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लाहोर  शोधकथा   

अंजली क तन े 
लोकस ा, वशेष, र ववार, १२ डसबर २०१० 

 

अिभजात हंदु तानी संगीतातील एक ितभावंत पण अ पायुषी गायक 
हणजे पं. द ा य व ण ू ऊफ बापूराव पलु कर. यां यावर लघुपट 

करत असताना बारा वषा या यां या रोजिनशा हाती आ या. 
रोजिनशीचं प हलंच पान लाहोरला उघडतं.. 
लाहोर, शिनवार, १ जानेवार  १९४४ 

गेले २९ डसबर १९४३ पासून प.ं जनादनजी पेठे यांचेकडेच जालंदरहून 
आ यावर मु काम ठेवला असून मी, मधू, कराचीचे ल मणरावजी बोडस आ ण नीळकंठ गोखले 
यांची उ म यव था ठेवली. रा ी साडेआठ वाजता येथील गीता हॉलम ये माझा व बोडस 
यांचा जलसा व ालयातफ ठेव यात आला होता. 
लाहोर हे पलु कर  गानपरंपरेचं आ दपीठ. बापूरावांचे वड ल गायनाचाय प.ं व णू दगंबर 
पलु कर यांनी ५ मे १९०१ रोजी  लाहोरला गांधव महा व ालयाची थापना केली. पारंप रक 
गु कुल प दतीपे ा िभ न अशा, नेटका अ यास म असले या िश णप दतीचा पाया यांनी 
घातला. १९४७ साली भारताची फाळणी होई तोवर हे व ालय उ म र या चालू होतं. पं. 
जनादन पेठे हे येथील शेवटचे ाचाय. बापूरावांचा शोध घेतघेत मी भारतभर मंती केली. 
लखनौ, बनारस, इंदोर, कलक ा, असा वास करत करत मी पंजाबम ये पोहोचल.े जालंधर या 
या देवीतालाब प रसरात बापूरावांनी चौदा या वष  आप या गा यानं बुजुगाना च कत केलं 

होतं तो प रसर पा हला. बापूरावां या जीवनातील अनेक माणस,ं थळं, वा तू यां या गाठ भेट  
झा या. लाहोरला जायचं होतं; पण अनेक कारणांनी ते श य झालं नाह .  
मा  न भेटलेलं लाहोर मला खुणावत होतं. मा यापाशी प.ं पेठे यां या रोजिनशा, टपणव ा, 
व ा या या या ा हो या. लाहोर गांधव महा व ालयाची दु िमळ छायािच ं होती. या 
व ालयाचे तीन व ाथ ह  मला शोधया ेत गवसल.े द लीला व ानाथ सेठ  सापडल.े डॉ. 
शरद बापट आ ण यांचे बंधू भाकर बापट हे तर च क   िशवाजीपाकला सापडल.े पं. पेठे 
यांचे िचरंजीव वजय पेठे पा यात गवसल.े लाहोरकडे पाह याचे व वध डोळे मला ा  झाल.े 
अखंड हंदु तानातील लाहोरचं य म व होतं तर  कस?ं लाहोर या सामा जक जीवनात 
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वा य होतं, का ते हाह  धािमक तणाव होता?  मनातले हे  या लाहोर  मंडळ ंशीं बोलून 
शांत झाल.े  
१९४३-४४ पासून गायक हणून बापूरावांची कारक द  गाजू लागली. लाहोर, अमृतसर, कराची 
इथं गांधव महा व ालया या शाखा हो या. या शाखांतून व णू दगबरांचे िश य कायरत होते. 
या सवानी गानसंप न बनले या बापूरावांचं बाहू  पस न वागत केल.ं बापूरावां या काळातील 
लाहोर हे टश इं डयातील एक रमणीय शहर होतं. या काळ  लाहोरम ये हंद,ू शीख, मु लम, 

आयसमाजवाद  यांची मोठ  व ती होती. सां कृितक, सामा जक, धािमक वातावरण सलो याचं 
होतं. वेगवेग या जाितधमाची माणसं गु यागो वंदानं नांदत. वसा या शतका या पूवाधात  

लाहोरम ये च क गोवधबंद या चळवळ नं जोर धरला होता. गोवधबंद या सभेचं अ य पद 
खु  जनादनपंत पेठे यांनीच भूष वलं होतं. वजय पेठे हणतात,'' व ालय या रावी रोडवर 
होतं ती मु लमबहुल व ती होती; पण कधी भय वाटलं नाह . घरासमोर एक णालय होतं. 
या मु लम डॉ टरां या ते मालक चं होतं यांनी मा या व डलांना मुलगा मानलं होतं. मी 

पाच-सहा वषाचा होतो. व डलांबरोबर दुकानात जायचो. दुकानदार मला मुठ मुठ नं बदाम प ते 
ायचे. फाळणी या वेळ  वातावरण तापू लागल,ं ते हाह  शेजार  हणाल,े “आप फ  मत 

करो। कुछ नह  होगा। हम आपके साथ है।”  

जनादनपतांनी व ालयातील व ा याची याद  केली होती. येक व ा या या नावापुढे 
राह या या वभागाची न द होती. ती वाचताना मला फाळणीपूव चं लाहोर दसू लागल-ंलाला 
सरनदेव-कृ णनगर; सरला शमा -देवसमाज रोड, मालती  केळवकर-गो फ रोड; शामादेवी सूद-
संतनगर; सरो जनी बहल-भारत ब डंग;  सतीश सहानी-कृपाराम दस; कमलाबाई कुळकण -
िनसबत रोड. इ याद . फाळणीपूव या या लाहोरम ये कृ णानगर, संतनगर नावा या व या 
हो या. भारत नावाची इमारत होती. गीता नावाचं सभागृह होतं. मो हनी नावाचा र ता होता. 
सनातन धममं दर होतं. कपूरथळा, नाभा, पितयाळा सं थानातील राजेरजवाडय़ांचे बंगले होते. 
या लाहोरम ये गुजराती लॉज नावाची खाणावळ होती आ ण ितथे जेवायला जाणार  बहुसं य 
मंडळ  मराठ  असत. लाहोर उ च यायालयाचे यायाधीश सर शाद लाल नावाचे गृह थ होते 
आ ण स करचं िस  धरण गंगाधर नीळकंठ गोखले या मराठ  अिभयं यानं बांधलं होतं.   

गांधव महा व ालयात गाणं िशकणा  या बापटबंधंू या मनात आजह  रगाळतं आहे ते लाहोरचं 
स दय.''काय सुंदर होतं आमचं लाहोर. लॉरे स गाडन नावाची व तीण बाग होती. या बागेत 
अफाट काजवे होते. रा  झाली क  झाडं झगमगू लागायची. लाहोरला स जीमंड , मेवामंड , 

फलमंड  असे मोठमोठे बाजार भरत. ितथं भा या, फळफळावळ, सुकामेवा यांचे  िललाव होत. 
साठ ट के यवसाय हंदू माणसां या हातात होते. लाहोरला आ ह  अनारकली बाजाराजवळ 
रहायचो. घरा या तळमज यावर दुकानं होती. समोर आइस ू टची फॅ टर . शेजार  लायन ेस. 
घरं धा याची. उ हा यात ग चीवर येकाची एक खाट टाकलेली अस.े  र यावर एक 
सरदारजी पाणपोई चालावायचा. अनारकली या पलीकडे लाहोर  गेट होतं. आमचे वड ल 
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अ णासाहेब बापट यांना गा याची खूप आवड. नोकर िनिम  कुठेह  बदली झाली क  ते 
आम यासाठ  गा याचा लास शोधून काढत. आ हाला काह  गा याची फारशी आवड न हती. 
यांनी एका पधत मला गायला सांिगतल.ं मी खूप िचडलो. िचडून िचडूनच गायलो; पण 

गंमत हणजे मला च क प हलं ब स िमळाल.ं'' 
व ानाथ सेठ  मा  गायनवेडे होते. यां या मनावर ठसली ती लाहोरची गायनसं कृती.'' 
आमचे ाचाय पेठे व ालयात राहात. तबलापेट पासून ते सरोद-जलतरंगापयत सव वा ं 
व ालयात होती. दर ज मा मीला लाहोरला संगीताचा महो सव हायचा. नारायणराव यास, 

वनायकबुवा पटवधन, गंगूबाई ह गल यांसारखे बाहेरगावचे गायक  यात भाग घेत. बडे गुलाम 
अली खा,ँ मुबारक अली खा,ँ अ दुल वह द खाँ यांसार या कलावंतांचं हे गाव होतं. लाहोर 
लािसकल यु झक सोसायट , गांधव महा व ालय आ ण महारा मंडळ या सं था जलसे 

आयो जत कर यात अ ेसर हो या. लाहोर हे कलावंतांचं व रिसकांचं गाव होतं.'' 
मा यापाशी असलेले दु िमळ फोटो हे गांधव महा व ालयाचेच आहेत ना, याची मला खा ी क  
यायची होती. पेठे व ालयाचे शेवटचे र हवासी. एक दवस वजय पेठे यांना मी घर  

बोलावल.ं यां यासमोर फोटो ठेवल.े डोळे बार क क न यांनी फोटो िनरखल.े नवलाईनं 
हणाल,े'' हे फोटो तु हाला कुठे िमळाल?े हेच ते आमचं घर. रा ी डोळे िमटले क  ते घर 

मा या बंद डो यांना दसू लागतं. मन खंतावतं क  आपलं बाळपणीचं घर कायमचं हरवल.ं 
वषा या पाय  या उत न पेठे परत लहान झाल.े या घरात, आवारात यांचं बालमन बागडू 
लागल.ं घरा यावर ग ची होती. ितथं जायला लाकड  िशड  होती. मागेपुढे मोकळं आवार. 
आवाराभोवती कंुपण. कंुपणाला फाटक. घर जरा उंच चौथ  यावर. एक दोन पाय  या चढून वर 
यावं लाग.े या बघा या पाय  या. मु य इमारती या काटकोनात आणखी एक इमारत होती. 
ितथं लहानसं देऊळ होतं. घरावर व ालयाची पाट  होती. या डावीकडे खो या दसताहेत ना, 
या व ालया या. घराची ह टलेटस खूप मोठ  होती. घर श त व हवेशीर होतं. दवसभर 

गायनवादनाचे वग चालू असत. गो वंदराव आपटे देखील ितकडे िशकवत. माझी आई या 
घरात रमली होती. आवारात ितनं कांदे, बटाटे, लॉवर आ ण इतर भाजीपाला लावला होता. 
घर  िशवणयं  होतं. रे डयो होता. रे डयो हणजे या काळ  मोठ  ित ेची व तू होती. आई 
उ म गृ हणी होती. आदराित यात कमी पडत नस.े घर  सारखा पै-पाहुणा अस.े ह  
वयंपाकघराची खडक  दसतेय. या दवशी मला प ह यांदा शाळेत धाडल,ं ते हा मी पळून 

आलो. याच खडक खाली रडत बसलो होतो. या घराशी िनग डत अनेक आठवणी आहेत. 
सवाना वाटत होतं क  रावी नद  ह  भारत पा क तानची सीमारेषा ठरेल. लाहोर भारतात 
येईल. मा  तसं झालं नाह .  
१९४६ पासून दंगेधोप,े जुलुस सु  झाल.े दवसाढव या खून पडू लागल.े रावीरोडवर राहाणं 
धो याचं झाल.ं आ ह  हॉल रोडवर ल संिम  व तीत राहू लागलो. व ालय मा  शेवटपयत 
रावी रोडवरच होतं. वड ल सायकलव न जात. आईला धाकधूक वाटे. मे १९४७ म ये मी 
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आ ण आई भारतात परतलो. वड ल जुल १९४७ पयत शथ नं ितथे रा हल.े गु चं व ालय 
श ूरा ात सोडून येणं जवावर आलं होतं; पण नाइलाज झाला. शेजार  टेशनापयत सोबत 
आल.े तो भाग दंगल त होता. टांगेवाले ितकडे जायला घाबरत. टेशनवर आणखीह  काह  
कुटंबं जमली होती. गाड ला बराच अवकाश होता. ण ण जाणवत होता. सारेच वष णपणे 
मुकाट बसले होते. कोण कोणाचं सां वन करणार?          

लाहोरशी संबंिधत सवा याच आठवणी फाळणी या धगधग या सरह शी येऊन िभडतात. 
फाळणीपूव चं सुदंर, व थ, शांत लाहोर हे या सवा याच ीनं एक हरवलेलं व न बनलं आहे. 
यां या मृितनगर तून हंडताना मनात वचार आला, मी लाहोरला न गे यानं फारसं काह  
बघडलं नाह . जे लाहोर मला शोधायचं होतं ते आता मृितिच ांतच जवंत आहे. मी ते 
अनुभवल.ं माझी लाहोर  शोधकथा श दां याच वाटेनं सुफळ संपूण झाली. 
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