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रलियच गानवयस्लती ऩद्मवलबऴूण किळोयी आभोणिय मा ८० लऴ ेवॊऩलनू ८१व्मा लऴाात ऩदाऩाण ियतीर. 
त्माननशभत्ताने  किळोयीताईंच्मावलऴमी शरहशण्माचा आज खूऩ लऴाांनी प्रमत्न आशे. जे शरशाले अवे आशे त ेत्माॊच्मा 
ल भाझ्मा ऩलूॉच्मा वशलावाच्मा हदलवातरे. िायण गेल्मा अनेि लऴाात िाशी अऩरयशामा िायणाॊभऱेु ददैुलाने भाझी 
आणण त्माॊची गाठ ऩडू ळिरेरी नाशी. अरीिडच्मा मा िाऱात ताईंचे जे ऩरयलतान झारे आशे त्माची दरुून जयी 
अवरी, तयी भरा खूऩ जाणील आशे. आणण मा ऩरयलतानातनू त्माॊची आज जी प्रनतभा उबी आशे त्मावलऴमी  
शरहशण्माव अशरिडचा त्माॊचा ऩरयलाय वषभ आशे. तवे्शा भाझ्मा शरहशण्माव "त ेहश नो हदलवा गता्" मा बालनेची 
झारय रागरी तय त्मात नलर नाशी. 
 
किळोयीताईंचा दैदीप्मभान वॊगीत प्रलाव 
  
किळोयीताईंच्मा वाॊगीनति प्रलावावलऴमी भी ळक्म तलेढे योख ठोि िुठरीशी अनतळमोक्ति न ियता शरहशणाय आशे. 
आजिार तोंड पाटेऩमांत अपाट स्ततुी किॊ ला नन ॊदा ियणाऱमाॊचा वऱुवऱुाट झारा आशे. भरा उभगरेरे ताईंच े
वॊगीत १९५५ त े१९९५ मा िारखॊडातर ेआशे. त्मानॊतयचा त्माॊचा प्रलाव भी ऩाशू ळिरेरो नाशी. भाई (म्शणज े
किळोयीताईंच्मा भातोश्री आणण गरुु, िै. भोगफुाई िुडॉिय) त्मा लेऱच्मा ऩयॊऩयेच्मा भानाने उदायभतलादी शोत्मा. 
दवुऱमा घयाण्माचे गाणे शळिलण्मावाठी त्माॊनी ताईंना अन्म गरुुजनाॊिड ेजाण्माचे उते्तजन हदरे. जयी िेवयफाई 
माॊच्मा प्रनत भाईंची वाॊगीनति स्ऩधाा शोती, तयीशी भाईंनी ताईंना िेवयफाईंिड ेशळिामरा ऩाठलरे. ददैुलाने िाशी 
िायणाभऱेु शे शळषण झारे नाशी. ताईंना अन्महश िाशी गरुु शोत.े भोशनयाल ऩारेियाॊची ताईंना िाशी लऴ ेतारीभ 
शोती. आग्रा घयाण्माचे अन्लय शुवेन खाॊवाशेफ माॊच्मािडशेी ताई १९६३च्मा वभुायाव शळिामरा जात अवत. 
त्माचलेऱी वटुीच्मा हदलवात ताईंिड ेभाझी तारीभ विाऱी अवामची. भरा अजून चाॊगरे आठलत,े िी ताई 
ळजेायच्मा घयी खाॊवाशेफाॊिड ेफशादयुी तोडी शळित शोत्मा. आऩरी स्लत्ची तारीभ तथे ेआटऩनू त्मा घयी आल्मा 



आल्मा िी भाझी तारीभ व्शामची. आणण भरा फशादयुी तोडी शळिलामच्मा. अवे चाय वशा आठलड ेगेरे. शी भाझी 
ऩलाणीच झारी! एि हदलव भरा ताईंनी खाॊवाशेफाॊच्मा भानशवि औदामााचा एि भावरा वाॊगगतरा. खाॊवाशेफ 
ताईंना म्शणार,े "फेटी, भ ैजो शवखा यशा शू उवे ध्मानवे वीख रेना, भगय जफ भेशकपरभे गामा ियोगी, तफ 
अऩनी भाॉजी िे ढॊग वे गामा ियो". त्मा िाऱात रुढीच्मा िोऱीष्टिात वाऩडरेल्मा गरुुलमाांच्मा जगतात भाई 
आणण अन्लय शुवेन खाॊवाशेफ अवे अऩलाद ऩाशण्माचे बाग्म भरा राबरे. 
 
किळोयीताईंच्मा गामनातल्मा अऩलूा अळा ऩरैूॊवलऴमी थोड ेिाशी भाझ ेवलचाय वाॊगतो. आऩल्मा आईिडून शभऱारेरे 
फाऱिडू शा त्माॊच्मा गाण्माचा भरूबतू गाबा. जमऩयू गामिीच्मा रूष आणण व्माियणात्भि स्लरूऩारा शऱुलाय, 
िाव्मात्भि, आणण वौंदमााचा रेऩ देण्माचे ऩहशरे शे्रम ऩ.ै अल्राहदमा खाॊवाशेफ माॊच ेधािटे फॊधू ऩ.ै शैदय खाॊवाशेफ 
माॊना जात.े भाईंना शैदय खाॊवाशेफाॊची अनेि लऴा तारीभ शोती. म्शणूनच भाईंची गामिी शी िेवयफाईंच्मा तरुनेत 
जास्त वौंदमाऩणूा लाटत.े तो लायवा किळोयीताईंना आऩोआऩच शभऱारा. ऩण भशत्त्लाची गोष्ट अळी िी त्माॊनी 
शे वौंदमा त्माशीऩेषा उॊच ऩातऱीलय नेऊन ऩोशोचलरे. ताईंच्मा िायिीदॊच ेदोन ढोफऱ िारखॊड शोतात. १९५५ 
ऩावनू वाधायण १९८० ऩमांत ऩहशरा, आणण नॊतयचा दवुया. ऩहशल्मा िारखॊडात ताईंचे गाणे वौंदमााने ऩरयऩणूा 
अवनूशी ऩायॊऩारयि जमऩयू गामिीिड ेजास्त झुिरेरे शोत.े ऩढेु बालऩणूा स्लयगुॊजनालय जास्त बय आणण जमऩयू 
गामिीच्मा शळस्तीचे भशत्त्ल िभी. माचा अथा अवा नाशी िी जमऩयू गामिीची वला तत्त्ले वोडरी. गाबा अजूनशी 
जमऩयू गामिीचाच आशे. उदाशयणाथा स्लच्छ आणण भोिऱा आिाय शा त्माॊचा िधीच वटुरा नाशी. ऩयॊत ुअस्ताई 
अॊतये प्रत्मेि लेऱी जवेच्मा तवे म्शणणे, आराऩीत फॊहदळीचे ळब्द न घोऱलणे, तानेचे भशत्ल िभी िरून, दीघा 
आणण ऩल्रदेाय गभिाॊच्मा तानाॊच्मा ऐलजी दपु्ऩट लेगाच्मा वऩाट ताना घेणे, अनतवलरम्म्फत रमीत स्लयवलरावात 
धुॊद शोणे इत्मादी अॊगे  िभाठ जमऩयू गामिीच्मा शळस्तीत फवत नाशीत. शे चाॊगरे िी लाईट माचा उशाऩोश मेथ े
ियण्माच ेप्रमोजन नाशी. ताईंच्मा िॊ ठाव वयेुरऩणाची देलदत्त देणगी आशे. आजाय किॊ ला इतय िाशी िायणाभऱेु 
जयी दोन तीन आठलड ेरयमाझ फॊद अवरा तयी, तॊफोया शाती घेऊन वयू रालरे, िी तॊतोतॊत आणण शभखाव रागतात. 
त्माशीऩढेु जाऊन ताईंनी वयुाचा आणण श्रुतीॊचा जो अखॊड अभ्माव िेरा आशे, त्मारा एि तऩद्ळमााच म्शटर ेऩाहशजे. 
स्लमॊब ूगाॊधाय ताईंना इतिा अचूि वाऩडरा आशे, िी िोणतशेी ळदु्ध गाॊधायाचे याग त्माॊच्मा िॊ ठातनू प्रवलरे 
तयी श्रोत्माचे डोऱे ऩाणालल्माखेयीज याशत नाशीत. बऩू आणण मभन शे पि ताईंनीच गालेत. शी किभमा इतयशी 
वयुाॊच्मा फाफतीत नततिीच राग ूशोत.े तोडीतरा ऋऴब, गाॊधाय, धैलत, बफबावातरा धैलत, िौळी िानड्माभधर े
श्रतुीबेद अवरेरे दोन िोभर गाॊधाय, अळी किती उदाशयणे देऊ? वयुाॊना ळयण जामरा शले अवे त्मा नेशभी वाॊगत 
अवतात. शे मा ळयणागतीचचे ऩरयणाभ नाशीत िाम? िाशी यागाॊना ताईंनी इतिे अऩलूा स्लरूऩ देलनू ठेलरे आशे 
िी दवुऱमा िुणी त ेयाग गाऊच नमे अवे लाटत.े बऩू, बीभऩराव, जौनऩयुी, ळदु्ध नट, खेभ िल्माण, शी िाशी 
उदाशयणे. जमऩयू गामिीच्मा ऩठडीतरे िाशी रूष याग ताईंच्मा गळ्मातनू यवऩणूा शोऊन उतयतात, शी िाम किभमा 
आशे? उदाशयणाथा ळदु्ध नट, किॊ ला जैत िल्माण. वलळऴेत् जैत िल्माणात वा ग ऩ शे तीनच खड ेवयू आशेत. 
त्मातनू यवननष्ऩवत्त ियामची म्शणजे िभािठीण! त्मारावदु्धा ताईंनी अत्मॊत िल्ऩितनेे आणण शळतापीने तीव्र 
भध्मभ आणण धैलत मा वयुाॊची गोरािाय भीॊड लाऩरून आणण ओझयता स्ऩळा िरून वलरषण गोडी आणरी आशे!  
भारू बफशागावलऴमी दोन ळब्द शरशालेवे लाटतात. भाझ्मा भत ेशा याग जमऩयू गामिीभध्मेच अचूि गामरा जातो.  
भारू आणण बफशाग मा दोन यागाॊचा शा शभश्र याग आशे शे व्माियण पायवे िुणारा भाशीत नाशी. त्मात भारू 
आणण बफशाग माॊच्मा छटा फेभारनू माव्मा रागतात. िेवयफाईंची ऩाच शभननटाॊची येिॉडा माचे एि अप्रनतभ उदाशयण 



आशे. ताईंचा भारू बफशाग ज्माॊनी ऐिरा आशे त्माॊना त्माचे अनोखेऩण हदवरे अवेरच. भाझ्मा भाहशतीप्रभाणे 
ताईंनी भारू बफशाग त्माॊच्मा वाॊगीनति िायिीदॊत पि दोन तीन हठिाणीच म्शटरेरा आशे. 
 
वयुाॊप्रभाणे फॊहदळीॊच्मा िाव्मािड ेताईंनी तवेच वकू्ष्भ रष हदरे आशे. फजुुगाांनी किॊ ला गरुुजनाॊनी वाॊगगतरेरे ळब्द 
वलचाय न ियता गामचे शे त्माॊनी िधीशी िेरे नाशी. म्शणूनच "देल देल" माऐलजी "देलो देलो"; "ज्मोत जगत" 
माऐलजी "ज्मोत जरत"; "झभू यशी बिी" माऐलजी "बरू यशी बिी" अवे आणण तत्वभ अन्लमाथााप्रभाणे मोग्म 
लाटणाये फदर िरून ताई अनेि फॊहदळी म्शणतात. फॊहदळीच्मा आणण यागाच्मा बालाॊचे नाते िाम आशे माचा 
खोर अभ्माव िेल्माशळलाम ताईंनी िधी खमार वादय िेरा नाशी. उदाशयणाथा "देल देल वत्वॊग", "अनाशत 
आहदनाद", "देलता आहद वफ" अळा फॊहदळीॊतरा बक्तियव, "मे शो नीॊद ना आमी", "प्रीतभ वमैा" मातरा वलयश, 
"वखुिय आमी" मातरी पे्रमवीची तदृ्ऱालस्था; "धन आज दलु्शा" मातरा वललाशप्रवॊगीचा आनॊद, मा आणण अळाच 
अनेि बालाॊच्मा लेगलेगळ्मा छटा वाॊबाऱून त्माॊना िुयलाऱीत, गोंजायीत ताईंचा िॊ ठ क्रभ ियतो. िाव्मातीर 
शऱुलाय वॊलेदना वाॊबाऱून ळब्द िवे पेिाले, शे भी त्माॊच्मािडून शळिरो.  त्माॊच्मावायखी ळब्दपेि भी िुणाच्माशी 
गळ्मातनू ऐिरेरी नाशी. उदाशयणाथा बफशायी यागातरी "मे शो नीॊद ना आमी" शी वलयहशणीची फॊहदळ गाताना 
"अफ तो आलो" मातरे आजाल, "वजीरे" मा ळब्दातरी आताता, माॊचा उन्भेऴ ताईंच्मा बफशायीत शोतो, म्शणूनच 
इतय िुणी गामरेरी बफशायी ऐिण्माची इच्छा शोत नाशी. भरा तय अगणणत लेऱा त्माॊनी वाॊगगतरे आशे, "अये, 
स्लयाॊना गोंजारून, त्माॊच्मालय प्रेभ िरून गा. त्माॊच्माळी दॊगाभस्ती िरू निोव, नाशीतय त ेतझु्मालय रुवनू िामभच े
ननघनू जातीर! नवुत ेव्माियण आणण तानफाजी िरू निोव. िाव्म आणण वौंदमा वाॊबाऱ". शी वकू्ष्भ दृवष्ट आणण 
वॊलेदनळीरता भरा ताईंनी हदरी. शे ऋण भी िवे पेडणाय? 
 
क्लगचत प्रवॊगी ताईंची स्लयगुॊजनात भळगरू शोण्माची लतृ्ती यागाच्मा ळदु्धतचेा बॊग ियत.े ऩलूॉ त्माॊच्माऩाळी भी 
वातत्माने शळित अवे तवे्शा  त्माॊची एखादी अनलधानाने झारेरी चिू भी दाखलरी तय त्मा उदाय भनाने भाननू 
घ्मामच्मा. ऩहशरा शळष्म म्शणून, किॊ ला लमात पि वाडफेाया लऴाांचाच पयि म्शणून अवेर; ऩण भरा तवा अगधिाय 
लाटामचा, आणण ताई तो भाननूशी घ्मामच्मा. भरा आठलत ेिी मभन गाताना आराऩीत वा ग भ ऩ शी जागा 
लायॊलाय घेण्माची त्माॊना वलम रागरी शोती. मातनू भारू बफशाग शोतो अवे भी म्शटरे तवे्शा म्शणाल्मा,"तझु े
फयोफय आशे. ऩनु् शोऊ देणाय नाशी". तयी ऩनु् तचे शोत याहशरे. भग दोन तीन लेऱा माची ऩनुयालतृ्ती झाल्मानॊतय 
मभनाचा बॊग व्शामचा थाॊफरा. िाशी हठिाणी ताई वौंदमााचा ळोध घेण्माच्मा ध्मावात भदु्दाभ यागाच्मा ऩायॊऩारयि 
ननमभाॊना तडा देतात. उदाशयणाथा त्माॊची फागेश्रीतरी खडा ऩॊचभ रालण्माची फॊडखोयी अनेि रोिाॊना ऩचत नाशी. 
ळदु्ध िल्माण यागाचे खये स्लरूऩ अत्मॊत िौळल्मऩलूाि दाखलणे पाय िठीण आशे. त्मालय खोर वलचाय िरून, 
आणण त्माच्मा वलाांगाॊचा बयऩयू वयाल िरून ताई तो भाॊडतात. वलळऴेत् त्मातीर भध्मभ आणण ननऴाद माॊच े
भापि ऩण आलश्मि स्थान तानाॊभधून पायवे िोणी दाखलत नाशी. शे ताईंनी वाध्म िरून दाखलरे आशे. इतिेच 
नव्शे, तय क्लगचत प्रवॊगी आयोशात वदु्धा भध्मभ-ननऴाद माॊना त्माॊनी िेरेरा स्ऩळा योभाॊचिायि लाटतो. भात्र 
िभाठ श्रोत्माच्मा िऩाऱाव आठ्मा ऩडतात. ळलेटी "यॊजमनत इनत याग्" शे ताईंचे तत्त्ल आशे. ननमभाॊच्मा चािोयीत 
गयुपटून वौंदमाननशभातीरा फाॊधून ठेलामरा त्मा तमाय नाशीत. शे स्लातॊत्र्म किती घ्माले शा एि लादाचा वलऴम 
आशे. त्मात भी ऩडणे इथे उगचत नाशी. 
 



ळॊियाचामाांच्मा भठािडून शभऱारेरी गानवयस्लती शी उऩागध किळोयीताईंना  ऩद्मवलबऴूण मा वयिायी 
वन्भानाऩेषा जास्त भोराची लाटत.े त्माॊच्मा गळ्मातरा शभठाव वयेुरऩणा शा इतक्मा ऩयािोटीचा आशे िी 
स्लयदेलता शी उऩाधीवदु्धा त्माॊना वभऩाि आशे. भकैपरीभध्मे तॊफोये आल्शाददामि जव्शायी िाढून अचूि शभऱलेऩमांत 
त्मा फेचैन अवतात. िामाक्रभ वरुु व्शामरा उळीय शोतो म्शणून िधीशी तडजोड नवत.े त्माॊच्मा तॊफोमााची अत्मॊत 
नादभधुय जोडी ऩॊचभ-ननऴाद किॊ ला भध्मभ-ननऴाद किॊ ला िोभर धैलत-ननऴाद अळा वयुात अचूि रागरी, िी 
जे लातालयण शोत,े तचे नादब्रह्म. आजिार वलजेलय चारणाये तॊफोये शे नादब्रह्म िवे उबे ियणाय? ऩलूॉच्मा हदलवात 
त्माॊची तॊफोया-जोडी रालण्माचा भान भरा शभऱामचा. भीच तॊफोये रालरे ऩाहशजेत अवा त्माॊचा अट्टाशाव अवे. 
त्माची आठलण अजूनशी िदागचत त्माॊना अवेर. १९८०च्मा वभुायाव तॊफोया स्लत् लाजलण्माचे वोडून ताईंनी 
स्लयभॊडऱ शाती घेतरे. िाशी हदलव शा प्रमोग ऐिल्मानॊतय भी एिदा त्माॊना वचुलरे िी त्माचा एिॊ दय यागाच्मा 
वादयीियणात बय ऩडण्माऐलजी थोडावा उऩद्रलच शोतो. त्माऐलजी तॊफोयाच जास्त ऩयूि आशे. ऩयॊत ुशातारा त्राव 
शोतो म्शणून त्माॊनी तॊफोया लाजलणे  िामभचे वोडून हदरे. स्लयभॊडऱ लाजलण्माचीवदु्धा एि िरा आशे. त ेभापि 
आणण व्मलम्स्थत यीतीने लाजलरे तयच ऩयूि ठयत.े ऩ.ै फड ेगरुाभ अरी खाॊवाशेफ किॊ ला ऩ.ै वराभत-नझाित 
माॊना शी िरा पाय वुॊदय जभरी शोती. एखाद्या यागात आयोशात आणण अलयोशात स्लयाॊचा रगाल लेगऱा अवतो. 
त्मात फवत नवणाया वयू लाजरा िी एिदभ फेचैनी शोत.े त्माचप्रभाणे द्रतु फॊहदळ वरुु झारी िी ठेक्माच्मा 
आघाताफयोफय "झारा" लाजलल्माप्रभाणे स्लयभॊडऱाची छेड शोत याहशरी िी पायच त्राव शोतो. शे जेव्शा जेव्शा 
भी ताईंना वाॊगत अवे तवे्शा तवे्शा त्मा त ेभान्म ियीत अवत; ऩण िऱत ेऩण लऱत नाशी मा न्मामाने त्मात 
पायळी वधुायणा झारी अवे भरा लाटत नाशी. शी वभस्मा जय वोडलता आरी तय आशे त ेगाणे अळा उऩद्रलाऩावनू 
भिु शोऊन आणखी जास्त आल्शाददामी शोईर. शे भाझ ेलमैक्तिि भत आशे. वद्भालनेने शरहशरे आशे. िदागचत 
चुिीचेशी अवेर. ताईंनी लाईट लाटून घेऊ नमे अळी इच्छा. गेल्मा ऩॊधया लीव लऴाात ताईंनी प्रचशरत आणण वलस्तारयत 
यागाॊलय बय देऊन जमऩयू घयाण्माच्मा खाशवमतीॊना भागे ठेलरे आशे. त्माची भरा गेरी िाशी लऴ ेखॊत लाटत 
अरी आशे. िायण िाम फये अवेर अवा वलचाय भी ियीत अवतो. भी भात्र मा अनलट ऩण वुॊदय खाशवमती 
गात याहशरो आशे. िाशी लऴाांऩलूॉ दादय भाटुॊगा वाॊस्िृनति िें द्रात भी फशादयुी तोडी, खट, देलगगयी बफरालर आणण 
ररत ऩॊचभ शे याग गामरो. ताई यागालल्मा ल म्शणाल्मा, "आऩल्मा घयाण्माच ेअवरे िठीण याग त ूिळारा 
गातोव? आजिारच्मा श्रोत्माॊऩढेु शे वला भाॊडामचे म्शणजे गाढलाऩढेु लाचरी गीता". ऩयॊत ुअळा नाशि शट्टाभऱेु 
आऩल्मा ऩढुच्मा वऩढीरा मा यागाॊच्मा वौन्दमााऩावनू लॊगचत ियण्मावाठीच िा भी शे वला शळिरो, अवा प्रद्ल 
भनारा फेचैन ियत याशतो. ताईंची भनातल्मा भनात षभा भागतो, आणण भी वला िाशी गात याशतो. अवे अवनूशी 
त्माच ताई ऩाच वात लऴाांऩलूॉ भरा एिदा म्शणाल्मा "अरुण, अरीिड ेजो तो उठतो आणण आऩण जमऩयू गामिी 
गातो अवा दाला ियतो शे भी ऩाशत आरे आशे. खूऩ लऴ ेत ूआऩल्मा घयाण्माचे गाणे वच्चेऩणाने गातो आशेव. 
तवे्शा आता अळी लेऱ आरी आशे िी त ूजमऩयू गामिीच ेखये स्लरूऩ रोिाॊना दाखलण्मावाठी हठिहठिाणी मा 
वलऴमालय वोदाशयण आणण वप्रात्मक्षषत व्माख्माने द्यामरा राग". त्माॊच्मा इच्छेप्रभाणे भी ऩणेु वलद्याऩीठाच्मा वॊगीत 
वलबागात तीन तावाॊचा एि िामाक्रभ वदय िेरा. तवेच अभेरयिेतशी भी अव ेथोड ेिामाक्रभ िेर ेआशेत. शा 
उऩक्रभ अजूनशी ळक्म नततिा चार ूआशे. 
 
वाधायणऩणे १९८०च्मा नॊतयच्मा िाऱात ताईंनी गाण्मातरी अष्टाॊगे गामरीच ऩाहशजेत शा अट्टाशाव वोडून हदरा, 
आणण त ेमोग्मच झारे. अळा फॊधनात गयुपुटून याशणे शे वजृनळीरतरेा घातिच ठयणाय. ऩयॊत ुवॊगीतात तान 



शे अॊगवदु्धा अवण्माच ेिायण नाशी, किॊ ला अनतळम गौण स्लरुऩात अवाले अवा ऩवलत्रा अरीिड ेताईंनी घेतरा 
आशे. त्माभऱेु जमऩयू गामिीतरी राॊफ, ऩल्रेदाय, आणण गभिेच्मा ऩेचाॊनी डौरदाय झारेरी तान जळी त्मा ऩलूॉ 
दाखलीत अवत तळी आता दाखलीत नाशीत. जळी भाईंना देलाने दभवावाची देणगी हदरी शोती, तळी ताईंना 
हदरी नाशी, शे त्माचे िायण अव ूळिेर िा? अनेि लेऱा भरा ताईंनी म्शटरे आशे, "त ूभाझ्मावायखे िा गात 
नाशीव?" मालय भी नेशेभी त्माॊना वाॊगतो "ज्मा िाऱात भी तभुच्माऩाळी शळिरो त्मा िाऱात तभुची जी गामिी 
शोती तीच भी गामचा प्रमत्न ियीत अवतो. ऩढेु तमु्शी गामिीचे जे ऩरयलतान िेरे त ेत्मानॊतयचे वलद्याथॉच गाऊ 
ळितीर, शे खये नाशी िा? भग भाझा िाम दोऴ?" उरट भी तय स्लत्रा अरीिडच्मा शळष्मऩरयलायाच्मा भानाने 
जास्त बाग्मलान वभजतो. एितय भरा ताईंच्मा फयोफय भाईंची गामिी अभ्मावण्माचा भौिा शभऱारा, आणण 
दवुये तय ताईंच्मा त्मा लेऱच्मा गामिीत बालवौन्दमा आणण जमऩयू गामिीच्मा अष्टाॊगफद्धतचेा अप्रनतभ वॊगभ 
झारा शोता. त्माभऱेु भी ताईंची आजची गामिी न गाता ऩलूॉची गामिी आणण ऩलूॉ शळिरेल्मा याग-यागगण्मा 
गातो माचा भरा आनॊदच आशे. 
 
ळास्त्रीम वॊगीताशळलाम किळोयीताई ठुभयी, बजन, अबॊग लगयेै प्रिाय अत्मॊत वरुबतनेे गातात. अगदी तरुणऩणीच े
गाणे वोडरे तय ताई ठुभयी ऩढेु पायश्मा गामल्मा नाशीत. त्माचप्रभाणे नाट्मवॊगीत गाणे ताईंना िधीच रुचरे 
नाशी. गामल्मा अवत्मा तय त्मातशी त्माॊनी अग्रगण्म स्थान ऩटिालरे अवत.े आध्माम्त्भि बजने आणण अबॊग 
ताईंना जास्त बालतात. सानेश्वयीलय आधारयत "तोगच नाद ुवसु्लय जारा" शा भोठा तीन तावाॊचा िामाक्रभ वलाश्रतु 
आशे. तवाच वॊत भीयाफाईच्मा जीलनालय आधारयत "भगन शुई भीया चरी" शा िामाक्रभशी वलाश्रुत आशे. मा दोन्शी 
िामाक्रभातीर वला गाण्माॊच्मा रृदमस्ऩळॉ चारी ताईंच्मा स्लत्च्मा आशेत. इतयशी प्रमोग ताईंनी तरुणऩणी िरून 
वोडून हदरे. भरा लाटत,े पि "शा भाझ्मा शातचा भऱ आशे" शे स्लत्रा दाखलनू देण्मावाठी! उदाशयणाथा "गीत 
गामा ऩत्थयोने" शे त्माॊचे शवनेभातरे गाणे, गोवल ॊद ननशरानी माॊच्मा एिा गचत्रऩटावाठी गामरेरी ऩाश्वाागीत,े "प्माय 
िे िबफर नशी शै मे जशा तयेे फगयै" शी बयैलीतीर गझर, "उघड उशभारे िलाड", "ये ननभोशी" लगयेै भुॊफई 
आिाळलाणीवाठी "भाशवि बालगीत" मा वदयात गामररेी बालगीत,े िाशी लऴााऩलूॉ रृदमनाथ भॊगेळिय माॊनी 
स्लयफद्ध िेरेरी बालगीत,े १९६३च्मा वभुायाव ऩ.ु र. देळऩाॊड ेमाॊच्मा वॊगीत हदग्दळानाखारी "बफल्शण" मा वॊगीनतिेत 
िै. म्जतेंद्र अशबऴिेी. िै. ळोबा गटूुा, श्री याभदाव िाभत माॊच्मा फयोफय िवल बफल्शण माच्मा पे्रमवीच्मा बशूभिेत 
म्शटररेी अत्मॊत वुॊदय गाणी, मा आणण अळा अनेि लेऱी ताईंनी आऩरी वलागणुवॊऩन्नता दाखलनू हदरेरी आशे. 
 
किळोयीताईंचा वॊगीताद्राये आध्माम्त्भि प्रलाव  
 
वॊगीताचे अध्मात्भाळी अवरेरे नात ेशा किळोयीताईंचा आलडता  वलऴम. किॊ फशुना, ताईंची लवृत्त रशानऩणाऩावनू 
आध्माम्त्भि अवल्माने शे नवैगगािच आशे. वॊगीत शे  ियभणुिीचे भाध्मभ नवनू त ेआत्भळदु्धीच,े भोषप्राद्ऱीच े
वाधन आशे शी त्माॊची धायणा त्माॊच्मा गामनात ओतप्रोत बयरेरी अवत ेइतिेच नव्शे, तय श्रोत्मारावदु्धा 
स्लयगॊगेतनू आध्माम्त्भि ळाॊतीचा अनबुल मेत अवरा ऩाहशजे. एयव्शी, प्रवॊगी त्माचे डोऱे िा ऩाणालतीर? ताईंनी 
वॊगीताच्मा आणण अध्मात्भाच्मा नात्मावलऴमी गशन शरखाण िेरे आशे शे त्माॊच्मा स्लयाथायभणी आणण 
िै.भारुरियाॊनी शरहशरेल्मा "गानवयस्लती" ऩसु्तिाच्मा िाशी ऩानाॊभधून आऩण लाच ूळितो. ज्मा रोिाॊनी त्मा 
दोन्शी ग्रॊथाॊचे ऩयीषण िरून तायीप िेरी आशे, त्माॊच्मा फवुद्धभते्तचे भरा िौतिु लाटत,े आणण शेलाशी लाटतो. 



िायण अगदी प्राभाणणिऩणे वाॊगामचे म्शणजे त ेशरखाण भरा वभजाले अळी तऱभऱ आशे, ऩण भाझ्माच 
आिरनळिीची भमाादा आड मेत ेआशे. अवो. 
 
भाझ्मा ळागीदॊचा िाऱ  

 
 
 
किळोयीताई नतळीत शोत्मा, आणण भी वलळीत शोतो तवे्शा खयी भाझी किळोयीताईंऩाळी ळागीदॊ झारी.त्मा 
हदलवातल्मा िाशी लेचि आठलणी वाॊगाव्मा अवे लाटत.े किळोयीताईंचा आणण भाझा प्रथभ ऩरयचम (त्माॊच्मा 
निऱत) त्माॊच्मा घयी १९५७ च्मा वभुायाव झारा. "निऱत" अळािरयता, िी भी ळाऱेत अवताना भाझ्मा 
बालाफयोफय उल्शाव िुडॉिय (किळोयीताईंचे फॊधू) माॊची ओऱख िाढून भाईंना (म्शणजे किळोयीताईंच्मा भातोश्री 
ऩद्मबऴूण िै. भोगफुाई िुडॉिय माॊना) बेटामरा गेरो शोतो. घयात किळोयीताई शोत्मा, ऩण त्माॊच्माळी फोरण्माची 
िाशी वॊगध आरी नाशी. त्मानॊतय भाझा बाऊ वलजम माच्मा िॉरेज भध्मे (VJTI) िॉरेजचे त्मा लेऱचे िराप्रभखु 
आणण भाझे भालव बाऊ अरुण दात ेमाॊनी किळोयीताईंची एि विाऱची भकैपर आमोम्जत िेरी शोती. ताईंच्मा 
भागे तॊफोया लाजलामरा फवरो शोतो. तवे्शा त्माॊनी भरा लऱून वलचायरे "भी तरुा िेव्शातयी भाझ्मा घयी ऩहशरे 
आशे िा?" त्माॊचा येक्तडओलयीर प्रत्मेि िामाक्रभ भी ननमशभतऩणे आणण बायालनू ऐित अवे. त्मानॊतयहश िाशी 
लऴ ेभी ळाऱेतच शोतो, आणण भाझी तारीभ ऩ.ै भजीद खान वाशेफाॊिड ेचार ूशोती. ऩढेु १९६१ वारी भाझा आणण 
ताईंचा औऩचारयि ऩरयचम िै. लाभनयाल देळऩाॊड ेमाॊच्मा भध्मस्थीभऱेु झारा आणण ताईंच्मािड ेभाझी ननमशभत 
तारीभ वरुु झारी. त्मानॊतयचा वशा लऴाांचा िाऱ शा भाझ्मा वाॊगीनति जीलनातीर वलुणािाऱ ठयरा. त्मा िाऱात 
भी ऩलईरा आम आम टी भध्मे वलद्याथॉ शोतो. ऩयॊत ुळननलाय-यवललाय आणण प्रत्मेि वटुीतरा वला लेऱ भी वॊगीताच्मा 
अध्ममनात घारलरा. आभच्मा क्तडयेक्टय वाशेफाॊनी भरा दय लीिें डरा गाण्माच्मा तारभीवाठी घयी जाण्माचा खाव 
ऩयलाना हदरा शोता. (भाझ्मा लगाफॊधूॊचा शेला वभजून घ्माला!)  मा िाऱात भाझ्मा बाग्माभऱेु भरा भाईंचावदु्धा 

किळोयीताईंना वाथ ियताना अरुणजी 



वशलाव आणण भागादळान शभऱारे. भाई ज्मेष्ठ शळष्माॊना (िै. िभर ताॊफे, लाभनयाल देळऩाॊड,े िौवल्मा भॊजेश्वय, 
इत्मादी) शळिलत अवत तवे्शा भी तथेे फवनू जे िानालय ऩड ेत ेआत्भवात ियण्माचा भनोभन प्रमत्न ियीत 
अवे. भाई वदु्धा म्शणामच्मा "अये, नवुता फव ूनिोव, भनातल्मा भनात त ूऩण अस्ताई ऩाठ िरून घे". त्माभऱेु 
भाझ्मा गामनात भाईंच्मा गाण्माचा फयाच प्रबाल हदवत आरेरा आशे. एिदा दादय भाटुॊगा वाॊस्िृनति िें द्रात 
भाझा िामाक्रभ झाल्मानॊतय श्रीभती धोंडूताई िुरिणॉ भरा म्शणाल्मा "तभुच्मा गामिीत ऩन्नाव टक्िे भाई 
आणण ऩन्नाव टक्िे किळोयीताई हदवतात". 

 
शा वगऱा इनतशाव वाॊगण्माचे िायण अवे िी िोणत्मा िारखॊडात ताईंच्मा व्मक्तिभत्त्लाचा  आणण वाॊगीनति 
प्रनतबेचा भरा ननिटचा ऩरयचम झारा शे भरा वाॊगालमाचे आशे. तो िाऱ अवा शोता, िी जेव्शा णखळात फवणाये 
एभ ऩी ३ येिॉडवेा नव्शत.े अवत ेतयी तारीभ येिॉडा ियण्माची ऩयलानगीहश शभऱारी नवती. ऩटिन फॊहदळीच े
ळब्द किॊ ला यागाचे चरन वेर पोनलय शरशून घेण्माची ववुलधा नव्शती. भरा अजून आठलत ेिी तारीभ झारी 
िी ताईंच्मा घयी येंगाऱत फवामचे, फॊहदळीच्मा जागा गणुगणुत लेऱ िाढामचा, आणण घयी ऩयत जाताना फवच्मा 
प्रलावात ताईंनी वाॊगगतरेल्मा आणण भरा बालरेल्मा जागाॊची गणुगणुत उजऱणी ियामची. अळािरयता, िी त्मा 
वलवयता नमेत! आजच्मावायखी, तारभीरा मामचे आणण तारीभ वॊऩल्माफयोफय धालत ऩऱत दवुऱमा उद्योगारा 
रागामच,े िेव्शा तयी वालिाळीने येिॉक्तडांग ऐिून उजऱणी ियामची, अळी ऩरयम्स्थती नव्शती. शळष्माचा गरुूगशृी 
प्रलेळ म्शणजे गरुूच्मा वॊऩणूा जीलनात प्रलेळ शोत अवे. ननदान भाई आणण ताई माॊच्मािड ेगरुुत्लाची अळी धायणा 
शोती. वरुुलात जयी बीतीमिु आदयाने लालयण्माची अवरी, तयी िाराॊतयाने वॊगीताची तारीभ शा एिच घटि 
न उयता गरुूळी जीलाबालाच,े वखु-दखु्खाच,े पे्रभाच्मा जलशऱिेच ेनात ेजऱुत अवे. त्माभऱेु ताई आणण भाई आणण 
त्माॊचा िुटुॊफ ऩरयलाय (ताई तवे्शा भाईंच्मा घयी िुटुॊफावश याशामच्मा) मात भी दधुात वाखय वलयघऱाली तवा एिरूऩ 
शोऊन गेरो शोतो. भाईंच्मा घयी वखुाच्मा प्रवॊगाऩेषा दखु्खाच्मा घटनाॊचे ऩायड ेफशुधा जड अवामचे. िुटुॊबफि, 
नातलेाईि, आणण इतयशी वलाांलय उदाय शस्ताने पे्रभाचा लऴााल ियणाऱमाची शीच दळा अवत.े त्मात िुणाराशी 
न दखुलण्माचा भाईंचा स्लबाल. आणण भाईंच्मा भनारा अऱलालयच्मा थेम्फाप्रभाणे वाॊबाऱण्माचा, ऩारयजातिाच्मा 
पुराप्रभाणे जऩण्माचा ताईंचा िटाष. मा ळृॊखरेभऱेु ताई-भाई माॊच्मा घयी वदैल भानशवि क्रेळाॊचीच  येरचेर 
अवे. गाण्माची तारीभ अळा लातालयणात जयी झारी, तयी त्माभऱेुच िी िाम, तारभीरा एि लेगऱेच तजे चढत 
अवे. ताईंच्मा घयातल्मा अनेिवलध वभस्मा आणण चढउताय मात वशबागी शोऊन त्मात भाझी जळी भी 
चलरी-ऩालरीची भदत िेरी, तळीच ताईंनीशी भाझ्मा िॉरेजातल्मा घडाभोडीभध्मे आस्था ठेलरी शोती. एिदा 
भाझ ेएि खूऩ शरशून तमाय िेरेरे जनार िुणीतयी ऩऱलरे. तवे्शा ताईंनी योज भाझ्मावाठी देलाचा धाला िेरा, 
आणण िाशी हदलवाॊनी त ेजनार भरा ऩयत शभऱारे. एिदा आम आम टी भध्मे भी आजायी ऩडून शॉम्स्ऩटरात 
दाखर झारो शोतो. तवे्शा भाझ्मा घयी भुॊफईरा िोणीच नव्शत.े माचा वगुाला रागताच ताई शॉम्स्ऩटरात मेऊन 
ऩोशोचल्मा आणण भरा taxi भध्मे घारनू घयी घेऊन गले्मा. आम आम टी च्मा अॊनतभ ऩयीषेच्मा आधी भी 
भहशनाबय तारभीरा मेणाय नाशी म्शटरे तवे्शा ताई यागालल्मा नाशी तयी खूऩ रुवल्मा शोत्मा. ऩण ननिार झारे 
आणण भी ऩहशरा मेउन भरा याष्डऩतीॊच ेवलुणा ऩदि शभऱारे तवे्शा भाझ्माऩेषा कितीतयी ऩटीॊनी त्माॊचाच जील 
बाॊड्मात ऩडरा! ऩढेु भी अभेरयिेरा डॉक्टयेट ियण्मावाठी गेरो, तवे्शा भाझी तारीभ खॊडरी. अळी त्मा िाऱात 
गरुु-शळष्माॊची जलऱीि अवामची. ताईंच्मा इतय शळष्माॊनावदु्धा शा अनबुल आरेरा आशे. 
 



किळोयीताईंच्मा व्मक्तित्लाचे ऩरै ू
 
किळोयीताईंवायखे ळदु्ध, ननयागव, राघली आणण प्रेभाने ओतप्रोत बयररेे अव ेभन क्लगचतच ऩाशामरा शभऱत.े  
स्लाशबभानाचा ताठा, आऩल्मा आईवलऴमीचा गला, आऩल्मा गरुूॊ च्मा वलऴमी अवीभ ननष्ठा, आऩल्मा दोन अऩत्माॊची 
जीलघेणी िाऱजी (ननशाय आणण बफबाव त्मा लेऱी रशान फारि शोत)े, नेभाने देलऩजूा ियण्माचा दॊडि, भग 
आजाय अवो किॊ ला िाभे अवोत! देलालयची अवाधायण श्रद्धा, माखेयीज वाधे िऩड,े पायवे अरॊिाय नाशीत, घयाफाशेय 
अवताना डोक्मालय ऩदय अवराच ऩाहशज,े भाईंच्मा मा ल तत्वभ अनेि शळिलणुिीॊचा आदय िरून याशण्माची 
लवृत्त, ळबु-अळबुालय अऩरयशभत श्रद्धा, इतिी, िी प्रत्मेि िामाक्रभारा तीच गडद रार यॊगाची वाडी वलरून जाईऩमांत 
लाऩयाली! भाईंप्रभाणे ताईंनी िधीशी  िुणाळी खोटेऩणा िेरा नाशी. शे ताईंच्मा त्मा लेऱच्मा व्मक्तिभत्त्लाच े
अनेिवलध ऩरै ूशोत.े आऩल्मा वालळ्मा लणााचा आणण ऩोऩटी नािाचा त्माॊना थोडावा न्मनूगॊड जयी अवरा, तयी 
त्माॊची त्मावलऴमी वलनोद ियण्माची लतृ्तीवदु्धा शोती. आऩल्मा लणाावलऴमी म्शणामच्मा, िृष्णाची याधावदु्धा वालऱीच 
शोती िी! आणण नािावलऴमी अशबभानाने स्लत्रा शळलाजीची लॊळज म्शणामच्मा! 
 
हदरेरा ळब्द ऩाऱण्माची शळस्त आणण भशायाष्डालयची अवीभ ननष्ठा मा ताईंच्मा दोन गणुाॊचा एि भावरा वाॊगतो. 
एिदा अभतृवयरा िामाक्रभ शोता. एिाच यात्रीचा िामाक्रभ शोता, आणण त्माची बफदागी ठयरी शोती. दवुऱमा हदलळी 
याशून नतवऱमा हदलळी बल्मा ऩाशत ेयेल्लेने ऩयतीचा प्रलाव शोता, िायण भुॊफईरा रगेच भशायाष्डहदना ननशभत्त िामाक्रभ 
शोता. तो वलनाभलू्म शोता. ताईंच्मा फयोफय भीशी गेरो शोतो. िामाक्रभ उत्तभ ऩाय ऩडरा. दवुऱमा हदलळी ऩॊक्तडत 
बीभवेनजीॊचे गामन शोत.े ऩयॊत ुनतवऱमा हदलळी विाऱी आणखी एि भकैपर िेरी तयच बफदागी देऊ अळी 
वॊस्थाचारिाॊनी ताईंना अट घातरी. हदलवबय लादवललाद िरूनशी त्माॊनी दाद हदरी नाशी. ळलेटी ऩॊक्तडतजीॊना 
वलनॊती िेरी, िी तमु्शी िवेशी िरून वॊस्थाचारिाॊना लठणीलय आणा. बीभवेनजी यात्री उशळयाऩमांत ऩयतरे नव्शत.े 
ळलेटी ऩशाटे त्माॊच्मा खोरीत जाऊन त्माॊना उठलनू िाशी झारे िा शे वलचायण्माचा प्रवॊग भाझ्मालय आरा. आणखी 
एि िामाक्रभ िेल्माखेयीज बफदागी शभऱणाय नाशी अवचे उत्तय आरे. ताईंनी भरा वाॊगगतरे, "चर, वाभान उचर, 
रयषा घेऊन स्टेळन गाठूमा. अळा तऱशेने पवलणूि ियणाऱमा रोिाॊच्मा ऩळैाॊची भरा किॊभत नाशी. जयी बफदागी 
नवरी तयी भशायाष्डारा हदररेा ळब्द भरा जास्त भोराचा आशे!" 
 
ताईंच्मा श्रद्धेचा आणण बोळ्मा, ळिून-अऩळिून भानणाऱमा लतृ्तीचा एि भावरा देतो. एिदा भुॊफईरा िै. वयेुळ 
शऱदणिय माॊच्मा दादयच्मा क्रावभध्मे यवललायी विाऱी िामाक्रभ शोता. आदल्मा हदलळी वामॊिाऱी त्माॊच्माफयोफय 
एिे हठिाणी भी फवरो अवताना एिा बाभट्माने त्माॊची ऩवा ऩऱवलरी. त्मात याघलेंद्रस्लाभीजीॊचा प्रवाद शोता. 
त्मानॊतयची ताईंची अलस्था वाॊगणे अळक्म आशे. भोठ्मा प्रमावाने भी त्माॊना ळाॊत िरून, वभजूत घारनू घयी 
आणर,े आणण जयी भाझा शलारहदर शोण्माइतिा देलाहदिालय वलश्वाव नव्शता, तयी त्माॊच्मा भन्ळाॊतीवाठी भी 
यातोयात देलऱात जाऊन ऩजूा वाॊगनू देलाचा प्रवाद आणण अॊगाया एिा ऩयुचुॊडीत फाॊधून त्माॊना आणून हदरा. 
त्माॊना म्शटर,े "तभुच्मा िॊ ठातनू वयस्लती गात.े तमु्शारा िोणी िाशीशी िरू ळित नाशी. शा देलाचाच प्रवाद 
आशे, तो जलऱ ठेला, आणण ळाॊतऩणे स्लयगॊगेत स्लत्रा झोिून द्या." त्मा िामाक्रभाचे येिॉक्तडांग अजून भाझ्माऩाळी 
आशे. तम्फोमाालय भाझा आलाज आशे. त्मा िाऱी भीच तॊफोमााची वाथ ियीत अवे. श्रीभती भाणणि शबड ेमाॊची 
तारीभ अजून वरुु झारेरी नव्शती. भोशन नाडिणॉ माॊनी एिदा टाईम्व भध्मे अशबप्रामात भाझ्मा ऩरुुऴी 



आलाजातीर वाथीवलऴमी  शरहशरे िी "the experiment was most discordant and undiscerning". 
त्मानॊतय भी ताईंना भरा तॊफोमाालय ऩनु् न फवलण्माची गऱ घातरी, ऩण ताईंनी अळा अशबप्रामाॊना धुडिालनू, 
शट्टाने प्रत्मेि िामाक्रभात भराच भागे फववलरे. ताईंना िामाक्रभावाठी गाडीत फवलनू नेण्माचे िाभ नेशेभी भाझ े
अवामचे. कित्मेि लेऱा भाझा शात घट्ट धरून वलचायामच्मा "भाझी डाली ऩाऩणी पडपडत ेआशे; िामाक्रभ पेर 
तय शोणाय नाशी न ये?" किॊ ला "िारऩावनू वायखा खोिरा मेतोम ये; भाझे िवे शोणाय?" अळा प्रत्मेि लेऱी 
ननैति आधाय द्यामचा शे एि ननमशभत भाझे िाभ अवे. एिदा आतल्मा खोरीत याघलेंद्र स्तोत्र म्शणून झारे, 
िी भग यॊगभॊचालय आऩल्मा स्लयाॊना ळयण जाऊन जवे्शा त्माॊची वभाधी रागत,े तवे्शा शे आतरे वला ताॊडल ळाॊत 
झारेरे अवत.े फाशेरून ताई खूऩ अशरद्ऱ आणण प्रवॊगालय स्लाशभत्ल  दाखलनू अवतात, ऩण अनेि लेऱा आतनू 
त्माॊची अळी भाॊजयाच्मा फालयरेल्मा वऩल्रावायखी झारेरी अलस्था पाय थोड ेरोि ऩाशू ळितात. मा लेगलेगळ्मा 
रशान प्रवॊगाॊची आज ताईंना आठलणशी नवेर, ऩण भाझ्मा भनात त्माॊनी िामभचे घय िेरेरे आशे. प्रवॊग जयी 
पुटिऱ अवरे, तयी त्माॊतनू ताईंच्मा शऱुलाय ऩण तत्त्लननष्ठ स्लबालाची झरि हदवत,े म्शणून मा आठलणी 
वाॊगगतल्मा. 
 
किळोयीताईंच्मा वाॊगीनति प्रनतबेखेयीज िरेचे त्माॊच ेआणखी दोन ऩरै ूऩषु्िऱाॊना भाशीत नवतीर. ताई अत्मॊत 
वुॊदय याॊगोऱीची गचत्र ेिाढू ळितात. चाऱीव ऩन्नाव लऴााऩलूॉऩमांत दय हदलाऱीच्मा लेऱी एि भोठे याॊगोऱी-गचत्र 
वात आठ हदलव याफनू त्मा िाढत अवत. भी एिच अवे गचत्र ऩहशरे आशे - ररैा भजन ूमाॊचे. इतिी वुॊदय 
याॊगोऱी-िरा भी पायळी िुठे ऩाहशरेरी नाशी. ददैुलाने त्मानॊतय ताईंनी ऩनु् याॊगोऱी-गचत्र ेिाढल्माचे भरा आठलत 
नाशी. दवुया गणु म्शणजे िाव्मगणु. ताईंचे आध्माम्त्भि शरखाण आता प्रशवद्ध झारे आशे. ऩयॊत ु ताई अप्रनतभ 
िलनमत्री आशेत शे किती रोिाॊना भाशीत आशे? ददैुलाची गोष्ट एिच आशे - िुठल्मा तयी गचटोमाालय वचुेर तळी 
िवलता शरशून तो िुठे तयी ठेलनू द्यामचा अळी फेकपिीय लतृ्ती! भी त्माॊच्मा िाशी िवलता अळाच गचटोमाालय लाचल्मा 
आशेत. िवेशी िरून त्मा ळोधून त्मातल्मा चाॊगल्मा िवलताॊचा वॊग्रश झारा ऩाहशजे. 
 
वलावाधायण जनतरेा अनािरनीम लाटणाऱमा ताईंच्मा अॊतभानाचे एि अनतळम जाज्लल्म उदाशयण द्यालेवे लाटत.े 
िायण  त्मातनू ताईंच्मा अॊतयॊगारा किती थोड्मा रोिाॊनी ओऱखरे आशे त ेिऱत.े १० पेब्रलुायी २००१ शा भाईंचा 
लिुैॊ ठगभनाचा हदलव. हशॊदजुा शॉम्स्ऩटरभध्मे यात्री भाईंची प्राणज्मोत ज्मा षणी भारलरी त्मा षणानॊतयचे ताईंच े
जे स्लरूऩ नतथे अवरेल्मा आद्ऱेष्टाॊनी ऩहशरे त ेधक्िादामि शोत.े डोळ्मात एिशी अश्रू नाशी, चेशया यागाने रार 
झारेरा, आणण क्रोधाच्मा बयात ियड्मा आलाजात "भाईरा घयी आणू निा - वयऱ स्भळानात न्मा" शी बाऴा. 
िोणीशी त्माॊना ळाॊत िरू ळिरे नाशी. ऩण भी भात्र ताईंचा प्रषोब िा झारा शे अचूि ओऱखरे, आणण म्शणूनच, 
भशत्प्रमावाने भी त्माॊना ळाॊत िरू ळिरो. ताईंचा त्मा षणीचा क्रोध िुणा व्मिीलय नव्शता. तो क्रोध िाऱालय, 
मभालय, देलालय शोता. त्माॊचे अॊतभान मा वलाांना वलचायीत शोत,े "िाम म्शणून तमु्शी भाझ्मा आईरा, गरुूरा 
घेऊन गेरात? िोणत्मा अगधिायाने तमु्शी वॊतत्लारा ऩोशोचरेल्मा  भाझ्मा भाईरा भाझ्माऩावनू दयू नेरेत? आता 
नतच्मा ननजॉल िामेरा घयी िळारा नेऊ?" क्रोधाग्नीच्मा मा बडक्मात डोळ्मातरी आवलेवदु्धा आतल्मा आत 
बस्भवात झारी शोती, भग ती िुणारा िळी हदवालीत? त्मा प्रवॊगी ताईंच्मा शऱुलाय रृदमातनू ळोिाऐलजी क्रोध 
उत ूजाला, माचे शेच एि िायण शोत.े "लज्रादवऩ िठोयाणण भदृनून िुवभुादवऩ॥ रोिोत्तयाणाॊ चेताॊशव िोSहश 
वलद्नन्मातभुशानत ॥" मा उिीप्रभाणे पुराऩेषा नाजुि अवणाये भन त्मा षणी लज्राऩेषाशी िठोय झारे, शा ताईंच्मा 



रोिोत्तयतचेा एि आवलष्िाय तय नवेर ना, शी वलचायाशा गोष्ट आशे. 
 
भी वाहशम्त्मि नाशी. िेशभिर इॊम्जननअय आणण जमऩयू गामिीचा उऩावि. तवे्शा भी जे िाशी शरहशरे आशे 
त्मात वाहशम्त्मि गणु अबालानेच तऱऩणाय! बायदस्त, वॊस्िृतप्रचुय ळब्दाॊनी अनािरनीम िेरेरे शे बाष्म नाशी, 
किॊ ला अवरेल्मा गणुाॊना ऩयभोच्च  वलळऴेणाॊनी ओ मेईऩमांत वजलरेरा िृबत्रभ वाज नाशी. शे पि रृदमातल्मा 
खोरलयच्मा दारनातनू आरेरे, वोप्मा बाऴतेरे, ऩण प्राभाणणि आणण आता वलचायप्रदळान आशे. थोडवेे ऩयखड 
शरहशरे अवरे तयी त ेप्राभाणणि आशे. प्रेभानेच शरहशरे आशे. बालनाफद्ध शोऊन ऩण बालनेच्मा आशायी न जाता 
शरहशरे आशे. जे जव ेहदवर,े फये अथला लाईट, त ेतवेच शरहशरे आशे, िुणाचीशी तभा न फाऱगता. शा भाझा 
रशान तोंडी भोठा घाव तय नाशी ना, अळीशी भनारा शुयशूय लाटून याहशरी आशे. मात िुणाराशी दखुलण्माचा 
शेत ूनाशी. िुणारा लाईट लाटरे तय भरा षभा अवाली. किळोयीताई, त्माॊचे व्मक्तित्ल, त्माॊचे वॊगीत आणण 
वॊगीताव्मनतरयि इतय गणु-दोऴ माॊलय अनेिाॊनी खूऩ िाशी शरहशरेरे आशे. िाशी थोड ेऩरै ूअजूनशी अॊधायात 
याहशरे अवतीर तय त्माॊलय उजेड टािण्माचा शा प्रमत्न आशे.  त्माचा त्माच भनोबालाने, लजन-भाऩ न भोजता 
स्लीिाय व्शाला. 
 
किळोयीताईंच्मा जन्भहदनाननशभत्त देल त्माॊना दीघाामयुायोग्म देलो, आणण त्माॊच्मा शातनू वॊगीतातीर वौन्दमावजृन 
अवेच अफागधत चार ूयाशो शी ऩयभेश्वयचयणी प्राथाना. 
 

***** 


