या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

रुपेरी गझल
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

रुपेरी गझल

संगीिा जोशी
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

संगीता जोशी आनण
ई सानित्य प्रनतष्ठाि
यांच्याकडूि िी एका आगळ्या
वेगळ्या मनटटनमनडया
पस्ु तकाची भेट खास खास
रनसकांसाठीच आिे.

यातील निळ्या रंगातील
गाणयांवर नललक/टॅप
करताच ते ते गाणे ऐकू
येईल

यातील पस्ु तकांच्या
कव्िरवरवर नललक/टॅप
करताच ते ते पस्ु तक
उघडेल.

यातील नसिेमाच्या
पोस्टरवर नललक/टॅप
करताच तो तो नसिेमा
सुरू िोईल.

आमच्या कानाांना सख
ु देणार्या,
आमचे जीवन समद्ध
ृ
आवण
आमचा आत्मा तप्तृ करणार्या
सवव महान सांगीतकाराांस
ही आदराजां ली

रुपेरी गझल
(शहदां ी शचत्पटवतील गझल)

---सगं ीता जोशी
पवु वप्रवसद्धी : मोवहनी- २०१७ वदवाळी अक
ां

्थवशनक र्तािवनपत्विध्ये तम्ु ही ‘िनोरांजन’ हे पवन पवहवत
असवलच. बवतम्यवच
ां ी पवनां पवहून आलेलां थोडांसां नैरवश्य, उशिग्नतव
दरू व्हवयलव यव पवनविळ
ु े फवर शदलवसव शिळतो. नवटकां,
शचत्पटवांच्यव जवशहरवती तर भरपरू असतवतच; पि एक तिु च्यव
लिवत आलांय कव? ‘सनु हरी यवदें’, ‘सफर’, अिव जन्सु यव शहदां ी
शचत्पट-गीतवांच्यव जवशहरवती र्रचेर्र शदसतवत; आशि हे कवयाक्रि
‘हवऊस फुल’ जवतवत, हे िवशहती घेतल्यवर्र कळत.ां तेव्हव िनवत
येतां शकती िधरु होतव तो ‘गोल्डन इरव’! आजही ती अर्ीट गोडीची
गविी लोक शतशकट कवढून ऐकत आहेत. आजही त्यव गवण्यवांर्र
शकत्येकवचां ी पोटां भरत आहेत! ऐकिवरयवचां ी पोटां अजनू भरत
नवहीत तेच बरां आहे! अिव कवयाक्रिवांसवठी नर्ीन नर्ीन कल्पनव
लढर्ल्यव जवतवत. कधी सांगीतकवरवची पण्ु यशतथी, कधी गवयकवलव
श्रद्वजां ली, कोिी एक गवयक/गवशयकव यवचां ी गविी शकांर्व कधी
शर्शर्ध र्वहनवत ्र्रबद् झवलेली गीतां! िक्कल नर्ीन असली तरी

आधवर असतो तो जन्सु यव गीतवांचवच. यवर्रूनच त्यवांची लोकशप्रयतव
कळून येते. शर्िेष असां की यव कवयाक्रिवनां व ‘सीशनयर शसशटझन्सस’
इतकीच तरुिवांचीही गदी असते! अथवात हे चवगां ल्यव अशभरुचीचांच
शचन्सह आहे.
ह्यव शर्शर्ध जवशहरवतीत एकव जवशहरवतीचव िी ‘इन्सतजवर’
करतेय; पि अजनू ती शदसली नवहीए. शनदवन सहज नजरे स पडली
नवही; ती म्हिजे जन्सु यव शहदां ी शचत्पटवतील के र्ळ गझलवचां व
कवयाक्रि! आत्तव िी अिव गझलवांचवच धवांडोळव घ्यवयचां ठरर्लां
आहे.
‘गझल’ म्हटलां की बरयवच लोकवांचव पशहलव प्रश्न असतो, की
गीत आशि गझल यवत कवय फरक असतो? कसां ओळखवयचां गीत
कोित,ां गझल कोिती? गझल गवऊन म्हटली की ते गविांच झवलां
नव? तेव्हव यव िदु द्य् वपवसनू च सरुु र्वत करू.
टूटे हुए ख्र्वबों ने हि को ये शसखवयव है
शदल ने शजसे पवयव थव आखों ने गांर्वयव है... (िधिु ती)
सगळ्यव रशसकवच्ां यव िवशहतीच्यव आहेत यव ओळी.
सिजवयलव सोप्यवही आहेत.पशहल्यव दोन ओळीत पिू ा अथा
सविवर्लव आहे. यवलव आपि एक िेर म्हिू िकतो. पि ही गझल
नवही, हे पढु च्यव ओळींर्रून ्पष्ट होत.ां

हि ढूांढते है उनको जो शिल के नहीं शिलते
रूठे हैं न जवने क्यांू िेहिवां र्ो िेरे शदलके
क्यव अपनी तिन्सनव थी, क्यव सविने आयव है... 1
लौट आयी सदव िेरी टकरव के शसतवरों से
उजडी हुई दशु नयव के सनु सवन शकनवरों से
पर अब ये तडपनव भी कुछ कवि न आयव है...2
इथे आपि पवहू िकतो की प्रत्येक कडव्यवत तीन ओळी
आहेत. त्यविळ
ु े हे गीत आहे. गझलिधे सगळे दोन-दोन ओळींचे
िेर असवर्े लवगतवत, सख्ां येने 5/7 शकांर्व जव्तही; र् ते अथवाच्यव
दृष्टीने ्र्यांभू असवर्े लवगतवत. कोितवही िेर र्ेगळव कवढून अथा
पिू ा होऊ िकतो. गीतवसवरखी सलग रचनव गझलेत नसते. र्रील
गीत िोहम्िद रफी च्यव आर्वजवत आहे. अत्यतां ‘ददाभरव’ आर्वज
हे रफीचां र्ैशिष्ट्य होतां. िधिु ती हव 1958 चव शचत्पट. शदशलपकुिवर, र्ैजयांतीिवलव यवांचव. खपू चवललव. त्यवर्ेळी कोटींची
भवषव नव्हती; पि यवलव नऊ शफल्िफे अर-ऍर्ॉडास् शिळवली होती!
हे रे कॉडा तब्बल सदतीस र्षा कुिी िोडू िकलां नवही. दहव एर्ॉडास
शजांकून नांतर ते ‘डीडीएलजे’ ने िोडलां! हे आपलां जवतव जवतव
सवांशगतलां. (एक शर्नांती-कांप्यटू रर्र नक्त
ु व देण्यवची सोय नसल्यविळ
ु े
र्वचकवांनी अडचि सिजवर्नू घ्यवर्ी.)

आतव गझल किी असते ते पवहू यव.
ये क्यव जगह है दो्तों ये कौनसव दयवर है
हद्दे-शनगवह तक यहॉां गबु वर ही गबु वर है...
( उिरवर्जवन, 1981)
नवशयकव रे खव (आिव भोसले) गवत आहे –‘शित्वांनो, कुठे
आलेय िी? कोिती आहे ही जवगव? कोितयां हे िहर? आशि कसां
इतकां शर्शचत्? बघवर्ां शतकडे, दृष्टी पोहोचेल शतथपयंत सगळी धळ
ू
(गबु वर)! शदसत कवहीच नवही... (पशहल्यव िेरवत दोन्सही ओळीत
कवशफयव असवर्वच लवगतो. अधोरे शखत के लेले िब्द कवशफये
आहेत.)
नवशयके लव ते र्वतवर्रि ओळखीचां तर र्वटतां पि
आठर्िी धसू र असतवत. म्हिनू धळ
ु ीचव उपयोग कर्ीनां
जविीपी॓ र्ू ाक के लव आहे. गबु वरचव दसु रव अथा िनवत दबलेलव क्रोध.
कथवनकवत असहां ी आहे की रे खवचव भवऊ शतच्यव यव ‘तर्वयफ’
(नवचगविां करिवरी स्त्री)च्यव हीन पेिव िळ
ु े रवगवर्लेलव असतो.तो
क्रोध र्वतवर्रिवत भरून रवशहलवय असां शतलव जिू र्वटतयां .

यव ितल्यवनांतर (ितलव म्हिजे गझलेचव पशहलव िेर) पढु चे
िेर पवहू—
ये शकस िकविपर हयवत िझु को लेके आ गयी
न बस खि
ु ी पे है जहॉां, नव गि पे इशख्तयवर है...
----िवझ्यव आयष्ु यवनां हे िलव कोित्यव र्ळिवर्र,
िक्ु कविवलव आिनू उभां के लां? शजथां आनांद शिळिां िवझ्यव हवतवत
नवही; आशि दःु खवर्रही िवझव अशधकवर नवही. म्हिजे, नको
असलां तरी िलव ते दरू सवरतव येिवर नवही. (पशहल्यव िेरवत दोन्सही
ओळीत कवशफयव असवर्वच लवगतो.
हव दसु रव िेर-तिवि उम्र कव शहसवब िवांगती है शजांदगी
ये िेरव शदल कहे तो क्यव, ये खदु से ििासवर है...
--- इथां येऊन िलव र्वटतां आहे की िवझां आयष्ु य िलव जवब
शर्चवरतांय.् िी चवांगल्यव घरवतली असनू आज ह्यव हलक्यव पेिवत
इथां उभी आहे.आयष्ु यवलव िी उत्तर तरी कवय देऊ? िनवतल्यव िनवत
िीच िरशिांदी झवले आहे.( आतव आपि लोककलवांनव प्रशतष्ठव
शदली आहे, तो भवग र्ेगळव.)

र्रील पशहल्यव र् दसु रयव िेरवत इशख्तयवर र् ििासवर हे िब्द
िेरवच्यव दसु रयव ओळीत आले आहेत. ितल्यवत असलेल्यव दयवर
र् गबु वर यव िब्दवांिी ते उच्चवरवच्यव दृष्टीने जळ
ु तवत. (सर्ा िब्दवत
---आर असे एांशडांग असलेले) असे सिउच्चवरी िब्द हे गझलेचां
िख्ु य र्ैशिष्ट्य आहे. तो गझलेचव प्रवि आहे; खिू आहे. यवबद्दल
पढु े आिखी ्पष्टतव येत जवईलच.

गझल ही कशर्तवच असते; फक्त शतच्यव रचनेचे कवही शनयि
असतवत, ते कवटेकोरपिे पवळवर्े लवगतवत. िघविी म्हटल्यवप्रिविे
प्रत्येक िेर ही एक कशर्तव म्हिवर्ी लवगेल. अिव रीतीने गझल
म्हिजे अनेक कशर्तवांचव एक गच्ु छच होय. शिर्वय प्रत्येक िेरवत
शर्षय र्ेगर्ेगळेही घेतव येतवत. िवत् जळ
ु िवरे असे सिउच्चवरी
िब्द, यवांनवच ‘कवशफयव’ म्हितवत- यवयलवच हर्ेत. ह्यव तवांशत्क
िवशहतीत आपि फवर शिरिवर नवही; फक्त कवशफयवचव आनांद घेतव
यवर्व यवसवठी इतकवच तपिील परु े आहे.
1981 लव ‘उिरवर्जवन’ गझल-प्रधवन शचत्पट म्हिनू ररलीज
झवलव. िवत् त्यवपर्ू ीपवसनू गझल शचत्पटवत शदिवखदवरपिे
र्वर्रली आहे. िळ
ु वत गझलेची प्रकृ ती कवहीिी गांभीर आहे.

पवरांपवररक उदाू िवयरी र्वचली तर आपल्यव लिवत येते की प्रेि,
त्यवतही प्रेिवतील दःु ख, शर्रह, बेर्फवई (कृ तघ्नपिव, अप्रविवशिकपि), फसर्िक
ु ीचां दःु ख, अत्यवचवर हे शर्षय गझलिधे जव्त
करून आढळतवत. जीर्नशर्षयक तत्त्र्ज्ञवन हवही त्यवत िहत्त्र्वचव
शर्षय असतो. गझल अलीकडे सविवशजक शर्षयही ठिकवर्नू
सवांगत असते! गझलेचव आयवि र्वढत असल्यवचे चवगां लेच लिि
आहे ते.
उिरवर्जवन लव सगां ीत खय्यवि यवच
ां ां होतां र् गझलव शलशहिवरे
कर्ी होते िहरयवर. आतव ते आपल्यवत नवहीत; पि आपल्यवकडे
गिपतीउत्सर्वत पिु े फे श्टर्ल होतो; तेव्हव उद-ाू िि
ु वयरव होतो;
त्यवत ते 2/3 र्ेळव सहभवगी झवले होते. िवझी-त्यवांची भेटही झवली
होती. िहरयवर यवांनी उिरवर्जवनच्यव आधी ‘गिन’ यव
शचत्पटवचीही गविी शलशहली होती. (1979) त्यवतली एक प्रशसद्
गझल पवहू यव. आपल्यव सरु ेि र्वडकर यवांनव शहदां ी शचत्पटवत प्रथि
प्रर्ेि शिळर्नू देिवरी ही ती गझल—
सीने िें जलन आांखों िें तफ
ू वन सव क्यांू है
इस िहर िें हर िख्स परे िवन सव क्यांू है...

िहरवचां र्िान म्हिजे
िांबु ई सवरख्यव िहरवतले
लोक कसे झवले आहेत
यवचां र्िान कर्ी करत
आहे. छवतीत असफलतेची
आग धगधगत आहे;
प्रत्येकजि र्ेगर्ेगळ्यव
कवरिवांनी परे िवनच असतो.
यव ‘शस्टीि’ बद्दलच्यव
असांतोषवचां र्वदळ डोळ्यवत घोंघवर्त आहे. तरीही आपि कवही
करू िकत नसल्यवची असहवयतव. यविळ
ु े िहरवतील प्रत्येक व्यक्ती
व्यवकूळ आहे. शचांतेत आहे. तफ
ू वनवत पवण्यवचव र्षवार् असतोच.
हृदयवत आग आहे र् डोळ्यवत पविी, तरी आग न शर्झतव धगधगत
आहे; यवर्रून त्यव आगीची तीव्रतव कर्ी अधोरे शखत करत आहे.
र्र म्हटले आहे त्यवप्रिविे सविवशजक शर्षय यवत आलव आहे.
शदल है तो धडकनेकव बहवनव कोई ढूांढे
पत्थर की तरह बेशहसो बेजवन सव क्यांू है...

----आपल्यवलव एक हृदय आहे नव? िग त्यवचां अश्तत्र्
शदसवयलव त्यवनां धडधडलहां ी पवशहजेच. पि िहरवतल्यव लोकवचां ां
हृदय आतव दगडवत पररर्शतात झवलांय कव? ते चेतनविन्सू य (बेशहस)
झवलां आहे कव? त्यवत कवही जीर्च नवही (बेजवन)? शनजीर्
झवलांय? अन् कव असां झवलयां ?
बरोबर म्हितोय कर्ी. आज लोकलच्यव खवली िविसू
िेलव तर त्यवच्यवबद्दल न हळहळतव लोक ‘आतव कविवर्र लेटिवका
होिवर’ यव शर्चवरवने अ्र््थ होतवत! अपघवतग्र्त िविसवलव
िदत करवयलव लोक पढु े येत नवहीत, पविीसद्
ु व पवजत नवहीत.
असहवय स्त्रीलव िोटवरीत ओढून नेलेलां पवहूनही लोक ‘थांड’
रवहतवत, शनजीर् र् सांर्ेदनविन्सू य झवल्यवसवरखे.
गझलेतील िेरवत, रशसकवनां अथा िोधवयचव असतो, असां
म्हटलां जवतां. िेर फक्त अथवाकडे शनदेि करत असतो. र्रील गझलेत
तफ
ू वन, परे िवन, बेजवन हे कवशफये आहेत र् ‘...सव क्यांू है’ यव
िब्दसिहू वलव रदीफ असे म्हितवत. रदीफ कवशफयवनतां र येते.
(कवशफयव हव पशु ल्लांगी तर रदीफ हव स्त्रीशलांगी िब्द आहे.)
तनहवई की ये कौनसी िांशजल है, रफीकों
तव- हद्दे-नजर एक बयवबवन सव क्यांू है...
क्यव कोई नयी बवत नजर आती है हि िें

आईनव हिें देख के हैरवन सव क्यांू है...
िहरवत कोट्यर्धी िविसां असनू ही प्रत्येकजि शकती
एकटव असतो! एकटेपिवत(तनहवई) जगतवांनव हे कोितां िक्ु कविवचां
शठकवि आलां बरां? इथनू नजर पोहोचते आहे शतथपयंत (तव-हद्देनजर) तर सगळीकडे उजवड आशि सनु सवन जवगव (बयवबवन)
शदसतेय! िहरवतलां हे ‘र्वळर्ांट’ अांगवर्र िहवरव आितां; हो नव?
कर्ीने हव प्रश्न शित्वनां व(रफीकों, शित्वनां ो) शर्चवरलव आहे. कवरि
एकटेपिवलव कवरि असतां शित्वांचां, आप्वांचां सोडून जविां!
िहरवतलव िविसू इतकव बदलनू जवतो, इतकव ्र्कें द्री
होतो र् तो िख
ु र्टे घवलनू र्वर्रत असतो; तो ्र्तःचीच ओळख
शर्सरतो. म्हिनू कर्ीनां म्हटलांय, की आरसवसद्
ु व िलव बघनू
आश्चयाचशकत (हैरवन) झवलव!
यव गझलेचे सांगीतकवर होते जयदेर्. एस.डी बिानच्यव
तवलिीत तयवर झवलेल्यव जयदेर् यवांनी ‘हि दोनों’ पवसनू सरुु र्वत
के ली होती. ‘अभी नव जवओ छोडकर...’ आठर्तां नव?

गझल यव िब्दवचव अथा आहे, शप्रयतिेिी बोलिां.गफ्ु तगू
करिां.अथवात शतच्यविी बोलतवांनव तो हळुर्वर र् प्रेिवनांच बोलेल!

ती सहर्वसवत असतवांनव त्यवलव पृथ्र्ीर्रच ्र्गा अर्तरल्यवसवरखां
र्वटेल.ऍडॅि आशि ईव्ह ज्यव बगीच्यवत शफरत होते, तो हवच बगीचव
असवर्व असांही त्यवांनव र्वटून जवईल...
आपकव सवथ, सवथ फूलों कव
आपकी बवत, बवत फूलों की...
----एकिेकवांनव र्वटत रवहवतां की तझु व सहर्वस जिू फुलवांचवच
सहर्वस आहे. नसु ती तू जर्ळ असलीस की सभोर्ती सगु धां
दरर्ळतो; िन प्रसन्सन होतां. आशि तू बोलतेस तेव्हव? तझु ां लवजनू
ओठवतल्यव ओठवत बोलिां म्हिजे फूल उिलतवांनव जो अनवहत
आर्वज होत असेल नव, तसां तझु ां प्रेिवनां गढू बोलिां!

1982 िधे
ररलीज
झवलेल्यव
‘बवजवर’ यव शचत्पटवत ही
गझल होती. फवरूख िेख
आशि सशु प्रयव पवठक
यवांच्यवर्र शचशत्त झवली
होती. यव गझलेची शर्िेष
बवब म्हिजे ही एक
आनांदवनभु र् देिवरी गझल
आहे. गझलेचव िख्ु य
शर्षय प्रेि असल्यविळ
ु े
त्यवत हलक्यव-फुलक्यव िडू ची गविी-गझलव जव्त असवयलव
हव्यवत. पि प्रेिवचे इतर पैलू प्रेिींनव दःु ख देिवरे च अशधक असतवत.
उदव. शर्रह, बेर्फवई(अप्रविवशिक रवहून के लेली फसर्िक
ू ),
तनहवई(एकटेपि), रुसर्वई (अपिवन,उपेिव,बदनवि)...इ. आशि
िग दःु ख शलहवयलव लवर्त,ां गवयलव लवर्तां...म्हिनू अशधकतर
गझलव दःु ख जपिवरयवच शिळतील. म्हिनू ही गझल िीलनवची
गझल िहत्त्र्वची ठरते.
शफर शछडी रवत बवत फूलों की
रवत है यव बवरवत फूलों की...( हव ितलव आहे)

--- पन्सु हव यव रवत्ीनां फुलवांबद्दल बोलवयलव सरुु र्वत करून शदली
आहे...यव िीलनवच्यव ििी दोघवनां वही फुलवचां ी सवथ आहे. दोनचवरच नव्हेत, फुलवांची सजलेली र्रवतच त्यवांच्यवपढु ून जवत आहे...
िनवचां प्रशतशबबां कवव्यवत उिटलेलां आहे!...
ये िहकती हुई गजल ‘िख्दिू ’
जैसे सहरव िें रवत फूलों की...
िख्दिू कर्ीच्यव गझलेतही सगु ांध भरून रवशहलव आहे; यव
दरर्ळिवरयव गझलेलव उपिव तरी कोिती द्यवयची? एखवद्यव
र्वळर्टां वत फुलां उिलवर्ी र् गधां वने रवत् भवरून जवर्ी तिी ही
िीलनवची रवत्! ‘र्वळर्ांट’ कर्ीलव सचु वर्ां यवचां कवय बरां कवरि?
कवरि...
‘बवजवर’ िधल्यव प्रेशिकवांनव क्र्शचतच भेटवयलव शिळवलां
आशि नांतर ते कवयिचेच दरु वर्ले. त्यव शर्योगवची सवर्ली त्यवांच्यव
आयष्ु यवर्र आधीच पडली होती.
कर्ी ‘िख्दिू ’ (कवळ 1908 ते 1979) हव हैद्रवबवदचव.
उ्िवशनयव शर्द्यवपीठवत शिकर्त होतव. ्र्वतांत्र्य-लढ्यवत भवग
घेतलव; पढु े कम्यशु न्ट चळर्ळीचव सशक्रय परु ्कतवा होतव.त्यवच्यव
िृत्यनू ांतर त्यवची गझल ‘बवजवर’ सवठी र्वपरण्यवत आली. शतची

उत्ति चवल खय्यवि ने तयवर के ली. गवयकवांचव आर्वज ओळखलव
तम्ु ही? लतव तर आहेच, पि बरोबर गवत आहे तलत अजीज. हवही
हैद्रवबवदचव. ज्यवर्ेळी फक्त दरू दिान हव एकच चॅनेल होतव, तेव्हव
तलत अजीजने कवही गझलव त्यवर्र गवयल्यव र् एकव शदर्सवत
इतकी लोकशप्रयतव शिळवली की एकदि लतवसह गवण्यवची सांधी
शिळवली. आजही िलव त्यवचे दोन िेर आठर्त आहेत,
कै से सक
ु ू न पवऊां तझु े देखने के बवद
अब क्यव गजल सनु वऊां तझु े देखने के बवद...
तेरी शनगवहे-ि्त ने िख्िरू कर शदयव
क्यव िैकदे को जवऊां, तझु ै देखने के बवद...
--- तल
ु व भेटलो अन् िनवची िवतां ीच हरर्ली. आतव िी
कवय गझल गविवर? कवरि तचू एक िशू तािांत ‘गझल’ आहेस! तझु े
िरवबी डोळे पवहूनच िवझां भवन हरपलां; जिू िलव िद्य शपऊन निव
चढली आहे. अिी िवझी अर््थव अर््थव असतवनां व िधि
ु वलेत
(िैकदव) जवयची िलव गरजच कवय?
अिव ऐकलेल्यव र् शचत्पटवतील गझलवभां ोर्ती अिव
अनेक आठर्िी गोळव होत असतवत. एके कव गवण्यवबरोबर
आपली एके क आठर्ि तवजी होत असते. खरांतर यव गविीगझलवबां रोबरच आम्ही िोठे झवलो...प्रत्येक गविां आपल्यवलव त्यव

त्यव कवळवत...र्यवत घेऊन जवतां! आपि लहवन होतो..अिक
ु
शसनेिव आपि त्यव शथएटरिधे...पवशहलव होतव...एखवद्यव शसनेिवलव
आपि घरी न सवांगतव गेलो होतो.. पि रडक्यव डोळ्यवांिळ
ु े पकडले
गेलो र् िवफी िवगवर्ी लवगली...अिव ििवांबरोबरच आपि प्रथि
प्रेिवत पडलो, तेव्हव ‘अच्छव जी िैं हवरी...’गविां रे शडओर्र
‘शबनवकव’ त र्वजवयचां...ही यवदी खपू िोठी आहे... आिच्यव
शपढीच्यव प्रत्येकवलवच तो अनभु र् आहे.
आजच्यव शर्षयवपरु तां गझलवांबरोबर िवगे िवगे जवयचां
म्हटलां तर 1946 लव आपि पोहोचतो. त्यव र्षी ‘िेहबबू ’ चव
‘िेलव’ प्रदशिात झवलव. पि तो खपू नांतर पवशहलव. त्यवतली गझल
िवत् रे शडओ शसलोनर्र ऐकली होती. अशतिय भवर्पिू ा गझल,
त्यवतल्यव भवर्नवि
ां ी ससु गां त असां सिपाक सगां ीत,पडद्यवर्र
शदलीपकुिवर-नशगास असले तरी ही गझल पवर्श्ाभिू ीर्र जोहरवबवई
अांबवलवर्वली यवच्ां यव आर्वजवत, एकव गविवरयव शभकवररिीच्यव
तोंडी होती. नवशयके ने के र्ळ डोळ्यवतनू र् चेहरयवर्रच्यव भवर्वनां ी
िन िोकळां के लां होतां. िकील बदवयनू ीचे िब्द र् नौिवदचां सांगीत
होतां. िब्द असे...
शफर आह शदलसे शनकली, टपकव लहू शजगर से
िवयद र्ो जव रहे हैं, छुपकर िेरी नजर से...

िवलिू क्यव थव शदलपर इक ये शसति भी होगव
आएांगे, और आकर शफर जवएांगे र्ो दर से...
र्ो जवनते तो होंगे िजबरू रयवां हिवरी
हि शजनको देखते हैं हसरतभरी नजर से...
हि हो गये परवये, अब उनसे र्व्तव क्यव
कह दें ये उनसे कोई, गजु रे न र्ो इधर से...
नवशयके चां लग्न दसु रयव िविसविी झवल्यवर्र नवयक जर
कविवशनशित्त येऊन र् िद्दु विच शतलव न भेटतव गेलव तर शतची
झवलेली अर््थव यव प्रत्येक िेरवत सवांशगतली आहे. दःु खवची
पररसीिव यव कवव्यवतनू चपखलपिे प्रतीत होत आहे. एकवच
प्रसांगवचां र्िान यव चवरही िेरवत असलां तरी प्रत्येक िेर अथादृष्ट्यव
्र्तांत् आहे. म्हिनू ही गझल तर आहेच; पि यवलव ‘िसु लसल’
गझल म्हितव येईल. सर्ा िेर एकव शर्षयविी सबां शां धत आहेत यव
गिु धिवािळ
ु े.
इथे सवांगवर्ांसां र्वटतां की त्यवकवळी िवयरवलव प्रसांगवनरू
ु प जरी
शलहवर्ां लवगत असे तरी त्यवलव िब्द, र्ृत्त इत्यवशदबवबत पिू ा
्र्वतांत्र्य असे. आजच्यवसवरखां ररदि (ठे कव ) र्वजर्त रवहून ‘आतव
यवर्र िब्द शलहव’ असव ‘की-बोडा’ खवक्यव नव्हतव. त्यवर्ेळचे

सगां ीतकवर हे िवयरीचे उत्ति जविकवर असवयचे, म्हिनू च हव जन्सु यव
गवण्यवचां व अनिोल ठे र्व पढु च्यव शपढ्यवनां व शिळवलव आहे. यवत
अलीकडच्यव सगां ीतवर्र टीकव करण्यवचव िवझव उद्देि नवही.
आजकवलच्यव ‘फव्ट’ जीर्नवत सांगीत ऐकून तो जीर्नवचव एक
भवग आहे, असां सिजण्यवइतकव र्ेळ कोिवजर्ळ आहे? सांगीत
बनर्वयचां ते घवईघवईनां िग ते शर्सरलां जवतांही तेर्ढ्यवच घवईनां. िवत्
यवलव सन्सिवननीय अपर्वदही असतीलच!
1946 च्यव आधी, म्हिजे चक्क 10 र्षं आधी, 1936
च्यव ‘भवभी’ यव जन्सु यव शचत्पटवतही एक गझल हजेरी लवर्नू गेली
आहे! शर्िेष म्हिजे ही गझल ‘जीर्नशर्षयक तत्त्र्ज्ञवन’ िेरवांिधनू
सवांगते आहे. हव गझलेचव दसु रव प्रिख
ु शर्षय आहे, हे र्र आलांच
आहे. शचत्पटवत ही गझल एकतवरीर्र गवत एक सन्सां यवशसनी
र्त्यवतनू जवत आहे, र् नवशयकव प्रसांगानरू
ु प अशभनय करत आहे.
यवचां सांगीत ‘सर्र्तीदेर्ी’ यवचां आहे, ( ह्यव बॉम्बे टॉकीज िी
शनगशडत सगां ीतकवर होत्यव.) िब्द सोपे र् अथार्वही आहेतच--िन िरू ख दीर्वनव है
आज रहे कल जवनव है...
फूल चिन िें शखलव आज, तो
कल उसको िरु झवनव है...

आज शखले जो धपू , तो कल को
घन अांशधयवरव छवनव है...
शजसको हि चवहे, कुछ ठहरे
चलव उसे, हवां, जवनव है...
जीर्नवची नर्श्रतव सिजवर्नू घेतली पवशहजे; पि भवर्शनक िन
ते सिजवर्नू घ्यवयलव नकवर देत असतां. म्हिनू त्यवलव चक्क ‘िख
ू ’ा
र् शिर्वय ‘दीर्वनव’ (र्ेडां) म्हटलां आहे. िख
ू ा हे शर्िेषि बद्
ु ीलव
उद्देिनू तर ‘दीर्वनव’ हे भवर्नेच्यव आहवरी जविवरयव िनवलव उद्देिनू
आहे. ‘बव िनव, जो इथे जन्सिवलव आलव आहे; त्यवलव उद्यव
जवयचचां आहे! आज उिललेलां फूल उद्यव सक
ु तचां , हे तू पवहतोस
नव? ऊन पडलां तरी नांतर दवट अांधवर होिवरच! आपली शप्रय व्यक्ती
असेल, ती कवही कवळ आपल्यवबरोबर रवहील; पि शतलवही, हो,
शतलवही जवर्चां लवगेल!
इतकां छोटां र्ृत्त कर्ीनां शनर्डलां आहे, तरी आियवत हे िेर
जरवही किी नवहीत. गझल िध्ये र्ृत्त ही एक िहत्त्र्वची अट असते.
उदताू जी र्ृत्तां प्रचशलत आहेत ती जव्त र्वपरली जवतवत. कवही र्ृत्तां
किी िब्दवांची तर कवही जव्त िब्दवांची लवांबलचकही असतवत.
सरुु र्वतीपवसनू िेर्टपयंत एकच र्ृत्त पवळवर्ां लवगतां. एकूिच
र्ृत्तवत शलशहिां हे कर्ीच्यव प्रशतभेलव आव्हवनच असतां. पि त्यवर्र
हुकुितही शिळशर्तव येते.

कवळवची पवर्लां िवगे र्ळर्तवनां व आपल्यवलव कांु दनलवल
सैगलची आठर्ि होिवरच. शहन्सदी शचत्पटवांतील पशहलव सपु र्टवर!
उत्ति आर्वज, उत्ति अशभनय. त्यवर्ेळचे ‘नॉम्सा’ कदवशचत र्ेगळे
असतील; पि त्यवनसु वर तो सर्ागिु सपां न्सन होतव.
सैगल म्हटलां की,‘िवहजहॉ’ तवनसेन,देर्दवस, परर्वनव इ.
शसनेिवचां ी आठर्ि होते. सैगल चव ‘देर्दवस’ 1936 सवली प्रदशिात
झवलव होतव. पढु े शदलीपकुिवरचव ‘देर्दवस’ आलव. गवशलबची एक
गझल पर्ू ी म्हिजे 1933 सवली सैगलने ‘यहुदीकी लडकी’ यव
शचत्पटवसवठी गवयली होती. ती ही गवजलेली गझल-नक्त
ु वचीं है, गिे-शदल उसको सनु वये न बने
क्यव बने बवत जहॉ बवत बनवये न बने...1.
---िवझ्यव हृदयवचां दःु ख िी िवझ्यव शप्रयेलव सवगां ू तरी कसां?
सवांगिां होतच नवहीए. कवरि ती अिी आहे की प्रत्येक गोष्टीत
कवहीतरी न्सयनू , कवहीतरी दोष, उिीर् कवढिवरच (नक्त
ु वचीं)! िी
तझ्ु यवसवठी झरु तो आहे असां सवांगण्यवचव िवझव प्रयत्न आहे; कवही
करून शतलव िवझ्यव एखवद्यव गोष्टीत गतांु र्नू ठे र्ू म्हटलां तरी ते िक्य
नवही; त्यविळ
ु े िवझी इच्छव पिू ा होण्यवची कवही िक्यतव नवही.

िैं बल
ु वतव तो हूां उसको, िगर ऐ जज्बव-ए-शदल
उस पे बन जवए कुछ ऐसी, शक शबन आए न बने...2
--- िी तर शतलव भेटण्यवसवठी नेहिी बोलवर्त असतो; पि ती
कुठली दवद द्यवयलव? म्हिनू हे िवझ्यव प्रेि-भवर्ने, तू शतच्यवर्रही
तझु व प्रभवर् टवक; शतलवही िवझ्यवसवरखां प्रेिवने, शर्रहवने व्यवकूळ
होऊ दे. इतकां की शतलवही आल्यवशिर्वय रवहिवर नवही( शबन आए
न बने), अिी पररश्थती येऊ दे.
शतसरव िेर अगदी प्रशसद् आहे...
इश्कपर जोर नहीं है ये र्ो आशति ‘गवशलब’
शक लगवए न लगे, और बझु वए न बने...3
--- प्रेि ही अिी भवर्नव आहे की त्यवर्र कुठलीच जोरजबरद्ती होऊ िकत नवही. ही भवर्नव म्हिजे आग (आशति)
आहे नसु ती! ती िद्दु वि लवर्ू म्हटलां तर लवर्तव येत नवही; अन्
एकदव लवगली तर ती कोिी शर्झर्हू ी िकत नवही!!
(हीच गझल’ शिझवा गवशलब’ (1955) यव शचत्पटवसवठी सरु ै यव
ने यवच चवलीत म्हटली आहे. हीरो होतव भवरतभषू ि. )
म्हिनू च गवशलबनां त्यव भवर्नेलवच (दसु रयव िेरवत) शर्नांती
के ली आहे की ‘तचू शतच्यव हृदयवत जवगृत हो.’ इतर कोिी प्रेि
जवगां करू िकत नवही. र्रील गझलेत नऊ िेर आहेत त्यवतील चवर

सैगलने म्हटले आहेत. िी इथां तीन शदले आहेत. पशहल्यव िेरवत
कुठे ही प्रेयसीचव उल्लेखही आलव नवहीए. पि बवकीच्यव
िब्दवांर्रून आपि अथा िनवने लवर्वयचव असतो. िेर असव
सिजवर्नू घ्यवर्व लवगतो. त्यवतनू गवशलबची िवयरी म्हिजे
कवठीण्यपवतळी उच्च असिवर, हे प्रशसद्च आहे. र्रील गझल
्र्रबद् करिवरे सांगीतकवर होते पांकज िशलक. ते गवयक होते र्
त्यवचां ी पष्ु कळ गविी आजही लोकवनां व आठर्तवत.
आतव थोडां कांु दनलवल सैगल बद्दल.
सैगल 4 एशप्रल 1904 िधे जम्िू (कवहींच्यव िते जलांदर) येथे
जन्सिलव. जन्सि्थळवबद्दल प्रर्वद आहेत; पि पशहल्यव शचत्पटवत
(िोहब्बत के आांस)ू त्यवचां नवर् कांु दनलवल ‘कश्िीरी’ असां प्रशसद्
झवलां होतां त्यवअथी जम्िू हे जन्सि्थळ जव्त बरोबर असवर्ां.
अर्घ्यव 43 र्षवंच्यव आयष्ु यवत त्यवनां अशर््िरिीय कवि के लां
आहे. पि दवरूचां भयवनक व्यसन हेच त्यवच्यव अकवली िृत्यचू ां
कवरि आहे. आपल्यव सहकवरयवलव तो सवगां वयचव ‘जरव कवली
पॉच देनव’ कवळी पवच (हविोशनयिचव ्र्र) हे त्यवचां पेग लव
सवांकेशतक नवर् होतां.

िवहजहॉ(1946) यव शचत्पटवत िजरूह सल
ु तवनपरु ी यवांनव
गीतलेखनवची प्रथिच सधां ी शिळवली. त्यवतील एक गीत फवरच
लोकशप्रय आहे.
गि शदये ि्ु तशकल, शकतनव नवजक
ु है शदल, ये न जवनव
हवए हवए ये जवशलि जिवनव
दे उठे दवगे-लौ, उनसे ऐ िवहे-नौ, कह सनु वनव
हवए हवए ये जवशलि जिवनव...1
ि्ु तशकल म्हिजे कवयि शटकतील इतके िजबतू . तिी दःु खां
िलव शिळवली आहेत. प्रेिवच्यव धगीने (ज्योतीने) िलव भवजनू शतनां
(शप्रयेनां ) डवग शदलव आहे, ही गोष्ट, हे प्रथिेच्यव चांद्रव,( िवहेनौ=नव्यव चद्रां व,) शतलव जवऊन सवांग.
शदल के हवथों से दविन छुडवकर,
गि की नजरों से नजरें बचवकर
उठके र्ो चल शदये. कहते ही रह गये हि फसवनव,
हवए हवए ये जवशलि जिवनव...2
कोई िेरी ये रूदवद देखे, ये िहु ब्बतकी बेदवद देखे
फांु क रहव है शजगर, पड रहव है िगर ि्ु कुरवनव,
हवए हवए ये जवशलि जिवनव...3
शतसरयव कडव्यवत कर्ी म्हितो, िवझी ही कहविी कोिी
ऐके ल कव? िवझ्यवर्र ‘प्रेिवने’ (प्रेि यव भवर्नेने) के लेल्यव ह्यव

अत्त्यवचवरवांची दखल घेईल कव?...इकडे िवझव जीर् जळतोय, पि
र्रकरिी िलव िवत् हसवर्ां लवगतयां !् दशु नयेपढु े िलव हसवर्ां लवगतयां
हव सद्
ु व शतचव अत्त्यवचवरच आहे!
इथे लिवत येते की, ही उत्ति नज्ि ( कशर्तव) आहे यवत
िांकवच नवही, पि ही गझल नवही; कवरि गझलेचे शनयि यवत
पवळलेले नवहीत.पि िजरूहलव गझल शलहवयचीच नव्हती, नज्िच
हर्ी होती. िग प्रश्न कुठे आलव? ह्यव गीतवबद्दल ‘ही गझल आहे
कव?’ असां िलव शर्चवरलां जवतां, म्हिनू खल
ु वसव के लव आहे.
िजरूह चां पशहलां शचत्पट-गीत म्हिनू हे िहत्त्र्वचां आहे की!
िजरूहचां ‘िवहजहॉां’ िधलां दसु रां गीतही असांच सांदु र
कवव्य आहे.
जब शदल ही टूट गयव हि जी के क्यव करें गे
पि हीदेखील गझल नवही. िजरूह ची एक उत्ति गझल
आपल्यवलव ‘िितव’ यव शचत्पटवत,(1966) लतवच्यव आर्वजवत
ऐकवयलव शिळते.सांगीत रौिनचां आहे.
रहते थे कभी शजनके शदल िें, हि जवनसे भी प्यवरों की तरह
बैठे हैं उन्सहीं के कूचे िें हि आज गनु हगवरों की तरह...
दवर्व थव शजन्सहें हिददी कव खदु आके न पछ
ू व हवल कभी
िहशफल िें बल
ु वयव है, हिपे हसने को शसतिगवरों की तरह...

बरसों के सल
ु गते तनिन पर अश्कों के तो छींटें दे न सके
तपते हुए शदल के जख्िों पर बरसे हैं तो अांगवरों की तरह...
सौ रूप धरे जीनेके शलए, बैठे है हजवरों जहर शपये
ठोकर न लवगवनव हि खदु हैं, शगरती हुई दीर्वरों की तरह...
सशु चत्व सेन यव गिु ी
अशभनेत्ीनां ही गझल पडद्यवर्र
सवकवरली आहे. दीघाकवळ
दरु वर्व र् त्यवत झवलेले गैरसिज
असव ‘फॉम्याल
ु व’ पर्ू ी बरयवच
शचत्पटवत असवयचव. तोच
‘िितव’ िधे होतव. गविी
गवऊनच नवशयके लव गजु रवि
करण्यवची र्ेळ कव यवर्ी, हेही
एक गढू असवयचे. नशगासच्यव
‘अदवलत’ िधेही तसांच!
र्रील गझलेत िेर्टच्यव िेरवत अत्यतां सरु े ख उपिव
कर्ीनां र्वपरली आहे. नवशयकव म्हिते,
‘आपि शबछडल्यवनतां र िी जगण्यवसवठी कवय कवय के लां, हे
तर तल
ु व ठवऊकच नवही; आतव िी हव गवण्यवचव पेिव ्र्ीकवरलव

आहे तर त्यवबद्दल तू िवझव शधःकवर करवयलव आलव आहेस. पि
तझ्ु यव कटु िब्दवनां ी आघवत करण्यवची िळ
ु ीच जरूर नवहीए; कवरि
िी आधीच कोसळिवरयव शभांतीसवरखी कोसळलेली आहे!
त्यवर्ेळी तरी शफल्िी गझलेत ही कल्पनव नर्ीनच होती. अिी नर्ी
कल्पनव, आपोआप श्रोत्यवने ‘र्वह,र्वह, बहोत अच्छे ’ अिी दवद
िेरवलव येिां यव गिु वलव ‘तगज्जल
ु ’ शकांर्व ‘गजशलयत’ असां
म्हितवत. हवच गिु फक्त गझल यव प्रकवरवतच असतो असे नवही;
कवहीर्ेळव सवध्यव कशर्तेतही तो शदसतो. ‘कतृात्र्’ हव गिु पर्ू ी फक्त
परुु षी िवनलव जवयचव, पि तो शस्त्रयवांिधेही शदसतोच नव, तसांच हे!
‘अदवलत’ (1958)चव
शर्षय आलवच आहे तर
त्यवतलीही गझल पवहू,
जी रवजेंद्र कृ ष्ि यवनां ी
शलशहली आहे. अदवलत
लव सांगीत होतां
िदनिोहन यवचां .ां
यांू
हसरतों के दवग
िोहोब्बत िें धो शलये

खदु शदल से शदलकी बवत कही और रो शलये...
घरसे चले थे हि तो खि
ु ी की तलवि िें
गि रवह िें खडे थे र्ही सवथ हो शलये--होटोंको सी चक
ु े तो जिवने ने ये कहव
यांू चपु भी क्यांू लगी है, अजी कुछ तो बोशलये...
िरु झव चक
ु व है शफर भी ये शदल फूल ही तो है
अब आपकी खि
ु ीसे कवांटों िें सो शलये...
िनवतल्यव इच्छवच कवय, त्यवांचे उरले सरु ले चे डवगधब्बेही प्रेिवने धर्ू नू टवकले. अिी र्ेळ प्रेिवत आली. ्र्तःिीच
रडवयच,ां ्र्तःिीच बोलवयचां! आनांद िोधवयलव शनघवलेल्यव
िवझ्यवबरोबर र्वटेतली दःु खांच चवलू लवगली. गप्प रवहून दःु ख
सोसवर्ां म्हटलां तर ‘अिी गप्प कव?’ हे शर्चवरून लोकवनां ी
भांडवर्ल!ां िवझां हृदय खरोखर एक हसरां फूलच होतां; पि आतव
तम्ु हवलव आनांद र्वटतो म्हिनू ते हृदय कवट्यवांर्र झोपण्यवलवही
तयवर आहे!
यवच शचत्पटवतील गझल-‘उनको ये शिकवयत है शक हि कुछ नहीं कहते
अपनी तो ये आदत है शक हि कुछ नहीं कहते...
िजबरू बहुत करतव है ये शदल तो जबु ॉां को

कुछ ऐसी ही हवलत है शक हि कुछ नहीं कहते...
रवजेंद्र कृ ष्ि यवच
ां ी प्रशसद् गीतां खपू आहेत. फवर जनु ां म्हिजे
1948 लव गवांधीहत्त्येनांतर शलशहलेलां हे गीत--- जे पर्ू ी रे शडओ
पवशक्तवन आपल्यवकडे दपु वरी 2 ते अडीच ऐकू यवयचां तेव्हव शतथे
र्रचेर्र लवगवयचां.
सनु ो सनु ो ऐ दशु नयवर्वलों बवपजू ीकी अिर कहवनी..
गोकुळ अष्टिीलव सतत ऐकू येिवरां ‘गोशर्ांदव आलव रे ’ हे
गीतही त्यवांचां अशलकडलां गीत आहे.

िदनिोहन यवांनव ‘गजल-शकांग’ म्हटलां जवयचां. ‘अनपढ’ हव
शचत्पट 1962 चव. त्यवतील गझल कधीच शर्सरतव येिवर नवही.
रवजा िेहदी अली खॉ यवच
ां े िब्द लतवने गवयले आहेत.
है इसीिें प्यवरकी आबरू, र्ो जफव करें िैं र्फव करूां
जो र्फव भी कवि न आ सके , तो र्ोही कहे शक िैं क्यव करूां...
िझु े गि भी उनकव अजीज है, शक उन्सहीं की दी हुई चीज है
यही गि है अब िेरी शजांदगी, इसे कै से शदल से जदु व करूां...
---शप्रयकरवने शकतीही
अत्त्यवचवर (जफव) के ले तरी िी
(प्रेशिकव) त्यवच्यविीच शनष्ठव
(र्फव) ठे र्ीन; यवनांच प्रेि यव
भवर्नेची अब्रू रवखली जवईल.
िवझ्यव शनष्ठेनहां ी तो खषू झवलव
नवही.. तर िी करवयचां
कवय?...ते त्यवनांच सवांगवर्ां!
---त्यवनां शदलेल्यव दःु खवर्रही िी प्रेिच करते; कवरि ती त्यवने
‘शदलेली’ गोष्ट आहे! आतव हे दःु ख हेच िवझां जीर्न आहे. त्यव

सोबतच िी आयष्ु य कवढीन. त्यवलव हृदयविी बवळगीन. त्यवनां
शदलेली ही ‘भेट’ िी हृदयवपवसनू अलग किी करू?
शहदां ी शचत्पट-गीतां शकांर्व गझलव हव सांगीत म्हिनू तर
आपलव ठे र्व आहेच पि त्यवत आपल्यवलव त्यवर्ेळच्यव सिवजवच,ां
त्यव कवळवचां प्रशतशबांबही शदसतां.पन्सनवसच्यव दिकवत र् सवठच्यव
पर्ू ा-दिकवत (शकांर्व सबांध दिकवत म्हटलां तरी चवलेल) सिवज
परुु षप्रधवनच होतव.अजनू ही त्यवत फवर बदल झवलव आहे असां
ठविपिे म्हितव येिवर नवही. पि आपल्यवकडे स्त्रीसिवनतेचां लोि
सत्तर च्यव दिकवपवसनू आलां. त्यवपर्ू ीची गविी स्त्रीच्यव
सिपािवची, स्त्रीच्यव गौि भशू िके चांच र्िान करतवत. शप्रयकरवनां
के लेले अत्त्यवचवर सोसनू ही ओठ बांद ठे र्नू त्यवचीच पजू व करवयची,
हेच स्ां कवर त्यवर्ेळी शचत्पट करत असत.
अपर्वदवत्िक एक नवशयकव जल्ु िी नवयकवलव त्यवने
के लेल्यव अत्त्यवचवरवची (शसति) त्यवलव शििव शिळवर्ी असां ित
व्यक्त करते.
यही दआ
ु है तझु को शिले शसति की सजव
जो िेरे शदल कव है, र्ो हवल हो तेरे शदलकव...
बेचैन करनेर्वले, तू भी न चैन पवए
तेरी ही बेर्फवई तझु को लहू रुलवए...

हे गीत 1955 च्यव ‘यवश्िन’ शचत्पटवसवठी जॉशनसवर
अख्तर यवनां ी शलशहलां होत.ां ती गझल नव्हे, म्हिनू इथे सशर््तर देत
नवही. अपर्वद म्हिनू च िद्दु वि शदलां आहे, यव गीतवचां श्रेय कर्ीसह
लतव र् सी. रविचांद्र यवांनव जवतां.
यवपर्ू ी सी.रविचांद्र यवांनी 1953 च्यव ‘अनवरकली’ची
सश्रु वव्य गविीही शदली आहेत. हव सांगीत प्रधवन शर्त्पटच होतव.
सिु वरे 17-18 गविी यवत होती. िवझ्यव आठर्िीप्रिविे त्यवतली
एकच गझल होती.
िहु ब्बत ऐसी धडकन है जो सिझवयी नहीं जवती
जबु ॉां पर शदल की बेचैनी कभी लवयी नहीं जवती...
---- प्रेि म्हिजे कवय हे कधी कोिवलव सिजवर्तव येतां कव?
ते कधी िब्दवत सवांगतव येतां कव? ते हृदयवत जवगृत झवलां की हृदय
कसां बेचैन होतां, यवचां कधी र्िान करतव येतां कव?
िेरे शदल ने शबछवए हैं ज शसजदे आज रवहों िें
शकसीकी आरजू ऐसे तो ठुकरवयी नहीं जवती...
---िवझ्यव हृदयवनां (िनोिन िी) तझ्ु यव र्वटेर्र दडां र्त (शसजदे)
घवलते आहे; असां िवझां भशक्तपिू ा प्रेि, िवझी शर्नांती, िवझी इच्छव
तू ठोकरू नकोस नव! आशि उपेिव करू नकोस!

अनवरकलीची सर्ा गविी रवजेंद्र कृ ष्ि यवांनी शलशहली आहेत.
अत्यतां गवजलेलां गीत म्हिजे ‘ये शजदां गी उसीकी है, जो शकसीकव
हो गयव, प्यवरही िें खो गयव...’
तीन शडसेंबर 1952 रोजी शबनवकव गीतिवलव चव पशहलव
कवयाक्रि त्यवर्ेळच्यव रे शडओ शसलोनर्रून प्रसवररत झवलव होतवः
आशि शडसेंबर 1953 लव टॉपचां गविां (म्हिजे पशहलांच टॉप गवि)ां
हव िवन लतवच्यव यवच गीतवलव शिळवलव होतव!
कर्ी न्सयवय ििवा, हे कर्ी र् लेखक तर होतेच पि त्यवांनी
2/3 शचत्पटवच
ां ी शनशिातीही के ली होती. एक, ‘अजां ली’ (1957) र्
दसु रव ‘शकनवरे शकनवरे (1963). यव दसु रयव शचत्पटवत त्यवांनीच
शलशहलेली िक
ु े िनां गवयलेली एक चवांगली गझल आपल्यवलव
शदली आहे. सांगीतकवर होते जयदेर्!
जब गिे-इश्क सतवतव है तो हसां लेतव हूां
हवदसव यवद ये आतव है तो हसां लेतव हू.ां ..
िेरी उजडी हुई दशु नयव िें तिन्सनव कव शचरवग
जब कोई आके जलवतव है तो हसां लेतव हू.ां ..
कोई दवर्व नहीं, फररयवद नहीं तांज नही
रहि जब अपने पे आतव है तो हसां लेतव हू.ां ..

-----न शिळवलेल्यव प्रीतीचां दःु ख जेव्हव जव्त छळतां तेव्हव िी
फक्त हसतो! ( अशत झवलां की हसचू येतां नव?) प्रेिवत पडण्यवचव तो
अपघवत (हवदसव, घटनव) घडलव आशि िलव हसू येतां. िवझां जीर्न
तर आतव उदध्् र््त झवलांय;् त्यवतही आिेचव दीपक शकांर्व
एखवदवच शकरि कुिी आिलव तरी िलव फक्त हसवर्ांसां र्वटतां.
कवरि किवचवच उपयोग नवही आतव.आतव िवझव कुिवर्रच कवही
आरोप नवही, कुिवशर्रुद् कवही तक्रवर नवही; आशि िी हे उपरोधवने
(तांज) म्हित नवही. पि के व्हव के व्हव ्र्तःबद्दलच करुिव िनवत
उत्पन्सन होते, ्र्तःचीच कीर् येते, तेव्हवही िी फक्त हसतो, झवल!ां
र्रील गझल पडद्यवर्र चेतन आनांद यवने गवयली आहे; र्
शफल्ि चे शदग्दिानही त्यवचेच होते.शकनवरे शकनवरे चे लीशडांग रोल
कोिी के ले होते िवहीत आहे? देर्वनदां आशि िीनवकुिवरी! त्यवचां व
हव एकत् असव बहुधव एकिेर् शसनेिव असवर्व.
आपल्यव ओळखीच्यव सर्ा गवयक-गवशयकवनां ी गझलव
गवऊन आपल्यवलव उपकृ त करून ठे र्लां आहे! सांगीतकवरही यवत
सविील आहेत. उत्ति िब्द असले, तरी लोकवच्ां यव लिवत
रवहण्यवच्यव दृष्टीनां र् लोकवच्ां यव सपां कवात येण्यवसवठी कशर्तेचां गविां
होिां फवर गरजेचां असत;ां शनदवन उपकवरक असतां.

सगळेच सांगीतकवर गझलेच्यव प्रेिवत होते र् आहेत. ओकां वर
प्रकवि नय्यर (आपले ओपी) यवनां ीही छवन गझल बवधां ल्यव आहेत;
आश्चया र्वटलां नव?
‘कल्पनव’ हव शचत्पट 1960चव. पण्ु यवच्यव बधु र्वर चौकवत
जन्सु यव ‘पॅरॅिवऊांट’ शथएटर िधे लवगलव होतव. जवांशनसवर अख्तरची
ही गझल आिव भोसले ने गवयली आहे, पडद्यवर्र सवदर के ली
पशिनी यव डवन्ससर-अशभनेत्ीने. अगदी ‘िितव’ शचत्पटवतल्यव
सवरखीच शसचएु िन! सिोरही अिोककुिवरच.
बेकसी हद से जब गजु र जवए
कोई ऐ शदल शजए शक िर जवए...
उनको जी भरके देख लेने दे
शदल की धडकन जरव ठहर जवए...
िेरे नग्िों से उनकव शदल न दख
ु े
गि नहीं िझु पे जो गजु र जवए...
----दःु खवने सीिव ओलवांडली तर कवय करवर्ां िविसवन?ां
तसांच जगत रहवर्ां की िरि पत्करवर्ां?
दःु ख देिवरवच जेव्हव सिोर येतो, तेव्हवही शतलव त्यवलव
दख
ु र्वयचां नवहीए! हे के र्ढां सिपाि!

तो इतक्यव कवळवनांतर भेटलव आहे, तर िनभरून त्यवलव पवहू
तरी दे. पि प्रेिवच्यव आर्ेगवनां हृदय धडधडत रवशहलां, तर त्यवलव
पवहिवर तरी कसां? तो तर िवझां बैठकीतलां गविां ऐकवयलव आलव
आहे; िग असां गविां नको शनर्डवयलव की ज्यवनां त्यवचां िन दख
ु वर्लां
जवईल.िी कवय सहन के लां ते के लां. आतव त्यवची झळ त्यवलव नको
पोहोचवयलव.
स्त्री आशि सोसिां हव त्यवकवळचव ररर्वजच होतव. त्यविळ
ु े
अिोककुिवर(शचत्पटवत) कवही न शर्चवरतव शतच्यवसिोर पैसे
फे कतो र् शनघनू जवतो...
िख्ु य म्हिजे,‘कभी आर, कभी पवर’, शकांर्व ‘ उडे जब
जब जल्ु फे ’ बवांधिवरव ओपी नय्यर, जो ‘ररदि-शकांग’ म्हिनू
ओळखलव जवतो, तो उत्ति गझलही बवांधू िकतो! यवलवच
म्हितवत ‘जीशनयस’!!
यव ििी आिखी एकव ‘जीशनयस’ ची आठर्ि झवली.
सज्जवद हुसैन. हे एक अद्भुत रसवयन होतां. िेंडोशलन हे फक्त सवथीचां
र् लवईट म्यशु झक सवथीचां र्वद्य. पि सज्जवद त्यवर्र क्लवशसकल
म्हिजे शहदां ्ु तवनी िवस्त्रीय सगां ीत र्वजर्त असे. िैफलीही करत
असे. र्षा लिवत नवही, पि पण्ु यवच्यव ‘सर्वईगांधर्ा िहोत्सर्वत’

सज्जवद हुसैनचां िेंडोशलन-र्वदन िी पढु च्यव रवांगेत बसनू ऐकलां
आहे. सज्जवद ने शफल्ि इडां ्री िधे फक्त र्ीस र्षं कवढली र् के र्ळ
14 शहदां ी शचत्पटवांनव सांगीत शदलां. पि त्यवचां नवर् अजरविर झवलां
आहे.
सरु ै यव ही अशभनेत्ी र् िधवळ आर्वजवची गवशयकवसद्
ु व
होती. शतच्यव आर्वजवत सज्जवद ने ्र्रबद् के लेली ही गझल तम्ु ही
ऐकली असिवरच. शचत्पटवचां नवर् ‘अठरविे सत्तवर्न्सन’ (1946)
गिे-आशियवनव सतवएगव कबतक
िझु े िेरव शदल यांू रुलवएगव कबतक...
बनवकर शबगवडे हैं घर तनू े लवखों
फलक ये तिविे शदखवएगव कबतक...
शसति आज करते हैं इन्ससवां पे इन्ससवां
तू इन्ससवां को इन्ससवां बनवएगव कबतक...
तेरी आज दशु नयव जहन्सनिु बनी है
तू िवने-खदु वई शदखवएगव कबतक...
1857 च्यव शर्षयवर्र शफल्ि आहे म्हिजे त्यवत पष्ु कळिव
छोट्यव लढवयव, शर्नवि असच
ां वचत्ि असिवर. त्यव अनषु ांगवनां
कर्ीचे िब्द आले आहेत. कर्ी अगदी र्ेगळां नवर् आहे—िोहन
शसांग.

सरु ै यवलव घर (आशियवनव) लटु लां गेल्यवचां दःु ख आहे. ती
गवतेय --ते दःु ख िलव कुठपयंत रडर्िवर आहे? फलक म्हिजे
आकवि. हे आकविव, म्हिजे हे ईर्श्रव, अिी शकतीतरी तचू
र्सर्लेली घरां तू आतव उजवड करून टवकतो आहेस. हव तिविव
के व्हवपयंत दवखर्िवर आहेस आम्हवलव?
आज िविसू च िविसवर्र अत्त्यवचवर (शसति) करतो आहे;
तू िविसवलव ‘िविसू ’ कधी बनर्िवर आहेस? ही तू शनशिालेली
दशु नयव म्हिजे आज एक ्ििवन झवलां आहे! तू तझ्ु यव शदव्यत्र्वची
िक्ती, प्रशतष्ठव कधी दवखर्िवर आतव? तू तझु ी इज्जत रवख आशि
हव सिवज बदलर्नू टवक. यव दशु नयेलव जहन्सनिु नको तर जन्सनत
करून टवक!
असव यव िेर्टच्यव दोन िेरवचां व िशततवथा आहे.
सरु ै यव जिवल िेख ही एक गिु ी अशभनेत्ी होती. (जन्सि
15जनू 1929) शतने बवल-कलवकवर म्हिनू आपल्यव कवरकीदीलव
सरुु र्वत के ली. कवही कवळ िेहतवब यव नटीसवठी शतनां पवर्श्ागवयनही
के ल.ां पि नतां र ती फक्त ्र्तःसवठीच गवयली, उसनव आर्वज शदलव
नवही. शतलव ‘िशल्लकव-ए-हु्न’, ‘िशल्लकव-ए-तरन्सनिु ’ आशि
‘िशल्लकव-ए-अदवकवरी’ अिव तीन शकतवबवांनी गौरशर्ण्यवत आलां
होत.ां िदनिोहन यवनां ी प्रथि शतलव ‘ऑल इशां डयव रे शडओ’ सवठी

सधां ी शदली र् नांतर शतचव शचत्पट-प्रर्वस सरू
ु झवलव होतव.
िदनिोहन, रवज कपरू र् रवजू भवरतन् हे शतचे िेजवरी शित् होते.
शचत्पटवत शतनां सर्ा नवर्वजलेल्यव नटवबां रोबर कवि के लां
यवत रवज कपरू , शदशलपकुिवर, देर्वनदां ही बडी नवर्ां होती. नशगास र्
िधबु वलव यवही शतच्यव सहकलवकवर होत्यव. पि यव सर्वंपि
े व शतचां
िवनधन सर्वात जव्त असे! त्यवर्ेळची ती Highest paid Artist
होती. सरु ै यव र् देर्वनदां यवचां ां प्रेि त्यवकवळवत खपू गवजलां होत.ां
दोघवचां ां एकिेकवांर्र खरां प्रेि होतां. दोघां कोटा-िॅरेजही करिवर होते.
पि ऐनर्ेळी शतथे सरु ै यवची आजी पोहोचली र् लग्न थवांबर्लां.
आजीचव ह्यव आांतरधिीय शर्र्वहवलव कडवडून शर्रोध होतव. यवनांतर
सरु ै यव दःु खी झवली र् जन्सिभर अशर्र्वशहत रवशहली. 31 जवनेर्वरी
2004 लव ती हे जग सोडून गेली. धिेंद्र टीनएज पवसनू सरु ै यवचव
‘फॅ न’ होतव. शदल्लगी हव शतचव शसनेिव त्यवनां चवळीस र्ेळव
पवशहलव, असां म्हितवत. तो नट म्हिनू प्रशसद् पवर्ल्यवर्र त्यव
दोघवचां ी भेटही झवली होती.्र्तः सरु ै यव ग्रेगरी पेक यव इग्रां जी नटवची
चवहती होती. एकदव भवरतवत तो आलव असतवांनव खवस सरु ै यवलव
भेटण्यवसवठी शतच्यव घरी आलव होतव!

त्यव कवळवत गवयक-गवशयकवांचीच नवर्ां प्रशसद् व्हवयची.
सगां ीतकवर िवगे रहवयचे र् कर्ींनव तर कवहीच ओळख नव्हती.
शर्शर्ध भवरतीर्र फक्त गवयक र् सांगीतकवर कोि ते घोशषत व्हवयचां.
यवशर्रुद् आर्वज उठर्लव तो सवशहर लशु धयवनर्ी यव िवयरनां, की
गवण्यवचां एक तृतीयवांि श्रेय तरी कर्ीचां असतां. यव चळचळीनांतर
कर्ींचां नवर्ही घोशषत के लां जवऊ लवगलां.खरां तर कर्ी शलशहतवत
म्हिनू गवयक गवतवत र् प्रशसद् होतवत. पि आपि डोळ्यवर्रच
जव्त शफदव असतो. जे पडद्यवर्र शदसतां तेर्ढांच पवहतो.
पडद्यविवगची गिु र्त्तव उपेशितच रवहते.
िहिां द रफी हे आजही लोकशप्रय असिवरां एक
नवर्.त्यवच्यव गझलव र् गीतां लोकवांनव तोंडपवठ आहेत. सवशहर
लशु धयवनर्ी हेही िवयरविां धलां असां एक नवर् की लोक ज्यवच्यवर्र
अतोनवत प्रेि करतवत. हे दोघां आज आपल्यवत नवहीत; पि त्यवचां ी
‘यवदगवर’ शनशिाती तर आपल्यवलव अनेक प्रसांगवत सवथ देते. ही
िविसां त्यव रूपवनां आपल्यव आत्तवही जर्ळची आहेत, इथां
उपश्थत आहेत असव भवस होतो.
कभी खदु पे कभी हवलवत पे रोनव आयव
बवत शनकली तो हरइक बवत पे रोनव आयव...
हि तो सिझे थे शक हि भल
ू गए हैं उनको
क्यव हुआ आज ये शकस बवत पे रोनव आयव...

शकसशलये जीते हैं हि, शकसके शलये जीते हैं
बवरहव ऐसे सर्वलवत पे रोनव आयव...
कौन रोतव है शकसी और की खवशतर, ऐ दो्त
सबको अपनीही शकसी बवत पे रोनव आयव...
‘हि दोनों’ (1961), सवशहर, रफी आशि जयदेर् हे शत्कूट.
आपल्यव िनविी नेऊन ठे र्ली आहे ही गझल यव शतघवांनी.
कधी परर्थीतीर्र नवरवज होऊन डोळ्यवत अश्रू येतवत, तर
कधी र्वटतां आपल्यवर्रच कवही र्ेळ? आपिच कवरिीभतू
आहोत यव पररश्थतीलव! असे दोन्सही शर्चवर िनवत येतवत. अन्
अिव उदवस र्ेळी कोितीही गोष्ट आठर्ली तरी रडूच येतां.

यवतील िेर्टचव
िेर र्वचनू उत्तर देऊ
िके ल असव कोि
आहे? फवर फवर
प्रविवशिक
असवर्ां
लवगेल यव प्रश्नवचां उत्तर
द्यवयलव. दसु रयवसवठी
कोि कधी रडतां? सर्वंनव
्र्तःचां दःु ख आठर्नू च
रडू येत असत.ां एक प्रसगां
डोळ्यवसिोर आिनू
बघव; एखवदी व्यक्ती गेली आहे र् आपि शतथां उपश्थत अस,ू तर
आपि त्यव जवगी (शकांर्व शतच्यव जर्ळच्यव व्यक्तीच्यव जवगी)
्र्तःलव कल्पनू , िग आपलव तवबव सटु तो! म्हिजे हे ्र्तःसवठीच
रडिां झवलां नव? आपि हेही पवहतो, पती गेलव असतवनां व पत्नी
म्हिते, आतव िवझां कसां होिवर? यवचव अथाही तोच झवलव नव? िवफ
करव, फवरच ‘सत्य’ उतरलां आहे; जे कटूही र्वटतां. असो.
सवशहरची दसु री गझल िलव आठर्वयची आहे;
ज्यवत सवशहर, आिव भोसले र् एन. दत्तव हे शतघे एकत् आले आहेत.
शचत्पट ‘लवईट हवऊस’. 1958 सवली प्रदशिात झवलव होतव.

तांग आ चक
ु े हैं कश्िकिे-शजदां गी से हि
ठुकरव न दे जहॉां को कहीं बेशदली से हि...
----जीर्नवतल्यव सांघषवािळ
ु े , यव ओढवतविीिळ
ु े आम्ही
अगदी जीर्नवलव शर्टून गेलो आहोत; नकोसां झवलांय हे जीर्न!
कांटवळून यव शर्िन्क अर््थेत, र्वटतां की सरळ यव जगवलव लवथ
िवरून शनघनू जवर्ां!
लो, आज हि ने तोड शदयव ररश्तव-ए-उम्िीद
लो अब कभी शगलव न करें गे शकसीसे हि...
----हे घ्यव, आज आम्ही आिेचां नवतां ही तोडून टवकलां! हेच
हर्ांय नव तम्ु हवलव? यवपढु े आम्ही कुिवकडे किवचीच यवचनव
करिवर नवही; िग तर झवल?ां
हे कर्ीचां म्हििां जगवलव उद्देिनू आहेच पि प्रेयसीलवही
त्यवलव हेच सवांगवयचांय. ‘ िी प्रेिवची अपेिव करिवर नवही, यवचनव
तर िळ
ु ीच नवही!
‘प्यवसव’ यव शचत्पटवतही सर्ा गविी सवशहरचीच आहेत.
नवयक गरुु दत्त हव कर्ी दवखर्लव आहे. एकव िि
ु वयरयवत
(कशर्सांिेलनवत) तो ्र्तःची गझल गवऊन सवदर करतो, असव
प्रसांग आहे.त्यवर्ेळी तो हीच गझल सवदर करतवांनव दवखशर्ले
आहे.र्रील दोन िेरवसह आिखी एक िेर तो म्हितो; तो असव-

हि गिजदव हैं लवये कहॉां से खि
ु ी के गीत
देंगे र्ोही जो पवयेंगे इस शजांदगी से हि...
---- आम्ही दःु खी असतवांनव, िोकग्र्त असतवांनव आम्हवलव
आनांदवची गविी किी सचु िवर? जे आम्हवलव जीर्नवने शदलां आहे,
तेच आम्ही इतरवनां व (आिच्यव कवव्यवतनू ) देऊ िकू! आिच्यव कडे
दःु ख आलां तेच तर आम्ही गझलेत सजर्नू तिु च्यवपढु े ठे र्त
आहोत.

गरुु दत्तलव िहिां द रफीनां आवाज शदलव आहे. रफीच्यव
आर्वजवची जवदू कवय र्िवार्ी? भवर्पिू ता व ही त्यवची खवशसयत
होती! िलव असां िवत् र्वटतां, की त्यवनां िम्िीकपरू ची ‘यवहू’ सवरखी
गविी गवयलव नको होती!
‘प्यवसव’ चे सगां ीतकवर होते सशचनदेर् बिान. आिवने
गवयलेल्यव यवच गझलेलव एन.दत्तव यवांनी चवल शदली होती दोन्सही
चवली उत्तिच आहेत.
सवशहरची गीतां/ गझलव आिखी एकव सांगीतकवरवनां
अजरविर के ल्यव आहेत. सगां ीतकवर रर्ीिक
ां र ििवा. शफल्िी दशु नयेत
फक्त रर्ी नवर्वने ओळखले जवत, शदल्लीलव जन्सिलेले रर्ी 1950

िधे िांबु ईत आले. सांघषवाच्यव कवळवत िांबु ईच्यव फूटपवथर्र र्
्टेिनर्र शदर्स कवढले! 1952 लव सगां ीतकवर हेितां कुिवरची गवठ
पडली. त्यवांनी ‘आनांदिठ’ शचत्पटवत ‘र्ांदे िवतरि’् यव गवण्यवत
कोरसिधे गवण्यवची सांधी शदली. नांतर 1952 सवलीच ‘र्चन’ यव
शचत्पटवचां सांगीत देण्यवचां पशहलां कवि रर्ी यवांनव शिळवलां. सवशहर र्
रर्ी यवांची ‘कवजल’ (1965) यव शचत्पटवतील ही गझल--ये जल्ु फ अगर खल
ु के शबखर जवए तो अच्छव
इस रवतकी तकदीर सांर्र जवए तो अच्छव...
शजस तरह से थोडीसी तेरे सवथ कटी है
बवकी भी उसीतरह गजु र जवए तो अच्छव...
र्ैसे तो तम्ु ही ने िझु े बरबवद शकयव है
इल्जवि शकसी और के सर जवए तो अच्छव...
यवतील शतसरव िेर र्ेगळवच आहे नव?---तझ्ु यव प्रेिवत
पडल्यविळ
ु े िी कविवतनू गेलो र् बरबवद झवलो, असां चवांगल्यव
अथवानां सवशहरनां शलशहलां आहे. पि आपल्यव शप्रयतिेर्र असव दोष
येऊ नये असांही त्यवलव र्वटतां.
रर्ीची अनेक गविी गवजली. त्यवने सगां ीत शदलेली
‘शनकवह’िधील गझल िवत् कधीच शर्सरतव येिवर नवही. गवशयकव
होती सलिव आगव. त्यवची एक झलक---

शदल के अरिॉां आसओ
ु ां िें बह गए
हि र्फव करके भी तनहव रह गए...
िवयद उनकव आखरी हो ये शसति
सोचकर ये हर शसति हि सह गए...

उत्ति सगां ीतकवर कुठल्यवही पद्तीचां सगां ीत देऊ िकतो र्
कसबी गवयक कुठल्यवही गवण्यवचां सोनां करू िकतो! ही गझल
ओपी नय्यर यवांनीच सांगीतबद् के ली आहे.; आशि जॉां शनसवर
अख्तर यवनां ीच शलशहली आहे; पि आतव गवयक र्ेगळव आहे. (र्र
त्यवांची नवर्ां आली आहेत म्हिनू ‘यवांनीच’)
गवयक आहे शकिोरकुिवर. हलकी-फुलकी गविी र्
अांगशर्िेप तसेच यॉडशलांग सवठी प्रशसद् शकिोरलव ही हलकीफुलकीच गझल शदली गेली आहे. शचत्पट ‘नयव अांदवज’ (1956)
शप्रय शस्त्रयवांबद्दल बोलिां हव जसव गझलेचव शर्षय आहे,
तसवच, त्यवांच्यव शर्भ्रिवांचे र्िानही गझलेत येऊ िकते.
अपनव तो जिवने िें बस इतनव फसवनव है
कुछ हि भी दीर्वने हैं, कुछ शद भी दीर्वनव है...

हि से तो कोई पछ
ू े र्ो ि्त नजर क्यव है
जीने कव सहवरव है. िरनेकव बहवनव है...
इन िोख हसीनों पर हि और लटु वए क्यव
कुछ पवस नहीं अपने, बस शदलकव खजवनव है...
भल
ू ेसे कभी हि ने कवशतल न कहव उनको
शदल शजनकी अदवओ कव
ां खविोि शनिवनव है...
----िवझी कहविी इतकीच की िी आशि िवझां हृदय, आम्ही
दोघां ‘र्ेडे’च आहोत! सौंदयवाचे र्ेडे!!
त्यवांचे ते कटवि? कवय सवांगू त्यवबद्दल? ती ि्त नजर
पवशहल्यवर्र त्यव अनभु र्वसवठी जगवर्ां असां र्वटत;ां पि त्यवच
कटविवनां आम्ही घवयवळ होऊन िरण्यवचां तेच एक कवरिही होतां.
त्यव नजरे िळ
ु े आम्ही जगतोही आशि िरतोही!
यव चांचल सांदु रींर्र कवय कवय लटु ू न द्यवर्ां? बवकी कवही
नवहीए जर्ळ,फक्त हृदयवचव खशजनव आहे; तोच देऊन टवकवर्व हेच
बरां!
अिीच एक ‘तीऽ‘. शतचे शर्भ्रि पवहून आम्ही शतच्यवर्र
‘िरतोच’ आहोत; ती आपल्यव अदवांनी आिच्यव हृदयवलव सतत
जखिी करते आहे; तरीही शतलव आम्ही कधी ‘खनु ी’ (कवशतल)
म्हटलां नवही! उलट ‘िरवयलव’ सज्जच आहोत.

शहदां ी र् उदाू गविी / गझलव यवनां ी आपलां र्षवानर्ु षे िनोरांजन
के लां हे तर खरांच. पि तेर्ढ्यवपरु तांच आपल्यव जीर्नवत त्यवचां ां
्थवन आहे, असां िवनिां सवफ चक
ु ीचां आहे. त्यवांनी आपल्यवलव
भवषेची गोडी लवर्ली. सवशहत्यवतील कवव्य ही सर्वात अर्घड पि
सांर्ेदनिील िवखव त्यवकडे आकृ ष्ट के लां. उदाू ज्यवांची िवतृभवषव
नवही, त्यवांनव ती किी, कुठून शिकतव येईल, अिी ओढ लवर्ली.
िवझव उदाू भवषेकडील प्रर्वस असवच सरू
ु झवलव होतव. गविी
ऐकूनच सवशहर, िकील इत्यवशद कर्ींिी पररचय झवलव. िग त्यवांची
गवण्यवांखेरीज इतर िवयरी कोित्यव प्ु तकवत शिळेल यवचव िोध
घेतलव. त्यवनांतर पण्ु यवत एक-दोन प्ु तके शिळवल्यवर्र शदल्लीच्यव
‘शहदां पॉके ट बक्ु स’ र् ‘रवजपवल अँड सन्सस’ यव दक
ु वनवांचे पत्ते
शिळवले. िग कवय? सर्ा िवयरवच्ां यव प्ु तकवचव ओघ सरू
ु झवलव.
रतीबच म्हिव नव! त्यव प्ु तकवांत कठीि िब्दवांचे अथाही शदलेले
असवयचे. अिी िवयरीची िेजर्वनी सरू
ु झवली. ती भक
ू आजही
तिीच आहे. प्ु तकवांचव ‘बकवसरू ’ होिां, हे प्रिांसेचांच शबरूद
म्हिवर्ां लवगेल, नवही कव? तर अिव ह्यव गवण्यवांचां आपल्यव
जीर्नवत िहत्त्र्वचां ्थवन आहे. ज्यव कवळवत इतर िवध्यिां नव्हती

तेव्हव ‘रे शडओ शसलोन’ हव आिचव सखव होतव. पढु े शर्शर्धभवरती
आल.ां आतव तर खपू ्टेिन्सस आली. शहदां ी (र् इतर भवशषकही)
गवण्यवांिळ
ु ेच हे घडलां आहे.
हे सर्ा िी िवझ्यवपरु तच
ां सवगां त नवही तर अगदी आजची
शपढीसद्
ु व गझलेकडे आकशषात झवलेली आहे. उदचाू े क्लवसेस
आहेत कव? कुठे आहेत? तम्ु ही शिकर्वल कव? अिव तरहेचे प्रश्न
आज ही शपढी शर्चवरते आहे, हे शकती आर्श्वसक आहे! िविसविविसवांनव भवषव जर्ळ आिते म्हितवत; हे घडतवांनव आज िी
प्रत्यि अनभु र्ते आहे. ही शहदां ी शचत्पटवांची, त्यवतील िवयरवांची,
सांगीतकवरवांची देिगी आहे, यवत िांकवच नवही.

पन्सु हव जरव गझलेकडे र्ळू. 1936 िध्ये ‘जीर्न नैयव’ शचत्पट
आलव होतव. त्यवचां सांगीत सर्र्तीदेर्ी यवांचां होतां. शचत्पटवत एक
गझल अिोककुिवरने गवयली होती. िब्द सर्वंनव पररशचत आहेत!
कोई हिदि न रहव, कोई सहवरव न रहव
हि शकसीके न रहे, कोई हिवरव न रहव...
(या गझलेचे शब्द कोणी वमळवनू देऊ शकलां तर मी त्याांची
ऋणी राहीन)
यवपढु चे दोन िेर त्यव शचत्पटवत आहेत. पि त्यवचे िब्द नीट
कळत नवहीत. ती जन्सु यव रे कॉशडंगची ियवादव आहे. पढु े 1961 च्यव
‘झिु रू’ यव शचत्पटवत ह्यवच गझलेचव ितलव तसवच ठे र्नू पढु ील
िेर िजरूह सल
ु तवनपरु ीने शलशहले आहेत र् शकिोरकुिवरने ती
गवयली आहे. अिोककुिवर ने गवयलेल्यव त्यवर्ेळच्यव गझलेचे
कर्ी होते, जे.एस. कश्यप.
उदाू गझलकवरवांची अिी प्रथव आहे की एखवद्यव प्रशसद्
कर्ीची गझलेची ओळ, आहे तिीच घेऊन इतर कर्ी त्यवच र्ृत्तवत
आपवपली रचनव करतवत. तिव शलशहलेल्यव गझलेलव ‘तरही
गझल’ असे म्हितवत. तरही गझलवच
ु वयरे देखील
ां े र्ेगळे िि
होतवत. जवहीरपिे एखवदी ओळ शदली जवत असल्यविळ
ु े नर्ीन

येिवरयव गझलवांर्र र्वङियचौयवाचव आरोप र्गैरे होत नवही. नव्यवने
गझललेखन करिवरयवांनव ही प्रथव िवगादिाकच ठरते.
िजरूहने शदग्दिाकवच्यव सवांगण्यवर्रूनच हे के लां असिवर.
ती गझल अिी—
ितलव तोच आहे. पढु ील िेर...
िवि तनहवई की है आएगी िांशजल कै से
जो िझु े रवह शदखवए र्ोही तवरव न रहव...
ऐ नजवरों, नव हसां ो शिल न सकांू गव तिु से
र्ो िेरे हो न सके , िैं भी तम्ु हवरव न रहव...
क्यव बतवऊां िैं कहॉां यांू ही चलव जवतव हूां
जो िझु े शफर से बल
ु व ले, र्ो इिवरव न रहव...
----कोिीच सवथी रवशहलव नवही. हिदिचव सक्ष्ू ि अथा आहे,
दि (प्रवि) असेपयंत जो सवथ सोडिवर नवही असव शित्. नसु तां
‘कोई सवथी न रहव’ असां म्हटलेलां नवही. प्रेिवचे बांध तटु लेत, हे
पशहल्यव िेरवर्रून ्पष्ट होत आहे.
तनहवई ची सवथ! एकटेपिवत शकतीही चवललां तरी इशच्छत
शठकवि शिळिवर कव? कवरि र्तव दवखर्िवरव तवरवच तटु ू न गेलव
आहे,प्रकवि हरपलव आहे. सृष्टीची लोभस रूपां जिू उपहवसवने
हसतवहेत! कवरि ‘ती’ दरु वर्ली आहे. आतव िी (भरकटत) कुठे

चवललो आहे कोिवस ठवऊक. िलव इिवरव करून िवगे बोलवर्ेल
असां आतव कोिीच रवशहलां नवही...

‘िेहदां ी’ नविक एक शचत्पट 1958 लव आलव होतव. त्यवत
नवशयकव होती जयश्री. शतच्यवर्र शचशत्त झवलेली एक गझल
लोकशप्रय झवली होती. कर्ी खिु वर बवरवबांकर्ी आशि सांगीत रर्ी
यवचां ां होत.
त्यवतले कवही िेर...
अपने शकये पे कोई पिेिवन हो गयव
लो आज िेरी िौतकव सविवन हो गयव...
आशखरको रांग लवई िेरी बेगनु वशहयॉां
िझु को सतव के र्ो भी परे िवन हो गयव...
----िवझव प्रेिी ्र्तःच्यव के लेल्यव कृ त्यविळ
ु े आज
लशज्जत झवलेलव आहे. त्यवलव आपली चक
ू कळली आहे. आतव
िवझ्यव िृत्यचू ी तयवरी झवलीच म्हिवयची. (बहुधव शहलव फसर्नू तो
‘दसु री’कडे गेलव असवर्व, र् नांतर त्यवलव चक
ू उिगली
असवर्ी...पि आतव शतलव प्रेिवचीच कवय, जगण्यवचीही इच्छव

उरली नवही.) िवझ्यव शनदोषत्र्वचां (बेगनु वही) चां फळ िलव शिळवलां;
की िलव त्वस देऊन आतव तोही व्यवकूळ (परे िवन) अर््थेत आहे.

िी पन्सु हव एकदव
िवगील कवळवत जविवर
आहे. ‘ददा’ हव 1947
चव शचत्पट. नवशयकव
शर्रहवनां व्यवकुळ आहे;
र् प्रेिीलव येण्यवशर्षयी
बहुधव पत् शलहीत
आहे...(ती ्र्तःच
गवत आहे... )
अफसवनव शलख रही हूां शदले-बेकरवरकव
आांखों िें रांग भर के तेरे इन्सतजवर कव...
जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहवर िें
शदल चवहतव है िांहु भी, न देखांू बहवर कव...
आजव शक अब तो आख
ां िें आसां ू भी आ गये
सवगर छलक रहव है, सब्रो-करवर कव...

िकील आशि नौिवद यवांनी ही गझल सवकवर के ली आहे.
गवशयकव आहे उिवदेर्ी; म्हिजे नतां रची टुिटुि! शतचव लठ्ठपिव र्
शतची आगव /जॉनी र्ॉकर बरोबर ची शर्नोदी कविां आपल्यव लिवत
असतवत. तीच सांदु र र् अशभनयकुिल उिवदेर्ी उत्ति गवत असे. ती
यव शचत्पटवत पवहवयलव शिळेल.
िी पन्सु हव पन्सु हव िवगील कवळवत जवते, यवर्रून ्पष्टच आहे,
की शसने-सगां ीतवलव जे र्ैभर् आधीच्यव कवळवत होतां ते पढु े किी
होत गेल;ां र् 1980 च्यव दिकवत तर शचत्पटवतनू गझल
जर्ळजर्ळ गवयब झवली. कुठल्यवही सवशहत्यविधे सिवजवचां र्
त्यव त्यव कवळवचां प्रशतशबांब र् प्रभवर् असतोच. त्यविळ
ु े स्त्रीभशू िकवांनव- नवशयकवांनव-पढु े पढु े दय्ु यि ्थवन शिळत गेलां. िदर
इशां डयव 1957 लव आलव होतव. त्यवनांतर हळूहळू नवशयकवप्रधवन
कथव, बांद झवल्यव असां नवही, पि नक्कीच खपू किी झवल्यव. यवचव
पिू ा पररिवि 1970 च्यव पशहल्यवच दिकवत ठळकपिे शदसू
लवगलव. 1973 लव ‘जजां ीर’ र् 1975 लव तर डबल धिवकव झवलव
आधी ‘दीर्वर’ आशि नांतर ‘िोले’! असे कथवप्रधवन र् परुु षप्रधवन
शचत्पट आले र् ‘अँग्री यांग िॅन’लव लोकवांनी डोक्यवर्र घेतल.ां
ऍक्िन-पट गल्लव गोळव करू लवगले! त्यवत सिवज र् ‘शस्टीि’
यवतील सि्यवांनव तोंड फुटलां. रवग, सडू , बदलव, हत्त्यव यवभोर्ती
शचत्पट-कथव शफरू लवगल्यव. स्त्री आशि स्त्रीच्यव हळुर्वर भवर्नवनां व

फवरिी जवगव उरली नवही. िग प्रेि, शर्रह, िीलन हे शर्षयच नव्हते,
तर गविी तरी किी र् कुठे घवलिवर? 1960 लव िघु ले-आझि र्
1972 िधे पवकीजव हे शचत्पट प्रदशिात झवले. हे नवशयकव प्रधवन
होते; पि हे बरे च आधीपवसनू तयवर होत असलेले र् रखडलेले
शचत्पट होते.
शचत्पटवांिधे गझलवांचां प्रिवि किी झवलां तरी गझलवांचव
चवहतव र्गा खपू िोठव होतव.त्यवनां ी िोध लवर्लव होतव! सत्तरच्यव
आसपवसच आपल्यवकडे ‘िेहदीहसन’ र् थोडां नांतर ‘गल
ु वि अली’
यवांचव कवळ सरू
ु झवलव. त्यवच सिु वरवस जगजीतशसांग-शचत्वशसांग
त्यवच बरोबर पांकज उधवस, रवजेंद्र-नीनव िेहतव, असे शकत्येक
गजल-गवयक लोकशप्रय झवले. त्यवांच्यव कॅ सेट्स (र् नांतर सीडीज)्
शदर्विखवन्सयवत र्वजू लवगल्यव. पि हे सर्ा शचत्पटवबवहेरचां सगां ीत
होतां. तसां आपल्यवकडे िेहदीहसन पर्ू ीही बेगि अख्तर यवांनव
रशसक ऐकतच होते. पि एक खरां की गजलव शचत्पटवतनू
शचत्पटवबवहेर गेल्यव. अपर्वद म्हिनू कधी कधी एखवद्यव शचत्पटवत
गजल आपलां अश्तत्र् दवखर्नू जवते!

‘गजल’ नवर्वचवच एक शचत्पट 1964 िधे आलव होतव.
त्यवत नवयक (सनु ील दत्त) िवयर दवखर्लव होतव. त्यविळ
ु े
शचत्पटवत बरयवच गजलव होत्यव.
इश्क के गिा ये जज्बवत शकसे पेि करूां
ये सल
ु गते हुए शदनरवत शकसे पेि करूां...
हु्न और हु्न कव हर रवज है पदे िें अभी
अपनी नजरों से शिकवयवत शकसे पेि करूां...
तेरी आर्वज की जवदू ने जगवयव है शजन्सहें
र्ो तसव्र्रु र्ो खयवलवत शकसे पेि करूां...
कोई हिरवज तो पवऊां कोई हिदि तो शिले
शदलकी धडकन के इिवरवत शकसे पेि करूां...
सवशहर-िदनिोहन आशि
रफी यव शतघवांनी सवकवरलेली
ही गजल अत्यतां सिु धरु आहे.
----- िन प्रेिवसवठी
तळिळतांय.्
िनवतल्यव
उद्दीशपत भवर्नवचां र्िान
कोिवलव सवांग?ू शदर्स-रवत्

िनवत जिू आग पटते आहे, कवय करू त्यव धगधगत्यव ििवांचां?
अजनू ती भेटली नवही; फक्त शतच्यव आर्वजविी ओळख
झवली आहे. तसु तव आर्वज ऐकून िवझ्यव िनवत जवगे झवलेले
शर्चवर, कल्पनव िी कोिवलव सवगां वव्यवत? कोिी शित्, कोिी सवथी
कोिी शजर्वलव जीर् देिवरी ‘ती’ तर शिळू दे; नवहीतर िवझ्यव
हृदयवची ही ्पांदनां कोिविी शहतगजू करिवर?
हीच गजल लतवनां िीनवकुिवरीसवठीही गवयली आहे.
पि अिी ‘ती’ त्यवलव लौकरच भेटली आशि ‘गजल’ िधे
रफीनां आिखी एक गजल गवयली. आनांदी िडू ची!
शदल खि
ु है, आज उनसे िल
ु वकवत हो गई
गो दरू ही से बवत हुई, बवत हो गई....
जी चवहतव है िवन ही लें अब खदु व को हि
शजसकव यकीं न थव र्ो करविवत हो गई...
----फवर खि
ु ीत आहे िी आज.कवरि ती भेटली आशि, दरू
ु न
कव होईनव, शतच्यविी बोलिां झवलां! आतव िलव र्वटतां िी देर्वर्र
श्रद्व ठे र्वयलव हर्ी; पवहव नव, जो कधी घडेल असां र्वटलां नव्हतां,
तो चित्कवर आज घडून आलव आहे!

1963 लव ‘िझु े जीने दो’ यव शचत्पटवत एक िजु रव- गजल
होती; सवशहर र् सगां ीतकवर जयदेर् पन्सु हव एकत् होते!
रवत भी है कुछ भीगी भीगी चॉांद भी है कुछ िद्ि िद्ि
तिु आओ तो ऑखां ें खोलें सोयी हुई पवयल की छि छि...
िजु रव-गजल म्हटलां की ज्यव एकव गझलेपढु े इतर िजु रवगीतां शफकी र्वटतील अिी एकिेर् गझल आठर्ते ती िवत् 1972
सवली आलेल्यव बहुचशचात ‘पवकीजव’ िधली आहे...
यांू ही कोई शिल गयव थव सरे -रवह चलते चलते
र्हीं थि के रह गई है िेरी रवत ढलते ढलते...
जो कही गई न िझु से, र्ो जिवनव कह रहव है
शक फसवनव बन गई है िेरी बवत टलते टलते...
िबे-इन्सतजवर आशखर कभी होगी िख्ु तसर भी
ये शचरवग बझु रहे हैं िेरे सवथ जलते जलते...
----जीर्नवची र्वट चवलतव चवलतव असचां कोिीतरी ओझरतां
भेटून जवत,ां की ती व्यक्ती दृष्टीआड झवली तरी तो िि जिू
थबकूनच रवहतो. कवळ पढु े सरकतच नवही...पढु ची र्वटही शतथेच
थवबां ते...
--- िी जे बोलू िकले नवही, ते आतव लोक बोलतवहेत...िी
बदलले आहे, िवझ्यव जीर्नवत प्रेि उदयवलव आलां, जे िी न बोलतव

लोकवांनव सिजलांय...म्हिनू त्यवर्र आतव ते ्र्तःच्यव िनवच्यव
कहवण्यव रचनू इतरवनां व सवगां त आहेत.
----िी त्यव अज्ञवत व्यक्तीची उत्कांठतेने र्वट बघतेय.् .. ही
इतां जवरची रवत् कधीतरी लहवन (िख्ु तसर) होईलच! असां िलव
र्वटतांय् कवरि िवझ्यवबरोबर रवत् जवगर्िवरे हे दीपकही आतव एक
एक करून शर्झू लवगले आहेत... ही शर्रहवची रवत् सांपत आलीय.् ..
जलते जलते..दीपक जळतवहेत र् सोबत जीर्ही जळतो आहे...

पवकीजव हे किवल
अिरोहीचां ्र्प्न होतां असां
म्हितवत. सांपिू ा शचत्पट र्
त्यवतील हे गविां तर ्र्प्नां
पडवर्ां तसचां शचशत्त के लां
आहे.सांगीत गल
ु वि िोहिां द
यवांचां होतां.
चलते चलते... ह्यव
गझलेचे कर्ी आहेत, सय्यद अख्तर हुसैन ररज्र्ी! पररशचत नवही

नव र्वटत? हेच ते आपले कै फी आजिी. शचत्पट गीतां आशि उदाू
िवयरी यव दोहोंनव एकजीर् करण्यवत कै फींचव र्वटव फवर िोठव होतव.
त्यवांचीच ‘अथा’ यव शचत्पटवतली गझल 1983 िधे आली र् खपू च
गवजली. सांगीतकवर र् गवयक होते जगजीतशसांग! रवजशकरि र्
िबवनव आजिी यवच्ां यवर्र शचशत्त झवली होती.
तिु इतनव जो ि्ु कुरव रहे हो
क्यव गि है शजसको छुपव रहे हो...
आांखों िें निी, हसां ी लबों पर
क्यव हवल है क्यव शदखव रहे हो...
बन जवएांगे जहर, पीते पीते
ये अश्क जो पीते जव रहे हो...
----तू इतकां हसते आहेस! छवन आहे; पि यव िवगे कवही
दःु ख दडलांय;् शनशश्चतच! ते लपशर्ण्यवसवठीच हसते आहेस नव?
कवरि ओठ हसत असले तरी तझु े डोळे ओले आहेत! पररश्थती
र्ेगळी आहे अन् तू र्ेगळीच भवसर्ते आहेस! तू अश्रू रोखते
आहेस, शगळून टवकते आहेस; पि शपतव शपतव त्यव अश्रचांू ांच शर्ष
बनलां तर?...नको; नको इतकव अन्सयवय ्र्तःर्र करूस!!

पर्ू ीच्यव शस्त्रयवांप्रिविे
‘अथा’ ची नवशयकव उपेिव सहन
करते; पि ती शतथेच थवांबत नवही,
तर िेर्टी ‘बेर्फव’ नवयकवलव ती
सोडून जवते र् ्र्तःचां कतृात्र्
शसद् करते. हव सिवजवतलव बदल
यव शचत्पटवनां अधोरे शखत के लव
होतव, ही स्त्रीच्यव आत्िभवनवचीच
खिू होती.
गझलवांबरोबरचव हव प्रर्वस सांपतच नवहीए. प्रत्येकर्ेळी
नर्ीनर्ी (पि जनु ीच) गझल डोकां र्र कवढते. जिू शर्चवरते,‘िलव
शर्सरलीस?’ शर्सरले कुिवलवच नवही! असां सवगां वर्सां ां र्वटत.ां
आत्तव बहवदरु िहव जफर च्यव गझलेनां िलव हेच शर्चवरलां. शब्रशटि
रवज्य येण्यवपर्ू ीचव, जफर हव िेर्टचव शदल्लीचव बवदिहव. इग्रां जवांनी
यवलव कै द करून अदां िवनलव ठे र्वयचां होतां; पि र्वटेतच रांगनू लव
त्यवचे प्रवि शर्झले. 1960 िधे त्यवच्यव जीर्नवर्र शचत्पट शनघवलव
होतव. त्यवतली ही गझल...शतची झलक...
न शकसीकी आांख कव नरू हू,ां न शकसी के शदल कव करवर हूां
जो शकसी के कवि न आ सके िैं र्ो एक िश्ु ते-गबु वर हू.ां ..

िेरव रांग-रूप शबगड गयव, िेरव यवर िझु से शबछड गयव
जो चिन शखजवां से उजड गयव िैं उसीकी फ्ले-बहवर हू.ां ..
गझलेत प्रतीकां र्वपरलेली भवषव असते. लपलेलव अथा
रशसकवनां िोधवयचव असतो.
-----िी कोिवच्यवच डोळ्यवतलव प्रकवि नवही, असव िब्दिः
अथा न कवढतव यवतनू कर्ीलव कवय सवांगवयचां आहे, ते बघवयचां. िी
आतव कोिवलवच नको आहे; िवझ्यवर्र प्रेि करिवरां कोिीही
नवहीए. कोिवच्यव कसल्यवही उपयोगवलव न येिवरी अिी िठू भर
धळ
ू (िश्ु ते-गबु वर) आहे िी!
----िी रवजव होतो; पि आतव ते रांग-रूप शबघडून गेलां. (यवर
म्हिजे इथे) िवझव देि िवझ्यवपवसनू दरु वर्लव. शदल्ली दरु वर्ली. जी
एके कवळी बगीचवसवरखी प्रसन्सन होती, त्यव उजवड झवलेल्यव
बगीचवची िी बहवर आहे; सांपलेलव र्सांत आहे.
एस. एन. शत्पवठी यव सांगीतकवरवनां यव गझलेची ‘धनु ’
बनशर्ली होती. अिी गविी िनवतनू कधी जवतवत कव? यवच
सगां ीतकवरवचां एक गीत ‘जरव सविने तो आओ छशलये, छुप छुप
छलने िें क्यव रवज है। यांू छुप नव सके गव परिवत्िव, िेरी आत्िव की
ये आर्वज है’।। हे खपू गवजलां होतां.(शचत्पट जनि जनि के फे रे )
शबनवकव च्यव 1957 चव शबगल
ु यव गवण्यवसवठी र्वजलव होतव!

जव्त करून पौरवशिक शचत्पट करिवरयव यव सांगीतकवरवनां ‘लवल
कीलव’ चां सगां ीत देऊन आपली तवकद दवखर्नू शदली होती.

एक लिवत येतयां ् की, इतक्यव सगां ीतकवरवनां ी, इतक्यव भवर्पिू ा
र् लोकशप्रय गझलव शदल्यव, पि शबनवकव गीतिवलव ( 1952 ते
2000!!) िधे एकदवही एखवद्यव गझलेलव ‘चोटी कव ्थवन’
शिळवलां नवही. असां कव बरां झवलां असवर्ां? हव सि
ां ोधनवचव शर्षय
आहे. िलव असां र्वटतां की गझल असां नवर् उच्चवरतवच ‘आम्हवलव
नवही त्यवतलां कळत’ अिीच पष्ु कळ लोकवांची प्रशतशक्रयव असते.
एक गोष्ट िवन्सय आहे की गझलेत ( फक्त शचत्पटवतील
गझलवांबद्दल िी म्हित आहे ) शहदां ी बरोबरच उदाू िब्द येतवत. लोक
त्यव िब्दवच्ां यव अथवाचव पवठपरु वर्व करण्यवच्यव भवनगडीतच पडत
नवहीत र् गझलेपवसनू दरू रवहतवत. सवधे शहदां ीही लोकवांनव परके
र्वटते. ‘िधिु ती’ िधील एकव गवण्यवबद्दल िलव एकव सजु वि
व्यक्तीनां शर्चवरलां होतां,
जांगल िें िोर नवचव शकसीने न देखव
हि जो थोडीसी पी के जरव झिू े, हवए रे सब ने देखव...

इथे िोरवचव, जांगलवचव सांबधां च कवय? िी त्यवांनव सांदभवासशहत
्पष्टीकरि शदल.ां सवगां वयचव िद्दु व हव की आपि शहदां ी भवषेपवसनू दरू
रवहतो, शतथां उदाू ची कवय कथव!
उदाू गझल फवरसी भवषेतनू इरवि िधनू आपल्यवकडे सिु वरे
250 र्षवंपर्ू ी शहदां ्ु थवनवत आली.
गझलेच्यव आिय-सौंदयवािळ
ु े र् रचनव-सौंदयवािळ
ु े ती बरयवच
भवषवांिधनू शलशहली जवऊ लवगली. गजु रवथी भवषेत गझल
िरवठीच्यव आधीच शलशहली गेली आहे.
उदाू गझलच कवय पि िरवठीत 50 र्षवंपर्ू ी गझल आली,
कशर्श्रेष्ठ सरु े ि भट यवांनी आिली; त्यवबवबतही ‘आम्हवलव कळत
नवही’ असां लोक म्हितवत,यवचां आश्चयाच नवही तर खेदही र्वटतो.
सध्यव िरवठी गझलचव प्रसवर र् प्रचवर अशधक प्रिविवत होऊ
लवगलव आहे; पि तरीही गझलप्रेिींचव गट ियवाशदतच आहे असां
म्हिवर्ां लवगेल.कर्ी िवत् िरवठी गझलेकडे आकशषात झवले आहेत
र् चवांगले शलशहिवरे ही शनिवाि होत आहेत, ही आिवदवयक बवब
आहे. शर््तवरभयव्तर् अनेक गझलकवर, सांगीतकवर यवनां व ्थवन
देिां यव लेखवत िक्य झवलां नवही, यवची नोंद घ्यवर्ी. तसेच सर्ा
कर्ी, सांगीतकवर, गवयक यवचां व उल्लेख िी ‘एके री’ नवर्वने के लव

आहे; यवचे कवरि फक्त त्यवांच्यवबद्दल असलेली जर्ळीक हे आहे.
(प्रत्यि कोिवचीही ओळख नसतवनां व जर्ळीक! हव एक पॅरॅडॉक्स!)
आपल्यव जीर्नवत आनांद शनिवाि करिवरवांचव अर्िवन करण्यवचव
शर्चवर तरी आपि करू कव?
हे शर्षयवांतर नवही तर भवषव-अांतर झवलां; पि गझलवांतर
नक्कीच नवही. यव लेखवत
अजनू खपू शलशहतव येईल, पि ते आतव पढु च्यव
लेखवत...तोर्र...
शफर बहवरें आएांगी शफर गल
ु शखलेंगे
बल
ु बल
ु ें शफर गवएांगी हि शफर शिलेंगे...
------सांगीतव जोिी
9665095653
sanjoshi729@gmail.com

गझलकारा संगीता जोशी

पररचय—
िरवठीतील पशहली िशहलव-गझलकवर.
िरवठीतील प्रशसद् कर्शयत्ी; गझललेखनवत शर्िेष
नवर् प्रवप्.
शतसरे अशखल भवरतीय िरवठी गझल सांिल
े न
अिरवर्ती येथे फे ब्रर्ु वरी 2004 िध्ये सांपन्सन झवले;
त्यवचे अध्यिपद भषू शर्ले.
देर्गड, शसांधदु गु ,ा येथे शजल्हव्तरीय कॉलेज-शर्द्यवथी सिां ेलन झवले; तेथे
प्रिख
ु र्क्तव. इतर अनेक कवयाक्रिवत अध्यि/ प्रिख
ु र्क्तव.
शर्र्श्सवशहत्य सिां ेलन शसगां वपरू येथे पवर पडले; तेथे शनिशां त्त कर्शयत्ी
म्हिनू सहभवग.
कवव्यसांग्रहः 1. म्यशु झकव—दोन आर्ृत्त्यव—1986 र् 2003. प्र्तवर्नवः
र्.पु कवळे ; प्रकविकः सगु वर्व प्रकविन पिु े; र्वङियसेर्व प्रकविन,
नवशिक.
2. र्ेदनव-सांर्ेदनव—1997; प्र्तवर्नव—प्रव. िांकर र्ैद्य.
3.चवदां िे उन्सहवतले—2004; अशभप्रवय---शप्रां. िरु लीधर जवर्डेकर.
4. िरवठी गझल—2007; अशभव्यशक्त प्रकविन, नर्ी िांबु ई. सांपवदन—
डॉ.रवि पशां डत.
5.ती भेटते नव्यवने—2011; सर्ां ेदनव प्रकविन, पिु .े (यव प्ु तकवचे प्रकविन
शसांगवपरू येथे अशखल भवरतीय सवशहत्य िहविांडळवच्यव अध्यिव िव. उषव
तवांबे यवांचे ह्ते झवले.)

6. नेऽ कुठे ही र्वदळव---2014; ्र्प्रकवशित. र्रीलपैकी पशहल्यव दोन
सांग्रहवत गझलवांसह कशर्तवचां वही सिवर्ेि आहे; तर पढु ील चवर हे
गझलसग्रां ह आहेत.

इतर प्ु तके --गजल कवगजपर---2017; ्र्शलशखत सवठ उदाू गझलवचां व सांग्रह ;
असबवक प्रकविन, पिु े.
उदाू िवयरीचव आ्र्वद भवग 1 आशि भवग 2----उदाू िवयरीसांबांधी शर्शर्ध
लशलत लेखवचां े सांग्रह.
2014. ्र्प्रकवशित. पनु िाद्रु ि 2015 .
नजरविव िवयरीचव---1994, 1998, 2010--्नेहल प्रकविन, पिु े. िीर,
गवशलब पवसनू आधशु नक िवयरवपां यंत शर्शर्ध अिव 1000 पेिव अशधक िेर
शनर्डून त्यवचां व िरवठी अथा लेशखके ने शदलव आहे. अिव प्रकवरचे हे पशहलेच
प्ु तक असनू त्यवच्यव तीन आर्ृत्त्यव शनघवल्यव आहेत.
छांदोियी कशर्तव-गझल----2016. कशर्तेचे/गझलेचे शर्शर्ध छांद र् त्यवचां ी
उदवहरिे याच
ां े शर्र्ेचन र् शर्श्लेषि. यव प्ु तकवत गझलेसबां धां ी सर्ाकवही
शिळे ल.
नजरविव िवयरीचव --भवग 2''... 1100 उदाू िेरवांचे िरवठी अथा सवगां िवरे
प्ु तक ्नेहल प्रकविन तफे 31 जवनेर्वरी 2021 लव प्रशसद्
अभ्यवस-िांडळ िवगादिाक—1999. गवईड टु ्टडी-सका ल यव
आध्यवशत्िक इग्रां जी प्ु तकवचे िरवठी भवषवांतर.
Shirdi che SaiBaba— डॉ. गर्विकर शलशखत ‘शिडीचे सवईबवबव’यव
िरवठी प्ु तकवचे इग्रां जी भवषवांतर.
ई-प्ु तके ---esahity.com---यव र्ेबसवईटर्र उपलब्ध आहेत.ती
शर्नविल्ू य डवऊनलोड करतव येतवत. त्याांची यादी वेगळी वदली आहे

परु ्कवर--नर्रत्न परु ्कवर ,पिु े
रांगतसांगत प्रशतष्ठवन, पिु े तफे ‘भवऊसवहेब पवटिकर परु ्कवर.
िब्दवांकुर परु ्कवर, अकोलव येथनू चवांदिे उन्सहवतले यव सांग्रहवस.
गझलगौरर् परु ्कवर 2014, उदयदवदव लवड यवांचे तफे .
गझलरत्न 2016, गझलवांशकत प्रशतष्ठवन तफे .
भव.रव. तवांबे परु ्कवर 2016, िहवरवष्र सवशहत्य पररषद, पिु े तफे .
सोनइदां र परु ्कवर 2018, सोनइदां र प्रशतष्ठवनतफे .
कवव्ययोशगनी परु ्कवर 2019, सवशहत्यप्रेिी भशगनी िांडळवतफे .
ि.सव. प. कोथरूड तफे ‘्र्विी’यव कथेस प्रथि परु ्कवर.अनेक कथव

िवन्सयर्रवांचे आवशवावद--कवही नवर्े—कुसिु वग्रज, रवजकर्ी यिर्तां , प.ु ल. देिपवडां े,
पां.भीिसेन जोिी, सरु े ि भट, गां.नव. जोगळे कर इत्यवशद.

सांगीत सांयोग
*अनेक िवन्सयर्र सांगीतकवरवनां ी रचनव ्र्रबद् के ल्यव र् गवयल्यव
अथर्व गवऊन घेतल्यव.
प्रिख
ु नवर्े—भीिरवर् पवचां वळे , पां. सांजीर् अभ्यांकर, यिर्ांत देर्,
श्रीधर फडके , रवजेि उिवळे , िरद करिरकर इ.
*अभीनेत्ी िीनविी िेषवद्री च्यव अल्बिसवठी गीतलेखन.
्र्शलशखत गझलवचां ी सीडी.---सगां ीत आशिष िजु िु दवर.

यवशिर्वय--*अनेकवांनी रचनव गवशयल्यव; अनेक कॅ सेट र् सीडींिधनू रचनव सिवशर्ष्ट;
अनेक कशर्सिां ल
े नवत र् अशखल भवरतीय सवशहत्य सिां ेलनवत शनिशां त्त
म्हिनू सहभवग.
*अनेक कथव , कशर्तव, गझलव शदर्वळी अांकविां धनू र् िवशसकविां धनू
प्रशसद्.
*आकविर्विी च्यव AIR-64 यव शनयिवनुसवर िवन्सयतवप्रवप् कर्शयत्ी.
*’गझलरांग’हव ्र्तःच्यव कशर्तवचां व कवयाक्रि शर्शर्ध शठकविी, िांडळवत
सवदर.
*टीव्ही सवठी िीषाकगीत, िवशलके सवठी सांर्वदलेखन इ.
*’शर्र्ेक’यव शहदां ी िवशसकवत उदाू िवयरीसांबांधी सदर-लेखन.

इतर—
जन्सि-8 िे 1941. धळ
ु े , िहवरवष्र.
शििि- B.Sc. B. Ed. ; पिु े येथे आबवसवहेब अत्े प्रिवलेत शर्ज्ञवन र्
गशित शर्षयवांचे अध्यवपन.
पिु े िहवनगरपवशलकव—आदिा शििक परु ्कवर
पिु े शजल्हव-आदिा शििक परु ्कवर
जैन सांघटनव— आदिा शििक परु ्कवर.
पत्तव—ए-1, भषू ि अपवटािेंट, िवहू कॉलनी, लेन नां. 1, 11/2 कर्ेनगर, पिु े
411052.
िोबवईल न.ां 9665095653 ;
7722006363;
ई-िेलः
sanjoshi729@gmail.com

सगं ीता जोशी
यांची ई साहित्यतर्फ़े
प्रकाहशत पस्ु तके
कृपया कवरवर एकदाच
हलिक/टॅप करा. पुस्तक
उघडेि.

संगीता जोशी
सपं ानित ई साहित्यतर्फ़े
प्रकाहशत पुस्तके
कृपया कवरवर एकदाच
हलिक/टॅप करा. पुस्तक
उघडेि.

ई साहित्य प्रहतष्ठानचे िे तेरावे वर्ष.
संगीता जोशी यांचे िे सतरावे पुस्तक.
सगां ीता जोशी या मराठीतील पवहल्या गझलकारा. गेल्या पन्नास
वर्ाांची सावहत्यसेवा, िझनावारी पस्ु तके , अगवणत परु स्कार आवण
असांख्य सावहवत्यक कायवक्रमाांत सक्रीय भाग घॆऊन त्या आता एक
प्रकारे मागवदशवकाच्या अढळ ध्रुवस्थानी आहेत. काव्य, छांद आवण वृत्त,
गझल याांबरोबरच त्याांचा सांगीताचाही सखोल अभ्यास आहे आवण
सावहत्याचा, कलाांचा आवण त्यायोगे जीवनाचा आस्वाद कसा घ्यावा
याचा त्या एक आदशव वस्तपु ाठच आहेत. महाराष्ट्रातील अग्रगण्य
सावहत्य वतवळ
ु ाांत त्याांना आदराचे स्थान आहे. त्या अजनू ही अववरत
लेखन करत असतात आवण नवनवीन माध्यमाांचा अभ्यासही करतात.
या बाबतीत त्या ज्येष्ाांनाही मागवदशवक ठरतात. सांगीता जोशी याांच्यासवरख्या ज्येष्ठ सावहवत्यका आपली प्ु तके ई सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू
जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांनव
लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते.
िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत
ज्ञवनेर्श्र, सतां तक
ु वरविवपां वसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखडां . अजरविर.
म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ प्ु तके ), िभां ू गिपल
ु े(९प्ु तके ), डॉ.
िरु लीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सतां बवगल
ु (१९), िभु वांगी पवसेबदां (९),
अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८),
अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), िधक
ु र सोनवर्िे(२),

अनतां पवर्सकर(४), िधू शिरगवर्ां कर (७), अिोक कोठवरे (५० खडां वच
ां े
िहवभवरत), श्री. शर्जय पवढां रे (ज्ञवनेर्श्री भवर्वथा), िोहन ििण्िव
(जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सगां ीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७
प्ु तके ), शर्नीतव देिपवडां े (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नशां दनी देििख
ु
(५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(१९), डॉ.
शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि सगां र्ी(६), डॉ. नशां दनी
धवरगळकर (८), अक
ां ु ि शिांगवडे(९), आनदां देिपवडां े(३), नीशलिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके (३) ्र्वती
पवचपवडां े(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. देिपवडां े(५) असे
अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव िवरे आपली
प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रथां ोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

