
"चौपुरा - २०११ काव्म जुने-ळब्द नले" अशलार  

 

फशृन भशायाष्ड भंडऱाच्मा शळकागो मेथीर दै्रलार्ऴिक अधधलेळनात 'चौपुरा - २०११ काव्म 
जुन े- ळब्द नले' शा भयाठी कर्लतांचा कामिक्रभ दद २३ जुरै २०११ योजी वंऩन्न झारा. 
मा कामिक्रभात अभेरयका आणण कॅनडा मेथीर १२ प्रधथतमळ कली-कलयमत्ींनी आऩल्मा 
वलोत्कृष्ठ अळा प्रत्मेकी २ कर्लता वादय केल्मा. कामिक्रभाची वुरुलात फशृन भशायाष्ड 
भंडऱाच्मा अध्मक्ष्मा वौ भाधयुी जोळी मांच्मा स्लागत आणण प्रास्तार्लकाने झारी. त्मानंतय 
वौ भाधयुी जोळी मांनी उऩस्स्थत वलि कली-कलयमत्ींच ेगुराफ ऩुष्ऩ देऊन स्लागत केरे. 
त्मानंतय कामिक्रभाच ेवंमोजक श्री यनखीर कुरकणी (peoria, illinois ) आणण वौ प्राजक्ता 
ऩटलधिन (manchester,connecticut) मांनी कामिक्रभाची ऩार्श्िबूभी थोडक्मात वांधगतरी. 
भयाठी भधल्मा रालणी, ऩोलाडा, बारुड, लावुदेल, गलऱण मा वायख्मा जुन्मा काव्म 
प्रकायाभध्मे नलीन काव्म यनशभिती कयणे शा कामिक्रभाचा प्रभुख उदे्दळ शोता. 
 

काव्म लाचनाची वुरुलात वौ कंुदा जोळी मांच्मा 'ब्रह्मवुते' मा वयस्लती स्तलनाच्मा कर्लतेने 
झारी. त्मांनी अयतळम वुंदय आलाजात दश कर्लता वादय केरी.  

"घे लंदन ब्राम्शवुते तुज वाये नभती | उजऱू दे सान ददला अधंाऱ्मा याती || " 

अळा वभऩिक ळब्दात र्लदे्यच ेआयाध्म दैलत अवणाऱ्मा वयस्तीची आऱलणी केरी. 
 

त्मानंतय वौ याणी शरभमे मांनी "दयू क्षषतीजालयी | भन भाझ ेवंचायी ||" शे बक्तीगीत वादय 
केरे. अशोयात् बटकणाऱ्मा भनारा थोऩलळीर का अळी आति र्लनलणी त्मांनी र्लठ्ठरारा 
केरी.  

 

त्मानंतय वौ प्राजक्ता ऩटलधिन मांनी अनोखा 'लावुदेल' वादय केरा. अयतळम वभऩिक ळब्द 
मोजना आणण वुयेर वादयीकयण माने प्रत्मष लावुदेल अलतयल्माचा बाव शोत यादशरा.  

"घुंगुय फाजे, घुंगुय फाजे, लावुदेल शो नाच नाच"े अळी ऩंच राईन घेत ऩशाटेच्मा भंगर लेऱेच 
धचत्च त्मांनी वादय केरं. त्मानंतय "ठेली धचत्त वभाधानी | दायी रक्ष्भी बयेर ऩाणी ||" अवा 
बाफडा वंदेळ देऊन मा लावुदेलानं यनयोऩ घेतरा. 
 

त्मानंतय लदृ्ांच्मा भनातीर नेभकी खतं श्री फाऱकृष्ण ऩाडऱकय मांनी त्मांच्मा 'देलाची 
शळकाय' मा कर्लतेतून भांडरी. त्मातल्मा व्मथेने भन शेरालून जात शोत.े 
वभाज जयी फुद्ीप्राभाण्मलादी शोत अवरा तयी तो यक्ताची नाती र्लवयत चाररा आशे. 
माची खतं त्मांनी देलाजलऱ भांडरी. 
 



त्मानंतय वौ शेभांगी लाडकेय मांनी कर्लतेलयची कर्लता 'भाझी कर्लता' वादय केरी. काव्म 
कयणे दश एक अद्भदू्त ळक्ती आशे. आणण ती नेभके कलीरा काम देते माचा र्लचाय त्मांनी 
त्मांच्मा कर्लतेतून भांडरा.  

"मा शव्माचा शव्माव भाझा आणण शव्मावाचा भी गुराभी" अळा वायखी अयतळम नेभकी 
ळब्द यचना कयत त्मांनी खऩू भोठा अथि मा कर्लतेतून भांडरा. 
 

त्मानंतय श्री र्लनामक गोखरे मांनी त्मांची 'भन्लंतय' दश कर्लता वादय केरी. अभेरयकेत 
आरेल्मा भयाठी भाणवाची भनस्स्थती ददलवागणणक कळी फदरत जाते माच ेअगदी मथाथि 
धचत्ण त्मांच्मा कर्लतेत शोते.  

"भनी चारे दं्रद्र भाझ्मा, शोभ स्लीट शोभ कुठे? 

त्मांनी ल आम्शी बोगरे, द:ुख कुणाच ेभोठे?" 

अळा वायखी भनारा चटका रालणायी काव्म यचना यशवकांना भोशलून गेरी. 
 

त्मानंतय अभेरयकेतीर भयाठी आणण दशदंी बाऴेतीर अग्रगण्म रेणखका वौ उऴादेली 
कोल्शटकय मांनी त्मांची 'ते वूमािरा ठयल ूदे' दश कर्लता वादय केरी. त्मांच्मा यनलेदनात 
त्मांनी कर्लतेच ेभाणवाच्मा भनातीर नेभके स्थान वभजालून वांधगतरे. आमुष्मातरी 
अतंये वुखालश व्शामची अवतीर तय कर्लता वोफतीरा अवू देत. अवा त्मांचा वायांळ शोता. 
मा लऴीचा फशृन भशायाष्ड भंडऱा तपे ददरा जाणाया 'करा वादशत्म वंस्कृती ऩुयस्काय / 
जीलन गौयल ऩुयस्काय' वौ उऴादेली मांना देण्मात आरा. ऩथृ्लीलयती यनवगािचा वलाित शे्रष्ठ 
अधधकाय आशे. त्मात भाणवाने शस्तषेऩ करू नमे. अवा त्मांच्मा कर्लतेचा वायांळ शोता. 
'कोणी कयामची ददलवाची वुरुलात? जाऊ दे शभत्ा ते वूमािरा ठयल ूदे' अळा वभऩिक ओऱीने 
त्मांनी त्माची उत्कटता भांडरी. 
 

त्मानंतय वौ वोनारी जोळी मांनी 'फपरून त्मा जुन्मा चकुा' दश कर्लता वादय केरी. कलीरा 
बालना स्जतकी भशत्लाची, यततकाच व्मलशाय देखीर भशत्लाचा आशे अवा त्मांच्मा कर्लतेचा 
आळम शोता. फमािच लेऱेरा आऩण ठयलतो की जुन्मा चकुा ऩयत कयामच्मा नाशीत. ऩण 
तयीशी त्मा शोतात शे यततकेच वत्म आशे. म्शणून त्मा म्शणतात  

"अखेय चातकावशी कऱेर शेच एकदा | अळी नबाव आजिले करून काम पामदा ||  

कधीतयी कऱेरशी तुराच मा भनातरे | उगाच शट्ट लेगऱा धरून काम पामदा ||" 

 

त्मानंतय श्री वंदीऩ धचत् ेमांनी त्मांची 'अशभगो' दश अप्रयतभ कर्लता वादय केरी. 
कडाक्माची थडंी, फोचये लाये मा कळाचीच ऩयला न कयता प्रवंगी उऩाळी याशत कष्ट 
कयणाऱ्मा जीलांच्मा लेदनांची अयतळम नेभकी जाणील मांनी कर्लतेत करून ददरी. मा 



कर्लतेभध्मे अभेरयकेत फाशेरून आरेल्मा भेस्क्वकन रोकांची व्मथा काऱजारा शबडणाऱ्मा 
ळब्दात, आणण यततक्माच वुंदय वादयीकयणात त्मांनी वादय केरी आणण उऩस्स्थतांच ेडोऱे 
ऩाणालरे.  

 

त्मानंतय र्लद्या शडीकय वप्रे मांनी यलींद्रनाथ टागोयांची 'जीलन जेव्शा वुकून जाम' दश 
अनुलाददत कर्लता वादय केरी. र्लद्या ताईनी आधी यलीन्द्रनाथांची भूऱ फंगारी कर्लता 
लाचनू दाखलरी आणण नंतय त्मांनी केरेरा अनुलाद वादय केरा. अयतळम उत्कट अळा 
बालनांच ेयततकेच उत्कट वादयीकयण यशवकांना बालून गेरे.  

 

त्मानंतय वौ रीना जोळी मांनी त्मांच्मा 'अगंत-ऩंगत' आणण 'भाझा बायत' मा दोन कर्लता 
रगोरग वादय केल्मा. 'अंगत-ऩंगत' मा कर्लतेभध्मे अभेरयकेत आरेल्मा बायतीम भनाच े
अगदी मथाथि धचत्ण शोते. अभेरयकेतीर छान-छोकी जीलनाच ेबायतीम भनारा अवरेरे 
आकऴिण, त्मा आकऴिणाऩोटी अनेक-र्लध तडजोडी कयण्माची तमायी, त्मातून शोणायी भनाची 
घार-भेर रीना ताईनी अयतळम नेभक्मा ळब्दात भांडरी. त्मांनी अयतळम र्लनोदी ऩद्तीने 
कर्लतेची भांडणी केल्माने यशवकांना शवून शवून ऩुयेलाट झारी. 
 

त्मानंतय 'भाझा बायत' मा कर्लतेभध्मे अभेरयकेत फयीच लऴे यादशल्मानंतय र्लटरेल्मा 
बायतीम भनाचा बायताभध्मे बायत ळोधण्माचा प्रमत्न ळब्दात भांडरा शोता. बायतात शोत 
अवरेल्मा लेगलान फदरात कलीच्मा भनातीर बायत कुठेतयी शयलतो आशे की काम अव े
लाटत याशते. ऩण रृदमारा शात घारणाऱ्मा ळलेटाने बायतीम भन आणण र्लचाय कव े
जवेच्मा तवे शळल्रक आशेत माची खात्ी ऩटरी. अत्मंत वभऩिक भांडणीने वलि उऩस्स्थत 
शेरालून गेरे शोते. बायतीम ऩणाच ेएक व्मलच्छेदक रषण देताना त्मा म्शणतात  

"जीलांवाठी जील देणाया बायतीम भरा ज्मा षणी ददवरा, भरा शला अवरेरा बायत भरा 
त्मा षणी शभऱारा  

आणण फदरेल्मा बायतातशी त्मांच्मा भनातरा बायत ळोधताना त्मा म्शणतात  

"झगभगते ददले आरे तयी यनयांजनाची लात यतथ ेतेलते आशे, वभाजाच ेऋण वभाज 
आजशी यतथ ेपेडतो आशे."  

आणण त्मा नंतय  

"नको शभऱू देत ती ऑशरस्म्ऩक ची ३६ भेडल्व, भाझ्मा बायतारा शभऱाराम भानलतेच ं
एकाच भेडर" 
अवा ददुिम्म आळालाद व्मक्त कयत त्मांनी कर्लतचेा वभायोऩ केरा. 
 



मानंतय श्री यनखीर कुरकणी मांनी बागीच ेबारुड वादय केरे. बारुड दश एकनाथ 
भशायाजांनी भयाठी बाऴेरा ददरेरी एक अजोड बेट. रोकांना वभजेर अळा बाऴेत, 

त्मांच्माळी वंलांद वाधत, त्मांना शवलत-खेऱलत, र्लचाय कयामरा रालत एखादे सान 
रोकांना द्यामच.े अवा बारुडाचा उदे्दळ अवतो. श्री कुरकणी मांनी अभेरयकेत आरेल्मा 
कॉम्ऩुटय इंस्जयनमयच्मा फामकोची पयपट 'बागीच ेबारुड' भधनू अयतळम वभऩिक ळब्दात 
भांडरी. केलऱ नलया अभेरयकेत आरा म्शणून दश बागी अभेरयकेत मेते. वगऱी नाती, 
वगऱे फंध तोडून अभेरयकेतरी शोऊन लागामरा शळकते. ऩोयं शोतीर. आई म्शणतीर एलढी 
एक छोटीळी अऩेषा अवते. ऩण जेव्शा अभेरयकेत झारेरी ऩोयं बागीळी फोरामराच नाशी 
म्शणतात, त्मांना भयाठी मेत नाशी म्शणून भयाठीत फोरत नाशीत आणण बागीरा इंग्रजी 
मेत नाशीत म्शणून बागीरा इंग्रजीत फोर ूनको म्शणतात, तेव्शा बागीरा बाऴाच उयत 
नाशी. आणण वंलाद वंऩून जातो. 
नलमािफयोफय बागी ऩयत गालारा मामरा यनघत,े तेव्शा ऩोयं गालारा मेणाय नाशी म्शणतात, 

तेव्शा भात् बागीरा यडू कोवऱते आणण बागी अधांतयी शोते. दश बागीची व्मथा यशवकांना 
शेरालून गेरी. 
 

त्मानंतय र्लद्या शडीकय वप्रे मांनी एक वभश्लोकी अनुलाददत कर्लता वादय केरी. 'मा 
भुरानो चरा जाऊ मा' मा कर्लतेभध्मे त्मांनी 'आओ फच्चो' मा कर्लतेतरे बाल अगदी 
जवेच्मा तवे भयाठीत आणून दाखलरे. त्मांच्मा फयोफय कर्लता म्शणत अवताना यशवक 
भंडऱी यंगून गेरी शोती. एक अयतळम छान अनुबल!  

 

मानंतय श्री यनखीर कुरकणी आणण वौ प्राजक्ता ऩटलधिन मांनी आबाय प्रदळिन केरे. 
कर्लतांच ेवभीषण वौ क्रांती वडकेय, प्राध्माऩक बास्कय ढोके, डॉ ऩुरुऴोत्तभ काऱे मांनी केरे. 
तंत्सान वशाय्म वौ अस्स्भता कुरकणी आणण श्री जगदीळ ऩटलधिन मांनी केरे. करा 
वशाय्म वौ याधधका ऩयभानंद आणण वौ अस्स्भता कुरकणी मांनी केरे. वौ भीनर गदे्र 
मांनी र्लळऴे वशाय्म केरे. कामिक्रभाची वंकल्ऩना वौ भाधयुी जोळी मांची शोती. 
 

मानंतयच्मा वत्ाची वुरुलात वौ उऴादेली कोल्शटकय मांच्मा 'एक कार अवा शोता' मा 
कर्लतेने झारी.  

भाणवाच्मा आमुष्माचा यस्ता खये तय एक भागीच.. भागे ऩडरेरी लऱणे, स्थाने ऩयत 
बेटतात ती पक्त स्भतृींनी. त्मांना ऩयत जाता मेत नाशी. आणण भग उयते ती एक शऱली 
आठलण. अळी शऱली आठलण उळादेलींनी त्मांच्मा ह्या कर्लतेत वादय केरी. ळलेटी त्मांनी 
ऩाकळमांच्मा यंगांची आणण पुरांच्मा वुगंधाची बाल कथा वांधगतरी तेव्शा यशवकांच ेडोऱे 
ऩाणालरे. कर्लता का कयाली शे वांगताना त्मा म्शणाल्मा  



प्रसा की आंव शैं कर्लता , खफुवुयत एहवांव शैं कर्लता, कली का आत्भर्लर्श्ाव शैं कर्लता . 
 

मानंतय श्री फाऱकृष्ण ऩाडऱकय मांनी 'भरा लाटते' दश कर्लता वादय केरी. एका र्प्रमकयारा 
कधी लाया शोऊन प्रेमवीच्मा भोकळमा केवांळी खेऱामच ेआशे. तय कधी त्मारा श्रालण धाया 
शोऊन प्रेमवीरा धचफं कयामच ेआशे. अयतळम नाजूक आणण तयर बालना श्री ऩाडऱकय 
मांनी अयतळम नेभके ऩणे भांडल्मा. त्मांच ेवादयीकयण देखीर अयतळम वभऩिक शोते. 
 

मानंतय वौ शेभांगी लाडकेय मांनी 'दयुाला' दश कर्लता वादय केरी. माभध्मे भानली नात्मांच े
र्लर्लध यंग त्मांनी अत्मंत अरंकारयक बाऴेतून भांडरे. नातं फकतीशी जलऱच ंअवर ंतयी 
कधी कधी दयुालाशी आलश्मक ठयतो. त्मा दयुाव्माच दसु्लाव न कयता, तोशी नात्मातरं 
अर्लबाज्म बाग आशे. माची जाणील ठेलाली. अवा त्माचा भतीथाथि शोता. अयतळम वुंदय 
कर्लता. 
 

मानंतय वौ प्राजक्ता ऩटलधिन मांनी एक गलऱण वादय केरी. ब्रब्रज भोशनच्मा दळिनारा 
आतुयरेल्मा याधेच ेएक अयतळम नेटके लणिन त्मांनी मात केरे.  

"लाट दश अधीय ऩालरे लेगात | गुंतरा जील शा भमूय ऩंखात ||" अवो फकंला  

"शबजल्मा धायात यनजल्मा यानात | श्रीशयी भनात शबनरा तनात ||"  

मावायखे एकाशून एक वुंदय अनुप्राव त्मांनी वादय केरे. त्मांच्मा छंदफद् यचने इतकेच 
त्मांच ेवादयीकयण देखीर रलधचक आणण उत्कट शोते.  

 

मानंतय श्री र्लनामक गोखरे मांनी 'भधयुा बक्ती' दश बक्ती ऩय कर्लता वादय केरी. 
ऩांडुयंगाची आठलण मेते तेव्शा भनाची नेभकी काम अलस्था शोते त्माच ेलणिन मा 
कर्लतेभध्मे त्मांनी केरे. ऩांडुयंगाची आठलण आरी की वाऱ्मा वभदृ्ीचा, लास्तलाचा र्लवय 
ऩडून वाये जीलन अऩूणि लाटामरा रागते. अयतळम भदृ ूबालना आणण यततकेच वंमुक्तक्तक 
वादयीकयण यशवकांना खूऩच बालरे. 
 

मानंतय वौ याणी शरभमे मांनी 'नाभ भदशभा' शा अबंग वादय केरा. दश कर्लता म्शणज े
नाभार्लऴमी लाटणाये प्रेभ आणण नाभ वाधनेतून मेणाये अनुबल मांच ेएक वुयेख शभश्रण 
शोते.  

"आशे कृऩाऱू ऩांडुयंग | कळी वोडू भी त्माचा वंग | झारे नाभात भी दंग ||" 

एक अयतळम अप्रयतभ यचना आणण यततकेच वुंदय वादयीकयण. 
 

मानंतय वौ वोनारी जोळी मांनी 'दयुाला' दश कर्लता वादय केरी. अनेक प्रकायच्मा 
नात्मांभध्मे अनेकानेक कायणांनी दयुाला मेतो. आणण भग माच दयुाव्मातून ओढ जन्भ घेते. 



आणण ओढीत प्रेभ रऩरेरे अवते. अळा आळमाची त्मांची कर्लता अयतळम वुंदय वादय 
केरी.  

 

मानंतय श्री वंदीऩ धचत् ेमांनी 'मादों की फायात ' दश अयतळम शऱली कर्लता वादय केरी. 
काम ददलव शोते ना ते ळाऱकयी लमाच ेअव ेम्शणत वंदीऩ वगळमांना भनाने शरकेच 
ळाऱेच्मा ददलवात घेऊन गेरे. काम शयलरे काम र्लवयरे शे आज कऱत आणण फारऩण 
देगा देला शे खयं लाटामरा रागतं. एक अयतळम वुदंय वादयीकयण आणण यततकाच भनस्ली 
अनुबल.  

 

मानंतय वौ कंुदा जोळी मांनी 'गुराफ काशरका' दश अपरातून रालणी वादय केरी. दश शोती 
आधयुनक रालणी एक तरुण भुरीच ेलणिन कयणायी.  

"अथांग जीलन ऩुढे ऩवयरे, घे यनबिम त ुउडी| ददस्वलजमाच्मा फघुनी ऩताका, कृताथि शोईर 
कुडी |" 

अवा ददुिम्म आळालाद त्मांनी दाखलरा. आणण भग ऩुढच्माच ओऱीत  

"ममातीवभ भग कळाव भागू, मौलन भग ऩयतनुी | कुळाग्रभती तु ळक्ती ळाशरनी र्लर्लध 
करा दशळिनी || " 

अळी आमुष्माची कृताथिता भांडरी. अनुप्रावांचा चौपेय लाऩय आणण अयतळम नेटकी ळब्द 
यचना मांनी दश रालणी नटरी शोती. त्माच्माच जोडीरा वौ जोळी मांच ेवटीऩ वादयीकयण 
माने यतची रज्जत उत्तयोत्तय लाढत गेरी. एक अयतळम वुखद अनुबल. 
 

मानंतय श्री यनखीर कुरकणी मांनी 'शळलभंत्ाचा ऩोलाडा' वादय केरा. शळलाजी याजांनी 
ददरेरा शळलभंत् थोयल्मा फाजीयाल वाशेफांनी म्शटरा आणण भयाठी वत्ता अटकेऩाय गेरी. 
काळी, प्रमाग दश तीथे भुक्त झारी. इतकेच काम तय प्रत्मष ददल्री भयाठी वते्तखारी आरी. 
ऩण जवेजवे वत्ता गलवरी तवा मा शळलभंत्ाचा भयाठी वते्तरा आणण वत्ताधीळांना र्लवय 
ऩडत गेरं आणण त्माचा ऩरयणाभ म्शणून आऩण आऩरे स्लातंत्र्म गभालून फवरो. माच ं
अयतळम नेभकं लणिन मा ऩोलाड्मात केरं शोतं. वभऩिक ळब्द मोजना, ऩद्मालतिनी लतृ्त आणण 
यततकेच भदािनी वादयीकयण मांनी ऩोलाडा अयतळम आकऴिक ठयरा.  

 

मानंतय 'ऩवामदान' म्शणून चौपुरा - २०११ ची वांगता झारी. 
 

--  

धन्मलाद  

यनखीर कुरकणी 


