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जागो ह िंदसु्तानी 

 

रिंगमिंचावर  रिंग द ेबसिंती चोला   ेगाणिं सुरु झालिं आणण एका कडव्याला त्यातील गाण्याच्या 

ओळी म् णत  गायक रिंगमिंचावरुन खाली उतरल,े मिंचावरचे ददवे अिंधुक  ोत गेले आणण 

उजळलेल्या प्रके्षागृ ात गायकािंमधील एक  कलाविंत प्रेक्षकािंमधील आजींच्या चरणािंशी वाकला. 

आजींनी डोळयािंमधून ओघळणारे अशू्र पसुत गायकाला आशीवााद ददला. आपल्या मनात अढळ 

स्थान णनमााण केललेी गाणी णततक्याच ताकदीच्या गायकािंकडून ऐकण्यात प्रेक्षक रमलले े

असतानाच या प्रसिंगाने सार यािंचीच मनिं भारावून गेली. कायाक्रम  ोता कोल् ापूरच्या 

स्वरणननाद सिंस्थेचा जागो ह िंदसु्तानी. 

 

 
 

 

जागणतकीकरणाने सगळीच समीकरणिं बदलली. कोणतिं ी गाणिं इिंटरनेटवर आता स ज उपलब्ध 

आ .े भारतातून सािंस्कृणतक कायाक्रम परदशेात यणे्याचिं प्रमाण ी प्रचिंड प्रमाणात वाढलेलिं आ ,े 

नाटक, सिंगीत, वादन, णचत्रपट अशा कायाक्रमािंची रेलचेल चाल ूअसते. सादरकत्याांची आणण 

पा णार यािंची अणभरुची ी बदलली आ .े मग आवजूान प ाविं असिं जागो ह िंदसु्तानीमध्ये काय 
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आ ?े या कायाक्रमाचिं वेगळेपण कशात आ ?े जागो ह िंदसु्तानीचिं यश आ  ेते रिंगमिंचावर 

णनवेदन आणण गायनाच्या साथीने रणसकािंना आठवणींच्या राज्यात नेणिं, णवस्मृतीत जात 

चाललेल्या घटनािंचा  ात  ाती घेऊन, प्रसिंगाना उजाळा दते अलगद त्या काळात नेऊन सोडणिं 

तर का ीवेळा आपल्या ऐकण्यात, माण तीत नसलेला एखादा प्रसिंग, घटना डोळयासमोर जसा 

घडला तसा उभा करणिं यामध्ये आ .े दोन - अडीच तासाचा  ा कायाक्रम आपल्याला एका 

वेगळया णवश्वात नेतो, गत आणण वतामान काळाची सैर चालू र ाते ती नव्या - जुन्या गाण्यािंच्या 

साथीने. अणभमान, खेद,  ळ ळ, चुटपूट, स्फूती, उत्सा  अशा सार या भावना या वाटेवर 

आपल्या सोबतीने येत र ातात आणण एक अणवस्मरणीय कायाक्रम पाण ल्याचिं समाधान मनात  

तरळत र ातिं. 

 
 

जागो ह िंदसु्तानी कायाक्रमात णनवेदक भूषण शेंबकेर आपल्या डोळयासमोर प्रत्येक प्रसिंग 

ताकदीने उभा करतात. भूत - वतामानाची पानिं अलगद उलगडत रा तात. प्रत्येक प्रसिंग आपल्या 

डोळयासमोर उभा करण्यात ते यशस्वी  ोतात. उधमहसिंग ह्ािंनी पिंजाबच्या गव् नार मायकल 

ओव् ायरची जाणलयनवाला  त्याकािंडाला जबाबदार धरत गोळया झाडून  त्या केली.  ा प्रसिंग 

ऐकताना उधमहसिंगािंनी ददलेला कबुलीजबाब ऐकताना आपला उर  अणभमानाने  भरुन येतो. 

प्लासीच्या णवजयानिंतरच्या जल्लोषात पराणजत ह िंदसु्तानी काय करु शकत  ोते याबद्दल त्या 

णमरवणुकीत सामील असलले्या परकीयाचे शब्द ऐकताना चुटपूट लागते, खेद वाटतो. 

णनवेदनातून येणार या या अशा आणण अनेक घटना ऐकता ऐकता  सवाांच्याच मनात प्रसिंगािंची 

गदी व् ायला लागते. दशेासाठी लढलले्या, प्राण गमावलेल्या अनाणमक वीरािंच्या बणलदानाची 

आठवण येऊन  ळ ळ वाटते आणण स्वातिंत्र्यानिंतरच्या कालावधीनिंतरचा भारत नजरेसमोर 

आला की आपण काय काय गमावलिं, कुठून कुठे पोचलो ह्ाचा ण शोब मन मािंडायला लागतिं.  
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भारत १९९७ साली स्वातिंत्र्याचिं ५० वे वषा साजरिं करत असताना णनमााते सुनील सुतार आणण 

ददग्दशाक सुरेश शुक्ल यािंनी आपल्या स्वरणननाद या सिंस्थेतफे जागो ह िंदसु्तानी चा पण ला 

प्रयोग रिंगमिंचावर आणला. आणण त्यानिंतर सातत्याने त्यािंचे प्रयोग भारतभर चाल ूआ ते. या 

कायाक्रमाला नेपथ्य आ  ेते भारतीय ठेव्याचिं,  रेखाटनिं आ ते ती ऐणत ाणसक ठठकाणािंची. 

उत्कृष्ट प्रकाशयोजनेमुळे ह्ा रेखाटनािंचा ३D पठरणाम छान साधला जातो.  

 

 
 

स्वरणननादने गेले २६ वषा सातत्याने गजाा म ाराष्ट्र, दसे मरेा रिंगीला, गीत ब ार, लख लख 

चिंदरेी, शब्द सुरािंच्या झुल्यावर अस ेवेगवेगळे ह िंदी, मराठी गीतािंचे कायाक्रम भारतभर सादर 

केले आ ते.  जागो ह िंदसु्तानी  ा जो कायाक्रम सध्या अमेठरकेत चाल ूआ  ेत्याचे भारतात 

आत्तापयात सवात्र प्रयोग झाले आ ते. वाघा सर द्दीवर ी  ा कायाक्रम झाला आ  ेयाचा 

प्रामुख्याने उल्लखे करावासा वाटतो. इतकिंच ना ी तर तुरुिंगातील कैद्ािंना घेऊन त्यािंच्याकडूनच 

 ा कायाक्रम करुन घेण्याचा आगळावेगळा प्रयोग ी स्वरणननादने यशस्वीरीत्या केला. २ राष्ट्रीय 

तर २ राज्य पातळीवरच्या पुरस्काराने  ा कायाक्रम सन्माणनत झाललेा आ .े उत्कृष्ट सिंगीत, 

गाणी, नेपथ्य, प्रकाशयोजना असललेा  ा दोन - अडीच तासािंचा कायाक्रम आपल्याला णखळवून 

टाकतो.  गाण्यातील भावना थेट हृदयापयांत पोचवणारे समथा गायक यात आ ते. आणण 

सध्याच्या काळातील कायाक्रमािंच्या बदललले्या स्वरुपाच्या पाश्वाभूमीवर सिंदशेे आते  ,ै दफर भी 

ददल   ैह िंदसु्तानी, बोलो मेरे सिंग,  भारत के र नेवाला, ए मेरे वतन के लोगो, सारे ज ॉंसे 

अच्छा, विंद ेमातरम अशी एकापेक्षा एक सरस गीतिं असलेला  ा कायाक्रम प ाताना आपण 

वेळेचिं भान णवसरुन जातो. म् णूनच म् णाविंसिं वाटतिं, ध्वनी - प्रकाश - नेपथ्य - गायन - वादन - 

णनवेदनाचा जमलेला सूर म् णजे जागो ह िंदसु्तानी  ा कायाक्रम. प्रत्येकाने एकदा तरी अनुभवून 

डोळे आणण कान तृप्त करावेत असा!   
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