गायन हा संसार मानणारे गानू मास्तर
अशोक दामोदर रािडे
(मळ
ू प्रसिद्धी - दैसिक िवशक्ती, मुंबई - ०३ मार्च १९६८)

गरुवर्च गािुंिू ा माझ्र्ा सिढीतले बरे र् लोक 'मास्तर' म्हणिू ओळखतात. 'तय्र्ार' सदलरूबावादक प्रल्हाद गािू ही तर्ाुंर्ी
ओळख आता तर्ाुंर्ा जिा फोटो, किाटातला गविणीतला सदलरूबा व िमकालीिाुंच्र्ा आठवणी र्ाुंच्र्ार् आधारे िटविू घ्र्ावी
लागते. कारण गाणे िीट सशकण्र्ाच्र्ा इच्छे िे तर्ािुं ी 'िगुं ीत सदलरूबा िन्ुं र्ाि' घेतल्र्ाला आज बरीर् वर्च लोटली. आज मास्तरािुं ा
िवच िुंगीतप्रेमी ओळखतात ते आदशच सशक्षक म्हणिू व िगुं ीतार्े - सवसशष्ट गार्कीर्े िव्हे - भक्त म्हणिू . आिली सवसशष्ट गार्की तीर्
श्रेष्ठ माििू इतराुंकडे वरूि िाहण्र्ार्ा प्रकार हा महाराष्ट्रात िावचसिक आहे. अशा िररसस्ितीत ग्वाल्हेर गार्की मिःिवू चक हवीहवीशी
वाटणाऱ्र्ा, आग्रा गार्की कडवेिणे जोिािणाऱ्र्ा, जर्िर गार्कीर्े भसक्तभावािे श्रवण करणाऱ्र्ा व सकराण्र्ािाििू कमार गुंधवाचिर्ंत
िवच गाणी कािात प्रेमिवू चक िाठसवणाऱ्र्ा व्र्क्तीर्ी अिवू ाचई करावी हे िाहसजकर् होर्.
मास्तराुंिी देवरुख ते मुंबई हे सशक्षणािच के लेले देशाुंतर कोकणस्िाुंिा काही िवीि िाही. बाळाजी सवश्विािािाििू ते
महर्ी कव्र्ांिर्ंतर्ीही िरुंिरा हीर् आहे. डोळ्र्ािढे सशक्षण सदिू लागले की अस्वस्ि व्हावे व मुंबई-िण्र्ार्ा रस्ता शोधावा हा जणू
सिर्मर् होता. िण मास्तराुंच्र्ा बाबतीत िोडा वेगळा प्रकार अिा की मास्तराुंर्े ध्र्ेर् तर्ाुंिा फक्त ऐकू र्ेई! कारण मास्तराुंिा
लहाििणािाििू र् सदित िव्हते.
मास्तरार्ुं ा जन्म वाशीला दाििवमीि १९०८ मध्र्े झाला. अुंधतव आसण मोठे कटुंब! र्ामळे घरी वाशीला वा आिल्र्ा
मामाुंच्र्ाकडे गोंद्याि मास्तर होते. तर्ा काळर्ी आठवण मास्तर िाुंगतात ती एवढीर् की िवच मले तर्ाुंिा िेहमी खेळतािा 'भोज्र्ा'
करीत! िण एक सदवि शेजाऱ्र्ाुंिी के िरीतिू मबुं ईच्र्ा अधुं शाळे र्ी मासहती वार्िू दाखवली आसण मास्तराुंिी खणगाठ बाुंधली की
आता अुंधशाळे च्र्ा 'भोज्र्ाि' स्िशच करे िर्ंत आिला खेळ िाुंबवणे िाही! वसडलाुंजवळ तर्ाुंिी हट्ट धरला. एवढ्र्ा लहाि वर्ात
घरािाििू दरू किे ठे वावर्ार्े र्ार्ा वसडलाुंिा अिाचतर् प्रश्न िडला. िण मिात आणलुं की मास्तर के ल्र्ासशवार् िोडीत िाहीत हा
काही तर्ाुंर्ा आजर्ा गण िाही. आिण ि िोर्सवल्र्ाि मलगा िदरा घालिू िडके र्ी वाट धरील अशी खािी िटतार् वसडलाुंिी
सिमटिणे ताडदेवच्र्ा अुंधशाळे त १९१९ मध्र्े मास्तराुंिा आणिू िोडलुं.
सतिे तीि बोटाुंिी सदलरूबा वाजसवण्र्ार्े असभिव तुंि िाुंगणारा एक मिलमाि सशक्षक व प्रो. बा. र. देवधर र्ाुंच्र्ा
िाुंगीसतक वतचळात मास्तर खेर्ले गेले. अुंधशाळे तूि प्रो. देवधराुंिी िढे तर्ाुंिा आिल्र्ा सवद्यालर्ात सदलरूबा सशक्षक म्हणिू आणिू
ठे वले. इिे सदलरूबा सशकसवणे व ि.ुं िारार्णराव व्र्ाि व ि.ुं सविार्कबवा िटवधचि इ.च्र्ा बरोबर िािी करणे अिा तेव्हा मास्तराुंर्ा
कार्चक्रम होता.
१९३० िाली मास्तराुंर्े लग्ि झाले. ि.ुं सवष्ट्ण सदगुंबराुंर्े सशष्ट्र् अिलेल्र्ा िुं. शुंकरराव बोडि व िुं. लक्ष्मणराव बोडि
र्ाुंच्र्ा बसहणीशी मास्तराुंर्े लग्ि झाले. ती. िौ. िशीलाबाईर्ी
ुं आठवण अशी की मास्तराुंिी तर्ाुंिा आवाज ऐकूिर् ििुंत के ले.
मास्तर सविोदािे म्हणतात की, िसहल्र्ािाििू र् 'दृश्र्' भाग तर्ाुंच्र्ा बाबतीत कमी महत्त्वार्ा होता, तर्ार्ेर् हेही प्रतर्तुं र होर्.
दाििवमीला जन्मलेले मास्तर लग्िाितुं र एका वेगळ्र्ा अिाचिे िावधाि झाले. आिण सदलरूबा वाजवतो िण हे काही
खरे िव्हे अिे तर्ाुंिा वाटू लागले. जिे िारुंगीवादक कै . बाबराव कमठे कर र्ाुंच्र्ाकडे सवशेर्तः गजकाम सशकण्र्ाि आरुंभ के ला. िण
तरीही आिण गाणे सशकल्र्ासशवार् आिला तरणोिार् िाही हे तर्ाुंच्र्ा मिात ठिले होतेर्. गाुंधवच महासवद्यालर् िरुंिरे तील एक ज्र्ेष्ठ
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सशष्ट्र् श्री. रामभाऊ अष्टेकर र्ाुंिी तर्ाुंिा िल्ला सदला की, तम्ही सवलार्त हुिेि र्ाुंच्र्ाकडे सशका. आता मास्तराुंच्र्ा िढे प्रश्न िडला
की, खााँिाहबाुंिा गाठावर्ार्े किे! िण इच्छा तीव्र अिल्र्ािेही मागच लवकरर् िािडला. एक सदवि मरारबागेत सवलार्त हुिेि
खााँिाहेबाुंर्े गार्ि होते. सतकडे गाणे ऐकण्र्ािाठी गेले अिता खााँिाहेबाुंर्ा िेटीवाला आला ििल्र्ािे ते सफकरीत अिल्र्ार्े
मास्तराुंच्र्ा लक्षात आले. मास्तराुंिी लगेर् िेटीवर बिण्र्ार्ी तर्ारी दाखवली. िाि आटोिशीर िण व्र्वसस्ित झाल्र्ािे
अिोळखीर्ी ओळख तरी झाली.
िुंतर प्रश्न उद्भवला तो मद्यार्ा! सशक्षण घेण्र्ासवर्र्ी मास्तराुंिा कोणीतरी िाुंसगतले की, खााँिाहेब लॅसमुंग्टि रोडच्र्ा
सवसशष्ट बि स्टॉिवर सशकवणी आटििू उभे अितात. खााँिाहेब तेव्हा ताुंबिू रुंगार्ा लाुंब कोटही घालत. मास्तराुंिी एक सदवि
कोटाच्र्ा सदशेिे वाटर्ाल करूि खााँिाहेबाुंिा गाठले व "मला सशकवाल कार्?" अिे िरळिरळ सवर्ारले. खााँिाहेबाुंिी िाुंसगतले
िुंध्र्ाकाळी घरी र्ा. िुंध्र्ाकाळी घरी गेल्र्ावर "िध्र्ा तम्ही खादीम हुिेि र्ाुंच्र्ाकडे सशका" अिे तर्ाुंिी मास्तराुंिा िाुंसगतले. रीतिर
गुंडाबुंधि वगैरे करूि खादीम हुिेि र्ाुंच्र्ाकडे सशकण्र्ार्े ठरले.
िण मध्र्तुं री मास्तर आिले अधुं िरमसमि श्री. दत्तारामजी गोकणच र्ाुंच्र्ाबरोबर अिता मोटार अिघातात िािडले. र्ा
अिघातातिू उठले ते आिल्र्ाला असधक िजर आल्र्ार्े िाुंगतर्. तर्ामळे अिाचतर् खादीम हुिेि र्ाुंच्र्ाकडूि गार्िातली िजर
समळवार्ला लागण्र्ाच्र्ा कार्चक्रमाि सवलुंब लागला! कारण गुंडाबधुं िािाठी जमवलेले िैिे और्धोिर्ारात खर्च झालेले होते. िण
िुंतर लवकरर् १९३३ ते १९३७ िर्ंत तर्ाुंिा खााँिाहेबाुंर्ी तालीम समळाली. र्ा अवधीत मास्तराुंिा अिेक सबऱ्हाडे बदलावी लागली.
र्ार्े कारण मास्तराक
ुं डे मिलमािार्ुं ी र्े-जा अिे! गवई आसण तर्ात ही भर - तर्ामळे घरमालक भाड्र्ाच्र्ा िावतीबरोबरर् िोटीिही
देत. १९३९ िाििू माि मास्तराुंर्ा गृहस्िाश्रम िािा र्ौकातल्र्ा ‘इस्ट अॅन्ड वेस्ट सवला’मध्र्े सस्िरावला तो अगदी आजतागार्त.
१९३७ ते १९४४ िर्ंत मास्तराुंर्े सशक्षण िाुंबले होते. सशक्षणार्ी इच्छा काही िुंडावली िव्हती, िण धन्िाजीर्ा
िन्िार्ा िाढा होता िा! एकदा वैद्यराज िाुंदणीकराुंच्र्ाकडे मास्तराुंच्र्ा िाुंगीसतक तब्र्ेतीर्ा सवर्र् सिघाला अिता खााँिाहेब सवलार्त
हुिेि र्ाुंच्र्ाकडे सशकार्ला ि समळाल्र्ाबद्दल मास्तराुंिी खतुं व्र्क्त करतार् वैद्यराज म्हणाले, "तर्ात कार्, मी िागुं तो खााँिाहेबाुंिा"
"िण मी खादीम हुिेिखााँर्ा गुंडाबुंद शागीदच आहे", मास्तराुंिी गार्िक्षेिातली रूढीर्ी अडर्ण उल्लेखिू म्हटले. िण
वैद्यराजाुंच्र्ाजवळ तोडगेही खिू . तर्ाुंिी िाुंसगतले "अरे तर्ात कार् झाले! िशीलाबाईिाुं गाणे सशकवार्ला िाुंगा खााँिाहेबाुंिा, तम्ही
िहवाि करा". हा रामबाण तोडगा वैद्यराजाुंच्र्ा इतर रामबाण और्धािारखार् गणकारी ठरला. खााँिाहेब िशीलाबाईिाुं तालीम
देण्र्ािाठी १९४४ िाििू र्ेऊ लागले. अिाचत तर्ाुंच्र्ा द्वारा मास्तर सशकत अिार् प्रकार अिे. खााँिाहेबाुंिी सशकसवण्र्ात कधीर्
काटकिर के ली िाही. गुंडाबुंधिाच्र्ार् सदवशी 'गारा कािडा' सशकवा अिे िर्वणाऱ्र्ा मास्तराुंर्ा आवाका व झेि तर्ाुंच्र्ा लक्षात
आल्र्ासशवार् रासहली िाही. सशकणारा वा सशकवणारा र्ात असधक उतिक कोण अशी शक
ुं ा वाटावी इतके दोघे दगुं अित.
र्ा िदुं भाचत एक गोष्ट िागुं ण्र्ािारखी आहे. आठवड्र्ाुंत तीि सदवि व मसहन्र्ाि ४० रु. अशी खााँिाहेबाुंर्ी फी ठरली
होती. िण सशकवणी िरू झाल्र्ावर िोड्र्ार् सदविात मास्तराुंिी खााँिाहेबाुंिा िाुंसगतले, "खााँिाहेब, आता दररोज सशकार्ला र्ावे
अशी इच्छा आहे िण फी माि ५० रु. देईि". खााँिाहेबाुंिी एकदा र्ष्ट्म्र्ातूि मास्तराुंकडे बसघतले व 'हााँ' के ले. १९५३ िर्ंत र्ा तऱ्हेिे
मास्तर अशी अप्रतर्क्ष तालीम घेत होते.
१९५३ ितुं र िररणतप्रज्ञ मास्तराुंिी िैशाच्र्ा तगुं ीमळे तालीम बदुं करण्र्ार्ा सिणचर् घेतला. खााँिाहेब अिाचत तिेर् र्ेत
राहार्ला तर्ार होते िण मास्तराुंिा ते बरे वाटले िाही. इििू िढे माझ्र्ा मते मास्तराुंर्ा स्वतुंि सिसमचतीर्ा काळ आला. लेखात
उल्लेखलेले श्री. दत्ताराम गोकणच हे तर्ाुंच्र्ाकडे तबला वाजवार्ला र्ेत अित. र्ाुंर्ा सहदुं ी व ब्रज भार्ेर्ा उत्तम अभ्र्ाि अििू
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रर्िाकौशल्र्ही र्ाुंगल्र्ा दजाचर्े आहे. तर्ाुंर्ा शब्दभाग व मास्तरार्ुं ा स्वरभाग अशा िर्ुं ोगािे मास्तराुंिी िमारे १००-१२५ र्ीजा
रर्ल्र्ा आहेत. र्ाुंतल्र्ा कोमल ऋर्भ आिावरी, श्री, गौड मल्हार इ. तील र्ीजा फारर् िुंदर आहेत. मास्तराुंिी देि व माुंड अिे दोि
राग वाजवलेली तर्ाुंर्ी एकलती एक ध्वसिमसिका आता समळत ििल्र्ािे र्ा र्ीजा हेर् मास्तराुंर्े िढच्र्ा सिढ्र्ाुंिा देणे म्हणार्ला
हवे.
मास्तरार्ुं ी बाहेर जाऊि सशकवण्र्ार्ी उमेद तर्ाुंच्र्ा वाढतर्ा दृसष्टमाुंद्यामळे जरा खर्ली आहे. िण तर्ाुंच्र्ािमोर बििू
सशकणाऱ्र्ाि अजिू ते दोन्ही हाताुंिी देण्र्ाि तर्ार आहेत. असतशर् िध्दतशीर, िर्ेल अशा घािािे सशकवणारे िण तर्ार्बरोबर
िुंगीताच्र्ा मळ
ू ततवाबाबत तडजोड ि करणारे व करूि ि देणारे मास्तर हे 'इलमदार' सवद्वाि अििू ही आदशच सशक्षक आहेत.
तर्ाुंच्र्ाकडे सशकूि तर्ार झालेल्र्ात श्री. िारार्ण बोडि र्ाुंर्ा उल्लेख जरूर के ला िासहजे. मला मास्तरार्ुं े लाभलेले तीि-र्ार वर्ांर्े
मागचदशचि हे इतके भरीव व िेमके आहे की, मास्तराुंच्र्ा अध्र्ािििटतवार्ा एक घडण करणारी शक्ती अिार् उल्लेख के ला िासहजे.
गेली काही वर्े तर्ाुंच्र्ाकडे मुंबईतले एक प्रसिध्द गार्िसशक्षक श्री. बािरू ाव दातार हेही सशक्षण घेत अितात.
मास्तर हे माझे गरु व्हावर्ाच्र्ा आधीिाििू ते माझे माविे आहेत. आमच्र्ा मावशीला तर्ाुंिी गार्िातली वाट
दाखवली तर सतिे मास्तरािुं ा िेहमीच्र्ा व्र्वहारात वाट दाखवली. र्ात कोणीही, कधीही करकर के ली िाही. र्ा मोठे िणात तलिा
कोणी करावी? मावशीर्े घर हे िवांर्े माहेर व मास्तराुंर्े घर म्हणजे िवच घराण्र्ाुंर्े माहेर अिा प्रकार! मास्तराुंिी गार्ि हा िुंिार
मािला. आसण मावशीिे आिला िुंिार ही गार्ििेवा (कोटी करार्र्ीर् तर गाििू ेवा!) मािली. गेल्र्ा रसववारी मास्तराुंच्र्ा
एकिष्टीसिसमत्त झालेल्र्ा ितकारात र्ा दोघार्ुं ी तारीफ करण्र्ात श्री. वामिराव देशिाुंड्र्ािाििू ते गरू गजाििराव जोशी र्ाुंच्र्ािर्ंत
िवांिीर् र्ढता िरू लावला. र्ा िवांर्ा अिच एकर् होता, की बाजल
ू ा राहूि माणिू मोठा अिू शकतो र्ार्ी आत अिणाऱ्र्ाुंिा
जाणीव अिते.
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