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   खूप खपू वषा�पूव�ची गो�ट आहे ह�. एक आटपाट नगर होत.ं �तथे राजा रामे�वर रा�य कर�त असे. ��य�
ई�वराचंच रा�य त.े रा�यात सुकाळ होता. �जा सखुात नांदत  होती. राजा रामे�वर कलास�त होता. सा�ात नटराजच
तो. �था�नक �जाजन कला�नपुण होत.े कलोपासनेलाच त ेरामे�वराची सेवा मानत होत.े रामे�वरा�या सुदंर म�ंदरा�या
�व�तीण� �ांगणात, भ�य सभामंडपात अहोरा� �व�वध कला�व�कार सादर होत असत. वषा�नवुष� ह� परंपरा चालचू होती.
प�रसरातल� लहान लहान मलंुह� मो�यांचं अनकुरण क�न अ�भनय, न�ृय, संगीत, �च�कला, म�ूत �कला, लेखन यात
पारंगत होत होती. ह� मलंु लहानपणीच आपाप�या अगं�या कलेत अशी काह� �वीण होती, क� जण ूज�मजात �या
�या कलेचं लेणं लेवनूच आल� होती. इथे ज�मलेलं ��येक मलु �हणजे जण ूचम�कारच होता. सगळी रामे�वराची कृपा
दसुरं काय? �प�यांमागून �प�या जात रा�ह�या. मलु ंमोठ� होत रा�हल�. आपाप�या �े�ात माग��मण कर�त रा�हल�.
आप�या ज�मभूमीपासून दरूदरू जाऊन या मलुांनी आप�या कलाकौश�याने सार�वता�या �ांगणात एक एक �वत�ं
�श�प कोरलं. ��येकाने भारतीय सं�कृती�या धम��ंथात �वकतृ��वाचा एक एक नवा अ�याय �ल�हला. इथ�या ��येक
मलुाची एक �वतं� देद��यमान कहाणी आहे. ह� कहाणी �वणीय आहे, वाचनीय आहे. अनकुरणीय आहे आ�ण
वंदनीयह� आहे.

 
हे आटपाटनगर �हणजे कोकणातलं आचरेगाव. �सधंदुगु� िज��यात�या मालवण ताल�ुयातल ं सम�ुाकाठ�

वसलेलं आचरेगाव �हणजे कलावंतांचं गाव. आचºयाची सां�कृ�तक पा�वाभमूी ‘�चरेबदं�’च. ‘क�यार’फेम नट�े�ठ
भाग�वराम आचरेकर, तबलापटू वसंतराव आचरेकर, �थाप�यशा��ी प�म�ी अ�यतुराव कान�वदें, लेखक अ�यतु तार�,
जाग�तक क�त�चे �च�कार एम.आर.आचरेकर, झंुजार नाटककार कमलाकर सारंग, संसदपटू मध ू दंडवत��या स�ुव�य
प�नी ��मलाताई दंडवत,े ‘�यामची आई’ �च�पटातले �याम- अ�भनेत े माधव वझ,े ‘�पंदन’कार कव�य�ी ��तभा
आचरेकर, शा��� डॉ. बाळ फ�डके. एकेक मलैाचा दगड, घोट�व आ�ण वजनदार. आचरेगावाच ंयथाथ� वण�न करताना
भाग�वराम आचरेकर यांचे वडीलबंध ूलेखक अवधूत भाऊ यांनी �लहून ठेवलंय-

‘�ी रामे�वरकृपा �यावर� शतधारांनी झरे .....
कलास�त अन ्गुणीजनमंडीत प�ुय�ाम आचरे...’

   या गावा�या घराघरात अजरामर कहा�या आहेत. �यातक�त� �व�वानां�या, �व�वध �े�ात उ�ुगं कतृ��वाचे
मापदंड �थापणाºया पं�डतां�या. अंगीभतू कौश�याचा आलेख �दगंताला पोहोच�वणाºया मम��ां�या. गावाचा आ�ण देवाचा
डकंा �वपु�याईने �द�कालाला नेऊन धडकवणाºया शा���ां�या.

 
   आज मी त�ुहाला यातल�च एक कहाणी सांगणार आहे. ह� कहाणी आहे भारतीय शा��ीय सगंीताला

�ु�तशा��ात�या सखोल संशोधनाची अम�ूय आ�ण अजोड देणगी देणाºया �ु�तशा��ी आचाय� ग◌ंगाधरपंत उफ�  �ो. प.ं
गं. �भ.आचरेकर यांची. पं. गंगाधरपंतांचा उ�लेख काह� ज�ुया प�ुतकांम�ये आचाय� गंगारामपंत असाह� आढळतो.
गंगाधरपंतांचा ज�म १८८५ साल� आचरे गावी झाला. गंगाधरपंत हे नटवय� भाग�वराम आचरेकर यांचे चलुत बंधू
(स��या काकांचा मलुगा). गंगाधरपंतांना बालवयात घरात आ�ण प�रसरात सव�� गायक, वादक, अ�यासक आ�ण
�वचारवंतांचाच सहवास लाभत होता. गंगाधरपंतांचे वडील �वचारवंत आ�ण ग�णत�� होत.े जवळच राहणाºया
भाग�वरामां�या मावशी �वमलाबाई प�य चीजा रचना क�न सुदंर संगीतब�ध कर�त व �वत: सरेुल गाऊन �शकवीत
असत. ज�ुया काळात स�ंकृत, �हदं� व मराठ� का�यात शवेट� ‘�वमला कहे’ असं �हटलेलं आढळत.ं �या सव� रचना
�वमलाबा��या आहेत.

   असं ‘य� त� सव��’ संगीतच सामोरं येत रा�ह�याने �यांचा ओढा संगीताकडचे होता. शालेय जीवनात



अ�यंत कुशा� ब�ुधीचे �व�याथ� असा �यांचा लौ�कक असनूह� शालेय �श�णानंतर �यांनी जवळ�या ना�र�ें गावात�या
पं. बळवंतराव बापट (बाळकृ�णबवुा इचलकरंजीकरांचे गु�बंध)ू यां�याकड े गायनाचे �रतसर �श�ण घेऊन �ावी�य
संपादन केलं. बापटबुवांकड े�यांना �वा�हेर घरा�या�या प�धतीचं �श�ण �मळालं. �पुद�यालांचा भरणाह� झाला. परंतु
नंतर �वतं�पणे �यांनी सतार, बीन, तबला, मदंृग या वा�यांचे �रतसर �श�ण घेऊन �यावर �भ�ुव �मळवल.ं या
सग�या वा�याचं सरेुल वादन, �याचबरोबर �यांची द�ु�ती आ�ण �यांची �न�म�ती, जोडणी या गो�ट� �यांनी च�क
�वसा�या वषा�पूव� आचरे येथील �नवासातच आ�मसात के�या हो�या. आचरेगाव�या रामे�वर म�ंदरा�या प�रसरात
असले�या संगीतमय वातावरणाने �यांना �या काळ�या उ�मो�म गायक वादकांचा �नकटचा सहवास लाभला.
रामे�वरां�या दरबार� सादर होणाºया मात�बर कलाकारां�या कलाकृती पाहात लहानाचे मोठे झा�याने, गायन- वादन
�यां�या र�तातच �भनलं होतं जण.ू घर� आणि◌ मं�दरात �यांना �क�येक वा�य हाताळायला �मळत होती. �वसा�या
वषा�पय�त �यां�याजवळचं �ान आ�ण हातात- ग�यात आलेलं कसब आता �यांना बाहेर�या जगाकड े खेच ू लागल.ं
�वत:त�या कौश�याला पूण� वाव दे�या�या इ�छेने त ेआचºयातनू �नघाले.

 
मुबंईला येऊन थोड े�दवसच झाले असताना �यां�यासमोर एक संधी चालनू आल�. वया�या अव�या �वसा�या

वष�च मोठमो�या पं�डतांना लाजवेल असं �ान गंगाधरपंतांना �ा�त झालं होत.ं त े जे�हा समकाल�न �व�वानांशी
�वषयानु�प चच�ला बसत त�ेहा �यांचं वाचन, �चतंन, मनन आ�ण एकूणच अ�यास �चंड अस�याचा ��यय चच�त
सहभागी पं�डतांना येऊ लागला आ�ण एवढ� �व�व�ा असनूह� गंगाधरपंतां�या �वभावात �वन�पणा अस�याने चच�अतंी 
थोर-मोठे �व�वान �यां�या ब�ु�धम�ेचे आ�ण �स�धांतांचे अ�ंकत होऊन जात असत. अशा�कारे �क�येकांशी �यांचे
िज�हा�याचे संबधं बनले. त�का�लन वयोव�ृध �व�वानांना वाटू लागले क� या त�णा�या अलौ�कक ब�ु�धम�ेचे चीज
झाले पा�हजे आ�ण यातूनच एक चांगल� संधी आ�ण ��ताव गंगाधरपंतांसमोर चालनू आला.

 
   लहानशा खे�यात ज�माला येऊन �तथेच लहानाचं मोठं झाले�या एका मराठ� मलुाची वया�या केवळ

�वसा�या वष� थेट सौरा��ात�या राजकोट शहरात केवळ राजप�ुांसाठ�च असले�या ‘राजकुमार कॉलेज’म�ये सगंीत
�वषयाचे �ोफेसर �हणून �नयु�ती झाल�. ह� गो�ट १९०५ सालची. १९०५ त े१९०९ ह� साडचेार- पाच वष� गंगाधरपंतां�या
आय�ुया�या पढु�या सवुण�काळाची पायाभरणी करणारा काळ होता. गंगाधरपंतां�या अगंी �श�त��यता आ�ण �वनय
मलूत:च होता. परंत ु राजकोट�या राजेशाह� कॉलेजम�ये �यांना राजघरा�यांचे �श�टाचार व पोषाख, बोलणं, वागणं
यातल� जाण आल�.

 
   गंगाधरपंतांचं ��ुतशा���वषयक संशोधन काय� अगद� �शखरावर पोहोचलं होत.ं �या परभा�षक �ांतात

�यां�या संशोधन काया�ला ‘राजा�य’ लाभला होता. �यां�या अ�यास�वषयक गरजा पणू� कर�यासाठ� �तथे �हदं�ुथानातील
सव� राजघराणी न�पणे आ�ण आ�थेने पढेु सरसावत होती. आचाय� गंगाधरपंत केवळ सगंीत�वषयक �श�णासाठ�च
नाह�, तर इतर अनेक �वषयांमध�य◌ा पां�ड�यामळेु राजप�ु �व�या�यांम�ये आ�ण पया�याने �या राजप�ुां�या
पालकांम�ये अ�यंत ��य झाले होत.े एव�या अ�पावधीत गंगाधरपंत यांची �याती सव�दरू पसरल� होती. �यां�या 
गायना�या व वादना�या एकल मफैल� तसेच जगुलबं�या अनेक राजमहालांम�ये व ��त�ठे�या �ठकाणी जाणकारांची
वाहवा �मळवत हो�या. बालपणी आचºया�या रामे�वर मं�दरात �यांनी ��धेने सेवा �दल� होती. �या स◌ेवेचा कृपा�साद
देताना रामे�वराने �यांना अ�पवयातच उ�चासनी बसवलं होत.ं आचाय� आचरेकरांना सो�याचे �दवस आले होत.े पण
ई�वराचे �हशोब वेगळे असतात आ�ण �नयती�या बेरजा- वजाबा�या वेग�या असतात. ��येकच �ा�णमा�ा�या बाबतीत
�नयती आपल� भू�मका  बजावते. त�ेहा ई�वर हात बांधनू बाजलूा ग�प उभा राहात असावा बहुधा.

 
गंगाधरपंतांचंह� तसंच झालं. इथे मराठ� मलुखात मागे ठेवनू गेले�या �यां�या मळू कुटंुबीयांची इ�छा  होती

क� �यांनी काह� काळ घरापासून इत�या दरू राहून काढला हे �ठक, पण आता �यांनी प�ुहा प�ुया- मुबंईत यावं.
वडीलधाºयांची इ�छा �माण माननू गंगाधरपंतांनी प�ुहा �वत:�या मलुखात परत�याचा �वचार स�ु केला. त�ेहा �यांचे



�चरंजीव (�ु�तशा��कार बाळासाहेब आचरेकर) बाळकृ�ण सहा वषा�चे होत.े मलुावर घरचे, वडीलधाºयांचे स�ंकार �हावेत
व �यांचा सहवास मलुाला �मळावा असा �वचार �यामागे होता. पण �वमलुखात परत ये�याचा गंगाधरपंतांचा �नण�य
चकु�चाच होता बहुधा. �नदान पुढ�या काळात घडले�या गो�ट� बारकाईने पा�ह�या असता तर� तसचं �हणावसं ंवाटतं.

 
   �यावेळी असा योगायोग घडला. �कल��कर- नाटक मंडळीमधले स�ुव�यात गायक-नट बळवतंराव नाटेकर हे

प�ुया�या ‘�े�नगं कॉलेज फॉर मेन’ येथे गायनाचे �श�क होत.े त े१९०९ साल� �दवंगत झाले. �यांची  �रकामी जागा
भर�यासाठ� मुबंई�या ‘टाई�स ऑफ इं�डया’म�ये आलेल� जा�हरात गंगाधरपंतां�या नजरेस पडल�. राजकोटचं राजेशाह�
‘राजकुमार कॉलेज’ सोडून केवळ घर�यां�या आ�हा�तव प�ुया�या ‘�े�नगं कॉलेज’म�ये ये�याचा आचरेकरांचा �नण�य
अ�यंत धाडसी तसेच �वकरत्�ृवावर असले�या �चंड �व�वासापोट� घेतलेला �नण�य �हणावा लागेल. �ांत कोणताह�
असो, जागा छोट� �कंवा मोठ� असो; आप�याला जे करायचं आहे, त े कुठेह� राहून उ�मच करता येईल, अस ं �यांना
ठामपणे वाटलं. प�ुया�या या जागेसाठ� चाळीस अज� आले होत.े शवेट� अस ंठरलं क� सव� उमेदवारांची लेखी व त�डी
पर��ा �यावी. पर��ा घेतल� गेल�. �या पर��ेत गंगाधरपंत प�हले आले आ�ण �यांची या जागेवर �नय�ुती झाल�.

 
प�ुया�या �े�नगं कॉलेजम�ये आच◌ाय� आचरेकरां�या तासाला �व�या�यांची तडुुबं उपि�थती राह�. यामळेु

गायनाची समजदार� वाढ�व�याचा आचाय� आचरेकरांचा हेत ूसफल होई. आचरेकरांचा �े�नगं कॉलेजमधला काळ �यां�या
गायन कतृ��वाचा आ�ण नव�न�म�तीचा काळ ठरला. अनेक गो�ट� �यांनी न�याने �शकून घेत�या. उदू� भाषा, खगोल-
�यो�तष, र�नपर��ा, घ�याळ इ�याद� य�ंांची द�ु�ती यात त ेवाकबगार झाले. उदू�चे �श�क गरैहजर असले तर �यांचा
उरद्चूा तासह� गंगाधरपंत घेत. वा�य द�ु�त क�न प�ुहा उ�म वाजती करणं, हे तर त◌्यांना सहजसा�य होत.ं पण
वा�य न�याने बनवणं ह� अवघड �व�याह� �यांनी आ�मसात क�न घेतल� होती. राजकोटला असताना केलेल ं�लखाण व
बन�वलेल� वा�य �यांनी इथे आणल�च होती. त ेकाम इथे जोरात स�ु झालं. �यांनी घर�या घर� पाच बीन बन�वले.
आ�ण �वशषे �कारचा मदंृगह� तयार केला. गंगाधरपंत हे भारतीय संगीत व संगीतशा��ाचे �न�णात �ानवंत होत.े
�वसा�या शतका�या स�ुवाती�या काळात पं. गंगाधरपंतांचा ‘बीनकार’ व ‘संगीतशा���’ �हणनूच दबदबा व लौ�कक
होता. ‘�हदंगंधव�’ प.ं �शवरामबुवा �दवेकर, ना. द. तांबेशा��ी आ�ण असे �कतीतर� मात�बर गायक आचाय�
गंगाधरपंतांचे �श�य. गंगाधरपंतांचे संगीतशा�� सबं�ंधत लेखन कायमच गायक, वादक व अ�यासकांना
सयू��काशासारखं माग�दश�क ठरलं आहे व पुढेह� राह�ल.

 
भ◌ारतीय संगीत : �वरमीमांसा शा��ीय संगीतराग प�धती, �वरशा��ातील गुणो�रे, भारतीय सगंीत-

�वरशा��, चल व �ुव वीणा, संपणू� �ु�तमंडल, ष�जपचंम भाव व बावीस �ुतींची �थाने, �तुींची �वरांत �वभागणी,
चलवीणेत व �वुवीणेत �वरसं�मण, श�ुधकाक�य�तर अवा�चीन वीणा, केदारथाटातील �ु�त�वर�स�धांत, ष�जपचंमांची
अ�वकृतता, केदार रागल�ण व केदारातील ज�यथाट, श�ुधक�याण थाटा��त राग, �च�लत वीणेवर�ल म�यमा�या
तारेने �वरांची बदललेल� नावे- हे सव� लेखन पाहता गंगाधरपंत आचरेकरां�या �वरशा��ामधील काम�गर�ची काह�
क�पना येईल. तथा�प, ‘म�सर�कृता मछू� ने’चे दोन भाग ह� आज द�ुम�ळ झालेल� �यांची छोट� ठाशीव प�ुतकं अपार
मह�वाची आहेत.

 
   �यांचे संगीत�वषयक �योग पाहता त े महान शा��� होत े हे ल�ात येत.े सारणा �योगाच ं सतार�वर

�द�दश�न �थम �यांन◌ी केल.ं असा �योग संगीत �व�वात �थमच घडला. आचाय� गं. �भ. आचरेकरांनी �हदं�ुथानातल�
प�हल� �ु�तपेट� �स�ध केल� आ�ण भारतीय संगीतातील रागांमधील �वरांचे दज� �य�त कर�याचे साम�य �तला �दले.
�यांची �ु�तपेट� हे एक अ�भनव क�पक संशोधन होय. यासाठ�चा अ�यास जर� त ेआय�ुयभर करत आले होत,े तर�
��य� ह� �ु�तपेट� तयार झाल� त ेसाल होतं १९२७. बावीस �ुतींची ह� हाम��नयम �यांनी वया�या बेचाळीसा�या वष�
बनवल�.

 



   आचाय� गं. �भ. आचरेकरकृत बावीस �तुींची ह� हाम��नयम तयार झाल� आ�ण त�काल�न व�ृप�ांमधनू
�तची �चंड �ततुीपर चचा� स�ु झाल�. गायक, वादक, जाणकारांना कौतकु वाटाव ं असाच हा शोध होता.
गंगाधरपंतांब�दल व�ृप�ांमधून गौरवा�पद �लखाण छापनू येऊ लागलं. हाम��नयम जाणकारांना या �योगाच ंकौतकु
होतं. तसंच कुतहूलह� होतं. साहिजकच प�ुया�या �टळक रोडवर, �चमणबागेत�या गंगाधरपंतां�या घर� उ�सकु
जाणकारांची र�घ लागून रा�हल�. यात मोठमोठे गायक, वादक होत.े गंगाधरपंत ��येकाला अ�तशय आवडीने या
�ु�तपेट�चं दश�न घडवत होत.े तं� समजावून देत होत.े अ�यास ूलोक �यां�या बोल�यातनू नो�स काढत. काह�ंनी या
�ु�तपेट�चे आराखड,े �च�, रेखांकनह� काढल�. काह�ंनी छाया�च�हं� काढल� व तो �वषय आपाप�या पर�ने, कुवतीनसुार
समजून घे�याचा �य�न केला. अथा�त, या साºयामागे लोकांना वाटणारा या पेट��वषयीचा आदर, कौतकु व �ेम हेच
होतं. खरं तर आचाय� गंगाधरपंतांनाह� हा �वषय अपार आनंदाचा ठरावा. पण नाह�. ��य�ात एक वेगळाच उप�व व
श�ुलका�ट गंगाधरपंतां�या मागे लागलं. रामे�वरकृपेने एक अ��तम व�त ूगंगाधरपंतां�या हातनू घडवनू घेतल� होती.
पण �नयतीने काह� वेगळंच करायचं ठरवलं होत.ं खरंतर राजकोटसार�या अपार आदरा�या वातावरणातनू �वमलुखात
ये�याचा पंतांचा �नण�य हाच �नयतीचा �तढा डाव होता. ह�च �न�म�ती पतंांनी राजकोटम�ये असताना केल� असती तर
�तथ�या लोकांनी पंतांना सव�तोपर� सहकाय� देऊन �यांची क�त� जगभरात पोहोचवल� असती.

 
   पण इथे त ेहोणे न�हत.े असं�यांना पंतांब�दल �चंड आदर वाटला. पण बोटांवर मोज�याएवढे काह� असेह�

होत े�यांना ती �ु�तपेट� ताबडतोब �वत:कड ेहवी होती. �यांनी पतंांकड ेतसा आ�ह धरला. ��स�ध हाम��नयम वादक
गो�वदंराव ट�बे यांनी तर पतंांकड े ह�टच धरला. �यांनी ती पेट� एकदा पा�हल�. त े �या ��ुतपेट�वर ल�ुध झाले.
हाम��नयम वादनातले कसबी कलाकार आ�ण उ�म जाणकार असेल�या गो�वदंरावांना या पेट�ने भरुळ घातल�. ते
वारंवार गंगाधरपंतां�या घर� जाऊ लागले. कधी एकटे, कधी अनेकांना सोबत घेऊन. ट�बे यांनी ती पेट� काह�वेळा
वाजवून पा�हल� आ�ण �यांनी आचरेकरांकड े�या �कंवा तशा दसुºया ��ुतपेट�चा ह�ट धरला. गो�वदंराव गंगाधरपंतांपे�ा
वयाने चार वषा�नी मोठे. पण पंतांनी यावेळी एखा�या लहान मलुाला समजवाव ं तसं गो�वदंरावांना समजावल.ं ते
�हणाले, ‘मला या �ु�तपेट�चं पेटंट �यायचं आहे. �यासाठ� मी �य�न कर�त आहे. जे�हा मला पेटंट �मळेल त�ेहा
�ह�यासारखी का? ह�च �ु�तपेट� मी त�ुहाला देईन.’ गंगाधरपंतांची या �न�म�तीच ं पेटंट घे�याची इ�छा होती.
त◌्यामागची �यांची भ�ूमका एखा�या �यावसा�यक◌ाची न�हती. तर एखा�या तप��याची होती. काळा�या ओघात पढेु
पढेु अशा �ु�तपे�या बनवायचा �य�न करणाºया कारा�गरांनी ��ुतशा��ा�या �नयमांशी तडजोड क� नये, कुणा
नव�या�या हातून या बनावट�त काह� चूक, काह� �टु� राहून जाऊ नये, ह� �यांची तळमळ होती. तसे झा�यास संगीत
�े�ात�या या पथदश�क, मह�वाकां�ी �योगाचे ��ट �प लोकांसमोर येईल व मळू�या उ�कृ�ट सशंोधनाचे अवम�ूयन
होईल. तसे होऊ नये यासाठ� �यांना ‘पेटंट’ �यायचं होत.ं

 
एका सकाळी गंगाधरपंत उठले आ�ण उशाशी बावीस �ुतींची संवा�दनी पाहून थ�क झाले. असे काह� घडले

न�हत.े आचºयाला रामे�वर मं�दरा�या आसपास�या माडा-पोफळीं�या बागांम�ये, �हर�यागद� आमरायांम�ये को�कळे�या
कुहू कुहूची सा, प, ... सा, प, अशी सरुात न�कल क�न को�कळेला �चडवणाºया छो�या गंगाधरापासनू त े राजकोट
आ�ण नंतर प�ुया�या कॉलेजांम�ये �ु�तशा��ी आचाय� गं. �भ. आचरेकर हो�यादर�यानची त�बल तीन तपांची घोर
सरेुल तप�चया� होती या अजोड संशोधनामागे. पण लोकांना हे कळत ेतर पढेु घडत गेले त ेना घडत.े

 
   लोकांनी घर� येऊन �ु�तपेट� बनवून दे�याचा लकडा लावणं मग रोजचंच झालं. या �काराने शांत �च�ाचे,

अ�यासू व�ृीचे गंगाधरपंत �ासनू गेले. �यांनी ‘पेटंट’साठ� अज� करावा आ�ण अशा आग�यावेग�या सशंोधनाच ं पेटंट
�यांना आदरपूव�क �दलं जावं हा खरं तर �यांचा ह�क होता. पण �क�येक वष� �य�न क�न �यांना शवेटपय�त या
�ु�तपेट�चं पेटंट �मळालं नाह�. कालाय त�मै नम:

 
पढेु �गरगावात कांदेवाडीत रहाणाºया एच. पी. भगत या कारा�गरांना मदतीला घेऊन र�नकांत रामनाथकरांचे



वडील रघवुीर रामनाथकर यां�या मदतीने गो�वदंराव ट�बे यांनी गंगाधरपंतां�या रेखा�च� ंव फोटो�ा�सनसुार नवी पेट�
बनवून घेतल� आ�ण त ेती आवडीने वाजवू लागले. ती पेट� त ेशवेटपय�त वाजवत. �या पढु�या काळात ट�बे यांनी तशा
पे�या अनेकांना बनवून �द�या.

 
   पण �तकड े गंगाधरपंतांना मा� पेटंट न �मळा�या�या �करणाचा फार मन�ताप झाला. या �य�नात

असतानाच १९३७ साल� �यांना प�ाघाताचा झटका आला आ�ण १९३९ साल� त े �दवंगत झाले. �यांचे लेखन, अनेक
वा�या◌ंची नव�न�म�ती थांबून गेल� आणि◌ भारतीय शा��ीय संगीताला अपूव� देणगी असलेल� �यांची लाडक�- ��ुतपेट�
अ�ाता�या अंधारात �दसेनाशी झाल�.

 
गंगाधरपंतांचे थोरले �चरंजीव बाळकृ�ण यांचा ज�मह� आचरे येथेच झाला. १७ जनू १९०४ हा �यांचा

ज�म�दवस. बालपणी त ेव�डलांसह राजकोटला होत.े १९०९ त े १९२६ हा काळ त ेप�ुयातच होत.े १९२३ साल� मॅ��क
उ�ीण� होऊन �यांनी �लि��बंग व इले����सट� कॉ��ॅ�टर�या �यवसायात �गती केल�. पढु�ल दोन वषा�त त ेमुबंईत
�था�यक झाले. पण १९३७ साल� गंगाधर पंतांना प�ाघात झा�यापासनू त ेप�ुयात परत आले. गव�या मा�तीजवळचं
�यांचं वा�य �व�� व द�ु�तीचं मोतीवाले पं�डतां�या वा�यातलं दकुान (१९३८-१९५७) अजनूह� अनेकांना आठवत असेल.

 
   ��णश�येवर पडले�या व�डलांची सेवा करणे व वा�य �व��च ं दकुान चालवणं हा �यांचा �दन�म झाला

होता. व�डलां�या बाजलूा बसनू �यांनी सां�गतलेल ं��ुतशा��ाबाबत, संगीत �वद◌्योशी संब�ंधत इतर �ववेचन, वा�य
�न�म�ती तं�ाबाबत सां�गतलेला श�दन ्श�द सुडौल अ�रात �लहून काढ�याच ंतर �यांनी �तच घेतल ंहोत.ं गंगाधरपंतांचं
नव�न�म�तीचं ठ�प पडलेल ंकाम एव�या ताप�यानंतर, एव�या वषा�नंतर अशा र�तीने प�ुहा एकदा पनु��जी�वत झालं
होतं.

 
   बाळकृ�ण �हणजेच पढेु �यांना �ु�तशा��कार बाळ◌ासाहेब आचरेकर �हणनू ओळखल ंगेल ंयांचा �वत:चा

संगीत�वषयक अ�यास व�डलां�या सहवासाने �चंड झाला होता. �यांचं �वत:चं �लखाण अफाट होत.ं वाच�यासाठ�
आणलेले संदभ��ंथह� त े संपणू� ह�त�ल�खत �व�पात उतरवनू घेत असत. गंगाधरपंतांचं �वत:च ं �लखाणह� भरपरू
�माणात होतं. एकूणच �यां�या �चमण बागेत�या घरात गंगाधरपंतांचं �लखाण, बाळासाहेबांचं �लखाण व ह�त�ल�खत
संदभ� �ंथां�या आव�ृया अशी �चंड �ंथसंपदा साठल� होती. सगंीतशा��ाचं एवढं �ान असनूह� बाळासाहेबांनी
उपजी�वके�या इले����सट��या �यवसायात पूण� ल� गंुतवलं होत.ं कारण �ु�तपेट�बाबत वडील गंगाधरपंत यांना आलेले
कटू अनुभव �यांनी पा�हले होत.े �यामुळे १९२६ त े१९३७ ह� दहा वष� �यांनी मुबंईत �यवसायात पणू� ल� �दलं. �नयती
गंगाधरपंताचं काय� मोडीत काढू पाहात होती. पण रामे�वर �यां�या पवू�प�ुयाईचं फळ �यां�या पदरात टाकू पाहात होता.

 
गंगाधरपंतांना प�ाघात झा�या�या वाईट कारणा�तव का होईना, पण बाळासाहेब प�ुहा �ल�हत ेझाले. पतंांना

सहा�य करत ेझाले. १९३९ साल� गंगाधरपंतांनी अखेरचा �वास घेतला. �यानतंर बाळासाहेब प�ुयातच कायम रा�हले.
�यांचं �लखाण स�ु होतं. �या �ु�तपेट�संदभा�त कोणीह� अ�यासक भेटायला आले तर �यांना बाळासाहेब
गंगाधरपंतां�माणेच पेट�चं त�ं समजावून देत. �ु�तपेट� दाखवत. मायेने �शकवीत. पण सगळं सथं चाललं होत.ं कुटंुब
होतं. जबाबदाºया हो�या. वषा�नुवष� मागे पडल� आ�ण �ु�तपेट�स�ुधा.

 
   १९६३ �या �डस�बरम�ये एक घटना घडल� आ�ण आचाय� आचरेकरां�या �ु�तशा��ात�या काया�ने प�ुहा

हंुकार भरला. झालं होतं असं क� पं. बाळकृ�णबवुा क�पले�वर� यांनी �ल�हलेला ‘�ु�तदश�न’ नावाचा एक �ंथ ‘सकाळ’ या
व�ृप�ाकडून पर��णासाठ� बाळासाहेबांकड े आला. ‘�ु�तदश�ना’त खारट तरुट मजकूर व �ाचीन सगंीतशा��ीं�या
काया�बाबत ट�का कशी आहे हे अनेकांना माह�त आहे. �यात गंगाधरपंतां�या काया�वरह� ट�का आहे. त ेसव� वाच�यानतंर
बाळासाहेबांना ��न पडला क� �या आप�या व�डलां�या �वरशा��ा�या �स�धा�ताला एकेकाळी सपंणू� �हदं�ुथानात



इतक� मा�यता होती, �याचे एकाएक� इतके अवमू�यन कसे झाले?
 
मग �यांनी अ�यासास �ारंभ केला. अ�रश: अहोरा� ज�ुया-न�या संगीतशा�� �ंथांच ं वाचन, प�र�शलन,

मनन, �न�द�यास केला. एका�तेने. एकल�या�माणे! कारण आता वडील न�हत.े बाळासाहेब �वत: साठ�ला पोचले होत.े
पण �यांनी संगीताची उपासना चालवल�. वडील ��णश�येवर पड�या पड�या �ु�तशा��ाचं जे �ववेचन �यांना सांगत
असत त े �यां�या मन:च�ूसमोर सा�ात उभं राहू लागलं. �यांना �ुतीं�या ग�णतांचा उलगडा होऊ लागला. स�ंकृत,
मराठ�, इं�जी संदभ��ंथां�या केले�या ह�त�ल�खत नकला कामी आ�या. �ु�तशा�� हा अवघड �वषय �यांना
�फ�टकासारखा खोलवर �व�छ �दस ूलागला. �याचे धागेदोरे, परंपरा, �यांची गंुतागुंत, �यातले माग�, ��न, सोडवणकु�,
�दशा- सव� डो�यांसमोर �का�शत झाले. या तप�चय�तनूच ‘संगीतकला�वहारा’त ‘�ु�तदश�न’ �ंथा�या पर��णाचे पधंरा
द�घ� लेख उदयाला आले. या अ�यासामधूनच पढेु ‘भारतीय संगीत व संगीतशा��’ हा संगीत �े�ाला पथदश�क व
पजूनीय असलेला �ंथ �यां�या हातून �ल�हला गेला. या �ंथानेच �यांना ‘�ु�तशा��कार’ ह� उपाधी �मळाल�.

 
   या �ंथातलं बाळासाहेबांचं सव� �ववेचन नवीन, शा��ो�त आ�ण मलूगामी आहे. एवढेच नाह� तर ते

यिु�त�स�ध आहे. �यां�या संयिु�तकत�ेया कैचीतनू बाहेर पड�यापवू� कोणालाह� प�ुकळच �चतंन कराव ंलागेल आ�ण
तर�ह� सटुता येणार नाह� असं अर�व�द मगं�ळकर यांनी �ल�हलं आहे. �ाचीनांचा ��ुत�स�धांत हा बाळासाहेबांचा जणू
�वु आहे. या �वुन��ा�या साहा�याने त े खडंन-मडंना�या उलट सलुट �वाहांमधनू आपल� नौका इ�ट �दशनेे
वलह�वतात. संगीताचे �व�नशा��, �तुी, �वर आ�ण आजचे हाम��नयम हे वा�या हा �वषय बाळासाहेबांनी शा��ो�त
प�धतीने आ�ण िज�हा�याने च�च�ला आहे. गांधार �ाम, ष�ज, म�यम�ाम या भारतीय सगंीतातील तीन �ामांचे
वाचनीय �ववेचन अनेक �ठकाणी बाळासाहेबांनी केले आहे. बाळासाहेबांचा हा �ंथ १९७४ साल� �लहून पणू� झाला.
महारा�� रा�य सा�ह�य सं�कृती मंडळा�या ल�लत कला�वषयक सशंोधन व �काशन योजनेअतंग�त १५ ऑग�ट १९७४
रोजी हा �ंथ मुबंईतनू �का�शत झाला. अशा र�तीने संगीतशा��ाचा जो सखोल अ�यास गंगाधरपंतांनी केला होता,
�याचा कळसा�याय �यां�या �चरंिजवांनी बाळासाहेबांनी �ल�हला.

 
हा �ंथ ��स�ध झा�यानंतर प�नास, साठ आ�ण स�र�या दशकात�या सव� महान गायकांची, सगंीत

अ�यासकांची बाळासाहेबांकड े �ु�तशा�� समजून घे�यासाठ� अ�रश: र�घ लागल�. बाळासाहेबांनीह� ��येकाच ंसमाधान
केलं. व�ृधाव�थेत मधमेुहा�या अ�तरेकाने बाळासाहेबांना फार �ास झाला. या दखु�यातच पढेु दहा वषा�नतंर त े गेले.
परंत,ु हयात असेपय�त �यांनी गंगाधरपंतांचं, �वत:चं �लखाण, �ंथस◌ंपदा व गंगाधरपंतांची सव� वा�य व �वशषेत:
�ु�तपेट� जीवापाड सांभाळल�. त े हयात असेपय�त अनेक गायक-वादकांनी ती �ु�तपेट� ह�तगत कर�यासाठ� �नरंतर
�य�न केले. मा� आचाय� गंगाधरपंतांचे त ेअलौ�कक संशोधन बाळासाहेबांनी नेमके कुणा भा�यवंता�या हाती सपुदू�
केले, केले �कंवा नाह� हे काह�च आ�हाला कालपरवापय�त माह�त न�हत.े बाळासाहेबांचे �चरंजीव गरवारे कॉलेजम�ये
�ोफेसर होत ेएवढे माह�त होते. पण घरा�यात खोलवर गेले�या संगीतशा��ा�या मळुांच ंपढेु जतन, सगंोपन झाल ंक�
नाह� हे कळायला माग� न�हता. एकुणातच गंगाधरपंतांची पेट� प�ुहा एकदा अ�ाता�या घन�त�मरात अ��य झाल� होती
बहुधा.

 
   गंगाधरपंतां�या ‘�या’ पेट��वषयीचं गूढ आकष�ण मनात ठेवनूच संगीत �े�ातला ��येकजण वावरत होता.

�या अनेकांपकै� हाम��नयमवादक तळुशीदास बोरकर हेह� एक होत.े बोरकर वीस वषा�चे असतानाची गो�ट. साल १९५३.
‘महा�वेता’ हा ऑपेरा �यावेळी जोरात चालला होता. याम�ये बोरकर पेट�वर साथीला होत.े या दौºयां�या �न�म�ाने
�यांना सलग चार म�हने गो�वदंराव ट�बे यांचा सहवास लाभला. या दौºयात दोघांम�ये छान �नेह �नमा�ण झाला.
गो�वदंराव वयोव�ृध झाले होत ेआ�ण बोरकर होतक�. वय लहान असलं, तर� लहान वयातच छोटा गंधव� आ�ण पी.
मधकुर (पेडणेकर) या गु�त�ुय �भतृींचा वरदह�त लाभ�याने बोरकर संवा�दनी अ�यासात �न�णात होत.े पी. मधकुर
यां�याकड ेअस�यापासूनच �यांना ‘�य�ूनगं’चा हात लाभला होता. �यात अ�धका�धक �शक�याची इ�छा होती. बोरकर



नसुत ेवादक न�हत ेतर त ेसंवा�दनी साधक होत.े एकदा �यांनी गो�वदंरावांकड े‘मला तमुचं वादन ऐकायचयं. एकदा
पेट� वाजवून दाखवा’ असा आ�ह धरला. हो नाह� करता गो�वदंराव तयार झाले. �यांनी आपल� लाडक� �तुींची पेट�
आणवल� आ�ण बोरकरांना पाऊण तास पेट� ऐकवल�. पेट�चे सरू ऐकून बोरकर म�ंम�ुध झाले. �यांनी गो�वदंरावांना
�वचारलं, ह� पेट� इतक� मधरू आ�ण नेम�या सरुात कशी वाजत?े त�ेहा गो�वदंरावांनी तीस वषा�पवू�चा गंगाधरपंतां�या
�ु�तपेट�चा पणू� इ�तहास �यांना सां�गतला व �हणाले- ‘हे काह�च नाह�. त�ुह� जर गंगाधरपंतांची बावीस �तुींची पेट�
ऐकल�, तर आनंदाने बेहोश �हाल!’ �यांनी बोरकरांकड े �या पेट�च ं रसभर�त गुणवण�न केल ं व अ�यापह� ती
बाळासाहेबांकड े अस�याचं सां�गतलं. त े सव� ऐकून बोरकरांना �या �ु�तपेट�चा �यासच लागला. �या आकष�णातनू
�ु�तशा��ाची आवड �नमा�ण झाल�. त े ��येकाकड े‘�ु�तपेट�’ आ�ण बाळासाहेब हा �वषय काढत. समोर�याला बोलता
करत- काह� अ�धक मा�हती �मळते का पाहत. असं करता करता म�ये वीस वष� गेल�.

 
पचंाह�र�या आसपास एक �दवस मेहबबू खाँ साहेबांचे �श�य �व�ठल पटवध�न यां�याकडून �यांना

बाळासाहेबां�वषयी जा�त मा�हती �मळाल�. पटवध�न र�नकांत रामनाथकरांचे �म� होत.े रामनाथकरां�या व�डलांनीच
भगत यां�या मदतीने गंगाधरपंतां�या पेट�ची हुबेहूब ��तकृती क�न ट�बे यांना �दल� होती. रामनाथकर यां�या मदतीने
बोरकर बाळासाहेब आचरेकरांकड े पोहोचले. स�र�चे बाळासाहेब मधमेुहाने ��त होत.े पण �यांची नजर र�नपार�याची
होती. बोरकरांनी बाळासाहेबांशी �द�घ� चचा� केल�. मनभर ती पेट� पा�हल� व समाधानाने घर� गेले. नतंर �कती तर�
वेळा मलुाखती झा�या. एकदा बोरकरांनी बाळासाहेबांना नम�कार केला व धीर क�न �हणाले, ‘ह� पेट� माझ◌ा
परमे�वर आहे. आपण ह� मला �याल का?’ आजवर अनेक अ�तरथी-महारथींना बाळासाहेबांनी न�पणे परत पाठवलं
होतं. गेल� प�नास वष� ती पेट� जीवापाड जपल� होती. ती पेट� �यां�या व�डलांचं ‘फा�ड’ होती. ती पेट� संगीत �े�ाचा
अ�भमान होती. ती पेट� �यां�या गवा�चं �थान होती. ती पेट� �यां�या घरा�याचा ‘मान�बदं’ू ह◌ोती. ती पेट� �यां�या
व�डलांचं ‘�व�न’ होती. आ�ण ती पेट� �यांचाह� परमे�वरच होती. �म�नटभर �नरव शांतता पसरल�. बाळासाहेबांनी डोळे
�मटून घेतले. �यां�या डो�यांसमोर गे�या प�नास वषा�तल� ��येक घटना तरळून गेल� असेल. आता त ेथकत चालले
होत.े ती पेट� मागणारा असा कोमल सरेुल हात प�ुहा आप�या हयातीत समोर येईल का? असचं वाटलं असावं बहुधा
�यांना. �यांनी सावकाश डोळे उघडले- बोरकरां�या डो�यात खोलवर पा�हलं व उ�गारले- ‘�दल�’! �दल�. पण
अ�यासासाठ�. इथे येऊन सखोल अ�यास करा. मी �वतः त�ुहाला र�तसर �श�ण देईन. बोरकरांनी ती आ�ा �माण मानल�.

पढेु जे�हा बाळासाहेब गेले त�ेहा मा� एक �दवस बोरकर यां�या कानी खबर आल� क� �टळक रोड वर राहाणा�या
बाळासाहेबां�या एका प�र�चत स�गहृ�थांनी ह� �ु�तपेट� �वतः�या ता�यात घेतल� आहे. ती �या गहृ�थांनी आचरेकरां�या
घरातून कशी व काय कारणाने बाहेर आणल� कळायला माग� न�हता. पण ते सव� ऐकुन बोरकर अ�व�थ झाले. ते धावतपळत �या
�य�ती�या घर� गेले. �यांनी पेट�ची आ�थेने चौकशी केल� व ती पाह�यास मा�गतल�. जे�हा पेट� समोर आल� त�ेहा बोरकरांना ते
��य पाहून अपार दःुख झालं. �ु�तपेट� तीच होती. काळीभोर. देखणी. परंत ुती�या चारह� �र�स काढुन घेत�या गेल◌्या हो�या. (
काढुन घेतले�या �या चार �र�स�या दोन �वतं� पे�या बनवून �या गहृ�थांनी �या मो�या �कंमतीला �वक�या हो�या.) र��स�या
�या �रका�या पोकळीत वाकून पहाताना बोरकरांना बाळासाहेबांकड े�शकतानाचे जनेु �दवस आठवले. �या स�ुन पोकळीत �यांना
गंगाधरपंतांचा चेहरा �दसला. �यांनी मनाशी काह� ठरवलं. डो�यांतलं पाणी �न�हाने मागे परतवनू �यांनी �या �य�तीकडे
उरले�या पेट�ची मागणी केल�. आता ती पेट� कोणीह� घेऊन गेलं तर� �या �य�तीला काह� सोयरसतुक न�हत.ं बोरकरांनी पेट�
उचलल� व घर� आणल�.

 

   �नमा�ण झा�यापासून गेल� प�नास वष� ती पेट� दोन संगीतशा��ीं�या सहवासात रा�हल� होती. आज ती
एका संगीत साधका�या हाती आल� होती. आता ती बोरकरां�या घरात आल� होती. बोरकरांनी अ�यास स�ु केला.
बोरकरांनी ती पेट� पवू� �यवि�थत अ�यासल� होती. हाताळल� होती. �याची र◌ेखांकनं �यां�याकड े होती. बाळासाहेबांनी
समजावलेल� रचना डो�यात प�क� झाल� होती. आता �यांनी कंबर कसल�. पेट�ला वाजती कर�यासाठ� बरंच काम करावं
लागणार होतं. आचरेकरां�या पेट�चं मटे�रअल �वदेशी होत.ं चांगले सरू,�मळतात का पाह�यात वष� गेल�.

 



१९९२-९४ �या आसपास कारागीर �जापती यां�याकडून बोरकरांनी �तला सरू लावनू घेतले. पण त ेहोत ेदेशी
सरू. त े वाजेनात. बोरकर �नराश झाले नाह�त. त े �य�नशील होत.े शवेट� �यांनी काह� ठाम �नण�य घेतला.
आचरेकरां�या पेट�ची सपंणू� संरचना अ�यासल� आ�ण २००० सालात दशरथ बेनगुड ेया कारा�गरांना बरोबर घेऊन न�या
मटे�रअलम�ये ‘�या’ पेट�ची हुबेहूब नवी आव�ृी तयार कर�या�या �क�पात �वत:ला गंुतवनू टाकल.ं सात वषा�नी नवी
पेट� बांधल� गेल�. २००७ साल� खास जाह�र काय��म क�न ह� नवी पेट� बोरकरांनी र�सकांसमोर सादर केल�,वाजवल�
व �तचा सव� इ�तहास सांगून आचाय� गं. भी. आचरेकर व बाळासाहेबांचं ऋण �य�त केलं. ‘साथसगंत’ या आप�या
आ�मकथनात प�म�ी पं. तळुशीदास बोरकर यांनी हा सव� इ�तहास व आचरेकर �पता-प�ुांच ंकाय�  व बाळासाहेबांचं
सहकाय� या �वषयी स�व�तर �ल�हलं आहे. बोरकर ग�ुजींनी ह� नवी पेट� पढेु व◌ां�या�या शारदा सगंीत �व�यालयात
ठेवल�. आचरेकरांची पेट� �वदेशी सा�ह�यापासून बनलेल�, वजनाने हलक� व वापरायला अ�तशय सोपी होती. बोरकरांची
नवी पेट� सागवानी लाकडाची,देशी सा�ह�याची व अवजड आहे. साहिजकच ने�या-आण�याला जड पडू लागल�. बोरकर
शारदा �व�यालयात पेट�चे वग� घेतात. सतत वाजती राहावी �हणनू �यांनी ह� नवी पेट� �तथे ठेवनू �दल�. आता बोरकर
गु�जींनी स�र� ओलांडल� आहे. ह� पेट� सतत अ�यासल� जावी अशी �यांची इ�छा. पण वाजवायची तर ��ुतशा��ाचं
सखोल �ान पा�हजे. �या�शवाय त ेश�य न�हत.ं आता�या न�या काळात असा अ�यास आ�ण ��ुतशा��ाची आवड
असलेला �ानी पं�डत �मळणं अवघडच. या न�या पेट�च ं पढेु काय होणार?ह� �चतंा गु�जींना अ�व�थ कर�त होती.
गंगाधर पंतांचं म�ूत �मंत ��ुतशा�� लयाला धाड�याचं �नयतीने �न�ून ठरवलं होत.ं पण रामे�वरा�या मनात काह�
वेगळंच होतं.
 
�ु�तशा��ा�या �यासाने झपाटलेला एक वेडा प�ंडत अजनू �श�लक होता. पं. मकुुल �शवप�ु- सा�ात गंधव�. पं. कुमार
गंधवा�च �चरंजीव पं. मकुुल �शवपु� त�ेहा बावीस वषा�चे होते. बाळासाहेब आचरेकरांचा 'भारतीय सगंीत व सगंीत शा��'
हा �ंथ प◌�का�शत झा�यापासून मकुुल घरात व�डलां�या त�डून सतत बाळासाहेब, गंगाधरपंत व ��ुतशा�� या �वषयीच
ऐकत आले होते. कुमारजींचे सव� �म� गायक, वादक, अ�यासक वेगवेग�या �े�ातले �व�व�जन. वेगवेग�या �े�ातले
हे सगळे �व�वान �या काळात जे�हा जे�हा एक� जमत, त�ेहा त�ेहा हा एक �वषय प�ुहा-प�ुहा �नघे. कधी प.ु ल.
देशपांड��या घर�, कधी वामनराव देशपांड�ेया घर�, कधी वसंतराव देशपांड��या घर�, कधी देवासला भानकुुलम�ये, कधी
कुठे काय��मानंतर �ीन�मम�ये, कुमारजी �हणत- 'एकदा वेळ काढून बाळासाहेबांकड ेजाऊन बसलं पा�हजे. ��ुतशा��
समजून घेतलं पा�हजे. बाळासाहेब छान �शकवतात' - मग चचा� रंगे. सारणा �योगाची. बावीस �तुीं�या पेट�ची.
 
मकुुल सग�यांचं ऐकून घेत. कानात साठवीत. मनात उजळणी करत. सारखा तोच �वचार �यां�या डो�यात घोळत राह�.
'कसं असेल हे अ�भनव सशंोधन? �ुतींची ग�णतं �कती ि�ल�ट! कशी समजावत असतील हे बाळासाहेब? आ�ण आहेत
तर� कोण ते? �यांचं नाव असं सव�तोमखुी आहे. कधी जाणार हे सतत दौºयावर असलेले �य�त लोक �यां�याकड?े
आपणह� अस ूका �यावेळी बरोबर? ...' सतत �यांचं मन �या �वचारात �य� राहू लागलं. �यांनी काह� �दवस वाट
पा�हल�. पण एक �दवस मा� �यांची उ�कंठा �शगेला पोहोचल�. �यांनी तडक पणेु गाठले. ते आचरेकरां�या घर�
थडकले. १९७७ साल होतं ते. प�ंयाह�र��या बाळासाहेबांनी �यांना �ेमाने बसवून घेतलं. मायेने वागवल.ं प�ह�या
�दवसापासूनच �शकवणं, समजावणं स�ु केल.ं मग अशा काह� बठैका झा�या. खरं तर त�ेहा बाळासाहेबां�या पायांना
मधमेुहा�तरेकाने जखमा झा�या हो�या. �यां�या चाल�या-�फर�यावर मया�दा आ�या हो�या. तर�ह� ते समरसून
�व�याादान देत होते. कारण समोरचा �श�य देहभान हरपनू �शकत होता.

 
   बाळासाहेबांनी �या दोन वषा�त मकुुलना �ु�तशा��ाचं संपणू� �◌ान �दलं. ती �तुीपेट� मा� मकुुल यांना

पाहता आल� नाह�. पढेु मा� मकुुल यां�या आय�ुयात आय�ुय पालटून टाकणार� ि�थ�यतंरं घडल� आणि◌
बाळासाहेबांकड ेचाललेलं �व�याज�न थांबनूच गेलं. पढेु बाळासाहेब या जगातनू जाईपय�त दोघांची प�ुहा भेट झाल� नाह�.
म�ये खपू-खपू वष� गेल�.

 



आता लोक मकुुलजींना शा��ीय संगीता�या �े�ात सव��च �थानी पाहात होत.े मध�या सपंणू� काळात,
सग�या ि�थ�यंतरात �ुतीशा��ाची बाळासाहेबांनी �शकवलेल� ग�णतं मकुुलजीं�या मनात सतत मांडल� जात होती.
गंगाधरपंतांचे �योग, बाळासाहेबां�या मखुातनू प.ं मकुुल �शवप�ुां�या ब�ु�धमान डो�यात येऊन बसले होत.े बा�वशी�या
वयात मकुुलजींना बाळासाहेबांचा अ�धक सहवास लाभला असता तर बाळासाहेबां�या �ल�ृ�या आ�ण मकुुलजींची
कत�बगार� यातनू काह� आगळंच जगापुढे अवतरलं असतं. पण त े�हायचं न�हत.ं �नयतीने प�ुहा एकदा पट उधळून
टाकला होता. पण रामे�वर सारं पाहात होता.

 

२०१७ साल उजाडलं. आ�हा आचरेकरां�या घरात आ�ण गंधव�सभे�या गोटात मकुुलजीं�या एकस�ट�चे वारे वाहात होते .
आ�ण जानेवार� म�ह�यात मा�या व�डलांचे मामेभाऊ अ ॅड.जयतं ���बककर यांनी मकुुलजींना एका समारंभाच ं�नम�ंण
�दलं. काय��म प�ुयात होता आ�ण �या काय��मात ��स�ध संवा�दनी वादक प�मा�ी प�ंडत तळुशीदास बोरकर यांचा
स�कार होणार होता. जयंतकाका गंधव�सभेचे सं�थापक सद�य आहेत. या स�कार सोह�याला मकुुलजींनी उपि�थत
राहावं अशी �यांची इ�छा होती. पण �याच आठव�यात मुबंईत मकुुलजींची मफैल �नयोिजत अस�यामळेु, थोडी धावपळ
होतीच. �यामुळे आ�ह� �या स�कार सोह�यास उपि�थत राहू शकलो नाह�. पण ती गो�ट मनात लागनू रा�ह�याने
‘�दयेश आ��स’�या पा�या�या मफैल�चं आ�हाच◌ं �नमं�ण बोरकर गु�जींना �याव ं व �यांना मफैल�पवू� मकुुलजींना
भेट�यासाठ� घेऊन यावं असं मी जयंतकाकांना सुचवलं. �या�माणे काका बोरकर गुर◌ुजींना घेऊन मकुुलजींना भेटायला
आले. या भेट�त बोरकर गु�जींनी �वत:ची दोन प�ुतक - ‘संवा�दनी साधना’ व ‘साथसंगत’ व काह� डी�ह�डीज
मकुुलजींना भेट �द�या. घर� आ�यावर प�ुतकांवर साहिजकच मी झडप घातल�. कुठ�याह� �वषयावरचं प�ुतक समोर
आ�यावर त े अधाशासारखं वाचनू हातावेगळं के�या�शवाय मला चनै पडत नाह�. ‘साथसगंत’म�ये एके �ठकाणी
सावंतवाडी�या धारणकर वा�याचा उ�लेख मा�या नजरेस पडला. माझं आ�ण बोरकर गु�जींच ं आजोळ एकच आहे.
�यातूनह� प�ुहा मा�या आजोबांचे �पततृ�ुय �नेह� बा�पा धारणकर हे बोरकरांचे आजोबा अस�याचे कळल.ं माझी आई
��तभा �या मीरा धारणकरांची ��य �श�या �या धारणकर मॅडम बोरकर गु�जीं�या मावशी आहेत हे कळल ंआ�ण �या
अ�रांव�न �फरणार� माझी अ�यासू नजर अगद� मायाळू होऊन गेल�. �या प.ं तळुशीदास बोरकरांना आपण द�ुन
ओळखत होतो. त ेच�क आपलेच आहेत �हट�यावर मनात आनंद मावेनासा झाला. एका बठैक�तच प�ुतक वाचनू पणू�
होत आलं आ�ण प�ुतका�या अखेर�स �ो. पं. गं. �भ. आचरेकर यां�या ‘�या’ बावीस �ुतीं�या हाम��नयमचा उ�लेख
पाहून मी उडालेच. आचाय� आचरेकरांची ती ऐ�तहा�सक �न�म�ती बोरकर गु�जींनी �वत:कड े घेऊन पनु��जी�वत
कर�याचं वाचून मी थ�क झाले. �णभर काह� सुचेना.

 
   गेल� �क�येक वष� मकुुलजी ‘ससुवंा�दनी’�या �न�म�ती ���येत आकंठ बडूुन गेले आहेत. �क�येक

हाम��नयम मेकस�ना गाठून, तं� समजावून देऊन पं. गंगाधरप◌ंतांची पाहायला न �मळालेल� ��ुतपेट� �यां�याच त�ंाने
प�ुहा �स�ध कर�यासाठ� त े अहोरा� झटताहेत. पण त ेसगळं समजून घेऊन सचूनेबरहुकूम काम करणारे �मळत
नस�याने फार �ासाचं झालं आहे. �क�येकांना अ ॅड�हा�स �दले�या रकमा गे�या पाच वषा�त थोडहं� काम न के�याने
परत घे�या�या �य�नात मा�या नाक�नऊ आले आहेत. मकुुलजींची �यासाठ�ची मेहनत आ�ह� जवळून पा�हल� आहे.
�यां�या तळमळीला यश यावं असं फार वाटायचं. कधी कधी मकुुलजी बाळासाहेबांब�दल, गंगाधरपंतां�या �ु�तपेट�ब�दल
आि�मयतनेे बोलायचे �हणायचे- ‘कुठे असेल �यांची ती �◌ंथसंपदा? कुठे असेल ती �ु�तपेट�?’ रामे�वराने �यांचे ��न
ऐकले असावेत.

 
मी भानावर आले. झटकन बोरकर गरु◌ुजींना फोन केला. �यांना �ु�तपेट� �वषयी �वचारलं आ�ण लगेच�या

र�ववार� �यांची- मकुुलजींची पु�हा एकदा भेट ठरवल�. �या दोघांच ंफोनवर बोलणंह� क�न �दलं. ��ुतपेट� जनुी व नवी
बोरकर गु�जींकड ेअस�याचं मा�याकडून कळ�याने मकुुलजी हष�भर�त झाले होत.े मधले दोन �दवस फार अ�व�थतते
गेले. पेट� बां�याला होती. �हणनू पा�याला जयंतकाकांचे �नेह� �ी. रमेश वावीकर यां�या घर� पेट�सह भेटायच ंठरलं.
मकुुलजींनी ती पाह�याची इ�छा �य�त केल� होती. आ�ह� पा�याला गेलो. बोरकर गु�जी व मकुुलजी �ेमाने



एकमेकांना भेटले. दोघे एकमेकांचे गु�बंध ू अस�याच ं आ�हाला न�यानेच जाणवलं होत.ं प.ं बोरकरह� बाळासाहेबांचे
�श�य आ�ण मकुुलजीह�. आत�या खोल�त पेट� ठेवेलल� होती. दोघे समोरासमोर बसले. आप�या क�पनेतला तो
आ�व�कार समोर ��य�ात पाहून मकुुलजी थ�क झाले. बोरकर गु�जींनी अ�यंत मायेने मकुुलजींना पेट�ची सरंचना
दाखवल�.

 
‘मला दोन हात �शकवाल का?’ मुकुलजींनी बोरकर गु�जींना �वचारलं. संगीतात�या महान पं�डताचा तो �वनय

पाह◌ून बोरकर गु�जी स�ग�दत झाले. वावीकर, जयतंकाका, शहा, मी व �म�लदं त े��य पाहून ध�य झालो. आ�हाला
आनंदा�ू आवरेनात. मुकुलजींनी बोरकर गु�जींचा स�मान कर�याची इ�छा �य�त केल�. आ�ह� लगेच �ीफळ, �नरांजन
तयार क�न �दले. सोहळा झाला. पं. मकुुल �शवप�ु यांनी संवा�दनी साधकाकडून गंडा बांधनू घेतला व ग�ुजींचं
माग�दश�न मा�गतलं. गु�जी ग�हवरले. ती बठैक रा�ी उ�शरापय�त चालल�. �नघताना मकुुलजी �हणाले, ‘मला मा�या
पढु�ल संशोधनासाठ� ह� पेट� वारंवार पाहायला �मळेल का?’ बोरकर गु�जींनी �णाचीह� उसंत लावल� नाह�. �हणाले,
‘�दल�.’

 
मकुुलजी �हणाले- ‘पढु�या र�ववार� प�ुहा येतो.’ बोरकर ग�ुजी �हणाले, ‘ह� मी त�ुहाला �दल�. कायमची.’

आ�ह� सगळे हतब�ुध झालो. मकुुलजी बोरकर ग�ुजींकड ेअ�न�मष ने�ांनी पाहात रा�हले. मा�या मनात काय आलं
कुणास ठावकू, मी बोरकर गु�जींना �वचारलं, ‘गु�जी, त�ुहाला �वचार करायला थोडा वेळ �यायचाय का?’ ग�ुजी
मनातला आनंद चेहºयावर ओसंडू देत �हणाले, ‘नाह� बाळ. माझा �वचार झाला आहे. माझी सकु�या आज स�ुथळी
पडल� आहे.’ मी अवाक् झाले. तर�ह� मी घाई केल� नाह�.

 
एक आठव�याने प�ुहा बोरकर गु�जींचा फोन आला. पेट� घेऊन जा�याब�दल. मग मा� जाऊन ती ता�यात

घेतल�. घेताना मी गु�जींना नम�कार क�न �हटलं- ‘ग�ुजी, आज तमुची ह� लाडक� संवा�दनी आ�ह� घेऊन चाललोय.
त�ुह� काळजी क� नका. तु�ह� �हणालात, तमुची सकु�या स�ुथळी पडल�. १९२७ साल� एका ��तभावंताने �थम तयार
केलेल�, पढेु ऐंशी वषा�नी तमु�यासार�या साधकाने पनु��जी�वत केलेल� ह� संवा�दनी आज मकुुलजीं�या पढु�ल
संशोधनासाठ� कव�य�ी ��तभा आचरेकरां�या घरात �वेश कर�येय. मी �तची यो�य ती काळजी घेईन. सकु�या स�ुथळी
तर आल�च आहे, पण प�ुहा एकदा �वगहृ�ह� आल� आहे. आचरेकरांची सकु�या आचरेकरां�या घरात आल� आहे.
�नि�चंत रहा.'

- ��या आचरेकर
 
प.ं तळुशीदास बोरकर
�ीमती सलुभा भाग�वराम आचरेकर
�ी. �गर�श भाग�वराम आचरेकर
प.ं मकुुल �शवप�ु
यांनी या लेखासाठ� तपशील परुवले.

----------------
 

भारतीय संगीत व सगंीतशा�� या �वषयावर गे�या अध� शतकात �ाचीन आचाय� पं�डतां�या सगंीत
शा��ावर�ल �ंथांचे संशोधन व अ�यास क�न अनेक �व�वानांनी �ंथरचना केल� असल�, तर� भारतीय सगंीत व
संगीतशा�� यांचा सवा�गीण प�रचय क�न दे�या�या ��ट�ने तीम�ये एकस�ूता व एकवा�यता आढळून येत नाह�. ह�
उणीव दरू कर�या�या हेतनेू �ी. बा. गं. आचरेकर यांनी ‘भारतीय संगीत व संगीतशा��’ हा �ंथ �लहून तो मडंळाकडे
�काशनाथ� सादर केला. �ाचीन, अवा�चीन व �च�लत �ंथांचा अ�यास क�न संगीतशा��ाचा सवा�गीण प�रचय क�न
दे�याचा �य�न �ी.आचरेकर यांनी या �ंथात केला असनू, मंडळा�या ल�लतकला�वषयक सशंोधन व �काशन या



योजनेनसुार सदर �ंथ �का�शत कर�यास मंडळास आनंद होत आहे.
 
भारतीय संगीताला �वर-लयीचे अ�यंत उ�च दजा�चे अ�ध�ठान व शा�� आहे. या �ंथात �ाचीन त े�च�लत

संगीत शा��ाचे �ंथकार व शा��कार यां�या काया�चा प�रचय क�न �दला आहे. तसेच, पा�चा�य व भारतीय �वरशा��,
�ाचीन वेद- साम- संगीत- प�धती, �ाचीन �वर �ु�तशा��, �ाचीन व�ैदक छंद, जा�त �करण, �ाम- म�ूछना- मेल-
थाट, रागो�प�ी, �च�लत रागांना लागणारे �वर, �यांची आदंोलनसं�या, वाद�-संवाद� इ�याद� अनेक �वषय ससु�ूतनेे
मांडलेले आहेत. संगीतातील व �याबाहेर�लह� वाचकास �तुीशा��कार बाळकृ�ण गंगाधरपंत आचरेकर यांचा हा �ंथ
आवडले व सं�ा�य वाटेल, अशी आशा आहे.

‘भारतीय संगीत व संगीतशा��’ �ंथा�या �नवेदनातनू साभार
- पं. ल�मणशा��ी जोशी, अ�य�:
महारा�� रा�य सा�ह�य सं�कृती मंडळ
स�चवालय, मुबंई
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आचाय� गं. �भ. आचरेकर हे भारतीय संगीताचे आ�ण संगीतशा��ाचे �न�णात �ानवंत होतचे, पण �यांना या
कलाशा��ांचा अ�भमानह� होता. �ाचीन �ंथांतील संगीता�या सम�यांचा �यांनी जो उ�कृ�ट उलगडा केला तो बहुमा�य
झाला. �यामुळे सरकार - दरबार, सभा-संमेलने याम�ये या �वषयाचे जाणकार �हणनू �यांना अ�तशय मान होता आ�ण
�यांचा या �वषयातील श�द अ�धकार� �व�पाचा ग�णला जाई.

 
�ायो�गक �े�ात �यांनी १९२७ साल� �थमच तयार केले�या बावीस �ुतीं�या हाम��नयममुळे त ेसव�साधारण

लोकांना अ�तशय माह�त झाले. �कंबहुना आचरेकर �हणजे �ु�तपेट�, असे समीकरणच झाले. �या काळी ह� �ु�तपेट� हा
व�ृप�ांत�या चच�चा एक मु�य �वषय होता. �यांची कसबी कारा�गर� याव�न ल�ात येईल. �यांनी मदंृगह� तयार केला
होता. याचा उ�लेख केलाच आहे; पण शंकर भ�यांसार�या ��स�ध वादनकारांबरोबर �यांची जगुलबंद�ह� अनेकांनी
ऐकल� आहे. भारतीय संगीत आ�ण �वरशा�� या�वषयीचे आचाय� गंगाधरपंतांचे लेखन हे �यांचे �चर�थायी असे �मारक
आहे.

-अर�व�द मंग�ळकर
‘भारतीय संगीत व संगीतशा��’
या बाळकृ�ण गं. आचरेकर �ल�खत
प�ुतका�या ��तावनेतनू साभार.
१७ जून १९७४


