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                                              आश्चमय लाटते. 
 
ततचा आलाज अलणयनीम अवाच शोता. त्माऩढेु वायी वलळऴेणे फपकीच ऩडतीर. तो भधयु, 
भोशक, फोरका, क्लचचत घोगया आणण बालकु अवाशी शोता. आणण भादक, आनॊदी, 
प्रणमयम्म, उदाव, उत्कट अळा प्रकायेशी गीताच्मा आलाजाचॊ लणयन केरॊ जाई. खयॊच त े
मोग्मशी शोतॊ. ऩण तवॊ ऩाहशरॊ तय ततच्मा आलाजाचॊ कौतकु कयालॊ तेलढॊ थोडॊच शोतॊ. 
कायण ततचॊ प्रत्मेक गाणॊ काऱजारा भबडून जाणायॊ शोतॊ. रोकाॊलय ळॅंऩेनचा ऩरयणाभ 
कवा शोतो ? गीताच ेगाणे म्शणज ेकानाॊनी वऩऊन तपृ्त कयणायी ळॅंऩेन शोती. ततच्मा 
उत्कऴायच्मा काऱी गीताच ेगाणे अवे शोते की गीतकाय आणण वॊगीतकाय मा दोघाॊना जे 
बाल वाॊगामच ेअवत ते ततच्मा गाणमाॊतून व्मक्त शोत अवत. ऩढुीर गाणमाॊलरून त े



रषात मेईर. 
 
’लक्त ने फकमा क्मा शॊवी भवतभ’ (काऱानवुाय आऩल्मात कवा फदर शोत जातो शे 
वाॊगणाये ’कागज के पूर’ भधीर गाणे), ’ऐ हदर ऐ हदलान’े (’फाज’ - प्रेभात ऩडणमाची 
व्मथा), ’जान ेक्मा तनेू कशी’ (’प्मावा’ - आजकारच्मा ऩरयबाऴते - भाभरा फपट शो 
गमा), ’शूॉ अबी भ ैजलाॉ ऐ हदर’ (’आयऩाय’ - भनभोकऱे बाल). गाणमाच्मा अथायनवुाय 
ती आऩरा आलाज देत अवे. ’शै मे दतुनमा कौनवी, ऐ हदर तुझ ेक्मा शो गमा’ (’वरैाफ’) 
ह्मा गाणमात आणण (’ट्लेल्व्श ओ क्रॉक’) ’अजज ओ, वनुो तो, नशी शभन ेतुम्शे 
ऩशचाना’ मा गाणमाच्मा रकेयीतीर धीम्मा आलाजातीर नकाय शे वलय ऩाशता अवे लाटत े
की ततच्मा आलाजाचा ऩल्रा, खोरी, अथयऩणूयता शे वलय घेऊन एखादी गानऩयीच जण ू
बतूरालय आऩल्मारा आनॊद देणमावाठी आऩल्मा बेटीरा आरी आणण स्लत: भात्र 
यडतच अचानक शे जग वोडून तनघनू गेरी. 
 
कळी शोती शी गातमका ? 
 
आताच्मा फाॊगरादेळातीर परयदऩयू मेथे २३ नोव्शेंफय १९३० योजी एका वोज्लऱ आणण 
वखुलस्त ूकुटुॊफात गीताचा जन्भ झारा. ततच ेलडीर देलेंद्रनाथ यॉम चौधयी शे एक 
जभीनदाय शोत ेआणण अथायतच त्माभऱेु वलय वखेु ततच्मावभोय शात जोडून उबी शोती. 
ततची आई अभभमा हशरा कवलतेचा नाद शोता आणण त्माभऱेु छोट्मा गीतारा करा 
आणण वॊस्कृतीच ेजण ूफाऱकडूच भभऱारे. आता ती गाणमात यव घेऊ रागरी शोती 
आणण ततच्मा आईलडडराॊनी जयशी लऱे न दलडता ततरा गामनाच ेभळषण देणमाची 
व्मलस्था केरी. ऩॊडडत हशयेंद्रनाथ चौधयी माॊची त्मावाठी नेभणकू कयणमात आरी. 
ह्मालेऱी ती पक्त दशा लऴाांची शोती. गाणमाचा रयमाझ तावन ्ताव चारे, ऩण गीताची 
त्माफद्दर काशीशी तक्राय नव्शती कायण गामन ततरा अततळम आलडत अवे. ततरा त्मात 
आनॊदच भभऱे ! १९४२ वार उजाडरॊ आणण ’बायत छोडो’ आॊदोरन वरुू झारॊ. फॊगारात 
त्माभऱेु अनके वभस्मा उभ्मा याहशल्मा. ऩरयजस्थती इतकी शाताफाशेय गेरी की यॉम 
कुटुॊफारा जेलढॊ काशी शाती घेता मेईर तेलढॊ घेऊन फॊगार वोडाला रागरा आणण 



अखेयीव त ेभुॊफईरा आरे. ऩरयजस्थती अकस्भात फदररी आणण मा वखुलस्त ूकुटुॊफारा 
प्रथभच आचथयक वॊकटारा तोंड द्मालॊ रागरॊ. फर माच वखुवोई वोडाव्मा रागल्मा आणण 
गीताचॊ गामनाचॊ व्मालवातमक भळषणशी त्माभऱेु थाॊफलालॊ रागरॊ. ऩण त्मातल्मा त्मात 
वभाधानाची गोष्ट अळी शोती की गीतारा गामनाचा नाद रागरा शोता. त्मातरे 
फायकालेशी वभज ूरागरे शोते. आता तय ती शाभोतनमभशी चाॊगल्मा प्रकाये लाजलणमाव 
भळकरी शोती. त्माभऱेु खाव अळा भदतीभळलामशी ती गाणे ऩढेु चार ूठेऊ ळकत शोती. 
 
एकदा घयात ती गात अवताना ततचा आलाज ततच्मा दवुर मा भजल्मालयीर घयातून 
खारी कम्ऩाऊॊ डऩमांत ऐकू मेत शोता. शनभुानप्रवाद नालाच ेएक वॊगीतकाय 
तऱभजल्मालयीर डान्व क्रावभध्मे वशजच आर ेशोते. त्माॊच्मा कानी गीताचा आलाज 
ऩडरा. त ेदवुर मा भजल्मालय चढून गेरे आणण अळा रयतीन ेगीताच्मा आलाजाचा ळोध 
रागरा. त्माॊच्मा ’बक्त प्रल्शाद’ (१९४६) मा चचत्रऩटातीर एक गाणे (खये तय त्मा 
गाणमातीर काशी ओऱी) त्माॊनी ततरा गाणमाव हदल्मा. त्माभऱेु इतयशी काशी चचत्रऩट 
ततरा भभऱारे. ऩहशल्मा लऴीच ततरा जलऱजलऱ अध्माय डझनशून जास्त गाणी 
भभऱारी. ऩयॊतु ददैुलाने काऱाच्मा ओघात ती गाणी कुठे नाशीळीच झारी. फॊगारभधनूच 
आरेरे आणण फपजल्भस्तानभध्मे नलोहदत अवरेरे एव. डी. फभयन माॊनी शी गाणी 
ऐकरी आणण रगेचच त्माॊच्मा रषात आर ेकी शा एक हशया आशे. त्मारा आणखी 
झऱाऱी देणमाचीशी गयज नाशी. गयज आशे ती पक्त नीटऩणे ततरा रोकाॊवभोय वादय 
कणमाची ! त्माॊनी ततरा ’दो बाई’ (१९४७) भध्मे घेतर ेआणण लमाच्मा केलऱ वतयाव्मा 
लऴी मा चचत्रऩटातीर प्रभखु गाणी ततने फकती वयेुख म्शटरी आशेत त ेतुम्शी ऩाहशरेच 
आशे. शी वयेुख गाणी म्शणजे ’भेया वुॊदय वऩना फीत गमा’ आणण ’माद कयोगे, माद 
कयोगे, एक हदन शभको माद कयोगे’. 
 
आता वगळमाॊनाच ततचा आलाज आलडू रागरा शोता. वी. याभचॊद्र, गुराभ शैदय, ग्मान 
दत्त, शॊवयाज फशर, इ. वॊगीतकायाॊचा त्मात वभालेळ शोता. खयॊ वाॊगामचॊ तय ती गाणी 
ठीक गात शोती. अवाभान्म अवॊ त्मात काशीच नव्शतॊ. १९४७ त े१९५० मा 
कारालधीतीर काशी अवलस्भयणीम गाणी त्माभध्मे आशेत, नाशी अवे नाशी. ’कॊ कय 



कॊ कय वे भ ैऩछूूॉ ’ (’शय शय भशादेल’), ’वऩेया फीन फजाइमो ये’ (’ऩतिनी’ भध्मे 
अळोककुभाय फयोफय), ’फकस्भत भे बफछडना था’ (’ळफनभ’ भध्मे भकेुळफयोफय), 
’खमारोंभे फकवीके इव तयश आमा नशी कयते’ (’फालये ननै’ भध्मे भकेुळफयोफय), 
’जोगन’ भध्मे फरुो वी. यानी माॊनी फाॊधरेरी भीयेची बजन े- ’भत जा, भत जा, भ ैतो 
चगयीधय के घय जाऊॉ ’, तवेच ’घुॉघट के ऩट खोर ये, तोशे वऩमा भभरेंगे’. 
 
ततची काशी गाणी उत्कृष्ट शोती तय काशी वलळऴे आठलणीत न याशतीर अळी. 
’जरजरा’ भध्मे ऩॊकज भभरक माॊचॊ वॊगीत अवरेरी ततची ५ गाणी अवनूशी शा चचत्रऩट 
पयवा मादगाय झारा नाशी. ’वन ऑप अभरफाफा’ भध्मे वयदरु क्लात्रा माॊचॊ वॊगीत तय 
गीताची ८ ऩकैी ७ गाणी शोती. तयीशी तो फकॊ ला ’उऴा फकयण’ (वॊगीत शनभुान प्रवाद) 
शा चचत्रऩट वलळऴे रषणीम ठयरा नाशी. ऩण नॊतय भात्र ततच्मा गाजरेल्मा गाणमाॊची 
वॊख्मा कभीऩावनू भध्मभ ते अगदी बयऩयूऩमांत लाढत गेरी. 
 
दयम्मान अभतृवयशून एक जन्भजात वॊगीतकाय भुॊफईत दाखर झारा. त्मान ेततच्मा 
आलाजात जादईु फदर केरा. तो शोता ओ. ऩी. नय्मय ! त्मालऱेच्मा फशुतेक 
वॊगीतकायाॊप्रभाणे त्माराशी तात्काऱ कऱरे की ह्मा भुर्ीरा नवैचगयक देणगी आशे. 
ततरा ळबदाॊचा अथय वशजऩणे कऱत अवे आणण ततच ेगाणे बालऩणूय शोत अवे. शे 
अततळम कौतकुास्ऩद शोते. ततच्मा आलाजात तजेरा शोता आणण बालनाशी ! फर माच 
लेऱा ततच ेगाणे एका ’टेक’भध्मेच शोत अवे. त्माभऱेु गीताच्मा गाणमाच्मा 
ध्लनीभदु्रणाच्मा लेऱी वशबागी अवरेरे वलयजण घयी रलकय आणण वभाधानान ेजात 
अवत. 
 
 


