
आठवणीतल्या मराठी गाणयाांचा इततहास चचरांतन करणारी  अलका सालकाडे - 
ववभास!! 
 

              
 

 

अलका सालकाड े- ववभास ही आपल्या ग ग हायस्कुलची ७६-७७ बॅचची 
विद्यार्थिनी.  
सध्या दबुई येथे असते परंत,ु आपल्या नाशिकमध्ये रुजलेल्या मळुांना विसरलेली 
नाही.  
अलकाने आपल्या मराठी भाषचेी नाळ घट्ट धरून ठेिली आहे. आणि जगभर 
पसरलेल्या मराठी मािसाला ककती मोठा आनंद ती कसा देत ेआहे ते िाचा 
ततच्याच िबदांमध्ये.  
अलका म्हिते.....  
'या आठििीतल्या गाणयांमळेु ICUतून ढगातं जाता जाता िाचलो. येथील गािी 
ऐकिे ही माझ्यासाठी थेरपी होती.' ककंिा 'मी २२ िषाांची असताना माझ्या दोन्ही 
कानांची ऐकणयाची क्षमता गेली. मी hearing handicapped आहे. पि 
'आठििीतली गािी'मळेु मला खूप गािी िाचता ि गिुगुिता येतात. रोजचा ददिस 
एका तरल आनंदात जातो.' 
 

कधी अिी थेट भािनेला हात घालिारी ईमेल्स येतात, तर कधी 'लाल टागंा घेऊन 
आला लाला टांगेिाला - हे बालगीत माझ ेआजोबा नारायि गोविदं िकु्ल यांनी 
शलदहलं आहे. ते कसबा पेठ, पिेु इथे राहतात. मी तनशमषा, तयांची नात. तयाचं्यासह 



आम्हा ंसगळयांना फार आनंद झाला की असा एक गीतसंग्रह असािा आणि तयात 
स्थान शमळिनू या गाणयाचा आनंद समस्तासं घेता यािा.' ककंिा 'इतकी िष ेगािी 
म्हितेय. म्हिजे तो माझा व्यिसायच आहे. पि िबदांच्या अचकूतकेड ेकधी फारसं 
लक्ष ददलं गेलं नाही. आता 'असोिरी मेखला' यासारखे िबद अगदी बरोबर आणि 
अथि समजून गायल्याने माझ ेगायन अर्धक पररिामकारक होत.े' यासारखे तनरोप.... 
 

थोडक्यात काय, 'आठििीतली गािी' या माझ्या संकेतस्थळाला तनयशमत भेट 
देिाऱ्यान ेएकान ेम्हटलं आहे तसं, 'ही िेबसाइट माझ्या कामाची नाही असं कुिीही 
म्हिू िकत नाही.' 
 

जिी तुमची प्रकृती / प्रितृती, तसा तुम्ही अनभुि घ्यािा. आता 'आपली 
आिड'सारख्या कायिक्रमासाठी रेडडओिर अिलंबनू राहणयाची गरज नाही.. फक्त 
आपल्याला आिडिाऱ्या गीतांची तनिड करािी आणि ती मनसोक्त ऐकािी.. 
 

हे आता सहज िक्य झालंय त े'आठििीतली गािी'मळेु (www.aathavanitli-

gani.com). 
 

ही िेबसाइट तयार करिं, चालििं हा माझ्या अततिय आिडीचा विषय आहे. 
एकीकड ेमराठीतील गीतरत न ंिोधािी, दसुरीकड ेबदलतं तंत्रज्ञान शिकािं - ते 
'आठििीतली गािी'िर अंमलात आिाि,ं असा समन्िय साधत माझा प्रिास चाल ू
आहे. यांस अनकेविध मागाांनी कसं संपन्न करता येईल, हा सजग विचार सतत 
मनात असतो. 
 

चौदा िषां झाली. सरुुिातीला फक्त गाणयाचं ेिबद शलणखत स्िरूपात होते. आता ते 
तेिढंच सीशमत रादहलेलं नाही. अिघड िबदांच ेअथि, बलॉग, संदभिलेख, संतांच्या 
रचनांचा भािाथि, विविध गायकांनी केलेले एकाच गाणयाच ेस्िराविष्कार, गीताचा राग 
असे अनके आयाम जोडले गेले. जजथे गािी ऐकता येतात अिी अनेक संकेतस्थळं 
आंतरजालािर उपलबध आहेत. पि िर ददलेल्या आपल्याच अिा खास 
िशैिष्टयांमळेु 'आठििीतली गािी'चं स्थान अनन्य असं आहे. उपलबध मादहती 
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दमुीळ आणि अनभुि संपन्न आहे. 
 

या तनशमतताने अनके कलाकारांच्या, तयांच्या िारसदारांच्या, अभ्यासूंच्या भेटी घडत 
असतात. प्रतयेक व्यक्ती, प्रतयेक चचाि या गीतरचनांिर िगेिगेळा प्रकािझोत टाकते. 
तसंच खूप िाचनही घडतं. मध्यंतरी वि.स. खांडकेर यांचा एक लेख िाचनात आला. 
तयात तयांनी कुसमुाग्रजांच्या 'पाचोळा' कवितेविषयी शलदहलं आहे. तयांचीच प्रस्तािना 
असलेल्या 'वििाखा' या कविता संग्रहातील ही कविता. ततचा तयानंी लािलेला अथि, 
किी मायदेि यांना िाटलेला सापेक्ष अथि आणि खुद्द किीच्या मनातील कविता 
शलदहतानाची भािना, यातील तफाित याच ंगमतीदार िििन या लेखात तयांनी केलं 
आहे. मग मी पढेु जाऊन पं. हृदयनाथ मगेंिकर यांनी या कवितचेी चाल बांधताना 
कुठला अथिसंस्कार केला असेल, याचा विचार करू लागले. मग दोन सगंीतकार 
जेव्हा एकाच गाणयाला चाल लाितात तेव्हा तयांचा काय विचार असेल? तसंच एकच 
गािं दोन गायक गातात तयातून शमळिारा आनंद.. हे सिि रशसक श्रोतयांना 
पोहोचििं फार महततिाचं आहे, असं मला िाटलं. ही सिि मादहती 'आठििीतली 
गािी'िर िेळोिेळी संकशलत केल्याने ततचा विस्तार एकसरुी रादहलेला नाही. 
 

गददमांच्या िबदांचा आधार घेऊन या माझ्या उपक्रमाचं िििन असं करता येईल - 
ज्ञानदेविच्या, मरादठयेच्या नगरीतून दहडूंन, 

आणिले दटपनुी अमतृकि 

 

'आठििीतली गािी' संपिूित: अव्यािसातयक तततिािर आहे. म्हिजे non-

commercial, non-profit. या कामासाठी कुिाकडूनही आर्थिक ककंिा कुठल्याही 
स्िरूपात मोबदला घेतला जात नाही. तयामळेु इथे जादहरातींचा गोंधळ नाही. 
 

तसंच इथल्या पानांिर भेट देिाऱ्यांच ेअशभप्राय, दटप्पणया नाहीत. तयामळेु 
'आठििीतली गािी' हा एक तनिांत असा अनभुि आहे. येथे भेट देिं अनकेांना मन 
िांत करणयास मदत करिारं िाटतं. असे अशभप्राय येतच असतात. श्री. आबा 
पाटील महाराष्र राज्याच ेउपमखु्यमंत्री असताना नेमक्या याच कारिासाठी अनके 



िेळा त ेयेथील गािी ऐकत असत. तयांनी तसं कळिलं होतं. काही 
मानसोपचारतज्ज्ञ, संगीत आिडिाऱ्यांना या संकेतस्थळाला मदु्दामहून भेट देणयास 
सांगतात. तो तयांच्या उपचार पध्दतीचा एक भाग झाला आहे. म्हिूनच 
'आठििीतली गािी'च्या दृश्य स्िरूपात कुठलाही बदल करताना या अनभुिास 
धक्का लागिार नाही याच ंभान मी नेहमी ठेिते. 
 

गािी ऐकिं, तयांच ेिबद शलदहिं, मग कधी अडल्यानडल्या िबदाचं ेअथि िोधिं हा 
माझा नेम. यातून मी संकेतस्थळािर िबदाथि देिं चाल ूकेलं. आणि त ेदेिं चाल ू
केलं, म्हिून मी िबदाथाांच्या अर्धक खोलात जायला लागले. 'ॠतू दहरिा, ॠतू 
बरिा' - िांताबाईंची ही रचना आिाताई आणि पं. हृदयनाथ यांनी घराघरातील 
लहानमोठयांपयांत नेऊन पोहोचिली आहे. पि तयातील 'बरिा' हा िबद प्राकृतातून 
येतो. आजकाल आपि िापरत नाही. 'तो हा विठ्ठल बरिा..' बरिा म्हिजे छान, 

सुंदर. हा अथि मदु्दामहून नमदू केल्याशििाय सहजी तयाकड ेलक्ष जात नाही. 
 

कधी गाणयातला एखादा िबद िषािनिुषां अडतो, तर कधी एखादा िबद नव्यानेच 
उलगडतो. हेच पाहा, गददमांचं सिाांच ंतोंडपाठ असलेलं, 'गोरी गोरी पान, फुलासारखी 
छान' हे बालगीत. यात एक ओळ अिी आहे - 'चांदणयाच्या पदराला बबजलीचा ...' 
अनेक जि 'बबजलीचा बाि' म्हितात. कुिी 'बबजलीचा मान' म्हितात. गददमांनी 
'बबजलीचा िाि' शलदहलं आहे. 'िाि' इथे 'ििि' या अथािन ेयेतो. यासाठी मला बरीच 
िोधािोध करािी लागली. 'िाि' हा िबद िस्त्रोद्योगात नमनुा ककंिा आडिा धागा 
या अथािन ेयेतो. श्राििातल्या सिासदुीला 'िाि' जस्त्रया 'िसा' म्हिून देतात. हे 
कुठेच इथे बसत नाही. मग कधीतरी पी. सािळारामांच्या एका गीतात तो िापरलेला 
सापडला. त ेम्हितात, 'गव्हाळी िािाचा तो हसरा मखुडा'. सगळा उलगडा होणयास 
ते परेुसं होतं. 
 

ज्येष्ठ संगीतकार प्रभाकर जोग आणि ज्येष्ठ किी सधुीर मोघे यांनी मला िेळोिेळी 
खूप मदत केली. पदहले मला वपतसृ्थानी, तर दसुरे गुरुस्थानी. दोघांचीही सांगीततक 
कारककदि जिळपास सहा दिकांची. दोघांनीही अनके ददग्गज कलाकारांबरोबर काम 



केलेलं. मराठी भािसंगीताच्या इततहासातील अनके महततिाच्या टप्प्यांच ेते 
साक्षीदार. काही िगेळं, चांगलं घडणयास आणि घडििाऱ्यास प्रोतसाहन देणयाची 
दोघांचीही ितृती असल्याने दोघांनीही िेळोिेळी मागिदििन केलं. तयांच्याबरोबर 
घडलेल्या गप्पा नेहमी ददिादििक ठरल्या. किी सधुीर मोघे यांच्याकड ेगेले की हा 
एक प्रश्न नेहमी चचते असायचा. 'गािं नमेकं कोिाचं? संगीतकाराचं की गायकाचं?' 

इथे 'चचाि' ककंिा 'गप्पा' म्हििं खरं तर अिघड अिासाठी, की त ेबोलायच,े खूप 
सांगायच ेआणि मी ऐकायच.े तयांच्या मत ेगािं हे तयाच्या अंततम टप्प्यात 
रशसकांचंच होतं. त ेतसं व्हायलाच हि.ं पि किी आणि संगीतकार या दोघांच्या 
भशूमकाबंद्दलची तौलतनक मतं ते स्ित:च मांडायच.े देिकीताई पडंडत यांना तयांच्या 
ियाच्या सतराव्या िषी सधुीर भटांची तयांनीच संगीत ददलेली गझल 'रंगुनी रंगात 
साऱ्या रंग माझा िगेळा' गायला शिकिली. त ेकसं होतं आणि आतता देिकीताई 
जसं आता गातात यात झालेला बदल तयानंी एकदा गाऊन दाखिला होता. म्हिजे 
चाल तीच. पि गातयकेचं कोिळं िय त ेतीच गातयका ियाच्या चाळीिीनतंर.. हा 
बदल तयांनी दाखिला. यातून माझ ेकाव्यानभुि समधृ्द झाले आणि मराठी भाषचे्या 
ज्ञानाची कक्षा रंुदाित गेली. 
 

'आठििीतली गािी'िर आपि िबद िाचत गािी ऐकतो. म्हिून गाणयाची तनिड 
करताना प्रथमत: िबद... मग नंतर चाल, गायकी, संगीत संयोजन, रागाचा िापर 
िगैरे सगळं. िबद िाचताना गािं ऐकणयात िबदप्रधान गायकी येते. िबदांत काव्य 
असाि ंलागतं. अिा िेळेस 'कोंबडी-तंगडी' हे यमक खटकतं. तयामळेु काही लोकप्रीय 
गीतं जािीिपिूिक बाजूला ठेिली आहेत. मराठी संगीताच्या इततहासात तयांच ं
स्ित:चं असं एक स्थान नक्कीच आहे. पि ती गािी या संकेतस्थळाच्या 
तनिडकके्षत येत नाहीत, इतकंच. 
 

२००२ साली आम्ही दबुईला राहायला आलो, तेव्हा मी भारतातील माझा अततिय 
व्यग्र ददनक्रम मागे ठेिनू आले. भारतात संख्यािास्त्र, गणित या विषयांची १४ िषां 
प्राध्यावपका आणि मग ओरॅकल, एएसपी या संगिक के्षत्रातील विषयांचं 
व्यािसातयकांना प्रशिक्षि देिं अिी कामं करत होते. तयामळेु सळसळती बजुध्दिादी 



तरुिाई आसपास असे. दबुईत आले आणि हे सगळं एकदम संपलं. 
 

तया काळात मराठी फााँट्स इंटरनेटिर उपलबध नव्हत,े फारस ेप्रचशलत नव्हते. तो 
प्रयोग करून पाहािा, म्हिून लहानपिी रेडडओिर ऐकलेल्या गाणयांची एक जुनी िही 
िोधली. समुारे ३५० गािी असतील. अगदी नेहमीची. आपल्या सगळयांच्या 
हृदयाजिळची. ती संगिािर टंकलेणखत केली. आपल्या स् नहेी-संबंर्धतांपयांत ती 
पोहोचिािी, म्हिून तयांची एक िेबसाइट केली. तयास सहज नाि ददलं, 'आठििीतली 
गािी'. िेबसाइट करिं हा माझा भारतात शिकिणयाचा विषय होता, म्हिून मला हे 
काही अिघड नव्हतं. हा प्रयोग फार अनोखा िाटल्यान ेपदहल्याच मदहन्यात 
ज्योतस्ना नगरकर या माझ्या मबैत्रिीने 'गल्फ न्यजू' या मध्यपिेूतील प्रशसध्द 
दैतनकात तयाची दखल घेतली आणि आपि हाती नेमकं काय घेतलं आहे, याची 
जािीि झाली. 
 

'मनाच ेमराठे मराठीस ध्याती, दहची जािुनी योग्यता थोरिी' हे संपिूि सतय आहे. 
अिा सिि महाराष्रातील, भारतातील आणि जगभरातील, मरहट्टयाचं्या ई-मेल्सचा 
धबधबा सरुू झाला. प्रोतसाहन, अपेक्षा यांनी ती भरून असायची. माझ्याही उतसाहाला 
पारािार रादहला नाही. आई मराठीची शिक्षक्षका असल्यान ेशमळालेले भाषचे ेसंस्कार, 

माझं संगिक तंत्रज्ञानाचं ज्ञान आणि काही िगेळं-अथिपिूि करािं याची िाटिारी 
ओढ या सगळयांचा शमलाप साधिारं हे माध्यम होतं. मी तयात बडुी मारणयाचं 
ठरिलं. िगेिगेळया िक्यतांची दारं उघडली गेली. 
 

'आठििीतली गािी' हे संकेतस्थळ सरुुिातीला कसं ददसायचं, ते आतता जसं ददसतंय 
आणि आिखी ६ मदहन्यांनी त ेकसं असेल.. याचा जर विचार केला तर असं 
म्हिता येईल - आतापयांत त ेतीन अततिय महततिाच्या जस्थतयंतरातंून गेलंय 
आणि पढुील सहा मदहन्यांत आिखी एकातून - चौथ्यातून जािार आहे. हे बदल 
दोन प्रकारच ेअसतात. पदहले संरचनेच ेम्हिून दृश्य. हे बदल करताना 
सौंदयििधिनाबरोबरच भेटकतयाांचा िय िष े१५ ते िय िषां ९० एिढा मोठा ियोगट 
विचारात घ्यािा लागतो. तयाला कारिही तसंच आहे. एकदा एका नव्व्दीच्या 



गहृस्थांची ईमेल आली. म्हिाले, आम्ही दोघं निरा-बायकोच राहतो. 'आठििीतली 
गािी' हा आमचा ददनक्रम आहे. पि आमचा जुना संगिक चालेना, म्हिून निा 
लॅपटॉप घेतला, तर आता काही अडचि येते आहे. हा माझा फोन नंबर. खरं तर ते 
मुंबईत, ठाणयाला. मी दबुईला. पि मी फोन केला. तयांच्या िजेारी राहिाऱ्या एका 
तरुिािी बोलले आणि आम्ही दोघांनी शमळून तयांची अडचि दरू करून ददली. 
 

दसुरे बदल हे ही िेबसाइट तयार करणयाकररता जे तंत्रज्ञान िापरलं गेलं आहे, तयात 
होिारे बदल. आता मोबाइल्सचा जमाना आहे. इंटरनेटिर जािं हे लॅपटॉपपेक्षा 
मोबाइल उपकरिािरून अर्धक घडतं. तया पध्दतीच ेकाही बदल लिकरच होतील. 
 

सध्या 'आठििीतली गािी'िर ३४२५ हून थोडी अर्धक गािी आहेत. पदहली १००० 
गािी िोधिं फारस ंअिघड नाही गेलं. पि हा संच अगदी तनिडक गाणयांचा 
असािा, म्हिून तयानंतरची तनिड फारच काळजीपिूिक होत आहे. जसं काही प्रतयेक 
गाणयाला आपली तनिड इथे का व्हािी हे जि ूशसध्द करायला लागत असािं. 
 

आतापयांत 'आठििीतली गािी'चा उल्लेख मी 'माझ'ं म्हिून केला, ते केिळ तयाची 
संकल्पना आणि संचलन मी करते म्हिून. आज त े'आपल'ं िाटिाऱ्याची रशसक-
प्रेमीजनांची संख्या जगभर पसरली आहे. त ेई-मेल्समधनू 'आपि असं करायचं 
का?', 'आपल्या साइटिर त ेगािं नाहीये' असा उल्लेख करतात. या सगळया 
आपलेपिाचा सन्मान म्हिून गेल्या िषीपासनू आपि एक टॅगलाइन िापरिं चाल ू
केलं आहे. 'आठििीतली गािी... आपल्या सगळयांची, आपल्या सगळयांसाठी.' हा 
आपलेपिा माझ्या ऊजेचा स्रोत आहे, माझी प्रेरिा आहे. 
 

िेबसाइटिरील 'अशभप्राय' विभागात गेल्या १४ िषाांत कळिले गेलेले अगदी तनिडक 
अशभप्राय ददले आहेत. तयािरून कल्पना येते ककती िगेिेगळया कारिांसाठी, ककती 
तीव्रतेन ेहे संकेतस्थळ अनकेांना शभडतं. हे व्यक्त होणयासाठी या संकेतस्थळाची 
फेसबकु, गगूल प्लस आणि दट्िटर पेजेस आहेत. तयािरून तुम्ही संपकाित राहू 
िकता अथिा िेबसाइटिरून ईमेल पाठि ूिकता. 
 



'आठििीतली गािी' िेबसाइट ही मी करत असलेल्या अनके 'उद्योगा'ंपकैी एक 
आहे. बौजध्दक, िारीररक आणि सजिनिीलता या ततन्ही पातळयािंर स्ित:ला तपासनू 
पाहिं मला खूप आिडतं. दहमालयातल ेअती उंच डोंगर चढिं, लांब पल्ल्याचं 
पळिं, क्िर्चत कधी बलॉग्ज शलदहिं, क्रोि ेवििकाम हे माझ ेफार जजव्हाळयाच े
विषय आहेत. 
 

मराठी लोकसंगीत, संतिाङ्मय, नाटयसंगीत, भािसंगीत ही परंपरा फार थोर, उज्ज्िल 
आणि समधृ्द आहे. ददसागणिक तयात भर पडत असते. िादहरी रचना त ेआजची 
र्चत्रपट गीतं आणि jingles हा फार मोठा कालखंड आहे. ही िाट चालले असंख्य 
कलाकार.. तयाचं्या कामाचा आिाका पादहला की मन भरून येतं. करािं तततकं 
कमी. 'देता ककती घेिील दो करांनी' अिी अिस्था. एक तनकष म्हिून ज्या 
पदरचनांच्या ध्ितनमदुिका आहेत, ज्यांचं रेकॉडडांग झालेलं आहे, केिळ तयांचाच 
विचार 'आठििीतली गािी'साठी केला जातो. 
जे आजचां ते उद्याच्या आठवणीतलां..... 
ही सेवा अववरत करता येवो, हीच प्रार्थना ! 
ही सेिा अविरत करता येिो, हीच प्राथिना ! 
Alka Vibhas 

Facebook Blog : Coffee Break   आठवणीतली गाणीwww.aathavanitli-gani.com 

Do check Aathavanitli Gani on -# Facebook # Twitter  
 

*ही मादहती ि हे सादहतय सििस्िी माझ ेआहे . ग.ग. संबंधी whatsapp, G.G. 

Group बलॉग, फेसबकु तसेच स्मरणिकेत प्रशसद्ध करणयस मी स्िखुिीने संमतत देत 
आहे. 
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