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नाद उद�ध अथाह 

अगम अपार 

अ�त गंभीर रे...  

     मुकुलजींचा  वर अगद" मोकळा 

लागलेला असतो. डोळे 'मटलेले. चेहरा 

गंभीर. तर"ह" सूर अचूक गवस*या+या 

समाधानाची एक सोनेर" रेषा मधूनच 

गंभीर मु.ेवर चमकून जाते. गूढ गंभीर 

मु.ेवर+या 0या सोनेर" 1णी जणू िजवा'शवाची गाठच पडत असते. तेवरा तालातल" ह" 

देस रागाची बंद"श बैजू बावरांनी जण ूप .ं मुकुल 'शवप8ुांना डो9यासमोर ठेवनूच 'ल:हल" 

आहे असं वाटत रहात.ं  

 

     खरंच मुकुलजी <हणजे =ानाचा सागर आहेत. अथांग, अगम, अपार, गूढ, 

अ�तगंभीर. गा>याचा नाद आ?ण नादाचंच गाणं 0यां+या @दयाची ‘धAकन’् आहे. 

हरफनमौला, हर :दल अझीज असा हा असामाFय गायक, योगशील संगीत= <हणजे 

परमेGवराचा एक महHवाकां1ी ‘ोजेIट’ आहे असचं <हणावसंं वाटतं. चौदा �वJया 

आ?ण चौसKट कलांचा अ�धKठाता असले*या Lी गणेशजीनंी मोMया मेहनतीने 

घडवलेल" मुकुलजींची ह थी <हणजे एक अजब रसायन आहे. रंग, रस, नाद यांची 

0यांची समज ‘मेधावी’ या OबPदाला साजेशी आहे. नाद,  वर आ?ण Lुतींचं 0यांचं =ान 

सवQसामाFयां+या आवाIयापल"कडचं आहे. या माणसाचा गा>याचा अRयास फIत 

‘शSद–सुरां+या’ सुरेल मेळापरुत ं मयाQ:दत नाह". 0यां+या =ाना+या क1ा  वरां+या 

सूTमा�तसूTम UVIवेFसीजपयWत �व तारले*या आहेत.  

 

      

     



 

 

      तसं तर 0यांची 0येकच गोKट अंतबाQXय वेगळीच असते. शा 8ीय संगीता+या 

मंचावYन 0यांचा  वर जसा लाखातं वेगळा ऐकू येतो, तसेच शा 8ीय संगीत आ?ण 

वाJयां+या संवधQनासाठ[चे 0यांचे संक*पह" वेगळेच. ‘मी आ?ण माझं’ एवढ" ‘म’ची 

बाराखडी आलापणा\या+ंया द�ुनयेसाठ[ मुकुलजींचे संक*प  <हणजे शुJध वेडपेणाच. 

�वशषेतः ‘�निGचत  वरसंवादाचा’ 0यांचा आ^ह तर हठयोगा+या पातळीपयWत जातो.    

‘फाईन `यु�नगं’चा 0यांचा हा  वरा^ह र'सकानंी अनेकदा अनु भवला आहे.   

 

     मैUफल"प ूवa 0येक वाJय त े वतः जुळ वून संगतकारां+या हातात देताना आपण 

नेहमी पाहतो.पण हे ‘फाईन `यु�नगं’चं वेड <हणा, bयास <हणा कc आ^ह <हणा, जे 

काह" आहे, तेच तर 

मुकुलजींचं वै'शK`य 

आहे. तेच तर 0यांचं 

वेगळेपण आहे. हा 

‘�निGचत 

 वरसंवादा’चा ह`टच 

तर गाणा\यां+या 

गदdमbये 0यांचं  थान 

�वशषे अथाQने 

अधोरे?खत करतो. 

गाणा\यांकडून, 

वाजवणा\यांकडून 0याचंी ह" एकच Uकमान अप े1ा असते- ‘ वर’ पIका पकडून ठेवा. 

कधी लाईeह कॉFसटQसमbये मुकुलजी संगतकारांवर �चडले, कc 0याची ‘Fयूज’ होते. 

पण 0या+यामागच ंकारण मा8 फार कमी लोकांना ठाऊक असतं. 0यां+या ग9यातून 

र'सकांसाठ[ जो  वर उतरतो, तो शंभर टIके पIका असतो. मग अशा शंभर नंबर" 

अ सल  वराला साथसंगतह" तशीच ‘संवाद"’ लागेल. ती तशी नसेल, तर �वसंवाद 

होणारच. कंठातून  वर झरताना 0यांना उFनीस-बीस एवढाह" फरक चालत नाह". ‘ 

hयात सूरच ि थर नाह", ते तर बेसूर गाणं. आ?ण अशा गा>याचं मग योजनच काय?’ 

असा 0यांचा रोकडा सवाल असतो. 



 

     गेल" दोन वषW  वतःचा iरयाज, गा>यांचे कायQjम आ?ण लेखन यातून वेळ 

काढून मुकुलजी एका महHवाका1ंी ोजेIटवर काम करत आहेत. अगद" सुPवातीला 

माझा भाऊ 'म'लदं या+याशी 0यांची आकडमेोडीसह सखोल चचाQ होई, तेeहापासूनच 

Lु�तशा 8ाचं हे सूरमयी �वGव माkयासमोर मोर�पसा\यासारखं अलगद उलगडत गेलं 

आहे. तसं तर 0यांचं 0येकच �परेशन थोडसं ‘हटके’च असतं. �वशषेतः कोण0याह" 

गोKट"ची 0यांची प ूवQतयार" बघणा\यां+या मनात कमाल"ची उ0सुकता �नमाQण करते. 

मग ती  व+छ संुदर एकसारखी कापनू ठेवलेल" भाजी असो, टेबलावर लांबलचक 

पसरवून ठेवले*या तंबो\या+या तारा असोत, कc बाहेरगावी जा>याची तयार" असो. 0या 

व तू हाताळ>यात, 0यांची मांडणी कर>यात आ?ण मग 0य1 0यांचा उपयोग 

कर>याची 0यांची पJधत अगद" कला0मक असते. �वशषेतः त ेजेeहा सुरांशी खेळतात 

तेeहा ते mGय अ�तशय मनोहार" असतं. सूर मग ते कंठातले असोत कc 

हामn�नयमसारoया एखाJया वाJयाच,े 0या+ंया हातात अ1रशः ‘खूश’ असतात. 

      

     दोन वषाWप ूवa असचं झालं. एखाJया लहान मुलाने �च8 काढताना आजबूाजूला 

रंगांचा पसारा मांडून ठेवावा, तसं मुकुलजींनी हामn�नयमचे सूर ज'मनीवर मांडून ठेवले 

होते. बरेच :दवस घरातल" सगळी मंडळी या ‘सुरेल’ उJयोगावYन उAया माYनच जात 

येत होती. 0यानंतर सुY झाल" आकडमेोड. कधी कागदावर, कधी तळहातावर, कधी 

हवेत. ह" हवेतल" आकडमेोड तर मोठ[ गमतीची होती. ते तासनतास एका जागी बसून 

असायचे, पण 0यां+या चेह\यावरच े भाव मा8 मजेदारपणे बदलत रहायचे. सकाळी 

ऑUफसला �नघताना पहाव ंतर ते ?खडकcजवळ फुलझाडां+या :हरeया तुकAया पल"कडे 

आकाशा+या �न9या रंगात डोळे बुडवून बसलेले :दसायचे. संbयाकाळी परत याव ंतर ते 

�तथेच तसेच  तSध बसलेले असायच.े 0यानंी वेळेवर जेवनू qयाव ं <हणून आ<ह" 

ऑUफसमधून केले*या डझनभर कॉ*सकडहे" 0यांचं ल1 नसायचं. एवrया गहन 

�वचारांतून प ुढे काय ता0पयQ �नघणार आहे याबJदल माझी उ0सुकता आता 

तुट>याइतकc ताणल" गेल" होती. 

 

      



     खरं तर 'म'लदंशी, जयंतरावांशी होणार" 0यांची चचाQ थोडीफार माkया कानात 

पडायची, पण एकूण करण माkया डोIयावYन जाणारंच होतं. अस ं बरेच :दवस 

चाललं. शवेट" एकदाचा :हशोब लागला. ग?णतं जुळल". UVIवेFसीज मचॅ झा*या आ?ण 

म:हनोन म:हने ज'मनीवर �वखुरलेले ते सूर मुकुलजींनी एका लाकडी प`ट"वर 0यां+या 

मनासारखे UफIस केले. काय आहे या  वरा^ह" हठयोuयाची ह" धडपड? 

     

      हामn�नयमवर एकूण बारा  वर. पाच शुJध, पाच कोमल, असे दहा आ?ण ‘सा’ ‘प ’ 

'मळून बारा. तसेच ‘सा’ ‘प ’ सोडून उरले*या दहा  वरांचे आ?णक सूTम  वर <हणजेच 

बावीस  वर. या बावीस  वरानंा (Lुतींना) 0यातले संवाद, अनुवाद समजनू र"तसर 

जुळ वता यावेत <हणून मुकुलजी एक खास इलेIvॉ�नक संवाद"नी बनवून घे>या+या 

ोजेIटमbये eय त आहेत. 

 

     आरंभी शा 8^ंथात हे Lुतीशा 8ाचं ग?णत, भरतना`यशा 8ात मांडलं गेलं. तेच 

कै. बाळासाहेब आचरेकर यानंी ‘भारतीय संगीत आ?ण शा 8’ या आप*या प ु तकात 

मांडलं. (कै. अर�वदं मंगPळकरांची  तावना या प ु तकाला लाभल" आहे.) आचरेकरानंी 

हे शा 8 आधु�नक UVIवेFसीज+या ग?णतातह"  पKट केल ंआहे. मुकुलजीं+या मत े हे 

0यांचं �वशषे योगदान आहे. hयाचा मुकुलजींना �वशषे लाभ झाला. ाचीन Lु�तशा 8, 

जे वीणेवर माडंलं गेलं होतं, तेच हामn�नयमवर कसे जुळवता येईल हाच मुकुलजींचा 

य0न आहे.  

      

     मुकुलजीं+या मते या कायाQत �त. आचरेकर यांचे जसे गुY <हणून सवnपर"  थान 

आहे, तसेच 'म8 आ?ण सहकार" या ना0याने Lी. जयंतराव मेहwदळे यांचे अपiरहायQ 

 थान आहे. हे शा 8 मुकुलजीनंी बाळासाहेब हयात असताना 0यां+याकडे 0य1 

जाऊन, जुळ वून समजनू घेतले होते. मुकुलजीं+या मत ेशुJध आ?ण कोमल असे बारा, 

'शवाय पाच 'मळून सतरा Lु�तचेंच �वशषे औ�च0य 0यांना ल1ात आले आहे. 

 

     मुकुलजींचा हा ोजेIट मोठा आहे. 0यात*या 0येक छो`या-छो`या गोKट"वर 

�वचार कर>यात आ?ण मनासारखा 0येक बदल अमलात आण>यात 0यां+यासारoया 

�वJवान संगीत=ाचा बराच वेळ खचa पडतो आहे. काह" वेळा इतर कोण0याह" 

महHवा+या गोKट" बाजूला साYन मुकुलजी या ‘सुसंवा:दनी’ला वेळ देतात.  



    खरंच, गा>या+या, शा 8ीय संगीत 1े8ा+या mKट"ने या �वशषे क*पाचं Uकती महHव 

आहे? प ुढ+या �पढ"साठ[ याचं काय महा0<य आहे? आ?ण एकूणच तुलना0मकmK`या 

मुकुलजींसारoया सुरा+या पIIया गायकाचा �निGचत  वराचा हा आ^ह का आहे? 

याचा �वचार करताना शवेट" या Gनाचं उyर मी 0यां+याकडूनच qयायचं ठरवलं. आ?ण 

माkया या Gनाचं अ�तशय स�व तरपणे उyर देताना 0यांनी आपला हा ‘ वरा^ह’ 

अगद" सोzया भाषेत उलगडून दाखवला. 

 

     मुकुलजी <हणाले, ‘अस ंल1ात घे, कc जेeहा कुठलाह" गायक Uकंवा वादक  वर 

साधतो, तेeहा तो एक  वर साधत नसून ‘सा प’ (सा म) हा संवाद साधत असतो. कारण 

कुठ*याह" एका  वराला जर" तो Uकतीह" ि थर असला, तर" खरं अि त0व संवादातूनच 

येतं. आणखी सरळ शSदांत सागंायचं तर ‘सा’ला ‘सा’पणा हा 0या+या जोडीला 

असले*या प ंचमामुळे (Uकंवा मbयमामुळे) येतो. गाताना-वाजवताना, 0या अगोदर तंबोरे 

जुळ वताना एका  वराला 0याचा दसुरा ‘सा’ जुळवणे, आ?ण दसुरा ‘प ’ Uकंवा ‘म’ 

जुळवणे आ?ण 0यानंतर 0यां+या अनुषंगाने गा>यातला – वादनातला  वर लावणे या 

संवादा0मक Ujयेतूनच  वर साधला जात असतो. थोडIयात  वर साधणे <हणजे 

 वरसंवाद साधणे होय. हे ‘ वरसाधन’ सहज, अथाQत ल1पूवQक कानाने ऐकूनच होत 

असतं. <हणूनच जे जे सु वर गायन-वादन कर"त असतात, ते ते ल1पूवQक ऐकूनच 

 वरसाधत असतात. तर" 0यांनी 0यामागील शा 8ाची भू'मका  पKट केल"च पा:हजे 

असे काह" नाह". मी सुJधा ऐकूनच  वरसंवाद साधत असतो. परंतु 0याचबरोबर 

0यामागील शा 8ाची भू'मका देखील  पKट अस*यास 0याला अ�धक दजुोरा 'मळतो, 

असं माझं मत आहे. आ?ण तोच माझा य0न आहे. नुस0या शा 8ा+या भू'मकेतूनह" 

बरंच काह" असं घडतं, जे कलेलाह" पोषकच असतं.’ 

 

     ‘कै. बाळासाहेब आचरेकरांकडून समजनू घेतले*या Lु�तशा 8ात सवQLु�त 

एकमेकांशी ‘सा-प ’ आ?ण काह" ‘सा-ग’ या ना0याने साधले*या आहेत. ‘सा-प ’ या 

र"लेशनला संवाद आ?ण ‘सा-ग’ या र"लेशनला अनुवाद अस ं <हणतात.’ मुकुलजींनी 

आपल" भू'मका  पKट केल". 
 

 



      ‘सुसंवा:दनी’ <हणजेच (0येकवेळी) जुळवता येणार" हामn�नयम. आजपयWत 

बाजारात �वjcला येणा\या हामn�नयम या जुळवले*या  वYपातच असतात. 0येक 

मैUफल"ला, वेगवेग9या गायका+या आवाजानुसार 0या तंतोतंत जुळ वता येत नाह"त. 

तसंच रे{डमेड हामn�नय<स तंतोतंत जुळवले*याह" नसतात. �वशषेतः शुJध गंधार 

आ?ण शुJध धैवत यातल" फारकत बेसुर" <हण>याएवढ" जा त असते. मुकुलजी बनवत 

असले*या या वाJयात मा8  वतःला अ'भेत असलेल"  वर थान ंआपण  वतः जुळ वू 

शकतो. अथाQत ती जुळ वता येणं ह" देखील एक कसोट"च आहे. hयांना रे{डमेड  वरावंरच 

काम भागवायची सवय झाल" आहे, 0यांचा अथाQतच हा मागQ नeहे. पण hयानंा 

Lु�तशा 8 समजनू वेगवेग9या रागां+या अनुसार थाट जुळ वायचे आहेत 0या  वरेमी 

वादकानंा ‘सुसंवा:दनी’चे महHव समज ूशकते. 

 

     मुकुलजी तयार कर"त असले*या ‘फाईन `यु�नगं इF |मwटस’्+या मा'लकेतलं 

‘सुसंवा:दनी’ हे प:हलं वाJय आहे. अशाच त\हेने ते इतरह" अनेक वाJय ‘सुरांत’ 

आणणार आहेत. मुकुलजींसारoया  वर=ानी गायकाचा हा ‘�निGचत  वरसंवादाचा 

हठयोग’ भारतीय अ'भजात रागदार" संगीता+या दरबारात  वरांचं एक नव ं दालनच 

खोलणार आहे. �वJयमान गायकानंा तर आहेच, पण प ुढ+या गाणा\या �पढ"ला या 

‘सुसंवाद"’ वाJयांचा मोठाच उपयोग होणार आहे. सbया उपलSध असले*या 

‘कणसु\या’ वाJयांवर काम चालवून घेत प ुढे जाताना सुरातले Uक0येक गायक  वतःचा 

सूर हरवून बसतात. या नeया ‘Series of fine tuning instruments’मुळे या गायकानंा 

प ुFहा एकदा सूर पकडता येईल.  

      

     सग9यात महHवाचा फायदा <हणजे, अजनू hयांची गाणं 'शक>याची सुPवात 

झालेल" नाह", hयां+या ग9यावर अJयाप  सुरातले अथवा बेसुरे कसलेच सं कार झालेले 

नाह"त अशा उगव0या गायकानंा  वतःची सुPवातच सुरानंी करता येणार आहे. 

 

     मुकुलजींनी आप*या कKटसाbय �वJये+या आधारे भारतीय संगीत 1े8 नेहमीच 

 समJृध केल ंआहे. 0याचंा हा संगीत वाJयांवरचा योगह" अ'भजात शा 8ीय संगीत 

�वGवाला सवाQथाQने पढेु नेणाराच ठरणार आहे. या गंधवाQ+या सुरावट"ने आजवर उyम 

संगीता+या शौUकनांची इ+छाप ूतa केल" आहे. आज ते  वतःचा  वर जपतानाच भारतीय 



शा 8ीय संगीताचा डळमळत चाललेला सूर 

जप  ू पहाताहेत. या कामाची गेल" Uक0येक 

वषW �नतांत गरज होती. परंतु त ेकाम अ0यंत 

कठ[ण आ?ण गंुतागंुतीचं होतं. कुणाह" 

सवQसाधारण eयIतीला जम>यासारखं हे 

कामच नeहतं. मुकुलजींसारoया =ानी 

आ?ण �नKणात संगीतकारानेच या कामी 

प ुढाकार घेणं गरजेचं होतं आ?ण 

jमाzतह". यथो'शखरावर �वराजमान 

असताना मुकुलजीनंा या 'शवधनुKयाला 

हात घालावासं  

 

 

वाटणं ह"च भारतीय संगीत �वGवासाठ[ अहोभाuयाची गोKट आहे. या िIलKट पण 

अ0यंत महHवा+या कायाQला आरंभ कYन मुकुलजींनी भारतीय संगीता+या इ�तहासाचं 

एक पान सुवणाQ1रांत 'लहायला सुPवात केल" आहे. या गंधवाQचा आयुKयभराचा 

 वरा^ह भारतीय अ'भजात संगीता+या भाळावर सौभाuयाचा कंुकुम�तलक रेखूनच 

राह"ल.   
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