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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

श्यामवाटिका 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पर्ण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारर्ण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजर्ण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पर्ण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवर्ण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवर्ण तमुचां काहीच कमी होर्णार नाही.  

तमु्ही आविवााद आवर्ण िभेुच्छाद्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्ाांच ेमेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आवर्ण Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांवत्त करा. सोिल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान 
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श्याम कुलकर्णी 

  



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

4 
 

 

श्यामवावटका 

 

लेखक : श्री. श्याम कुलकर्णी 

पत्ता : द्वारा श्री. जयवांत कुलकर्णी, ”गन्सधार”फ़्लॅट क्र. ५/४ 

 आयवियल कॉलनी, कोथरूि परेु्ण ४११०२९ 

सांपका  – व्हॉट्स ऍप क्र. ९७६५४५६५८१ 

Email : sgk6642@gmail. com 

 

 

या पसु्तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरुवित असनू पसु्तकाचे वकां वा त्यातील अांिाचे 

पनुमुाद्रर्ण वा नाट्य, वचत्पट वकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेर्ण ेआवश्यक 

आह.े तस ेन केल्यास कायदिेीर कारवाई (दांि व तरुुां गवास) होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is 
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. 
The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 
and accounts.  

  



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

5 
 

प्रकािक: : ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp- 9987737237 

 
प्रकािन : १४ जनू २०२२ (वटपौवर्णामा िके १९४४) 

 

©esahity Pratishthan®2021 
 

 

• ववनामलू्य ववतरर्णासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपर्ण ह ेफ़ॉरविा करू िकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी वकां वा वाचनाव्यवतररक्त कोर्णताही 

वापर करण्यापवुी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेर्ण ेआवश्यक आह.े  

 

ई साटित्य प्रटिष्ठान ि ेमकु्त व्यासपीठ आि े

या पसु्िकाि व्यक्त झालेली मिे व टिलेली 

माटििी िी परु्णिः लेखकाची आििे. 

त्याांच्याशी ई साटित्य प्रटिष्ठान सिमि 

असेलच असे नािी.   
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श्री श्याम कुलकर्णी  

यांत् अवभयाांवत्की मास्टसा पदवी M. E. 

1975 

 

अवभयाांवत्की महाववद्यालयातनू प्राध्यापक 

म्हर्णनू वनवतृ्त. लेखनाची लहानपर्णापासनू 

आवि. वकलोस्कर, मनोहर, वसांत, प्रपांच, 

लोकसत्ता अिा अनेक वनयतकावलकाांमधनू 

स्फुटलेखन प्रकावित.  
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अनकु्रमवर्णका 
 

१. सांगीिकार प.ु ल 

२. कािी साांगीटिक टकस्से! 

३. टिल जलिा ि ैिो ---! 

४. बाबजूी! 

५. साटित्यसम्राि 

६. गीिारिस्य 

७. बाराच्या भावाि 

८. िेव्िाां आटर् आिा 

९. िांबिूला टसनेमा 

१०. टिवस टबनाकाचे! 

११. अटस्मिा आटर् असटिष्र्िुा 

१२. मी नािी त्यािला/ली 

१३. काय भलुलासी ---! 

१४. टस्पनोझाचा िवे 

१५.. चड्डी आटर् भारिीय अर्णव्यवस्र्ा  
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दोन शब्द 

 

सांगीत, सावहत्य, काही स्वानभुव व सामावजक 

ववषयावरचे काही लवलत लेख मी वलवहले आहते त्याांचे 

एकत्ीकरर्ण या सांग्रहात केले आह ेत्यामळेु श्यामवावटका 

ह े िीषाक! लेखाांची सांख्या बरीच असल्याने ते एका 

भागात समाववष्ट न करता तीन भागात त्याांची ववभागर्णी 

केली आह.े सांगीत सावहत्याइतकेच मला आवित े

त्यामळेु त्यातील काही व्यक्ती व प्रसांग याांवर थोिे 

वलखार्ण यात आह ेतर सावहत्यावर काही समीिर्णात्मक 

लेखही मी वलवहले आहते. वतसऱ्य़ा प्रकारात काही 

स्वानभुव वलवहले आहते तर चौथ्या प्रकारात काही 

सामावजक ववषयाांवर वा व्यक्तींवर केलेले वलखार्ण याांचा 

समावेि होतो. यातील व्यक्त झालेली मते अथाात माझी 

स्वत:ची आहते.  

 श्याम कुलकर्णी 
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१. संगीतकार पु. ल.  

 

 

 

 

" सांगीत ह ेमाझे पवहले प्रेम आह े" असे उद्गार स्वत: प.ु ल. यानी 

अनेक वठकार्णी काढले आहते आवर्ण सनुीताबाई ांनीही आपल्या "आह े

मनोहर तरी गमते उदास"या पसु्तकात याचा पनुरुच्चार केला आह.े. 

लहानपर्णापासनूच प.ु ल. हामोवनयमवर बोटे वफरवायला लागल,े 

त्यापवूी ते बासरीही वाजवत होते, तरीही हामोवनयमने त्याांना अवधक 

वेि लावले. आवर्ण हा त्याांचा कल लिात घेऊन च त्याांच्या वविलाांनी 

हौसेने भारीपैकी हामोवनयम त्याना आर्णनू वदली आवर्ण बालपरुुषोत्तमाने 

बालगांधवाांसमोर त्याांच्याच नाटकातील पद वाजवनू त्याांच्याकिून 

वाहवा वमळवली. सरुवातीला ते भावगीत गायनाचे कायाक्रमही करत 

असत असे त्यानी नमदू करून ठेवले आह,े पर्ण त्याांच्या 

पेटीवादनाखेरीज त्याांच्या सांगीताचा इतरत् उल्लेख फार कमी आढळतो. 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

10 
 

अगदी दोन भागात काढलेल्या भाई वचत्पटामध्येही"कानिा राजा 

पांढररचा " या प.ु ल. िी कािीमात्ही सांबांध नसलेल्या गाण्याला (केवळ 

त्यापैकी एक गायक प.ु लां. चे दोस्त वसांतराव दिेपाांिे आहते म्हर्णनू 

असावे) प.ु लां. ना पेटी वाजवायला लावनू त्याांचे सांगीतप्रमे दाखवले 

आह.े  

प.ु लां. नी एकूर्ण फार मोठ्या सांख्येने गीते सांगीतबद्ध केली नाहीत 

पर्ण प्रत्येक गाण्यात त्यानी आपले वैविष््टय दाखवले आह.े "गळुाचा 

गर्णपती" व "दवेबाप्पा" या दोन्सही वचत्पटातील प्रत्येक गार्णे अवतिय 

बहारदार सरुाांनी नटलेले आह.े वविेष म्हर्णजे रागदारीवर आधाररत गीते 

रागाची रुिता न येऊ दतेा त्याांनी स्वरबद्ध केली आहते. दवेबाप्पा 

वचत्पटातील "करू दते िृांगार :ह ेचांद्रकां स रागावर आधाररत आह ेपर्ण 

ते इतके वेगळे वाटते. त्यात करुर्ण रसाचा परेुपरू आववष्कार वदसतो. तोच 

चांद्रकां स "हसले मवन चाांदर्णे" या मावर्णक वमाांनी गावयलेल्या भावगीतात 

एकदम अवखळ वाटतो. तीच गोष्ट "गळुाचा गर्णपवत"मधी केदार 

रागातील "ही कुर्णी छेविली तार " या गाण्याची! त्यावेळी म्हर्णे प.ु लांना 

केदार रागात गार्णां पावहजे होते व तसे त्यानी ग. वद. मा. ना म्हर्णताच ग. 

वद. मानी “केदार म्हर्णजे काय?” असे ववचारले तेव्हा वखिकीतनू प.ु 

लांनी त्याना बागेतील एक दृष्य दाखवले आवर्ण त्या फरमाइिीवरून 
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गवदमानी लगेच “हा घ्या केदार “ म्हर्णनू वदलेलां गार्णां ह ेत्या गाण्याचे 

आर्णखी एक वैविष््टय ! या ववषयी काही मतभेदही अस ूिकतील आवर्ण 

गवदमाांच्या िीघ्रकववत्वाववषयी वकस्सा म्हर्णनूही तो साांवगतला जात 

असेल.  

याविवाय भीमसेन जोिींचे गाजलेले भजन "इांद्रायर्णी काठी " चा 

भीमपलास काही वेगळाच वाटतो. ”इथेच टाका तांब”ू या "गळुाच्या 

गर्णपवत" तील गाण्यातील सांगीतात व चालीत अरेवबयन पद्धतीचे सरू 

वापरून वेगळाच ढांग भरला आह.े "नाच रे मोरा " मधील चाल आवर्ण 

ताल खरोखरच लहान मलुाांना वेि लावर्णारे आह ेपर्ण त्याच बरोबर ते 

गार्णे परू्णा िास्त्रीय सांगीताची बैठक असलेले आह ेह े वैविष््टय. "गोरी 

गोरी पान" या गवदमाांच्या गीतास श्रीवनवास खळे याांनी सांगीत वदले 

आवर्ण ते खपूच गाजले तेव्हाां गवदमानी खळयाांना िाबासकी दतेाना 

"अहो खळे, तमु्ही मला सगळया महाराष्रात पोचवले" असे उद्गार 

काढले तेव्हाां खळयाांनी मात् “ नाही हो ते काम प.ु लां. नी आधीच केले 

आह”े असे"नाच रे मोरा"या गाण्याचा उल्लेख करून असे उद्गार काढले 

होत.े इतके ते बालगीत जास्त प्रवसद्ध झाले होते, असा उल्लेख 

आढळतो. "मावझया माहरेा जा " ह े जोत्स्नाबाई ांचे गीत त्या काळी 
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प्रत्येक नववधचू्या मनात घोळत असायचे. वविेष म्हर्णजे प.ु ल. तबला 

व बासरीही उत्तम वाजवायचे असाही उल्लेख आढळतो.  

सांगीत वदग्दिानाकिे पाठ वफरवल्यावरही पां. वजतेन्सद्र अवभषेकी 

याांच्याकिून त्यानी "िब्दावाचनु" व "माझे जीवनगार्णे" ही दोन 

अवतिय हळुवार चालीतील भावगीते म्हर्णनू घेतली. सध्या 

"िब्दावाचनु " काही इतर गानमहषी ां सध्या सच्च्या सरुावाचनू आवर्ण 

कच्च्या िब्दोच्चाराांनी वेगळया प्रकारे गाजवत आहते ते अलावहदा! 

"गळुाचा गर्णपवत" व दवेबाप्पा" ह ेदोनच वचत्पट सांगीत वदग्दिाक 

म्हर्णनू आपल्याला चटकन आठवतात पर्ण त्याविवाय तब्बल आर्णखी 

नऊ वचत्पटाांना त्यानी सांगीत वदलेले आह.े ते म्हर्णजे चोखामेळा, 

मानाचे पान, मोठी मार्णसे, नवराबायको, दवे पावला, दधूभात, घरधनी, 

नवे वबऱ्हाि, आवर्ण अांमलदार याविवाय जोत्स्ना भोळे, मावर्णक वमाा व 

आिाबाई याांच्याकदनू त्यानी गाऊन घेतलेल्या भावगीताांची सांख्या 

जेमतेम वविीच्या घरात जाईल. वहांदी वचत्पटसषृ्टीत नावाजलेल्या 

"सज्जाद" या सांगीत वदग्दिाकाने फक्त १५ च वचत्पटाांना सांगीत दऊेनही 

सांगीत वदग्दिाक म्हर्णनु त्याला खपू नावाजले जाते. अथाात सज्जादच्या 

वचत्पटाांची सांख्या कमी असण्याचे एक कारर्ण त्याच्या स्वभावातील 

अहांपर्णाचा दोष ह ेकारर्णीभतू होत.े आवर्ण नावाजले जाण्याचेही तेच 
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कारर्ण आह.े मात् अकरा वचत्पटाांना आवर्ण अनेक भावगीताांना सांगीत 

दऊेनही सांगीत वदग्दिाक म्हर्णनू प.ु लांना फारसे कोर्णी नावाजले नाही, 

त्यात कदावचत त्याांच्या स्वभावातील या िेत्ाकिे केवळ हौस म्हर्णनू 

पहाण्याची वतृ्ती कारर्णीभतू असावी.  

प.ु लांनी ववनोदाने आपल्या घरात आपर्ण दिेपाांिे आवर्ण 

सनुीताबाई म्हर्णज े(उप) दिेपाांिे असे म्हटले आह,े "आह ेमनोहर तरी" 

या पसु्तकात सनुीताबाई ांनी "भाई" वचत्पटिेत्ात रमले होते ह ेमान्सय केल े

आह.े आवर्ण त्याांच्या सचूनेवरून त्यानी वचत्पटिेत् सोिले नसते तर " 

प,ु ल. याांची वचत्पट्िते्ातील कामवगरी खपू अवधक झाली असती. 

गाण्याांना चार चाली अवधक वदल्या असत्या. ------- मखु्य म्हर्णजे काम 

त्याांच्या आविीचे होते. ” ह ेसनुीताबाई ांचेच उद्गार. तरीही ह ेिेत् त्यानी 

सोिावे असे सनुीताबाई ांनी सचुववले व ते भाई ांनी मान्सय केले कारर्ण 

सनुीताबाई ांच्याच िब्दात "नट म्हर्णनू भाईने काही चाांगल्या भवूमका 

केल्या ह ेखरे पर्ण अगदी पवहल्या प्रतीच्या अवभनेत्यात त्याची गर्णना 

करता येईल का? सांगीतवदग्दिाक म्हर्णनू त्याने काही फार चाांगल्या 

चाली वदल्या पर्ण त्याच्याच काळातील मराठीतलाच सांगीतवदग्दिाक 

म्हर्णनू सधुीर फिके भाईहून वकतीतरी वरचढ नव्हता का?" थोिक्यात 

ववनोदाने म्हर्णायला गेल्यास (उप) दिेपाांिे याांनी यानी त्याना 
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मारुनमटुकून वलहायला बसवले नसते तर त्यानी कदावचत सांगीत िेत् 

सोिले नसते आवर्ण कदावचत गाजवलेही असते. त्या िेत्ात भाई रमत 

असले तरी त्या िेत्ातील ववपरीत वतृ्ती व मार्णसे यामळेु" यात भाईचे 

आयषु्य फुकट वाया जात आह ेअसे मला त्या काळी प्रकषााने वाटले. 

ते साथाकी लागावे म्हर्णनू धिपि हचे माझे आयषु्य बनले " असेही 

सनुीताबाई पढेु म्हर्णतात. आपर्ण ह े बरोबर केले का हा प्रश्न त्याांचा 

त्यानाच पिला आह े असे त्याांच्या पसु्तकातील काही उद्गारावरून 

वाटते. तरीही आपल्या सांगीताने भाई ांनी रवसकाना खपू आनांद वदला ह े

वनवित! मला वाटते पां. वजतेन्सद्र अवभषेकी याांनी म्हटलेली “िब्दावाचनु 

---“ व “ माझे जीवनगार्णे “ ही प.ु ल. नी रवसकाांना वदलेली िेवटची 

सांगीत भेट असावी.  

प.ु ल. नी सांगीत वदग्दिानच केले असते तर ते कोर्णत्या उांचीवर 

पोचले असते हा प्रश्न सनुीताबाई ांनी श्रोत्याांच्या कल्पनािक्तीवरच सोिून 

वदला ह ेवनवित! 

 

  



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

15 
 

 

२. काही सांगीटतक टकस्से! 

 

 

 

 

प्रवसद्ध सांगीतज्ञ केिवराव भोळे याांनी सांगीतववषयक खपू वलखार्ण 

केले आह े. त्याांचा एक लेखसांग्रह "अस्ताई"मला वाचावयास वमळाला 

त्यात त्याांनी त्या कालातील गवयाांववषयी अवतिय मावमाक वलखार्ण 

केले आह.े त्यातील सांगीतात रस असर्णाऱ्या माझ्यासारख्या व्यक्तीस 

आविलेले काही वकस्से इतर सांगीतप्रेमींनाही आवितील म्हर्णनू पढेु 

नमदू केले आहते. त्यातील बहुतेक ग्वाल्हरे घराण्याववषयीच आहते. 

त्यातनू गायकाांच्या गरु्णदोषाांचे तसेच सांस्थावनकाांच्या गरु्णग्राहकतेचेही 

दिान होते.  

अकबर बादिहाच्या काळापासनू ग्वाल्हरे िहर सांगीताचे माहरेघर 

होऊन रावहले आह.े तानबहाद्दर बिे महांमदखाां, हदू्द हस्सखूाां, नथ्थेखाां 

वनसार हुसेनखाां, रवहमतखाां, िांकर पांवित असे प्रभावी गायक पदरी 
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ठेवण्याची प्रथा सांस्थान असेतोवर चालत आली होती. आपल्या 

गायनाचा दजाा आपल्या मानमरातबाइतका उच्च ठेवण्याबाबतीत ह े

गायकही वततकेच आग्रही होत.े बिे महांमदखाां असेच करारी मानी 

वतृ्तीचे होते. त्याांच्या ववलिर्ण तानबाजीवर खषू होऊन अवलजाबहादु्दर 

दौलतराव विांद ेयाांनी बारािे रुपये तनख्यावर दरबारात ठेवले. वत्ांबकराव 

नावाच्या कारकुनाला यकवित गवयाला बारािे रुपये वदल्याचे पाहून 

पोटात दखु ूलागले. त्याने मग महारार्णी बायजाबाईसाहबेाांना वि केले 

आवर्ण महांमदखाांना पढुच्या मवहन्सयापासनू फक्त तीनिे रु. पगार वमळेल 

असा हुकूम काढला. महांमदखाां यानी हुकुम हातात पिताच नोकरी 

सोिून जायची तयारी केली व वनघण्यापवूी महाराजाांचे दिान घेऊन 

जायचे म्हर्णनू दवेिीपािी आले त्याांना आत सोिायला बहुधा 

वत्ांबकरावच्या सल्ल्यावरून कोर्णी तयार नव्हते तेव्हाां दवेिीवरच बसनू 

त्यानी तोिी राग गायला सरुवात केली. हळूहळू दवेिीवर ऐकर्णाऱ्याांची 

गदी तर झालीच पर्ण ते गायन ऐकून मािीवर बसलेल्या महाराजाांच्याही 

िोळयातनू अश्रधुारा सरुू झाल्या. बारा वाजण्याची वेळ झाली, 

बायजाबाई ववचारावयास आल्या "जेवर्णखार्ण काही करायचे आह ेकी 

नाही? "इतक्यात गार्णे थाांबले लगेच महाराजाांनी खाांसाहबेाांना वर 

बोलावनू "या वेळी कसे काय आलात?अहाहा! असा तोिी राग जन्समात 
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ऐकला नव्हता " असे म्हटल्यावर खाांसाहबेाांनी तो हुकूम त्याांच्यासमोर 

ठेवनू "आजवर आपले अन्सन खाल्ले, त्याबद्दल िवुक्रया पर्ण यापढेु 

तीनिे रुपयात कुटुांबाचा गजुारा होर्णार नाही सबब आपल्याला रजा 

द्यावी, हा िेवटचा मजुरा व िेवटचे गार्णे ऐकवावयाला आलो होतो. " 

असे म्हटल्यावर महाराजाांनी हुकूम वाचला व रागाने लाल होऊन 

वत्ांबकरावाला बोलावले व त्याची खरिपट्टी काढून वतथल्या तेथे तो 

हुकूम रद्द करायला लावला.  

महांमदखाां याांच्या मानी स्वभावाची आर्णखी एक गोष्ट! 

त्याांच्याच वेळी ग्वाल्हरे दरबारात लखनौच्या नत्थन पीरबि 

नावाच्या गायकाचे दोन नात ूहदू्द - हस्सखूाां नावाचे दोन तरुर्ण गायक 

होत.े नत्थन पीरबि व महांमदखाां या दोघाांच्या घराण्यात लखनौपासनू 

वैर होते. महांमदखाां याांच्या तानबाजीवर दौलतराव महाराज अवतिय 

खषू होते. तिी तान तयार करण्यास त्याांनी हदू्दहस्सखूाां याांना साांवगतले. 

महांमदखाां याांच्यािी वैर असल्याने त्याांच्याकिून विकर्णे िक्य नव्हते 

तेव्हाां हदू्द हस्सखूाां याांनी त्याांचे गार्णे कानावर पिावे अिी ववनांती केली 

व महाराजाांनी महांमदखाां गात असताना या दोघाांना पलांगाखाली लपवनू 

त्याांचे गार्णे ऐकवण्याची यकु्ती केली. मग सहा मवहन्सयाांनी महाराजाांनी 

मोठा जलसा करवनू त्यात हदू्द हस्स ू खाां याांना महांमदखाां याांचे गार्णे 
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ऐकवण्याचा हुकूम केला. त्याांनी अगदी हुबेहूब महांमदखाां याांचे गार्णे 

ऐकवल्यावर महांमदखाां याांचा रागाचा पारा चढला व "माझ्यािी 

याबाबतीत दगा झाला आह ेआता मी यावठकार्णी नोकरी करर्णार नाही 

"असे म्हर्णनू बारािे रुपये पगार दरे्णाऱ्या नोकरीवर लाथ मारून ते रेवा 

सांस्थानात गेले व पनु्सहा ग्वाल्हरेचे तोंि त्याांनी पावहले नाही.  

 महाराज हहेी गायनाचे अत्यांत िौकीन! वरील गायकाांकिून 

महाराज स्वत: त्याांचे िागीदा होऊन विकत असत. हदू्दखाांनी अवत 

मेहनतीने आपला आवाज तयार केला होता व म्हातारपर्णीही त्याांची 

रोज सहा तासाांची मेहनत चाल ू असे. " एवढी कसरत आता तमु्ही 

किाला करता?"असे कोर्णी ववचारले तेव्हाां ते म्हर्णाले, "मी म्हातारा 

झालो असे कोर्णी म्हर्णाले तरी चालेल पर्ण माझे गार्णे म्हातारे झाले असे 

कोर्णी म्हर्ण ूनये. "इतके जोरकस ते गात असत. लखनौ येथे असताना 

एक वदवस मेहनत करत असताना याांच्या जबि्याच्या तानेचा गिगिाट 

ऐकून तळमजल्यावर बाांधलेला घोिा ठार्णबांद तोिून पळून गेला अिी 

आख्यावयका आह.े वमयाां हदू्दखाांचे सांगीतप्रेम इतके ववलिर्ण होते की, 

सांगीताच्या ररयाजामध्ये कसलीही अिचर्ण येऊ नये म्हर्णनू पषु्कळ वषे 

त्याांनी लग्न केलेच नाही.  



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

19 
 

बिे गलुाम अल्लींचे चलुते व विीलही असेच ररयाज करण्याचे 

महत्व जार्णत होते. योग्य काळी त्याांची लग्ने ठरली व ररवाजाप्रमार्णे 

मेजवानीसाठी लागर्णारे सवा सावहत्य मखु्यत: तपू, रवा, बदाम, वपस्ते . 

खारीक, बेदार्णे इ. त्याांच्या घरी आर्णनू ठेवलेले. रात्ी ह ेदोघे भाऊ त्या 

सामानाकिे पहात बसलेले असताना एक भाऊ दसुऱ्याला म्हर्णतो 

"सामान तो खबू इकट्टा हुआ ह"ै 

"हाां मेहनत करनेके वलये यह छ: मवहनेतक जाएगा" 

"वफर क्या इरादा ह?ै" 

"अरे भाई िादी तो कभी भी हो सकती ह ै--- लेवकन यह सामान 

दखेकर और छ: मवहने मेहनत करनेको जी चाहता ह-ै--" 

आवर्ण दसुऱ्या वदविी लग्न लाांबर्णीवर टाकल्याचा वनिय या दोघा 

भावाांनी जमातीला कळवला व दपु्पट जोराने ररयाज सरुू केला.  

ररयाजाववषयीच प्रख्यात सारांगीवाले म. कादरबि आपल्या 

वविलाांची गोष्ट साांगत. कादरबिाांची मात:ुश्री एके वदविी सकाळीच 

वारली तेव्हाां ते कळवायला ते विष्याच्या घरी तालीम चाल ूअसताना 

गेले आवर्ण रित रित वविलाांना ती बातमी साांवगतली. तेव्हाां "अबे 

बेवकूब, रोता क्या ह?ैजाओ भाई वबरादरीको बलुाओ, सब तय्यारी करो, 

वफर मझुे बलुाने आओ"असे त्याांना खिसावनू काही वविेष झालेच 
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नाही असे समजनू त्यानी तालीम पढेु चाल ू ठेवली. मसुलमान 

गायकाांववषयी केिवराव भोळे याांनी व्यक्त केलेले मत असे आह ेकी ते 

सवास्वाचे अपार्ण करून ररयाज करतात. "खबू खाना और वदनरात ररयाज 

करना "हाच त्याांचा मांत्! वरील दोन वकस्से याची साि दतेात.  

आपल्या घराण्याच्या गायकीववषयी काही गायक वकती हट्टी होते 

(कट्यार काळजात घसुली"चे सतू्) त्याववषयी हदू्दखाां याांची आठवर्ण 

अिी आह.े त्याांच्या वेळी ग्वाल्हरे दरबारात इनायतखाां म्हर्णनू दसुरे एक 

गवई नोकर होते. त्याांच्या अांगचे गरु्ण पाहून व सांगीत ऐकून हदू्दखाांनी 

त्याना आपले जावई करून घेतले. इनायतखाांही आनांदाने जावई झाले-

-- हते ु हा की, दरबारात अन्सनदात्याांनी मानलेली हदू्दखाांची गायकी 

आपर्णास वमळावी. पर्ण हदू्दखाांच्या लिात ही गोष्ट येताच "मलुगी वदली 

म्हर्णनू गायकी दरे्णार नाही" असे त्यानी स्पष्टपर्णे साांवगतले. िेवटी 

दरबारातील वैद्यराज मोठे प्रेमळ व सांगीतप्रेमी असल्यामळेु व त्याांचा 

इनायतखान याांच्यावर लोभ असल्यामळेु त्यानी हदू्दखाांिी सांधान बाांधले 

व ते हदू्दखाांकिून तालीम घेऊ लागले व नांतर इनायतखाांनी वैद्यबवुाांना 

सतार विकवायची व हदू्दखाांची गायकी वैद्यबवुाांनी इमायतखाांना 

विकवायचे असे ठरून इनायतखान याांनी ग्वाल्हरे घराण्याची गायकी 

सांपादन केली.  
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वनस्सार हुसेनखाां ह े ग्वाल्हरे घराण्याची गायकी कायम ठेवर्णारे 

गायक व रामकृष्र्ण वझेबवुाांचे उस्ताद. ते महाराष्रात येऊन रावहले होते. 

त्याांची स्मरर्णिक्ती तीव्र असांख्य वचजा सहज पाठ झाल्या. त्याांची 

राहर्णी ब्राह्मर्णी पद्धतीची होती. गळयात जानवे घालीत व श्रावर्णी 

सोमवारचा उपास करत. लहानपर्णी िास्त्री पांविताांकिून वििर्ण, 

भागवतातील श्लोक व मोरोपांताांच्या आयाा पाठ. त्यामळेु त्याांची वार्णी 

िदु्ध व ससुांस्कृत झाली त्यामळेु त्याांची जात ओळखनू येत नसे. "मला 

मागील जन्समी गायन विकण्याची इच्छा झाली म्हर्णनू मी मसुलमान 

झालो व ववद्या विकलो आता ती इच्छा परू्णा झाली तेव्हाां पढुील जन्सम 

ब्राह्मर्णाचे पोटी घेर्णार असे म्हर्णनू गळयातले यज्ञोपववत दाखवीत.  

वर उल्लेखलेल्या हदू्द - हस्सखूाांपैकी हस्सखूाां अिा करारीने 

गायचे की त्यानी आपल्या कलेचा दजाा राखण्याकररता स्वत:च्या 

प्रार्णाांचीही पवाा केली नाही. एकदा एका महवफलीत सिूबदु्धीने दरबारी 

गायक बिॅ महांमदखानी ( या महांमदखाां याांची गायकी त्याांचे गार्णे चोरून 

ऐकून हदू्दखाांनी कां ठस्थ केली होती त्याचा हा राग. ) त्याांची खपू तारीफ 

करून ज्या वमया मल्हाराच्या वचजेत ’किक वबजलीची तान’ आह ेती 

चीज म्हर्णण्याची फरमाइि केली. अस्ताई अांतरा चाांगला घोळून 

तानबाजीस सरुवात केल्यावर किक वबजलीची तान घेऊन महांमदखान 
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याांचेकिे हस्सखूाांनी पावहले. तेव्हाां महांमदखान म्हर्णाले, "बेटा ठीक ह,ै 

और एक दफे लेना"तेव्हाां हस्सखूाांने मोठ्या जोराने ती पनु्सहा घेतली. पर्ण 

काय त्याबरोबर िाव्या अांगाची फासळी चढली व रक्ताची उलटी झाली. 

त्याांचे आजोबा नथन पीरबिानी िेल्याने ती फासळी बाांधनू म्हटले, 

"बेटा आज तरी मरावयाचेच, उद्या तरी मरावयाचेच! मग तान घेऊनच 

मर! तसा मरू नकोस. तझुे नाव तरी होईल" नातवाने (हस्सखूाांने) 

महांमदखाांचे कपट ओळखनू, वचिून सही सही तिी तान घेतली ! 

श्रोतमृांिळींनी वाहवा केली पर्ण काय हस्सखूाां खाली पिले आवर्ण 

तत्काळ गतप्रार्ण झाले. कलेच्या इभ्रतीसाठी प्रार्ण दरे्णाऱ्या कलावांताचे 

दसुरे नाव जगातील कलेच्या इवतहासात सापिेल काय? 
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३. टदल जलता है तो ---! 

 

 

 

 

२७ ऑगस्ट १९७६ या वदविी आपल्या कारकीदीच्या विखरावर 

असताना हृदयववकाराच्या तीव्र धक्क्याने एका सरेुल गायकाचा 

अचानक अांत झाला. आपले "वदल जलता ह ैतो जलने दो " ह ेगीत 

त्याने नकुतेच गाइले होत.े लतादीदीबरोबर अमेररकेतील िेराइट या 

िहरात त्याचा दौरा चाल ू होता आवर्ण तो दौरा अधावट टाकूनच 

आपल्या जीवनाचा वनरोप त्यास घ्यावा लागला होता.  

२२जलुै १९२३ या वदविी मकेुिचन्सद माथरुचा जन्सम पांजाबातील 

लवुधयाना िहरी झाला. वपताजी जोरावरचन्सद माथरु आवर्ण त्याांच्या पत्नी 

चान्सद रानी याांचे ह ेसहावे अपत्य. त्याच्याहून लहान आर्णखीही चार 

भावांिे त्याला होती. विील अवभयांता होते. वदल्लीत रहात होते.  
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लहानपर्णापासनूच मकेुिला गाण्याचे फार वेि! आवर्ण आवाजही 

चाांगला होता. त्या काळात तरुर्ण वपढीचे दवैत म्हर्णजे के. एल. सहगल 

आवर्ण मकेुिला त्याच्याच गाण्याचे वेि. आपल्या खोलीत बसनूच 

त्याचे गायन चालायचे! मकेुिची बहीर्ण सुांदर प्यारीला सांगीत 

विकवायला येर्णाऱ्या मास्टरजीना िेजारच्या खोलीत बसनू त्याांचे 

सांगीत ऐकर्णारा मकेुिच चाांगला विष्य होऊ िकतो ह ेध्यानात आले. 

त्याांच्याकिून जी काय तटुपुांजी सांगीताच्या ज्ञानाची विदोरी वमळाली 

तेवढेच काय ते मकेुिचे सांगीतवििर्ण. मधनू मधनू आपले कौिल्य 

छोट्या छोट्या मैवफलीतनू तो वमत्मांिळींसमोर पेिही करायचा. पर्ण 

सांगीत हा पोटापाण्याचा व्यवसाय होऊ िकतो ह ेजोरावरचांद याांना मान्सय 

नसावे त्यामळेु दहाव्या इयत्तेनांतरच वििर्ण सोिून सावाजवनक 

बाांधकामखात्यात त्यानी मकेुिला वचकटवनू वदले. पर्ण तेथे राहूनही 

आपला सांगीताचा व्यासांग त्याने चाल ूठेवला आवर्ण काही वाद्याांवरही 

प्रभतु्व वमळवले.  

त्याच काळात एका लग्नात त्याच्या नात्यातच असलेले मोवतलाल 

मुांबईहून आलेले होते आवर्ण त्याांच्यासमोर "पहा आमचाही बच्चा कसा 

गातो " असे म्हर्णनू मकेुिला गाण्यासाठी त्याच्या नातेवाइकानी पढेु 

ढकलले. मोवतलाल वचत्पटिेत्ात नावाजलेले अवभनेते होते आवर्ण 
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थोिेफार गातही होते. त्यामळेु मकेुिचे गार्णे त्याना बरेच भावले आवर्ण 

त्याला आपल्याबरोबर मुांबईस घेऊन जायला तयार झाले. आपल्या घरी 

त्याची रहायची सोय करून मोवतलाल याांनी त्याांना पांवित जगन्सनाथ 

प्रसाद याांचेकिे िास्त्रीय सांगीताचे वििर्ण वमळावे अिी योजनाही केली 

पर्ण त्याचबरोबर आपला मागा स्वत:च िोधावा असा सल्लाही वदला.  

त्याकाळात पार्श्ागायनाची पद्धत फारिी रूढ झालेली नव्हती व 

मकेुिला गोि गळयानरोबरच रुबाबदार व्यवक्तमत्वही लाभले 

असल्याने विवाय मोवतलाल याांचे अप्रत्यि का होईना सहाय्य होतेच 

त्यामळेु फारसा सांघषा करावा न लागता "वनदोष"या १९४१ मध्ये 

वनवमाती झालेल्या वचत्पटात गायक नट म्हर्णनू त्याला प्रवेि वमळाला. 

"वदलही बझुा हुआ हो तो" ह ेत्याचे पवहले वचत्पट गीत. त्या वचत्पटात 

नवलनी जयवन्सतबरोबर त्याने भवूमका केली होती आवर्ण सांगीत वदग्दिाक 

अिोक घोष यानी वचत्पटास सांगीत वदले होते. पर्ण तो वचत्पट काही 

खास चालला नाही आवर्ण काही काळ मकेुिला सांधीची वाट पहार्णे 

नविबी आले पर्ण त्या काळात त्याने पार्श्ागायन हचे आपले िेत् आह े

ह ेजार्णनू त्यातच स्वत:ला झोकून द्यायचे असा वनर्णाय केला..  

वचत्पट जरी यिस्वी झाला नाही तरी वचत्पटातील हीरो आवर्ण 

गायक असा दहुरेी प्रभाव वचत्पटिौवकनाांवर पिल्याविवाय थोिाच 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

26 
 

रहातो, पर्ण वचत्पटात प्रवेि करण्यापवूीच मकेुिच्या व्यवक्तमत्वाची 

जाद ूसरला नावाच्या उमलत्या कळीवर पिली आवर्ण मकेुिचेही वदल 

वतने घायाळ केले. पर्ण या दोन प्रेमी जनाांचे मीलन होण्यात बरेच 

अिथळे होते. पवहला प्रमखु अिथळा म्हर्णजे सरला ही वत्वेदी या 

गजुराती ब्राह्मर्ण कुटुांबातली तर मकेुि पांजाबदा पतु्तर आवर्ण त्यात 

कायस्थ म्हर्णजे वत्वेदींच्या दृष्टीने कवनष्ठ जातीचा . त्यावेळी मकेुि 

घरदार नसर्णारा आवर्ण आवथाक प्राप्तीही बेताचीच असलेला. विवाय 

वसनेमातील मार्णसू म्हर्णजे भानगिीचाच असर्णार ह े समीकरर्ण रूढ 

होतेच. याउलट रायचन्सद वत्वेदी म्हर्णजे सरलाचे वपताजी लिाधीि. 

अश्या सगळयाच गोष्टी अगदी प्रवतकूल त्यामळेु त्याांच्याकिून लग्नास 

मान्सयता वमळर्णे िक्यच नव्हते. उलट सरलाच्या प्रेमप्रकरर्णाचा सगुावा 

लागताच वतला घराबाहरे पिण्याचीही बांदी घालण्यात आली होती . 

श्रावर्णातील सोमवार म्हर्णनू विवमांवदरात जाण्याची वमळालेली मभुाच 

काय ती वतला लाभलेली सांधी आवर्ण वतचा बरोबर वापर करत वतने 

आवर्ण मकेुिने कावन्सदवलीच्या विवमांवदरात मोवतलाल याांच्याच 

उपवस्थतीत लग्नाचा बेत पार पािला. तो वदवस होता २२ जलुै १९४६! 

मकेुिचा २३ वा वाढवदवस त्याच वदविी होता. ह े लग्न काही फार 

वटकर्णार नाही असा सगळयाांनाच वाटत होते. पर्ण मकेुिच्या अांतापयांत 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

27 
 

त्यानी एकमेकास साथ वदली. तोपयांत त्याचा पररवार दोन मलुगे आवर्ण 

तीन मलुी असा बहरलाही होता. त्यातील वनवतन यानेही वविलाांचा 

वकत्ता वगरवला.  

पार्श्ागायक म्हर्णनू मकेुिची खरी ओळख झाली ती मोवतलाल 

याांच्याच १९४५ मध्ये वनघालेल्या "पेहली नजर" या वचत्पटामळेु. आह 

वसतापरुी याांनी वलवहलेल्या गीताांना अवनल ववर्श्ास यानी त्या वचत्पटास 

सांगीत साज चढवला होता. अवनलदाांच्या समोर मोवतलालनी मकेुिला 

सादर करून "याला एक सांधी गाण्याची दऊेन पहा"असा आगह केला 

आवर्ण मकेुिचे गार्णे ऐकल्यावर अवनलदाांनाही वाटले की "आह,े पोरात 

काहीतरी चमक आह"े पर्ण वचत्पट वनमााता मझर याला हा वनर्णाय पसांत 

नव्हता. कारर्ण यापवूीचा मकेुिचा ’वनदोष’ चालला नव्हता"या नव्या 

पोराला घेऊन माझ्या वपक्चरचे वाटोळे करायचे नाही मला. " असे त्याने 

स्पष्ट बजावले. अथाात मोवतलालना ह ेआविले नाही. खरे तर "माझी 

गार्णी मकेुि म्हर्णेल अिी त्याांची प्रथम अटच होती. पर्ण अिॅलतटू्ट 

वनमाात्यापढेु त्याचे काही चालले नाही म्हर्णनू त्यानी "ठीक आह ेतर मग 

माझी गार्णी मीच म्हर्णतो. " असा आपला वनर्णाय सनुावला आवर्ण 

वनमाात्याला तर नट म्हर्णनू मोवतलालच हवा असल्याने त्याला ह ेमान्सय 

करण्यावाचनू गत्यांतर नव्हते. आता अवनलदाांवर मात् ह ेएक सांकटच 
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आल,े कारर्ण मकेुि ऐवजी मोवतलालकिून गार्णे म्हर्णवनू घेर्णे म्हर्णजे 

त्याांच्या दृष्टीने आगीतनू फुफाट्यात पिण्यासारखेच होते. त्यामळेु त्यानी 

"दोघाांचेही राहू द्या मोवतलालची गार्णी मीच म्हर्णतो" असे वनवाार्णीचे 

अस्त्र काढले. यालाही वनमाात्याची काही हरकत नव्हती.  

यात वबचारा मकेुि आपली एवढी चाांगली सांधी गेल्यामळेु जाम 

वैतागला व "सांगीत वदग्दिाकच गार्णी म्हर्ण ू लागले तर 

आमच्यासारख्याांचे काही खरे नाही "असे म्हर्ण ूलागला. त्याचे ह ेउद्गार 

अवनलदाांच्या कानावर गेले. तसे त्याांनाही मकेुिला सांधी द्यावी अस े

वाटतच होते िेवटी त्यानी मकेुिला व वनमाात्याला बोलावनू घेतले 

आवर्ण वनमाात्याला साांवगतले "याच्याकिून आपर्ण गार्णी म्हर्णनू घेऊ 

आवर्ण जर तलुा पसांत पिलीच नाहीत तर मी ती पनु्सहा म्हर्णेन आवर्ण 

मगच ती आपर्ण वचत्पटात टाकू" वनमाात्याने कसाबसा होकार वदला. 

आवर्ण िेवटी सगळी गार्णी मकेुिच्या आवाजातच तयार झाली.  

पर्ण त्यातही "वदल जलता ह ै तो जलने दो" वनमाात्याला काही 

केल्या पसांत पिेना ते गार्णे वपक्चरमधनूच काढून टाकण्याचा त्याने हट्ट 

धरला िेवटी अवनलदाांनी वचत्पट ररलीज झाल्यावर एक आठविाभर 

वाट पहा आवर्ण जर ते गार्णे प्रेिकाांना पसांत पिले नाही तर दसुऱ्या 

आठवि्यात ते काढून टाका अिी तिजोि करण्यास त्याला तयार केले 
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. वचत्पट प्रदविात झाला आवर्ण "वदल जलता ह"ै याच गाण्याला जनतेने 

िोक्यावर घेतले आवर्ण ते काढून टाकण्याचा प्रश्नच उरला नाही. आवर्ण 

त्याचबरोबर मकेुिचे गायक म्हर्णनू स्थान वनवित झाले.  

मकेुिवर त्या काळातील प्रवसद्ध गायक नट कुन्सदनलाल सहगल 

याांचा अवतिय मोठा प्रभाव होता तो सदवै आपल्या सांगीतातील या 

दवैतासारखाच गाण्याचा प्रयत्न करायचा. असां म्हर्णतात की"वदल 

जलता ह ैतो जलने दो" ह ेत्याने गाइलेले गीत ऐकल्यावर"आिया आहे, 

मला तर मी ह े गीत म्हटल्याचे आठवतही नाही"असे उद्गार स्वत: 

सेहगेलनीच काढले. त्यावेळी रेकॉिावर गायकाचे नाव नसे. या 

गाण्याववषयी आर्णखी एक काळीज हलेावनू टाकर्णारी गोष्ट म्हर्णजे 

िेरॉइटला झालेल्या कायाक्रमात मकेुि यानी ह ेगार्णे म्हटले आवर्ण त्याांच े

ह ेिेवटचेच गीत ठरले.  

मकेुिला सेहगलच्या प्रभावाखालनू मकु्त करण्याचे शे्रय नौिाद 

याांच्याकिे जाते. मकेुिला त्याांनी स्पष्ट साांवगतल,े "तलुा पवब्लककिून 

वहावा वमळाली आह ेपर्ण खरे तर ती ’मकेुि’ला नाही तर ’के. एल. 

सहगल’ला वमळाली आह े जर मकेुि म्हर्णनू आपली कारकीदा 

घिवायची असेल तर तझु्या पद्धतीने तलुा गायला पावहजे. "असे त्यानी 

त्याला बजावले पर्ण त्याचबरोबर एक गमतीची गोष्ट म्हर्णजे 
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"अन्सदाज"मध्ये त्यानी वदवलपकुमारची गार्णी मकेुिकिून गाऊन घेतली 

आवर्ण राजकपरूची रफीकिून. पर्ण पढेु मात् मकेुिने जरी बहुतेक सवा 

नायकाांना आवाज वदला असला तरी त्याची जास्त प्रवसद्धी 

राजकपरूसाठी केलेल्या पार्श्ागायनामळेुच झाली व तो राजकपरूचा 

आवाज म्हर्णनू ओळखला गेला. आवर्ण त्याांची दोस्तीही इतकी खास 

होती की मकेुि गेल्याचे कळल्यावर राजकपरूला अश्र ूआवरले नाहीत. 

"आज मेरी आवाज चली गयी" असे उद्गार त्याने काढले.  

. मकेुिव्या आवाजास एक ववविष्ट बाज होता. तॉ आवाज 

खरोखर त्याच्या काळजातनूच आला आह े असे वाटे. पर्ण तरीही 

िास्त्रीय सांगीतावर आधाररत गार्णी म्हर्णण्यास त्याचा आवाज अनकूुल 

नव्हता असेच म्हर्णावे लागेल. तसा िास्रीय सांगीताचा अभ्यासही 

त्याला करता आला नव्हता. सांगीतवदग्दिाकाांनाही याची कल्पना 

असल्यामळेु िांकर जयवकिनसारख्या मकेुिभक्त सांगीतवदग्दिाकाांनी 

दवेखल एकादचे रागदारीवर आधाररत "मतवाली नार " सारखे गार्णे 

त्याच्याकिून म्हर्णनू घेण्याचे धािस केले िांकर जयवकिन याांचे 

सहाय्यक व नांतर परू्णापर्णे सांगीतवदग्दिाक झालेल्या दत्ताराम यानी मात् 

"आस ू भरी ह ै "सारखे परू्णापर्णे िास्त्रीय म्हर्णता येईल असे गार्णे 

मकेुिकिून फारच उत्तम पद्धतीने म्हर्णनू घेतले आह.े तीच गोष्ट "मझु े
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तमुसे कुछ भी ना चावहये "(कन्सहयैा) या गाण्याबद्दल म्हर्णता येईल. पर्ण 

अिी गार्णी अपवादच! राजकपरूच्याच "वदल ही तो ह"ै वचत्पटात इतर 

सवा गाण्याांसाठी मकेुिचा आवाज वापरर्णाऱ्या रोिन याना"लागा 

चनुररमे दाग " गाण्यासाठी मात् मन्सना िेचा वापर करावा लागला.  

सवचनदवे बमान, सवलल चौधरी याांनी त्याच्या आवाजातील ददा 

अचकूपर्णे वापरून "चलरी सजनी ""कही दरू जब वदन "अिी अववट 

गोिीची गार्णी बनवली. नौिाद याांनीही मकेुिचा वापर अश्याच 

पद्धतीने करून त्यातील ववविष्ट उच्चारपद्धती गाण्याची गोिी वाढव ू

िकेल अश्या पद्धतीने वापरला. पर्ण तरीही या सांगीतवदग्दिाकाांबरोबर 

मकेुिची अवतिय थोिी गार्णी आहते.  

कल्यार्णजी आनांदजी, िांकर जयवकिन व त्यानांतर लक्ष्मी- प्यारे 

ही जोिी ह ेमकेुिचा घाउक वापर करण्यात अवधक आघािीवर होते, 

त्यात िांकर जयवकिन याांनी सांगीत वदलेल्या वचत्पटात राजकपरूचेच 

बरेच आहते पर्ण तसे कल्यार्णजी आनांदजी याांच्याबाबतीत नसले तरी 

त्यानी मकेुिचा अवधक वापर केला आवर्ण तो कोठेही अयोग्य वाटला 

नाही. लक्ष्मीकाांत प्यारेलाल याांच्याही बाबतीतही असेच म्हर्णता येईल. 

त्याांनीही मकेुिचा आवाज तेवढ्याच मोठ्या प्रमार्णात वापरला आह.े 
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त्याखालोखाल त्याचकाळात रवी, आवर्ण वचत्गपु्त याांनीही मकेुिचा 

आवाज वापरला आह.े  

" वो सबुह वफर कभी तो आयेगी" वकां वा "आ अब लौट चले" 

"ओठोंपे सचाई रहती ह"ै "सब कुछ सीखा हमने" "जीना यहाां मरना यहाां 

"अिी काही गार्णी अिी आहते की ती इतर कोर्णी म्हटल्याची 

कल्पनाही आपर्ण करू िकत नाही. ती वचत्पटात राजकपरूने म्हटली 

आहते ह े वेगळेच. पर्ण यहुदीमधील "ये मेरा दीवानापन ह"ै वकां वा 

"सारांगा तेरी यादमे" वकां वा "वदल ढूांढता ह"ैही गार्णी राजकपरूने म्हटली 

नसनूही मकेुिनेच म्हर्णायला हवी होती ह ेमान्सय करावे लागेल. "सहुाना 

सफर " या वदलीपकुमारसाठी म्हटलेल्या गाण्यात जो ताजेपर्णा जार्णवतो 

तो अगदी वेगळाच त्यावेळी हाच का ददाभरी गीते गार्णारा मकेुि असे 

वाटते.  

ओ. पी. नय्यर, मदनमोहन व सी. रामचांद्र या त्या काळातील 

महत्वाच्या सांगीतवदग्दिाकाांनी मात् मकेुिच्या आवाजात फारच कमी 

गार्णी सांगीतबद्ध केलेली वदसतात. पर्ण त्याचबरोबर कारकीदीची 

सरुवात करून दरे्णाऱ्या अवनलदा व सैगलच्या प्रभावातनू मकु्त करर्णाऱ्या 

नौिाद याांच्या सांगीत वदग्द्रिानाखालीही मकेुिने खपूच कमी म्हर्णजे 

अनकु्रमे १९ व २६ गार्णीच म्हटली आहते. रोिन याांनीही मकेुिचा 
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आवाज कमीच वापरला पर्ण त्याच्याकिून गाऊन घेतलेली सवा गार्णी 

गाजली.  

मकेुिने अवभनेता व वनमााता या भवूमकाही पार पािण्याचा थोिा 

प्रयत्न केला पर्ण त्यात त्याला काही फार यि लाभले असे म्हर्णता येत 

नाही. आपल्या दीघा कारकीदीत मकेुिने कमीच (तेरािेच्या आसपास) 

गार्णी गाइली. (एक मराठी गार्णेही त्याने गायले आह.े सप्तपदी 

वचत्पटातील "एकदा येऊन जा")त्याचे एक कारर्ण म्हर्णजे १९५१ मध्ये 

त्याने स्वीकारलेला "मािकुा"हा वचत्पट, त्यात त्याने भवूमका केली 

होती व करारानसुार तो वचत्पट परू्णा होईपयांत इतरत् कोठे कसलेच काम 

न करण्याची अट चकूुन मान्सय करून बसला . आवर्ण त्याचा कालाववध 

बराच लाांबला. ’अनरुाग’ हा एक वचत्पटही त्याने काढला व त्याचे 

सांगीतही वदले पर्ण या गोष्टी त्याच्या कारकीदीस फायदिेीर न ठरता त्या 

काळात मकेुिने गायन सांन्सयास घेतला असा गैरसमज होऊन त्याची 

त्याला मोठीच झळ बसली.  

एक व्यक्ती म्हर्णनू मकेुिचा सच्चेपर्णा त्याांच्या आयषु्यातील एका 

घटनेवरून समजतो. त्या काळात स्टेजिोज करण्यास त्याने सरुवात 

केली होती . मॉररिसहून एक व्यक्ती त्याचे स्टेजिोज आयोवजत 

करण्यासाठी आली होती व त्याला भेटण्यासाठी मकेुि आपल्याबरोबर 
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१२-१३ वषााच्या वनवतनला घेऊन गेला. करार करण्यासाठी आलेल्या 

व्यक्तीने मकेुिला ३००० रु (त्यावेळी त्याचे मलू्य बऱ्यापैकी होते) 

अनामत म्हर्णनू वदले त्यावेळी मकेुिने ते पैसे तसेच आपल्या मलुाच्या 

हातात दऊेन म्हटले, "बेटा ही रक्कम त ूघे. िो अजनू तीन मवहन्सयानांतर 

आह.े मधल्या काळात जर माझे काही बरे वाईट झाले तर ह ेपैसे कोर्णी 

वदले होते त्याला परत करण्याची जबाबदारी तझुी राहील" ह े ऐकून 

वबचारा वनवतन रिायलाच लागला. अथाात तसे काही झाले नाही. पर्ण 

पढेु बऱ्याच वषाानांतर तसेच घिायचे होते आवर्ण दौरा चाल ूअसतानाच 

मकेुि जग सोिून गेला.  

चार वेळा वफ़ल्मफ़ेअर ऍवॉिा, तीन वेळा बेंगाल वफल्म जनॅावलस्ट ऍवॉिा 

व एकदा नॅिनल वफल्म ऍवॉिा ने मकेुिला भषूवण्यात आले. आज मकेुिला 

जाऊन ४१ वषे होत आहते तरी त्याने गायलेली गीते रवसकाांच्या काळजावर 

दीघा काल राज्य करत रहार्णार यात िांकाच नाही.  
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४. बाबूजी! 

 

 

 

 

जलुै मवहन्सयाची २५ तारीख असनू रेविओवर "खषु ह ैजमाना आज पहलेी 

तारीख ह"ै ह ेगारे्ण वाज ूलागल्यामळेु मी एकदम चक्रावनू गेलो मी सेवावनवतृ्त 

झालो तरी इतके काळचे भान ववसरलो यावर ववर्श्ास बसेना पर्ण तेवढ्यात 

वनवेदकाने आज बाबजूी म्हर्णजे सधुीर फिके याांचा जन्समवदन(२५ जलुै) आह े

म्हर्णनू ह ेगारे्ण लावले असे साांगनू माझी सांियवनवतृ्ती केली. सन १९५४ मधील 

"पहली तारीख" याच नावाच्या वचत्पटातील ह ेगार्णे ! रेविओ सीलोनने प्रत्येक 

मवहन्सयाच्या पवहल्या तारखेस ह े गार्णे लावण्याचा प्रघात कधी सोिला नाही 

आवर्ण आता एफ एम चॅनेलनेही ती परांपरा चालवली आह े आज त्ेसष्ठ 

वषाानांतरही ते वततकेच आनांददायक वाटते, त्याला वकिोरकुमारची िैली 

कारर्णीभतू आह,े वततकीच बाबजूींनी वदलेली मजेदार चालही! 

अवतिय हलाखीत बालपर्ण गेलेल्या बाबजूींनी सांगीत हचे आपले ध्येय 

ठरवले होते ह े वनवित. कोल्हापरू या आपल्या जन्समस्थानी वामनराव पाध्ये 

याांच्याकिे त्याांनी िास्त्रीय सांगीताचे धिे घेतले. आवर्ण विील अचानक 
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गेल्यामळेु घर सोिून अथाप्राप्तीसाठी दिेभरात अिरि: दारोदार वफरून आपली 

उपजीववका करण्याची पाळी त्याांच्यावर आली. तश्याही वस्थतीत त्याांनी वकती 

कठोर पररश्रम करून आपले स्वत्व राखले याची कहार्णी त्याांच्याच िब्दात 

त्याांच्या "जगाच्या पाठीवर" या आत्मवतृ्तपर पसु्तकात वाचायला वमळते. पर्ण 

त्याांच्या वनलेप वतृ्तीमळेुच की काय या आत्मवतृ्ताचा पढुील भाग ज्यात त्याांच्या 

कतृात्त्वाचा भाग वाचायला वमळाला असता तो त्यानी वलवहला नाही याबद्दल 

हळहळ वाटते.  

भावगीतगायक अिीच प्रवसद्धी वमळत असताना प्रभात कां पनीत सांगीत 

वदग्दिाक म्हर्णनू आपल्या कारकीदीची सरुवात त्याांनी १९४६ या वषी 

वनघालेल्या "गोकुल" या वचत्पटापासनू केली. वहांदी वचत्पटसषृ्टीतील 

मानापमानाच ेप्रयोग त्याांच्या स्वावभमानी वतृ्तीस मानवले नाहीत असे वदसते 

विवाय मराठी वचत्पटसषृ्टीत त्याना मानाचे पान वमळत असल्यामळेुही त्यानी 

वतकिे दलुाि केले असावे त्यामळेु त्याांनी सांगीत वदलेल्या १०१ वचत्पटाांमध्ये 

वहांदी वचत्पटाांची सांख्या फक्त २१च आह.े  

भावगीत गायक ही त्याांची ओळख त्याांनी कायम ठेवली आवर्ण 

बऱ्याचवेळा त्याांच्या इतर सांगीतकाराांच्या बरोबर केलेल्या गीतगायनाचीच 

जास्त आठवर्ण आपल्याला होते. "िोळयामधले आस ू पसुती" वकां वा "कुठे 

िोधसी रामेर्श्र" वकां वा "वतन्सही लोक आनांदाने " अिी त्याांची भावगीते अवतिय 

कर्णामधरु झालेली आहते. त्या गायनाच्या वेळी आपर्ण सांगीतकार नसनू केवळ 

गायकच आहोत व सांगीतकाराला अवभप्रेत भावच आपल्या गायनातनू 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

37 
 

वदसायला हवा याववषयी ते वकती दि असत याववषयी सांगीतकार यिवांत दवे 

याांनी वलहूनही ठेवले आह.े  

बाबजूींचे एक वैविष््टय म्हर्णजे त्याांना चाल फारच चटकन सचुत असे . 

त्याववषयी त्याांया गीतरामायर्णातील पवहल्याच गीताची आठवर्ण 

साांगण्यासारखी आह.े. ह े गीत तयार करून आपर्ण बाबजूीना वदले असा 

गवदमाांचा समज तर ते आपल्याला वमळाले नाही असा बाबजूींचा दावा (आवर्ण 

बाबजूीच्या व्यववस्थतपर्णाचा ववचार केल्यास तो खराही असर्णार) आता 

आपर्ण पनु्सहा गीत करर्णार नाही असा अण्र्णाां(गवदमाां)चा हट्ट पर्ण आकािवार्णीचे 

काम त्यामळेु अिलेले! कारर्ण गीत आकािवार्णीवर प्रसारर्ण करण्याचे 

वेळापत्क जाहीर झालेले! ते दसुऱ्या वदविी सकाळी आकािवार्णीवर प्रसारर्ण 

व्हायचे ठरलेले व ध्ववनमदु्रर्णासाठी आधल्या वदविी रात्ी सवा कलाकार 

जमलेले असताना उद्भवलेला हा वाद.  

िेवटी आकािवार्णीचे प.ु मां. लाि याांनी अण्र्णाांना एक खोलीत अिरि: 

कोंिून आता गीत तयार झाल्यावरच दार उघिण्यात येईल असे साांवगतले. मधनू 

मधनू चहाच े कप पाठवण्यात येतील एवढाच वदलासा दणे्यात आला. पर्ण 

कववराजही असे बहाद्दर की त्याांनी "स्वये श्रीरामप्रभ ूऐकती " ह ेअवतिय प्रसन्सन 

गीत एका बैठकीत आवर्ण तेही एकटाकी मळुीच खािाखोि न करता वलहून 

खाली ग. वद. मािगळूकर अिी लफ्फेदार सही करून लािाांच्या पढ्ुयात टाकून 

त्याांची वचांता दरू केली आवर्ण बाबजूींनी तेथल्यातेथे त्या काव्यावर सांगीतसाज 

चढवनू स्वरबद्ध करून वततक्याच बहारदार पद्धतीने सादर केले. धन्सय ते 
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कववराज आवर्ण धन्सय ते सांगीतकार. गीतरामायर्णातील "पराधीन आह ेजगती" 

या गाण्याववषयी प्रथम तयार केलेली चाल आयत्या वेळी बदलनू ते गारे्ण 

म्हटल्याचा स्वतः बाबजूींनीच एका वठकार्णी उल्लेख केलेला आढळतो.  

अिाच एका प्रसांगाववषयी सांगीतवदग्दिाक कोिल इनामदार याांनी 

साांवगतलेला वकस्सा नमदू करण्यासारखा आह.े बाबजूी आवर्ण गवदमा या दोन 

वदग्गजाांनी अनेक वचत्पटाांसाठी काम केले. "गीतरामायर्ण" सारखी 

यगुपररवतानीय वनवमाती त्याांनी केली परांत ुत्याांच्या राजकीय मतप्रर्णाली अगदी 

दोन ववरुद्ध टोकाच्य़ा! बाबजूी हािाचे सांघस्वयांसेवक तर गवदमा 

स्वातांत्र्यलढ्यापासनू कॉ ांग्रेसचे पक्के पाईक. या दोन वदग्गजाांना घेऊन 

वचत्पटिेत्ातील आर्णखी एक वदग्गज राजा पराांजपे "लाखाची गोष्ट" या 

वचत्पटाची वनवमाती करत होते त्यावेळची गोष्ट. सहज सरुू केलेल्या सांभाषर्णाची 

गािी किावरून तरी राजकारर्णाकिे वळली आवर्ण अगदी वतखट चचेत त्याचे 

रूपाांतर होऊ लागले. िेवटी राजाभाऊां नी "तमुच्या राजकारर्णात माझ्या 

वपक्चरचा जीव चाललाय " असा बार्ण सोिल्यावर एकदम गवदमाांनी "असे 

का?" म्हर्णत पेन उचलल ेआवर्ण ववचारले "साांगा बर गीताची पार्श्ाभमूी काय 

ते?" आवर्ण राजाभाऊां नी गाण्याची भवूमका वर्णान करून साांवगतल्यावर दहा 

वमवनटात गारे्ण तयार करून गवदमा कागद राजाभाऊां च्या पढ्ुयात सरकवत 

म्हर्णाले. "ह ेघ्या गार्णां चाललो मी " असे म्हर्णनू ते उठले व तरातरा वनघाल.े 

अजनू ते बाबजूींच्याबरोबर झालेला वाद ववसरले नव्हते . ते दारापयांत पोचतात 

तोच त्याांच्या कानावर बाबजूींची हाक आली, "अहो अण्र्णा, वनघण्यापवूी 
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गाण्याची चाल ऐकून जार्णार नाही का? " आवर्ण लगेच त्याांनी ते गारे्ण त्याांना 

ऐकवलेही. ते गार्णां होतां "िोळयात वाच माझ्या त ूगीत भावनाांच े" 

बाबजूींच्या सांगीत कारकीदीचा ववचार करताना त्याांच्या इतकेच वहांदी 

वचत्पटसषृ्टीत सांगीत वदग्दिानात अवतिय मोठे कतृात्व गाजवर्णाऱ्या एका. 

व्यवक्तमत्वाची आठवर्ण झाल्याविवाय रहात नाी 

ते व्यवक्तमत्व म्हर्णजे सवचनदवे बमान . "दादा" सवचनदा आवर्ण सधुीर 

फिके अथाात बाबजूी याांच्यातील तीन महत्वाची साम्यस्थळे लिात 

घेण्यासारखी आहते. त्यातील पवहले म्हर्णजे दोघाांनाही सवामान्सयता वमळाली ती 

प्रथम उत्कृष्ट गायक म्हर्णनू व त्यानांतर सांगीत वदग्दिानाकिे ते वळले. सधुीर 

फिके याांनी गायलेल्या गाण्याांची सांख्या सवचनदाांच्या गाण्याांपेिा खपूच अवधक 

आह ेतरीही सवचनदा याांच्या आपल्याला माहीत असलेल्या गाण्याांची सांख्या 

फार नसली तरी त्याांच्याववषयी अगदी वकिोरकुमार आवर्ण लताजींनीही 

"गीताची चाल जिी सवचनदा म्हर्णनू दाखवत तसे व त्याांच्यासारखे गारे्ण 

आपल्याला जमत नाही " अिी कबलुी वदली होती तर बाबजूीच्या ववषयी सदु्धा 

तसेच म्हर्णता आले असते यात मळुीच सांिय नाही.  

अवतिय आदरर्णीय व्यक्ती म्हर्णनू त्याांच्या िेत्ात त्याांचा मान राखला 

गेला. आपल्या िालीन वतानाने त्याांनी आपल्याववषयीचा इतराांचा आदर 

वदवसेंवदवस ववृद्धांगत केला. दोघाांचीही सांगीतकारकीदा अगदी दीघा म्हर्णावी 

अिीच होती आवर्ण आयषु्याचा अखेरचा र्श्ास घेईपयांत उत्कृष्ट सांगीत दणे्याचा 

आपला वसा त्याां दोघाांनी कायम राखला. काळानसुार आपले सांगीत अगदी 
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नवनतून राहील अिी दिता त्या दोघाांनीही घेतली आवर्ण त्यामळेु त्याांचा 

जमाना सांपला असे उद्गार काही इतर सांगीतकाराांचे िेवटच्या काळातले सांगीत 

ऐकल्यावर काढले गेले तसे त्याांच्या बाबतीत झाले नाही. उलट त्याांचे सांगीत 

िेवटपयांत अवधकच समदृ्ध आवर्ण नावीन्सयपरू्णा होत गेले.  

दसुरे महत्त्वाचे साम्यस्थळ म्हर्णजे सवचनदा याच्या पत्नी मीरा व 

बाबजूीच्या पत्नी लवलता दोघीही उत्कृष्ट गावयका होत्या. पर्ण त्याचबरोबर जरा 

खटकर्णारे साम्य म्हर्णजे दोघींनाही स्वत:च्या सांगीतरचनेत फारच कमी स्थान 

त्या दोघाांनीही वदले. लवलताबाई ांनी लग्नापवूी व नांतरही काही वदवस त्या 

काळातील अनेक वदग्गज सांगीतकाराांकिे गार्णी म्हटली होती. त्यात सवचनदा, 

सी रामचांद्र, गलुाम हदैर याांचा समावेि होतो परांत ु बाबजूींच्या 

सांगीतवदग्दिानाखाली "सहुावसनी "या वचत्पटात एक गीत तेही िास्त्रीय 

सांगीतावर आधाररत चीज या स्वरूपाचे व "गीतरामायर्ण" आकािवार्णीवर 

सादर होताना त्यातील कौसल्येची गार्णी येवढाच त्याांचा सहभाग वदसतो. 

सवचनदाांच्य़ा सांगीतरचना करण्यात मीरादीनी त्याांना महत्वाचा हातभार लावला 

पर्ण त्याांच्या वदग्दिानाखाली त्याांनी गायलेले गीत मात् आढळत नाही. मात् 

त्याांनी बांगालीमध्ये अनेक कववता वलवहल्या व त्याांच सांगीत सवचनदाांनी केले व 

त्या मीरादींनी गायल्याही.  

या दोन सांगीतवदग्दिाकाांच्या बाबतीत वतसरे महत्त्वाचे साम्यस्थळ म्हर्णजे 

दोघाांच्याही पतु्ाांनी आपल्या वपत्याचा वारसा पढेु चालवला. राहलुदवे याांच्या 
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बाबतीत ही गोष्ट अवधकच ठळकपरे्ण नमदू करण्यासारखी असली तरी श्रीधर 

फिके याांचेही सांगीतिेत्ातील योगदान दलुाविण्यासारखे नाही.  

सावाजवनक जीवनात सवचनदा अगदी एकलकोंिे होते. अगदी 

वचत्पटकलावांताांच्या असोवसएिनची वगार्णी घ्यायला येर्णाऱ्या मार्णसाला सदु्धा 

भेटायचे त्याांच्या वजवावर यायचे त्यामळेु त्याला प्रत्यि न भेटता वगार्णीची 

रक्कम ते आपल्या घराच्या वरच्या मजल्यावरून सरळ खाली फेकून दते. 

बाबजूीचा खाक्या मात् अगदी याच्या उलट होता. म्हर्णजे सावाजवनक िेत्ात 

स्वत:ला झोकून दणे्याची त्याांची वतृ्ती होती. त्यामळेुच आपल्या सांगीत 

कारकीदीवर पार्णी सोिून गोवा मकु्तीसांग्राम सारख्या चळवळीत त्यानी भाग 

घेतला. सावरकराांवर वचत्पट काढण्यासाठी वजवाचे रान केले व अखेरीस 

आपला बेत तिीस नेला.  
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५. साटहत्यसम्राि 

 

 

 

 

सावहत्यसम्राट हा वकताब नरवसांह वचांतामर्ण तथा तात्यासाहबे केळकर 

याांच्याबाबतीत वापरला जात असे ह े माझ्या वपढीतील म्हर्णजे आयषु्याचा 

अवधक भाग ववसाव्या ितकात घालवलेल्या वाचकाांना माहीत असर्णार. 

तात्यासाहबेाांच्या चतरुस्र लेखनामळॅु त्याना तो वमळाला होता. परांत ूत्यात एक 

त्टुी होती ती म्हर्णजे त्याांनी "काव्य" या िेत्ात मात् जवळ जवळ काहीच 

सावहत्यवनवमाती केल्याचे ऐवकवात नाही. ( वनदान मला तरी माहीत नाही. ) त्या 

दृष्टीने सावहत्याच्या अगदी प्रत्येक िेत्ात भरीव आवर्ण मोलाची कामवगरी 

बजावल्यामळेु कवववया कुसमुाग्रजाांना हा सन्समान दरेे्ण खरोखरच सयवुक्तक ठरेल. 

तेही तात्यासाहबे म्हर्णनूच प्रवसद्ध ! 

 एक िझनाहून अवधक(१८) काव्यसांग्रह, चौदा स्वतांत् व सहा अनवुावदत 

नाटके, चार कादांबऱ्या, पांधरा कथासांग्रह, सात स्फुटलेखसांग्रह, व अनेक 

सांपावदत ग्रांथ अिी सावहत्यसांपदा त्याांच्या नावावर आह.े याविवाय 

वतृ्तपत्िेत्ात लेखनास सरुवात करून काही वतृ्तपत्ाांचे सांपादनही काही काळ 
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त्यानी केले होते. त्याांच्या िब्दाचे सामथ्या एवढे की त्याांया "गजाा जयजयकार 

"या कववतेने स्वातांत्र्यापवूीच्या वपढीतील प्रत्येक मराठी मार्णसाला मांत्मगु्ध केले 

होते. िाळेत जायला लागण्यापवूी प्रभातफेऱ्यातनू ह ेगीत गायले गेलेले ऐकून 

त्यावेळीही मला बरेच मखुोद्गत झाले होते. आवर्ण त्याच्या नटसम्राट नाटकाचे 

आव्हान ह े प्रत्येक मराठी नटशे्रष्ठाांना विवधनषु्य पेलण्याइतके कठीर्ण 

त्याचबरोबर हवेहवेसे वाटते, त्याचमळेु त्याच नाटकावरील वचत्पट आजच्या 

वपढीलाही आकवषात करत आह.े तात्यासाहबेाांचा जन्समवदवस मराठी भाषा वदन 

म्हर्णनू साजरा करण्यात येतो तो तात्यासाहबेाांच्या मराठीवरील प्रेमामळेुच आवर्ण 

त्याांच्या मराठी सावहत्यिेत्ातील भव्य वदव्य कामवगरीमळेुच.  

सावहत्यिेत्ातील जेवढे काही सन्समान आहते ते सवा तात्यासाहबेाांच्या 

दारी चालनू आले. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा आटावपटा करावा लागला 

नाही. १९६० मध्ये मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाच्या अध्यक्िपदी त्याांची वनवि 

करण्यात आली. त्याच वषी "मराठी माती" या काव्यसांग्रहाला महाराष्र 

िासनाचा परुस्कार प्राप्त झाला. त्यानांतर दोनच वषाानी (१९६२)त्याांच्या 

"स्वगत" काव्यसांग्रहाला व १९६४ मध्ये "वहमरेषा"काव्यसांग्रहाला महाराष्र 

िसनाचा परुस्कार लाभला. १९६४ च्याच मिगाव येथे अवखल भारतीय मराठी 

सावहत्यसांमेलनाचे अध्यिपद त्याांनी भषूवले. अवखल भारतीय नाट्यपररषदचेा 

"राम गरे्णि गिकरी" परुस्कार त्याांना१९६५ मध्ये प्राप्त झाला सरुवातीच्या 

काळात आपल्यावर गिकऱ्याांची मोवहनी होती व त्याांची नाटके आपर्ण 

अनेकवेळा वाचली होती व त्यातील सांवाद मखुोद्गतही होते असे त्याांनी म्हटले 
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आह.े आियााची गोष्ट म्हर्णजे कुसमुाग्रजाांचे पवहले प्रेम अवभनयावर होते आवर्ण 

आयषु्याची पवहली तीन वषे त्याांनी वचत्पटात काम करण्याच्या हतेनूे वाया 

घालवली होती आवर्ण त्या काळात "सती सलुोचना" या वचत्पटाची कथा त्यानी 

वलवहली होती व त्यात भवूमकाही केली होती. सदुवैाने तो वचत्पट िब्यात पिून 

रावहला व त्याांनी पत्सषृ्टीत प्रवेि केला.  

त्याांच्या "ययाती आवर्ण दवेयानी" या नाटकास १९६७ या वषी तर"वीज 

म्हर्णाली धरतीला या नाटकास १९६७ मध्ये राज्य िासनाचे परुस्कार वमळाले. 

मराठी नाट्यसांमेलनाचे ते१९७० या वषी अध्यि होते.. १९७१ मध्ये त्याांच्या 

"नटसम्राट"या नाटकास महाराष्र िासनाचा परुस्कार प्राप्त झाला. तर त्याच 

नाटकासाठी सावहत्य अकादमीचा परुस्कार त्याांना १९७४ मध्ये वमळाला. पढेुही 

त्याांना अनेक परुस्कार प्राप्त झाले. वरील सवा परुस्काराांवर कळस चढवर्णारा 

सावहत्य िेत्ातील सवोच्च सन्समान म्हर्णजे "ज्ञानपीठ परुस्कार" त्याांना १९८७ 

मध्ये प्रदान करण्यात आला. भारत सरकारच्या "पद्मभषूर्ण" परुस्काराने त्याना 

१९९१ मध्ये भषूववण्यात आले तर अांतराळ वैज्ञावनकाांनीही त्याांच्या सावहत्य 

आवर्ण सामावजक िेत्ातील कामवगरीचा गौरव अांतराळातील एका ताऱ्यास 

"कुसमुाग्रज" ह ेनाव दऊेन केला.  

तात्यासाह ेबाांचे सामावजक िेत्ातील योगदानही तेवढेच महत्त्वाचे आहें. 

नाविक िहराचा साांस्कृवतक आधारवि असेच त्याांचे स्थान िेवटपयांत रावहले 

आवर्ण त्याचमळेु नाविकमधील सवा साांस्कृवतक चळवळींचे ते स्फूवतास्थान 

आवर्ण प्रत्यि कृतीिील व्यवक्तमत्व होते. "लोकवहतवादी मांिळ" ह े त्याांच्या 
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प्रयत्नास आलेले भरघोस फळ. त्याांनी नाविकमधील सावाजवनक 

वाचनालयातही लि घातले व वाचनालयासाठी प्रिस्त इमारत वनमाार्ण 

करण्यात यि वमळवले या इमारतीत एक आधवुनक नाट्यगहृही सामावण्यात 

आले आह.े  

खाजगी आयषु्यात मात् ते सांकोची व प्रवसवद्धववन्समखु होते त्यामळेु २७ 

फेब्रवुारी या आपल्या जन्समवदनी अवभनांदनाचा वषााव टाळण्यासाठी ते अज्ञात 

स्थळी रवाना होत. बाह्य जगापासनू आपला अवलप्तपर्णा कटािाने जपण्याचा 

थोर कलावांताचा गरु्ण त्याांच्यात परेुपरू होता. त्याांच्याकिे आलेल्या एका 

गहृस्थास त्यांच्या पत्नी प्रभावतीबाई गेल्या ह े माहीत नव्हते आवर्ण तरीही 

त्तात्यानी चहा पोह ेदऊेन त्याांचे स्वागत केले. त्यानांतर त्या गहृस्थानी काकूां ना 

भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हाां “त्या जाऊन मवहना झाला” असे अगदी 

सहज तात्यानी साांवगतले,”आवर्ण मग चहा आवर्ण पोह े?” “ते मीच केले होते 

असे तात्यानी साांवगतल्यावर त्या गहृस्थाला अगदी लाजल्यासारखे झाले. 

अश्या सांकोची स्वभावाच्या मार्णसाचा सामावजक कायाात झोकून दणे्याचा गरु्ण 

हा त्याांच्या वतृ्तीतील ववरोधाभास असेच म्हर्णावे लागेल. वदवसभर तात्या 

आपल्या आवित्या खचुीवर वसगरेट विलगावनू बसले आहते व मार्णसे येत 

आहते, त्यातील कोर्णी त्याांच्या कववतेचा-नाटकाचा भक्त असेल तर कोर्णी 

आपले लेखन दाखवनू मागादिानाची अपेिा करतो आह.े कोर्णी तात्याांनी प्रेरर्णा 

वदलेल्या साांस्कृवतक कायाात सामील होण्याचे बोलनू दाखवत आह ेतर कोर्णी 

आपली व्यथा तात्याांना साांगनू ती हलकी करण्यासाठी आलेला आह.े तात्या 
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सगळयाांना िाांतपरे्ण प्रवतसाद दते आहते. असे दृश्य वदवसभर असे. तात्या 

आपला बहमुोल वेळ असा वाया घालवत आहते असे त्याांच्या सावहवत्यक 

वमत्ाांना वाटत असे. तरीही त्याांचे लेखनाकिे वततकेच लि होते नाहीतर इतका 

प्रचांि व गरु्णसांपन्सन सावहत्यप्रपांच त्याांच्या हातनू घिलाच नसता. त्यानळेु त्या 

वमत्ाांनी"तात्या वलहीत बसले आहते ह ेआम्ही कधी पावहले नाही. ते वलवहतात 

ह े कुर्णाला कधी कळले नाही, पर्ण ते वलवहतात ह े तर नक्कीच "असे उद्गार 

काढले आहते.  
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६. गीतारहस्य 

 

 

 

"श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य " हा ग्रांथ बऱ्याच जर्णाांनी वाचला असेल वकां वा 

माझ्याप्रमारे्णच वाच ूया सावकाि म्हर्णनू अजनू वाचला नसेल. मी मात् बऱ्याच 

काळानांतर वाचला व बरेचदा वाचला. तो वाचावा असे इवच्छर्णाऱ्याांसाठी हा 

थोिा ग्रांथपररचय ! 

 

श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य अथवा कमायोगिास्त्र म्हटले की लोकमान्सय वटळक 

वकां वा लोकमान्सय वटळक म्हटले की गीतारहस्य याच ग्रन्सथाची आठवर्ण होते 

इतका हा ग्रन्सथ लोकमान्सय वटळकाांच्या जीवनािी जोिला गेलेला आह.े खरे तर 

वटळकाांच्या आयषु्याचे सारच त्या ग्रन्सथात आह ेम्हटले तरी चालेल. असा ग्रन्सथ 

वलवहण्याची कल्पना अनेक वषे त्याांच्या िोक्यात घोळत होती. वयाच्या 

सोळाव्या वषी वविलाांच्या अांतीम आजारात त्यानी भगवद्गीतेवरील 

भाषावववतृ्ती हा प्राकृत टीकाग्रन्सथ वाचल्यानन्सतर आवर्ण गीतेवरील अनेक 

सांस्कृत व प्राकृत भाष्याांचा पढुील वयात अभ्यास केल्यावर त्या सवाांमधील 

महत्त्वाची त्टुी त्याना जार्णवली ती म्हर्णजे सवा ग्रन्सथाांनी वदलेला ब्रह्मज्ञान व 
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मोिमागाावर वदलेला भर. अजुानाची मळू िांका ही यदु्ध करून स्वजन, गरुुजन व 

वमत्गर्ण या सवाांचा वध करण्याचे पाप का करायचे ,त्यापेिा अगदी सांन्सयास 

घेऊन वभिा मागरे्ण बरे नव्ह ेका इतका उद्वगे त्याला आलेला असताना पनु्सहा 

त्याला सांन्सयास, ब्रह्मज्ञान व मोिमागााचा उपदिे करून यदु्धाला प्रवतृ्त कररे्ण कसे 

काय िक्य आह ेया लोकमान्सयाांच्या िांकेला उत्तर या सांस्कृत व प्राकृत टीका 

ग्रन्सथात वमळत नसल्याने स्वतांत्परे्ण त्याचा ववचार करण्याचा त्याांनी जो प्रयत्न 

केला त्यातनू त्याना सापिलेल्या उत्तराचाच हा प्रकट आववष्कार असे म्हर्णता 

येईल.  

ग्रन्सथातील प्रस्तावनेत उल्लेखल्याप्रमारे्ण त्याांच्या या ववचाराांच े जाहीर 

प्रकटीकरर्ण त्याांनी १९०२ ते १९०४ या काळात काही वठकार्णी व्याख्याने दऊेन 

केले व त्यानी हा ग्रन्सथ वलहावा असे त्याांचे वमत् दाजीसाहबे खरे व दादासाहबे 

खापिे याांनी आग्रह केला व तसे जाहीरही केले पर्ण तसा वनवान्सतपर्णा त्याना 

वमळाला तो त्याना १९०८ ते १९१४ हा तरुुां गवास मांदले ( आपर्ण मांिाले असा 

उच्चार करतो पर्ण गीतारहस्य प्रस्तावनेत असा उल्लेख आढळतो ) येथे भोगावा 

लागला त्या काळात वमळाला.  

त्यातही पवहली दोन वषे त्याांना वाचन व लेखनाची परवानगी नसल्यामळेु 

ऑक्टोबर १९१० ते माचा १९११ या फक्त पाच मवहन्सयात त्याांनी या ग्रन्सथाचा 

कच्चा खिाा आवर्ण तोही विसपेवन्ससलीच्या सहाय्याने वलहून काढला. फक्त पाच 

मवहन्सयाच्या काळात अनेक सांस्कृत, मराठी व इांग्रजी ग्रन्सथाांचे सम्दभा दऊेन असा 

ववद्वत्तापरू्णा ग्रन्सथ वलवहरे्ण आवर्ण तेही मांदले सारख्या वठकार्णच्या तरुुां गवासात 
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(कारर्ण मांदले म्हर्णजे दसुरे अन्सदमानच )ह ेवकती कवठर्ण काम आह े. ह ेसभुाषचांद्र 

बोस याांनी केलेल्या वर्णानातनू जार्णवते . सभुाषचन्सद्र बोस याांना या तरुुां गात रहावे 

लागले त्यावेळी त्याांनी त्याचे केलेले वर्णान असे आह.े आवर्ण अश्या वठकार्णी 

राहून ळोकमान्सयाांनी असा महान ग्रांथ वलहावा याची त्यानी वविेष प्रिांसाही 

केली आह.े ते म्हर्णतात,  

"मन्सदले म्हर्णजे धळुीचे मवूतामांत साम्राज्य-इतर कोर्णाला वतथे थाराच 

नाही. ती तमु्हाला र्श्ासात भरून घ्यावी लागते. ती तमुच्या अन्सनात असते 

त्यामळेु तमु्हाला खावीच लागते, ती तमुच्या टेबलावर असते, खचुीवर असते, 

अन्सथरुर्णावर असते. इथले हवामान िवक्तिय करर्णारे आह,े बहुतेकाांना 

सवन्सधवात झालेला असतो. "लोकमान्सयाांना ठेवण्यात आलेली कोठिी 

सभुाषचांद्राांनी पावहली व वतचे वर्णान असे केले आह,े  

" लोकमान्सयाांना ज्या कोठिीत ठेवण्यात आले होते ती कोठिी अजनूही 

तिीच आह ेवतच्यात थोि्याश्या सधुारर्णा करण्यात आल्या आहते, आकारही 

वाढलेला आह.े आमच्या कोठिीप्रमार्णेच तीही लाकिीच आह े त्यामळेु 

उन्सहाळयात उकािा आवर्ण उन्सहाची वतरीप सहन करावी लागते. पावसाळयात 

पाऊस आत येतो व वहांवाळयात बाहरेचा गारठा आत घसुतो. येथे नेहमीच 

धळुीची वादळे होत असतात. त्यावेळी सारा तरुुां ग धळुीने माखला जातो. " 

 " लोकमान्सय येथे सहा वषे होते ह ेसगळयाांनाच ठाउक आह.े परांत ुयेथे 

त्याांना केवढ्या िारीररक आवर्ण मानवसक यातना सहन कराव्या लागल्या;याची 

फारच थोि्याांना कल्पना असेल. येथे त्याांना एकाकी अवस्थेत, एक नव्ह,े दोन 
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नव्ह े सहा वषे रहावे लागले ज्याच्यािी चचाा करावी असा एकही सहकारी 

जवळ नव्हता. लोकमान्सयाांना इतर कैद्याांपासनू दरू ठेवले जाई. पसु्तके हाच त्याांचा 

एकमेव ववरांगळुा होता " 

"लोकमान्सयाांच्या िारीररक यातनाांबद्दल वजतके कमी वलहावे वततके बरे. 

त्याांना भारतीय दांिसांवहतेखाली वििा झालेली असल्यामळेु आजच्या 

राजबांद्याांपेिा त्याांची अवस्था अवधकच वबकट असली पावहजे. त्यातनू त्याांना 

मधमेुह होता. मन्सदलेमध्ये सध्या जे हवामान आह ेतेच लोकमान्सय येथे असताांना 

असले पावहजे आवर्ण आज जर पांचवविी-वतिीतील तरुर्ण मार्णसे इथल्या 

हवामानाबद्दल तक्रार करत असतील, त्याांना अपचनाचे आवर्ण सवन्सधवाताचे 

ववकार जित असतील, हळूहळू आपला िवक्तिय होत आह े असे जार्णवत 

असेल तर पन्सनािी पार केलेल्या लोकमान्सयाांना येथे रहारे्ण वकती कष्टप्रद आवर्ण 

यातनामय ठरले असेल?" 

" या कारागहृाच्या आवारात लोकमान्सयाांनी जे मकूपरे्ण सोसले त्यासांबांधी 

फारसे बाहरे काही माहीतच नाही. कैद्याला प्रसांगाप्रसांगाने वकती वववांचना 

छळतात आवर्ण कधीकधी त्या वकती असह्य होतात, याची वकतीजर्णाांना कल्पना 

असत?ेगीतेची विकवर्ण लोकमान्सयाांच्या मनोमानसी मरुलेली असल्यामळेुच 

त्याांनी या यातनाांची आवर्ण वेदनाांची वफकीर केली नसावी त्यासांबांधी त्याांनी 

कधीही, कोर्णापािीही तक्रारीचा िब्द उच्चारला नाही. " 

"लोकमान्सयाांच्या ’गीतारहस्या ’ सारखा व्यासांगपरू्णा आवर्ण ववचारभव्य 

ग्रांथ तरुुां गाच्या प्रवतकूल आवर्ण वनरुत्साही वातावरर्णात वलवहताना बौवद्धक 
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सामथ्यााबरोबर अदम्य इच्छािक्तीची वकती गरज असते, याची कल्पना ज्याने 

तरुुां गात काही काळ काढलेला आह ेत्यालाच येऊ िकेल. माझ्यापरुते साांगायचे 

तर या गोष्टीचा मी जेव्हाां अवधक ववचार करू लागतो, तेव्हाां लोकमान्सयाांसांबांधी 

अवधकच आदर आवर्ण भवक्तभाव वाटू लागतो. लोकमान्सयाांच्या महनीयतेचे 

मलू्यमापन करताना आपल ेदिेबाांधव या सवा गोष्टी ववचारात घेतील अिी मी 

आिा करतो. लोकमान्सय मधमेुहाचे रुग्र्ण होते, उतारवयात त्याांना सहा वषे 

दरूवरच्या तरुुां गात एकाकी अवस्थेत काढावी लागली;आवर्ण तरीही त्याांचे 

बौवद्धक सामथ्या आवर्ण लढाऊ वतृ्ती वकां वचतही कमी झाली नाही. त्या तश्या 

अांधाऱ्या कालखांिात त्यानी ’ गीतारहस्या ’ च्या रूपाने आपल्या 

मातभृमूीच्याचरर्णी अमोल नजरार्णा ठेवला. " 

सभुाषचन्सद्राांना मन्सदलेच्या हवेत ते िीर्ण होऊन ते जगतील की नाही या 

िांकेमळेु वब्रवटि सरकारला नाइलाजाने दोन वषे सहा मवहने आवर्ण एकवीस 

वदवसाांनी तेथनू हलवावे लागले अश्या वठकार्णी सहा वषे तक्रार न करता राहून 

"गीतारहस्य" लेखनासारखे अभतूपवूा ग्रन्सथवनवमातीचे काया लोकमान्सयाांच्या 

हातनू घिाव े हा एक चमत्कारच म्हर्णावा लागेल. यामागे त्याना आपल्या 

दिेवावसयाांना जागतृ करण्याची जी तळमळ लागलेली होती तीच कारर्णीभतू 

होती, कारर्ण वनववृत्तपर सांदिे घेऊन सांन्सयस्त होऊन हा दिे स्वातांत्र्यवमळव ू

िकर्णार नाही. पर्ण अश्या वेळी फळाची आिा न करता कमायोगाचे आचरर्ण 

कररे्ण महत्त्वाचे होते आवर्ण त्यासाठी हतबदु्ध झालेल्या दिेबाांधवाांना "उवत्तष्ठ 

जाग्रत " म्हर्णनू कायाप्रवर्ण कररे्ण आवश्यक होते आवर्ण म्हर्णनूच इतक्या 
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प्रवतकूल पररवस्थतीत लोकमान्सयाांनी हा ग्रन्सथ वलवहला. आवर्ण त्यात प्रत्येक 

पानावर "कमायोग हाच गीतेचा सन्सदिे आह"े असा त्याांनी जर्ण ुपकुाराच केला.  

लोकमान्सयाांनी ग्रन्सथलेखन २ नोव्हेंबर १९१० ते ३० माचा १९११ फक्त ५ 

मवहने एवढ्या कमी अवधीत केले . त्यासाठी त्याांनी एकूर्ण ३५० ते ४०० पसु्तके 

सांदभाग्रन्सथ म्णनू वापरली लखेनासाठी त्याांना सरुवातीस एकावेळी चारच पसु्तके 

जवळ ठेवण्याची परवानगी होती. लेखनासाठी कागद वह्याांच्या स्वरूपात व पाने 

मोजनू दणे्यात येत (कारर्ण त्या कागदाांचा काही क्रावन्सतकारी लेखन करायला 

त्याांनी उपयोग केला तर?) वलवहण्यासाठी टोक काढलेल्या पेवन्ससलीच वमळत ( 

हो त्या चाकूने जर काही क्रावन्सतकारी प्रकार झाला तर?) या पेवन्ससलींनी चार 

वह्याांमध्ये लखेन केले व एकूर्ण मजकूर छापील ८३६ पानाांचात्यासाठी त्याांनी 

वह्याांची जवळ जवळ त्याच्या दपु्पट सांख्येने पाने वापरली व प्रत्येक भाग 

कोर्णत्या वहीच्या कोर्णत्या पषृ्ठक्रमाांकावर व कोर्णत्या कालखांिात वलवहला 

याची नोंद, समपार्ण अनकु्रमवर्णका व प्रस्तावना विवाय पसु्तकातील कोठला 

भाग कोर्णत्या भागापढेु जोिावयाचा याववषयी सचूनाही त्या वह्याांमधनू होत्या. 

थोिक्यात आपर्ण तरुुां गातनू वजवांत बाहरे पिू की नाही असे त्याांना वाटत होते 

आवर्ण तरुुां गातील सभुाषबाबूांनी वर्णान केलेल्या पररवस्थतीवरून ते केवळ 

आवत्मक बळावर, योग्य वयात प्रकृती सदुृढ करण्यासाठी केलेल्या 

व्यायामामळेुच तरुुां गातनू बाहरे पिू िकले व पढेु वबदान सहा वषे तरी जग ूिकले 

असे म्हर्णावे लागेल.  
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हा ग्रन्सथ वाचण्यापवूी कोर्णाचीही अिी कल्पना होईल की ज्ञानेर्श्री वकां वा 

"भगवद्गीता जिी आह े तिी (Shrimad Bgavadgita as it is) या 

भवक्तवेदान्सतयाांच्या वकां वा ववनोबाजी वकां वा इतर भाष्यकाराांच्या ग्रांथाांप्रमारे्ण एक 

एक अध्याय घेऊन त्यावर टीका या पद्धतीने ग्रांथ वलवहला असेल वनदान मला 

तरी तसे वाटत होते प्रत्यिात ग्रन्सथ दोन भागात ववभागलेला आह.े पवहल्या 

भागात १५ प्रकररे्ण आहते व दसुऱ्या भागात प्रत्येक अध्यायातील प्रत्येक 

श्लोकाचे भाषाांतर दऊेन पवूाापार सांदभा लिात येण्यास, ()वटळकाांच्या मते इतर 

ग्रांथकाराांनी अथा लावताना किी ओढातार्ण केली आह े ह े दाखवण्यासाठी 

स्पष्टीकरर्णात्मक टीपा वदल्या आहते त्यामळेु हा भाग २६१ पषृ्ठाांचा झाला आह े

तर पवहला भाग ५३२ पषृ्ठाांचा आह.े याविवाय उल्लेखसचूीप्रमारे्ण गीतेतील 

श्लोकाांचीही वेगळी सचूी जोिल्यामळेु एकाद्या श्लोकाचा सांदभा िोधण्यासाठी 

अवतिय सलुभ झाले आह.े वाचकाच्या अिचर्णींचा ववचार करूनच जर्ण ु

वटळकाांनी हा ग्रन्सथ वलवहला आह.े  

" गीतारहस्य " वकां वा "कमायोगिास्त्र "याप्रमारे्ण भगवद्गीतेवरील टीकाग्रन्सथ 

नसनू तो गीतेतील तत्वज्ञानाचा वटळकाांच्या तका कठोर पद्धतीनसुार स्वतांत् अथा 

लावर्णारा स्वतांत् ग्रांथच आह.े  

ववषयप्रवेि या पवहल्या प्रकरर्णात त्याांनी श्रीमद्भगवद्गीता हा उपवनषद ेव 

वेदान्सतसतेू् यातील धावमाक तत्त्वज्ञानाची पतूी करर्णारा कसा ह ेदाखवले आह.े. 

त्यामळेुच उपवनषद,े वेदान्सतसतेू् व श्रीमद्भगवद्गीता या वतन्सहींना वमळून 

प्रस्थानत्यी असे सांबोधण्यात येते. या ग्रन्सथाच्या लोकवप्रयतेमळेु त्यातील 
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तत्त्वज्ञानाचेच अनकुरर्ण करर्णारे अनगुीता, अष्टावक्रगीता, पाांिवगीता, गर्णेि 

गीता, राम गीता असे ३०-३५ गीता याच उपपदाचे ग्रन्सथ वनमाार्ण झाले व 

त्यातील श्रीमद्भगवद्गीता अथवा हररगीता हाच आद्य व सवाश्रेष्ठ कसा आह ेह े

त्याांनी दाखवले आह.े या अश्या महान ग्रन्सथावर िांकराचायाांपासनू अद्वतै, द्वतै, 

ववविष्टाद्वतै अश्या अनेक सम्प्रदायाच्या आचायाांनी केलेल्या भाष्याांचा समाचार 

घेऊन या सवा भाष्यातनू गीतेचा मखु्य रोख कमायोगावर आह ेहा मळू वसद्धान्सतच 

कसा दलुावित झाला आह ेह ेदाखवनू तो वसद्धान्सत प्रस्थावपत करण्यासाठीच या 

ग्रन्सथाचे प्रयोजन आह ेह ेत्याांनी स्पष्ट िब्दात साांवगतले आह.े  

कमावजज्ञासा या दसुऱ्या प्रकरर्णात अजुानावर जो प्रसांग आला तो काही 

अपवूा नव््ता अश्याच प्रकारचे प्रसांग िेक्सवपयरच्या हमॅ्लेट वकां वा करॉयलेनस 

या नायकाांवरही आले होते आवर्ण सवासामान्सय मार्णसावरही येतात असे साांगनू 

अश्या प्रसांगात कसे वागावे व त्यावर िास्रानसुार मागा कसा काढायचा हा पेच 

कसा पितो याचे वदग्दिान करण्यात आले आह ेव अवहांसा, सत्य, अस्तेय या 

सवा गरु्णाांचा कमी वकां वा अवधक प्रमार्णात वापर कररे्ण याववषयी सामान्सय 

मार्णसाचा कसा गोंधळ उितो ह ेदाखवले आहे. यात धमााने "नरो व कुां जरो वा 

" असा उद्गार काढरे्ण वकां वा "गाांिीव धनषु्य दसुऱ्याला दऊेन टाक "या 

धमाराजाच्या उद्गारावर अजुानाने आपल्या प्रवतजे्ञनसुार त्याचा वध करायला 

वनघाल्यावर त्यावर कृष्र्णान ेसचुवलेला उपाय इ. गोष्टींचा उल्लेख करून अश्या 

प्रसांगात कसे वागावे याचा वववेक कररे्ण कसे दरुापास्त आह ेह ेदाखवले आह.े 

"महाजनो येन गतो स पन्सथ :" असे म्हटले तरी महाजनाांनीच वेगवेगळया वेळी 
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वेगवेगळे आचरर्ण केलेले आढळते त्यामळेु हा उपदिेही आचरर्णात आर्णायला 

कोर्णता सारासार ववचार करर्णे आवश्यक आह ेह ेसमजत नाही असे प्रवतपादन 

केले आह.े त्यामळेु अजुानाची िांका वनराधार नसनू मोठमोठ्या पांविताांनाही 

"काय करावे व काय न करावे " असा व्यामोह पितो. असे वटळकाांनी दाखवल े

आह ेआवर्ण सामान्सय मार्णसाची हीच अिचर्ण असते.  

कमायोगिास्त्र या वतसऱ्या प्रकरर्णात कमााकमााच्या वववांचनेत अनेक 

अिचर्णी उद्भवतात म्हर्णनू कमा सोिून दरेे्ण यकु्त नसनू जेरे्णकरून जगातील 

कमाांचा लोप ब होता त्याांचे पाप वकां वा बांधन मात् आपर्णास लागर्णार नाही 

अश्या प्रकारचा ’योग’म्हर्णजे यवुक्त िहाण्या परुुषाने स्वीकारली पावहजे ह े

श्रीकृष्र्णाचे साांगरे्ण आह ेअसे प्रवतपादन करून प्रथम "कमा" या िब्दाचा ववचार 

या प्रकरर्णात केला आह ेव कमााचे वनत्य म्हर्णजे दररोज करावयाचे व नैवमवत्तक 

म्हर्णजे कारर्णपरत्वे करावयाचे काम्य म्हर्णजे काही इष्ट हते ूसाध्य करण्यासाठी 

करावयाचे, वनवषद्ध म्हर्णजे सरुापानासारखे त्याज्य असे प्रकार साांगनू श्रौत 

म्हर्णजे श्रतुीने साांवगतलेले व स्माता म्हर्णजे स्मतृीने साांवगतलेले इतकाच सांकुवचत 

अथा न घेता कोर्णतीही कावयक अथवा वावचक अगदी र्श्सनासरखी प्रवतविप्त 

वक्रयाही "कमा’ या िब्दात अांतभूात होते असे गीतेचे मत आह.े  

याच प्रकरर्णात पढेु 'योग'या िब्दाचे वववरर्ण ' कमास ुकौिलम 'असे केले 

आह ेव गीतेतील त्याचा अथा "कमााचे ठायी स्वभावत: असर्णारे जे बांधकत्व ते 

नाहीसे करण्याची यकु्ती आवर्ण ती यकु्ती म्हर्णजे"वसवद्ध व अवसद्धीववषयी 

समत्वबदु्धीने कमा कररे्ण म्हर्णजे अनासक्त वतृ्तीने कमा कररे्ण होय. " हाच उपदिे 
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गीतेमध्ये आह े ह े साांगण्याचे कारर्ण म्हर्णजे िांकराचायाांपासनू अनके 

सांप्रदायाांच्या प्रवताकानी कमासांन्सयासावर भर दऊेन गीतेतनू तोच अथा काढण्याचा 

प्रयत्न केला आह ेतो तसा नाही ह ेठामपरे्ण दाखवनू दरेे्ण. कमासांन्सयास या िब्दाचा 

सोवयस्कर अथा काढून काहीही काया न करता मी "सवासांगपररत्याग केला आह"े 

असा दावा वमरवण्याचा सवासामान्सयास मोह होरे्ण स्वाभाववकच असनू प्रत्यिात 

फलासवक्त न ठेवता सतत कमा करत रहारे्ण अश्या प्रकारे वनस्पहृ होऊन जो परुुष 

व्यवहारात वागतो व ज्याला ममत्व व अहांकार नाही त्यालाच िावन्सत वमळते.  

पारतांत्र्यात असताना सांन्सयास व भक्ती अश्या वनवष्क्रयतेला उत्तेजन दरे्णाऱ्या 

प्रवतृ्तींना खतपार्णी घालण्यासाठी श्रीमद्भगव्द्गीतेसारख्या ग्रांथाचे प्रयोजन नसनू 

अखांि कमा आवर्ण तेही कोठलीही फलािा न धरता करण्याचाच सांदिे त्यातनू 

श्रीकृष्र्णाांनी वदला आह ेह ेठासनू साांगण्यासाठीच या ग्रांथवबवमातीचा प्रचांि उद्योग 

लो. वटळकाांनी केला होता, ग्रांथात एका वठकार्णी त्याांच्या उपहासात्मक िैलीत 

त्यानी म्हटले आह,े  

"साांसाररक कमाापासनू वनवतृ्त होऊन भगवद्भजनी लाग वकां वा सांन्सयास घे 

हचे जर गीतचेे तात्पया म्हर्णावयाचे, तर अजुान लढाईचे घोर कमा सोिून वभिा 

मागण्यास आयताच तयार झाला असल्यामळेु त्याला हा उपदिे करण्याची 

जरूर नव्हती. पवहल्याच अध्यायाचे अखेरीस "वा:! काय उत्तम गोष्ट बोललास! 

तलुा झालेली उपरवत पाहून मला आनांद वाटतो ! चल;आपर्ण दोघेही हा कमामय 

सांसार सोिून सांन्सयासाश्रमाने वकां वा भक्तीने आपल्या आत्म्याचे कल्यार्ण करून 

घेऊ!" अश्या अथााचा एकाददसुरा श्लोक श्रीकृष्र्णाचे तोंिात घालनू तेथेच 
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गीतेची समावप्त करावयास पावहजे होती, मग इकिे लढाई होऊन व्यासाांनी वतचे 

वर्णान करण्यात तीन वषे (महाभारत आ. ६२. ५२) आपल्या वार्णीचा दरुुपयोग 

केला असता, तर वनदान अजुान आवर्ण श्रीकृष्र्ण याांस तरी त्याचा दोष लागला 

नसता "आवर्ण त्याचमळेु ग्रन्सथाच्या "गीताध्यायसांगती या १४ व्या प्रकरर्णात 

त्याांनी अगदी परखि भाषेत आपले मत माांिताना म्हटले आह,े  

"गीता म्हर्णजे कमा, भक्ती व ज्ञान या तीन स्वतांत् वनष्ठाांची वखचिी, वकां वा 

कापसू, रेिीम व जर याांच्या वचांध्या विवनू तयार केलेली गोधिी नसनू कापसू 

रेिीम व जर याांचे वनरवनराळे धागे यथास्थानी योग्य रीतीने बसवनू वदल्यावर 

कमायोग नावाचे मौल्यवान व मनोहर असे ह े गीतारूपी सर्णांग अव्वलपासनू 

अखेरपयांत अत्यांत योगयकु्त वचत्ताने सलग ववर्णले आह.े  

त्यामळेुच या ग्रांथास त्याांनी गीतारहस्य अथवा कमायोगिास्त्र " असे नाव 

वदले आह.े व योग: कमास ु कौिलम्  या गीतेतीलच सतू्ानसुार कमाातील 

कुिलता म्हर्णजेच योग आवर्ण योगिास्त्र म्हर्णजे कमायोगिास्त्र अिी उपपत्ती 

दऊेन गीतेतील प्रत्येक अध्यायाच्या अखेरीस "श्रीमद्भगवद्गीतास ु उपवनषत्स ु

ब्रह्मववद्यायाां योगिास्त्रे श्रीकृष्र्णाजुानसांवाद े" या प्रत्येक िब्दाची फोि करताना 

ह े योगिास्त्र म्हर्णजे कमायोगिास्त्रच अह े ह े ते पनुा पनु्सहा बजावतात.  

 

  



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

58 
 

 

७. बाराच्या भावात --- 

 

 

 

 

(“चीपर बाय द िझन” या पसु्तकाचा पररचयात्मक लेख) 

 "इतक्या मलुाांच्या ताफ्याला कसा काय बवुा पोसतोस? " गमतीने फॅ् ांकला 

आपल्या िझनभर मलुाांबरोबर पाहून कुर्णी ववचारलां तर तो तेवढ्याच गमतीत 

उत्तर दईे "िझनाच्या भावात ते स्वस्त पितां ("Its always cheaper by the 

dozen")कुठलीही गोष्ट घाऊक प्रमार्णात घेतली की स्वस्त पड़ते पर्ण म्हर्णनू 

मलुेही अिी िझनभर अगदी हौस म्हर्णनू सदु्धा होऊ दरे्णारी नवराबायकोची 

जोड़ी क्ववचतच पहायला वमळते,आता ज्या काळातली (१८७१)ही गोष्ट आह े

त्यावेळी भारतात सदु्धा अनेक जोिप्याना १२-१३ मलुे असायचीही अगदी 

रवीन्सद्रनाथ टागोराांनाही १२-१३ भावांिे होती तर सध्याही लालजूीना िझनाच्या 

जवळपास अपत्ये आहतेच की त्यामळेु िझनभर मलुाांचे आईबाप असरे्ण याचे 

भारतीयाांना काही कौतकु वाटायला नको. १९ व्या ितकाच्या उत्तराधाात 

अमेररकेतही बरीच मलुे असर्णारे आईबाप नसतीलच असे नाही पर्ण अगदी 
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ठरवनू बारा मलुामलुींचे आईबाप होरे्ण (त्यातही सहा मलुगे आवर्ण सहा मलुी 

असर्णे हा मात् योगायोग) ही गोष्ट नवलकथा होण्याचे कारर्ण त्या मलुाांचा बाप 

फ्ैं क वगलब्रेथ आवर्ण त्याची उच्चविवित बायको वलवलयन! "चीपर बाय द 

िझन " ह ेफॅ् ांक (ज्यवूनयर ) व अन्सस्टााइन या त्याांच्या दोन मलुाांनी आपल्या या 

जगावेगळया कुटुांबाववषयी वलवहलेले पसु्तक. त्यावर काही वचत्पटही वनघाले. 

व चाांगलेच गाजलेही,  

फ्ैं क वगलब्रेथ हा time and motion तज्ञ म्हर्णनू प्रवसद्धहोता व 

अवभयाांवत्की अभ्यासक्रमात त्याचे काळ व वेळ ववषयक वनयम त्याच्या 

स्पेवलांगची अिरे Gilbreth उलट्या क्रमाने घेतल्यास होर्णाऱ्या Therbligsया 

िब्दाने ओळखले जातात. लहानपर्णीच विील मरर्ण पावल्यावर फॅ् ांकच े

बालपर्ण गररबीतच गेले . तरी त्याला आईने प्रवसद्द M I T वििर्णसांस्थेत 

विकवण्याचे ठरवले पर्ण आपल्या पररवस्थतीचा ववचार करून गवांिी 

कामकरर्णाऱ्या मार्णसाकिे तो कामाला रावहला, आईने त्याला एकच मन्सत् वदला 

होता तो म्हर्णजे " गवांिी झालास तरी सवोत्कृष्ट गवांिी हो" फ्ैं कने आपले काम 

करताना हाां उपदिे परेुपरू अमलात आर्णला व हजर होताच तेथील कामाची 

पद्धत पाहून त्याने नापसांती व्यक्त केली आवर्ण मालकाला सनुावले "ह ेकाम 

यापेिा वकतीतरी कमी वळेेत करता येईल" पर्ण मालकाला या पोराचा हा 

आगाऊपर्णा आविला नाही, "उगीच मला िहार्णपर्णा विकव ूनकोस " त्याने 

त्या पोरालाच सनुावल े . पर्ण पोरगा असां ऐकर्णाऱ्यातला नव्हता त्याने ववटा 

रचनू वभांत बाांधण्यासाठी एक लाकड़ी ओटा तयार केला त्यामळेु वभांत बाांधताना 
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जवमनीवरील ववटा उचलण्यातील वेळ वाच ूलागला व काम कमी वेळात होऊ 

लागले ह ेपाहुन त्यालाही ही यवुक्त पटली आवर्ण फ्ैं कनेतर त्या ओट्याच ेपेटेंटच 

घेतले आवर्ण नांतर कामातील वेळ वाचवण्याच्या पद्धतीचा तज्ञ (Time and 

motion study expert) म्हर्णनूच तो ओळखला जाऊ लागला त्याला 

बायकोही उच्चवििाववभवूषत वमळाली आवर्ण त्या दोघाांनी सांसार थाटला ते 

आपल्याला बारा मलुे पावहजेत असे ठरवनूच! कारर्ण काय तर त्याची पद्धती 

सांसारालाही किी उपयकु्त आह े ह े दाखवण्यासाठी! अथाात त्या दोघानाही 

मलुाांची हौस होती ह े तर खरेच! पर्ण या मलुाांना व्यववस्थत वाढवण्यासाठी 

प्रत्येक मलुाला यांत्ाच्या हालचालींचा असावा तसा एक तक्ता करून वदलेला 

असे व त्यात त्याने अथवा वतने उठल्यापासनू अगदी दात घासण्यापासनू 

आपल्या कायाक्रमाची वळेेसकट किी नोंद ठेवावी लागे ( यातनू नकुतीच 

जन्समलेली व वलहायला न येर्णारी मलुेच फक्त सटुत )याचे वर्णान करून तो एक 

सैवनकी विस्तीचाच ( regimentation ) प्रकार होता असा वमवस्कल िेरा या 

विस्तीचाच भाग बनलेल्या या लखेक्द्वयाांनी मारला आह े पर्ण एका मलुाच े

पालकच आपल्या एकाच मलुाच्या दनैांवदन कायाक्रमाने कसे टेकीला आललेे 

असतात, तर अश्या बारा मलुाांच्या पालकाांना अस ेसैवनकी विस्तीचे पालन 

करर्णे आवश्यकच होते असे प्रवतपादनही केले आह.े  

घरातील अनेक कामें करून घेण्यासाठी या मलुाांनाच आपर्ण वकती पैश्यात 

ह ेकाम करू िकू याचा अांदाज एका कागदावर एका बांद पावकटात सादर करावा 

लागे व त्यातील कमीतकमी पैश्यात काम करर्णाऱ्या मलुाला अथवा मलुीला ते 
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काम दणे्यात येई एकदा त्याच्या एका मलुीने कवमत कमी पैश्यात घराच्या 

बाहरेील वभांतीला रांग दणे्याचे काम पत्करले कारर्ण त्यातनू वतला रोवलांग स्केट्स 

घ्यायचे असतात. त्या मलुीच्या वयाच्या मानाने ते काम खपूच कष्टाचे होते 

त्यामळेु त्या ठराववक वेळेत ते काम करताना ती अगदी झीट यऊेन पड़ते काय 

असे वाटून "काम राहु द े" असे साांगायचे वतच्या आईच्या मनात येते पर्ण स्वत: 

वगलबथा मात् "वतने ते वतच्या िब्दाला जागनू पार पािलेच पावहजे असे म्हर्णतो 

व वतलाच काम करू दतेो . वतची आई त्यावेळी त्याला "पाषार्ण हृदयी " म्हर्णते 

पर्ण फ्ैं क मात् िेवटपयांत आपला हकेा सोित नाही. िेवटी ती मलुगी काम 

सांपवनू अगदी जवळजवळ बेिदु्धच पड़ते पर्ण दसुऱ्या वदविी सकाळी 

उठल्यावर उश्यािी वतला हव्या असर्णाऱ्या स्केटसाची जोड़ी वतला वमळते वतची 

वकां मत त्या कामाच्या बोलीच्या रकमपेिा वकतीतरी जास्त असत.े त्यावेळी 

फ्ैं क म्हर्णतो, "वतला कळायला हवय की वतचा िॅिी नसुताच विस्तीचा भोक्ता 

नाही तर वतच्यावर प्रेमही वततकाच करतो" 

वेळ वाचवण्याबाबतीत फॅ् ांक वगलब्रेथ वकती दि असतो याववषयी 

त्याच्या दोन मलुाांनी वलवहलेल्या या कथेत दाढी कररे्ण, स्नान करर्ण े अश्या 

अगदी िलु्लक गोष्टींचाही त्याांचा िॅिी कसा ववचार करतो याची मजेदार 

हकीकत येते. साधी िटााची बटरॅ्ण लावण्याची वक्रयाही त्याच्या सकू्ष्म दृष्टीतनू 

सटुत नाही. खालनू बटरे्ण लावत वरपयांत गेल्यास तीन सेकां दात तर वरून 

खालती आल्यास सात सेकां दात ही वक्रया होते असे त्याचे वनरीिर्ण. दाढी 

करण्याचा वेळ वाचावा म्हर्णनू दोन्सही हातानी दाढी करण्याचाही प्रयत्न तो करतो 
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पर्ण त्यात वाचर्णारा वळे नांतर होर्णाऱ्या जखमाांची मलमपट्टी करायला 

लागर्णाऱ्या वेळेपेिा कमी असल्याने तो ती पद्धत वापरण्याचे रद्द करतो. 

िस्त्रवक्रया करताना योग्य ते हत्यार अचकूपरे्ण दणे्याचे काम पररचाररकेवर 

सोपवण्याची कल्पना त्याचीच व तीच िस्त्रवेद्य आजही वापरतात. त्याच्या 

स्वतःच्या एका मलुाची टॉवन्ससल्सची िस्त्रवक्रया करताना िस्त्रवैद्याच्या 

हालचालींचे वनरीिर्ण करून तीच िस्त्रवक्रया कमी वेळात किी करता येईल 

याववषयी सचूना तो िस्त्रवैद्याला दतेो व आपले म्हर्णरे्ण वसद्ध करण्यासाठी 

आपल्या सवा मलुाच्या(काहीच्या बाबतीत आवश्यकता नसतानाही 

)टॉवन्ससल्स्च्या िस्त्रवक्रया हा पठ््ठया स्वत: करतो.  

याविवाय कोठेही बाहरे मलुाांना घेऊन गेल्यावर हॉटेलमध्ये वकां वा इतरत्ही 

िझनाच्या भावात त्याना काही सवलत वमळते का याची चौकिी करर्णे ,सवाांना 

एका मोटारीत कोम्बनू भन्सनाट गािी चालवरे्ण, िाळेतही प्रवेि घेताना व पढेुही 

वयाच्या मानाने िहाण्या आपल्या मलुाांना वरच्या यत्ताांमध्ये चढ़वरे्ण असे अनेक 

ववनोदी प्रकार फ्ैं क करी व त्याचे वर्णानही वततकेच चटकदारपरे्ण पसु्तकात आले 

आह.े एक असाच ववनोदी वकस्सा लेखकद्वयाांनी वलवहला आह े तो त्याांच्या 

िब्दातच असा आह े

" इतकी मलुे असल्यामळेु िॅिचा त्याना ओळखण्यात कधीकधी 

गोंधळउिे असां काही लोकाांच मत . िॅि स्वत:च याववषयी एक वकस्सा साांगत. 

एकदा आई ला एका वठकार्णी व्याख्यान द्यायला जायचे होते म्हर्णनू आमची 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

63 
 

सेना त्याांच्या ताब्यात दऊेन ती गेली. ती परत आल्यावर वतने ववचारल,े " सगळे 

काही सरुळीत झाले ना?पोराांनी काही गोंधळ केला नाही ना?" 

"नाही नाही मळुीच नाही " िॅि म्हर्णाले आवर्ण आमच्यापैकी एकाकिे 

बोट दाखवनू पढेुम्हर्णाले, "त्या स्वारीन ज़रा त्ास दणे्याचा प्रयत्न केला पर्ण एक 

रट्टा वदल्यावर तोही झाला सरळ " यावर आईचा चेहरा पिला आवर्ण ती 

म्हर्णाली, "अहो तो आपला नाही आपल्या िेजारयाांचाआह"ेआम्हाला तर हाां 

प्रसांग आठवत नाही . पर्ण िॅि ना असे ववनोद करर्णे आवित असे. एक गोष्ट 

मात् खरी की आमच्या िजेारी दोन मलुे आमच्यासारखी केसाचा लाल रांग 

असलेली होती. " 

आपल्या मलुाांचा अांघोळ घेतानाचा वळेही वाया जाऊ नये म्हर्णनू जमान 

आवर्ण फ्ें च भाषेतील कॅसेटस तो बाथरूममध्ये लावनू त्याांच्या कानावर त्या 

भाषा आपोआप पितील असे तो करतो आवर्ण आिया म्हर्णजे त्या ऐकून ती 

मलुे खरोखरच त्या भाषा उत्कृष्ट बोल ूलागली. तीच गोष्ट टांकलेखनाची व दु्रत 

आकिेमोिीची! त्याच्या ववविष्ट पद्धतीने गेल्यामळेु सवा मलुे या दोन्सही गोष्टी 

उत्तम प्रकारे करू लागली. आपल्या कल्पना अमलात आर्णण्याची प्रयोगिाळा 

म्हर्णनूच आपल्या िझन अपत्याांचा तो उपयोग करतो .  

 त्याला मलुाांची आवि तर होतीच आवर्ण त्यात तो अवतिय रमतो पर्ण तिीच 

बायकोही त्याला वमळते ह े आियाच! अवतिय िाांतपरे्ण ती एवढा मोठा 

कुटुांबाचा व्याप सांभाळते . तीही उच्चववद्याववभवूषत स्री असते व नवऱ्याच्या 

प्रत्येक मोवहमेत तीही उत्साहाने हातभार लावते एवढेच नाही तर श्रीयतु वगल्ब्रेथ 
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त्याांच्या वयाच्या ५५व्या वषीच मरर्ण पावल्यावर एवढ्या मोठ्या कुटुांबाची 

जबाबदारी तर ती सांभाळतेच पर्ण त्याच बरोबर त्याच्या मतृ्यनूांतर तो ज्या 

ववषयावर भाषर्ण दणे्यासाठी एका ववद्वत्सभेत जार्णार असतो तेच भाषर्ण अगदी 

त्याच्याच तयारीने ती दतेे ही मोठ्या नवलाचीच गोष्ट. नवऱ्याच्या पिात मोठ्या 

वहमतीने ती त्याचा व्यवसाय साांभाळते आवर्ण आपल्या अपत्याांना अगदी 

कुिलतेने कसे साांभाळते हा या कथेचा उत्तराधा "बलेेज ऑन दअेर टोज " याच 

दोन मलुाांनी वलवहला आह े"चीपर बाय द िझन " या कथेवरच तीन वचत्पट 

वनघाले व सवा वततकेच गाजले. त्याचा उत्तराधाही वचत्पट स्वरूपात वनघनू 

गाजला आह.े या कथेलाएक कारुण्यपरू्णा वकनार आह ेती म्हर्णजे या भावांिाांपैकी 

एक मेरी ही वतच्या वयाच्या पाचव्या वषीच घटसपााने मरर्ण पावली आह ेपर्ण 

"चीपर बाय द िझन" पसु्तकात व वचत्पटातही या गोष्टीचा उल्लेख नाही. तीन 

वेळा वनघालेल्या वचत्पटापैकी एका वचत्पटात या गोष्टीचा उल्लेख आह ेम्हर्णे! 

मात् प्रत्यिात मेरीचे जारे्ण या कुटुांबाच्या मनास अवतिय लागनू रावहले होते ह े

मात् वततकेच खरे.  

("चीपर बाय द िझन "या पसु्तकाचा मराठी अनवुाद मांगला वनगिुकर 

याांनी अवतिय मनोरांजकपद्धतीने केला आह ेव मेहता प्रकािन ने तो प्रकावित 

केला आह.े )  
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८. तेवहां आटर्ण आता 

 

 

 

 

"बाबा, एका िब्दाचा अथा हवा आह.े " माझ्या मलुाचा अमेररकेतनू फोन 

होता. अथाात िब्दाचा अथा ववचारण्यासाठी त्याने फोन केला नव्हता पर्ण फोन 

केल्यावर त्याला आठवल्यामळेु त्याने ववचारले होते. "ववचार की " मी म्हर्णालो 

अथाात माझ्याही मराठीच्या ज्ञानावर माझ्या ववस्मरर्णिक्तीने मात केली नसेल 

या आिेवर मी तसे म्हर्ण ूिकलो. " औट म्हर्णजे काय? " मलुाने ववचारले. 

इतक्या साध्या िब्दावर तेसदु्धा अमेररकेत सॉफ्ट वेअर इांवजवनअर म्हर्णनू काम 

करर्णाऱ्याने औट व्हावे याचे मला आिया वाटले. "अरे औट म्हर्णजे बाद " 

िक्य तो स्वर फार चढू न दतेा मी उत्तर वदले कारर्ण कदावचत त्याला मराठी 

प्रवतिब्द आठवत नसावा म्हर्णनू व माझ्या नातवाला म्हर्णजे त्याच्या मलुाला 

मराठी विकवताना त्याला तो हवा असेल असे मला वाटले. पर्ण त्याने त्यावर 

"अहो बाबा, ते तर मला माहीतच आह ेमला मराठी औट िब्द हवा आह,े 

म्हर्णजे सवुमतला, त्याच्या मलुाला, त्याच्या मराठीच्या गहृपाठात ववचारला 

आह.े " असे तो म्हर्णाल्यावर मात् काही वेळ मीही िोके खाजवले, आवर्ण 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

66 
 

एकदम आठवले, आवर्ण मी उत्तर वदले, "अरे, आठवले ,औट म्हर्णजे सािेतीन, 

आमच्या लहानपर्णी आम्हाला पाढे पाठ करावे लागत त्यात औटकी पर्ण अस.े  

"कमाल आह े असले आिनीि पाढे किाला विकावे लागत?". त्याच्या 

लहानपर्णी तीसपयांतच पाढे पाठ करून दमलेल्या मलुाने ववचारले.  

"अरे इतकेच नाही तर पावकी, वनमकी, पाउर्णकी, सवायकी, वदिकी, 

अिीचकी पर्ण पाठ करावे कागत असे. त्यात आकि्याांचे १/४, १/२. ३/४, 

तसेच सव्वापट, दीिपट, अिा वहस्से व पटी पाठ कराव्या लागत. त्या काळात 

चलनात रुपया अधेली, पावली अिी नार्णी व वजना मापात िेर, वचपटे मापटे, 

अिीश्री, पायली अिी वजने मापे असल्यामळेु तोंिी वहिोब करायला या 

पाठाांतराचा उपयोग व्हायचा " मी उत्तरलो. पाढ्याांचे एवढे प्रकारच नाही तर 

पाठ्यपसु्तकातल्या सगळया कववता तोंिपाठ करण्यात मोठी बहादरुी वाटायची. 

त्याव्यवतररक्त श्रीमद्भगवद्गीतेचे बरेच अध्याय वनदान १२ वा आवर्ण पांधरावा तरी 

आमचा पाठ असायचा आता ह े पाठाांतर करायला नातवांिाना साांवगतले तर 

िाळेतच न जाण्याची धमकी ती दतेील असे वाटते. मात् दरूदिानवर वक्रकेटची 

मॅच पहायला लागताच कोर्णत्या फलांदाजाने कोर्णाला वकतीवेळा बाद केले 

वकां वा सवचनने कोर्णत्या सामन्सयात वकती धावा केल्या याववषयीची आकिेवारी 

त्याांच्या तोंिून फटाफट ऐकायला वमळते. त्याना ते पाठही करावे लागत नाही.  

काही गोष्टी आपर्ण कधीच वापरर्णार नाही असे तेव्हाां मला उगीचच का 

वाटत असायचे कुर्णास ठाउक. उदाःफ्ीज आपर्ण कधीच घेर्णार नाही . त्यात 

िक्यतेचा भाग अगदी नव्हता असे नाही पर्ण िक्याता वनमाार्ण झाल्यावरही 
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घ्यायचा नाही ही माझी पयाावरर्णवादी भवूमका अगदी औरांगाबादला स्वत:चे घर 

बाांधेपयांत बदलली नव्हती त्यामळेु फ्ीजसाठी स्वयांपाकघरात जागा सोिून वीज 

जोिर्णी घेण्याचाही मी ववचार केला नव्हता. कमीतकमी पढेु मलुे या जागेतच 

रावहली तर त्याना तरी फ्ीज घ्यावा असे वाटेल इतका सदु्धा दरूवरचा ववचार 

मला करावा वाटला नाही. त्यावेळी नैसवगाक तेच वहतकारक उदा : िेऱ्यातले 

थांिपार्णी, असे काहीतरी तत्त्व माझ्या िोक्यात बसले असावे. पढेु या 

तत्त्वाप्रमार्णे वागण्यात येर्णाऱ्या अिचर्णी लिात आल्यावर, अथाात त्या माझ्या 

लिात आल्या असे म्हर्णण्यापेिा त्या सौ. ने लिात आर्णनू वदल्यानांतर मला 

त्याच जागेत तीनदा फ्ीज घ्यावा लागला. पर्ण इतके वदवस वतने माझ्या 

तत्त्वप्रर्णालीला ववरोध कसा केला नाही समजत नाही.  

टेवलफोनच्या बाबतीतही माझे मत बरेचसे असेच होते इतकेच काय बरेच 

लोक त्याबाबतीत माझ्यािी सहमत होते. माझा िॉक्टर भाऊ सदु्धा उगीच लोक 

केव्हाांही फोन करून त्ास दतेात असे मत व्यक्त करून टेवलफोन नाही तेच बरे 

असे म्हर्णायचा. अिी मनोवतृ्ती होण्यामागे टेवलफोन खात्याचाही बराच मोठा 

हात होता. अथाात ह ेखाते जनतेला कोर्णतीही गोष्ट सहजासहजी उपलब्ध होऊन 

दणे्याच्या िासकीय धोरर्णािी ससुांगत असेच वागत होते. त्यामळेु त्यावेळी 

टेवलफोन ह ेकार असण्याइतकेच श्रीमांतीचे लिर्ण समजले जात होते. मलुगा 

अमेररकेला गेला तरी माझ्याकिे टेवलफोन नव्हता. आता अमेररकेला जार्णारा 

मार्णसू तेथे जाईपयांत प्रवासास सरुवात करण्यापासनू ते ज्या वठकार्णी प्रवासात 

ववमान थाांबत असेल त्या प्रत्येक वठकार्णी व वनयत स्थानी पोचल्यावर आपल्या 
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घरातील लोकाांिी सांपका  साध ूिकतो पर्ण तेच माझा मलुगा अमेररकेस पोचला 

तरी माझ्याकिे फोन व त्याच्याकिे परेुसा पैसा नसल्यामळेु दोन तीन वदवस तो 

माझ्यािी सांपका  साध ूिकला नाही. त्याने वनघताना त्याच्या तेथील ऑवफसचा 

क्रमाांक वदला होता त्यावर एस. टी. िी. कें द्रावरून फोन लावण्याचा मी प्रयत्न 

केला आवर्ण अधाा वमवनट बोलनू िेवटी त्याच्यािी सांपका  साधता आलाच 

नसला तरी त्या अध्याा वमवनटासाठी साठ सत्तर रुपये मोजनू गप्प बसलो िेवटी 

वनघाल्यानांतर वतसऱ्या वदविी माझ्या भावाच्या घरी त्याचा फोन आला व तो 

सखुरूप पोचल्याचे कळून जीव भाांि्यात पिला.  

आता मात् आठवि्यातनू केव्हाांही आम्ही दोघेही एकमेकाांिी वकतीही 

वेळा आवर्ण वकतीही वेळ बोलतो यात काही वविेष नाही. आमची मोलकरीर्णही 

आपर्ण येत नाही ह े फोन तोसदु्धा मोबाइल करून कळवते. उलट आता 

मोलकरर्णीकिे फोन असर्णेच अवधक आवश्यक झाले आहे. एके काळी 

मोबाइल फोन म्हर्णजे श्रीमांतीचे लिर्ण समजले जात होते यावर कोर्ण ववर्श्ास 

ठेवील?आिया म्हर्णजे भारतापेिा अमेररकेत मोबाइल वर बोलर्णे महाग आह.े 

विवाय भारतात येर्णारे फोन ववनािलु्क होतात तर अमेररकेत मात् अजनूही 

येर्णारा कॉलसदु्धा सिलु्क असतो. काही प्रकारच्या फोनवरील सांभाषर्ण 

त्यामानाने स्वस्त असते व त्यावरून परदिेीही फोन करर्णे स्वस्त पिते ह े

वततकेच खरे पर्ण आता भारतात फोन ही चैन रावहली नाही.  

त्यावेळी रेविओ ही चीज आमच्याकिेच काय पर्ण आख्या गावात तरी 

कुर्णाकिे होती असे वाटत नाही. फारच सांगीतप्रेमी व ऐपत असेल तर फोनोग्राफ 
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असायचा. बहुतेक आमच्या गावात असलेल्या तीन चार होटेलमध्ये मात् 

हटकून असायचा त्याला सगळेच जर्ण नसुतेच फोनो म्हर्णत.. माझ्या वविलाांचे 

एक वमत् तेही जरा पररवस्थतीने बऱ्यापैकी त्यामळेु त्याांच्याकिेही फोनो होता. 

आम्ही रहात असलेल्या भाि्याच्याच घरासमोर एक वदलखषु होटेल होते तेथेही 

फोनो होता. त्यानांतर आम्ही घर बदलले या घराच्या समोरच िांकरराव नावाचा 

हरहुन्सनरी मार्णसू रहात असे. कुठलीही वस्त ु वबघिली की ती िांकररावाकिे 

वदली की ती दरुुस्त करण्याचे कौिल्य त्याच्याकिे होते. त्याच्याकिे असाच 

एक फोनो होता आवर्ण तो अगदी वदवसभर त्यावर गार्णी लावायचा. त्यात 

त्यावेळची "चारसौ बीस" "बरसात" नावगन""कठपतुळी" या वसनेमाांची गार्णी 

असत तर काही ठराववक मराठी गार्णी पर्ण असत. त्यामळेु त्यावेळी आपर्ण मोठे 

झालो की असाच एक फोनो घ्यायचे आवर्ण हव्या त्या रेकॉिा घेऊन मनसोक्त 

गार्णी ऐकायचे माझे ध्येय वनवित झाले होते.  

त्यानांतर गावातील काही घरात रेविओचा प्रवेि झाला, आवर्ण माझे ध्येय 

जरा बदलले आवर्ण आपर्ण रेविओ घेऊन रेविओ वसलोन व ववववध भारती ऐकत 

बसायचे याववषयी मी ठाम बनलो. त्यानांतर दिेपाांिे आवर्ण मी सांयकु्त रेविओ 

औरांगाबादला नोकरीस लागल्यावर घेतला व दोघाांच्या ओढातार्णीत ( सांदभा : 

माझा पवहला रेविओ -- हास्यरांग) तोच रेविओ परू्णाांिाने माझा झाल्यावर अगदी 

मोठे ध्येय साफल्य झाल्यासारखे वाटले. पर्ण थोि्याच वदवसात तो रेविओ 

लहान वाटून मी मफीचे मोठे धिू घरात आर्णले.  
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त्याच काळात हवे ते गारे्ण ऐकण्यासाठी रेकॉिा प्लअेर हवा म्हर्णनू एच. 

एम. व्हीचाच कॅवलप्सो रेकॉिा प्लेअर घेतला व त्याच बरोबर बऱ्याच ७८, ४५ 

व ३० फेऱ्याांच्या ध्ववनमवुद्रका पर्ण घेतल्या. त्याना त्यावेळी ७८ आर. पी. एम. 

एलपी व ई एलपी असेच म्हर्णत. त्यावेळी मोठ्या हौसेने पवन्सित रवविांकर, 

रामनारायर्ण, वनवखल बॅनजी, िी. व्ही. पलसु्कर याांच्या ई एल पी, तसेच बऱ्याच 

भावगीताांच्या, नाट्यसांगीताच्याही ध्ववनमवुद्रका घेतल्या.  

तेवढ्यात कॅसेटचा जमाना आला आवर्ण रेकॉिा प्लेअर काढर्ण,े तो 

रेविओला जोिर्णे, हवी ती रेकॉिा िोधनू लावरे्ण आवर्ण ती सांपल्यावर बदलरे्ण 

इ. गोष्टींचा कां टाळा येऊ लागला. अथाातच असा एक रेविओ खरेदी करर्णे भाग 

पिले की त्यावर कॅसेट प्लेअरही होता. पवहल्याांदा कोऱ्या कॅसेटही महाग 

वाटायच्या आवर्ण पवूामवुद्रत ध्ववनवफती वमळत नव्हत्या. त्या काळात काही 

जर्णानी आपल्याला नको असलेल्या वफती ववकायला काढल्या व त्यावर पनु्सहा 

हवे असलेल ेसांगीत ध्ववनमवुद्रत केले तरी चालत होते. अश्या बऱ्याच जनु्सया 

वफती मी त्यावेळी घेतल्या.  

थोि्याच वदवसात पवूा ध्ववनमवुद्रत वफती बाजारात फारच स्वस्तात वमळू 

लागल्या त्या बहुधा मळू वफतींची नक्कल करून (पायरेटेि) तयार केलेल्या 

असत. मग तश्या अनेक वफतींचा भरर्णा माझ्याकिे झाला. आवर्ण कपाटातील 

एक कप्पा अश्या वफतींनी भरून गेला तोवर सीिीचा जमाना सरुू झाला. आवर्ण 

आता तर य ूट्यबू चा जमाना आल्यामळेु कोर्णतेही गारे्ण नसुते कळ दाबताच 

हजर! 
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सांगर्णक प्रथम मला वापरण्याची पाळी आली ती अवभयाांवत्कीमधील 

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमातील प्रॉजेक्टसाठी. त्यावेळी अक्ख्या महाराष्रात एक 

सांगर्णक होता तो टाटा इवन्सस्टट्यटु ऑफ फन्सिामेन्सटल ररसचा या सांस्थेत. त्याचा 

आकारएवढा मोठा होता की एक आख्खा हॉल तो व्यापनू टाकी. पणु्यात राहून 

आम्ही आमच्या प्रॉजेक्टसाठी सांगर्णकीय भाषेत कािा पांच करून तो कािाांचा 

गठ्ठा मुांबईस पाठवायचो. तेथील भव्य सांगर्णकात त्याांची छाननी व्हायची व योग्य 

प्रकारे ती तयार झाली असली तर आमच्या समीकरर्णाची उत्तरे आमच्या हातात 

यायची नपेिा तो कािाांचा गठ्ठा परत यायचा त्यातील चकुाांच्या यादीसह. मग 

पनु्सहा आम्ही ती कािे पन्सच करून पाठवायचे. त्यावेळी प्रॉजेक्टच्या ववषयापेिा 

व त्यातनू वमळर्णाऱ्या ररझल्ट्सपेिा ह ेकािा पांवचांग कररे्ण, पाठवर्णे, दरुुस्त कररे्ण 

ह ेकाम हाच मोठा प्रॉजेक्ट असे. आताच्या सांगर्णकावर जे उत्तर पाच वमवनटात 

वमळेल तेच उत्तर आम्हाला सहा मवहन्सयात वमळे व तोच आमचा प्रॉजक्ट 

समजण्यात येई. विवाय त्यासाठी मुांबईच्या एक दोन वाऱ्याही कराव्या लागत.  

हळू हळू सांगर्णकाचा आकार लहानलहान होत गेला इतका की तो आता 

मोबाइलच्या स्वरुपात वखश्यात बस ूलागला. पर्ण आता नव्या वपढीला मात् 

त्याचे काहीच वविेष वाटत नाही. दोन तीन वषााची माझी नात एक वदवस 

मोबाइल कानाला लावनू काहीतरी ऐकत होती. ती काय ऐकते ह ेवतच्या आईला 

ववचारल्यावर वतने वदलेल्या उत्तराने मी अगदी चाट झालो, "अहो ती वतचेच 

गार्णे रेकॉिा करून ऐकत असते. " म्हर्णजे मला अजनू मोबाइलवरून फोन 

करण्यासाठी कुठले बटर्ण दाबावे च घेण्यासाठी काय करावे याचा गोंधळ उितो 
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तर आता वतची धाव पाहून आचांवबत झालओ. थोिक्यात . आमची वपढी 

अश्या प्रकारे पाठाांतरात वाकबगार असली तरी नव्या नव्या गोष्टींिी जळुवनू 

घेण्याच्या बाबतीत मात् कमी पिते ह ेवनवित. तर येथे ही तीन वषााची वपटुकली 

आपलेच गारे्ण स्वत:च रेकॉिा करून ऐकत होती. उद्या बोलताही न येर्णारे एकाद े

वपटुकले मोबाइलवरून आपल्या आईला "ए आई मला दधू पाजायची वेळ 

झाली"असा एस. एम. एस. करून साांगते असे कळले तरी त्याचे आिया 

वाटायला नको.  
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९. तंबूतला टसनेमा 

 

 

 

 

 

आमच्या लहानपर्णी वचत्पट हा भारदस्त िब्द क्ववचतच वापरला 

जायचा. वसनेमा हाच िब्द प्रचारात होता आवर्ण आमच्या गावातल्या 

लोकाांनाही तोच समजायचा. अथाात गावात वसनेमाथेटर नसल्याने गावातल्या 

लोकाांची सगळी वभस्त असायची ती जते्त येर्णाऱ्या टुररांग टॉकीजमध्ये वषाातनू 

एकदा पहायला वमळर्णाऱ्या वसनेमावर. कधीतरी चकुुन माकुन सातारा वकां वा 

करािसारख्या आमच्या गावाच्या मानाने िहरात जमा होर्णाऱ्या परगावी 

गेल्यावर त्या प्रवासाची साांगता बऱ्याच वदवसाचा वसनेमाचा उपास सोिून 

होर्णार ह ेजवळजवळ ठरलेलेच असे.  

गाव सोिण्याची सांधी क्ववचतच वमळत असल्यामळेु आम्हा भावांिाांना 

वसनेमा पहाण्याची हौस जत्ेतच भागवावी लागे. पौष मवहन्सयात आमच्या गावची 

जत्ा भरायची. त्यावेळी गावाबाहरे म्हर्णता येर्णार नाही पर्ण गावातही म्हर्णता 

येर्णार नाही अिा एका िेताच्या जागी ही जत्ा भरायची. पौष मवहना असल्याने 



श्यामवाटिका   श्याम कुलकर्णी 

  

74 
 

त्या िेतातील वपके काढून िेत मोकळे केलेले असायचे. त्यावळेी आमची 

िाळा सांस्थानी अमलामळेु सकाळी आठ ते अकरा आवर्ण दपुारी दोन ते पाच 

अस.े एकाद े वदविी त्या भागात रहार्णाऱ्या कुर्णातरी वमत्ाकिून तोंिून "अरे 

जत्ेची पाल यायला लागली" अिी बातमी लागायची आवर्ण सकाळी िाळा 

सटुल्यावर आमचा मोहरा त्या िेताकिे वळायचा पौषाच्या सरुवातीस हवेत 

छान थांिी असे. िाळेत मधल्या सटु्टीत खारे्ण झालेले असे त्यामळेु घरी जाण्याची 

फारिी घाई नसे. गावाचा ववस्तारच इतका कमी की िाळेतनू त्या िेतावर 

जायला फारफारतर पांधरा वमवनटे लागायची आवर्ण आम्ही आतरुतेने ती 

पवहलीववहली पालां पहायला लागायचे. पालां म्हर्णजे छोटे तांबचू असायचे. 

पवहलीववहली पालां तर कापिीच असायची. तरुळक पसरलेलीपाले पावहल्यावर 

अांगावर आनांदाचे रोमाांच उभे रहायचे. कारर्ण जत्ा सरुू झाल्याची वदी ती दते 

असत. त्यानांतर मोठी म्हर्णजे वमठाईची, ताांब्यावपतळेच्या भाांि्याांची, फोटोची 

अिी दकुाने येत ती मात् बहुधा पते् उभे करून तयार केलेली असत. सांस्थानी 

कारभार असल्याने अगदी व्यववस्थत आखर्णी करून पाले टाकलेली असत. 

उभे आिवे रस्ते अगदी व्यववस्थत आखनू मगच पाले उभारल्यामळेु 

जते्त वफरायला नांतर मजा वाटायची तरीही लहानपर्णी आईबापाांच्या 

बरोबर गेलेली पोरे चकुण्याचे प्रसांग घिायचेच पर्ण एकाद ेपोर 

पार सापिलेच नाही असे मात् कधी घिले नाही.  

सगळयात िेवटी यायची ती म्हर्णजे टुररांग टॉकीज आवर्ण सका सचे तांब.ू ह े

आमच्या त्या वेळच्या कल्पनेने अवाढव्य मोठे असायचे.  
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जत्ा चाांगली भरली तर आठ दहा टुररांग टॉकीज आवर्ण दोन दोन सका िी 

येत पर्ण असे प्रसांग कमीच. चार पाच टॉकीज आवर्ण एक सका स म्हर्णजे अगदी 

िोक्यावरून पार्णी. पवहली टॉकी बहतेुक आमच्या गावच्याच कोंिाजींची 

अिोक टॉकी असे आवर्ण त्यानांतर एका मागनू एक टॉकीज आल्याची बातमी 

कानावर पिून आमचे कान धन्सय होत आवर्ण लगेच सांध्याकाळी आमच्या 

वमत्मांिळाांची पहार्णीसवमती जत्ेस भेट दऊेन त्या बातमीची सत्यता पिताळून 

पहायची.  

वकतीही टॉकीज आल्या तरी आपल्याला एकादा दसुराच वसनेमा 

पहायला वमळर्णार ह ेमला चाांगलेच माहीत होते. तरीही तो अनभुव म्हर्णजे एक 

"उघिले स्वगााचे द्वार"या प्रकारचा असायचा. त्या अगोदर बॅ ांि बाजासह 

सकाळी नऊ आवर्ण दपुारी चार वाजल्यापासनू पढेु वनरवनराळया टॉकीजच्या 

वसनेमाच्या जावहराती गावात वफरत. या जावहराती एका वतकोनी गाि्यावर 

लावनू ढकलत ढकलत टॉकीजमधले कामगार गावभर वफरत. त्या 

गाि्याबरोबर कण्याातनू वसनेमाचे नाव ओरिून साांगर्णारे कामगारही असत.  

प्रत्येक टॉकीजमध्ये दररोज दोन खेळ एक सांध्याकाळी सहा वाजता आवर्ण 

दसुरा रात्ी नऊ वाजता असे आवर्ण दोन्सही खेळ वेगवेगळे असत. म्हर्णजे पाच 

टॉकीजमध्ये एकावदविी दहा खेळ होत. कोर्णताही खेळ लागला तरी तो आपर्ण 

पहायलाच पावहजे असे वाटे कारर्ण तो पहायला वमळण्याची िक्यता बहुधा 

कमीच असे पर्ण एकादा श्यामची आई वगैरे लागला तर मात् वविलाांना 
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ववचारण्याचे धािस तरी मोठी बहीर्ण करी आवर्ण बरेचदा वतला यि वमळे. मग 

काय ववचारता तो वदवस म्हर्णजे "अजी सोवनयाचा घन-ु-- "च असायचा.  

वसनेमाला जाण्याच्या कल्पनेने तो वदवस कसा वनघनू जायचा काही 

समजायचेच नाही. नऊचा वसनेमा असेल तर आठपासनू आमची घाई सरुू 

व्हायची. त्यावेळी वतवकट असायचे पाच आर्णे. आम्ही भावांिे आवर्ण आई 

अिी सगळी मांिळी जेवर्णखार्ण आटोपनू वनघेपयान्सत उिीर हा व्हायचाच. मात् 

वसनेमा तांबतू असल्यामळेु हाउसफुलचा धोका कधीच नसायचा, तांब ू कमी 

पिला तर बाजचू्या कनाती सोिवनू तांबचूी िमता वकतीही वाढवता येण्याची 

सोय होती. असे कनाती वाढवावे लागर्णे ही त्या वसनेमाच्या लोकवप्रयतेची 

पावती असायची. वेळेवर पोचावे ही इच्छा तर असायची पर्ण सगळयाांची जेवरे्ण 

वविेषत:आई येर्णार असेल तर वतचे जेवर्ण सगळयात िेवटी होत असल्याने 

आवर्ण त्यानांतर घरातली जमीन सारवनू काढावी लागत असल्याने अिा 

सगळया भानगिीतनू हमखास उिीर व्हायचा त्यामळेु आम्ही पोरे अगदी 

रिकुां िीला यायचो, बर स्वतांत्परे्ण जायची कुवत आमच्यात नव्हती आवर्ण 

विील तसे सोिण्याची िक्यताही नव्हती.  

िेवटी आम्ही मागी लागायचो तेव्हाां वसनेमा सरुू होण्याच्या अगोदर 

वाजर्णाऱ्या िहनाईची रेकॉिा लागल्याचे सरू कानावर पिायचे आवर्ण गेल े

वसनेमातले पाच वमवनट गेले असे वाटून अगदी बाजीचे पांचप्रार्ण गेल्यावर 

महाराजाांना व्हावे वततकेच द:ुख आम्हाला व्हायचे.  
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मात् कधीकधी याउलटही प्रकार घिायचा म्हर्णजे जर वसनेमा सहाचा 

असेल तर जेवर्ण हा प्रकार त्यानांतर असायचा आवर्ण त्यामळेु अगदी वेळेच्या 

अगोदरच आम्ही तांबतू विरायचे. प्रवेि हा नेहमी पिद्याच्या पाठीमागनू 

असायचा त्यामळेु तांबतू विरल्यावर पाांढऱ्या पिद्याचे मागनूच दिान झाले की 

स्वगाातच प्रवेि झाला असे वाटायचे. पिद्याच्या पढेु पिद्यापासनू ते थेट मागील 

बाजसू जेथ ेप्रोजेक्टरया गािीपयांत एक आिवा दोर पिद्यािी काटकोर्णात तांबचूे 

बरोबर दोन भाग करर्णारा असे त्यात दोन भागात स्त्री आवर्ण परुुष अिी 

ववभागर्णी असे. (अिी ववभागर्णी पढेु सोलापरूला गावातल्या प्रभात व आर्णखी 

काही वसनेमागहृात पहायला वमळाली. औरांगाबादला तर सरुवातीस मागील 

बाजसूही आिवा पिदाच असे आवर्ण पिदानिीन वस्त्रयाांची त्यामागे व्यवस्था 

असे हा वनजामी अमलाचा पररर्णाम. )सांसदते ३० टक्क्याना ववरोध करर्णाऱ्या 

पवब्लकला तांबतूली ही ५० टक्क्याची ववभागर्णी मात् वबनतक्रार मान्सय असे. 

तांबतूील ववभागर्णीत आम्ही मलु े दोन्सही बाजपैूकी आमची विीलधारी 

मांिळीअसत त्या बाजसू म्हर्णजे बायकाांच्याच बाजसू-(कारर्ण विील वसनेमास 

क्ववचतच येत आवर्ण आलेच तरी त्याांच्या वमत्मांिळीं बरोबर रहात)जात अस.ू 

जाताना बरोबर खाली अांथरण्यासाठी सतरांजी अगर घोंगिे नेलेल ेअसे ते योग्य 

जागी पसरण्याची जबाबदारी आमच्यावर असे. ते िक्यतेवढे मोठे पसरण्याची 

खबरदारी आम्ही घेत अस ूकारर्ण कधी कधी आमच्यापैकी काहीजर्णाना झोप 

येण्याची िक्यता असे. बरोबर खाद्यवस्तूांचा भरपरू साठा नेरे्ण आवश्यक असे 

कारर्ण सहाच्या वसनेमाच्यानांतर जेवर्ण असे. अथाात या खाद्यपदाथाात जत्ेतच 

उपलब्ध असर्णाऱ्या चरुमऱु्याांचा महत्वाचा भाग असायचा. त्यामळेु जते्च्या 
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सरुवातीसच आमच्या घरात चरुमऱु्याचे एकाद े पोतेच ववकत घेतले जायचे 

सहाच्या वसनमेाला गेलो तरी आईला सगळयात िेवटीच यावे लागे त्यामळेु 

वतच्या येण्याकिे आमच्या जागेवरून लि ठेवावे लागे आवर्ण ती आल्यावर 

वेगवेगळया पद्धतीने वतचे लि वेधावे लागे. अिा उिीरा येर्णाऱ्या आया आवर्ण 

त्याच्या मलुाांच्या हाकाऱ्याने वसनेमा सरुू झाल्यावरचा काही काळ दर्णार्णनू 

जात असे.  

अथाात असे क्ववचतच घिे कारर्ण सहाचा वसनेमा सहाला वकां वा नऊचा 

वसनेमा नऊला सरुू करण्याचे बांधन कोंिाजीभाईना मान्सय नसे. आम्ही 

स्थानापन्सन झाल्यावर बऱ्याचदा चाल ूवसनेमातली गार्णी कका श्िपरे्ण लागत. ती 

ऐकून अगदी पाठ झाली तरी वसनेमा सरुू होण्याचे नाव नसे. तांबतू सगळयात 

मागे काही लाकिी आवर्ण लोखांिी खचु्याा टाकलेल्या असत त्यावर बसर्णारी 

गावातील प्रवतवष्ठत मांिळी म्हर्णजे पोवलस इन्सस्पेक्टर. िॉकटर अिा प्रवतवष्ठत 

आवर्ण वनमांवत्त मांिळींचे आगमन होण्याची वाट बवघतली जाई, वसनेमा सरुू 

होण्याचे वचन्सह म्हर्णजे प्रोजेक्टरच्या गािीवरील दोन वदव्याांपैकी एक वदवा 

घालवरे्ण तसा तो गेला की चला आता वसनेमा सरुू होर्णार असे वाटून पढुील 

इच्छापतूीच्या आनांदाने काळीज धकधकू लागे. त्याचबरोबर उ. वबवस्मल्लाच्या 

िहनाईची एक तबकिी हमखास वाज ूलागे. तेवढे झाले की आता खरोखरच 

स्वगा दोनच बोटे उरला असे वाटू लागे आवर्ण दसुरा वदवाही बांद झाला आवर्ण 

"िान्सत रहा"ची पाटी पिद्यावर वदस ूलागली मग मात् खरेच स्वगाभमूीत प्रवेि 

केला असे वाटू लागे.  
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त्यावेळचे बहुतेक वसनेमे कृष्र्णधवलच असत. ( ज.े बी. एच. वावियाचे 

भगभगीत रांगाचे काही त्याला अपवाद ) तरी त्यातही चालतीबोलती वचते् समोर 

वदस ूलागली की आम्हाला आनांदाच ेअगदी भरते येई. पर्ण हा आनांद फार काळ 

वटकत नसे कारर्ण दहा पांधरा वमवनटे होतात न होतात तो कटकन वफल्म तटेु 

आवर्ण एकदम ववधवेच्या कपाळासारखा पाांढराफटक पिदा समोर वदस ूलागे. 

जते्त आर्णलेले वसनेमे बहधुा अनेक वठकार्णी घासनू घासनू वफल्म अगदी जीर्णा 

झालेली असे त्यामळेु दर दहा पांधरा वमवनटाांनी ब्रेक घ्यावा लागे आवर्ण त्यावेळी 

लोकाांच्या मोठ्या आरि्याओरि्यास तोंि द्यावे लागे अथाात तांबचू्या 

मालकाला आवर्ण आम्हालाही याची सांवय असे त्यामळेु वसनेमा हळू हळू पढेु 

सरकत असे. पर्ण तसाही तो आम्ही आमच्या सहनिील स्वभावास अनसुरून 

आनांदाने पहात अस.ू कदावचत पढेु टी. व्ही. वरील मावलका वा वसनेमे 

पहाण्याची ती रांगीत तालीमच कोंिाजीभाई आमच्याकिून करून घेत होते.  

तांबचू्या वसनमेास वतवकट पाच आरे्ण असले तरी तेवढेही पैसे नसत पर्ण 

वसनेमा बघायची हौस तर दाांिगी असे आमचे काही वमत् धािसाने कनात वर 

करून आत घसुण्याचा प्रयत्न करत आवर्ण कनातीजवळ सवा बाजनूा जरी 

टॉकीजमालकाचे कामगार पहारा दते आवर्ण जो आत घसुताना सापिेल त्याला 

बेदम चोप दते असे असले तरी त्यातले काही विवाजीमहाराजाांच्या 

मावळयाांच्या चपळाईने कनातीतनू आत घसुत आवर्ण अिा तऱ्हनेे वसनेमाचा 

आस्वाद घेतल्याचे दसुऱ्या वदविी सांताजी धनाजीन ेमोगलाांच्या तांबचूे कळस 

कापल्याची बातमी साांगावी त्या थाटात साांगत. मला ती चपळाई दाखवर्णे तर 
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दरूचपर्ण सरळ सरळ समोरच्या प्रविेद्वारातनूही कधीकधी प्रवेि करायला 

अिचर्ण व्हायची.  

एकदा माझा "गळुाचा गर्णपती" वसनेमा बघायची सांधी अिीच हकुली. 

आमच्या नात्यातले एक गहृस्थ टूररांग टॉकीजना वसनेमाची ररळे परुवर्णाऱ्या 

कां पनीचे कमाचारी होते आवर्ण काही वसनेमाांची ररळे ते घेऊन येत आवर्ण त्यानी 

आर्णलेल्या ररळाांचा वसनमेा चाल ू असेल तर त्याांच्या पररचयाच्या काही 

लोकाांना तो वसनेमा फुकटात पाहू दणे्यास टुररांगचे मालक तयारी दाखवायचे. 

अिा पद्धतीने एकदा आमच्या कुटुांबातील सभासदाांना गळुाचा गर्णपती 

पहाण्याचा योग आला. पर्ण माझे आवर्ण माझ्या भावाचे "दवै दतेे आवर्ण कमा 

नेते"अिी पररवस्थती झाली, कारर्ण आम्ही फार अभ्यास ू असल्याने बाकीच े

सभासद अगोदर गेले तरी आम्ही अभ्यास परुा करूनच येऊ असे त्याना साांगनू 

घरातच बसलो आवर्ण खरोखरच अभ्यास पार पािून भर भर दोघे तांबकूिे धाव 

घेतली. तसा गळुाचा गर्णपती सवात् खपूच प्रवसद्ध पावला असल्याने गावातील 

सगळी गदी त्याच टॉकीवरच लोटली त्यामळेु प्रवेिासाठी उभ्या केलेल्या 

लाकिी आिव्या काठ्यावरून गदी ओसांिून वहात होती. टॉकीजच्या 

मालकास जरी आमच्या त्या नायेवाइकाने साांगनू ठेवल े असले तरी 

आमच्यासारख्या पोराांकिे थोिेच त्यचे लि जार्णार आवर्ण घरातली मांिळी तर 

केव्हाांच आत गपु्त झालेली. आम्ही केववलवाण्या नजरेने मालकाकिे पहात 

रावहलो पर्ण त्यालाही तेवढ्या गदीत आमच्याकिे लि दरेे्ण जमले नाही आवर्ण 

बरीच वाट पाहून आम्ही राम लक्ष्मर्ण वसनेमाच्या सीतेचा िोध न घेताच घरी 
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परत जाण्याचा वनर्णाय घेतला आवर्ण िेवटी गळुाचा गर्णपती आमचा हुकलाच. 

नांतर मी तो दरूदिाबवरच पावहला. माझ्या भावाने तर तेव्हापासनू वसनेमाचा 

एवढा धसका घेतला की त्यानांतर 

त्याने आजतागायत वसनेमाचे नावच कधी काढले नाही.  
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१०. टदवस टबनाकाचे! 

 

 

 

 

वदवसाची सरुवात मांगल प्रभातच्या सनईने होण्याची िकयता माझ्या 

बालपर्णी नव्हती कारर्ण रेविओचा आमच्या घरालाच काय पर्ण आख्या 

गावाला स्पिा झाला नव्हता. माझ्या वयाच्या वतसऱ्या चौथ्या वषी ज्या घरात 

आम्ही रहायला आलो त्यासमोर असलेल्या वदलखषु हॉटेलमध्येएक मोठ्ठा 

कर्णाा बसवलेला ग्रामोफोन (त्यावेळच्या आमच्या भाषेत फोनो) वदवसभर 

वाजत असे आवर्ण त्यावर " ओ दरू जानेवाल े " या एकाच गाण्याच े

दळर्णवदवसभर चाल ूअसायचे. माझ्या वविलाांच्या एका स्नेह्याकिेही तसलाच 

फोनो होता आवर्ण त्यावर " गेला दयाापार घरधनी " ह े गार्ण ऐकायला 

वमळायचत्यानांतर नेहमीच्या प्रथेला अनसुरून वषाादोन वषाांनी वविलाांनी दसुरे 

घर भाि्याने घेतले, त्यात मला आविर्णाऱ्या दोन गोष्टी होत्या. एक म्हर्णजे या 

घराला मािी होती आवर्ण दसुरे म्हर्णजे समोरच िांकरराव नावाच्या हरहुन्सनरी 

मार्णसाचे दकुान होते . वरवर पहायला ते सायकली दरुुस्त करण्याचे व भाि्याने 

दणे्याचे दकुान असले तरी या मार्णसाला कोर्णतीही गोष्ट दरुुस्त करायचा नाद 
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होता त्यामळेु त्याच्या दकुानात आवर्ण समोर नाना वस्तूांचा ढीग पिलेला असे 

त्यामळेु त्याचे दकुान नक्की कोर्णत्या वस्त ू दरुुस्त करण्याचे होते याचा पत्ता 

लागर्णे कठीर्ण असे. पर्ण दरुुस्ती करताना वकां वा करत नसला तरी त्याच्याकिे 

असलेल्या फोनोवर वदवसभर तो गार्णी लावायचा, आवर्ण ती आमच्या घरी 

अगदी सहज माझ्या कानापयांत पोचत आवर्ण त्या सरुात अभ्यास करत असताना 

मी गुांगनू जात असे. त्या काळात तेथ’े"वसांतबहार" "कठपतुली" "तमुसा नही 

दखेा" जनमजनमके फेरे" अिा वगेवेगळया वसनेमाांची गार्णी ऐकायला 

वमळायची. अथाात ही त्या त्या वसनेमातली गार्णी असल्याचे केवळ काही 

गाण्यातच त्या वसनेमाांची नावे आल्यामळेुच मला कळले होते..  

पर्ण िांकरकृपेने गार्णी ऐकायला वमळाली तरी हवी तेव्हाां ती ऐकायला 

वमळत नसत. माझी हौस खऱ्या अथााने भागली ती मी पणु्याला वििर्णाला 

पणु्याला आल्यावर. फग्युासन महाववद्यालयात प्रविे घेऊन मी वसतीगहृात 

रहायला गेलो तेव्हाां!जेवर्णासाठी वसतीगहृाजवळ सहा क्लब होते आवर्ण त्याना 

जोिून एक मनोरांजन कि होता. त्यात कॅरम. , बवुद्धबळ अिा बैठ्या खेळाच े

सामान आवर्ण वविेष महत्वाचे म्हर्णजे एक माझ्या समजतुीप्रमारे्ण एक उत्तमपैकी 

(कारर्ण चाांगला रेविओ मी प्रथमच पहात होतो) रेविओ ठेवलेला होता.. 

सांध्याकाळी जेवल्यानांतर तेथे बसनू कॅरम खेळरे्ण आवर्ण रेविओवर गार्णी ऐकरे्ण 

हा मग आमचा सांध्याकाळचा कायाक्रम असे. आवर्ण तेथे माझ्यासारखाच 

एकसांगीतप्रेमी वमत्मला वमळाला. तो बािीसारख्या आमच्या गावाच्या मानाने 
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िहर म्हर्णता येईल अिा वठकार्णाहून आल्यामळेु वचत्पटसांगीताचे त्याचे ज्ञान 

माझ्या वकतीतरी पटीने अवधक होत े

एक वदवस सांध्याकाळीप्रफ़ुल्ल (वमत्) म्हर्णाला "आज वबनाका, तेव्हा 

जेवर्ण लवकर आटोपनू घ्यायला पावहजे" त्यावेळपयांत वबनाका ही काय 

भानगि आह ेह ेमला माहीतच नव्हते. आवर्णमी त्याला तसे ववचारल्यावर तो 

माझ्याकिे अगदी अववर्श्ासाने पहायला लागला (हल्ली बाकुगान म्हर्णजे काय 

असे मी ववचारल्यावर माझा नात ूमाझ्याकिे असा बघतो. )पर्ण मग खरेच मला 

काही माहीत नाही ह ेध्यानात आल्यावर त्याने मला वबनाका गीतमाला, अमीन 

सायानी वगैरे गोष्टी समजावनू साांवगतल्या. त्यावदविी आयषु्यात पवहल्याांदाच 

मी वबनाका गीतमाला ऐकली. आवर्ण त्यानांतर गार्णी ऐकण्यासाठी बराच वेळेचा 

अपव्यय म्हर्णजे आमच्या दृष्टीने सदपुयोग आम्ही करू लागलो. रेविओ 

वसलोनवरील सकाळची फरमाइि आम्ही फगासन रस्त्यावरील त्यावेळी 

असलेल्या कॅफे वेलकम(याचेच बहुधा प्रख्यात होटेल वैिालीत रूपाांतर झाले) 

वकां वा दसुऱ्या एका उविपी हॉटेलमध्ये बसनू ऐकायचे तर, ववववध भारतीची 

दपुारची फरमाइि सदु्धा काही लेक्चरना दाांिी मारूनसदु्धा आम्ही ऐकत अस.ू  

त्याचवेळी त्याच रस्त्यावर "स्वरववहार ’ नावाच्या रेकॉिा लायब्ररीचा पत्ता 

आम्हाला लागला. तेथे त्या वेळी एक वकां वा दोन आण्यात एक रेकॉिा ऐकायला 

वमळायची, त्यानांतर काही इरार्णी हॉटेलात ज्यकु बॉक्स आली त्यात मात् एक 

गारे्ण ऐकायला चार आरे्ण लागायचे विवाय त्यासाठी वसतीगहृापासनू बरेच 
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अांतर चालाव ेलागे त्यामळेु आमचा भर वदवसा जवळच्या हॉटेलातील आवर्ण 

सांध्याकाळी मनोरांजन किातीलरेविओवरच असे.  

त्यावेळी आमच्यात वनरवनराळया सांगीत वदग्दिाकाच्या फॅन्ससचे गट असत. 

खर तर त्यावेळी सवाच सांगीत वदग्दिाक ऐन भरात होते. अगदी िांकर 

जयवकिनचा सहाय्यक दत्ताराम याने सांगीत वदलेला "परवरीि" ही चाांगलाच 

गाजत होता. तर बऱ्याच वदवसाांनी सलील चौधरीचा "मधमुती ’ सपुरवहट झाला 

होता. कल्यार्णजी वीरजींचा " सम्राट चांद्रगपु्त "ही वहट ठरला होता. नांतर त्यानी 

आनांदजींच्याबरोबर यतुी करून सांगीत द्यायला सरुवात केली होती. व सध्या 

त्याांचा "सट्टाबाजार " चाल ूहोता.  

त्याच वषी "उषा खन्सना" या एकमेव सांगीत वदग्दविाकेने ती पवहलीच सांगीत 

वदग्दविाका असल्याने -- आम्ही परुुषप्रधान सांस्कृतीच्या खांद्या परुस्कत्याांनी 

वतची जरी कुचेष्टा केली तरीवतने जोरात आगमन करून "वदल दकेे दखेो" ची 

गार्णी चाांगलीचगाजवली होती ह ेमात् मान्सयच करावे लागले कारर्ण वदल दकेे 

दखेो या गाण्याला आम्ही आरती म्हर्णनू वहर्णवत असलो तरी ती आरती बरेच 

वदवस वबनकाच्या पवहल्या पादानवर वाजत होती. ऊषा खन्सनानांतर मात् आनांद 

घन एवढाच काय तो सांगीत वदग्दिान िेत्ात मवहलाप्रभाव! 

नौिाद वषाातनू अगदी मोजक्याच वचत्पटाांना सांगीत दते होते. त्याांचे बैज ू

बावरा वगैरे वचत्पट येऊन गेले होते आवर्ण त्यावेळी " मदर इांविया"चे सांगीत 

दऊेन ते बहुधा ववश्राांती घेत होते. त्यानांतर त्याांचा "सोनी मवहवाल" आला. 

आवर्ण त्याचबरोबर पार्श्ागायक म्हर्णनू महेंद्र कपरूचा उदय झाला.. 
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आजच्यासारख्या सारेगमपाच्या स्पधाा त्यावेळी नव्हत्या पर्ण सी. रामचांद्र, रवी 

आवर्ण नौिाद यासांगीत वदग्दिाकाांनी महेंद्र कपरूची अिाच प्रकारच्या 

कायाक्रमातनू वनवि केली होती अिी मौवलक मावहती प्रफुल्लने मला वदली.  

 . ओपींचे "तमुसा नही दखेा" आवर्ण "नया दौर" नकुतेच येऊन गेले होते 

आवर्ण"सोनकेी वचविया" आवर्ण "फागनु" त्यामानाने कमी गाजत (आवर्ण 

वाजत) होते.. "सी आय िी " पर्ण अगोदरच येऊन गेला होता. सवचन दवे 

बमानच्या सोलवा सालमधील "ऐ अपना वदल तो आवारा " या गाण्याने 

वबनाकाच्या प्रथम पादानवर जास्तीत जास्त वेळा वाजण्याचा ववक्रम केला 

होता. मदनमोहन मधनूच चमकून जाई. त्या वषी त्याांचा ’जेलर " येऊन गेला 

होता आवर्ण "दवुनया ना माने" मधील एकच गारे्ण आलटुन पालटुन वबनाकात 

वाजत होते. तीच गत रोिनची. त्याांचा "अजी बस िवुक्रया" येऊन गेला होता 

आवर्ण त्यातले "सारी सारी रात तेरी याद " ह ेएक गारे्ण पनु्सहा पनु्सहा ऐकायला 

वमळत होते पर्ण ते वबनाकात अगोदरच येऊन गेले असावे. त्याांचा "बरसातकी 

रात" अजनू यायचा होता..  

वचतळकर अण्र्णाांचा बहर ओसरल्यासारखे वाटत होते.. तरी त्या वषी दवे 

आनांदच्या " अमरदीप" चे एक गारे्ण " दखे हमे आवाज " वबनाकात मधे मधे 

िोकावनू जाई पर्ण त्याचा मखुिा " यहुदी"तील "ये मेरा दीवानापन " ची नक्कल 

आह ेअसे आमचे मत होते. त्यानांतर अण्र्णाांचे "नवरांग" चे सांगीत खपू गाजले. 

पर्ण "स्त्री" मात् फारसे भावले नाही.  
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वचत्गपु्त, एस. एन. वत्पाठी, आवर्ण रवी याांचा मध्यममागा असे म्हर्णजे 

प्रत्येक वषी एक दोन वचत्पट आवर्ण त्यात एक दोन बरी गार्णी दरेे्ण हा त्याांचा 

प्रघात होता. आमचा गट िांकर जयवकिनचा होता. कारर्ण त्यावेळी त्याांनी 

सांगीत वदलेल्या प्रत्येक वचत्पटातील जवळ जवळ प्रत्येक 

गार्णेवबनाकातकोर्णत्या तरीपादानावर वाजत असायचे. आवर्ण एकाच वेळी 

त्यानी चार पाच वचत्पटाांना तरी सांगीत वदलेले असायचे. त्याएकाच वषीत्याांचे 

अनािी, कन्सहयै्या, मै निेमे हूां, छोटी बहन, लव्ह मॅरेज, िरारत, उजाला 

इतकेवचत्पट चाल ू असल्याने वबनाकातील सोळापैकी आठापेिाही जास्त 

गार्णीत्याांच्या वचत्पटातली असत.  

आमच्या वमत्ाांपैकी एकजर्ण मात् मदनमोहनचा भक्त होता. तो आम्हाला 

नावे ठेवनू म्हर्णायचा " काय त्या िांकर जयवकिनचे कौतकु करताय?एक 

ऍकॉविायन आवर्ण व्हायोलीनचा ताफा यापलीकिे काय वाजवतात ते " त्याच्या 

मते मदन मोहन च्या सांगीतातील गोिवा, ददा वगैरे िांज च्या सांगीतात नव्हता. 

त्याच्या साांगण्यावरून आमच्या मतात बदल होण्याची िक्यता नव्हती ती गोष्ट 

वनराळी. त्या वषी ओ. पी. , नौिाद याांच ेवचत्पटच न आल्याने त्याांच्या भक्ताना 

काही बोलायला वाव नव्हता.  

वबनाका गीतमाला न चकुता ऐकायला लागल्यावर त्या वषी वावषाक 

वबनाकात पवहला नांबर कोर्णता सांगीत वदग्दिाक पटकावतोय याची आम्हाला 

चाांगलीच उत्सकुता होती. त्याबाबतीत मात् िां. ज. ने आमची वनरािा केली 

कारर्ण त्यावषी(१९५९) पवहला नांबर पटकावला सवचनदाांच्या " हाल कैसा ह ै
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" या आिा आवर्ण वकिोरच्या"चलतीका नाम गािी"मधील गाण्याने. अथाात 

तो वपक्चर त्यावषी अगदी तफुान करत होता आवर्ण त्यामळेु िां. ज. ने पवहला 

नांबर न वमळवल्यामळेु जरी आमची वनरािा झाली तरी वाईट मात् वाटले नाही. 

यापवूी मी वबनाका ऐकू लागण्यापवूी िां. ज. नी १९५५मध्ये’श्री चारसौ 

बीस"मधील"मेरा जतूा ह ैजापानी" या गाण्यासाठी वावषाक वबनाकात पवहला 

नांबर वमळवला होता असे प्रफुल्लच्या स्मवृतकोषातल्या मावहतीवरून मला 

समजल.े. पर्ण मी ऐकायला सरुवात केल्यावर त्यानी आपला विरस्ता मोिून 

आर्णखी दोन वषे आम्हाला ते समाधान वमळू वदल ेनाही. िेवटी १९६१ मध्य े

" तेरी प्यारी प्यारी सरूत " ला ते वमळाले पर्ण त्यावेळी आमचा भक्तमेळा फुटला 

होता.  

त्यावेळी वसांत दसेाई ांच्या "गूांज उठी िहनाई" ने वबनाका बरीच गाजवली 

होती. तर खैय्यामसारख्या आमच्या दृष्टीने वकरकोळ सांगीत वदग्दिाकाचा " वफर 

सबुह होगी " बराच गाजत होता.. रवीचा "वदल्लीका ठग"ही गाजत होता. 

तसाच एन. दत्ता याांचा "धलूका फूल" सज्जाद ह ेनावही आम्हाला माहीत नव्हते 

आवर्ण ते माहीत व्हायला पढेु बरीच वषे जावी लागली. मात् त्यावेळी अगदी 

टुकार सांगीतकाराच्या सांगीतात गोिवा असायचा ह ेआता त्याांची काही गार्णी 

ऐकायला लागल्यावर समजते.  

केवळ त्याच काळात सांगीत दऊेन आम्हाला माहीत झालेले सांगीतकार 

म्हर्णजे आवद नारायर्ण राव. याांनी "सवुर्णासुांदरी " या एकाच वचत्पटाचे सांगीत 

दऊेन वबनाकात चाांगलीच खळबळ माजवली.. त्यातही " कुहू कुहू" ह्या एकाच 
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गाण्यान, त्या वचत्पटात चक्क तेरा गार्णी होतीअजनूही िास्त्रीय वफल्मसांगीत 

म्हटलेकी पवहल्याांदा कुहू कुहू च आठवते. मळूदाविर्णात्य वचत्पटाांनाच सांगीत 

दरे्णाऱ्या आवद नारायर्ण रावाांचा वहांदी वचत्पटसषृ्टीत एवढाच प्रवेि. त्यानी 

नांतरही "फूलोंकी सेज"या एकमेव वहांदी वसनेमाला सांगीत वदलेले आढळते पर्ण 

तेही काही फार ध्यानात रहाण्यासारखे नव्हत.े.  

अगदी तसेच नाही तरी त्यावेळी तरी फक्त एका "सारांगा" या वचत्पटाच्या 

सांगीतामळेु लिात रावहल ेते सरदार मवलक!. ह ेअन ुमवलक याचे विील ह ेनांतर 

कळल.े (कदावचत त्यावेळी अनचुा जन्समही झाला नसेल. ). त्यानी त्यापवूी 

"आबे हयात"या वचत्पटाला सांगीत वदले होते म्हर्णे. ! तसेच इक्बाल कुरेिी हहेी 

फक्त एका "लव्ह इन विमला" मळेु ध्यानात रावहले. नांतर व पवूीही त्याांनी सांगीत 

वदले होते तरीही!  

त्यावेळच्या सांगीत वदग्दिाकाांचे वैविष््टय म्हर्णजे प्रत्येकाच्या सांगीताचा 

बाज अलगच असायचा. आवर्ण त्यामळेु कोर्णतेही गारे्ण ऐकले की ह ेअमकु 

एका सांगीत वदग्दिाकाचे असावे असा अांदाज आम्ही करत अस ूआवर्ण सहसा 

तो चकुत नसे.  

ज्या सांगीतकाराांचे एकही गारे्ण आम्हाला वबनाकात ऐकायला वमळाले 

नाही असेही काही होते. त्याांची गार्णी ववववध भारतीवर ऐकायला वमळायची. 

त्यात एक म्हर्णजे हन्ससराज बहल. कदावचत त्याना चाांगले वचत्पट न 

वमळाल्याचाही पररर्णाम असेल. तसेच दसुरे एक तसेच सांगीतकार म्हर्णजे 

हमेांतकुमार. तिी त्याांनी गाइलेली काही गार्णी मात् वबनाकात वाजत आवर्ण 
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गाजतही होती. सोलवा साल "ऐ अपना वदल तो आवारा " आवर्ण 

सट्टाबाजारमधील "तमु्ह े याद होगा "ही त्यातील दोन महत्वाची.. त्यापवूी 

"नावगन" ची त्याांनी सांगीत वदलेली गार्णी खपूच गाजली होती. त्यानांतर पढेु 

त्याांचे " बीस साल बाद" आवर्ण "सावहब बीबी और गलुाम" आले.  

पढेु काही काळ वबनाका ऐकरे्ण हा एक महत्वाचा कायाक्रम होता. 

वबनाकामळेु वफल्मसांगीत ऐकण्याची गोिी लागली आवर्ण नांतर ती िास्त्रीय 

सांगीत ऐकण्यापयांत वाढलीही. ! पर्ण अजनूही ती गार्णी ऐकली की त्या 

महाववद्यालयीन जीवनाच्या आठवर्णी जाग्या होतात.. तो वचत्पटसांगीताचा 

सवुर्णाकाळच होता असे म्हर्णावे लागेल.  

त्यावेळचे फारच थोिे सांगीत वदग्दिाक स्वतः गायचे. एस. िी. बमान सी 

रामचांद्र ह ेअपवाद! हमेांतकुमार प्रथम गायकच होते.  

त्यामानाने आजकालच्या सांगीत वदग्दिाकाांना स्वतः गाण्याची हौस जास्त 

वदसत.े  
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११. अटस्मता आटर्ण असटहष्रु्णता 

 

 

 

 

 

नकुताच माननीय मखु्यमांत्ी महोदयाांनी मराठी भाषावदनाचे औवचत्य 

साधनू महाराष्रातील सवा िाळातनू मरठी ववषय आवश्याक करण्याचा आदिे 

वदला आह.े खरे तर विवसेनेची स्थापनाच मराठी या मदुद््यावर झाली होती 

आवर्ण माननीय बाळासाहबेाांच्या काळातही मराठी भाषेत फलक लावण्यासाठी 

बऱ्याच फलकाांची मोितोिही झाली होती. तरीही अजनू पणु्यासारख्या अस्सल 

मराठी िहरातही दकुानावरच नव्ह े तर अगदी मराठी मार्णसाच्या घरावरील 

नावेही इांग्रजीतच असलेली आढळतात ही वस्तवुस्थती. अगदी आमच्या 

आयवियल कॉलनीतल्या एका घराच े नाव आवचाि (ऒवका ि नाही बरां का) 

आवर्ण दसुऱ्या घराचे क्लोव्हर! 

कलसा मराठी वावहनीवर ""सरू नवा ध्यास नवा " या कायाक्रमाने अनेक 

रवसकाांना आकवषात केले होते.. कायाक्रम कसा आह े यावर चचाा न करता 

त्यातील मला जार्णवलेली एक बाब म्हर्णजे जे कलाकार मराठी भावषक नाहीत 
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अश्या कलाकाराांच्या मराठी वरील वा मराठी गीते गाण्याच्या प्रभतु्वाववषयी 

परीिकाांचे कौतकुोद्गार!. सवुमत राघवन स्वत:स महाराष्रीय म्हर्णवनू घेतात. 

त्याांचा सगळा जन्सम महाराष्रातच गेलाय अगदी दरूदिानवर त्याांचा प्रवास मराठी 

मावलकेपासनूच सरुू झालाय, तरी त्याांच्या मराठीवरील प्रभतु्वाचे इतके कौतकु 

केवळ त्याांचे आई विील मराठी भाषक नव्हते या एका कारर्णासाठी कररे्ण फारसे 

योग्य आह े असे वाटत नाही. तीच गोष्ट अय्यर या गावयकेववषय़ी. वतचेही 

वास्तव्य आवर्ण जन्समही महाराष्रातला आह ेम्हर्णजे वतला मराठी चाांगले बोलता, 

वाचता, वलवहता येर्णे क्रमप्राप्तच आह.े ( पर्ण तसे वतला येत नाही ह े वतच्या 

प्रवतसादावरून कळते)कायाक्रमात राज ूनदाफ व आर्णखी एक औरांगाबादचा 

मवुस्लम धमी गायकयाांचे कौतकु करताना"तझुी मातभृाषा मराठी नसनू---" 

असा सरू परीिक लावतात.  

आपल्या भाषेच्या बाबतीत आपर्ण मराठी भाषक सवहष्र्णतेुची अगदी 

पररसीमा आहोत असे म्हर्णता येईल. परक्या व्यक्तीिी बोलायला सरुवात 

करताना आपर्ण प्रथम इांवग्लिमध्येच सरुवात करतो, (म्हर्णजे आपले इांवग्लि 

फार उच्च दजााचे वगैरे असते म्हर्णनू नाही) पर्ण ते िक्य नसेल तर मग आपर्ण 

वहांदीत सरुवात करतो. म्हर्णजे मुांबईत गेल्यावर टॅक्सीमध्ये बसताना आपर्ण 

"टॅक्सी खाली ह ैक्या?" असेच ववचारतो येवढेच काय पणु्यातही ररिा खाली ह ै

क्या असेच ववचारतो. दकुानदाराने वहांदीत बोलण्यास सरुवात केली तर आपर्णही 

आपले राष्रभाषा प्रेम लगेच व्यकत करू लागतो. खरे तर महाराष्रात 

जन्समल्यावर व अनेक वषे वास्तव्य झाल्यावर त्याांचे मराठीवर प्रभतु्व जरी नसले 
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तरी मराठी व्यववस्थत बोलता येर्णे अपेवितच आह.े. माझे मवुस्लम वमत् उत्तम 

मराठी बोलतात. , उलट त्याांचे वहांदीच "भागते भागते आया अन धबाकवदिी 

पि्या " असे होते. ( माझी बहीर्ण बिोद्यात रहायला लागल्यावर दोन वषाात 

गजुराती भाषेत उत्ताम भाांिू लागली . खरा भाषेचा कस भाांिताना लागतो म्हर्णनू 

या गोष्टीचा उल्लेख केला. ) कदावचत सध्या बऱ्याच मराठी भाषकाांना 

स्वत:लाच मराठी व्यववस्थत बोलता येत नसल्यामळेुअश्या मवुस्लम वकां वा 

तवमळ गायकाांनी मराठी गीते उत्तम म्हर्णावी याचे कौतकु वाटत असावे. मराठी 

वावहन्सयाांवरील िदु्धलेखन वाचनू तर कीव येते तर सांवादही तसेच असतात. 

"मला मदत कर" या वाक्याचे आता कायम "माझी मदत कर " असे वहांदी 

रूपाांतर झाले आह.े  

अमेररकेत गेल्यावर तर काय तेथे तर कोर्णालाच मराठी येत नसर्णार 

याववषयी आपल्याला िांकाच नसते या उलट तेथील गजुराती मार्णसू मात् 

कोर्णीही भारतीय वदसला तर सरुवात "केम छो" नेच करर्णार. (आवर्ण आता तर 

काय स्वतः रांप त्यात सामील झाले आहते)ही गजुराती अवस्मता म्हर्णायची की 

त्याना इांवग्लि येत नाही म्हर्णनू ते नाइलाजाने असे करतात असे त्याांचे समथान 

करायच?ेमराठी नेतेही महाराष्रातील अन्सयभावषक मतदाराांना कळावे म्हर्णनू 

आपल्या मोिक्या तोिक्या वहांदीत (वहांदी सांपरू्णा भारताची भाषा करावी 

म्हर्णर्णाऱ्याांनावह वहांदी फार चाांगले बोलता येते अिातला भाग नाही ) बोलतात 

त्यावेळी हा सवहष्र्णतेुचा भाग आह ेअसे त्याांचे प्रवतपादन असते मराठी अवस्मता 

त्यावेळी कोठे लपु्त होते कोर्ण जारे्ण! 
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 याउलट द. भारतीय म्हर्णजे वविेषत: तवमळ भावषक वहांदीत बोलले तर 

कदावचत प्रत्यतु्तर दरे्णारच नाहीत वकां वा "I don’t know Hindi" असे स्पष्ट 

साांगतील. महाराष्रात राहूनही "I don’t know Marathi"असे उत्तर द्यायला 

त्याांना काहीही अयोग्य वाटत नाही. ही त्याांची असवहष्र्णतुा म्हर्णायची की 

भावषक अवस्मता?अमेररकेत भारतीय रवहवाश्याांत रहाताना माझ्या नातवाांच्या 

तवमळ भावषक बालवमत्ाांना वहन्सदीत न बोलता इांवग्लिमध्येच बोलण्याचा त्याांचा 

आग्रह पाहून त्याबद्दल सनुावले असताना त्यानी सरळ ‘ I hate Hindi" असे 

उद्गार काढलेले मी पावहले आह.े म्हर्णजे ते भाषेच्या बाबतीत असवहष्र्ण ूआहते 

असेच म्हर्णावे लागेल. स्वभाषेचा अवभमान म्हर्णावे तर ते त्याांच्या तवमळ 

वमत्ाांिीही इांवग्लिमध्येच सांभाषर्ण करत.  

बहुताांि दविर्ण भारतीयाांना वकतीही त्ास सोसावा लागला तरी वहांदी भाषा 

विकावी असे कधीच वाटत नाही. अमेररकेत असताना माझी हुबळीत 

रहार्णाऱ्या पर्ण मराठी व कन्सनि दोन्सही जार्णर्णाऱ्या कुलकर्णी (हो तेही कुलकर्णी 

) याांची ओळख झाली. आमचे व त्याांचे चाांगले सांबांध प्रस्थावपत झाले आहते. 

अमेररकेत असताना माझ्या मलुाच्या घराजवळ रहार्णाऱ्या कन्सनि कुटुांबास 

त्यानी आपल्या घरी यावे असे फार वाटते कारर्ण त्याांच्या पत्नीस 

कानिीव्यवतररक्त इतर भाषा येत नाही त्यामळेु त्याच्याबरोबर मी गेलॉ तरी मला 

कन्सनि सांभाषर्ण ऐकरे्णच भाग पिते अश्या वेळी आपल्याबरोबर एक कानिी न 

जार्णर्णारा गहृस्थ आह ेयाचे भान त्याांना नसते . एकदा स्वत: ते गहृस्थ असताना 

आम्हा वतघाांचे इांग्रजीत सांभाषर्ण होऊ िकले तरीवह भारतीय राजकारर्णावर 
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बोलताना मी तेथे असनूही बाळासाहबे ठाकरे याांच्यावर टीका करू नये 

याचीसदु्धा िदु्ध त्या गहृस्थाना नव्हती अथाात त्यामळेु त्याांचा समाचार घेरे्ण मला 

भाग पिले. माझ्या मराठी कानिी वमत्वयाांनी दसुऱ्या वदविी मला त्याबद्दल 

फटकारले नाही ह ेमाझे निीब! 

ववर्श् धमा पररषदसे स्वामी वववेकानन्सद जात होते तेव्हाां त्याांच्या बोटीतच 

काही विस्चन पाद्रीही प्रवास करत होते. ते आपापसात बोलत असताना वहन्सद ु

धमाावर बोलनू त्याववषयी कुचेष्टनेे बोल ूलागले. ती चचाा स्वामीजी ऐकत होते 

. काही वेळ ती ऐकल्यावर स्वामी िाांतपरे्ण त्या मांिळींकिे गेले आवर्ण त्याना 

उद्दिेनू म्हर्णाले " इतका वेळ आपली चचाा मी ऐकत होतो. एक वहांद ुधमीय 

िेजारी आह ेयचा जराही ववचार न करता आपर्ण जी टीका करत आहात ती 

परू्णापरे्ण अयोग्य आह.े यापढेु मात् माझ्या धमाावर टीका केलीत तर मी कोठलाही 

सांयम न बाळगता आपर्णास समदु्रात फेकून दईेन" तेव्हाां ते सवा विस्चन 

धमोपदिेक चपु बसले. त्यानांतर स्वामी वववेकानांदाांनी त्या धमा पररषदते 

आपल्या भाषर्णाने सवा धवमायाांची मने वजांकली व वहांद ुधमााची महती सवा जगास 

पटवनू वदली.  

. या घटनेपवूी कोर्णा वहांद ुधवमायाने असे रोखठोक उद्गार काढण्याचे धािस 

केले नव्हते. आपर्ण वहन्सद ुधमीय (ज्यात मीही आलो) आम्ही वहांद ुधमा फार 

महान आह ेअसे म्हर्णतो व त्याचबरोबर वहांद ुधमीय फार सवहष्र्ण ुअसे आपली 

पाठ थोपटून घेतो पर्ण त्याच धमााचे लोक एके काळी त्याच धमाातील काही 

व्यक्तींची सावली अांगावर पिरे्णही अिभु मानत होते त्या व्यक्तींना अस्पशृ्य 
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मानत होते ज्ञानेर्श्राांचा छळ त्याांच्याच जातीवतल मार्णसाांनी जास्त केला. याचा 

आपल्याला ववसर पितो, आजही जातीय वाद एवढा प्रबळ झालाय की वहांद ु

धमाातीलच सवा जाती एकमेकाववषयी सािांक असतात. नकुताच ववधानसभा 

वनविर्णकुीत कोथरूि मतदारसांघात ब्राह्मर्ण महासांघाने असा वाद काही काळ 

उभा केला होता व तो नांतर जरी थाांबवण्यात आला तरी त्यातनू असवहष्र्ण ुवतृ्तीचे 

प्रदिान झालेच. यावर ह ेअसवहष्र्णतेुचे नव्ह ेतर अवस्मतेचे उदाहरर्ण आह ेअसाही 

दृवष्टकोर्ण व्यक्त होऊ िकतो. सध्या धावमाक सवहष्र्णतुा या ववषयावर अवधक 

बोलर्णे अवघि झाले आह.े  

अवस्मता ह ेअसवहष्र्णतेुचेच सोज्वळ नाव आह ेअसे समजायचे काय? 
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१२. मी नाही त्यातला/ली 

 

 

 

 

माझ्या एका वमत्ाने स्वत: म्हटलेल्या गाण्याचे ध्ववनमदु्रर्ण Whatsapp 

वर मला पाठवले ते मला आविले म्हर्णनू माझ्या दसुऱ्या एका वमत्ाकिे ते 

पाठवावे असे वाटले पर्ण त्याच्याकिे Whatsapp नाही ह े मला माहीत 

असल्यामळेु त्याच्या मलुाकिे (त्याचा स्वत:चा व्यवसाय असल्यामळेु) असेल 

म्हर्णनू त्याववषयी चौकिी करण्यासाठी त्या वमत्ाला फोन केला पर्ण तो 

अांघोळीत गुांतल्यामळेु त्याच्या पत्नीने घेतला अथाात आमचे घरोब्याचे सांबांध 

असल्यामळेु माझ्यािी बोलायला काहीच अिचर्ण नसल्यामळेु ती बोल ू

लागली. तेव्हाां माझा फोन करण्यामागील हते ू वतला साांवगतला त्यावर "छे छे 

तसले काही नसते आमच्याकिे " असे वतने मला जर्ण ूबजावलेच. इतर वेळेस 

अगदी खेळीमेळीने सांभाषर्ण करर्णाऱ्या व्यक्तीने या पद्धतीने बोलरे्ण सरुू 

केल्यावर मी चवकतच झालो. Whatsapp म्हर्णजे काहीतरी अभद्र गोष्ट असावी 

असा वतचा सरू वाटला, आर्णखी तेवढ्यावरच न थाांबता"आम्हाला ते आवित 

नाही आवर्ण एकादी गोष्ट आम्हाला आवित नसेल तर कुर्णी आग्रह केला म्हर्णनू 
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काही आम्ही बाळगत नाही. "अश्या अथााचे उद्गारही वतने काढले व त्याचरून 

Whatsapp या प्रकाराववषयी वतला फारच वतटकारा असावा असे वदसले. मी 

काही तसा आग्रह करण्यासाठी वतला फोन केला नव्हता. पर्ण जर्ण ू मी 

त्यासाठीच फोन केला असे समजनू पढेु "आम्हाला कोर्णािी बोलावे वाटले तर 

आम्ही फोन करतो " असेही उद्गार वतन ेकाढले, ( तसे बघायला गेल्यास मीही 

वतच्यािी फोनवरच बोलत होतो). त्यावर वतच्या ताविीतनू सटुका करून 

घेण्यासाठी " बरे ठीक आह ेआमच्या वमत्वयाांचे स्नान आटोपल्यावर त्याला 

फोन करतो असे म्हटले त्यावर "नाही झालीच आह े त्याांची अांघोळ "म्हर्णनू 

माझी सटुका होऊ न दतेा Whatsappववषयी आपल्याला काय अनभुव आले 

आवर्ण त्याचमळेु अश्या वनर्णायास आपर्ण का आलो याववषयी तो बोलत रावहली 

आता माझ्या स्माटा फोनवरही अनेक वेळा ऐकून कान वकटण्याची िक्यता 

असर्णारे गाण्याचे वकां वा वाद्याांचे प्रयोग वकां वा पहाताना आपल्यालाच भोवळ 

येईल असे नतृ्याच्या प्रात्यविकाांचे ववविओज येतातही व मनात असो वा नसो 

ते न ऐकता वकां वा न पाहताच त्याांना "आविले" अिी पावती द्यावी लागते 

तरीही काही महत्वाचे सांदिेही पटकन वमळून झटपट काही कामे आटोपतात 

असा अनभुवही येतो. सध्या "तचू मला आधार" च्या काळात, आधारच्या 

झटपट वनगामनासाठी तर त्याचा मला फारच उपयोग झाला ह ेमान्सयच कराव े

लागेल..  

माझ्या वमत्ाला मग मी माझे फोन करण्याचे कारर्ण साांगनू दसुऱ्या कुर्णाचा 

फोन उदा: त्याच्या मलुाचा Whatsapp यकु्त आह ेका याची ववचारर्णा केली. 
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अथाात या अगोदर त्याच्या बायकोला ववचारण्याचा मखूापर्णा मी केला होता 

आवर्ण" जे आम्हाला आवित नाही तेच त्याच्याही बाबतीत लाग ूहोत नाही 

का?" अिी माझी चांपी झाली होती. त्याांच्या मलुाचा स्वत:चा व्यवसाय 

असल्यामळेु कदावचत त्याच्या फोनवर Whatsapp असेल अिी माझी 

गैरसमजतू झाल्याचे वतच्या गळी उतरवण्यापेिा वमत्ाला ववचाररे्ण मला योग्य 

वाटले तरी त्याच्या हातात फोन आल्यावर आपली बायको नेहमीपेिा अवधक 

वेळ माझ्यािी बोलली ह ेध्यानात येऊन त्याने हसत हसत, "काय रे वतचां काय 

बौवद्धक घेत होतास?"असां ववचारल्यावर "मी काय बौवद्धक घेर्णार तेवढी माझी 

बौवद्धक पातळी आह े असां तलुा वाटतां का?" असां ववचारल्यावर तो हस ू

लागला.  

बऱ्याच लोकाांना अश्या नव्या सधुारर्णाांचां का वाविां असतां मला समजत 

नाही आवर्ण त्यातही आपर्ण या गोष्टी बाळगत नाही याचा त्याांना अवभमान 

असतो ह ेवविेष. बाजारात आलेली प्रत्येक नवी गोष्ट आपल्याकिे असलीच 

पावहजे असा अट्टाहास असर्णाऱ्याांचा एक वगा असतो. अश्या लोकाांनी पवूी, 

म्हर्णजे मोबाइल पवूीच्या काळात फोनचे ववववध प्रकार तर ठेवलेलेच होते पर्ण 

पाठोपाठ पेजर नांतर अगदी सरुवातीस अगदी एक कॉल करायला वीस पांचवीस 

रु. व बाहरेून आलेला स्वीकारण्यासाठीही भरभक्कम दर चाल ू असलेल्या 

काळातील मोबाइल फोन, त्यानांतर स्माटा फोन व त्यानांतर येर्णारी त्याची प्रत्येक 

नवीन आवतृ्ती स्वत:किे असायलाच हवी असा त्याांचा अट्टाहास असतो तर 

त्याच्या अगदी ववरुद्ध टोकाची भवूमका असलेला हा दसुरा वगा! या वगााकिे 
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सांगर्णक वकत्येक वदवस नव्हता. मी अवभयाांवत्वक महाववद्यालयात असल्यामळेु 

त्याकाळात अगदी प्रारांवभक स्वरुपाचे सांगर्णक हाताळले होते तरी प्रोग्रॅवमांग मध्ये 

फारसा रस मी घेतला नाही पर्ण वनववृत्तनांतर मात् सांगर्णक वापररे्ण इतके सलुभ 

होत गेल्याने सढळपरे्ण त्याचा वापर करू लागलो व आांतरजालाचा जास्तीत 

जास्त उपयोग करू लागलो व आताही स्माटा फोनचा वापर वततक्याच उत्साहाने 

करू लागलोउलट पवूी माझ्याचप्रमारे्ण अवभयाांवत्की महाववद्यालयात प्राध्यापक 

म्हर्णनू काम करत असताना मोठा रस घेऊन सांगर्णकावरप्रोग्रॅवमांग करर्णारे माझे 

वमत् मात् आता सांगर्णकावर साधा ईमेल करायचा ववचार करत नसत व "आम्ही 

नाही बवुा त्या सांगर्णकाच्या वाटेस जात असां काहीसां तचु्छतेने म्हर्णत अजनूही 

Whatsapp न वापरर्णारे माझे वमत् या प्रकारात मोितात. आमच्यासारखे आता 

जनु्सया काळात मोिर्णारे असा ववचार करतात ह ेजरी अयोग्यच असले तरी काही 

तरुर्ण वपढीतले लोकही यात समाववष्ट होतात ही आर्णखी नवलाची गोष्ट. म्हर्णजे 

एकीकिे सेल्फी काढून अपघातग्रस्त होर्णारे अवतरेकी या नव्या वपढीच े

प्रवतवनवधत्व करतात तर त्याांच्यातलेच काही "मी नाही त्यातली/ला" असे 

म्हर्णतात याचे आिया वाटते.  

त्यातील काही"इतका वळे आम्हाला नाही " असेम्हर्णतात तेव्हाां 

त्यासाठी वेळ घालवलाच पावहजे असे नाही पर्ण त्या सोयीचा योग्य तेवढा वापर 

करायला काय हरकत आह ेअसे मी सचुवले तरी त्याना ते मान्सय नसते. माझा 

अमेररकेच्या वारीत वमत् बनलेला समवयस्क वमत् अजनूपयांत तरी मोबाइल 

वापरत नव्हता अगदी अमेररकेत असतानासदु्धा, याचे मला आियाच वाटते 
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आता तर त्याने ग्रीन कािाही केले आह े. (त्याच्या मलुाांनी त्याच्यावर मोबाइल 

फोन बाळगण्याचे बांधन आता घातल े असेल असे वाटते कारर्ण तेथे तर 

त्यावाचनू सांपका  साधरे्ण अवघिच होते. कदावचत कोर्णत्याही याांवत्क िक्तीवर 

चालर्णाऱ्या साधनाांवर बवहष्कार टाकर्णाऱ्या अमेररकेतील "आवमि" या 

जमातीचा आदिा त्याच्यासमोर असले. अमेररकेच्या आमच्या एका भेटीत 

पेनवसल्वावनयातील आवमि वसाहतीस मदु्दाम भेट वदली तेव्हाां आम्हाला अनेक 

वषाानांतर घोिागािीने वफरण्याचा योग आला. एक वदवसापरुते ते बरे वाटल ेतरी 

सांपरू्णा जीवन कोर्णत्याही याांवत्क अवजाराांचा वापर न करता काढण्याची विवाय 

एक तत्त्व म्हर्णनू तरी अिी जीवनपद्धतीच स्वीकाररे्ण ही कल्पनाही कररे्ण 

अवघि वाटते पर्ण तिी जीवनपद्धती स्वीकारर्णारी वनदान एक परू्णा वसाहतच 

तेथे आह ेआवर्ण त्यामधील सवाच लोकाांची ती जीवनिैलीच आह ेपर्ण आमच्या 

वमत्ासारखे स्माटा फोन्ससचा सळुसळुाट असलेल्या जगात राहूनही अश्या काही 

गोष्टी न वापरण्याचा हट्टाग्रह करर्णाऱ्याांना काय म्हर्णावे समजत नाही.  
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१३. काय भुललासी ---! 

 

.  

 

 

 कारे्णकराांच्या बऱ्याच लघवुनबांधात स्वत: ते आवर्ण बरोबर गर्णकूाका 

असे एक पात् असे. व या दोघाांची जगुलबांदी त्या लघवुनबांधात असे. 

"काळेपर्णा, गोरेपर्णा आवर्ण सौंदया" या िीषाकाचा त्याांचा एक लेख आमच्या 

पाठ्यपसु्तकात होता. या लेखात गर्ण ू काका अगदी ठार काळे तर लेखक 

त्यामानाने उजळ. गर्णकूाकाांच्यामते काळे लोक स्वच्छ रहाण्याचा कसोिीने 

प्रयत्न करतात. कारर्ण त्याांना (यातनू त्याांचा हीनगांिच वदसनू येतो ही गोष्ट 

वेगळी) थोि्याश्या अस्वच्छतेमळेु आपर्ण अवधकच अस्वच्छ वदस ूअिी भीती 

वाटत असते. गोऱ्या लोकाांच तसां नसतां, कारर्ण त्याांना वाटत असतां की आपर्ण 

थोिेफार अस्वच्छ असलोच तर आपल्या गौर वर्णााच्या बळावर वनभावनू नेऊ. 

या त्याांच्या मतावर लेखक त्याांना वचिवण्यासाठी आपला अवभप्राय व्यक्त 

करताना म्हर्णतात, "पर्ण काका, उलट असे नाही का म्हर्णता येर्णार की आपल्या 

अांगावरील थोिीिी अस्वच्छताही चट्वदिी लोकाांच्या दृष्टोत्पत्तीस येईल म्हर्णनू 

गोरे लोकच अवधक स्वच्छता पाळत असावेत? " यावर वनबांधाचा िेवट 
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करताना कार्णेकर वलवहतात, "माझ्या या बोलण्यावर काकाांनी माझ्याकिे अिा 

दृष्टीने पावहल ेकी "मखूा आहसे त!ू माझे वसद्धान्सत तलुा काय कळर्णार?" हाच 

त्या दृष्टीचा अथा होता.  

यातील ववनोदाचा भाग सोिला तरीही तरीही गोऱ्या रांगाचे आकषार्ण 

आपल्याला असते ही गोष्ट वनवित! अगदी लग्नाच्या जावहरातीतही 

वधवूवषय़ीच्या अपेिाांत "गौर वर्णा " ही एक अट महत्त्वाची असते. तर काळी 

मलुगी असेल तर वतचे पालक "गहू वर्णा" या सदरात वतला नोंदवनू वतच्या 

गोरेपर्णाच्या जववळकेची ग्वाही दणे्यात कसरू करत नाहीत. अपेिाांमध्ये तरी 

"मलुगी काळी असावी’असे कोर्णी म्हर्णत नाही. त्याचमळेु इांद ूवबांदचू्या जोिीस 

गिकऱ्याांनी "रात्ीसदु्धा त्या (त्याांच्या त्याहूनही अवधक काळया वर्णाामळेु) उठून 

वदसतील अिी ग्वाही दऊेन जास्तीत जास्त हास्यास्पद केले आह.े  

एकूर्ण काळया रांगाववषयीचा हा दजुाभाव फार पवूीपासनू आपल्या 

अांतयाामी रुजला आह.े माझी आईसदु्धा मलू जन्समाला आल्यावर ते काळे की 

गोरे ह ेत्वचेवर बोट टोचनू पहात असे (असे केल्याने वरून काळे वदसले तरी 

तेवढ्या भागाची त्वचा थोिीफार पाांढुरकी तरी वदसते)व बोटाखालील त्वचा 

उजळ वदसली की समाधान पावत असे असे वतनेच साांवगतलेले आठवते. अथाात 

त्या काळी अनेक मलुे होत होती त्यामळेु हा प्रयोग वतला अनके वेळा करावा 

लागला व कधी आनांद वा कधी द:ुख याांना सामोरे जावे लागले. पर्ण तो प्रश्न 

त्यावेळी तेवढ्यापरुताच मयाावदत होता.  
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अलीकिे मात् माध्यमाच्या ववपलुतेमळेु व त्यातील जावहरातींच्या 

सकुाळामळेु हा गोरे ( उजळ?)पर्णाचा प्रश्न अवधक तीव्रतेने ऐरर्णीवर आला 

आह.े विवाय नको त्या गोष्टीत नाक खपुसर्णाऱ्या राजकीय पढुाऱ्याांमळेु त्या 

प्रश्नाला नको तेवढे बटबटीत स्वरूप आले आह.े सध्या सगळया त्वचा उजळ 

करर्णाऱ्या पाविरी व लेप याांच्या जावहराती करर्णाऱ्या सेवलवब्रटींवर "अभय 

दऒेल" या सेवलवब्रटीनेच धार धरली आह ेव अश्या जावहराती करून त्याांनी 

काळे गोरे वादास उत्तेजन दऊे नये असे आवाहन त्याने केले आह.े जावहरातीमळेु 

मनोवतृ्ती वकतपत बदलते हा प्रश्न जरी वेगळा असला तरी जावहरात करर्णाऱ्या 

वकां वा करर्णारीची मनोवतृ्ती तिी नसावी ही अपेिा चकुीची नाही.  

या वर्णाभेदाचा फटका अमेररकेतील कृष्र्णववर्णायाांनाही बसतो. तेव्हाां त्याांचा 

वध:क्कार करण्यात आपर्ण आघािीवर असतो. अमेररकेतील कृष्र्णववर्णायाांवरील 

हल्ल्यास वांिभेदाचा व गलुामवगरीचा आर्णखी एक पदर आह.े पर्ण आता 

अलीकिे भारतीय़ाांवरही हल्ले होतात त्याचे कारर्ण वर्णा ह े नसले तरी या 

वर्णाामळेु अमेररकन व बाहरेचे हा भेद चटकन लिात येतो. व त्यामळेु हल्ले 

करण्यासाठी त्याांना लक्ष्य कररे्ण सोपे जाते. या गोष्टीस वर्णा या गोष्टीबरोबरच 

आर्णखीही एक बाज ू लिात घेण्यासारखी आह े . वचनी वकां वा जपानी हहेी 

रांगामळेु नाही तरी त्याांच्या रूपामळेु चटकन उठून वदसले तरी त्याांच्यावर हल्ले 

होत नाहीत कारर्ण ते ज्या दिेाचे नागररक आहते ते दिे अमेररकेला परुून 

उरर्णारे आहते अथाातच येथे "बळी तो कानवपळी" हा वनयमच लाग ूहोतो,  
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उक्ती व कृती मधील दतुोंिी वतृ्तीबद्दल भारतीयाांचा हात कोर्णी धरू िकेल 

की नाही िांका आह.े आपले सगळे दवे श्रीराम, श्रीकृष्र्ण, ववठोबा श्यामवर्णीय 

असे आम्ही अवभमानान े साांगतो. श्यामल म्हर्णजे काळेच! ववठोबाला तर 

काळया म्हर्णनूही हाक मारण्यात सांताांनी धन्सयता मानली आह.े आवर्ण प्रत्यिात 

मात् व्यक्तीचा रांग काळा असेल तर वतचा वतटकारा करण्यातही आपर्णही पढेुच 

असतो असे वदसनू आले आह.े अमेररकेत कृष्र्णवर्णीय तसेच अलीकिे 

भारतीयाांवरही (अथाात वेगळया कारर्णामळेु) हल्ले होतात यासाठी त्याांना नावे 

ठेवत आपर्णही कृष्र्णवर्णीयाांवर (ते नायजेररयन आहते म्हर्णनू) हल्ले करून 

आपल्या मनातीलही सांकुवचत वतृ्तीच उघि करतो. आवर्ण आपले नेतेही"आम्ही 

असा भेदभाव करत नाही म्हर्णनूच दविर्ण भारतीयाांना सामावनू घेतले आह"े 

असा अगदी मनातली सांकुवचत वतृ्ती दाखवर्णारा अवभप्राय व्यक्त करून एकूर्णच 

आपले कल्पना दाररद््रय दाखवतात. आता आषाढी वारीत ज्ञानोबा तकुारामाचा 

गजर करतानाआपर्ण मात् चोखोबाांच्या "काय भलुलासी वरलीया रांगा " या 

उक्तीच्या बरोबर उलट प्रत्यि व्यवहारात वागतो . हा उक्ती आवर्ण कृतीमधील 

दटुप्पीपर्णा दरू व्हायला हवा. रांग माझा वेगळा” नावाच्या मावलकेत या वतृ्तीचा 

समाचार घेतला आह,े पर्ण तेवढ्याने काही बदल होईल ही िक्यता कमीच! 
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१४. टस्पनोझाचा देव 

 

 

 

 

अमेररकेतील अनेक ववद्यापीठात भरर्णाऱ्या वैज्ञावनक सम्मेलनात हजर 

रहाताना आइनस्टाइनला एका प्रश्नास हटकून तोंि द्यावे लागे आवर्ण तो म्हर्णजे 

"तमुचा दवेावर ववर्श्ास आह ेका? Do you believe in God?" आवर्ण तो 

नेहमी उत्तर द्यायचा "हो, वस्पनोझाच्या दवेावर माझा ववर्श्ास आह,े "वस्पनोझा 

हा एक िच तत्त्वज्ञ धमााने ज्य ू होता, त्याकाळात रेने दकेाता या फे्न्सच 

तत्त्वज्ञाबरोबर त्याचाही एक वववेकवादी तत्वज्ञ म्हर्णनू बोलबाला होता.. 

सतराव्या ितकात ऍमस्टरिॅम येथील एका यिस्वी पर्ण फार श्रीमन्सत नसर्णाऱ्या 

उद्योजकाचा हा मलुगा! वस्पनोझाच्या मते दवेाची कल्पना अिी होती.  

दवे असे म्हर्णत असर्णार, "उगीचच आपले उर बिवीत माझी प्राथाना व 

पजूा करू नका. उलट जरा बाहरे नजर टाका आवर्ण मी तमुच्यासाठी काय काय 

केले आह े त्याचा उपभोग घ्या. तमु्ही मौज करावी, गार्णी म्हर्णावीत मी 

तमुच्यासाठी जे वनमाार्ण केले आह ेत्याचा उपभोग घ्या आवर्ण त्याची मजा लटुा. 

त्या अांधकु प्रकािाने भरलेल्या, थांि, उदास दवेळात (चचा) ज्याला तमु्ही माझे 
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घर समजता; जायचा ववचारही करू नका. माझे घर आह े मोठमोठ्या 

पवातविखरात, झळुझळु वाहार्णाऱ्या नद्याांत, सरोवरात, अफाट पसरलेल्या 

समदु्रवकनाऱ्यावर. या जागा आहते जेथे माझे वास्तव्य आह ेआवर्ण तेथेच माझे 

तमुच्यावरील प्रेम मी व्यक्त करत असतो. आपले आयषु्य जर दःुखी असेल तर 

त्याबद्दल मला दोष दरेे्ण बांद करा, तमु्ही पापी आहात असे मी कधीच म्हर्णत 

नाही. उगीचच मनात भीती बाळग ू नका. मी काही तमुच्या कृत्याांचा जाब 

ववचारायला बसलो नाही. त्यामळेु तमुच्यावर टीका करायचा वकां वा तमुच्यावर 

रागावण्याचा ववचारही माझ्या मनात यते नाही. मला किाचेच सोयर सतुक 

नाही, तमु्हाला वििा करायला मी बसलो नाही. मी म्हर्णजे केवळ प्रेमाचा सागर 

आह,े  

उगीचच माझ्याकिून िमायाचना करू नका. िमा करण्याचा प्रश्नच कुठे 

उद्भवतो? तमुच्या भावना, आकाांिा, आनांद. गरजा, मयाादा, वतानातील 

ववसांगती या सवा तमुच्या ठायी मीच वनमाार्ण केलेल्या असताना त्याबद्दल मी 

तमु्हाला कसा दोष दरे्णार आवर्ण किी तमु्हाला वििा करर्णार?. माझी सवा लेकरे 

तमु्ही आहात. जी अयोग्य वागतील त्याना पढुील अनांत काळापयांत उकळत्या 

तेलात वकां वा धगधगत्या ज्वालात टाकण्याची वििा दणे्यासाठी एकादी जागा 

मी तयार केली आह ेअसा तमुचा समज असेल तर तो चकुीचा आह.े  

माझ्या काही आज्ञा वकां वा कायद ेआहते असे मळुीच समज ूनका. तमुच्या 

मनात उगीचच अपराधीपर्णाची जार्णीव त्यामळेु वनमाार्ण होते. आपल्या 

विीलधाऱ्याांचा मान राखा आवर्ण आपल्याला त्ास होऊ नये असे तमु्हास वाटते 
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तो उपद्रव आपल्यामळेुही इतराांना होर्णार नाही याची कालजी घ्या. फक्त एकच 

गोष्ट मला अपेवित आह ेती म्हर्णजे केवळ आपल्या आयषु्याववषयी दि रहा, 

ही दिताच तमुचा मागादिाक आह.े ह ेआयषु्य म्हर्णजेच सवा काही आह ेआवर्ण 

तेवढेच तमु्हाला आवश्यक आह.े मी तमु्हाला परू्णा स्वातांत्र्य वदले आह े. त्यात 

तमु्हाला काही बिीस वमळर्णार नाही की वििाही होर्णार नाही. पाप वकां वा पणु्य 

असे काही नसते, तमुच जीवन हचे स्वगा वकां वा नरक बनवण्याचे स्वातांत्र्य 

तमु्हाला आह.े  

या आयषु्यानांतर पढेु काही आह ेकी नाही ह ेमी साांगर्णार नाही पर्ण यानांतर 

असे काही नाही असे समजनूच चाला जे काही आनांद उपभोगरे्ण, प्रेम करर्णे 

करायचे आह ेत्यासाठी हीच एक सांधी आह.े तमुची काही तक्रार नसेल तर मी 

वदलेल्या सांधीचा तमु्ही परू्णा फायदा घेतलात असे मी समजेन. आवर्ण काही 

असेलच तरी मी काही तमु्हाला ववचारर्णार नाही की तमु्ही चाांगले वागलात 

वकां वा नाही. मी फक्त ववचारेन की तमु्ही आयषु्याचा आनांद लटुलात की 

नाही?तमु्हाला ते आविल ेकी नाही. मजा आली का तमु्हाला. त्यात जास्त 

मौज किात आली. तमु्ही काय विकलात? 

माझ्यावर ववर्श्ास ( टाकून वनष्क्रीय राहर्णे) टाकर्णे सोिा. कारर्ण तसे करर्णे 

म्हर्णजे काहीतरी अध्याहृत धरर्णे, कल्पना करर्णे . जेव्हाां आपल्या वप्रय व्यक्तीच े

चुांबन घ्याल तेव्हाां माझी जार्णीव तमु्हाला व्हावी. आपल्या छोट्या मलुीबरोबर 

तमु्ही खेळत असाल, वकां वा आपल्या कुत्र्याच्या वपल्लाला कुरवाळत असाल 

वकां वा समदु्रात स्नान करत असाल तेव्हाां माझी जार्णीव तमु्हास व्हावी.  
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माझी स्ततुी करण्याचे कारर्ण नाही. स्वत:ला कुर्णीतरी मोठा समजर्णारा 

प्रार्णी मी आह े असे का वाटते तमु्हाला?तमुच्या स्तवुतस्तोत्ाांनी मला अगदी 

कां टाळा येतो. खरच माझ्याववषयी इतक वाटतां ना?तर ते प्रत्यि स्वत:ची, 

सभोवतालच्या जगाची काळजी घेऊन व्यक्त करा. तमुचा आनांद व्यक्त करा ती 

माझी खरी स्तवुत ठरेल. एकच सत्य आह ेते म्हर्णजे तमु्ही येथे आहात, आवर्ण ह े

जग अनेक आियाांनी भरलेले आह.े आर्णखी मग काय हवां तमु्हाला आर्णखी 

स्पष्टीकरर्णाची आवश्यकताच काय?मी कोठेतरी बाहरे आह ेअसे समजनू मला 

िोध ूनका तमुच्या आत मी आह ेह ेवनवित समजा. तमुच्या हृदयाच्या ठोक्यात 

मी आह.े बरुच िी वस्पनोझा------ तकुोबानी तरी दसुरे काय साांवगतले आह?े 

दहे दवेाचे मांदीर ।  

आत आत्मा परमेर्श्र “ 

 

(मळू इन्सग्रजी लेखाचा िब्दि: अनवुाद) 
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१५.. चड्डी आटर्ण भारतीय अर्थवयवस्र्ा 

 

 

 

(एक अवतिय िलु्लक आवर्ण एक राष्रीय महत्वाची अिा दोन गोष्टींची 

साांगि किी काय बसते असा प्रश्न िीषाक वाचल्यावर पिू िकतो ) 

कधी कधी सौ. च्या दरूदविात्वाचे फारच कौतकु करावेसे वाटते. मात् माझे 

कौतकु कररे्ण ह ेससुरबाई तझुी पाठ मऊ या प्रकारातले असते हा वतचा दावा 

(वकां वा आरोप)! खरे तर कधी कधी हा िब्दही वापरर्णे तसे अयोग्यच ठरेल 

कारर्ण ती नेहमीच खपू पढुचा ववचार करून माझ्या (वकां वा कोर्णाच्याही ) 

फायद्याचांचां बोलत असते असा वतचा दावा जो वतच्या समोर तरी अमान्सय करर्णे 

मला िक्य (आवर्ण योग्यही) नसते. तरीही असे कौतकु खरोखरच कराव े

वाटण्याचे कारर्ण जो वनष्कषा परवाच एका वावहनीवरून प्रसाररत झालेल्या 

बातमीतनू वनघत आह ेतो वतला फार पवूीपासनू लिात आलाहोता ह ेमाझ्या 

वनदिानास आले ह े! त्या बातमीनसुार भारतीय अथाकारर्णाचा आवर्ण भारतातील 

सवा परुुषाांचा (ज्यात मीही आलोच! )प्रत्यि सांबांध आह.े !. नेहमीच वावहन्सयावर 

प्रसाररत होर्णाऱ्या बातम्या ऐकून पर्ण फारश्या अांगाला लावनू न घेता मी सोिून 

दतेो पर्ण या बातमीत प्रत्यि माझ्या अांगाचाच सांबांध असल्यामळेु ती अांगाबाहरे 
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टाकर्णे मला िक्य नव्हते. या बातमीचा माझ्या क्रयिीलतेिीही सांबांध होता 

(वकां वा आह ेअसेही म्हर्णता येईल).  

लग्नानांतर प्रत्येक स्त्रीला वतच्या विीलधाऱ्याांकिून वमळर्णाऱ्या "अखांि 

सौभाग्यवती भव" याबरोबरच "अखांि क्रयवती भव" असा आिीवाादही 

आमच्या सौ. ला वमळाला असावा. हल्ली अश्या आिीवाादासाठी 

वाकर्णाऱ्याांची आवर्ण त्यामळेु दरे्णाऱ्याांची सांख्याही घटत चालली आह.े 

(त्यातले एक कारर्ण "अष्टपतु्ा सौभाग्यावती भव "असा आिीवााद बऱ्याच 

जर्णाांनी आचारात आर्णल्यामळेु झालेले गांभीर पररर्णाम?पर्ण असा आिीवााद न 

वमळताही आचरर्णात आर्णर्णारे अजनूही काही आहतेच असो!)वतची 

लहानसहान खरेदी सदवै चाल ूअसते बरीच खरेदी अमेररकेला जाताना बॅगा 

भरतानाच वकां वा अचानक घरी येर्णाऱ्या नव दाांपत्याच्या वकां वा अश्याच एकाद्या 

नात्यातील बालकाच्या हातावर ती एकादी वस्त ूठेवते तेव्हाांच मला समजते. 

तरीही अमेररकेला जाताना मला अनेक वस्त ूमाझ्यासाठीही खरेदी करण्याची 

आज्ञा ती करते इतकेच काय माझ्यासाठी खरेदी करण्याचीही तयारी दाखवते, 

त्याचा मला राग येतो! त्याचे मखु्य कारर्ण : त्या खरेदीत ती माझ्या चि्ि्या व 

बवनयन याांचाही समावेि करत असते. तरीही वहला काय करायचेय माझ्या नको 

त्या गोष्टीत लि घालनू असा त्ागा न करता"येवढी काय आवश्यकता आह?े" 

असा सरू मी काढताच त्या ववषयावरील वतचे स्पष्टीकरर्ण ऐकल्यावर जगातील 

सवा परुुष जातींववषयी जर्ण ु ती बोलत असते ह े लिात येते आवर्ण त्या 
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बातमीमागील अथा(िास्त्र) ध्यानात घेता ही गोष्ट इतक्या पवूीच वतला सचुली 

होती याबद्दल वतचे कौतकु करावे वाटते.  

ती बातमी भारतीय अथाव्यवस्था मांदावत असण्याववषयी आह.े अथाात 

अथाव्यवस्थेचे ह ेवनदान एके काळचे अथामांत्ी पी वचदांबरम ्याांना योग्य वाटले 

तरी बऱ्याच मनोगतींना (वविेषत: नमोगतींना)पटेलच असे नाही. (हा लेख 

प्रथम मनोगत या सांकेतस्थळावर प्रवसद्ध केला होता )घरातील जीवनावश्यक 

खरेदीपैकी दररोज वा क्ववचत एक वदवसा आि आर्णाव्या लागर्णाऱ्या अधाा 

वलटर दधुापवलकिे आवथाक व्यवहार न करर्णाऱ्या मला तर दिेाच्या आवथाक 

वस्थतीववषयी बोलण्याचा अवधकारच पोचत नाही. त्यामळेु ही बातमी उद्धतृ 

करण्यापरुताच माझा सहभाग आह े असे मी (तकुा म्हरे्ण आता उरलो 

उपकारापरुता च्या थाटात) म्हर्ण ू िकतो. पर्ण माझ्या बायकोचा ववचार मात् 

केवळ माझ्यापरुता मयाावदत नसनू भारताची अथाव्यवस्था सधुाररे्ण इतक्या 

महत्वाच्या ववषयाची दखल घेर्णारा होता ह े त्या बातमीमळेु मला आत्ता 

समजतेय.  

त्या बातमीनसुार परुुषाांच्या अांतवास्त्राांच्या खपाचा राष्राच्या आवथाक 

वस्थतीिी प्रत्यि सांबांध आह.े. भारतात हा खप कमी होत आह.े माजी US 

Federal Reserve Board Chairman ग्रीनपीस यानी परुुष 

अांतवास्त्राांबाबतीतMen's underwear Growth Index हा वसद्धान्सत इ. स. 

१९७० इतक्या पवूी माांिला आह.े त्या वसद्धाांताच्या प्रकािात भारताची 

अथाव्यवस्था उतरर्णीस लागली आह.े असा वनष्कषा ग्रीनपीस याांनी काढला 
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आह.े कारर्ण या वसद्धाांतानसुार कोर्णत्याही दिेातील परुुषाांच्या अांतवस्त्राांचा 

खपावरून त्या दिेाच्या आवथाक पररवस्थतीचा अांदाज करता येतो. जनू २०१९ 

पयांतच्या वतमाहीत भारतात परुुष अांतवास्त्राच्या खपात लिर्णीय घट झाली 

आह.े वविेषत:: या दहा वषाातील हा सवाात कमी खप आहे. जॉकी ब्रॅन्सिचा 

खपया वषी फक्त २% नी वाढला व या दिकातील ही सवाात कमी वाढ आहे. 

तर िॉलर व व्ही. आय. पी. ब्रॅन्सिच्या अन्सतवास्त्राांचा खप अनकु्रमे ४% व २०% 

नी घटला आह.े लक्स चा खप अगदी नसल्यातच जमा आह.े 

(Ref:Economic Times Indian Times. com ),  

आता प्रश्न उद्भवतो की अन्सतवास्त्राांचा ववचार करताना फक्त परुुषाांचीच का 

वस्त्रयाांची का नाही?यावर ववचार करता मलाच असे जार्णवले की अांतवास्त्रात 

काय वकां वा एकूर्णच वस्त्रात काय काटकसर कररे्ण परुुषालाच िक्य असते. 

(बाह्य वस्त्रात बऱ्याच वस्त्रया अलीकिे खपू काटकसर करताना वदसतात ते वेगळे 

) परुुषाांना त्याबाबतीत आदिा समथाानीच घालनू वदला आह.े इतक्या पवूीचे 

किाला अगदी चाळीस पन्सनासवषाापवूी मातभृोजनासाठी कोर्णाच्याही मुांजीत 

मुांजे म्हर्णनू जेव्हाां आम्हाला वनमांत्र्ण असे तेव्हाां बरेच मुांजे अगदी फक्त लांगोट्या 

लावनू येत असत. तिी अांतवास्त्रासाठी होवजअरी वापरण्याची चैन अलीकिल्या 

काळातीलच नाहीतर पैलवानी लांगोट हीच परुुषाच्या अांतवास्त्राची पररसीमा 

होती. बवनयन सदु्धा कापिी (त्यास कोपरी वकां वा बांिी असे गावाकिे म्हर्णतात 

) वापरण्याची पद्धत काही वठकार्णी अजनूही रूढ आह.े याउलट वस्त्रया 

बाह्यवस्त्रात कदावचत काटकसर करत असतील आवर्ण ते फॅिनचे लिर्णही 
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मानावे लागेल पर्ण अांतवास्त्राबाबतीत परुुषाांवर मात कररे्ण त्याांना िक्य नाही ह े

वनवित! 

खरे पाहता परुुष बालकाच्या हव्यासापोटी भारतातील अनेक राज्याांमध्ये 

वस्त्रयाांचे प्रमार्ण घटत आह ेम्हर्णजे एकूर्णात त्याांच्या अांतवास्त्र खरेदीचा खप कमी 

व्हायला हवा पर्ण पररवस्थती उलटी असेल तर खरे म्हर्णजे एकूर्णच 

वस्त्रखरेदीबाबत---- त्यातही अांतवास्त्राबाबतीत तर अवधकच ----परुुष 

पवूीपेिाही उदासीन वकां वा काटकसरी बनत चालले आहते असा वनष्कषा काढरे्ण 

योग्य ठरेल या पररवस्थतीला आर्णखी एक बाब कारर्णीभतू आह ेती म्हर्णजे ज्येष्ठ 

नागररकाांचे प्रमार्ण! ते वाढत असल्यान े व (माझ्यासारख्या)ज्येष्ठ नागररकाांना 

एकूर्णच कपिे खरेदी करण्यात फारसा रस नसल्यामळेु आवर्ण अांतवास्त्रे तर 

इतराांना वदसतही नसल्यामळेु त्याांचा जास्तीत जास्त वापर करूनच त्याना 

मोिीत काढरे्ण िक्य होत असल्यामळेु---त्याांच्या खरेदीचे प्रमार्ण आर्णखीनच 

कमी होरे्ण स्वाभाववक आह े त्यामळेु त्या घटनेचा एकदम दिेाच्या आवथाक 

पररवस्थतीिी सांबांध लावरे्ण वकतपत योग्य ठरेल िांकाच आह.े पर्ण तसा असेल 

तर त्यासाठी माझ्या पत्नीचा ( नवऱ्याला अवधक अांतवास्त्रेखरेदी करण्याचा 

आग्रह धरण्याचा )आदिा सवा बायकाांनी ठेवरे्ण इष्ट म्हर्णजे तरी आपल्या 

दिेाच्या आवथाक पररवस्थतीववषयी असा वनष्कषाकाढता येर्णे िक्य होर्णार नाही.  

------------------------------------------------------  
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ई साटहत्य प्रटतष्ठान पंधरावया वर्ाथत पदापथर्ण करत आहे 

श्री श्याम कुलकर्णी यांचे हे आठवे पुस्तक.  

श्री श्याम कुलकर्णी ह ेइांवजवनयररांगचे वििक. पर्ण त्याांचे खरे गरुू पलुां च. 

समोरच्या पररवस्थतीने वकतीही छळ करायचे म्हटले तरी त्यातली ववसांगती िोधनू ह े

स्वतःचे मन ररझवर्णार आवर्ण भोवतालालाही अपल्या खसुखिुीत ववनोदान ेमजेत 

ठेवर्णार. त्याांच्या लेखनातला ववनोद हा दजेदार, नेमका आवर्ण अत्ेंनी ववनोदातल्या 

व्याकरर्णात ज्याला सवोच्च म्हटले आह ेत्या प्रकारचा. याचे कारर्ण त्याांचा बहुताांि 

ववनोद हा स्वतःचीच वखल्ली उिवर्णारा असतो. वकां वचत अवतियोक्तीची फ़ोिर्णी 

असेल, पर्ण मखु्य गाभा वास्तवातल्या ववसांगतीचा. पर्ण केवळ ववनोदापरुतेच त्याांचे 

आवर्ण पलुांचे नाते नाही. सांगीताचा वनकोप आस्वाद आवर्ण मनसोक्त दाद याांही 

बाबतीत त्याांचे नाते पलुांिी जळुते.  

श्री. श्याम कुलकर्णी याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामलू्य दतेात. असे लेखक ज्याांना 

लेखन हीच भक्ती असते. आवर्ण त्यातनू कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या 

सदुवैाने गेली दोन हजार वष ेकवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेर्श्र, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांि. वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), िांभ ूगर्णपलु(े९पसु्तके), िॉ. 

मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), िभुाांगी पासेबांद(१३), अववनाि 

नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३६), अनील वाकर्णकर (९), 

फ्ावन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावर्णे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

विरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे 
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(ज्ञानेर्श्री भावाथा), मोहन मद्वण्र्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोिी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), ववनीता दिेपाांिे (७) उल्हास हरी जोिी(७), नांवदनी 

दिेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हार्ण (८), िॉ. वषृाली जोिी(३२), िॉ. वनमालकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुि 

विांगािे(१९), आनांद दिेपाांिे(३), नीवलमा कुलकर्णी (२), अनावमका बोरकर (३), 

अरुर्ण फिके(६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुर्ण वव. 

दिेपाांिे(५), वदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मर्ण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुर्ण 

कुळकर्णी(९), जगवदि खाांदवेाल(े५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. सरुुची नाईक(३) िॉ. 

वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(६), श्याम कुलकर्णी(८), वकिोर कुलकर्णी, 

रामदास खरे(४), अरुर्ण कुळकर्णी(११) अतलु दिेपाांिे, लक्ष्मर्ण भोळे, दत्तात्य 

भापकर, मगु्धा कवर्णाक, मांगेि चौधरी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक 

ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयांत ववनामलू्य पोहोचवतात.  

अिा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा सावहत्य विृ जागवतक 

पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य 

प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आवर्ण 

या सवाांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हर्णतो आह.े  

 

आटर्ण गं्रर्ोपजीटवये । टवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट टवजयें । होआवे जी ।  
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श्री. श्याम कुलकर्णी याांची ई सावहत्यवरची पसु्तकां .  

याांवर टॅप वकां वा वक्लक करा. थोिां थाांबा. ते उघिेल. वाचा.  

(इांटरनेट पावहज ेहो. नाहीतर उघिर्णार नाही) 
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