube.com/watch?v=6cYFFkt0eVE
https://www.youtube.com/watch?v=PAvA9F3n6Sg
https://www.youtube.com/watch?v=R6TCOycdScw
https://www.youtube.com/watch?v=R6TCOycdScw
https://www.youtube.com/watch?v=BUrfBToNIms


 

हहदलतल  गलतकाार साहलर  ुक्षियानर्ल यांच्या परछाईयां या कााव्यसंग्रहाचे त्यांनल पडछाया 

या र्राठल कााव्यसंग्रहात रुपांतर केा  े  

सुिलर र्ोघे ह ेजसे उत्तर् गलतकाार होते तसेच संगलतकाार दखेल . त्यारु्ळेच 

संगलताच्या काोंदणार्ध्य ेकाोणता शब्द बसे  र् काोणता नाहल याचल त्यांना काल्पना होतल र् 

म्हणूनच त्यांचे गाणे रचनेत बसक्षर्ताना संगलतकाारांना कािल क्षह शब्दांचल र्ोडतोड कारार्ल 

 ाग ल नाहल     

र्ोघे यांचा  जन्र् कका ोस्कारर्ाडलर्ध्य े8 फेब्रुर्ारल 1939 रोजल झा ा. तेथल  

र्ातार्रणाचा, ग्रार्लण जलर्नाचा, क्षनसगावचा त्यांच्या घडणलत फार र्हत्त्र्ाचा र्ाटा होता. 

र्डल  काीतवनकाार होते. त्यांचे संस्काार दखेल   र्ोघे यांच्यार्र झा .े त्यारु्ळे र्ातलतल  

गलतकाार अशलहल त्यांचल ओळख होतल.  त्यांच्या गाण्यात भारतलय प्रतलकेा खूप असत . 

उदाहरण द्यायचे  झा  े तर हा खेळ सार्ल्यांर्िल  ‘आ ा आ ा र्ारा’  ह े गाणे. यात 

भाताच्या रोपांना त्यांनल नव्या  नर्रलचल उपर्ा कद ल होतल. शेतकारल आिल एकाा छोट्याश्या 

भागात भाताचे खूप दाणे टाकातात. त्यातून असंख्य रोपे जर्ळ जर्ळ उगर्तात . तल रोपे 

तरारून आल्यार्र तल अ गद कााढून कााहल ठराक्षर्का अंतरार्र दसुऱ्या भागांर्ध्ये परत परे ल 

जातात . र्ोघे यांना यात र्ाहरेचे अंगण सोडून सासरच्या अंगणार्ध्य े पाठर्ण्यात येणाऱ्या 

नव्या नर्रलचे दशवन होते ते उगलचच नाहल  

https://www.youtube.com/watch?v=RrWStWr_abE


 

'क्षर्सरू नकाो श्रलरार्ा र् ा' ह ेगानसम्राज्ञल  ता र्ंगेशकारांना आर्ड े े त्यांचे 

गाणे दखेल  याच र्ातलशल नाते सांगणारे आह े     

श्रलिर फडकेा त्यांच्या बद्द  भरभरून बो तात.  फडक्यांनल संध्याकााळचे गाणे 

हर्े अस ेर्ोघ ेयांना  सांक्षगतल्यार्र त्यांनल "सांज ये गोकुाळल‘ ह ेगाणे क्ष हून कद .े गाण्यात  े

शब्द अप्रक्षतर् होते; र्ात्र त्यांनल दोनच काडव्यांचे गाणे कद .े  म्हणून आणखल एका काडरे् द्या, 

असे जेव्हा फडक्यांनल सांक्षगत े तेव्हा ते म्हणा े, काी ह ेगाणे म्हणजे एका क्षचत्र आह.े त्यात 

पुन्हा कास ेरंग भरणार? र्ात्र क्षह गोष्ट र्ोघ ेक्षर्सर  ेनव्हते . त्यानंतर 8 ते 9 र्क्षहन्यांनल ते 

फडक्यांकाड े गे े आक्षण त्यांनल याचे क्षतसरे काडरे् "पर्वतांचल क्षजथे दरू रागं‘ ह ेकाडरे् क्ष हून 

कद े. या गाण्यात दखेल  त्यांनल  संध्याकााळल गो - िूळ उडर्त परतणाऱ्या गायींचे; अस्स  

गार्ाकाडचे कदसणारे दशृ्य शब्दबद्ध केा  ेआह े

र्न काशात  ागत नाहल,  

अदर्ास काशाचा घ्यार्ा.  

अज्ञात झ-यार्र रात्रल.  

र्ज ऎकूा येतो पार्ा.  

https://www.youtube.com/watch?v=ixLb4NYdRdY
https://www.youtube.com/watch?v=PAvA9F3n6Sg


 

या ओळल गे्रस यांच्या.. त्या शब्दांना  श्रलिरजींनल चा  बांि ल. पण पुढचल 

काक्षर्ता काळत नसताना पुढे चा  बांिणे श्रलिरजींच्या  र्ना ा  कााहल पटत नव्हते. र्ग 

सुिलर र्ोघ ेश्रलिरजींच्या र्दतल ा आ  े   त्यांनल  त्या चा लर्र ‘र्न र्नास उर्गत नाहल, 

आिार कासा शोिार्ा, स्र्प्नातल  पदर िुक्याचा, हातास कासा  ागार्ा’. असे शब्द क्ष हून 

कद े 

त्यांचे शब्द क्षप्रयकार -प्रेयसलच्या प्रेर्ासाठल  जसे होते तसेच हचे  क्षप्रयकार - 

प्रेयसल, नर्रा बायकाो बनल्यानंतर त्यांना काराव्या   ागणाऱ्या तडजोडल , हा अपेष्टा यांर्र 

र् र्  ार्ण्यासाठल पण होते  त्यांचल गाणल  ... ‘कदस लस तू, फु   ेऋतू उजळलत आशा, 

हस लस तू’ र् ‘कदस जातल    कदस येतल , भोग सर , सुख येई ’ या गोष्टलचल प्रचलतल 

आणून दतेल   

पण सिुलर र्ोघ े ह े अध्याक्षत्र्का तत्र्ज्ञान सुद्धा सहजच बो ून जायचे. 

‘जगण्यासाठल आिाराचल खरंच गरज असते काा? आपण ज्या ा आिार र्ानतो . तो खरोखर 

आिार असतो काा? गडद अंिारातून आपण प्रकााशात येताना . एकाटेच येतो. पुन्हा 

कााळोखात क्षर्रताना सुद्धा  हा एकाटेपणाच आप ल सोबत कारतो र्ग, ह्या उजेडातल्या 

प्रर्ासातच क्षह र्ेडल तहान काा?’  असे क्षनरुत्तर कारणारे प्रश्न क्षह क्षर्चारार्ेत ते पण 

र्ोघ्यांनलच.                



 

सुिलर र्ोघे जेव्हा शब्दांबरोबर खेळता खेळता कंाटाळ  े तेव्हा त्यांना एकाा 

र्ळणार्र त्यांच्यातल  क्षचत्रकााराचल ओळख झा ल. आक्षण र्ग तेच  शब्द रंग  ेऊन, नर्लन 

अनुभतल घेऊन त्यांच्या सर्ोर र् जगापुढ ेआ  े  

सुिलर र्ोघे खरोखरच अष्टपै ू होते. गलतकाार, सगंलतकाार, क्षचत्रकाार, नित्रांचे 

दणेे या   ाजर्ाब काायवक्रर्ाचे सादरकात,े संर्ाद खेका अस ेअनेका प ै ूत्यांच्या व्यक्षक्तर्त्र्ा ा 

होते   पण ते स्र्तः ा  र्ात्र कार्लच सर्जायचे. 

त्यांच्या सारख्या  कार्लने  ह ेजग सोडून जाणे म्हणजे  त्यांच्या   रक्षसकाांना  ह े 

अर्घ ेजगच क्षनःशब्द  झाल्या सारख े

र्ाटणे  साहक्षजकाच आह.े त्यांच्याच  

गलताचा आिार घेऊन सिुलरजींना  

आजवर् कारारे्स ेर्ाटत े कका 'एकााच या 

जन्र्ल जण ू कफरुनल नर्ा  जन्र्ेन र्ल' 

या उक्तीचा प्रत्यय त्यांनल आम्हा सर्व  

रक्षसकाांना आणून द्यार्ा 

  



 

शकु्र तारा क्षनर्ा ा 

 

 

एकाापेिा एका सरस काक्षर्ता र् भार्गलते यांचा नजराणा पेश कारणारे, 'क्षजप्सल' 

सारख े सदरै् प्रेर्ाच्या प्रांतात भटकंातल कारणारे आप े  ाडकेा कार्ल -गलतकाार, र्ंगेश 

पाडगार्कार ३० क्षडसेंबर ा आपल्या सर्ांना सोडून गे े. त्यांच्या स्र्ृतींना अक्षभर्ादन म्हणनू 

आज हा  ेख क्ष क्षहताना र्नाचे आभाळ आठर्णींच्या ढगांनल भरून आ  ेआह.े      

आपल्यार्र काक्षर्तेचे संस्काार कास े घड  े ह े सांगताना पाडगार्कार, आपल्या 

आईचल र् गुरुजनांचल आठर्ण आर्जूवन कााढायचे. क्षर्ल्सन हायस्कूा ’र्ध्ये र्ा.  . कुा काणी 

यांच्यासारख ेर्राठलचे क्षशिका र् ा  ाभ े, त्यारु्ळे र्ाझा र्राठलचा पाया भक्कर् झा ा, 

असे काक्षर्र्यव र्ोठ्या आदराने नर्ूद कारायचे. पण त्याआिलहल ते आठर्ण कााढायचे, ते 

आपल्या आईचल, इंकदरा यांचल. आप ल आई हल एका उत्तर् कार्क्षयत्रल होतल. क्षतचल एका क्षह 

काक्षर्ता कुाठे प्रक्षसद्ध झा ल नाहल, तरल अखेरच्या श्वासापयंत तल स्र्ान्तसुखाय काक्षर्ता 

कारायचल. क्षतच्या काक्षर्ता र्ाचूनच आप ल शब्दसपंदा र्ाढ ल असे त्यांचे ठार् र्त होते. 



 

आपल्या ा पक्षह ल काक्षर्ता स्फुर ल तल बा. भ. बोरकार यांच्यार्ुळे, ह े

सांगताना र्ंगेश पाडगार्कार पार बा पणात क्षशरायचे. त्यांच्या आत्येभार्ारु्ळे, बोरकार 

पाडगार्कारांच्या घरल आ े होते र् त्यांनल, 'तर् हचतनल र्न गंुगुनल, र्ल हहडतो रानलर्नल' हल 

काक्षर्ता र्ाचून दाखक्षर् ल होतल. या काक्षर्तेने  हानग्या र्ंगेशर्र इतकेा गारुड केा े होते कका 

त्यानंतर ते सतत त्याच ओळल गुणगुणत होते. त्यारु्ळेच पुढे जाऊन पाडगार्कारांना, 'तुज 

पाक्षह  ेतजु र्ाक्षह  ेनर्पषु्प ह ेहृदयात 'े हल काक्षर्ता सुच ल.  

‘िारानृत्य’हा पाडगार्कारांचा पक्षह ा काक्षर्ता सगं्रह; यानंतर त्यांचे क्षजप्सल, 

स ार्, भटकेापिल, तझुे गलत गाण्यासाठल, बो गाणल, असे अनेका कााव्य सगं्रह प्रक्षसद्ध झा .े 



 

आपल्यार्र काक्षर्तेचे संस्काार कारणाऱ्या  ोकाांप्रतल आदर व्यक्त कारण्यासाठल 

पाडगार्कारांनल, त्यांच्या ‘क्षजप्सल’कााव्यसंग्रहा ा त्यांच्याच शाळेतल  क्षशिका र् सुप्रक्षसद्ध 

साक्षहक्षत्यका र्ा.  . कुा काणी यांचल प्रस्तार्ना कद ल आह ेर् त्यांनल हा कााव्यसंग्रह बोरकारांना 

अपवण केा ा आह.े 

ज्येष्ठ कार्ल बा. भ. बोरकार यांनल, ‘हा र् ुगा पुढ े र्ोठा कार्ल म्हणून 

नार्ारूपा ा येई ’अस ेभाकाीत केा  ेहोते, जे पाडगार्कारांनल आपल्या सािनेने खरे कारून 

दाखक्षर् .े  

कुार्ार गंिर्ावचा एका अक्षर्स्र्रणलय ककास्सा पाडगार्कार नेहर्ल सांगायचे. 

एकादा कुार्ारांच्या एकाा र्ैफ ल ा केार्ळ १२-१५ श्रोते उपक्षस्थत होते. त्यात पाडगार्कार 

दखेल  होते. पाडगार्कार काायवक्रर् संपल्यार्र कुार्ार गंिर्ांना भेट  े र् श्रोत्यांच्या अल्प 

प्रक्षतसादाबद्द  त्यांच्या जर्ळ खंत व्यक्त केा ल. त्यार्र कुार्ार गंिर्व म्हणा े, ‘अरे र्ंगेश, र्ल 

बाहरे बघून थोडचं गातो, र्ल तर आत पाहून गातो!’ त्यांचे ह े उद्गार ऐकूान पाडगार्कार 

िणभर स्तब्ि झा  ेपण त्यातून त्यांना फार र्ोठा संदशे क्षर्ळा ा काी का ा क्षह प्रक्षसद्धल, पैसा 

यासाठल सादर कारण्यापेिा स्र्तः ा व्यक्त कारण्यासाठल, स्र्तः ा आंतठरका सर्ािान 

क्षर्ळर्ून दणे्यासाठल जोपासार्ल.  आक्षण हचे तर नेर्केा त्यांच्या र्ातोश्रींनल दखेल  केा  ेहोते 



 

र् त्यारु्ळेच काी कााय पाडगार्कारांचल काक्षर्ता थेट र्ना ा क्षभडायचल काारण त्यात  ोका 

 ज्ज ेा क्षब कुा  थारा नसायचा.                  

'शकु्र तारा र्दं र्ारा' ह ेर्ंगेश पाडगार्कारांचे सर्ावत गाज  े ेगलत. ह ेगलत 

कास े सुच  े याचे र्ार्षर्का स्पष्टलकारण दतेाना काक्षर्र्यव म्हणायचे, "र्ाझा जन्र् र्ेंगुल्यावचा. 

डोळ्यासर्ोर अथांग सर्ुद्र र् काानात त्याच्या  ाटांचा आर्ाज! त्यारु्ळेच 'शुक्रतारा 

र्ंदर्ारा, चांदणे पाण्यातूनल,चंद्र आह े स्र्प्न र्ाह े िुंद या गाण्यातूनल' असे बो  र् ा 

स्र्ाभाक्षर्कापणे सुच  ेअसतल " ‘शुक्रतारा’ ह ेगाणे खरेतर एका  गलत म्हणून पाडगार्कारांनल 

क्ष क्षह  ेहोते पण खळे अण्णांच्या क्षर्नंतलर्रून त्यांनल ते द्वदं्व गलतार्ध्ये बद ून कद े. र्ाई 

र्रेरकार यांच्या सांगण्यार्रून ह े गलत पाडगार्कारांनल श्रलक्षनर्ास खळे यांच्यासाठल क्ष हून 

पोस्टाने त्यांच्याकाड े रर्ाना केा े. र्जा म्हणजे ह े गाणे रेकाॉडव होण्याच्या कदर्सापयंत 

गलतकाार र् संगलतकाार एकार्ेकाांना भेट  े दखेल  नव्हते. पण प्रत्यि गाणे रेकाॉडव 

होण्याच्यारे्ळल र्ात्र पाडगार्कार र् प.ु  . स्टुक्षडयो र्ध्ये उपक्षस्थत होते  

'सागं सागं भो ानाथ पाऊस पड े काा?' सारख ेबा गलत रचल्याने हा कार्ल 

आपल्या  हानपणलच आप ा क्षजर् ग दोस्त बनून जायचा. तर त्याच र्ेळल 'जेव्हा तुझ्या 

बटानंा उिळल र्जुोर र्ारा' सारखे खास क्षप्रयकाराच्या तोंडल अस  े ेगाणे त्यांना तरुणाईचा 

https://www.youtube.com/watch?v=bu10VgPSK-w
https://www.youtube.com/watch?v=O6m16qdTMgw
https://www.youtube.com/watch?v=4q6vSaNbyJk
https://www.youtube.com/watch?v=4q6vSaNbyJk


 

आयकाोन बनर्ून जायचे. पाडगार्कारांचे बो  ह े असे दाहल कदशांर्ध्य े पुरून उरायचे र् 

थोरार्ोठ्यांच्या ओठांर्र रंुजल घा ायचे.                      

काक्षर्र्यव र्ंगेश पाडगार्कार ह ेत्यांच्या क्षर्क्षश्का  र्ात्रठटकाा प्रिेकाांसर्ोर सादर 

कारण्यात पटाईत होते. श्रोत्यांचल दाद कुाठे क्षर्ळर्ायचल, हसे र् टाळ्या काशा र्सू  

कारायच्या ह े त्यांना पके्क र्ाक्षहत होते. पण एकादा त्यांनाच कद ख ुास दाद दणे्यास प्ररृ्त्त 

केा े ते एकाा पथॅॉ ोजल च्या प्रोफेसर डॉ. शर्ाव यांनल! त्याचे असे झा े काी या अर्राठल 

र्ाणसाने पाडगार्कारांचा पठरचय कारून  दतेाना त्यांच्या 'छोरल' या कााव्य संग्रहाचं नांर् 

चूकूान "छूरल" असे र्ाच .े तेव्हा पाडगार्कारांनल त्याच िणल त्यांचल चूका नजरेस आण ल. 

त्यार्र प्रोफेसर प्रसंगार्िान राखत पटकान म्हणा े, "छोरल या छूरल क्या फरका पडता ह?ै 

इफेक्ट तो एका हल ह!ै" यार्र पाडगार्कारांनल  गेच त्यांच्या या हजरजबाबलपणा ा उठून 

राहून र्नस्र्ल दाद कद ल. 

एकादा त्यांना प्रश्न क्षर्चारण्यात आ ा काी 'पाडगार्कार, तुर्च्या कााव्याचं 

र्ैक्षशष्टय़ कााय? 'त्यार्र त्यांनल क्षर्नोदाने उत्तर कद े. 'पाडगार्कारांच्या कााव्या ा दाढल 

असत.े' काक्षर्र्यांर्ध्ये एका खट्याळ बाळ दडल्याचाच हा परुार्ा नाहल काा? एकादा अशाच 

एकाा चाहत्याने पाडगार्कारांना प्रश्न केा ा, "सर, तुर्च्यासाठल यशाचल व्याख्या कााय?" 



 

त्यार्र त्यांनल स्र्ािरल र्हलत क्ष हून कद ;े 'आयुष्यात यश ह ेक्षर्ळर्ार्ेच  ागते; त्यापासून 

सुटकाा नाहल पण फक्त यशार्ागे िार्ण्यापेिा जगण्यात ा आनंद शोिाय ा क्षशकाा'. ह ेएकाच 

र्ाक्य पाडगार्कारांचे व्यक्षक्तर्त्र् उ गडून दाखर्ाय ा पुरेसे आह ेनाहल काा?  

क्ष ज्जत साठल र्ंगेश पाडगार्कार काक्षर्ता क्ष हायचे. त्या ा अनुसरून ग कद र्ा 

यांनल त्यार्र एका नाजूका क्षचर्टा कााढ ा होता. तो म्हणजे; 'तुझ्या र्ाचने कााव्यच अर्घे र्लर 

रसात्र्का झा ,े घेऊ िजतल इज्जत कैासल क्ष ज्जत पापडर्ा े'             

पाडगार्कारांच्या काक्षर्ता,  

'त्याने प्ररे् केा ,ं क्षतने प्ररे् केा ,ं  

र् ा सागंा तरु्चं कााय ग े.ं'   

 

'तुम्हलच सागंा, तमु्हलच ठरर्ा,  

सागंा कास ंजगायच ंकाण्हत काण्हत काी  गाण ंम्हणत.'  



 

या त्यांच्या  काक्षर्तांर्िून फक्त प्रेर् र् सकाारात्र्काताच ओसंडून र्ाहायचल. 

म्हणूनच त्यांना क्षपकाल्या पानाचा दठे काी हो क्षहरर्ा क्षह उपर्ा चपख   ागू पडायचल.     

‘या जन्र्ार्र या जगण्यार्र शतदा प्ररे् कारार्’े असे सांगणारे र्ंगेश 

पाडगार्कार त्यांचे जलर्न भरभरून जग .े पण आता र्ात्र रक्षसकाांना त्यांचल उणलर् 

भासणार. खास कारून पार्साळा सुरु झा ा कका क्ष ज्जत साठल त्यांनल क्ष क्षह  ेल काक्षर्ता 

आपल्या सोबत नसणार आह.े पण चाहत्यांच्या र्नात र्ात्र ‘क्षहरर्ा दठे’ घेऊन आ ले्या या 

कार्लच्या आठर्णल, शुक्रताऱ्या सारख्या सदोकदत चर्कात राहणार आहते.                 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ky0osqfJPDE


 

अनरुािा आक्षण अरुण पौडर्ा  ... सरू सगंलत याचंल जन्र्गाठ 

 

 

र्राठल क्षचत्रपट सृष्टलतल  'शंकार जयककाशन' म्हणून ओळख ल जाणारल जोडल 

म्हणजे अक्षन  (र्ोक्षह े) र् अरुण (पौडर्ा ) या संगलतकाारांचल जोडल! या जोडलने अनुरािा 

पौडर्ा , सक्षचन, सुरेश र्ाडकार र् इतर गायका, गाक्षयकाांसोबत, र्राठल क्षचत्रपट सृष्टल र् 

भार्गलतांच्या दकु्षनये ा अनेका सुरे  नजराण ेभेट कद .े    

ह ेदोघहेल संगलतकाार स्र्तंत्ररलत्या दखेल  अत्यंत प्रक्षतभार्ान होते.  'ससा तो 

ससा काी काापसू जसा' या गाण्यातल , ससा र् काासर्ाच्या शयवतलचे कफह ग क्षजर्ंत 

कारण्यासाठल अरुण पौडर्ा  यांनल एकाोडीनचा फार सरेुख र्ापर केा ा आहे. अरुण जर 

एकाोडीन छान र्ाजर्ायचे तर अक्षन जल व्होय लन! या दोघांचल जोडल बनक्षर्ण्याचे श्रेय 

जाते ते पंक्षडत हृदयनाथ र्ंगेशकार यांना. या जोडलचे पक्षह  ेगलत होते, 'िुदंलत गंक्षित होऊनल 

सजणा' 

https://www.youtube.com/watch?v=D4qIWqLBCss
https://www.youtube.com/watch?v=D4qIWqLBCss
https://www.youtube.com/watch?v=NhM-g1J5aaE
https://www.youtube.com/watch?v=NhM-g1J5aaE


 

'रुपरेल र्ाळूत र्ाडाच्या बनात य ेना' ह ेगाणे फक्त अरुणचे आह,े र्ाझ ेनाहल 

अशल जाहलर काब ुल अक्षन  र्ोक्षहते यांनल एकाा ठठकााणल कद ल आह.े पण असा एखाद दसुरा 

अपर्ाद सोड ा तर इतर र्ेळल र्ात्र अक्षन  र् अरुण हल जोडल एकात्रच काार् कारायचल. 

उदाहरण द्यायचे झाल्यास 'शोि ूर्ल कुाठे काशल क्षप्रया, त ुा?' या गाण्यातल  र्खुडा अरुण 

तर अंतरा अक्षन  र्ोक्षह  ेयांनल रच ा आह.े 

 अक्षन  र् अरुण पौडर्ा  र्ेगर्ेगळे प्रयोग कारण्यात पटाईत होते. 'रुपेरल 

र्ाळूत' सारख्या गाण्यात बासरल र्गैरे पारंपाठरका र्ाद्ये न र्ापरता त्यांनल सेक्सोफोन, 

काोंगो, बोंगो सारखल पाश्चात्य र्ाद्ये र्ापर ल. या गाण्यात, बोल्ड नाक्षयकाा क्षतचे र्नोगत 

व्यक्त कारत असल्याने आपण हा प्रयोग केा ा असे या संगलतकाार जोडलचे यार्र स्पष्टलकारण 

होते. 

अनुरािा या अरुण पौडर्ा  यांच्या पत्नल; पण तरल दखेल  अरुणजल यांनल 

कािल हल कदग्दशवका ककार्ा क्षनर्ावत्यांकाड े त्यांना प्रर्ोट केा े नाहल ककार्ा कािलहल त्यांचे फा त ू

काौतुका केा  ेनाहल 

एकादा शरद क्षपळगार्कार अरुण पौडर्ा  यांना म्हणा ,े" अरे तुझल बायकाो 

इतकाी चांग ल गाते र् ा काा नाहल सांक्षगत े?" या र्र अरुणजल म्हणा े," क्षत ा क्षतच्या 

https://www.youtube.com/watch?v=aqMr0Np_ZeQ
https://www.youtube.com/watch?v=VMBDqCt5B5Q


 

स्र्तःच्या गुणर्त्तेच्या जोरार्र काार् द्यायचे तर द्या; र्ल क्षत ा घ्या म्हणून अस े कािलहल 

सांगणार नाहल". पुढे शरद क्षपळगार्कार यांच्या क्षचत्रपटार्ध्य ेअनुरािा, 'र्ल ज र्तंल, र्ल 

फु र्तंल ' ह ेगाणे गायल्या.  

जेव्हा अनुरािा अरुणजल यांच्यासाठल गायच्या तेव्हा त्यांचल ता लर् उत्तर् 

व्हायचल पण प्रत्यि रेकाॉडींगच्या र्ेळल जेव्हा 'टेका ' शब्द उच्चार ा जायचा तेव्हा अरुणजल 

यांना सर्ोर बघून अनुरािा गांगरून जायच्या. त्याकााळल ऑटो ट्यूनर र्गैरे प्रकाार नसल्याने 

प्रत्येका र्ेळल योग्य त्या सरुात गाणे आर्श्यका र् तेर्ढेच आव्हानात्र्का असायचे. म्हणूनच र्ग 

अरुणजल अनुरािा यांना म्हणायचे, "तुझ्यात आत्र्क्षर्श्वास नसे  तर गरज नाहल काी तू 

गाक्षयकाा व्हायचा अट्टाहास कारार्ास" 

जे पत्नलबाबत, तेच पोटच्या र्ु लबाबत दखेल  असायचं. अरुणजल यांच्या घरल 

र्षावनुर्षे नर्रात्रलचा उत्सर् िूर्िडाक्यात साजरा केा ा जातो. स्र्तः अरुणजल अशार्ेळल 

पेटलर्र संगत कारायचे. एकादा जर् ेल्या र् ुांसर्र्ेत त्यांचल स्र्तःचल र्ु गल, काक्षर्ता दखेल  

आरतलच्या र्ेळल जोरजोराने झांजा र्ाजर्लत होतल. सुरांच्या, संगलताच्या ठेक्यार्र त्या 

झांजा बेसूर र्ाजत होत्या. तेव्हा अरुणजल काक्षर्ते ा म्हणा ,े "तुझ्या रक्तार्ध्य ेसंगलत आह े

त्यारु्ळे तू बेसूर र्ाजक्षर्णे पाप आह"े  

https://www.youtube.com/watch?v=jZxoGyp5bDA
https://www.youtube.com/watch?v=jZxoGyp5bDA


 

या नर्रात्रल उत्सर्ार्ध्यचे अरुण र् अनुरािा यांचल जन्र् गाठ बांि ल गे ल. 

अरुणच्या र्क्षड ांनल एकेा कदर्शल स्र्तःच्या र् ुा ा सांक्षगत े काी, 'अनुरािा ा आपल्या घरल 

उत्सर्ा ा, र्ल बो ार् े आह े असे सांग र् इथे आल्यार्र क्षत ा, र्ल च तु ा  ग्नाबद्द  

बो ाय ा सांक्षगत े आह ेअस ेहल सांग'  

उर्ेदर्ारलच्या कााळात, अरुणजल प्रक्षसद्ध संगलतकाार एस. डल. बर्वन यांचे 

सहाय्यका म्हणून काार् कारायचे. एकादा सक्षचन दा यांनल अरुणजल यांना क्षशर्स्तुतल साठल 

एखादा श्लोका घेऊन याय ा सांक्षगत .े हल क्षशर्स्तुतल 'अक्षभर्ान' क्षचत्रपटार्ध्य े  ताजल 

गाणार होत्या. अरुणजल घरल आ ;े त्यांनल आपल्या आई ा एका श्लोका दणे्यास सांक्षगत े. 

पोळ्या  ाटणाऱ्या आपल्या बायकाो ा म्हणजे अनुरािा ा तो श्लोका त्यांनल रेकाॉडव कारण्यास 

सांक्षगत ा. टेप घेऊन अरुणजल जेव्हा सक्षचनदा यांच्याकाड े गे  े तेव्हा त्यांना अनुरािाचा 

आर्ाज खूप भार् ा.  ताच्या आर्ाजापेिा हाच आर्ाज ठेर्ू अस ेसांगून त्यांनल 'अक्षभर्ान' 

र्ध्ये अनुरािा यांना ब्रकेा कद ा 

अनुरािा इतक्या सुरे  गाक्षयकाा असून दखेल  अक्षन  -अरुण यांनल कािलहल 

इतर गाक्षयकाांर्र अन्याय केा ा नाहल ह ेसांगताना उत्तरा केाळकार एका आठर्ण सांगतात, 'ग 



 

कुाणलतरल येणार येणार ग' ह्या 'अशलहल बनर्ा बनर्ल' र्िल  गाण्यार्ध्ये त्यांनल र् ा, 

अनुरािा यांच्या इतकेाच र्हत्र् कद .े 

नर्लन गायकाांना काशा ा, जे गायका नव्हते त्यांना दखेल  अक्षन  - अरुण 

यांनल गाण्याचल संिल कद ल. 'नर्रल क्षर्ळे नर्ऱ्या ा' या क्षचत्रपटार्ध्य ेअक्षभनेता सक्षचन यांना 

स्र्तःर्र क्षचक्षत्रत झा े  ेएखाद ेगाणे गाण्याचल इच्छा झा ल. त्यांनल तसे बो ून दाखर्ताच 

 गेचच या संगलतकाार जोडलने 'हल नर्रल अस ल' ह ेगाणे सक्षचन ा कद .े 

‘अष्टक्षर्नायका’ र्ध्ये पंक्षडत र्संतरार् दशेपांड ेह ेअक्षन  अरुण यांच्या सगंलत 

कदग्दशवनाखा ल प्रथर् गाय े. 'प्रथर् तु ा र्ंकदतो' र् 'दाटून कंाठ येतो' हल दोन गाणल खपू 

गाज ल. त्यापैकाी 'दाटून कंाठ' ह ेगाणे 

पक्षहल्या टेका र्ध्ये नलट झा े नाहल 

असे र्संतरार् यांना र्ाट .े ह ेगाणे 

बैठकाीचे असल्याने, ते तसेच रेकाॉडव 

कारारे् असे सगळ्यांचे र्त पड .े र्ग 

ताडदरे् च्या िेर्स स्टुक्षडयो र्ध्ये 

१० - १५ प्रिेकाांच्या पुढ्यात बैठका 

https://www.youtube.com/watch?v=nwxu4S-BLck
https://www.youtube.com/watch?v=Bl2hhnqqSA4
https://www.youtube.com/watch?v=F05H6IquGNg
https://www.youtube.com/watch?v=JqMCQURw2po


 

र्ांडून र्संतरार् गाय  ेर् अक्षन  अरुण यांच्या काारककादीर्ि  ेएका सर्ोत्तर् गाणे जन्र्ा ा 

आ  े

सुिलर फडकेा, र्राठल संगलतक्षचत्रपट सृष्टलतल  एका ऋक्षषतुल्य व्यक्षक्तर्त्र्! 

सलरे्र्रल  जर्ानांसाठल, नागा ॅंड येथ े काायवक्रर् कारण्यासाठल बाबुजींनल अक्षन  र्ोक्षह  े

यांना बो ारू्न घेत .े व्हायक्ष न र्ाजक्षर्ण्यासाठल र् नोटेशन घेण्यासाठल अक्षन  यांना खास 

कारून बो ाक्षर्ण्यात आ े होते. 'आम्हल जातो अर्ुच्या गार्ा' साठल बाबूजल यांच्यासोबत 

अक्षन  जल यांनल सहाय्यका म्हणून काार् केा  ेहोते. या पूर्वपुण्याई च्या जोरार्र अक्षन  अरुण 

यांना 'अरे ससंार ससंार’ र्ध्ये बाबूजल यांच्याकाडून गाणे गाऊन गायचल संिल क्षर्ळा ल. 'क्षर्ठू 

र्ाउ ल तू, र्ाउ ल जगाचल' या गाण्याने या जोडलच्या क्षशरपेचात अजून एका र्ानाचा तुरा 

खोर् ा ग ेा                    

तर 'रजनलगंिा जलर्नल या बहरूनल आ ल', 'र्ल र्ाऱ्याच्या र्ेगाने आ 'े, 

'तळव्यार्र र्ेंदलचा अजून रंग ओ ा' या सारख्या गाण्यांनल अनुरािा र् अरुण या जोडलने 

काानसेनांच्या हृदयार्र राज्य गाजक्षर् े 

अरुणजल ह े आपल्या का ेप्रतल खपू क्षनष्ठार्ान होते. ते जेव्हा  ताजल 

यांच्याबरोबर टूर र्र होते तेव्हाच त्यांच्या र्क्षड ांचे क्षनिन झा े. पण टूर अध्यावर्र सोडून 

https://www.youtube.com/watch?v=0bt66pFaMro
https://www.youtube.com/watch?v=0bt66pFaMro
https://www.youtube.com/watch?v=vEpn3aBVJFc
https://www.youtube.com/watch?v=NJ84PleoFBs
https://www.youtube.com/watch?v=riXqXqIO0qY


 

येणे त्यांना र्ान्य नव्हते काारण ऑकेास्रार्ध्य ेतेच फक्त एका काी बोडव प् येर होते र् त्यांच्या 

जाण्याने पूणव ऑकेास्राचे संत ुन क्षबघड  ेअसत.े जसा पतल पत्नल दखेल  तशलच होतल 

सासऱ्यांचा अनुरािाजींर्र खूप जलर् होता. आपल्या सुनेने आशा भोस  े

यांच्यासोबत एकादा तरल गारे् अशल त्यांचल खूप इच्छा होतल. त्यांच्या तेराव्याच्या कदर्शलच 

अनुरािाजल यांना आशाजींबरोबर गायचल संिल क्षर्ळा ल. म्हणूनच सासऱ्यांच्या इच्छेखातर 

र्नार्र दगड ठेर्ून अशा दःुखद प्रसंगल दखेल  अनुरािा तन्र्यतेने गायल्या  

र्ािुरल दलक्षित साठल 'ख नायका', 'कद  ' अशा क्षचत्रपटांर्ध्ये र्ादका गाणल 

गाणाऱ्या अनुरािा काा ांतराने क्षततक्याच सहजतेने भक्षक्तगलते गाऊ  ागल्या. उत्कृाष्ट 

पाश्ववगाक्षयकेासाठल स ग तलन कफल्र्फेअर (आक्षशकाी, कद  ह ै केा र्ानता नहीं, बटेा) 

क्षर्ळक्षर्णाऱ्या अनुरािा, भक्षक्तरसार्ध्य ेसखु सर्ािान शोिू  ागल्या र् आज हल त्या क्षतथचे 

तृप्त, सर्ािानल आहते                

अनुरािा पौडर्ा  यांचा जन्र् २७ ऑक्टोबर चा तर अरुण पौडर्ा  यांचा 

स्र्ृक्षतकदन १ नोव्हेंबरचा. आज जरल प्रार्ुख्याने आपण पौडर्ा  पतल पत्नल यांचे संगलत 

िेत्रातल  योगदान पाक्षह े तरल पुढच्या भागार्ध्ये अक्षन  र्ोक्षह े यांचे योगदान दखेल  

क्षनक्षश्चतपणे पाहू  



 

                                             

  



 

 "ठहरलए होश र् ैआ  ,ू तो च  ेजाईएगा" 

 

 

 

सुर्न काल्याणपूर म्हणजे र्राठल- हहदल क्षचत्रपटसंगलत िते्रातल  

गु बकाार् लचे फु ! गु बकाार् लचे फु  अशासाठल काी त्यांच्या सारखे सरेु , सोज्र्ळ, 

शांत, र् सहनशल  व्यक्षक्तर्त्र् शोिून सापडायचे नाहल.  

सुर्न काल्याणपूर म्हट  ेकाी आठर्तात असखं्य गाणल.  र्ग तल 'ह बोणलच्या 

झाडार्ाग ेचदं्र झोप ा' सारखल अंगाई असो कका 'उठा उठा क्षचऊ ताई' सारख े बा  गलत! 

'क्षजथ ेसागरा िरणल क्षर्ळत'े सारख ेप्रेयसलच्या र्नातल  भार्ना व्यक्त कारणारे प्रणय गलत 

असो कका ' ह ब ोण उतरू काशल, असशल दरू  ाबं त,ू इथनू दषृ्ट कााकढत ेक्षनक्षर्ष एका थाबं त'ू 

सारख ेआईच्या र्नातल , र्ु ाप्रतल अस  े ेकाौतुका व्यक्त कारणारे गलत!  

https://www.youtube.com/watch?v=oXdFbP_DMB8
https://www.youtube.com/watch?v=LGQp2CRnCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=LGQp2CRnCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=J9evnbzrO6Q
https://www.youtube.com/watch?v=TN_Kj_s-12I
https://www.youtube.com/watch?v=fA5LYsHSyPI


 

सुर्नजल यांना  हानपणापासूनच गाण्याचे फार आकाषवण! शाळेत संस्कृातचा 

पेपर क्ष क्षहताना काानार्र, प लकाडच्या घरातून सुर्िुर गाण्याचे बो  ऐकूा आ  े आक्षण 

सुर्नजल पेपर क्ष क्षहण्याचे सोडून गाणे गुणगुण ू ागल्या. ते गाणे होते 'काौसल्येचा रार् बाई' 

ढाकाा येथे जन्र् झाल्यार्ुळे 

कका कााय सरु्न ताईंच्या आर्ाजात 

ढाक्याच्या र् र् लचा त र्पणा र् श्रलरं्तल 

उतर ल होतल. हा स्र्गीय आर्ाज सर्वप्रथर् 

पारख ा तो र् र् ल आर्ाजासाठल प्रक्षसद्ध 

अस ले्या दसुऱ्या एकाा र्हान का ाकााराने 

म्हणजे त त र्हेर्ूद यांनल. त त यांनल 

सुर्न ताई यांना एकाा काायवक्रर्ात ऐका  े र् 

'दरर्ाजा' या क्षचत्रपटाद्वारे गायचल संिल 

दऊेन त्यांच्यासाठल हहदल संगलतक्षर्श्वाचे दरर्ाजे सताड उघडून कद .े पण  ौककाका अथावने 

सुर्न ताई पक्षह े गाणे गायल्या त्या 'र्गं'ू क्षचत्रपटासाठल.    

केाशर्रार् भोळे र् ज्योत्ना भोळे या दाम्पत्याने सुर्न जल र् यशरं्त दरे् यांना 

घेऊन 'शुक्राचल चांदणल' नार्ाच्या क्षचत्रपटाचल सुरुर्ात केा ल होतल. पण हा क्षचत्रपट कािल पणूव 

झा ाच नाहल.    



 

पुढे जाऊन र्ग र्राठलर्ध्ये र्संत प्रभ ू यांनल 'पसतं आह े र् ुगल' या 

क्षचत्रपटाद्वारे सुर्नजल यांना रक्षसकाांपुढे आण .े 'भातकुा लचा खळे र्ाडं ा' या गाण्यार्ुळे क्षह 

सुरे  र् ुगल पक्षहल्याच प्रयत्नार्ध्ये रक्षसकाांना पसंत पड ल.  

सुरुर्ातल ा, स्र्भार्ाप्रर्ाणेच सुर्न जल यांचा आर्ाज काोर्  र् र्ृद ू होता.  

पण र्ग आप ा आर्ाज गाताना, जास्तलत जास्त  ोकाांपयंत सुस्पष्ट पोहचार्ा या साठल 

सुर्न जल प्रयत्नपूर्वका र्ोठ्या आर्ाजात गाय ा क्षशकूा  ागल्या. त्यासाठल त्या आपल्या 

र्ैक्षत्रणल ा घेऊन गच्चलर्र जात र् पाण्याच्या टाकाीर्र चढून र्ोठ्याने गात.      

जोहरा बाई यांचे 'अक्षखयााँ क्षर् ाकेा क्षजया भरर्ा केा', नूरजहा यांचे 'जर्ा ह ै

र्ोहब्बत' र् सुरैय्याचे 'तेरे नयनो ने जाद ू ककाया' या गाण्यांनल आपण सरुुर्ातलच्या कााळात 

भारार्ून गे ो होतो असे दखेल  सुर्नजल म्हणतात. आर सल बोरा . केा सल ड,े सेहग , 

काानन दरे्ल यांचे गाणे दखेल  तरुणपणल सुर्नजल यांना खूप आर्डायचे. पण योगायोग 

म्हणा कका त्यांचल गायन शै ल गानसम्राज्ञल  ता र्ंगेशकार यांच्याशल इतकाी क्षर्ळतल जुळतल 

क्षनघा ल कका बरेचदा काानसेनांचा पार गोंिळ उडायचा काी ह ेगाणे नेर्केा काोणल गाय  ेआह.े 

'ना ना कारत ेप्यार तुम्हलस'े या गाण्याचे शे्रय छायागलत र्ध्ये  ताजल र् रफी यांना कद े जात 

होते. ह ेबघून सुर्नजल यांचल कान्या, चारू  ने प्रसार भारतल ा फोन केा ा र् त्यांना हल चूका 

https://www.youtube.com/watch?v=IZHJdEej7ME
https://www.youtube.com/watch?v=Mttp129cf8o
https://www.youtube.com/watch?v=Mttp129cf8o
https://www.youtube.com/watch?v=31hDdhyiJdM
https://www.youtube.com/watch?v=z4-6lF_KVJw


 

क्षनदशवनास आणून कद ल. र्क्षतताथव हाच काी  ता र् सुर्न या दोघलहल कााना ा क्षततक्याच 

गोड र्ाटणाऱ्या गाक्षयकाा आहते.          

आघाडलच्या अनेका संगलतकाारांनल, सुर्नजल यांना अर्लट गोडलचल गाणल 

गायचल संिल कद ल पण त्यांचे नार् क्षनघा े कका सर्वप्रथर् आठर्ण येते तल र्राठलतल  दशरथ 

पुजारल, अशोका पत्काी या संगलतकाारांचल तर हहदल र्िल  हरे्ंत कुार्ार यांचल.  अशोका पत्काी 

यांच्यासाठल सुर्नजल नल अनेका सदाबहार रचना गायल्या. 'र्ाट इथ ेस्र्प्नातल ', 'केातकाीच्या 

बनल क्षतथ'े, 'नाक्षर्काा रे' क्षह क्ष स्ट खूप र्ोठल आह.े म्हणूनच कका कााय अशोका पत्काी नेहर्ल 

म्हणतात, “सुर्न जल र्ाझ्या ‘गॉडर्दर’ आहते.”  

‘सुर्नताई यांनल गाणे सोडू नये, त्यांनल अजूनहल गारे्. त्या गाणार असतल  

तर नर्नर्लन संगलत रचना कारण्यासाठल र्ाटे  ते काष्ट कारण्याचल र्ाझल तयारल आहे’ अस े

पत्काी उगाचच नाहल म्हणत!  

दशरथ पुजारल म्हट  े कका आठर्तात तल सुर्न ताई यांचल, 'केाशर्ा र्ािर्ा', 

'नकाळत सारे घड 'े, 'आकााश पाघंरूनल जग शातं झोप 'े आक्षण अशलच असंख्य 

अक्षर्स्र्रणलय गलते. त्यात ल 'केाशर्ा र्ािर्ा' क्षह रचना म्हणजे  ोका  रेन र्ध्ये गाणे गाऊन 

पोट भरणाऱ्या  ोकाांचल क्षसग्नेचर ट्यूनच झा ल आह.े 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ0EHpATrow
https://www.youtube.com/watch?v=E-FivmXWUQ0
https://www.youtube.com/watch?v=E-FivmXWUQ0
https://www.youtube.com/watch?v=UQFod3eyaYk
https://www.youtube.com/watch?v=DQerPNd6770
https://www.youtube.com/watch?v=i-yyp7PU_EI
https://www.youtube.com/watch?v=yxRjqLpZIAI


 

'क्षजथ ेसागरा िरणल क्षर्ळत'े' या सुर्नजल यांच्या गाण्याने इतकाी  ोकाक्षप्रयता 

क्षर्ळक्षर् ल काी 'पुत्र व्हार्ा ऐसा' च्या क्षनर्ावत्याचे झा े े बहुतांशल नुकासान फक्त या 

गाण्याच्या रोयल्टलर्ुळे भरून क्षनघा  े  

एकादा बाबुजींनल सुर्नजल यांना ठरहसव  साठल बो ाक्षर् .े सुर्नजल आल्या 

खऱ्या पण भरपटे जेर्ून. त्यांनल बाबूजींना क्षर्नंतल केा ल, “आज जेर्ून आल्याने ठरहसव  नकाो 

पण तुम्हल र् ा गाणे गाऊन दाखर्ा. र्ल ते आत्र्सात कारेन” बाबूजल तयार झा .े सुर्न ताई 

नंतर रेकाॉर्डडग  ा आल्या र् ते गाणे एकाा टेका र्ध्ये ओकेा केा .े ते गाणे होते, र्ुंबईचा जार्ई 

र्िल  'काशल कारू स्र्ागता' 

सक्षचन दा यांच्या कदग्दशवनाखा ल गाय े े 'छोडो छोडो र्ोरल बयै्या' ह ेत्यांचे 

गलत दखेल  खूपच प्रक्षसद्ध झा े होते. पण 'बात एका रात काी' र्िल  गाण्यार्ुळे त्या खऱ्या 

अथावने प्रक्षसद्धलच्या झोतार्ध्ये आल्या. 

हरे्ंत कुार्ार र् सुर्नजल यांचे नाते दखेल  आगळे र्ेगळेच होते 'बात एका रात 

काी' र्िल  'न तरु् हर् ेजानो ' ह ेगाणे र् े व्हॉईस र्ध्य ेहरे्ंतदा तर कफर्े  व्हॉईस र्ध्य े

सुर्नजल यांनल गाऊन अजरार्र कारून ठेर्  ेआह.े हरे्ंत कुार्ार यांनाच सुर्न काल्याणपरू र् 

 ता यांना एकात्र गाय ा  ार्ण्याचे श्रेय कद े जाते. 'काभल आज काभल का ' या गाण्यासाठल 

https://www.youtube.com/watch?v=TN_Kj_s-12I
https://www.youtube.com/watch?v=s6U9RIIDgTM
https://www.youtube.com/watch?v=FDYbZSKwKTo


 

या दोघल गुणल गाक्षयकाा एकात्र गायल्या ते हरे्ंतदा यांच्या संगलत कदग्दशवनाखा ल ‘चादं’ या 

क्षचत्रपटासाठल 

रफी र्  ता यांच्यातल  दरुाव्यारु्ळे सुर्नजल यांच्या र्ाट्या ा कााहल सरेुख 

द्वदं गलते आ ल. त्यांचल र् रफी साहबेांचल अनेका गलते आजहल रक्षसकाांच्या हृदयार्ध्य े

क्षर्राजर्ान आहते. "ना ना कारते प्यार तमु्हलस ेकार बठेै", "ठहरलए होश र् ैआ  ,ू तो च  े

जाईएगा", ''आजका  तरेे र्रेे प्यार केा चच"े या गाण्यांर्िल  दोघांचल केाक्षर्स्रल  ाजर्ाब 

आह;े नाहल काा? 

फक्त रफी सोबतचलच नाहल तर   सुर्नताई यांचल इतर अनेका युगु गलते 

दखेल  क्षततकाीच गाज ल. म्हणूनच सुर्न ताईंना त्यांचे सहकाारल (पुरुष) गायका  काी 

र्ानायचे      

प्रत्येका गायकाा ा त्याचे एखाद े तरल गलत इतर गलतांपेिा कााकाणभर जास्त 

आर्डत असत.े तसेच सरु्न ताईंचे पण आह.े 'च  ेजा, च  ेजा, च  ेजा, जहााँ प्यार क्षर् 'े ह े

त्यांचे सर्ावत आर्डते गाणे आह.े शंकार जयककाशन यांच्या संगलत कदग्दशवनाखा ल गाय े  ेह े

गलत रक्षसकाांच्या ओठार्र दखेल  रेंगाळत असतेच. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4-6lF_KVJw
https://www.youtube.com/watch?v=oXdFbP_DMB8
https://www.youtube.com/watch?v=oXdFbP_DMB8
https://www.youtube.com/watch?v=XDXB6W9JDeg
https://www.youtube.com/watch?v=ZgVWJj-8DOA


 

'अजहु न आए बा र्ा' सारख ेशास्त्रलय अंगाने जाणारे गलत असो कका 'बाद 

र्दु्दत स ेय ेघडल' सारखल गज  असो, सुर्न ताई काोणतेहल गाणे  ल या गाऊ शकाायच्या पण 

पारंपाठरका र्ातार्रणातून आल्यार्ुळे सुर्न ताई यांनल र्ुजरा ककार्ा कॅाब्र ेनंबर गाणे शक्यतो 

टाळ .े र्राठल भार् गलते तर त्यांनल इतकाी गाय ल आहते काी र्राठल रक्षसका त्यांच्या 

सुरांर्ध्य ेहचब न्हाऊन क्षनघा े आहते.     

सुर्न ताई स्र्तः शाकााहारल होत्या पण घरातल  इतरांचल र्जी राखण्यासाठल 

त्या ओम् ेट काराय ा क्षशकाल्या. त्यांना ओम् ेट काराय ा क्षशकाक्षर्  े ते संगलतकाार रोशन 

यांच्या बायकाोने म्हणजे इराने!  

सुर्न ताई आपल्या यजर्ानांचे काौतुका कारताना आर्जूवन सांगायच्या काी, 

'त्यांना र्ाझे प्रत्येका गाणे  िात होते र् त्या गाण्याशल क्षनगडलत सर्व गोष्टल दखेल ! 

त्यांच्यार्ुळेच र्ल घर र् प्रोफेशन   ाईफ र्ध्य ेसंत ून राखू शका े'  

सुंदर पेक्षन्स  स्केाच कााढणे हल सुर्न ताई यांचल अजून एका हॉबल आह.े 

र्िुबा ा, नर्षगस अशा अनेका नाक्षयकाांचल क्षचत्रे त्यांनल रेखाट ल आहते.  

सुर्नजल म्हणतात,"शब्दांचा अथव सुरांर्ध्ये उतर ा पाक्षहजे र् सूर ह ेशब्दांच्या 

अथावर्ध्य ेर्ुर  ेपाक्षहजेत; ह ेम्हणजे कैारलचे  ोणचे र्ुरते ना तस ेकााहलसे झा  ेपाक्षहजे" या 

https://www.youtube.com/watch?v=CChT3Om2xAQ
https://www.youtube.com/watch?v=c2RzZB8Jw8A
https://www.youtube.com/watch?v=c2RzZB8Jw8A


 

त्याचं्या भार्नेर्ुळेच सरु्न ताई यांनल गाणे गायचे र् श्रोत्यांनल र्ंत्रर्ुग्ि होऊन जायचे ह े

सर्लकारण बनून गे .े त्याचर्ुळे जेव्हा सुर्न ताई यांनल पाश्वव गायना ा रार् रार् म्हट  े

तेव्हा रक्षसकाांच्या ओठार्र शब्द तरळ ;े "ठहरलए होश र् ैआ  ,ू तो च  ेजाईएगा"  

गकदर्ा पुरस्काार क्षर्ळाल्याने सुर्न ताई परत एकादा प्रकााश झोतात आल्या 

आहते. पण त्यांच्याच 'घा  घा  हपगा र्ाऱ्या' या गाण्याचल आठर्ण कााढून म्हणार्ेस ेर्ाटत े

काी,' सुर्न ताई तुर्चे स्र्र आर्च्या र्नाच्या गाभाऱ्यात अष्टौप्रहर हपगा घा तच असतात 

र् काानात स्र्रांचल र्िुर बरसात कारत असतात"  

२८ जानेर्ारल या गुणल गाक्षयकेाचा जन्र्कदर्स; त्यांनल पुढेहल असेच गात 

राहार्े हलच ईश्वर चरणल प्राथवना!             

                                                    

 .         

  

https://www.youtube.com/watch?v=oXdFbP_DMB8
https://www.youtube.com/watch?v=kdHjiHom8ws


 

तुम्हारं्र केा ल र्ल र्जी बहा  

 

 

 

असे म्हणतात कका हाताचल पाच हल बोटे सारखल नसतात पण र्ंगेशकार 

कुाटंुबलयांनल ह े र्चन खोटे ठरक्षर्  े आह े काारण संगलत िते्रार्ध्य े या पाच हल भारं्डांचे 

योगदान थोड्या फार फरकााने सारखेच आह.े   ता, आशा, र्लना, उषा र् हृदयनाथ; हल सर्व 

पाच भारं्ड े म्हणजे र्ैयक्षक्तका ठरत्या संगलत िेत्रातल  स्र्तंत्र घराणल आहते. यातल  उषा 

ताई यांना १५ क्षडसेंबर २०१५ रोजल ८० र्षे पूणव झा ल. म्हणूनच आज आपण बघणार 

आहोत उषा ताई यांचल संगलत िेत्रातल  काार्क्षगरल. 

उषा ताई म्हट  े कका डोळ्यांसर्ोर उभा राहतो तो अनेका गलतांचा काो ाज! 

त्यात असतात 'हपजरा' क्षचत्रपटातल   ार्ण्या, संतोषल र्ातेर्रल  सुप्रक्षसद्ध आरतल, 'र्ुगंळा 

र्ुगंळा' सारख ेसो काॉल्ड आयटर् सौंग (song) ककार्ा ‘केाळलच ेसकुा  ेबाग’ सारख ेभार्गलत 

दखेल .   

https://www.youtube.com/watch?v=VK-s5Ve39LY
https://www.youtube.com/watch?v=KnvpxAByMyg
https://www.youtube.com/watch?v=KnvpxAByMyg
https://www.youtube.com/watch?v=5aushj9oVeY


 

उषा र्ंगेशकार म्हणजे एका 

आगळेच रसायन आह.े कंाठात सूर र् बोटांर्ध्य े

क्षचत्रका ा अस े दरु्षर्ळ काोक्षम्बनेशन त्यांच्या 

व्यक्षक्तर्त्र्ार्ध्ये दड  े े आह.े या दोन्हल का ा 

आपल्या ा काशा अर्गत आहते ह े सांगताना 

उषाजल म्हणतात, 'क्षचत्रका ेचल आर्ड र् ा 

 हानपणापासूनच होतल.  र्ाझा 

क्षचत्रका ेकाडचा नैसर्षगका का  ओळखून राज 

कापूर र्  ता कददींनल र् ा एर्. आर. 

आचरेकारांकाड े क्षचत्रका ा क्षशकााय ा पाठर् .े पुढ े जेव्हा  ता दलदल र् आशा ताई यांच्या 

प्रोत्साहनार्ुळे र् र्ागवदशवनारु्ळे र्ल गाऊ  ाग ल तेव्हा गाण्याचे बो  ऐकूान र् ा क्षचत्राचल 

संकाल्पना सुचू  ाग ल.’  र्ुकेाश यांचे 'र्िुर्तल' र्िल  'सुहाना सफर' गाण ेऐकूान आयुष्यात 

पक्षहल्यांदा र् ा पेंटटग साठल ब्रश हातात िरार्ासा र्ाट ा असे दखेल  उषाताई आर्जूवन 

सांगतात.  अशा प्रकाारे गायनका ा र् क्षचत्रका ा, यांनल एकार्ेकाांच्या सखल बनून उषाजल यांचे 

का ात्र्का जलर्न सर्ृद्ध केा .े 

 ता दलदल र् उषा ताई यांनल अनेका क्षचत्रपट गलते एकात्र गाय ल; जशल काी, 

'अप र् चप र् (आजाद)', 'दकु्षनया र्ें हर् आए तो जलना हल पडगेा (र्दर इंक्षडया)' र् अजून 

https://www.youtube.com/watch?v=7sQ1RlX3e7E
https://www.youtube.com/watch?v=RjYhUk6M0iM


 

हल कााहल गलते! उषा आपल्यासोबत गाणार म्हटल्यार्र दलदींना टेन्शन यायचे पण उषाजल 

यांनल र्ात्र कािलच  ता नार्ाच्या ब्रांड चे टेन्शन घेत े नाहल.  

पंचर् दा यांच्या 'बहारोंकेा सपने' या क्षचत्रपटासाठल  ता दलदल गाणार होत्या. 

पंचर् दा प्रयोगशल  सगंलतकाार होते. त्याकााळल ओव्हर ापींग र् क्षर्हक्सगचे तंत्रज्ञान आ  े

नव्हते. तरल दखेल  'क्या जान ूसजन होतल ह ैक्या गर् कका शार्' या गाण्यासाठल पंचर्दा 

यांनल इरेहझग हडे कााढून  ताच्याच रेकाोर्डडग र्र क्षतच्याच आर्ाजात रल -रेकाोर्डडग केा .े  

त्यारु्ळे र्ुखडा र् अंतरा या दोघांर्ध्य े पाश्ववभूर्ल ा दोन दोन आर्ाज ऐकूा आ  े पण 

 ोकाांना ते खरे न र्ाटल्याने सुरुर्ातल ा या गाण्याचे श्रेय  ता र् उषा र्ंगेशकार अस े

दोघींना कद े गे  े

 ता र् हृदयनाथ या घरातल  दोन संगलतकाारांबद्द  बो ताना उषा जल 

म्हणतात, "दलदल गाणे गाऊन दाखर्ते तर हृदयनाथ गाणे र्ारंर्ार सरार् कारून पाठ कारून 

घेतो.  तसेच हृदयनाथ प्रथर् नेर्काा शब्द शोितो र् नंतर त्या शब्दा ा अनुरूप चा  

 ार्ण्यासाठल रात्रलचा कदर्स कारतो." 'शा  ू क्षहरर्ा, पाचूनल र्रर्ा, र्णेल क्षतपडेल घा ा ' 

सारख ेगाणे उषाजल नल हृदयनाथ यांच्या संगलत कदग्दशवनाखा ल गाय ,े जे आजहल आप ल 

 ोकाक्षप्रयता ठटकारू्न आह.े 

https://www.youtube.com/watch?v=ykCgasz4ScU
https://www.youtube.com/watch?v=FnQUcHYvRpA


 

'काान्हू घऊेन जाय', 'पाऊस पक्षह ा जण ुकाान्हु ा' सारखल अनर्ट गलते उषा 

ताई यांनल घरातल च अजून एकाा संगलतकाारासाठल गाय ल आहते. त्या संगलतकााराचे नार् 

आह ेर्लना खडलकार 

 तादलदीं प्रर्ाणेच आशाजींच्या सोबत उषा र्ंगेशकार यांनल अनेका युगु गलते 

गाय ल. 'क्षचत्र ेखा' क्षचत्रपटातल  'कााह ेतरसाय, क्षजयरा' ह ेअसेच एका प्रक्षसद्ध गाणे!       

उषा ताई, त्यांनल गाय ेल्या बा गलतांसाठल दखेल  बचे्च कंापनलर्ध्य े र्शहूर 

आहते, 'ससा तो ससा काी काापसू जसा', 'एका काोल्हा, बहु भकेुा ा' या त्यांच्या गाण्यांनल 

हपजरा र्िल   ार्ण्यासंारखाच इक्षतहास घडक्षर् ा आह.े     

उषा र्ंगेशकार म्हट े कका हटकूान आठर्तात तल त्यांचल दादा काोंडकेा यांच्या 

क्षचत्रपटातल , 'बाई ग! केाळेर्ा ल', 'कााय ग सख ू? बो ा दाक्षजबा’' सारखल अनेका चटपटलत 

गाणल. दादा काोंडकेा यांच्या उर्ेदलच्या कााळात जेव्हा इतर गाक्षयकाा त्यांच्या क्षचत्रपटासाठल 

गाणल गाय ा तयार नव्हत्या तेव्हा उषाजल यांनल त्यांना सपोटव केा .े  त्यारु्ळेच, 

'र्ाझ्यासाठल उषा र्ंगेशकार याच  ता र्ंगेशकार आहते' असे दादा सर्ांना सांगत.  दादा 

काोंडकेा आपल्यार्र केाल्या गे ले्या उपकाारांचल जाण ठेर्णारे होते म्हणनूच 'र्ल शेर्टपयंत 

https://www.youtube.com/watch?v=xS7-4TKGvdE
https://www.youtube.com/watch?v=D4qIWqLBCss
https://www.youtube.com/watch?v=Rb7az4dMLMg
https://www.youtube.com/watch?v=GRl-l6LUsCY
https://www.youtube.com/watch?v=yJAJqiiGzUI


 

र्ाझ्या क्षचत्रपटांसाठल, तुर्चलच गाक्षयकाा म्हणून क्षनर्ड कारेन' असे र्चन त्यांनल उषाजल यांना 

कद े होते.  

गायनाबरोबरच उषा ताई क्षचत्रपट क्षनर्षर्तल सुद्धा कारायच्या; जैत रे जैत या 

सुंदर क्षचत्रपटाच्या प्रोड्यसुर आपल्या उषा ताईच आहते.   

उषा ताई यांनल नेहर्लच संगलतापेिा घरच्या  ोकाांसाठल जास्त र्हत्र् कद .े 

 ता दलदल, हृदयनाथ र् स्र्तःच्या आई साठल त्यांनल सर्ावत जास्त प्राथवक्षर्काता कद ल.      

 ता कददींर्र जो क्षर्षप्रयोग झा ा त्या नंतर दलदींच्या जेर्णाचल सर्व 

जबाबदारल उषा जल यांनल घेत ल होतल. उषाजल यांनल एकाा ठठकााणल म्हणून ठेर् े आह ेकाी 

स्र्गीय गलतकाार शै ेंद्र त्यांच्या स्र्प्नार्ध्य ेआ  े होते र् त्यांनल कददींर्र स् ो पौयझहनग 

कारण्याऱ्या व्यक्तीचे नार् त्यांना सांक्षगत े होते.  

हृदयनाथच्या प्रत्येका काायवक्रर्ा ा, सार् ल सारखे त्यांच्या र्ागे उभ्या 

असणाऱ्या उषाजल, स्र्तःचे फारच कार्ल जाहलर काायवक्रर् कारतात पण आज हल जेव्हा उषा 

ताई गाऊ  ागतात तेव्हा त्यांचा एकूाणच थाट हा, 'तुम्हार्र केा ल र्ल र्जी बहा , नकाा 

सोडून जाऊ रंगर्हा ' असाच असतो. म्हणूनच त्यांचे रक्षसका सदु्धा म्हणतात, उषाजल, तुम्हल 

अशाच स्र्र उिळत रहा काारण 'जब जब बहार आए और फु  र्सु्कुाराए, हर्ें तरु् याद आए'                                                         

  

https://www.youtube.com/watch?v=VK-s5Ve39LY
https://www.youtube.com/watch?v=VK-s5Ve39LY
https://www.youtube.com/watch?v=y5VtcldgThM


 

सरुाचंा अक्षभषकेा कारणारे बरु्ा 

 

 

 

पंक्षडत क्षजतेंद्र अक्षभषेकाी संगलता ा, गाण्या ा र्ाहून घेत  े े एका दरै्ल 

व्यक्षक्तर्त्र्! त्यांचे नार् उच्चार े काी आठर्तात एका स ेएका अप्रक्षतर् सगंलतनाट्ये जशल काी 

'काट्यार कााळजात घसु ल ', 'र्त्स्यगिंा', ‘ह ेबिं रेशर्ाच’े 

गोव्यातल्या र्ंगेशल इथ ा जन्र्; र्डल  काीतवनकाार, त्यांच्याकाडचे बुर्ांचे 

संगलताचे आद्य क्षशिण झा .े  क्षजतेंद्र अक्षभषेकाी ह े बुर्ा या नार्ानेच त्यांच्या 

क्षनकाटर्तीयांर्ध्ये प्रक्षसद्ध होते. अस ेम्हणतात कका बुर्ांनल २१ गुरु केा .े 

संगलताच्या तपश्चयेसाठल खातंक्षपतं घर सोडून, गार् सोडून अक्षभषेकाी बाहरे 

पड .े खस्ता खात खात ते पुण्या ा आ .े र्ािुकारल र्ागून ध्येय पूणव काराय ा ते िडपडत 

होते. त्याच ध्येयापोटल ते र्ुंबई ा गे .े केाशरबाई बांदोडकार यांच्या घरल राक्षह े. 



 

अत्यंत पठरश्रर् कारून बुर्ांनल 

ग्र्ाल्हरे, आग्रा आक्षण जयपूर अशा तलन क्षर्क्षर्ि 

घराण्याचल आत्र्सात केा ल र् त्यातून स्र्त:चल 

अशल एका र्ेगळल गायकाी परंपरा क्षनर्ावण केा ल. 

बुर्ा, गुरु क्षशष्य परंपरेचे एका चा त े

बो ते प्रतलकाच होते. त्यांनल नेहर्ल स्र्तःच्या 

गुरंूचा आदर केा ा र् क्षशष्यांचा आपल्या 

अपत्यांप्रर्ाण े सांभाळ केा ा. एकादा बुर्ांचल 

र्ैकफ लचल तयारल सरुु होतल. बुर्ा तानपुरा 

 ार्ण्यात र्ग्न होते. र्नासारखा स्र्र  ागल्यार्र आता सुरुर्ात होणार असे जर् ले्या 

श्रोतुगणा ा र्ाटत असतानाच बुर्ांनलच सहज श्रोतृर्गावकाड ेपक्षह .े तेव्हा बुर्ांच्या  िात 

आ े काी, सर्ोर गानकाोककाळा क्षहराबाई बडोदकेार सदु्धा उपक्षस्थत आहते. बुर्ा उठ े आक्षण 

व्यासपलठार्रून उतरून जाऊन क्षहराबाईना खा ल र्ाकूान नर्स्काार केा ा आक्षण र्ग 

रंगर्ंचार्र येऊन गाय ा सुरुर्ात केा ल. या एकाा उदाहरणार्ध्येच सर्व कााहल आ  े नाहल 

काा?  



 

रंगक्षर् े ल र्ैकफ  सपंल्यार्रचा त्यांचा क्षर्रंगुळा म्हणजे  ााँग ड्राइव्ह ा 

जाणं. ते आक्षण त्यांचे क्षशष्य कफरून येत. सूयोदय आक्षण सूयावस्त पाहाय ा बुर्ांना फार 

आर्ड.े क्षनसगावच्या सहर्ासात ते र्नापासून रर्त तसेच आपल्या क्षशष्यांच्या सहर्ासातहल 

त्यांचा शलण उतरत अस.े क्षशष्यांचे दखेल  आपल्या गुरुर्र क्षर् िण प्रेर् होते. बुर्ाचं्या 

र्ाढकदर्साच्या कदर्शल सर्व क्षशष्यगण जर्ायचे. त्यांना आंघोळ घा ायचे. एकादा तर 

र्हादरे्ा ा घा तात तशल पे ाभर दिू घेऊन त्यांनल बुर्ांना आंघोळ घात ल. त्याकदर्शल 

स्र्तःच्या हातांनल स्र्यंपाका कारून चेल्यांनल आपल्या गुरूच्या क्षजभेचे  ाड दखेल  परुक्षर्  े 

पंक्षडत अक्षभषेकाी एका स्र्रसंपन्न आयुष्य जग .े आपल्याकाडचे ज्ञान त्यांनल 

रु्क्त हस्ते र्ाहून टाका .े अनेका क्षशष्य घडर् .े प्रभाकार काारेकार, अक्षजत काडकाड,े फैयाज, 

दरे्काी पंक्षडत, शौनका अक्षभषेकाी हल यादल पाक्षह ल काी याचल प्रचलतल येते 

र्त्स्यगंिा’चे संगलत म्हणजे बुर्ांच्या प्रक्षतभेचा सर्ावत सुंदर सािात्काार आह.े 

क्षजतेंद्र अक्षभषेकाी यांच्याकाड ेह ेसंगलत दणे्याचल जबाबदारल काशल गे ल, याचलहल एका गम्र्त 

आह.े संगलतकाार र्संत दसेाई त्या कााळात यश आक्षण काीतीच्या क्षशखरार्र होते. गोर्ा हहद ू

असोक्षसएशनतफे रार्कृाष्ण नायका, अर्िूत गुड ेत्यांचल भेट घेण्यासाठल एकेा कदर्शल त्यांच्या 

पेडर रोडर्रल  क्षनर्ासस्थानल पोहोच .े र्संतरार्ांनल ‘र्त्स्यगंिा’चे संगलत कारारे्, अशल 



 

त्यांना कारण्यात आ ल. र् र्त्स्यगंिाचल संक्षहता त्यांच्या हातल दणे्यात आ ल. र्संतरार्ांनल न 

पाहताच संक्षहता बाजू ा ठेर्ून कद ल. ‘र् ा दरे्ाचा काौ  क्षर्ळाल्यास र्ल क्षर्चार कारलन,’ 

असे आश्वासन दऊेन त्यांनल आ ेल्या  ोकााचंल बोळर्ण केा ल. अपेिेनुसार त्यांच्या 

नकाारासक्षहत संक्षहता गोर्ा हहदचू्या काायाव यात परत ल.  

काायवकाते सहचत र्ुद्रनेे गोर्ा हहदचू्या काायाव यात ‘पुढे कााय?’ अशल चचाव कारत 

असतानाच गोपाळकृाष्ण भोबे तेथ ेअर्तर े. पंक्षडत अक्षभषेकाी योगायोगाने त्याचर्ेळल त्या 

ठठकााणल बस  े ेहोते. र्डल िारे प्ररे्ाने बुर्ांना गंपू म्हणत. काायवकात्यांचल सर्स्या ऐकाताच 

भोबे उत्स्फूतवपणे म्हणा ,े ‘अरे, क्षर्चार कास ा कारताय! आपल्या गंपू ा घेऊन तर बघ!’ 

पुढल  भटेलत अक्षभषेकाींनल त्या सर्व काायवकात्यांना सुखद िक्काच कद ा. ते म्हणा ,े ‘संक्षहता 

एर्ढल सर्थव आह,े काी संगलताचल गरजच नाहल. नुसत्या संर्ादांर्र नाटका चा  े.’ पण 

बुर्ांनल संगलत कद े र् त्या संगलताने ‘र्त्स्यगंिा’च्या यशात तुरा खोर् ा गे ा.   

रक्षसकाांना नर्  र्ाटे  काी र्त्स्यगंिाचे सुरुर्ातलचे 38 प्रयोग नुकासानलत गे .े 

पण पुढे जाऊन याच नाटकाातल  पद े ऐकाण्याचल अतोनात इच्छा सािात बा गंिर्ांना 

झा ल. ह काासा बद  कारूनदखेल  प्रचक्ष त रागात नर्चैतन्य कासे आणार्े याचल जाण 

बुर्ांना होतल. उदाहरणच द्यायचे तर ‘र्त्स्यगंिा’त ा यर्न रागातल  'दरे्ाघरच े ज्ञात 

https://www.youtube.com/watch?v=PI8en9bIS8A


 

कुाणा ा' या गाण्याचे दतेा येई . 'अथवशनू्य भास े र्ज हा का ह जलर्नाचा', आशा ता 

र्ाबगार्कार यांनल गाय े े ह ेगाणे दखेल  र्त्स्यगंिाचे खास आकाषवण आह े

'काट्यार कााळजात घसु ल' रक्षसकाांना क्षर्ळा  ेल बुर्ांचल दसुरल दणेगल! या 

नाटकाासाठल त्यांना तो ार्ो ाचल साथ क्षर्ळा ल ते स्र्गीय र्संतरार् दशेपांड ेयांचल. बुर्ा ह े

प्रयोगशल  संगलतकाार होते. काट्यार कााळजात घसु ल या नाटकााचल सुरुर्ात त्यांनल भैरर्लने 

केा ल होतल. ‘काट्यार’सारखं नाटका संगलतारु्ळे चारपाच तास चा ू राहता काार्ा नये याचं 

व्यर्िान त्यांनल साभंाळ .ं त्यासाठल ता र्ल चा ू असताना पंक्षडतजल हातात स्टॉपर्ॉच 

घेऊन बसत.  अनेकादा चा लत अडसर क्षनर्ावण कारणारे शब्द र्ूळ पदात अस  ेतर त्यांनल 

 ेखका र्ा कार्ल ा सांगून ते बद ून घेत े. 'घईे छंद, र्कारंद, क्षप्रय हा क्षर्ह द' 'घईे छंद, 

र्कारंद, क्षप्रय हा क्षर्ह द (दसुरल चा ) , 'तेजोक्षनिल  ोहगो , भास्कार ह े गगनराज','या 

भर्नातल  गलत परुाण'े हल गाणल होतल म्हणूनच रक्षसकााचं्या कााळजात दखेल  हल काट्यार 

घुस ल  

पं.अक्षभषेकाी यांच्या स्र्ररचनेचे र्ैक्षशष्ट्य म्हणजे त्यांचल गाणल पूर्ीच्या 

कााळातल्या गाण्यांसारखल खूप कााळ आळर्ून आळर्ून गाय ल जायचल नाहलत. बुर्ा, 

तानांचल भेंडोळलच्या भेंडोळल गाण्यात टाकाण्याच्या क्षर्रुद्ध होते. पण प्रत्येका ओळलर्ध्येच 

 हान  हान तानांचे सुंदर तुकाड ेअस ेल्या गोड जागा असतल  याचल र्ात्र ते खबरदारल 

https://www.youtube.com/watch?v=PI8en9bIS8A
https://www.youtube.com/watch?v=55j5ekkg0xY
https://www.youtube.com/watch?v=FPN9y71SMuc
https://www.youtube.com/watch?v=FIpEFqyv9YE
https://www.youtube.com/watch?v=FIpEFqyv9YE
https://www.youtube.com/watch?v=C0uSv5FUni0
https://www.youtube.com/watch?v=C0uSv5FUni0
https://www.youtube.com/watch?v=lfSrOZNUhGM
https://www.youtube.com/watch?v=lfSrOZNUhGM


 

घेत.  एखाद्या गायकाा ा शास्त्रलय संगलतात ल रागदारल चांग ल येते म्हणून त्याने त्यात 

आणखल भर टाकूान  ांबण  ार् ल तर त्यात  ेसौंदयव क्षशल् का रहात नाहल. पण गायकााचा 

कास  ागे  इतक्या जागा बुर्ांनलच चा ल बांितांना त्यात पेरून ठेर्ल्या होत्या. 

'ह ेबंि रेशर्ाचे' ह ेनाटका दखेल  बुर्ांच्या काारककादीतल  एका र्ै ाचा दगड 

ठर .े ह ेनाटका क्ष क्षह े आह ेरणजलत दसेाई यांनल पण नाटयपद ेक्ष क्षह ल आहते शांता शेळकेा 

यांनल. बुर्ांना खरेतर नाटकाकाार र् नाट्य गलते क्ष क्षहणारल व्यक्ती एकाच असार्ल असे नेहर्ल 

र्ाटे. तरलदखेल  बुर्ांचल र् शांता बाई यांचल भट्टल छान जर् ल र् आपल्या ा क्षर्ळा ा, 

'कााटा रुत ेकुाणा ा','क्षर्का  र्न आज झरुत असहाय’ अशा एका स ेबढकार एका गाण्यांचा सुरे  

नजराणा! 'क्षर्का  र्न आज झरुत असहाय’ह े नाट्य पद ‘सजनबलन काासे भई क्षनरास’ या 

बंकदशलर्र आिार  े ेआह.े  

बुर्ांचल हटकूान आठर्ण येते तल अजून दोन गाणल ऐका ल काी; पक्षह  ेआह े

'सर्ावत्र्काा-सर्शे्वरा' (नाटका - ययाक्षत आक्षण दरे्यानल) तर दसुरे आह े 'र्शैाख र्णर्ा' या 

क्षचत्रपटासाठल दत्ता डार्जेकार यांनल संगलतबद्ध केा  े े र् बुर्ांनल गाय े  े 'गोर् ू र्ाहरे ा 

जात ेहो नाखर्ा' 

https://www.youtube.com/watch?v=3bVbAD-Ws6E
https://www.youtube.com/watch?v=6ouqU-9M2pk
https://www.youtube.com/watch?v=6ouqU-9M2pk
https://www.youtube.com/watch?v=nGTEUwFlIRk
https://www.youtube.com/watch?v=er5W9FLyPKA
https://www.youtube.com/watch?v=er5W9FLyPKA


 

ययातल आक्षण दरे्यानल या नाटकाातल  ‘प्ररे् र्रदान’ ह े गाणे बुर्ांनल प्रथर् 

क्षत्रता ात बसर् े होते. ते त्यांनल रार्दास काार्त यांना क्षशकाक्षर्  ेदखेल . पण ते ऐकाल्यार्र 

त्या चा लर्ुळे गाण्याचा योग्य पठरणार् होत नाहल अस ेकाार्त यांना र्ाट े.  सुरुर्ातल ा 

बुर्ांनल रार्दास काार्त यांचे बो ण े उडरू्न  ार्  े पण जेव्हा काार्त यांनल क्षतसऱ्या 

अंकाात ल काचाचल भाषणे बुर्ांना ऐकार् ल तेव्हा त्यांना सूचना पटल्या. र्ग र्ूळ चा  न 

बद ता बुर्ांनल फक्त ता  बद  ा म्हणजे क्षत्रता  बद ून झपता र्ध्ये बांि ल. बुर्ा ह े

असे खुल्या र्नाने क्षर्चार कारणारे होते  

बुर्ा नुसते र्हान का ाकाारच नव्हते तर  ाख र्ाणसू दखेल  होते. एकादा 

बुर्ांचल र्ु गल, र्ेख ा खरेदल ा गे ल र् क्षतने दकुाानातल  अिे अक्षिका ड्रसेेस दकुाानदारा ा 

दाखर्ाय ा सांक्षगत .े त्यातल  र्ोजकेाच दोन ड्रसे क्षर्कात घेऊन जेव्हा र्खे ा बाहरे आ ल 

तेव्हा बुर्ांचल प्रक्षतकक्रया कााय होतल र्ाक्षहत आह?े 'अग क्षनदान दकुाानातून बाहरे पडताना तू 

दकुाानदारा ा उर ले्या ड्रसेेसच्या घड्या घा ाय ा तरल र्दत काराय ा हर्ल होतल'        

असे सुहृदय पंक्षडत क्षजतेंद्र अक्षभषेकाी जेव्हा गे े तेव्हा त्यांच्या चाहत्यांना 

अनार्र दःुख झा .े चाहत्यांच्या भार्ने ा र्ाट कारून कद ल त ेया कााव्यपकं्तींनल.. 

https://www.youtube.com/watch?v=wgF59yB_uuA


 

‘स्र्गव ोकाींच्या सूरशय्येर्र, अक्षभषेकाी हा क्षनज ा रे I र्ंगेशाच्या 

गभवकुाडलतल ,  ार्णदलप हा क्षर्झ ा रे II’ 

२१ सप्टेंबर बुर्ांचा जन्र्कदर्स असतो. 'ह ेस्र्रानंो, चंद्र व्हा चादंण्याचंे काोष 

र्ाझ्या, क्षप्रयकारा ा पोचर्ा' असे म्हणण्याऐर्जल बुर्ा, स्र्गावतून सदोकदत नेहर्ल असेच 

म्हणत असतल  'ह ेस्र्रांनो, चंद्र व्हा चांदण्यांचे काोष र्ाझ्या, चाहत्यांना पोचर्ा'                        

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BZVAfYiqsjk
https://www.youtube.com/watch?v=BZVAfYiqsjk


 

अंजार् ए र्हकि  

 

सुर्न काल्याणपूर, उषा र्ंगेशकार, क्षजतेंद्र अक्षभषेकाी, अनुरािा , अक्षन  

पौडर्ा , र्ंगेश पाडगांर्कार, सुिलर र्ोघे, जगकदश खेबुडकार, सुरेश भट अशा कदग्गजांनल 

सजर्  ेल प्रशांत यांचल हल पाचर्ल र्ैि . त्यांचल प्रत्येका र्ैि  हल एका पंचतारांककात 

र्ेजर्ानलच असत.े  पण आजचल र्ैि  र्राठर्ोळ्या क्षनव्र्ळ कदग्गजांचल होतल. र्राठल भाषा 

आक्षण र्हाराष्ट्र म्हणजे गुणलजनांचल खाण. या खाणलतून क्षनघा ेल्यल एकेाकाा रत्नाचल प्रभार्ळ 

आप  ेअख्ख ेआयुष्य उजळून टाकााय ा पुरेशल आह.े  

ज्या र्राठल भाषे ा क्ष ळािर स्र्ार्ल, नरेंद्र कार्ल, ज्ञानोबा, तुकाोबा असा 

जबरदस्त पाया आक्षण काळस  ाभ ा, त्या र्राठल खाणलतून अजून अनेका रत्न े उदया ा 

यायचल आहते. येत आहते. आपल्या आजूबाजू ा आहते. त्यांचल प्रभा आक्षण प्रक्षतभा 

आपल्यापयतं जोडणारे पू , व्यासक्षपठं उभल रहात आहते. ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान त्यात ंच 

एका. ह ेव्यासपलठ नर्नर्लन  ेखका कार्ल गायका, र्के्त, नाटकाकाार आपल्यासर्ोर सादर कारत 

आह,े आक्षण राहल . आपल्याकाडून जास्तलत जास्त प्रोत्साहन आक्षण दाद क्षर्ळार्ल एर्ढलच 

अपेिा आह.े 



 

कृापया आपण र्ाचा  ते प्रत्यकेा पुस्तका कास ंर्ाट ,ं त्यात ं कााय आर्ड ,ं 

अजून कााय हर् ंहोतं , ह ेसर्व क्ष हा. काळर्त रहा. िोन कारा. िेसबुकार्र कार्ेंट द्या. 

तुर्च्या िर्ावईशल आक्षण दाद यांर्रच तर या खाणलत ल रत्न ंबाहरे येणार ना? 

 

िन्यर्ाद 

आप  ेकृापाक्षभ ाषल 

टलर् ई साक्षहत्य 

 


