
माझे िनिर्गुरणी कुमारकाका 

माझी आणिण कुमार गंधर्वार्वांची ओळख ७८ आणर् पी एम् च्या काळापासूनिर् आणहे. “मै जान्यू निर्ाही", “साँवरा म्हारी 

साँवरा" तसेच "रगंीली घनिर्" अशा भजनिर्ांनिर्ी रोपण झालेली व पढेु ४५ आणर् पी एम्  सोहनिर्ी भिटियारमध्ये 

म्हारूजी भूलो निर् म्हानेिर् व देसकारमधर्ल्या जा जा रे भँवरा जा ह्या रकेॉर्डर मुळे वृध्दिंगध्दगंत झालेली ही सांगीितक 

ओळख ३३ मधर्ल्या संजारीतील 'संजा सुनिर् ले" आणिण बागेश्रीतील 'सखी मनिर् लागे निर्ा' मळेु पुढे फोफावली. 

कोकाकोला िपतानिर्ा देखील िखशातले निर्ाणे चाचपूनिर् पहावे लागे अशा िदवसात पै पै करूनिर् ह्या रकेॉर्डर िवकत 

घेतल्या आणिण मागे वळूनिर् बघता त्यांच्या संगीताची िविवधर् रूपे पढुील आणयषु्यांत जमवतच रािहलो. काचेच्या 

ित्रिकोणी खेळण्याला िफरवत रािहलो की निर्वनिर्वी िडझाइन्स िदसत राहतात आणिण आणपले कुतूहल ताणत 

राहतात. कुमारकाकाचं्या गाण्यातील "वाक्यरचनिर्ा" असे कुतूहल  नेिर्हमीच ताणत रािहल्या आणिण िवस्मय, 

िवद्युतचापल्य, सृध्दजनिर्शीलतेची परमावधर्ी सारख्या आणनिर्दं देत रािहल्या.

ही भावनिर्ा सगंीतापुरतीच मयारिदत रािहली निर्ाही हे माझे निर्शीब असेच म्हणायला हवे. आणपापल्या आणयषु्यात 

काही व्यक्ती प्रथमदशरनिर्ीच समंोहूनिर् टिाकतात, भावतात. भावणे हा शब्द संिमश्रीत भावनिर्ा दशरवतो असे मला 

वाटिते. आणवडणे आणिण त्यामधेर् "अत्तर सगुंधर्ा" सारखे दरवळणे, भाविनिर्क जुळवणूक होणे असे काहीसे. 

गाण्याच्या जातकुळी, त्याचा पोत, त्यांच्या अिभव्यक्तीचे वेगळेपण ह्यामधूर्निर् जरी िनिर्मारण झालेले असले तरी 

माझे भावनिर्ात्मक कुमारांमधेर् आणजतागायत रगेाळणे हे त्याच्यामुळे झालेले आणहे असे मला वाटित निर्ाही. जुजबी, 

तथाकिथत ओळखीपासूनिर्, तो त्यांची आणठवण निर्ाही असा िदवस निर्ाही" असा जो प्रवास, ही जी कालक्रमणा 

ह्याच्यातच "मला गमलेले कुमार गंधर्वर" अतंभूरत आणहे कसे, कळत निर्कळत घडले ते. He came, he saw, 

and he conquered अगदी शब्दश: ह्यासारखे. 

एखादी व्यक्ती ितच्या कायारमुळे आणवडते या पूवी त्या कायारमुळे ती आणवडावी असे वाटिते का? एक मात्रि खर ेकी 

मनिर्ाच्या गाभाऱ्यात ितचे व्यिक्तमत्त्व ितचे ती "आणनिर्निर्ी" कशी असेल असे आणडाखे बांधर्ले जातात. एक निर्सैिगरक 

प्रिक्रयाच आणहे ती. आणिण त्या आणडाख्याबरहुकूम अगदी िमळती जुळती छबी जर आणपल्याला पाहायला आणिण 



यथावकाश न्याहाळायला िमळाली तर आणनिर्दं िद्विगुिणत होतो. शतगुिणत होतो. दगु्धर्शकर रा, सोनेिर् पे सुहागा 

सारखा योग. कुमारकाका सांगावेसे वाटिले गाण्यामुळेच निर्व्हे तर व्यक्ती म्हणूनिर्ही िनिर्रितशय गमले. आणिण माझ्या 

घरात व मनिर्ाच्या कोंदणात कायमचे घर करूनिर् रािहले. १२ जानेिर्वारी १९९२ निर्तंर माझ्या कानिर्ांनिर्ाच निर्व्हे तर 

माझ्या व्यक्तीमत्वाच्या काही पैलूनंिर्ा कायमचे पोरके करूनिर् टिाकले. “शुभ काही जीवघेणे" असे वाटिायला 

लावनिर्ारे कुमारकाका. 

त्यांची वयैिक्तक ओळख व्हायला दोनिर् व्यक्ती कारणीभूत आणहेत. िशवाजी पाकर ला "आणदशर क्लासेस" चा मालक 

मधूर् आणठल्येकडे दादा आणचरकेर येत असत तसे सत्यशील देशपांडेही - ( सत्यशीलला आणम्ही सतीश म्हणत 

असू) येत असे. आणदशर क्लासेस हा आणमचा म्यूिझकल कट्टा. माझे "मौजे"शी सख्खे निर्ाते असल्यानेिर् असेल 

कदािचत, माझी वैचािरक पातळी बरीच वरची गणली गेली असावी. सत्यशीलचे वडील स्व. वामनिर्राव देशपांडे. 

मौजेच्या 'घरदंाज गायकी" निर्ावाच्या प्रिसद पुस्तकाचे लेखक. कुमारजींचे मुंबईत वास्तव्य बऱ्याचदा 

त्यांच्याकडेच असे. “वामनिर्राव देशपांडे" ह्या िशडीवरूनिर् मी कुमार गंधर्वर निर्ावाच्या मुक्कामावर पोचलो. आणिण 

आणपल्या आणडाख्यांशी जुळलेल्या छबीच्या क्षणाधर्ारत प्रेमात पडलो ही वस्तुिंगस्थती आणहे. चेहऱ्यावर एक 

िमस्कीलसे िंगस्मत. स्वच्छ लेगा व झब्बा, सहचरीसारखी शबनिर्मची िपशवी, त्यात वह्या व पानिर्ाची जय्यत 

तयारी असलेली डबी, नेिर्टिकेपणाचा वस्तुपाठ जणू असे कुमार. खचुीवर स्थानिर्ापन झालेले, धर्ारदार गभंीर 

आणवाजात िवद्वित्ता प्रचुर चचार करणार ेवामनिर्राव वा त्यांच्याशी िकंिचत नेिर्झॅलिलटिी असलेले मधुर्र पण कुठलीतरी 

लगबग असावी असे चचार करणारे, कमी पण नेिर्मके बोलणार ेकुमारकाका लोडाशी टेिकलेले, बाजूला 

वसुंधर्राताई. हे िचत्रि अजूनिर् कोरूनिर् ठेवलेले आणहे. ह्रदयात अगदी जपूनिर्. पुस्तकाच्या पानिर्ात मोरपीस ठेवावे 

तसे.

माझ्या वयैिक्तक बाबतीतला आणपलेपणा, त्यांच्या लेखी असलेला आणपलेपणा िनिर्मारण व्हायला कुमारांचे खऱ्या 

अथारनेिर् सुह्रद असलेले दादा आणचरकेर आणिण सतीश हेच कारणीभूत झाले हे स्मरलेच पािहजे. आणिण त्यांच्या 

आणपलेपणाचा अनुिर्भव जवळ जवळ त्यांच्या अखेरपयर्वांत अनुिर्भवला हेही स्मरले पािहजे. त्यांचा आणमच्या साऱ्या 



भागवत कुटंुििबयांशी संबधंर् "अनूिर्परागिवलास" साठी त्यांनिर्ा "मौजेत" व पयारयानेिर् तात्याकाकांकडे (श्री. पु. 

भागवत) घेऊनिर् वामनिर्राव देशपांडे आणले हेही स्मरले पािहजे.  "अनूिर्परागिवलास" च्या िदवसांत मी "श्री पुं" 

कडे रहात असे त्यामुळे ते मंतरलेले िदवस माझ्यावर बरचे संस्कार करूनिर् गेले. बऱ्याचदा कुमारकाका त्यांनिर्ा जे 

म्हणायचे आणहे ते गाऊनिर्ही दाखवीत. त्याच्यावर चचार होई वेळप्रसंगी संस्करणही. एक प्रकारचा आणव्हानिर्ात्मक 

रचनेिर्चा तो काळ होता. ह्या पदतीचे "मौजे" चेही ते पिहलेच पुस्तक. अिभव्यक्तीच्या फरकासाठी काही निर्वीनिर् 

मेटिर ीसेस, निर्वीनिर् वळणाच्या करूनिर् घेतल्या आणिण पद्मा सहस्त्रबुदे यांनिर्ी मखुपृध्दष केलेले एक आणगळे वेगळे रखेीव 

पुस्तक तयार झाले. कधर्ी िचरमुले काका, कधर्ी वसुंधर्राताई आणदींच्या उपिंगस्थतीमुळे अजूनिर्च मजा येई. 

सांगीितक संस्कारांनिर्ी मी फार समृध्दद झालो त्या िदवसांत. परतुं माझ्या तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 

मुलास वैयिक्तक पैलू पाडण्यास कुमारकाकांचे त्यांच्या व्यिक्तमत्त्वाचे इतर अनेिर्क गणु खूप कारणीभूत झाले. ते 

लाघवी व्यिक्तमत्त्व पढेु पढेु खूप देते झाले आणहे.

माझ्या धर्ाकट्या बिहणीचे, ज्योत्स्निर्ाचे लग घाटिले होते. मी सजररीमधर्ील रिेसडेसीमधेर् व्यग होतो तेव्हाची गोष. 

साऱ्या आणमंत्रिणामधर्ील दोनिर् आणमंत्रिणे मी स्वत: िलिहली एक जयवंत दळवींचे आणिण दसुरे कुमारकाकाचें. त्यांनिर्ा 

त्यांच्या पित्रिकेवर आणजरववजा पत्रि िलिहले. त्यावेळी "गीतवषार" च्या तालमी चालू होत्या व कुमारकाका मला 

वाटिते िशवाजी पाकर च्या "पाकर  वे" हॉर्टेिलमधेर् उतरले होते. त्यांनिर्ी सत्यशीलला चाचपूनिर् पाहायला सांिगतले की 

या िनिर्िमत्तानेिर् त्यांचे गाणे व्हावे अशी तर आणमच्या भागवत कुटंुििबयांची इच्छा निर्ाही? ते सतीशला म्हणाले ही 

भागवत मडंळी फार संकोची आणहेत, इच्छा असली तरी व्यक्त करणार निर्ाहीत. सतीश जरा आणजमावूनिर् पहा, 

तसं असेल तर आणपण करूया गाणे. त्यांनिर्ी लगास यावे आणिण सहभोजनिर्ाचा आणनिर्दं द्यावा एवढीच माफक इच्छा 

होती आणमची त्याला अनुिर्सरूनिर् ते आणवजूरनिर् आणले व आणमची इच्छा पूणर झाली पण मी व्यक्तीश: त्या त्यांच्या 

सतीशकडे केलेल्या पृध्दच्छेनेिर् आणयषु्यभरासाठी िवकला गेलो.

प्रसंग लहानिर्सेच असतात खरे पनिर् त्यांची छाप फार जोरदार असते. त्यांनिर्ा पुण्याहूनिर् मुंबईला नेिर्ण्यासाठी एकदा 

मी खास मुंबईहूनिर् गाडी घेऊनिर् आणलो होतो. कुण्याच्यातरी घरच्या लगाच्या गाण्यासाठी ते पुण्याला आणले होते 



व मुबंई इदंौरचे िबिकंग झाले होते पण पुणे मुबंईच्या सोयीसाठी मी आणलो. रात्रिी जेव्हा परतत होतो तेव्हा दादा 

आणचरकेर काहीतरी बुध्द्याच चुकीचे गुणगणूु लागले. वसंता! ते असे निर्ाही तर असे हवे असं गाऊनिर् दाखवत 

सुधर्ारणारे कुमारकाका. बोलता बोलता संभाषण "ित्रिवेणी" आणिण "मला उमजलेले बालगंधर्वर" या िवषयांवर 

आणले. मी लहानिर् तोंडी मोठा घास होतो अशी प्रस्तावनिर्ा करूनिर् त्यांनिर्ा म्हणले काका ! हे दोन्ही कायरक्रम मला 

जमले निर्ाहीत. त्यांनिर्ी िवचारले का र े!

मी म्हणालो, “ित्रिवेणीच्या ितन्ही संतांनिर्ी त्यांच्या भजनिर्ांची, रचनिर्ांची "तजर" बांधर्णी बहुधर्ा तुमच्या कानिर्ात 

येऊनिर् सांिगतली असावी असा भास होतो. त्यातली प्रत्येक रचनिर्ा आणपल्यापरीनेिर् स्यायत्त आणहे, समुधुर्र आणहे, 

पण ती एकत्रि करूनिर् सादरीकरणामध्ये "एकसंधर्" असे स्थापत्य होत निर्ाही असे मला वाटिते. सारे "पॅलची" 

वाटिले. तसेच बालगंधर्वार्वांचे माझ्या निर्िशबी फार सुदंर िचत्रि निर्ाही. प्रेसमधेर् वािषरक त्यांचे गाणे होई पण वाधर्रक्य, 

िवकलांगता, कवळीमुळे उच्चार निर्ीटिसे निर् होणे असे काहीसे. त्यांच्या उमेदीचे गाणे भाग्य मला निर्ाही. ७८ आणर् 

पी एम् च्या तबकड्यातूनिर् त्यांची गायकी समजण्याएवढी उमज माझ्याजवळ निर्ाही. तरीही कायरक्रम ऐकतानिर्ा 

मला मी 'कुमार गधंर्वर ' ऐकतो आणहे असेच वाटिले. 

मी माझे प्रांजळ मत मांडत होतो. जनिर्सामान्यांचा एक मामुली श्रोता या निर्ात्यानेिर्च मी बोललो. त्यामधेर् 

असलेला एक प्रामािणकपणा जाणवूनिर्च बहुधर्ा ते काहीसे िवचारात पडले. माझ्या बोलण्यातली गाह्यगाह्यता हा 

मुद्दा महत्वाचा निर्ाही. प्रांजळ मतावर ऐकूनिर् घेण्याची व त्याला आणपला िवचार देण्याची त्यांनिर्ा वाटिलेली 

आणवश्यकता, अजूनिर्ही, मला त्यांच्या पश्चातही भावते. त्यांनिर्ी केलेल्या अगिणत प्रयोगांबद्दल अनेिर्कांनिर्ी, 

िदग्गजांनिर्ी प्रकांड पांिडत्य केले आणहे. परतुं सतत प्रयोग करत राहण्याची त्यांच्या मनिर्ात असलेली ही िनिर्कड, 

ही वाटिणारी बोच, एक प्रकारची घुसमटि मला अतोनिर्ात भावते. हे जे divine dissatisfaction आणहे ते मला 

सतत अस्वस्थ करत आणले आणहे. लयीची व्याख्या केली आणहे, लय ही िनिर्यिमतपणे, सातत्यानेिर्, निर्विनिर्मारण 

करत असते. ितला जुन्यासाठी वेळच निर्सतो. लयीचा हा स्थायीभाव आणहे. कुमारकाकांकडे बिघतले की हाच 

िवचार अतंबारह्य पटितो. ते प्रयोग निर्ा करते तर फार "मिुंगष्कल" झाले असते त्यांनिर्ा. 
“संत तुकाराम" हा त्यांचा कायरक्रम सांप्रदाियकतेला सरावलेल्या आणपल्या कानिर्ांनिर्ा तेवढा जमत निर्ाही. हातात 

िकतीही सगंीतातले एक वाद्य तुकाराम घेऊनिर् िफरत असले तरी "जतैकल्याण" परज सारखे राग आणपल्या 



अभगंासाठी तुकारामबुवा वापरणार निर्ाहीत असा िवचार येतो. पण संताचं्या भगवंतांबद्दलच्या भावनिर्ांमधर्ला 
एकसुरीपणा (monotony) कुमारकाकाच्यासारखा अमान्य करूनिर् िवचार करायला लागल्यावर 

"तुकारामावर" केलेला कायरक्रम एका वेगळया प्रकारानेिर् भावू शकेल हे पटिते. निर्वतेला सांप्रदाियकतेचे 

उगमसस्थानिर् असले तरी सांप्रदाियकता निर्वीनिर् िवचारामुळेच सातत्य राखूनिर् असते. एरवी तो प्रवाहच राहत 

निर्ाही, हेच वारवंार जाणवत राहते. 

ही जी मानिर्िसक िनिर्कड असते असे अगोदर म्हणालो ती िनिर्कडच जुन्या मळवाटिाच मिलनिर् करण्यापेक्षा निर्वीनिर् 

िवचार, निर्वीनिर् िदशा, रचनिर्ा (forms) मनिर्ात मंथनेिर् करायला लावते. राग हा अरूप असतो, “कायदे कानूिर्" 

असूनिर्ही अरूप असतो, मुक्त असतो. त्याला निर्वनिर्वीनिर् रूपे, अिभिनिर्वेष,अिंगस्तत्व देत असते बिंदश आणिण 

तरीही काही तरी सांगूनिर् सागंूनिर् टिाकायचे रािहले आणहे अशा चुटिपुटिीतूनिर् काव्यिवलासाचा आणधर्ार निर् घेता 
सुचवतो तो "तराणा"अशा प्रकारच्या अिभव्यक्ती (concepts) मी दसुऱ्या कोणाकडूनिर्ही ऐकलेल्या निर्ाहीत. 

दोनिर् जुडलेल्या तबंोऱ्यामंधेर् माझा "कॅल निर्व्हास" असतो त्यात मी िचत्रि काढतो, रगं भरतो, माझे गाणे तसेच 

उत्स्फूतर सादर व्हायला हवे असाच माझा यत्निर् असतो. ह्या अशा सारख्या िवचारप्रणालीमुळे मला त्यांचे 

आणगळेवगळे रूप िदसते, ते माझ्या लेखी नुिर्सतेच बुिदवानिर् निर्व्हते तर, सगंीतके्षत्रिात बुिदजीवी होते. बुिदजीवी 
आणिण बुिदवंत यात माझ्या मते जमीनिर् अस्मानिर्ाचा फरक आणहे. 

ह्या त्यांच्या अिभव्यक्ती जशा मनिर्ाला व बुदीला पटितात व चटिका लावूनिर् जातात. तशी एक फार मोलाची 
आणठवण माझ्यापाशी आणहे. िकस्सा सत्यशीलच्याच घरी घडलेला. निर्ाही म्हणायला वामनिर्राव देशपांडे व 

किववयर वसंत बापटि व मी असे चौघेच होतो ितथे. माणूस जेव्हा नेिर्हमीचा श्वासोच्छास करतो, दर 

श्वासागिणक जेवढा हवेचे शासात व उच्छासात परीवहनिर् होते, तेवढा हवेला वदै्यकशास्त्रात vital 

capacity अशी संजा आणहे. प्रदीघर शास व प्रदीघर  उच्छास यांमधेर् त्यांच्यात अथारतच खूप भरणा होतो. 
मी डॉर्क्टिर असल्यानेिर्, त्यांची (कुमारकाकाचंी) परवानिर्गी घेत िवचारले. तुमच्या फुफफुसांवर शस्त्रिक्रया 
झालेल्या असतानिर्ा तुमची vital capacity व इतर  श्वासोच्छासांची पिरमाणे बघूनिर् मला हरैाण व्हायला 
होते. 

मला म्हणले - कोणी सांिगतले माझ्या फुफफुसांवर शस्त्रिक्रया झाल्या म्हणूनिर्. माझ्या त्यावेळी अलीकडेच 

झालेल्या शस्त्रिक्रयेचा व फुफफुसांचा काहीही संबधंर् निर्ाही. 
मी म्हणालो मग एव्हढा साऱ्या वदतंा ? तर ते म्हणाले अर े! कुठे आणिण कुणाला सागंत बसणार? एक लक्षात 

घे, िचमणीचे फुफफुस केवढेसे पण हरैाण करते की निर्ाही. अर!े हरैाण करायला मोठे फुफफुस लागत निर्ाही. तसे 

िवचार केले पािहजेत हरैाण करायला. त्या िदवशी कुमारकाकाचंी उंची माझ्या लेखी गिलव्हर एवढी झाली. 
कुठल्याही रागात त्यानिर्ी मांडलेल्या पंिक्त (phrases), वापरलेले ताण हे साऱ्यांनिर्ा का हरैाण करतात ह्याचेच 

ते इिंगत आणहे. िवचारच सवार्वांनिर्ा हरैाण करणारा आणिण त्याच्या अध्यार वचनिर्ात िफरणारा गळा हे दोन्हीचे िमश्रण 

अपरपंार हरैाण करते. 

मैिफलीचे आणखणे, व सादरीकरण कसे असावे ते िकती कातीव असायला हवे ह्याचे उत्तम उदाहरण 

कुमारकाका होते.  कुठलीही कलाकृध्द ती संपूणर असतच निर्ाही असं एकदा मान्य केलं की पुनिर्रुक्तीचा धर्ोकाच 



निर्ाही व म्हणूनिर्च आणजच्या मैिफलीत काय व िकती दाखवायचे याचे कातीव आणयोजनिर् आणधर्ीच होत असे, 

इतकेच निर्व्हे तर त्या मिैफलीत सादर करण्याच्या ऐवजाचा एकसंधर् िवचाराचा अगोदरच आणलेख मांडलेला 
असायचा. एक गमंतशीर प्रसंग आणहे. जगनथबुवा पुरोिहतांच्या पिहल्या पुण्यितथीचा कायरक्रम झाला त्यात 

कुमारकाका पुरोिहतबुवांनिर्ी िदलेला "कौसी" गायले. मी व माझ्या शेजारी किववयर वसंत बापटि. अगदी जमूनिर् 

गायले. मी मध्यंतरात बापटिकाकांका म्हणले "काका! कुमारकाकांनिर्ा 'शून्य गढ शहर' गायला सांगा निर्ा!” बापटि 

काका म्हणले निर्को र!े कुमारला आणवडत निर्ाही असं सांिगतलेलं. बोलणे तेव्हढावरच संपले खरे पण शून्य 

गढचे प्रलोभनिर् फारच मोठे. बापटिकाकांनिर्ी निर् राहवूनिर् तशी िवनिर्तंी केली. माइकवर हात ठेवूनिर् कुमारकाका 
हळूच म्हणाले, “बापटि! असं लहानिर् मुलासारखं निर्ाही करायचं.” ऐकल्यावर मलाच वाईटि वाटिल ंव तसं मी 
म्हणालो देखील - उगाच बोललात बापटिकाकांनिर्ा, खरतंर ते मी सुचवलं होतं. कुमारकाका म्हणाले तुला 
ऐकायचं होतं होय, अर ेनिर्क्की ऐकवीनिर्, पण काय आणहे शून्य गढ निर्तंर काही गाता येत निर्ाही, एकदम सनाटिा 
येतो. मिैफलीच्या पलॅलिनिर्गं अगोदरच ते फमारइशी िवचारत व मिैफलीत सामील करण्याचा यत्निर् करत. पण 

एकदा आणराखडे ठरले की त्यात बदल म्हणूनिर् होत निर्से. सगळे आणखीव, रखेीव बेतलेले वस्त्र जणू. ढगळपणा 
अिजबात निर् आणवडणार ेकुमारकाका, तबलजीच्या तबला-डग्ग्यांच्या वाद्यासुदा निर्ीटिस लागायच्या त्यांनिर्ा. 
तबल्याच्या प्रत्येक बोलाची स्वच्छ अिभव्यक्ती निर् झालेली थोडीच खपणार होती.
मी डॉर्क्टिर म्हणूनिर् मध्य आणखातात गेलो हे त्यांनिर्ा कुठेतरी रुचले निर्सावे. सुट्टीवर आणलेलो असतानिर्ा जेव्हा 
जेव्हा म्हणूनिर् भेटिलो तेव्हा तेव्हा बास निर्ाही का झाली दबुई, या आणता परत असे नेिर्हमी म्हणत. मी बोलावले 

तर दबुईला निर्क्की येईनिर् व गाईनिर् असेही सागंत. जरी दबुईला त्यांनिर्ा नेिर्ण्याचे व हात दाखवूनिर् अवलक्षण 

करण्याचे धर्यैर माझ्यात निर्व्हते तरीही. हा अगोचरपणा मी करू धर्जलो निर्ाही. दबुईतल्या श्रोतृध्दवृध्दंदाचं्या 
अिभजात संगीताची संकल्पनिर्ा काय होती याचा मला अदंाज होता. म्हणूनिर्च हा िवचार मी मनिर्ात येऊच देत 

निर्से. “आणम्ही पण शास्त्रीय संगीत ऐकतो" हे िमरवणारा एक वगर असतो, त्यात चपखल बसणार ेदबुईकर 

कुमारकाकांसारख्या मनिर्स्वी कलाकाराला अिजबात रुचले निर्सते. 

शास्त्रीय सगंीत ऐकण्याची प्रगती होतच असते जसजसे ऐकत जावे तसतशी. एका अशा "मुकामा"वर मला 
संगीताचे व्याकरण आणता यायला हवे असे वाटूि लागले. प्रचिलत रागांचा "माहौल" उमजू लागल्यावर त्यातले 

बारकावे अिधर्क गभंीरपणे अभयासायला हवेत असे वाटूि लागले. पु. ल. तेव्हा दबुईत आणले होते. त्यांनिर्ा मी 
माझा प्रॉर्ब्लेम सांिगतला. मला गाणे (सगंीत) भावते निर्ा, ह्रदयाला िभडते निर्ा, मग बस झाले. व्याकरणाच्या 
फंदात उगाच पडू निर्ये असे त्यांचे मत . तरी मला स्वस्थ बसवेनिर्ा. मी शेवटिी कुमारकाकांशी हा प्रस्ताव 

मांडला. ते त्यांच्या थोड्याशा लगबगीनेिर् म्हणाले, वा छानिर्, जरूर शीक, िशकणे हे चांगलेच. निर्ाहीतर असे कर 

माझ्याकडे देवासला ये मीच िशकवीनिर्. मला डोळस बनिर्वायला ते तत्परतेनेिर् राजी होते. मी आणजतागायत 

हरखूनिर् गेलो आणहे त्यानेिर्. यूरॉर्लॉर्जी िशकण्याच्या व्यापात मी कसा जाणार होतो देवासला इतक्या फुरसतीनेिर्. 

ते मात्रि मनिर्ापासूनिर् तयार होते. मी एकदा त्यांनिर्ा म्हणालो मला शुद सारगं व िबहाग आणवडत निर्ाहीत. एखाद्या 
लहानिर् मलुाला बळेच दटिावावे तसे तोंडावर बोटि ठेऊनिर् म्हणाले, “श्श्शऽ ऽ! असे म्हणू निर्ये. जणू संगीत 

ऐकणाऱ्यानेिर् असे म्हणणेच चुकीचे होते. मला म्हणले, देवासला ये, मी ऐकवीनिर् तुला दोन्ही मग तू असं निर्ाही 



म्हणणार. जणू माझ्यासारख्याला सगंीतातली अमकु गोष निर् आणवडणे त्यांच्या कल्पनेिर्बाहेरचे होते "असं कसं 
शक्य आणहे" अशा कोटिीतले. िकणी रकेॉर्िडर्वांग केलेले त्यांनिर्ा खपत निर्से असे म्हणतात. मला मात्रि जे जे स्कूल 

ऑफ आणटिरच्या रूपभेदचा कायरक्रम रकेॉर्डर करण्याची परवानिर्गी त्यांनिर्ी िदली होती. िकंबहुनिर्ा मध्यंतरात "बरे 
चालले आणहे निर्ा तुझं!” अशी चौकशीही केली होती. संगीताचा व्यापार चालणाऱ्या िदवसात माझ्याकडूनिर् 

असला अधर्मपणा होणार निर्ाही असा िवश्वासच निर्व्हता का तो? आणणखी गमंत म्हणजे त्या मैिफलीत 

शेवटिाला ते "शून्य गढ शहर" हे िनिर्गुरणी भजनिर् गायले. 

माझ्या वैयिक्तक पातळीवरचे "कुमारकाका" असे आणहेत, त्यांच्या गाण्यातूनिर्, त्यांच्या परफेक्शनिर्च्या 
प्रयत्निर्शीलतेतूनिर्, त्यांच्या प्रयोगशीलतेच्या हव्यासातूनिर्, मानिर्िसक िनिर्कडीतूनिर् "अनूिर्परागिवलास" च्या 
काळातल्या तात्याकाकांकडील (श्री. पु.) मंतरलेल्या िदवसातूनिर्, माझ्या वैयिक्तक संबधंर्ातूनिर्, िजव्हाळयातूनिर्, 

त्यांच्या िशस्तबदतेतूनिर्, आणिण ते असतानिर्ा भारलेल्या आणजूबाजूच्या वातावरणातूनिर्, सडा पडावा अशा 
प्रसनतेतूनिर्, आणगळयावेगळया िवचारातूनिर्, िंगस्तिमत करणाऱ्या िवचाराचं्या कुवतीतूनिर्, मला माझ्यापुरते खूप 

िमळाले आणहेत. जेवढा जेवढा म्हणूनिर् िवचार करावा तेवढा भरूनिर् पावल्याची जाणीव िशलक राहते. माझ्या 
बाबतीत माझ्या "श्रुती" आणिण व्यिक्तमत्त्वाची एक बाजूच पोरकी झाल्याची जाणीव होत राहते. एक प्रकारचा 
लकवा आणल्यासारखा वाटित राहतो.
माझ्या आणयषु्यात पुरुष गायकामंधेर् तीनिर् गुरुवयार्वांचे जबरदस्त संस्कार माझ्यावर आणहेत. एक प्रकारचा पगडा 
आणहे. गंगेच्या घाटिावर शुिचभूरत संथेची आणठवण करणारी मिलकाजुरनिर् साहेबांची गायकी, तशीच स्वरभरतीची 
वातावरण ओतप्रोत भरूनिर् टिाकणारी, काळजाचा ठाव घेणारी भीमसेनिर्जींची गायकी, या इतर दोघामंुळेही मी 
खूप िवद झालो आणहे पण तरीही "दजेूके संग निर्ाही जाऊं जी" असे म्हणायला लावणार ेकुमारकाकाच, हेही 
िततकेच खरे.  


