
 

- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.  

- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दुरुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील. 

 

“मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो”चे तै्रमाससक  

“ज्योतीने तेजाची आरती, वंदुया पुण्यात्म्ांच्या सृ्मती” 

सदवाळी सवशेषांक २०१९  
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२०१९-२० अंक # ३    

 

 संपादकीय                                                                                         सिमानी कुलकर्णी                           

 जुने नाते                                                                                            स्मस्मता कुलकर्णी  

 शब्दप्रभू ग. सद. मा.                                                                             प्रसतभा कुलकर्णी  

 पु. ल.                                                                                                असजत नातू   

 "भाई " सचत्रपट माझ्या नजरेतून                                                           सिमानी कुलकर्णी  

 कसवता: अनमोल पंुजी                                                                         स्मस्मता कुलकर्णी  

 सचत्रकथी: दीपावली                                                                             सुलभा िारदे 

 फॅ्लशबॅक : आयुष्य                                                                              भगवती कौसु्तभ उपाधे्य                                              

 उववररत कायवक्रम कॅलेंडर                                                                      कायवकाररर्णी  
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संपादकीय 

नमस्कार मंडळी,  

 

तुम्हा सर्ााना दीपार्ली आणि नर्ीन र्र्ााच्या अनेक शुभेच्छा!! कशी काय झाली तुमची णदर्ाळी ? फराळ खाऊन संपला 

की नाही अजून? णदर्ाळीच्या फराळाची रुची घेऊन झाली असेल तर आता थोडी रै्चाररक फराळाची रुची घेऊया का ? बरोबर 

ओळखलंत. "अणभरुची" चा हा णदर्ाळी णर्शेर्ांक म्हिजे रै्चाररक आणि कलात्मक फराळाची मेजर्ानीच आहे.  

 

२०१९ जर्ळ जर्ळ संपत आले आहे. र्र्ा जसजसं सरत येतं , तसं आपल्या मनात नकळत र्र्ााचा लेखा जोखा मांडिं चालू 

होतं. हे र्र्ा भारतीयांसाठी अनेक कारिांमुळे णर्शेर् होतं. लोकसभा णनर्डिूक, आय सी सी णर्श्वचर्क, महाराष्ट्र  णर्धानसभा 

णनर्डिूक, अनेक र्रे् चाललेल्या सामाणजक आणि राजकीय णर्र्यांर्रील र्ादग्रस्त प्रश्ांचे णनकाल, भारताच्या इस््ररो ची ऐणतहाणसक 

चांद्रमोहीम, भारत अमेररकेचे एकमेकांना  "Howdy" म्हित आपापसातले मैत्र जपिे ...अशा एक ना अनेक घटना. खरंच अगदी 

इव्हेंटफुल र्र्ाच म्हिारे् लागेल. पि मराठी मािसासाठी या र्र्ााचे णर्शेर् महत्व अजून एका गोष्ट्ीमुळे आहे. साधारि एक शतकापूर्ी 

महाराष्ट्र ाच्या पुण्यभूमीत तीन अनमोल रत्ांनी जन्म घेतला होता. ह्या तीन रत्ांनी त्ांच्या अलौणकक प्रभेमुळे अनेकांचे जीर्न उजळून 

टाकले. ही रते् म्हिजे पु. ल. देशपांडे, ग. णद. माडगूळकर आणि सुधीर फडके अथाात आपले सर्ाांचे लाडके पु. ल., गणदमा आणि 

बाबूजी. २०१९ हे या तीन अर्णलयांचे जन्मशताब्दी र्र्ा. या र्र्ीचा णदर्ाळी णर्शेर्ांक ह्या तीन णदग्गजांच्या सृ्मतीनंा आणि 

कायााला समणपात करत आहे. आपल्या मंडळातफे त्ांना र्ाहीलेली ही आदरांजली  म्हिजे मुखपृष्ठार्र मं्हटल्याप्रमािे एखाद्या 

छोट्याशा ज्योतीने सूयााच्या तेजाची आरती करार्ी तसंच आहे.  

 

मुखपृष्ठाचा णर्र्य सुरु झालाच आहे तर त्ाणर्र्यी काही णर्शेर् उले्लख करार्ासा र्ाटतो. मुखपृष्ठार्रील रेखाणचत्र (से्कच) 

काढले आहे आपल्या मंडळातील गुिी कलाकार कणर्ता केतकर णहने. कणर्ता खूप संुदर गाते हे मला माहीत होते आणि बऱ्याचदा 

णतचे गािे ऐकलेही होते. णतच्या णचत्रकलेबद्दल ऐकून होते पि हा गुि जर्ळून अनुभर्ण्याची फारशी रे्ळ आली नव्हती. "णदग्गजांची 

जन्मशताब्दी" ही कल्पना सुचल्यानंतर मी सहज कणर्ताला णर्चारलं णक या णथम र्र काही णचत्र काढू शकशील का? त्ार्र णतने 

आनंदाने होकार णदला आणि नुसते व्यक्तीणचत्रच नाही तर अणतशय कल्पक अशी कलाकृतीच बनर्ली. कला के्षत्रातील या ब्रह्मा, णर्षू्ण 

आणि महेशाला घेऊन णतने ६४ कलांचे स्वामी म्हिजे साक्षात दत्तगुरूच समोर उभे केले. पणहल्यांदा हे णचत्र पाणहल्यार्र मी तर अगदी 

भारारू्न गेले. ही कल्पना सुचिं आणि त्ानंतर ती मूतारूपात आििं हे एका अतं्त संरे्दनशील आणि कसलेल्या कलाकाराचं लक्षि 

आहे. दत्तगुरंुसमोर नतमस्तक झालेल्या त्ा मुलाच्या णचत्राने आपल्या सर्ाांच्या मनातील भार्ना अगदी चपखलपिे व्यक्त होतात. 

त्ाचबरोबर बाबूजीचं्या हातात पेटी आणि गोर्ा मुक्तक्तसंग्राम ध्वज, पुलंच्या हातात लेखिी आणि मायक्रोफोन तर गणदमांच्या हातात 

गीतरामायि असे शोभून णदसतात जिू प्रते्क देर्ाच्या हातातील शस्त्र. या संुदर आणि कल्पक णचत्राबद्दल कणर्ताचे खूप खूप 

अणभनंदन !  

 

सुधीर फडके म्हिजेच बाबूजीचं्या गाण्यांशी आपल्या सर्ाांचे एक अतं्त णजव्हाळ्याचे असे नाते आहे. लोिचे णकंर्ा र्ाईन या 

गोष्ट्ी कशा णजतक्या जुन्या होत जातात णततक्या जास्त चणर्ष्ट् आणि classy होतात तसेच काहीसे बाबूजीचं्या गाण्यांचे आहे.  अनेक र्रे् 

झाली तरी त्ांची गािी आजही णततकीच , णकंबहुना थोडी जास्तच गोड आणि नर्ीन र्ाटतात. "जुने नाते " या लेखात क्तस्मता कुलकिी 

आपल्याला सांगत आहेत बाबूजीचं्या गाण्यांशी असलेल्या त्ांच्या जुन्या आणि जाित्ा नात्ाबद्दल.  त्ांच्या नेहमीच्याच प्रर्ाही 

लेखनशैलीतला हा माणहतीपूिा लेख तुम्हाला नक्कीच बाबंूजीनंी गाजर्लेल्या सुर्िाकाळात घेऊन जाईल.  

 

हा अंक माझ्यासाठी खास असण्याचे अजून एक कारि म्हिजे या अंकाद्वारे माझ्या आईने म्हिजेच सौ. प्रणतभा कुलकिी 

यांनी लेक्तखका म्हिून "अणभरुची" पररर्ारात पदापाि केले आहे. गेल्या दोन अंकांपासून लेख दे म्हिून णतच्या मागे लागले होते पि 

त्ाला आत्ता मुहूता णमळाला.  पदापािाला णर्र्य पि तसाच दमदार पाणहजे म्हिूनच कदाणचत ती र्ाट बघत असार्ी. असो. तर मी 

आईला सहज मं्हटलं णक बाबूजी आणि पुलंर्र साणहत् आहे पि गणदमांर्र अजून कोिी णलणहलं नाही. हे ऐकताच आईसाहेबांनी ं

आव्हान स्वीकारलं आणि लेखिी हातात घेतली. "शब्दप्रभू ग.णद.मा." या लेखात र्ाचा गणदमांच्या शब्दांशी आयुष्याच्या रे्गरे्गळ्या 

टप्प्ांर्र जुळलेले लेक्तखकेचे नाते आणि त्ातून होत गेलेली लेक्तखकेची रै्चाररक उत्क्ांती याची रंजक कहािी.   

 

पु. लं. .....!!  पुलं हा एक अनुभर् आहे. त्ांचे र्िान करिे शक्य नाही. ते ज्याचे त्ानेच अनुभर्ारे्. "गोड़" ही चर् जशी र्िान 

करून सांगता येत नाही तर ती अनुभर्ार्ी लागते अगदी तसेच.  "अनंतहसे्त कमलार्राने, देता णकती घेशील दो करा ने" अशी अर्स्था 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #3 of 2019-2020 

 

 पान नंबर: 4 

होते पुलंचे णलखाि र्ाचताना, त्ांचे संगीत ऐकताना, णचत्रपट पाहताना आणि मािूस म्हिून त्ांना अनुभर्ताना. "पु. ल. " या लेखात 

आपल्या पुलंबद्दलच्या भार्ना व्यक्त केल्या आहेत आपल्या मंडळाचे अध्यक्ष अणजत नातू यांनी. त्ांच्या खुमासदार आणि संर्ादात्मक 

शैलीतील हे णलखाि र्ाचायला तुम्हाला मजा येईल यात शंका नाही.  

 

२०१९ च्या सुरुर्ातीलाच "भाई: व्यक्ती णक र्ल्ली" हा णचत्रपट प्रदणशात झाला. प्रते्क पुलं पे्रमीने अगदी आर्जूान तो बणघतला. 

या णचत्रपटाबद्दल अनेक णमश्र प्रणतणक्रया ऐकायला आणि र्ाचायला णमळाल्या. हा णचत्रपट पाहून आल्यार्र मी माझ्या सोशल मीणडया 

अकाउंट र्र त्ाबद्दलची माझी प्रणतणक्रया णलणहली होती. हे काही णचत्रपट समीक्षि नाही.  एक सामान्य पुलपे्रमी असलेल्या 

मला  णदसलेला णचत्रपट कसा होता हे सांगण्याचा हा प्रांजळ प्रयत् - "भाई णचत्रपट माझ्या नजरेतून" या लेखात.  

 

यानंतर "कणर्ता" णर्भागात र्ाचा क्तस्मता कुलकिी रणचत कणर्ता "अनमोल पंुजी". कणर्तेतून भार् व्यक्त करिं खूप 

आव्हानात्मक असतं. त्ातही जर ह्या णदग्गजांबद्दल बोलायचे असेल तर ते अजून कठीि. मराठी कला के्षत्रातील ही तीन रते् म्हिजे 

अनेक णपढ्ांनी जतन करार्ी अशी अनमोल पंुजीच आहे आणि हाच भार् अगदी नेमक्या शब्दात कर्णयत्रीने या कणर्तेत  मांडला 

आहे.  

 

"णचत्रकथी" या सदरात आपली नेहमीची आर्डती आणि टॅलेंटेड फोटोग्राफर सुलभा हारदे णहने णदर्ाळीतील काही क्षिणचते्र 

आपल्याशी शेअर केली आहेत. नेहमीप्रमािेच सुलभाने काढलेली छायाणचते्र शब्दांणशर्ाय देखील खूप बोलकी र्ाटतात. 

 

कधी कधी आयुष्यातले काही छोटे प्रसंग आपल्या सृ्मतीपटलार्र कोरले जातात. ते एक "घटना" म्हिून फार मोठे नसले तरी 

त्ातून णमळालेला अनुभर् आणि झालेली जािीर् हे दोन्ही खूप पररिामकारक असतात.  असाच एक रंजक प्रसंग भगर्ती उपाधे्य णहने 

"फॅ्लशबॅक" या सदरात शब्दबद्ध केला आहे. "आयुष्य" या लेखाद्वारे भगर्तीने अणभरुची लेखक यादीत पदापाि केले आहे. णतची 

णनरागस आणि सहज लेखनशैली खूप भार्िारी आहे.  

 

  तर मंडळी, मी नेहमी "संपादकीय" मधे्य म्हिते णक "हा अंक तुमच्या हातात देताना मला आनंद होत आहे". पि या 

रे्ळचा आनंद काही रे्गळाच आहे. गीत रामायि ऐकताना, बटाट्याची चाळ र्ाचताना, र्ाऱ्यार्रची र्रात, असा मी असामी पाहताना 

होिारा जो आनंद असतो ना तसाच हा आनंद आहे ...मन आणि डोळे भरून टाकिारा. पुलं , गणदमा आणि बाबूजी या तीन 

दात्ांनी देिं कधी थांबर्लंच नाही .... ते असतानाही देत होते आणि आता नसतानाही देत आहेत. या अंकार्र काम करताना मला जो 

आनंद णमळाला तो शब्दात सांगता येत नाही. या पुण्यात्म्ांना "अणभरुची " च्या माध्यमातून छोटीशी आदरांजली र्ाहण्याचं माझं हे 

छोटंसं स्वप्न पूिा करण्यात र्र उले्लख केलेल्या सर्ा व्यक्तीचंा हातभार आहे. त्ा सर्ाांना मी खूप मनापासून धन्यर्ाद देते!  तुम्हा सर्ाांना 

नर्ीन र्र्ााच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा. भेटूच पुन्हा पुढच्या अंकात पुढच्या र्र्ी !!  

 

आपली से्नहांणकत, 

 

-सिमानी कुलकर्णी  

(संपादक, असभरुची - मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो  ) 
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जुने नाते 

 

आमचे घरािे संगीतपे्रमी. दजेदार गायकीला अगदी मनापासून दाद देिारे. आई शास्त्रीय संगीत णशकलेली असल्यामुळे 

बालपिापासून संगीताचे बीज आम्हा भारं्डात रुजले गेले. एकत्र कुटंुबात र्ाढल्यामुळे कोिी ना कोिी सतत गात असलेले कानार्र 

पडायचे. सूर, तालाची जाि त्ामुळे लर्कर रोर्ली गेली. सकाळी आणि संध्याकाळी रेणडओर्र लागलेली गािी ऐकायला णमळायची. 

कुमार गंधर्ा, पंणडत भीमसेन जोशी, पंणडत णजतेंद्र अणभरे्की, र्संतरार् देशपांडे, णकशोरी आमोिकर, माणिक र्माा, परर्ीन सुलताना, 

णहराबाई बडोदेकर, मंगेशकर भारं्डे, अरुि दाते आणि सुधीर फडके अशा णकतीतरी अर्णलयांच्या सतत कानार्र पडिाऱ्या 

गायकीच्या सुरेल सुरांनी आणि सांणगणतक संस्कारांनी माझे बालपि संपन्न होते आणि त्ाचमुळे अगदी लहान असतानाच सुधीर 

फडकें च्या सुमधूर, अथापूिा आणि भारु्क गंधर्ा गायनाशी जर्ळून ओळख झाली. आजी आणि आजोबांना त्ांचे गीत रामायि आर्डीने 

ऐकताना पाणहल्याचे आठर्ते. णर्शेर्तः बाबा, आत्ा, काकी आणि माझा मोठा चुलत भाऊ त्ांच्या गाण्यार्र अगदी णफदा असायचे. 

त्ांच्या तोडंी सतत फडक्यांची णर्णर्ध गीते असायची.  गायनाची णर्लक्षि आर्ड असल्यामुळे माझ्या लहानपिच्या आठर्िीचं्या 

पोतडीत सुद्धा सुधीर फडकें च्या गाण्यांचे स्थान अगदी र्रचे आहे. बाबूजीनंी गायलेली अनेक गािी त्ांच्या रे्गळेपिामुळे हृदयात 

ठसली आहेत.त्ांच्याशी एक जुनं नातं जमलं आहे.ती गािी आजही ऐकताना लहानपिी जगलेल्या णदर्सांच्या अनेक आठर्िी जाग्या 

होतात आणि म्हिून ती खूप जर्ळची र्ाटतात.  त्ांच्या जन्मशताब्दी र्र्ााणनणमत्ताने मनात उठलेले काही भार्णनक तरंग णलहारे्से 

र्ाटले आणि म्हिून हा खटाटोप. 

 

मराठी मािसाच्या घराघरात अजरामर झालेले संगीतकार आणि गायक सुधीर फडके यांचा जन्म २५ जुलै, १९१९ साली 

कोल्हापुरात झाला. पंणडत र्ामनरार् पाधे्य हे त्ांचे पणहले गुरु. र्णडलांच्या अचानक णनधनाने आणि त्ामुळे आलेल्या आणथाक 

पररक्तस्थतीमुळे नोकरीच्या शोधाथा ते मंुबईत गेले आणि त्ांनी १९४१ साली एच एम व्ही कंपनीत काम सुरु केले. त्ानंतर १९४६ ला 

त्ांनी व्ही शांतारामच्या प्रभात णफल्म कंपनीचे संगीतकार म्हिून काम करायला सुरुर्ात केली, ज्यामुळे णहंदी-मराठी णचत्रपट सृष्ट्ीद्वारे 
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लोकांना त्ांच्या किामधुर संगीताची आणि स्वरांची ओळख झाली. आई र्णडलांनी णदलेले 'राम' हे नार् बदलून त्ांनी आपले पणहले गीत 

संगीतबद्ध करताना स्वतःचे नार् 'सुधीर' केले पि सर्ाांसाठी ते 'बाबूजी' या नार्ानी प्रणसद्ध झाले. 'गोकुल' हा त्ांनी संगीतबद्ध केलेला 

पणहला णहंदी णचत्रपट. उत्तर भारतात दोन र्र्ा दौरा करून त्ांनी रे्गरे्गळ्या प्रांतातील लोकसंगीताचा अगदी जर्ळून अभ्यास केला 

होता आणि त्ा णशक्षिाचा र्ापर अणतशय कौशल्याने त्ांनी आपल्या संगीतात केला. त्ांनी णदलेल्या सुमारे ११० णचत्रपटांच्या संगीताने 

आणि संगीतबद्ध केलेल्या अनेक भक्तक्तगीते, भार्गीते आणि मराठी लार्ण्यांनी ते घराघरातल्या भार्णर्श्वात जाऊन पोहचले. 

१९४३ साली त्ांची पाशार्गाणयका लणलता देऊळकर यांच्याशी ओळख झाली. पुढे १९४९ मधे्य बाबूजीनंी संगीतबद्ध केलेल्या 

'संत जनाबाई' या णचत्रपटासाठी त्ा गायल्या. रेकॉणडांगसाठी स्वतःच्या आईबरोबर पुण्याला सु्टणडओत गेल्याची आठर्ि लणलताताई 

सांगतात. त्ांच्या आईच्या आणि बाबूजीचं्या भाऊ आणि र्ाणहनीच्या खटपटीमुळे २९ मे, १९४९ रोजी बाबूजी र् लणलता देऊळकर 

णर्र्ाहबद्ध झाले. अतं्त साध्या पद्धतीने झालेल्या त्ांच्या लग्नाचा सर्ा खचा दोन्ही भार्ांनी णमळून उचलला असेही त्ा णदलखुलासपिे 

नमूद करतात. त्ांच्या लग्नातल्या मंगलाष्ट्का गािारा होता लणलताताईंच्या बरोबरीचा प्रणसद्ध गायक, मोहमद रफी! 

'सुधीर फडके' हे नार् माझ्यासाठी एक मोठं सृ्मतीचंं भांडार आहे. त्ांनी गायलेल्या आणि संगीतबद्ध केलेल्या णर्णर्ध 

गाण्यांच्या आठर्िीत माझे बालपि दडले आहे. त्ामुळे त्ांच्याबद्दल णलहिे म्हिजे माझ्यासाठी जुन्या नात्ांना उजाळा देिे, आजी, 

आजोबा, आत्ा, काका, काकी आणि चुलत भार्ाबणहिीचं्या बरोबर राणहलेल्या एकत्र कुटंूबातल्या बालपिीच्या रम्य आठर्िी परत 

एकदा सजीर् करिे. त्ांच्या गाण्यांची व्यापकता अणतशय णर्शाल होती. नर्रसापैकी शंगार, हास्य, र्ीर, करुिा आणि भक्ती या रसांनी 

भरलेल्या काव्यांना त्ांनी ओतप्रोत करून घराघरात नेऊन पोहचर्ले.  

देहाची णतजोरी, कुठे शोणधसी रामेश्वर, तुझे गीत गाण्यासाठी, समाधी साधन, तुज सगुि म्हिू की णनगुाि रे, देर् देव्हाऱ्यात नाही, 

अशी अध्याक्तत्मक पातळीर्रची गािी, ज्यांच्या शब्दांमधे्य ममा दडलेले आहे, त्ांची अंतमुाख करिारी भार्ा बाबूजीचं्या आर्ाजाने 

आिखीच र्जनदार झाली. प्रते्क शब्द, त्ाची भव्यता आणि त्ामागचे भार् बाबूजीचं्या स्वरांतुन त्ा गाण्यांतून ऐकताना 

अध्यात्माणर्र्यी पडलेल्या णकतीतरी प्रश्ांची उत्तरे णमळतात. जगदीश खेबुडकर, गणदमा, मंगेश पाडगार्कर आणि संत ज्ञानेश्वर 

यांच्यासारख्या असामीनंी णलहलेल्या त्ा कमालीच्या प्रणतभारं्त ओळी आपल्या गीतातून प्रसु्तत करताना बाबूजीनंी ठेर्लेली कर्ीचं्या 

शब्दांची जािीर् आणि त्ांना णदलेला योग्य न्याय त्ा काव्यांना अणतशय हृदयस्पशी करतो. मनाला शांतता देिारी ही बाबूजीनंी 

गायलेली सुमधुर गािी ऐकताना त्ामधे्य एकरूप न होऊन जािे म्हिजेच नर्ल आहे. 

तोच चंद्रमा नभात, स्वर आले दुरुनी, णप्रया आज माझी नसे साथ द्याया, सखी मंद झाल्या तारका, धंुद येथ मी सै्वर झोकीतो, 

णर्सर गीत णर्सर प्रीत, अशी ओथंबलेली णर्रहगीते ज्यातून खरोखरीच दुःख, खंत आणि णर्रहाचे भार् ओतू जातात. कर्ीचं्या भार्स्पशी 

शब्दांना गाण्यांत णततक्याच भार्नांनी बांधिे हा बाबूजीचंा हातखंडा या त्ांच्या गायलेल्या गीतांतून णदसून येतो.  शांताबाई शेळकें नी 

णलहलेले, अणतशय लोकणप्रय झालेले 'तोच चंद्रमा नभात' हे गािे णलहतानाची आठर्ि सांगताना शांताबाई बाबूजीचं्या संगीतणर्र्यक 

ज्ञानाचे, अनुभर्ाचे, लोकांच्या आर्डीच्या अचूक अंदाजाचे खूप कौतुक करतात. "त्ांनी दाखर्लेल्या माझ्यार्रच्या णर्श्वासातून 

माझ्याकडून हे सुरेख गािे णलहले गेले" असे त्ा सांगतात. सुधीर मोघे यांनी णलहलेले 'सखी मंद झाल्या तारका' हे गािे खरे तर त्ांनी 

त्ांच्या स्वतःच्या काव्यलेखनाच्या प्रणतभेला उदे्दशून णलहले होते. मोघ्ांना गीत णलहायला सांणगतले होते आणि त्ांना काय णलहारे् हे 

सुचत नव्हते तर त्ांनी स्वतःच्या कणर्तेलाच 'सखी' संबोधले आणि गािे णलहले. राम फाटक या संगीतकारांनी स्वरबद्ध केलेलं हे 

बाबूजीनंी गायलेलं किामधुर गीत काळजात घुसून राहते. 

धंुदी कळ्यांना, नर्ीन आज चंद्रमा, धंुद एकांत हा, जे रे्ड मजला लागले, चंद्र आहे साक्षीला अशांसारखी आशाताईंबरोबर 

गायलेली त्ांची दं्वद्वगीते ज्यातून तारुण्यातली नर्लाई, उमेद आणि हळुर्ार, भार्युक्त प्रीती णदसून येते. आशाताई बाबूजीचंा उले्लख 

'माझे आद्यगुरू' असा करतात. 'पुढचे पाउल' या णचत्रपटासाठी त्ा प्रथम बाबूजीचं्या संगीत णदग्दशानाखाली गायल्या. "गाण्यातल्या 

बारीक सारीक हरकती आणि जागा ते अगदी रे्ळ देऊन णशकर्त आणि त्ा त्ांना हव्या तशा येईपयेंत पुन्हा पुन्हा गायला लार्ीत" 

असे आशाताई सांगतात. लार्िीचा शंगार, भूपाळीतली साक्तत्वकता आणि भक्ती र् पे्रमगीतातला प्रिय असे अनेक भार् गाण्यातून कसे 

गणहरेपिाने व्यक्त करायचे हे ते स्वतः गाऊन दाखर्त असत असे त्ा सांगतात. त्ांच्या चाली अणतशय मधुर आणि इतक्या सहज 

गुिगुण्यासारख्या असायच्या की त्ांची तरलता आणि पाणर्त्र्य डोक्यात राहून ही युगुलगीते आजही सहजपिे णजभेर्र घोळत राहतात. 
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गीत सादर करताना शब्दातले बारकारे् आणि औणचत् लक्षात ठेऊन त्ाच्या उच्चाराकडे भान देण्याची कला बाबूजीचं्या प्रते्क 

गाण्यातून णदसून येते. शब्दोच्चाराच्या बाबतीत असलेली त्ांची एक खास शैली त्ांची गािी अजुनी रै्णशष्ठयपूिा करते. प्रते्क 

शब्दामागची कर्ीच्या मनातली आंतररक समजूत स्वतःच्या भार्पूिा सूरात पेश करिे त्ांना अगदी सहज जमायचे. त्ांची अजुनी एक 

णर्शेर् खुबी म्हिजे त्ांनी संगीतबद्ध केलेल्या गीतांच्या कडव्यातली णर्णर्धता. प्रते्क अंतऱ्यात णकंणचतसा रे्गळेपिा असे, चाल थोडी 

रे्गळी णकंर्ा हरकती रे्गळ्या जागांना असत. कर्ीचंी संुदर शब्दरचना पुढे आली की त्ांची सजानशीलता काम करू लागे आणि 

त्ांच्या रणसक चाहत्ांना गीताचा एक उतृ्कष्ठ नमुना ऐकायला णमळत असे. 

बाबूजीनंी स्वतःच्या णजद्दीने, प्रणतभेने, शास्त्रीय संगीताच्या ज्ञानाने आणि आत्मणर्श्वासाने सुगम संगीत पुढे आिले आणि मोठा 

श्रोतार्गा तयार केला. "फडक्यांच्या सुगम संगीताणर्र्यी बोलायचे झाले तर भार्गीत गायनाच्या के्षत्रात त्ांनी नर्ीन युग आिले" असे 

पंणडत भीमसेन जोशी सांगतात. शास्त्रीय संगीतात जसा सूर महत्वाचा असतो तसा सुगम संगीतात शब्द. शब्दांच्या आधारे चाल देऊन 

भार्दशान घडर्ताना गाण्याची तांणत्रक बाजू सांभाळण्याचे काम ते अगदी कुशलपिे करायचे. बाबूजीनंी संगीत णदलेल्या मी ‘तुळस 

तुझ्या अंगिी’ आणि ‘रेशीमगाठी’ या दोन णचत्रपटांसाठी पंणडत भीमसेन जोशीनंी बंणदशी गायल्या होत्ा. णचत्रपटात पाशार्संगीत देत 

असताना त्ातल्या णर्र्यांप्रमािे आणि पात्रांप्रमािे त्ांची गीते असत. पोर्ाडा, लार्िी, अभंग, नाच, पे्रमगीत, अशा गीतांच्या अनेक 

प्रकारांना स्वरसाज णदल्यामुळे त्ांच्या संगीतात णर्णर्धता आली आणि त्ाचमुळे त्ांची लोकणप्रयताही र्ाढली, त्ांचा श्रोतार्गा 

र्ाढला.  संगीत णदग्दशानासाठी लागिारा चोखंदळपिा, काटेकोर आणि आग्रही रृ्त्ती या त्ांच्या गुिांमुळे त्ांच्या संगीताचे माधुया 

रणसकांना त्ांच्या गाण्यांमधे्य हररू्न टाकायचे. आकाशी झेप घे रे पाखरा, संथ र्ाहते कृष्णामाई, अशी पाखरे येती, कधी बहर कधी 

णशणशर, अशी भार्गीते त्ातल्या अणतशय गोडव्याने सृ्मतीत जपली गेली आहेत. मंगेश पाडगार्करांनी णलहलेले 'कधी बहर कधी 

णशणशर' हे गािे बाबूजीचं्या तोडूंन प्रथम ऐकल्यार्र पाडगार्कर म्हिाले, "माझे शब्द मला नरे् नव्हते, पि सुधीर फडक्यांच्या तोडूंन 

ऐकताना माझेच शब्द मला नव्याने भेटत होते, माझी कणर्ता नव्याने जन्म घेत होती".  कणर्तेतला णर्रोधाभास दाखर्िारी धंुदी आणि 

णनराशा बाबूजीचं्या गायनातून अणतशय उत्कटतेने प्रकट झाली आहे.  
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णर्ठू माउली तू, तुझे रूप णचत्ती राहो, कानडा राजा पंढरीचा सारखी भक्तीरसाने भरलेली भक्तीगीते असोत र्ा घननीळा 

लणडर्ाळा, सार्ळाची रंग तुझा, उठी श्रीरामा पहाट झाली, पे्रमरे्डी राधा, का रे दुरार्ा, णलंबलोि उतरू कशी, हर्ास तू अशी त्ांनी 

संगीतबद्ध केलेली आणि इतर मान्यर्र गाणयकांनी गायलेली णर्णर्ध भार्ना दाखर्िारी गािी असोत, श्रोत्ांना काय अणभपे्रत आहे आणि 

त्ांना आपि काय पोहचर्ायचे आहे त्ाबद्दल बाबूजी ठाम असायचे. गणदमांनी णलहलेले आणि माणिक र्माांनी गायलेले 'सार्ळाच रंग 

तुझा' या गाण्याच्या रेकॉणडांगच्यारे्ळी बाबूजीचं्या बारीक बारीक कटाक्षांमुळे ते गािे कसे सुरेल आणि संुदर गाऊ शकले हे माणिक 

र्माांनी णलहले आहे. गायकाच्या आर्ाजाचा पोत लक्षात घेऊन गाण्यासाठी णनर्ड करिाऱ्या बाबूजीचं्या त्ा संबंणधत असलेल्या कल्पना 

णकती पक्क्क्या आणि स्पष्ट् होत्ा ते त्ा सांगतात.  त्ांच्या ताल आणि सुरांच्या तीक्ष्ि ज्ञानामुळे आणि त्ाबद्दलच्या काटेकोरपिामुळे ते 

नेमक्या हव्या त्ा स्वरात र्ादकांकडून र्ादे्य र्ाजरू्न घेतल्याणशर्ाय पुढे जात नसत. त्ांच्या भोर्तीच्या तयार झालेल्या प्रणसद्धीच्या 

र्लयामागे त्ांची प्रचंड साधना, णचकाटी, कष्ट् आणि णजद्द आहे हे त्ा नमूद करतात.' भाभीकी चुणडया' मधले त्ांनी संगीतबद्ध केलेले 

अणतशय प्रणसद्ध गािे 'ज्योती कलश छलके' ह्या गाण्याच्या रेकॉणडांगच्या रे्ळी र्ादकांची र्ादे्य त्ांच्या मनाप्रमािे सूरात नसल्याने त्ांनी 

रेकॉणडांग थांबर्ल्याचा णकस्सा लतादीदी सांगतात. त्ांच्या या उत्तम गुिांमुळेच त्ांनी गणदमांचे गीत रामायि घरोघरी पोहचर्ले. 

पुिे आकाशर्ािीच्या सीताकांत लाड यांच्या णर्नंतीला मान देऊन बाबूजी आणि गणदमा यांनी एकत्र येऊन गीत रामायिाची 

५६ काव्याच्या स्वरूपात असामान्य रचना केली. दोन्ही प्रणतभारं्त एकत्र आल्यानंतर तयार होिारे काव्य म्हिजे महाकाव्यच! 

बाबूजीचं्या ५ दशकातल्या संगीत के्षत्रातला हा सर्ोच्च महत्वाचा भाग होता. ऑल इंणडया रेणडओर्र १९५५-५६ साली र्र्ाभर त्ांचे गीत 

रामायि लार्ले जायचे. आकाशर्ािीर्र सर्ााणधक लोकणप्रयता णमळालेला हा एक रै्णशष्ट्ट्यपूिा कायेक्रम होता. सुरुर्ातीला 

गीतरामायि जेंव्हा आकाशर्ािीच्या पुिे कें द्रार्रून प्रसाररत होत असे तेंव्हा त्ाचे ध्वणनमुद्रि सकाळी ८:४५-९:०० या रे्ळेत 

प्रसारिाच्या रे्ळीच होत असे. कधी कधी सकाळी ८ र्ाजता गणदमांनी णलहलेले रामायिातले गीत बाबूजीनंा णमळायचे आणि पुढच्या १५ 

ते २० णमणनटात त्ांची चालही बसायची. त्ा अद्भुत शीघ्रतेचे शे्रय नेहमीच ते गणदमांच्या शब्दांना द्यायचे असे माणिक र्माा सांगतात. 

"गणदमांचे शब्दच जिू चाल बरोबर घेऊन येतात. त्ांच्या शब्दांच्या उच्चारांना चाल सुचेल असा नाद आहे. " असे ते म्हित असत. 

त्ांनी गीत रामायिाचे देशणर्देशात १८०० कायेक्रम केले. त्ांचे णचरंजीर् श्रीधर फडके णलहतात, "रामायिातील व्यक्तक्तरेखांप्रमािे ते 

गािे सादर करीत. गािे ऐकताना, तो तो प्रसंग, ती ती व्यक्तक्तरेखा श्रोत्ांच्या डोळ्यासमोर उभी राहे". यमन रागात स्वरबद्ध केलेले, 

भरताला उपदेशपुिा असलेले 'पराधीन आहे जगती' हे गािे माझ्या आजीचे खूप आर्डीचे होते. गणदमांच्या दैर्ी लेखिीतून उतरलेली, 

बोली भारे्तली, जीर्नमूल्यांची माणहती देिारी ही पे्ररिादायी गीते बाबूजीचं्या सुरेल चाली आणि स्वरांनी अक्षरश: स्वगीय झालेली 

आहेत. 

श्रीधर फडके सांगतात, "संगीत आणि गायनाबरोबर त्ांना राष्ट्र ीय आणि सामाणजक णर्र्यांचही सजग भान होते". ते कट्टर 

देशभक्त होते आणि सार्रकरांचे चाहते होते. 'इंणडया इज माय होम' या प्रकल्पाखाली उत्तर भारतातल्या खेड्यातील शहरी 

राहिीमानाला मुकलेली अनेक लहान मुले महाराष्ट्र ातील मोठ्या शहरात रहाण्यासाठी आिली गेली होती.  त्ातला अरुिाचल 

प्रदेशातून आलेला ७ र्र्ााचा मुलगा, 'दीपक' त्ांच्या घरी राहू लागला आणि त्ांचा दुसरा मुलगा बनला. “श्रीधरच्या जोडीने दीपक 

आमच्या घरी र्ाढला” असे लणलताताई सांगतात. देशाच्या प्रगतीसाठी त्ांची सतत धडपड असे. देशाची पररक्तस्थती बदलार्ण्यासाठी 

स्वतःकडून णजतके चांगले काम करता येईल णततके करण्याचा त्ांचा कटाक्ष होता. १९६७ सालातल्या कोयना भूकंपाने होरपळलेल्या 

जनतेसाठी, ७२ सालच्या नागपुरातल्या दुष्काळग्रस्तांसाठी त्ांनी णनधी संकलनासाठी गीत रामायिाचे प्रयोग केले. त्ांचे आदरस्थान 

असलेल्या स्वातंत्र्यर्ीर सार्रकरांर्र णचत्रपट काढण्याचे त्ांचे स्वप्न ऐन आजारात सुद्धा णजद्द, खूप कष्ट् आणि णहंमत ठेऊन पूिा केले. 

असे हे सज्जन, णशस्तणप्रय, अतं्त साध्या राहिीमानाचे, मोठेपिा न णमरर्िारे, कमालीचे प्रणतभारं्त आणि मोठा 

नार्लौणकक णमळर्लेले, रणसकांचे आर्डते गायक आणि संगीतकार सुधीर फडके! मराठी णचत्रपट सृष्ट्ीत इतका मान आणि आदर 

णमळूनसुद्धा अणतशय समाधानाने एक मध्यमर्गीय मराठी मािसाचे जीर्न ते जगले. त्ांना ऐर्ोआरामाचे, णर्लासी जीर्न अणजबात 

पसंत नव्हते असे त्ांच्या सु्नर्ा णचत्रा फडके सांगतात.   
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संगीताच्या मनापासून असलेल्या आर्डीमुळे, बालपिीच्या बहुमूल्य आठर्िीबंरोबर बाबूजीचं्या अनेक गाण्यांना मी माझ्या सृ्मतीमंधे्य 

जपून ठेर्ले आहे. त्ांच्याच गीतातून सांगायचे झाले तर, 

  

“अशी पाखरे येसत आसर्णक सृ्मती ठेउनी जाती  

दोन सदसांची रंगतसंगत, दोन सदसांची नाती...” 

  

 

 

-स्मस्मता कुलकर्णी 
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शब्दप्रभू ग. सद. मा. 

 

देशणर्देशात पसरलेल्या असंख्य मराठी लोकांच्या भार्णर्श्वात अढळ स्थान असलेली त्रयी म्हिजे गणदमा , बाबूजी आणि पुलं. 

जिू बेलपतं्रच ! प्रते्क पान रे्गळं पि एका देठाने बांधलेलं! मराठी साणहत् आणि संगीत के्षत्राच्या गाभाऱ्यात ह्या बेलपत्राचे महत्व 

अनन्यसाधारि आहे. ह्या र्र्ी या णतन्ही णदग्गजांची जन्मशताब्दी आहे हा णनव्वळ योगायोग नसार्ा. मला तरी ही ईश्वरी लीलाच र्ाटते. 

एकाच र्र्ाात जन्म घेतलेल्या या तीन अलौणकक व्यक्तीचें काया पाणहले की थक्क व्हायला होते. यातील प्रते्काचे काया हा एक स्वतंत्र 

गं्रथाचा णर्र्य आहे.  

ग. णद. माडगूळकर म्हिजे गणदमा यांची णकती रूपे र्िाार्ीत ! कर्ी, कथाकार, पटकथाकार, अणभनेता , णनमााता ..जिू 

सप्तरंगी इंद्रधनू! आणि प्रते्क रंग हा मनाला तेर्ढाच लुभार्िारा. एका आयुष्यात या मािसाने काय काय केले आणि ते णह उतंु्तग 

म्हिारे् असे काया केले.येथे मी गणदमांच्या "कर्ी" आणि "गीतकार" या पैलंूबद्दल भार्ना व्यक्त करिार आहे. 

गणदमांची ओळख ही सर्ाप्रथम पाठ्यपुस्तकातून झाली. "इर्ल्या इर्ल्याशा णटकल्या णटकल्यांचे देर्ाचे घर बाई उंचार्री" या 

कणर्तेतून. त्ानंतर दर र्र्ी पुस्तकात एक कणर्ता असायचीच. सातर्ीत असताना "माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुर्ार, भुकेजल्या 

तान्ह्ह्यासम तोडं पसरी णशर्ार" ह्या ओळीनंी र्ात्सल्याचं दशान घडर्लं. "नाच रे मोरा आंब्याच्या र्नात" ने थुई थुई नाचर्लं. त्ानंतर मला 

र्ाटतं बारार्ीत असेल, "जोणगया" मधल्या कोन्यात पडलेल्या सतारीने आता केलं होतं. तारुण्यात पदापाि करताना "आज कुिीतरी 

यारे्" ह्या शब्दांनी मुग्ध केलं होतं. "घननीळा लणडर्ाळा झुलरू् नको णहंदोळा" ने उगाचच झुल्यार्र बसण्याचे स्वप्न दाखर्ले होते.  "त्ा 

णतथे पलीकडे णतकडे, माणझया णप्रयेचे झोपडे" या शब्दांनी तर रे्ड लार्ले होते. आणि हो ..."लपणर्लास तू णहरर्ा चाफा" ची अबोल पि 

सुगंधी प्रीतभार्ना केर्ळ अप्रणतम ! माझी आई ही गीते गुिगुिायची. त्ामुळे त्ातील शब्द र् भार्ना आिखीनच हृदयाच्या जर्ळचे 

र्ाटतात.  

कोकिातील एका छोट्याशा गार्ातून मी नोकरीच्या टर ेणनंग साठी मंुबईला गेले त्ारे्ळी आलेला नू्यनगंड, बुजरेपिा हा "एका 

तळ्यात होती" च्या साथीने पार नाहीसा झाला आणि आपिही काही करू शकतो असा आत्मणर्श्वास णमळाला. असे आयुष्याच्या प्रते्क 

टप्प्ार्र गणदमा भेटत गेले आणि आपलेसे झाले. ते शब्दप्रभू आणि महाकर्ी होते हे खरंच आहे. पि सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीशी 

ते ररलेट झाले आणि हेच त्ांचे रे्गळेपि त्ांना आधुणनक र्ाक्तल्मकी बनरू्न गेले.. "गीतरामायि" हा त्ांच्या आयुष्यातील कळसाध्याय 

म्हिता येईल. गणदमांचे अलौणकक शब्दलार्ण्य आणि बाबूजीचें दैर्ी सूर यांचा उतंु्तग आणर्ष्कार म्हिजे गीतरामायि! रामायि हे 

महाकाव्य म्हिजे णशर्धनुष्य ..पि ते गणदमांनी लीलया पेलले आणि प्रणतभेच्या आम्रर्नातील र्संतरै्भर् गाताना ते जिू कोकीळ होऊन 

गेले.  
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“स्वये श्री " या प्रारंभीच्या गीतापासून शेर्टच्या गीतापयांत भार्भार्नांचा कल्लोळ समथापिे साकारलेला णदसतो. 

जानकीचा स्वयंर्रातील मुग्ध लाजरेपिा, भरतभेटीची व्याकुळता, सीताहरिाच्या रे्ळचे जटायूचे आक्रन्दन, "सेतू बांधा रे " मधून 

सु्फरिारा र्ीररस, श्रीरामाचे स्वागत करतानाचा अयोध्यार्ाणसयांचा आनंद आणि हनुमंताची श्रीराम चरिी लीन होण्याची प्राथाना अशी 

अगणित सौदंयास्थळे गीतरामायिात आहेत. ती अनुभर्ताना आपि अक्षरशः क्तस्तणमत होऊन जातो. गीतरामायिाकडे बघताना र्ाटते 

की एर्ढे एकंच काया यांच्या हातून घडते तरी ते महाकर्ी या सन्मानाला पात्र आहेत. पि बघा ना ...बालगीते , भार्गीते , लार्िीपासून 

ते भक्तक्तगीतांपयांत केर्ढा णर्स्तीिा पट त्ांच्या लेखिीने णर्िला.  

"एक धागा सुखाचा" आणि "पराधीन आहे जगती पुत्र मानर्ाचा" यासारख्या अजरामर रचनांमधून जीर्नाचे शाश्वत सत् 

सांगिाऱ्या या अलौणकक व्यक्तक्तमत्वास णत्रर्ार रं्दन!मी काही कुिी समीक्षक नाही णकंर्ा तज्ज्ञ नाही. पि अनेक णपढ्ांर्र अणधराज्य 

गाजर्िाऱ्या या रचनाकाराचे स्मरि करताना पुनः प्रत्याचा आनंद णमळाला. गणदमांच्या काव्यसरीमंधे्य णचंब णभजून तृप्त झालेल्या 

असंख्य रणसकांच्या भार्नांचं शब्दांकन करण्याचा हा एक अल्पसा प्रयत् ! 

 

- प्रसतभा कुलकर्णी  
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पु .ल. 

 

‘पु. ल.’ ह्या नावापुढे अजून काय ओळख करून द्यायची! अहो त्यापुढे ‘देशपांडे’ तरी म्हणायला हवे का? ‘कृष्ण’ यातच िवव 

काही आले.  त्या अवताराची ओळख ‘कृष्ण वािुदेव यादव’ अशी करून द्यायची नाही व त्याची गरज नाही. ‘पु.ल.’ एव्हढे शब्दच मराठी 

माणिाला स्तब्ध करतात. ‘पु.ल.’ या सकमयागाराने मराठी माणिाच्या हृदयावर, मनावर अनेक वरे्ष राज्य केले.  त्या माणिानेपण ती 

बांसिलकी आवडीनी मानली व अजूनसह ते राजपद इथे ह्या काळजात कोरलंय! 

कलाके्षत्रात पुलंकडे कोठली प्रसतभा नव्हती! नुिती होती अिे नाही तर उच्च, उतंु्ग प्रतीची प्रसतभा होती. त्यापुढे जाऊन अिे 

आढळते सक या िगळ्या कलागुणांची एकत्र गंुफण, एक िमन्वय िािण्याची कला आसण प्रसतभापण पुलंमधे्य अजोड होती. म्हणूनच 

पुलंनी उच्च कोटीचे सलखाण, नाटक-सिनेमे, भार्षणे, एकपात्री प्रयोग, गीते, िंगीत, गायक, वादक यांचे जणू भांडारच उघडले.  सवनोदी, 

प्रवाि, िामासजक, राजकीय, कौटंुसबक अिे अनेक प्रकार त्यांनी िमथवपणे हाताळले व पेश केले. पुन्हा ह्या िवव प्रदसशवत गोष्टी सवनोदी 

अंगाकडे झुकत अिल्याने त्याची मजा रसिकांिाठी काही औरच. पुलंनी आपल्या िवावना जणू अिे िांसगतले सक “मराठी माणिा, घे 

घे हात भरभरून घे माझ्याकडून”. आमचे हात, मन कमीच पडेल इतके त्यांनी सदले. आजही रसिक मराठी त्यांची कलेची रते्न लुटत 

आहेत. सपढया आल्या व गेल्या तरी कलेची ही दालने िगळ्यांना िामावून घेण्यािाठी िमथवपणे खुली आहेत व लोक गदी करून 

आजही पुलसकत होत आहेत. आता बघा...जो देतो तो दाता अन जो ितत देत राहतो तो देव. पुलंनी ितत आपल्याला सदले. होय ना? 

म्हणूनच पु.ल. मराठी माणिाचे देवच नाही का! सनदान ‘देवाप्रमाणे’ अमरता त्यांना समळाली हे नक्कीच.  

िवविािारणपणे कोठल्याही कलेचा आदर एका सवसशष्ट काळात होतो अिे आढळते. कलेचे प्रदशवन, आसवष्कार व समळालेली 

मान्यता, लोकसप्रयता एका सवसशष्ट काळात होते. ती कला लोपत नाही पण काळच बदलतो, िमाजाची बैठकच बदलते व कलेची 

आठवण पुिट होते. ‘िैगल’ हा कमालीचा यशस्वी त्याच्या काळात. लोकांनीच काय तर इतर गायकांनीपण त्याला डोक्यावर घेतले. 

नवे्ह! नक्कल करून स्वतःची कारकीदव  िुरु केली. जणू युगे राज्य करील अिे ‘िैगलत्व’ पिरले होते. िैगल हा िैगलच अिणार. पण 

िांगा ना, आज सकती तरुणांच्या तोडंात िैगलगीते आपोआप येतात? मी स्वतः िैगल अजूनही ऐकतो व त्यांचा अनादर करण्याचे 

प्रयोजन नाहीच नाही.. पण लोकसप्रयता व तीही अकालाबासित अशी लोकसप्रयता हे एकमेव पररमाण मानले तर िैगल ‘कालचा’ अिेच 

म्हणावे लागेल. पुलंचे असितीयत्व हेच सक काळाच्या पलीकडे जाऊन त्यांचे उच्च स्थान अजूनही सटकून आहे. आजही लोक त्यांच्या 

नाटक-सिनेमाना सतसकटे देऊन गदी करतात.  पुलंचे  ‘युटू्यबत्व’ आजही वाढतच आहे (किा वाटला, नवीन शब्द ‘युटू्यबत्व’?, अहो पु. 

लं. बद्दल सलसहताना नकळत मला पण पुलसकत गुण लागला सक काय!).  
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मी ह्या लेखात पुलंची नाटके, सिनेमे, पुस्तके, प्रयोग वगैरेची यादी सबलकुल देणार नाहीये. एकतर तुम्हा िवव रसिकांना सत यादी 

तोडंपाठ आहेच व इंटरनेटवर नुिते ‘पुल’ अिे सलसहले तर २०१९ च्या पाविािारखा िो िो पाऊि त्यांच्या प्रगल्भतेचा पडतो.  जी यादी 

तुम्हाला मासहती आहे, तीच परत इथे सलहायची हे ह्या लेखाचे प्रयोजन नाहीये. तिेच समळालेल्या सलसहण्याच्या जागेचा दुरुपयोग सनदान 

‘पुल’ना स्मरून, ज्यांनी फक्त ‘चपखलच’ सलसहले, त्यांच्याबद्दलच्या लेखात ‘केवळ यादी देणे’ हा अपमान नाही करणार. यादी सदली तर 

एक तर ती खुपच लांब आहे व सवर्षय रुक्ष करून िोडेल. नाहीतर इसतहाि सवर्षय किा ‘िनावळी’ नामक भयानक राक्षिाने आपल्या 

शाळेत रुक्ष करून इसतहाि मिला ‘हाि’ काढून परीके्षतील गुणांची ‘इसत’श्री केली एकेकाळी आपली, तिे मी ‘पुल’ यांची “अमुक वर्षी 

तमुक नाटके” अशी यादी देऊन होईल, म्हणून सत यादी देत नाही. (अरेच्चा , “इसतहाि, इसत, हाि” यावर शब्दांची कोटी करण्याची 

पे्ररणा बहुतेक पुलंनीच आकाशातून माझ्या अंगात सलसहता सलसहता सशरवली अिे वाटते!).  

मोठी यादी सदल्याने ‘पुल’ मोठे नाहीत. देवाचे कौतुक करायचे निते, तर गुणगान करायचे अिते. िगळ्या आरत्या देवाला 

‘शाब्बाि’ नाही म्हणत,, तर ‘जयदेव, जयदेव’ हेच फक्त स्मरण करून सवनम्र नमस्कार अपवण करतात. ‘जे देवाचे तेच पुलंचे’ अिे मी 

मानतो. आईवसडलांना मुलांनी शाबािकी द्यायची निते व त्यानी केलेल्या कामाची यादी निते करायची, तर आई-वसडलांचे ऋण 

मानायचे, त्यांना जवळ करायचे, त्यांिारखे होण्याचे प्रयत्न करायचे अितात. तोच िंदभव मी पुलंबद्दल लावतो व म्हणूनच मी त्यांच्या 

कामाची यादी इथे देत नाही.  

आपण मराठी माणिं लई नशीबवान बघा. देवाने महाराष्टर ाला िंतपरंपरा व कलापरंपरा मुबलक सदली. आज ह्या अशा 

परंपरेमुळेच मराठी माणूि ह्या युगात, ह्या अमेररकेतही आपलेपण जपून आहे. आजही मुलांना श्लोक व िंगीत, नाच, वाद्य द्यायला 

मराठी माणूि बघतो. परंपरा जपतो. ती कलापरंपरा हजारो वरे्ष कायम राहील व वाढेल आसण हे  ‘पुलं’नी केलेल्या अजोड 

कायावमुळेच शक्य आहे.  माझ्या मराठीच्या अभ्यािात, कलेच्या इसतहािात एक ‘प्र.के. अते्र’ िोडले तर पुलंएव्हढी भरगोि कलेची 

देणगी महाराष्टर ाला, मराठीला कोणी अलीकडच्या काळात सदली अिे आढळत नाही.  

अिे आपले िवाांचे “पु.ल”...... हवेहवेिे वाटणारे ‘पुल’. ‘पुल’ ह्या मोठ्या वटवृक्षाखाली माझी सपढीच काय पण पुढच्या अनेक 

सपढया िावलीत सनतांत आनंदाने ‘पुलसकत’ होत राहतील हीच िुखाची नांदी.  त्यांच्या १००व्या जन्मवर्षावसनसमत् माझ्यातफे, िवव 

रसिकांतफे, ‘पुलं’चे ऋण मानतो, त्यांना मानवंदना देतो व हे ‘पुल’ लेखरूप ’फुल’ त्यांना अपवण करतो. 

  

िन्यवाद, 

आपला नम्र 

  

असजत नातू  

अध्यक्ष, मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो  
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'भाई' सचत्रपट माझ्या नजरेतून 

 

मी काही णचत्रपट समीक्षक नाही. आजपयांत कुठल्याच णसनेमाचा review णलहार्ा असं र्ाटलं नाही. या र्र्ााच्या 

सुरुर्ातीला  "भाई - व्यक्ती की र्ल्ली " हा णसनेमा पाणहला आणि त्ा बद्दल णलहारं्सं र्ाटलं. आजपयांत जेव्हा जेव्हा पुलं भेटले तेव्हा 

फक्त आणि फक्त आनंदच देऊन गेले. णनखळ आनंद म्हिजे काही फक्त "हसू" नवे्ह . ते "हसू" आणि "आसू " यांचं अजब णमश्रि 

आहे . या णचत्रपटातूनही पुलं भेटले आणि तसाच शुद्ध , साक्तिक आणि णनखळ आनंद देऊन गेले. 

काही मािसं आनंदाची उधळि करायलाच पृथ्वी र्र जन्म घेतात. पुलं म्हिजे असाच एक आनंदयात्री. या मािसाबद्दल 

णलहायला खरं तर शब्दच सापडत नाहीत. एकीकडे त्ांच्या असामान्य प्रणतभेपुढे नतमस्तक व्हायला होतं तर दुसरीकडे ते इतके 

"आपले" र्ाटतात णक त्ांना "पुलदैर्त " र्गैरे म्हिून देव्हाऱ्यात बसर्ारं् असंही र्ाटत नाही. पुलंना प्रत्क्ष भेटण्याचं भाग्य काही 

णमळालं नाही. पि त्ांना लेखक म्हिून र्ाचलं , गायक आणि संगीतकार म्हिून ऐकलं , णदग्दशाक आणि नट म्हिून पाणहलं आणि या 

सगळ्याची गोळाबेरीज होऊन "मािूस" म्हिून अनुभर्लं. 
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 तर अशा या सामान्यातल्या असामान्य र्ल्ली ला पडद्यार्र साकारिं नक्कीच सोपं नाही. पि पुलंच्या भूणमकेला सागर देशमुख 

या अणभनेत्ाने न्याय णदला असं मनापासून र्ाटलं. सुनीताबाईंबद्दल मला फारसं माणहती नव्हतं पि इरार्ती हरे्ने साकारलेली "सुनीता 

ठाकूर " आणि "सुनीता देशपांडे" आर्डली. पुलं आणि सुनीताबाईंचं एकमेकातलं tuning या दोन कलाकारांनी छान साकारलंय. 

या णसनेमाचा musical highlight म्हिजे कुमार गंधर्ा , डॉ र्संतरार् देशपांडे आणि भीमसेन यांची सुरेल मैफल. "सार्रे 

ऐजैय्यो " आणि "कानडा राजा पंढरीचा" चं सादरीकरि अप्रणतम जमलंय. "Casting" ही या णचत्रपटाची जमेची बाजू. पुलं आणि 

सुनीताबाईंच्या lead role बरोबरच इतरही काही महत्वाच्या व्यक्तीचं casting संुदर झालं आहे. स्वानंद णकरणकरे कुमारजीचं्या 

भूणमकेत एकदम परफेक्ट र्ाटले . सागर तळाशीकर गणदमांच्या भूणमकेत चपखल र्ाटले. सुप्रणसद्ध ऐणतहाणसक बालगीत "नाच रे मोरा" 

च्या णनणमातीचा प्रसंग खूप छान जमला आहे. हृर्ीकेश जोशी "रार्साहेब" म्हिून फक्त काही णमंटंच येतात पि धमाल आितात. खूप 

णदर्सांनी इतका सहज संुदर णसनेमा पहायला णमळाला. हा पूर्ााधा मस्त जमला आहे आणि त्ामुळे "उत्तराधाा" बद्दल अपेक्षा आणि 

उतु्सकता र्ाढली आहे. एकूिच इतक्या संुदर आणि "पुलणकत" करून टाकिाऱ्या कलाकृतीची णनणमाती केल्याबद्दल णदग्दशाक महेश 

मांजरेकर आणि संपूिा  टीमचं मनापासून अणभनंदन!!  

 

 

  

 

-सिमानी कुलकर्णी  
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अनमोल पंुजी 

 

 

गणदमा, पुलं आणि बाबुजी 

मराठी रंगभूमीला णमळालेली अनमोल पंुजी 

लेखन, गायन, र्ादन र्ा संगीत 

अणर्रत र्ाहिाऱ्या अलौणकक प्रणतभेचे णतघे ज्वलंत बीज 

 

पार्सात नाचून बालकांना आनंद देिारा गणदमांचा आंब्याच्या र्नातील मोर 

एसटी बसच्या र्ाटेत आलेल्या पुलंच्या कोकिी म्हशीने उडर्लेला हल्लकल्लोळ 

चंद्रम्याच्या शीतल चांदण्यातून णफरताना हरर्लेल्या पे्रमाचे 

काळजाला हात घालिारे बाबूजीचं्या स्वरातील णर्रहाचे सुरेल बोल 

 

हृदय भरून आििारे गीत रामायिाचे माधुया 

"पराधीन आहे" म्हििारा भार्पूिा राम ऐकताना पािार्िारे नेत्र 

मनापासून झालेल्या पुस्तकी मैत्रीने बटाट्याच्या चाळीतल्या असामी धोडंोपंतांचे 

हृदयार्र कोरले गेलेले गणहरे णर्नोदी स्मरिणचत्र 

 

सुखदुःखांना णदला मराठी रणसकांच्या णतघांनी शब्द आणि सूर 

योगदान केले णनरपेक्षपिे आपापल्या के्षत्रात न बांधता खोट्या सन्मानाचे पूल 

कथा, पटकथा, संर्ाद, गीते, णनणमाती, अणभनय, संगीत असा मोजता न येिारा त्ांच्या कलेचा आर्ाका 

अनेक रसांची मुक्त उधळि करिारा महाराष्ट्र ाच्या लोकजीर्नाला णमळालेला मनोरंजनाचा अपार साठा 

 

साक्षात सरस्वतीचा र्ारसा णमळालेले हे णदग्गज 

मराठी भारे्च्या संसृ्कतीला श्रीमंत करिारे णकंमती ऐर्ज 

शब्दात न बांधता येिाऱ्या त्ांच्या कायााला नसे कशाची सर 

होई अणभर्ादन तयांना नम्रतेने जुळुनी दोन्ही कर 

 

 

 

-स्मस्मता कुलकर्णी 
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छायासचत्र: सुलभा िारदे  
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छायासचत्र: सुलभा िारदे  
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फॅ्लशबॅक: आयुष्य 

 

(अचानक एर्ढ्ा जड णर्र्याला हात घातलाय म्हिून कदाणचत अनेक जिांच्या भुर्या उंचार्ल्या जाऊ शकतात पि खास लोकाग्रहास्तर् 

णलहीत आहे. काना, मात्रा, व्याकरि ह्यातील चुका जािकारांनी कृपया माफ कराव्यात)  

        तर, आज आम्हाला आयुष्य म्हिजे काय हे इतरांना समजारू्न देण्याचे जिू बाळकडूच णमळाले आहे अशा आरे्शात लेखिीला 

कपाटातून धंुडाळून काढलयं. एरर्ी, 'ठेणर्ले अनंते तैसेणच रहारे्' हया र्चनाचे अगदी काटेकोरपिे पालन करिारे आम्ही आज अचानक 

हया णर्र्याकडे र्ळतोय म्हिजे नक्कीच कशाचा तरी साक्षात्कार झाला असिार ह्यात र्ादच नाही.नुकताच तग धरलेल्या छोट्याशा 

रोपट्याने एकाएकी तरारून उभारी घ्ार्ी तशी अचानक माझ्यातली लेक्तखका जागी झाली असार्ी.असो, नमनालाच घडाभर तेल नको.  

        Coming back to topic, आयुष्य म्हिजे काय? आपल्याला आयुष्यात ज्या गोष्ट्ी णमळर्ायच्या असतात, त्ा णमळर्ण्याच्या प्रयत्ात 

असताना ज्या गोष्ट्ी णमळत जातात कदाणचत आयुष्य त्ांनीच बनत. एखादा मोठा आनंद गाठण्याच्या शयातीत असताना जे छोटे छोटे 

आनंद अचानक भेट देऊन जातात कदाणचत तेच खरे असतात.  

   

          म्हिजे असं पहा … पदर्ी अभ्यासक्रमात असतानाचा, एक प्रसंग आठर्तो. माझा दोन णदर्सांनी पेपर होता आणि कधी नवे्ह ते 

माझ्याकडे अक्षरशः काहीही notes नव्हत्ा. तेव्हा जगातलं सगळ्यात मोठ दु:ख माझ्याच र्ाट्याला आलं आहे असे भार् चेहर्यार्र 

घेऊन मी librarian ची र्ाट पाहात होते. पुढील अठरा सेकंद मी परर्ाच्या णदर्शी माझ्यार्र बेतिारया भयाि प्रसंगाची कल्पना करण्यात 

घालर्ली. पि मात्र, जेव्हा मला हरं् ते पुस्तक घेऊन येताना जेव्हा तो librarian माझ्या दु्रष्ट्ीस पडला, तेव्हा तो ' कासे पीतांबर, कसु्तरी 

लल्लाटी' अशा रुपातला साक्षात पांडुरंग च माझ्या मदतीला धारू्न आला आहे असा भासला आणि जगणर्ख्यात सतारर्ादक माझ्यामागे 

उभे राहून अणतदु्रत लणयमधे्य मल्हार राग अक्षरशः बडर्त आहेत असा आनंदाचा झरा माझ्या चेहर्यार्रून पाझरत होता. पि, पुढच्याच 

क्षिी सगळ्या सतार र्ादकांनी ती मैफल आर्रती घेतली. जेव्हा इतका रे्ळ देर्दूत र्ाटिारा तो librarian म्हिाला की, "हे पुस्तक इथेच 

र्ाचून परत कर. हे मी घरी देऊ शकत नाही. " मग काय आधीच, anxiety मधे्य असलेली माझी स्वारी, ( ज्याने कोिी 'Xerox' चा शोध 

लार्ला त्ाला मनोमन कोटी- कोटी प्रिाम करून) Xerox च्या दुकानाकडे णनघाली आणि Xerox करुन झाल्यार्र मी college च्या 

णदशेने णनघताना , अगदी रिांगिार्रच घिाघाती युद्ध संपरू्न, एखाद्या योद्ध्याने आपली तलर्ार म्यान करार्ी अशा अणर्भाार्ात गाडी 

self start केली. णततक्यात, समोरुन जािार्या टंॅकरने त्ाच्या संततधार पाण्याचे काही तुर्ार माझ्या चेहर्यार्र उडर्ले. एरर्ी, णकती 

पािी र्ाया घालर्तात हे टंॅकर-र्ाले अस सुजाि नागररकासारख र्क्तव्य करिारी मी त्ा तुर्ारामुळे खरच सुखार्ले गेले होते. त्ामुळे 

एणककडे काही रे्ळापूर्ी स्वत:ला जगातली सगळ्यात दु:खी समजत असताना दुसरीकडे चेहर्यार्र क्तस्मतहास्य घेऊन मी णनघाले होते. 

 "दुःखाच्या एखाद्या  झळेनंतर, सुखाचे अनेक तुर्ार" अशीच असार्ी आयुष्याची व्याख्या. कदाणचत हेच आयुष्य आहे 

णकंर्ा ... हेच आयुष्य आहे ?  

   

-   भगवती कौसु्तभ उपाधे्य  
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उववररत कायवक्रम कॅलेंडर 
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