शंकरराव कुलकर्णी - वारर्णानगरचा ककमयागार
शंकरराव म्हर्णजे आमचे संगीतसर. मी स्वतः खरे तर फार वर्षे शंकररावांच्या तालमीत नव्हतो. बहु तेक ७ वीत
माझा श्री वारर्णा बालवाद्यवंदात प्रवेश झाला व मला वाटते मी १० वीला असतानाच शंकररावांनी वारर्णानगरला
रामराम ठोकला. पर्ण त्या ३-४ वर्षाांतही शंकरराव माझ्या आयुष्यावर व हृदयावर कायमचा ठसा उमटवून गेले.
त्यांच्याच कपेने आज मी चार लोक जमले आकर्ण एकमेकांच्या कलागुर्णांचे प्रदशशन सुरू झाले की माझे violin
वादन पुढे करून माझी अब्रू व्यवस्स्ित सांभाळू शकतो. शंकररावांच्या कपेने माझ्यात संगीताची आवड कनमाशर्ण
झाली -- कजच्या साह्याने माझे जीवन अपररकमत समद्ध तर झाले च, कशवाय मला जाईल कतिे कमत्र कमळवर्णे सोपे
झाले , एकटे पर्णाचे दुःखही कधी जार्णवले नाही. एव्हढेच नव्हे माझी जीवनसािी कमळवून देण्यात कतचा मोठा सहभाग
होता! आज माझ्या मुलांबरोबर कपत्यापेक्षा माझे संगीताचे कनेक्शन अकधक मजबूत आहे.
शंकररावांची आकर्ण माझी पकहली भेट वाद्यवंदाच्या बाहेरच झाली. मी ६ वीत असतानाची गोष्ट. त्यावर्षी
कोल्हापुरात राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जन्मशताब्दीचा मोठा सोहळा होर्णार होता व त्यात शाहू महाराजांचे कवकवध
क्षेत्रातील कतत्श व दाखवर्णारे कफरते देखावे बनवले जार्णार होते. संगीत क्षेत्रातही शाहू महाराजांचे कायश मोठे होते.
त्यांच्या पाकठं ब्यामुळे अनेक उदयोन्मुख कलावंत -- केशवराव भोसले , अल्लाकदयाखान इ. -- प्रकसद्धीस आले असे
म्हर्णतात. तर अशा कलावंतांचा कफरता देखावा बनवण्याचे काम शंकररावांकडे सोपवले गेले होते. या कलाकारांची
भूकमका लहान मुलेच करर्णार होती. शंकरराव अल्लाकदया खानासाठी योग्य मुलाच्या शोधात होते. मला आठवते
खेळाच्या वेळी - म्हर्णजे ५ ते ६ - ते शाळे त मैदानावर आले व आम्हा मुलांना जवळ बोलावण्यात आले . मीही
धावत गेलो. मला पाहाताच शंकरराव म्हर्णाले , “हा मुलगा खान म्हर्णून चांगला आहे!”
पुढचे फारसे आठवत नाही. माझ्याबरोबर बाकी मुले कोर्ण होती हे पर्ण आठवत नाही. पर्ण एव्हढे आठवते की मी
अल्लाकदयाखानाचा वेर्ष घालू न, दाढीकमशा वगैरे लावून कोल्हापुरात त्या देखाव्यात उभा राहू न कफरलो!
वर कलकहल्याप्रमार्णे मी वाद्यवंदात ७ वीत असताना दाखल झालो व शंकररावांच्या तालमीत ३-४ वर्षेच होतो.
माझ्या तुलनेत वारर्णेतले माझे इतर सवंगडी (यातल्या “सवंग” शब्दामुळे ही मला कशवीच वाटते!!) शंकररावांच्या
हाताखाली बरीच वर्षे होते. सामान्यतः मूल ४-५ वर्षाांचे झाले की ते संगीतक्लासमधे रूजू व्हायचे. या
“बालचमूंचा” वगश सकाळी असायचा. मग ते मूल ५ वीत गेले की त्याला मुख्य क्लासमधे बढती कमळायची. हा
मुख्य क्लास संध्याकाळी असायचा. आमची शाळा श्री वारर्णा कवद्यालय ४:४० ला संपायची आकर्ण मग ५ ते ६ या
वेळेत शाळे तच “सक्तीचा खेळाचा तास” असायचा. पर्ण संगीतक्लासच्या मुलांना हा तास माफ असायचा आकर्ण
आम्ही ५ वाजता संगीतक्लासमधे हजर व्हायचो. क्लास संपण्याची वेळ पूर्णपश र्णे शंकररावांच्या मजीवर असे.
७:३०/८ च्या आधी घरी पोहोचले ले मला आठवत नाही! पर्ण ऐन बालपर्णाच्या जोर्षात असल्यामुळे असेल ककंवा
शंकररावांच्या संगीताची मोकहनी असेल, मला िकून गेल्याचे, कधी कंटाळल्याचे आठवत नाही.
मी जेव्हा join झालो तेव्हा आमचा हा संगीतक्लास एखाद्या ऑकेस्टरासारखा कदसायचा. म्हर्णजे असे multi-level
stage बनवले होते व त्यावर वाद्ये छान कदसतील अशी मांडले ली होती. अगदी खाली म्हर्णजे श्रोत्यांच्या अगदी
समोर ४ पेटीवाले , त्यांच्या दोहों बाजूला दोन जलतरंग व मधोमध संतूर अशी सुरूवात व्हायची. मग मागच्या

पायरीवर सतारी, सरोद, मड
ं ोकलन्स, तारशहनाई इत्यादी, आकर्ण त्यांच्याही मागे व्हायकलनवाले व सगळ्यात वरच्या
पायरीवर ३ कगटार वाजवर्णाऱ्या मुली. सगळी तालवाद्ये एका बाजूला जवळजवळ असायची. त्यांच्यातच बासरीवाले
लपून बसायचे. आकर्ण मग उरले ली वाद्ये हवाई कगटार, ब ंगो, बुलबुल, चेलो, सारंगी, कदलरूबा, इले स्क्टरक ऑगशन,
अक कडशयन इतरत्र कवखुरले ली असायची. अगदी मागच्या कभंतीवर कायशक्रमांच्या वेळी एक मोठा मखमली पडदा
लावायचे ज्याच्यावर सुंदर अक्षरांत “श्री वारर्णा बालवाद्यवंद” कलकहले ले होते. समोर श्रोत्यांना बसायला ककमान ४५ तरी बाकांच्या रांगा असल्याचे मला आठवते.
क्लासमधे कोर्णी कुठले वाद्य वाजवायचे हे ते मूल, त्याचे आईवडील आकर्ण शेवटी शंकरराव असे सगळे ठरवायचे.
मी स्वतः सुरूवातीला बासरी कशकायची असे मनात धरून होतो. पर्ण शंकररावांनी तू व्हायकलन वाजव असा कनर्णशय
कदला व मी अगदी शेवटू न दुसऱ्या रांगेत बसले ल्या व्हायकलनच्या ताफ्यात जाऊन बसलो. काही मुले एकाहू न जास्त
वाद्ये वाजवत. उदाहरर्णािश माझीच बहीर्ण अंजू पेटी, संतूर, ऑगशन अशी तीनचार वाद्ये वाजवायची. मी मात्र एकदा
व्हायकलन घेऊन फतकल मारून बसलो की दुसऱ्या वाद्यांच्या वाटे ला जात नव्हतो. पर्ण तरीही माझ्या आवडीमुळे
मी िोडीफार पेटी व बासरी कशकलो. घरी ही वाद्ये असल्याने कशकर्णे व प्रक्टीस करत राहार्णे सोपे झाले . नवीन
वाद्ये आर्णण्यासाठी शंकरराव अधुनमधून पुण्या-मुंबईला चक्कर मारत. त्यांनी माझ्या आईवडलांच्या कवनंतीस मान
देऊन माझ्यासाठी एक व्हायकलन आर्णून कदले . ते अजून माझ्याकडे आहे आकर्ण त्याच्यावर वारर्णेचे सुप्रकसद्ध पेंटर
शहाजी जाधव यांच्या अक्षरात माझे नावही आहे.
वारर्णा साखर कारखाना, त्याचे पदाकधकारी, चेअरमन तात्यासाहेब व खुद्द शंकरराव या सवाांतले समीकरर्ण,
परस्परांतले राजकारर्ण हे मला तेव्हाही काहीच माकहत नव्हते आकर्ण आजही नाही. पर्ण असे वाटते की शंकरराव
स्वतः संगीतक्लासचे बऱ्याच अंशी मुखत्यार (in charge) होते. कतिला सवश कारभार, क्लासमधे कुठली वाद्ये
घ्यायची, त्यांची रचना कशी करायची हे सवश तेच ठरवायचे. त्यांच्यातला कलावंत, कवशेर्षतः कफल्मी कलावंत
(कारर्ण पूवाशयुष्यात ते मराठी कसनेमात संगीत कदग्दशशक होते) इतर बाबीतूनही, presentation मधून स्पष्ट कदसायचा.
मुळात शंकरराव वारर्णानगरला आले च कसे? मी ऐकले ली गोष्ट अशी आहे: वारर्णेत येण्यापूवी शंकरराव मराठी
कसनेसष्टीत संगीत कदग्दशशक होते. आज इंटरनेटवर शोधले तर त्यांनी संगीत कदले ली बरीच गार्णी सापडतात.
कालांतराने काही कारर्णाने शंकरराव त्या दुकनयेला कवटले . मग आता काय करायचे! त्यावेळी वतशमानपत्रात
वारर्णानगरमधे सह्याद्री कुक्कुटपालन संस्िेत नोकऱ्या असल्याची जाकहरात होती. ती त्यांनी पाकहली आकर्ण झटका
आल्याप्रमार्णे अजश केला व वारर्णेत मुलाखतीसाठी हजर झाले . पर्ण तोवर त्या सवश जागा भरल्या होत्या.
तात्यासाहेबांचे श्रेय असे की त्यांनी शंकररावांना तसेच परत न पाठवता कवचारले , “तुम्ही अजून काय करू
शकता?” शंकरराव उत्तरले , “मी संगीत कशकवू शकतो”. “मग आमच्या प्रािकमक शाळे त संगीत कशक्षक म्हर्णून
काम कराल?” शंकरराव अिाशतच होकारले .
झाले ! अशा प्रकारे शंकररावांची वारर्णेत रूजवात झाली. पर्ण या कनव्वळ शाले य मास्तरकीचे रूपांतर स्वतंत्र
वाद्यवंद बनवण्यात कसे झाले ही किा मात्र मला ठाऊक नाही.

वाद्यवंदाच्या “संगीत मेनू” मधे काय होते असे कवचाराल तर काय नव्हते असा प्रश्न पडतो! रागदारी, कसनेमातली
गार्णी, लोकगीते, लावर्णी, नाटयसंगीत, सोलो तबला, पाश्चात्त्य संगीत, असे अनेक प्रकार शंकररावांनी
आमच्याकडू न बसवून घेतले होते. रागदारीत सुद्धा रागमाकलका, जुगलबंदी, पूर्णश एकाच रागावर आधाररत धून असे
अनेक प्रकार होते. भकक्तगीत या प्रकारात तर त्यांनी चक्क वारकरी पद्धतीने आम्हाला नाचत अभंग म्हर्णायला
कशकवले होते. प्रत्यक्ष कायशक्रमात वारकऱ्यांचा पोशाख घालू न हा प्रकार पेश केला जायचा.
एव्हढी कल्पकता, एव्हढी कवकवधता, आकर्ण ते पन्नास-एक (बाल)कलाकारांकरवी यशस्वीररत्या प्रकट करवून घेण्याचे
कौशल्य पाहू न असे वाटते की शंकरराव कसनेमात असताना केवळ संगीत कदग्दशशक नसून कसनेकदग्दशशकच असावेत.
आज कवचार करता खरंच अतीव आश्चयश वाटते की वारर्णानगरसारख्या आडवाटे वरच्या छोटया गावात असा, सवश
प्रकारच्या -- जुन्या व नवीन -- वाद्यांनी नटले ला, अत्याधुकनक पद्धतीने (दृक व श्राव्य दोन्ही प्रकारे) मांडर्णी
केले ला, वाद्यवंद होता! तोही छोटया मुलांचा -- ज्यांना स्वतःचा शेंबूड कदाकचत पुसता येत असेल, पर्ण आपर्ण
खरेतर नक्की काय कशकतोय, संगीत खरंच कशाशी खातात, हे समोरचे लोक एव्हढे डोक्यावर का घेताहेत हे
उमजत होते असे मला वाटत नाही. “वारर्णेचा वाद्यवंद एक चमत्कार” अशा घोर्षर्णा ऐकून छातीत गवाशची भावना
फु गून यायची. पर्ण ते तेव्हढेच. ककमान मला तरी या सवश प्रकाराच्या “महानतेची” जार्णीव खूप नंतर झाली.
शंकरराव अकतशय कडक होते. जलतरंग वाजवायला ज्या काडया वापरल्या जायच्या त्या अशा छान वेताच्या
छडयाच होत्या. शंकररावांना एखाद्याचा वैयकक्तक समाचार घ्यावासा वाटला की ते ती एक छडी घेऊन स्टे जवर
आक्रमर्ण करायचे. मग कदल्लीवर कखल्जीची स्वारी झाल्यावर कदल्लीकरांचे जसे धाबे दर्णार्णून जात असेल तसे
आमचे व्हायचे! आता नक्की कुर्णावर ही छडी येऊन कोसळर्णार यावर तकश-कुतकश सुरू व्हायचे.
पर्ण शंकरराव क्रूर, खुनशी वगैरे अकजबात नव्हते. दहशत बसेल इतपतच ते छडी कफरवायचे. “बेसूर” वाजवण्यावर
त्यांचा सवाशकधक कटाक्ष होता. वाद्यवंदाचे बरेच कायशक्रम व्हायचे. कधी आमच्याच क्लासमधे -- पुलंसारखे
नामांककत पाहु र्णे वारर्णानगरला भेट देत असतील तर -- ककंवा परगावी मुंबई, पुर्णे इत्यादी कठकार्णी. पर्ण कुठलाही
कायशक्रम संपला की श्रोत्यांनी टाळ्या वाजवून व समाप्तीच्या भार्षर्णांतून कौतुकाचा ककतीही पाऊस पाडला तरी,
आम्ही मुले मात्र मनांत चळचळा कापत असायचो. कारर्ण सगळे श्रोते गेले की शंकरराव कायशक्रमाचा आढावा
घ्यायचे व ज्यांनी बेसूर वाजवले असेल त्यांना “वैयकक्तक” भेट देऊन छडीचा प्रसाद देऊन जायचे. व्हायकलनवाले
बेसूर वाजवण्यात अग्रेसर. त्यामुळे आमच्या वरच्या पायरीपयांत शंकरराव दम लागला तरी यायचेच! सुदैवाने मला
स्वतःला छडया खाण्याचा योग फारसा आल्याचे आठवत नाही. एकतर मी अगदी हळू वाजवायचो. आकर्ण खाली
बसले ले शंकरराव आकर्ण मी यांच्यात बरीच इतर वाद्ये असल्याने त्यांच्यामागे लपून राहण्याचे कसब मला आत्मसात
झाले होते!
“पुरूर्षोत्तम, तुझा ध कुठे आहे!” असे त्यांनी एकदा दरडावले ले मला आठवतेय! हे म्हर्णताना सुदैवाने त्यांच्या
हातात छडी नव्हती. का कुर्णास ठाऊक पर्ण मला ते पुरूर्षोत्तम अशी हाक मारत. “पुरूर्ष” म्हर्णण्याइतका मी
मोठाही नव्हतो आकर्ण “उत्तम” तर नक्कीच नव्हतो! अिाशत त्यांची चूक दुरूस्त करण्याचे धाररष्टय दाखवावे एव्हढा
“अभय” देखील मी नव्हतो!

“बेसूर” वाजवर्णे याखेरीज “चावटपर्णा” हादेखील शंकररावांना अकजबात नापसंत होता. म्हर्णजे काय तर उगाच
कफदीकफदी हसर्णे, आपापसात गप्पा मारर्णे इत्यादी. पर्ण त्यामुळे आम्ही सवश मुले पूर्णश कायशक्रमभर उगाचच चेहरे
लांब करून बसत असू. तशी गरज नव्हती, िोडा खेळकरपर्णा चालला असता असे आता वाटते. अिाशत आमचे
काही कमत्र -- प्रदीप, प्रमोद, शरद वगैरे -- िोडे जास्तच “खेळकर” होते. त्यामुळे त्यांना कधीकधी “चावटपर्णा”
बद्दल छडीचा मार कमळायचा. एखाद कदवशी छडीचा प्रसाद घेण्यासाठी अनेकजर्ण qualify होत असतील अशा
कदवशी सवाांना खाली बोलवून रांगेत उभे केले जाई व मग प्रत्येकाला त्याच्या गुन्ह्यानुसार छडीचा प्रसाद कमळे .
एक मोठे आश्चयश म्हर्णजे शंकरराव एका कानाने बकहरे होते. तरीही त्यांना बेसरू स्वर एव्हढया पन्नास वाद्यांतून ऐकू
यायचा आकर्ण तो नक्की कुठल्या वाद्यातून आला हेही कळायचे हे मोठे नवल होते! मला आठवते कधीकधी ते
दोन्ही हात कानांवर कप ठे वल्यासारखे ठे वून कान झाकायचे आकर्ण ऐकायचे. त्यातून त्यांना काहीतरी जास्त
समजायचे की काय कोर्णास ठाऊक! आमची बोटे वाद्यांवर कुठे कफरताहेत हे पाहू नही त्यांना अंदाज येत असेल.
स्वतः शंकरराव त्यांची पेटी घेऊन आमच्या समोर खुचीवर बसायचे. त्यांचे पेटीवादन अव्वल दजाशचे होते. आता
आपर्ण गोकवंदराव टें बे अिवा पुलं यांच्या पेटीवादनाचे कौतुक ऐकतो. पर्ण शंकररावांची पेटी त्यांच्या तुलनेची
नक्कीच होती असे मी म्हर्णेन. शंकररावांच्या कशकवण्याचे वैकशष्टय म्हर्णजे ते कुठले ही गार्णे -- मग ते कसनेमातले
असो ककंवा नाटयगीत असो -- हु बेहूब आहे तसे कधीच कशकवत नसत. कुठे तरी स्वतःची कल्पकता टाकून
एखादी नवीन तान, हरकत, असे काही तरी करायचे. नाटयगीत ककंवा शास्त्रीय रागांवर आधाररत काही कशकवताना
तर त्यांची सजनशक्ती धरर्ण फु टल्यासारखी वाहायला लागायची आकर्ण त्यांना तानांमागून ताना सुचायच्या. आम्हाला
मुख्य ओळ बसवून कदली की आम्ही ते आळवर्णे सुरू करायचो आकर्ण मग शंकरराव क्लासमधे ककंवा बाहेर जाऊन
फे ऱ्या मारायचे, व अचानक काही सुचले की पेटीवर बसून वाजवून पाहायचे. मातांडगुरूजींच्या (जे सवश तालवाद्ये –
तबला, ढोलक, इ. – कशकवायचे) साह्याने ते तालात बसतेय असे वाटले की ते आम्हाला िांबवायचे आकर्ण ती
नवीन तान/ओळ वाजवून दाखवायचे. “एकदा ऐकून वाजवेल त्याला १०० रूपये बक्षीस!” असे कमष्कील चेहऱ्याने
आम्हाला म्हर्णायचे. एकदा जरी नाही तरी दोन-तीनदा ऐकून वाजवू शकर्णारे अकतरिी/महारिी आमच्यांत होते.
त्यात शुभांगी कशंदे, वासंती कुलकर्णी ह्या मला प्रकर्षाशने आठवतात. पर्ण एकदाही कुर्णा महाभागाने हे १०० रूपये
कजंकल्याचे आठवत नाही.
पर्ण मुद्दा असा, की संगीत कशकण्याचा हा सवश प्रकार अनोखा, अकभनव व रोमांचक होता. क्लासमधे वेळ कसा
गेला हे कळायचे नाही (असे मी वर म्हटले आहे) त्यात नवल ते काय! नोटे शन वाचून न कशकता कान वापरून
संगीत कशकर्णे हे भारतीय संगीताचे मुख्य अंग आहे , नव्हे ती एक देर्णगीच आहे. शंकररावांनी त्याचे तंत्र आम्हाला
कशकवले . आज मला मुले/वादक नोटे शनची पाने शोधताना कदसतात तेव्हा त्यांची दया येते.
शंकरराव संगीतकले त अव्वल तर होतेच. पर्ण अधुनमधुन ते आम्हाला गोष्टी सांगत, मौकलक उपदेशही करत.
त्यांची अशी काही वाक्ये अजून आठवतात. “स्वतःला शहार्णा समजर्णे ही गाढवपर्णाची सुरूवात आहे ” हे असे एक
त्यांचे आवडते वाक्य.

शंकररावांचे वैयकक्तक जीवन मला फारसे कधीच कळले नाही ककंवा मी कधी समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही.
लहानपर्णी आपर्ण इतरांच्या बाबतीत ककती उदासीन असतो याची आता जार्णीव होते आकर्ण शरम वाटते. शंकरराव
नेहमी पांढरे शुभ्र कपडे -- एक नेहरू सदरा व लें गा -- अशा पेहरावात असत. ते अगदी चकचकीत शुभ्र आकर्ण
कडक इस्त्री केले ले असत. मला वाटते एकदा फ रेनच्या कटरपच्या वेळी त्यांनी आपला पेहराव बदलला तेव्हढाच.
एरवी सदोकदत सदरा आकर्ण लें गाच! केव्हातरी ते रस्त्यात चालत असताना कदसत. आपल्याच कवचारात गुंग
असले ले, कदाकचत नवीन ताना बसवण्याच्या प्रयत्नात ककंवा आता कुठले गार्णे बसवायचे या कवचारात. नेहमी
एकटे च. त्यांना कधीच कुर्णाशी गप्पा मारताना, कुर्णाबरोबर कहंडताना मी पाकहले नाही. आमचे तालवाद्ये कशकवर्णारे
मातांड गुरूजी तसे एकटे च असावेत. केव्हातरी हे दोघे एकत्र कदसायचे, पर्ण तेही क्वकचत. माझ्या ऐकीव
माकहतीनुसार शंकरराव एकटे च, एका खोलीत राहात व रोज िोडा वरर्णभात करून खात. त्यांची पत्नी व मुलगा
कोल्हापुरात राहात अशी वदंता होती. बहु तेक त्यांचा घटस्फोट झाला होता ककंवा ते कवभक्त झाले होते.
शंकररावांसाठी केवळ वाद्यवंद व आम्ही कवद्यािी एव्हढेच त्यांचे कवश्व होते.
मी स्वतः शंकररावांकडू न प्रत्यक्ष धडे घेतल्याचे आठवत नाही. माझ्यासारखे नवखे व्हायकलनवाले क्लासच्या
दाराबाहेर बसत आकर्ण ककशश्श आवाजात तारा घासत राहात. लहानपर्णी आपल्या संवेदना कमकुवत असण्याचा
ककती फायदा असतो. आता मला कुर्णी नवखा व्हायकलनवाला अकजबात ऐकवत नाही! असो. तर मी क्लासच्या
दाराबाहेर बसून काही कदवस काढले व मग मला आत बसण्याची परवानगी कमळाली. श्रीधर आकर्ण अतुल मला
सीकनयर होते त्यामुळे त्यांच्याकडू नच पुढचे कशक्षर्ण झाले . एकदा व्हायकलनचे बेकसक तंत्र कळल्यावर मात्र
इतरांसारखे शंकरराव पेटी वाजवून दाखवत ते ऐकून-ऐकून बसवत गेलो. मी अिाशत इतरांच्या तुलनेत कलं बू-कटं बूच
राकहलो. मात्र मला संगीताचे व आमच्या क्लासचे तुफान वेड लागले . साधारर्णतः दहावी झाली की मुले क्लासमधून
कनवत्त होत. पर्ण मी मात्र ११ वी – १२ वीतही क्लासमधे येत राकहलो. कधी नुसते समोर बसून ऐकायला, कधी
मातांडगुरूजींकडू न तबला कशकायला. त्या सुमारास शंकरराव वारर्णानगर सोडू न गेले होते. नंतर इंकजकनयरींगसाठी
परगावी गेलो तरी वारर्णेत आलो की क्लासची चक्कर व्हायचीच.
एखादा मोठा कायशक्रम असला -- बाहेरगावी ककंवा क्लासमधेही -- की शंकरराव आकर्ण मातांडगुरूजी आधी खूप
वेळ येऊन सगळी वाद्ये लावायचे - म्हर्णजे tune करायचे. पन्नास वाद्ये अशी tune करायची हे केव्हढे कजकीरीचे
काम आहे. अिाशत त्यात मदत करर्णेही कठीर्ण! कारर्ण त्यासाठी आपला कान तयार हवा. कदाकचत आमच्यातले
महारिी तशी मदत करत असतीलही, आता मला आठवत नाही.
वारर्णानगर हे आदशश गाव असले आकर्ण कतिे अनेक अभूतपूवश आकर्ण अकभनव प्रयोग झाले असले तरी शेवटी
मार्णसांचे राजकारर्ण, त्यांचे हेवेदावे कतिेही होतेच. अशाच एका राजकारर्णात शंकररावांचा बळी पडला. नक्की काय
झाले मला माकहत नाही. पर्ण शाळे चे प्राचायश महाबळे श्वरवाला आकर्ण शंकरराव यांच्यात फारसे सख्य नव्हते. मी
दहावीत असताना प्रकरर्ण कचघळले आकर्ण एके कदवशी अचानक समजले की शंकरराव वारर्णानगर सोडू न जात
आहेत. मला धक्काच बसला. ज्या व्यक्तीने स्वगीय संगीताची देर्णगी या छोटया गावाला कदली, त्या गावाचे नाव
जगभर प्रकसद्ध केले , जागकतक पातळीच्या बाल-ऑकलं कपक स्पधेत भारताचे प्रकतकनकधत्व करून सुवर्णशपदक कजंकून
कदले , त्याच व्यक्तीला या गावाने हु सकून लावावे?! वारर्णानगरची ख्याती अनेक कारर्णांसाठी असेल. मला
स्वतःसाठी वारर्णानगर हा एक चमत्कारच वाटतो -- कारर्ण इिल्या वास्तव्यात माझ्या आयुष्याला जे वळर्ण

कमळाले , जे अनुभव कमळाले , जे कशकायला कमळाले , ते अन्यत्र कुठे च शक्य नव्हते असे अजूनही वाटते. एव्हढा मी
अनेक कठकार्णी कहंडलो पर्ण वारर्णानगरसारखा अनोखा आकर्ण यशस्वी प्रयोग कुठे च पाहाण्यात आला नाही. असे
सवश असले तरी, सत्य हे आहे की “वारर्णा बालवाद्यवंद” हे वारर्णानगरचे खरे भूर्षर्ण होते, खरे ममश होते, खरे
हृदयस्िान होते. बाकी सवश गोष्टी इतर लोकही कदाकचत करू शकले असते. पर्ण असा वाद्यवंद उभा करर्णे ही एक
दैवी ककमया होती. वारर्णेत एव्हढे हु शार, कतशबगार, अनुभवी, बुजुगश लोक होते, पर्ण ते एकत्र येऊन, चचाश करून
सामोपचाराने शंकररावांना िांबवू शकले नाहीत हा वारर्णानगरचा सवाशत मोठा पराभव आहे असे मी मानतो.
वारर्णानगर सोडल्यावर शंकरराव अकलू जला गेले व कतिे त्यांनी वारर्णेसारखाच लहान मुलांचा कशवपावशती वाद्यवंद
उभा केला. पर्ण त्यात त्यांचा ककतपत जीव होता याबद्दल मी साशंक आहे. पकहला ज ब, पकहले प्रेम या गोष्टी जशा
स्पेशल असतात तसा अगदी जीव ओतून उभा केले ला वारर्णा वाद्यवंद नक्कीच शंकररावांसाठी स्पेशल असर्णार.
आज Internet वर search केले तर शंकररावांच्या काही गोष्टी सापडतात. त्यांनी कसनेमात असताना रचले ली गार्णी
वगैरे. वानगीदाखल काही उदाहरर्णे खाली देतो:
https://www.cinestaan.com/people/shankar-rao-kulkarni-73225
https://gaana.com/artist/shankarrao-kulkarni
https://www.aathavanitli-gani.com/Sangeetkar/ShankarRao_Kulkarni
अगदी अलीकडेच एकदा आकाशवार्णीवर शंकररावांची -- अिाशतच खूप पूवी रेक डश केले ली -- मुलाखतही बऱ्याच
लोकांना ऐकायला कमळाली. पर्ण शंकररावांचे खरे स्िान आम्हा कवद्यार्थयाांच्या हृदयात आहे. त्यांनी आम्हाला
संगीताची अमोल देर्णगी कदली, एक अगदी वेगळ्या प्रकारचे बालपर्ण अनुभवायची संधी कदली, हे आम्ही कदाकप
कवसरू शकत नाही. माझे शंकररावांना अगदी मनापासून कवनम्र अकभवादन.
ले खक: अभय कबं. जोशी (abjoshi@yahoo.com)
२ - २ - २०२२

Photos:

The orchestra and its members:

Orchestra in action:

Bhajan presented in Warakari attire:

