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गे या प नास-साठ वषात रा ीय पातळ वर ल कुठ याह  े ात मराठ  माणसाला सव च अिभमान 
वाटावा असे सात याने कतृ व गाजवणार  य  कोण असा  वचार यावर आप या मनात कुठले 
नाव येते? 'प नास-साठ वष', 'रा ीय पातळ ', 'सव च अिभमान' व 'सात याने' हे िनकष पा ह यावर 
भारतर  लता मंगेशकर कंवा प वभूषण आशा भोसले ( कंवा दोघीह ) यां यािशवाय दुसरे कुठलेह  
नाव आप या मनात येईल असे वाटत नाह . 
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लता क  आशा? 

िशर ष कणेकर 

 

रा ीचा समय आहे. म त जेवणं झालीत. िम ांचा गोतावळा ग चीवर 
सुगंधी सुपार  चघळत बसलाय. हवेत सुखद गारवा आहे. मोग  याचा 
सुगंध दरवळलाय. अशा वेळेला छेडायला, सुपार सारखाच चघळायला, 
रवंथ करायला व तावातावाने वाद घालायला उ म वषय आहे - 
‘ े  कोण - लता क  आशा?’ 

पहाट होईल, पण फैसला होणार नाह . बोलणं संपूच नये असं वाटत राह ल. येकाला नुसतंच 
मत नसेल तर आ ह  मत असेल व दुस  याचा मत अस याचा अिधकार मा य नसेल. इतक  
उघड गो  दुस  या या खोपड त कशी येत नाह , असा उ ेगजनक  उभय प ां या मनात 
येईल. बघता बघता सुरां या दु िनयेत असुर घसुलेत असं वाटायला लागेल. 
मुंबई व ापीठातून संगीतात एम.ए. केलेला एक गृह थ मागे एकदा लता व आशा यांचा 
तुलना मक अ यास करणारा भला मोठा बंध घेऊन सी. रामचं ना भेटायला गेला. याला 
अ णा रामचं ांची तावना हवी होती. 
‘‘ते बाड तूतास राहू ा बाजूला,’’ अ णा हणाल,े ‘‘मला एवढंच सांगा क  तुमचा िन कष काय 
आहे. तुम या अ यासपूण मते लता व आशा यात कोण सरस आहे?’’ 

‘‘अथातच आशा,’’ संगीत एम.ए. हणाला. 
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‘‘गाढव आहात,’’ अ णा गरजल,े ‘‘तु हाला संगीतातलं ओ क  ठो कळत नाह . कोणा मूखानं 
तु हाला संगीतात एम.ए. केल?ं िनघा आता.’’ 
िनघ यावाचून याला ग यंतर न हतं. या या या ंथाचे पुढे काय झाले कळले नाह . 
याच सी. रामचं नी एका मुलाखतीत, ‘लता ह  एक चांगली टेपरेकॉडर आहे; बाक  काह  नाह ’ 

असे उ ार काढले होते. यां या ष य़ द पूत िनिम  मी यांची मलुाखत यायला गेलो होतो 
ते हा ते मला प पणे हणाले होते, ‘‘ऐ मेरे वतन के लोग ’ िमला दातारह  लताइतक च 
चांगली गाते आ ण मीह  िततकाच चांगला गातो. तु हा लोकांना काय वाटतं, लतासारखं गाणं 
हणजेच चांगलं गाण.ं.’’ 
या द गज संगीतकारापुढे मी काय बोलणार? मला श य असतं तर यां या उ ारांवर मी ‘ऐ 

मेरे वतन के लोगो, जरा आँख म भर लो पानी’ असं देशवासीयांना आवाहन केलं असतं व 
लता, िमला दातार व सी. रामचं  यां याइतकंच चांगलं मी गातो का, हे जाणून घेतलं असतं. 
शमशाद बेगम या खणखणीत आवाजाचं कौतुक करताना नौशाद मा यापाशी हणाला होता, 
‘‘उसक  आवाज माइक क  ‘मोहताज’ नह  थी. (हा अ य  लता या पाठ त धपाटा!) अरे 
भाई, उसे टु डओ के बाहर खडे करके गवाओ, कोई ॉ लेम नह ..’’ 
असं जर होतं तर ‘अंदाज’पासून ‘गु डू’पयत उ मो म चाली नौशादने व ासाने लता या 
‘माइक का मोहताज’ असले या गा या या हवाली का के या? या सग या शमशाद या सुपूद 
का के या नाह त? ती तर टु डओ या बाहेर उभी राहूनह  गायली असती. 
नौशादचं वय व संगीतकतृ व वचारात घेता याचा अिध ेप करणारा हा  याला 
वचारायला मी धजावलो नाह . आदर जभेला लगाम लावतो. 
आशा भोसले या गा यांतील मुर या व हरकती यां याकडे माझं ल  वेधून घेत ओ. पी. 
न यर मला गवाने हणाला होता, ‘‘ये आशाजी नह  है, ये न यर है!’’ 
असेलह  पण न यर नीट दस यासाठ  याला आशा भोसलेचाच गळा लागत होता ना? 

शमशाद व गीता द ची साथ यानं का सोडली? दलराज कौर, कृ णा क ले व पु पा पागधरे 
यां या ग यातून न यर का दसला नाह ? हा कलाकाराचा अहंकार होता. तो डवचून मी काय 
साधणार होतो? ओ. पी.ने संपूण कारक द आशा या ग यावर िभ त ठेवून गाजवली व 

आशा यायशात ओ. पी.चा फार मोठा वाटा होता. बासुंद  
चांद या वाट तच हवी. दोघींनी एकमेक ंचं योगदान 
नाकार याला काय अथ आहे? 

 

 

भावंडांचा संगीत मेळा : दयनाथ, लता, आशा, उषा. 

लताचा आवाज आप या संगीताला ‘सूट’ होत नाह  हणून ितला (एकह ) गाणं दलं नाह , 
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असा दावा ओ. पी. नेहमीच कर त आला. पण यातील ामा णकपणा वषयी मला शंका आहे. 
नंतर या काळात याने अनुराधा पौडवालकडून गाऊन घेतलं होतं. ‘ओ र जनल’ लता चालत 
नाह  आ ण ितची ‘काबन कॉपी’ अनुराधा पौडवाल चालते? आशा िनदान लतापे ा पूणपणे 
वेगळ  होती, पण अनुराधाचं काय? ‘सभी तो लता के गुलाम है’ अस ं हणत आपलं वेगळेपण 
जप यासाठ  ओ. पी. कटा ाने लतापासून लांब रा हला असेल तर ह  भूिमका आपण समजू 
शकतो व ती वागताहह  हणू शकतो, कारण यामुळेच ओ. पी.-आशा ह  सु ा य युती 
आप या वाटय़ाला आली. 
सी. रामचं  व ओ. पी. न यर यांची स  संप यानंतर व ते जवळपास िनवृ  जीवन जगत 
असताना एक भ नाट क पना आम या मनात आली. यांना एक  आणायचं व जु या 
काळावर ग पा मारायला लावायचं. मी यावर िल हणार होतो. 
सी. रामचं  ताबडतोब तयार झाल.े ओ. पी. खळखळ करायला लागला, ‘‘कशाला उगीच? वो 
लता को गाली देगा, म आशा को गाली दू ँगा..’’ 
अरे! गाली दू ँगा हणजे क प सर  आहे? नका देऊ गाली. नुस या म त ग पा मारा, आठवणी 
काढा, गा यांवर बोला. ॉ लेम हा होता क  मी संगीतकाराशी बोलत होतो व पलीकडून माणूस 
बोलत होता. तो मानवी वकारां या वळ यातून बाहेर पडू शकत न हता. 
मी नेहमीच असं मानत व हणत आलोय क  संगीतकारांची मते व यांचं कतृ व यांची 
कदा प ग लत करायची नाह . याची मते पटली नाह त हणून तो संगीतकार लहान होत 
नसतो व तो संगीतकार महान आहे हणून याची मते िशरोधाय ठरत नाह त. स जाद हुसेन 
कशोरकुमारला गायकच मानायचा नाह  व अिनल व ास महंमद रफ ला ‘भड बाजारचा 
गायक’ हणाला होता. स जाद व अिनलदा संगीतकार हणून आप याला कतीह  य असले 
तर  यांची ह  अितरेक  मते आपण वीकारणार आहोत काय? पुढे प ी झालेली मीना कपूर 
ह  लताइतक च चांगली गाते हे अिनल व ासने मा याजवळ ठामपणे य  केलेले मत मी 
मा य कर याची थोड  तर  श यता आहे का? गंमत हणजे अिनलदा िच पटसृ ीत होता 
ते हा याचं हे मत न हतं. नाह तर ‘वो दन कहाँ गये बता’, ‘मन मे कसी के ीत बसा के’, 

‘बलमा जा जा जा’, ‘खुला हुवा है दलका ये दरवाजा रे’, ‘कहाँ तक हम उठाए गम’, ‘जाना ना 
दल से दूर’, ‘तु हारे बुलाने को जी चाहता है’, ‘बरस बरस बदर  बखर गयी’ व ‘सीने मे 
सुलगते है अरमा’ँ हे ं गीत याने लताऐवजी मीना कपूरला का नाह  दली? उ र सोपं आहे. 
मीना कपूर या गायक वषयी एवढं उदा  मत याचं या काळ  न हतं. ‘अनोखा यार’म ये 
निलनी जयवंतसाठ  लता व निगससाठ  मीना कपूर गाय या हो या. रेकॉडवर मा  मीना 
कपूरची गाणी लता या आवाजात होती. दो ह  गाणी ऐकलीत तर दजातला फरक सहज 
कळतो. मा  खु  संगीतकाराला तो कळत नाह . आपण काय क  शकतो? 

मा या एका िम ाने वेगवेग या वेळेला लता व आशा यांची वा र  घेतली व दो ह  बाजंूनी 
‘लॅिमनेट’ क न ग यात लॉकेटसारखी अडकवली. एकाच ना या या दोन बाजू असं काह तर  
याला अिभ ेत होतं क  काय न कळे. पुढ या भेट त यानं कौतुकानं ग यातलं लॉकेट 
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आशाला दाखवल.ं 
‘‘यातली पुढली बाजू कोणती व मागली बाजू कोणती?’’ आशाने थंडपणे वचारल.ं माझा िम  
गार पडला. 
यथावकाश याने हंमत क न लॉकेट लताला दाखवल.े ितने केवळ मंद मत केल.ं ट पकल 
लता. ितनं पुढली बाजू- मागली बाजू जाणून यायचा य न केला नाह . कदािचत आपणच 
पुढली बाजू आहोत हे गृह त ध न चाल याची ितची इत या वषाची सवय असू शकेल. 
संगीतकारो म आर. ड . बमन थोरली पाती व धाकट  पाती यां यात (सेफ) तुलना करताना 
मािमकपणे हणाला होता- ‘‘लता हणजे ॅडमन आहे तर आशा हणजे गा फ ड सोबस 
आहे, ऑलराऊंडर!’’ (चला, ॅडमनह  खूश व सोबसह  खूश!) 
पण आर. ड .ने प हला िच पट ‘छोटे नवाब’मधील ‘घर आजा िघर आई’पासून तमाम 
‘मेलड ज’् न चुकता लताला द या व ‘आजा आजा, म हूँ यार तेरा’, ‘मोिनका, ओ माय 
डािलग’, ‘ओ हसीना जु फोवाली’ अशी उडती, नटखट ं गीते आशाला दली. ‘ ॅडमन’ नाच  या 
गा यांना याय देऊ शकत न हता क  ‘सोबस’ मेलड त जान ओतू शकत न हता? लताने ‘म 
तेर  टांग तोडू, म तेरे दात पाडू’ (‘म बासा’- ‘सरगम’) गाताना धमाल केली न हती क  आशा 
‘म शायद तु हारे िलये अजनबी हू’ँ (‘ये रात फर ना आयेगी’) म ये जीव ओतून गायली 
न हती? 

आशा-लता या आशीवादाने व पा ठं याने आली नाह . यामुळे वृ ा या छायेत रोपटं खुरटलं 
हा िनसगिनयमानुसार घडणारा कार ित या बाबतीत घडला नाह . ती वतं  जली, वतं  
वाढली व वतं  फोफावली. ितचा आवाज व गा याचा ढंग लतापे ा सव वी िभ न होता. 
याचाह  ितला फायदाच झाला. ती लताची ‘डमी’ न हती. वेग या आवाजाची, वेग या 

आडनावाची, वेगळ  गाियका हणून रिसकांनी ितचा वीकार केला. तर  जवळ या ना यामुळे 
तुलना अप रहाय होती. इथे ित यावर नकळत अ याय होत रा हला. ितची पधा सा ात 
संगीतदेवतेशी होती. आशा कमी पडत न हती, पण वरचढह  होऊ शकत न हती. लता हरली 
असती तर ती लता कशी झाली असती? 

एकदा एक माणूस या या मुलीला घेऊन एस. ड . बमनकडे आला व हणाला, ‘‘माझी मुलगी 
ड टो लता मंगेशकरसारखी गाते.’’ 

‘‘मग नको,’’ एस. ड . ताडकन ्  हणाला, ‘‘आम याकडे ऑलरेड  एक लता आहे. तशीच दुसर  
कशाला? वेगळ  गात असेल तर ऐकवा.’’ 
लताशी बेबनाव झाला या कालखंडात एस. ड .ने वेग या आवाजा या आशाला हाताशी ध न 
‘बंबई का बाब’ू, ‘कालाबाजार’, ‘अपना हाथ जग नाथ’, ‘नौ दो यारह’, ‘लाजवंती’, ‘चलती का 
नाम गाड ’, ‘इ सान जाग उठा’, ‘सुजाता’ या िच पटांतील संगीत गाजवल.ं 
आशा या ‘उमरावजान’मध या गजला गाजत हो या ते हा कमाल अमरोह  ितला हणाला, 
‘‘आशा, मुझे मालूम नह  था के तुम इतना अ छा गा लेती हो.’’ 
आशा सद झाली. ‘उमराव जान’ आला नसता तर, आपण चांगले गातो हे रा ीय गु पत कमाल 
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अमरोह पयत पोहोचलंच नसतं तर! मग अ या यु झक इंड पयत ते कसं पोहोचवायचं? 

बडे गुलाम अली खान एकदा लता वषयी हणाले होते, ‘‘कंब त कभी बेसुर ह  नह  होती.’’ 
य  स सुरांनीच वरलते या पाने ज म घेत यावर ती बेसूर गाऊच कशी शकेल? कोणा 

महनीय य ने आशा या गा या वषयी असे गौरवो ार काढले असतील तर ते ऐ कवात 
नाह त. नाह  हणायला कशोर  आमोणकर हणा याचं वाचल-ं ‘‘आशा भोसले ह  अितशय 
अ पैलू गाियका आहे. ती काह ह  क  शकते. याउलट लताद द ंनी ठरा वक गाणी गा यावर 
फोकस ठेवला..’’ ओ. पी. न यर मा याकडे जेवायला आला असताना मी याला सलग तास 
द ड तास लता ऐकवली होती. मदनमोहन, सी. रामचं , अिनल व ास, नौशाद, स जाद, रोशन, 

वनोद, यामसुंदर, हु नलाल- भगतराम यां यासाठ  लताने गायलेली गाणी ऐकता ऐकता 
भावनावश होत ओ. पी.ने काना या पा या हातात धर या व तो उ फूतपणे ओरडला- 
‘‘साली ऐसी आवाज तो सौ सालम नह ं होगी.’’ या संगाला ओ. पी. व मी दोघंच सा ीदार 
होतो. आता तर मी एकटाच. 
‘‘साल,े तुम तो ‘लतावाल’े हो.’’ ओ. पी. हसत हसत या या बस या आवाजात हणाला. 
अन ्  लता मला एकदा गमतीदार चेहरा क न हणाली होती- ‘‘तु ह  ओ. पी.वाले दसता.’’ 
‘‘हो, आ ह  ओ. पी.वाल.े’’ मी कबुली दली. मला लता व ओ. पी.सह पाच-तीन-दोन हा 
प यांचा डाव खेळायला आवडलं असतं. आशा जॉइन झाली असती तर लॅड स खेळता आला 
असता. लता- ओ. पी. एकह  गाणं नाह  व ओ. पी.ने आशाला ‘छम छमा छम’ (१९५२) ते 
‘टॅ सी ाय हर’ (१९७३) या एकवीस वषात ५१ िच पटांत १६२ ‘सोलो’ व १५४ ं गीते दली. 
बोला! 
कोणी तर  मला लता या गा यांची कॅसेट क न दली होती. यात नजरचुक ने आशाचं 
‘ दलह  तो है’मधलं ‘िनगाहे िमलाने को जी चाहता है’ हे गाणं आलं होतं. दोघीं या आवाजात 
काह च सा य नसताना व ‘िनगाहे िमलाने को’ एवढं िस  असताना ह  चूक कशी झाली 
असावी? लताला मी ह  गमतीदार चूक सांिगतली असता ती पटकन हणाली, ‘‘रोशनचं ‘िनगाहे 
िमलाने को’ हे माझं आशाचं सवात आवडतं गाणं आहे.’’ अन ्  ती लगेच ‘िनगाहे िमलाने को’ 
गायला लागली. 

मा या घरात कोचावर मांड  घालून लता आशाचं गाणं गा येय हा एक वल ण व 
अ व मरणीय अनुभव होता. मला श य असतं तर मी तो पढा भ न कायम ठेवला असता व 
येणा  या जाणा यांना उचंबळून येऊन दाखवला असता. 
एकदा म यरा ी या सुमारास मी लताला फोन क न ितचंच ‘न तो दन ह  दन वो मेरे रहे’ 

ऐकवलं होतं व वचारलं होतं, ‘‘ओळखा, संगीतकार कोण आहे?’’ 

‘‘अंऽऽ अिनल व ास?.. वनोद?.. कोण?’’ अवेळ  फोन कर याचा माझा आगाऊपणा पोटात 
घालत ितनं उ सुकतेनं वचारल.ं 
‘‘आर. सी. बोराल.’’ मी वजयी सुरात हणालो. जणू मीच बोराल होतो. 
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वासू परांजपे बरोबर बोलतो. तो बोलतो, ‘‘लताची शंभर गाणी मला एका एका आयु याला 
पुरेशी आहेत. इतरांचीह  बर च चांगली गाणी आहेत. लताचीह  आणखी पु कळ आहेत, पण ती 
सगळ  मी पुढ या ज मीसाठ  राखून ठेवलीत.’’ 
हंद  िच पटांपुरतं बोलायचं तर एका आयु याला पुरतील अशी आशाची ‘सोलो’ गाणी खूपच 
कमी भरतील. ित या उ म गा यांत ं गीतांचा भरणा आढळतो. यातह  ओ. पी. न यरचा 
िसंहाचा वाटा आहे. बहुतेक संगीतकारांनी मेलड साठ  आशा या ग यावर कमी व ास 
दाखवलाय हे कटू असेल, पण ऐितहािसक स य आहे. लता सावभौम स ा ी असताना 
आप या उ मो म रचना संगीतकारांनी दुस  या कोणाला- अगद  आशालाह  का ा यात? अमुक 
एक गाणं तू सं या मुखज ला दलं होतंस का, या मा या मला िन प वी वाटणा  या ावर 
स जाद उसळून हणाला होता, ‘‘हम कसी सं या या सुबह मुखज को नह ं जानते. हम िसफ 
लतासे गवा लेते है.’’ 
इतर संगीतकार त डाने असे हणाले नसतील, पण कृतीने हेच सांगत रा हल.े आजारपणानंतर 
लता व ांतीसाठ  को हापूरला जाऊन रा हली ते हा नौशादने सुधा म हो ा या आवाजात 
‘उडन खटोला’मधील ‘मेरा सलाम ले जा’ रेकॉड केल.ं लता परत यावर आधीचं काह  न 
सांगता नौशादने साळसूदपणे लताला ‘मेरा सलाम ले जा’ गायला पाचारण केल.ं लता 
रेकॉ डगला आ यावर नौशादचा अिस टंट (संगीतकार गुलाम महंमदचा भाऊ) धावत आला व 
लताला हणाला, ‘‘बेट , अ छा हुवा तू आ गयी, उसने तो गानेका स यानाश कया था.’’ 
‘माइक का मोहताज’ असले या लता या आवाजावाचून नौशादचं पान हलत न हतं. लता या 
आवाजाचा पर स पशच असा होता. आवाजाची कसोट  लागणा  या चाली िनमाण होत हो या व 
कुठ याह  अवघड चालीचं सोनं करणारा दैवी सरू आधी नाना चौक, मग वाळके र व नंतर 
पेडर रोडवर बसला होता. मा  आशानं गायलेलं गाणं र  क न ते लताकडून पु हा गाऊन 
घेत याची एकह  न द आढळत नाह . लता लता असेल पण आशाह  आशा होती. 
‘सावन आया आया आया रे’ (गीता रॉय, जोहराबाई, आशा व कोरस) हे आशाने गायलेले 
िच पटातील (‘चुन रया’- संगीतकार हंसराज बहेल- साल १९४८) प हले गीत यातील 
आशासाठ  हणून योजलेले एक ‘सोलो’ गाणे ( दले नाशादको जीनेक  हसरत हो गयी 
तुमस’े?) हंसराजने शेवट  लताला दल.े आज आशा हणते, ‘‘मी खूप रडल.े रा भर मी झोपू 
शकले नाह . मग मी मन ता यावर आणून शांतपणे वचार केला. द द वर जळून काह  
उपयोग नाह . अनेकजणी जळ या व वत:च जळून खाक झा या. जा तीत जा त मेहनत 
करायची. द द या जा तीत जा त जवळ जायचा य  करायचा. वत:चं वतं  थान 
िनमाण करायचं.’’ 
या उ ात आशा कती यश वी झाली याची गाती सा  ायला ित या गा यांचा ख जना 
पडलाय. 
सव ात हायला हवा असा या दोन ब हणींचा एक अ प ात क सा आहे. दूरदशनवर आशा 
मा. दनानाथांची नाटय़गीते सादर करणार होती. गायक  पणाला लावणार  ती अवघड 
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नाटय़गीते ब  याच दवसांत हटलेली नस याने आशा थोड  टे शनम ये होती. ती घ न 
रेकॉ डगसाठ  िनघाली, थोड  घुटमळली व ‘आलेच’ असे यायला आले यांना सांगून ‘शेजार ’ 

गेली, थोर या ब हणीचा आशीवाद यायला. 
लता आशाला हणाली, ‘‘आशा, वा ं कमी असू दे. बाबां या फोटोकडे पाहा आ ण गा. तुला 
काय ग,ं आरामात गाऊन जाशील’’. 

आशा सफाईदार ताना घेत खरोखरच आरामात गाऊन गेली, ‘परवशता पाश दैवे या या गळा 
लागला’.. 
बंधू दयनाथ या ‘ले कन’म ये लता नेहमी माणेच ‘छा गयी है’. आशा या वाटय़ाला एकच 

गाणं आलंय. तेह  ं गीतस यशील देशपांडेबरोबर - ‘झूठे नैना.’ या 
एकमेव गा यातह  आशाचं नाणं खणखणीत वाजलंय. एका मुलाखतीत 
सवरे कृ  सहगायक व आवडता गायक सांगताना आशा िम क लपणे 
हणाली होती- ‘‘लता मंगेशकर.’’ 

 

 

लता : भगव तेतील ोकांची एल. पी. बघताना. साल १९७०. 

द द बरोबर ं गीत गाणे हा आशासाठ  िच थरारक, रोमहषक व टे शनमु  अनुभव असत 
आलाय. तो ित याच त डून ऐक यातली खुमार  काह  और आहे. नकलाकार आशा पदर 
खां ाव न लपेटून घेत याचा भ नाट अिभनय कर त लता या आवाजात हणते, ‘‘आशा, अधा 
सूर खालचा लागलाय.’’ 
‘‘जाऊं दे ग.’’ आशा आशा या आवाजात हणते, ‘‘ यु झक डायरे टरलाह  काह  खटकलेलं 
नाह .’’ 
‘‘चकाकतं ते सगळं सोनं नसतं, आशा.’’ आशा-लता बनून आशाला ठेवून देते. 
इथे एक थोर गाियका दुस  या थोर गाियकेला शालजोड तला देत नसते तर थोरली बह ण 
धाकटय़ा ब हणीला दटावत असते. मग अशी अवीट गोड ची ं गीते ज म घेतात- ‘ये बरखा 
बहार सौतिनया के ार’ (‘मयूरपंख’), ‘मन भावनके घर जाये गोर ’ (‘चोर  चोर ’), ‘कर गया रे, 

कर गया मुझपे जादू साव रया’ (‘बसंत बहार’), ‘अजी चले आओ’ (‘हलाकू’), सखी द  सुन बोले 
पपीहा उस पार’ (‘िमस मेर ’), ‘वो चाँद जहाँ वो जाए’ (‘शारदा’), ‘ओ कोई आयेगा, आयेगा’ 
(‘ ोफेसर’), ‘मेरे मेहबूबम या नह ’ं (‘मेरे मेहबूब’), ‘मन यूं बहका र  बहका’ (‘उ सव’).. ‘ये 
क - क  हवाए’ (‘दामन’- संगीतकार के. द ा- साल १९५१) या प ह या ं गीतात नवथर 

वाटणार  आशा ‘जब जब तु हे भुलाया’ (‘जहाँ आरा’- संगीतकार मदन मोहन-साल १९६४) 
पयत चांगलीच थरावली व ळावली होती. धाकट  बह ण खां ाला लागायला लागली होती. 
उ मो म चाली द या जात हो या ते हा आशाचा जम बसायचा होता आ ण आशा ऐन भरात 
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आली ते हा ‘थोरली’चं अबािधत सा ा य पसरलेलं होतं. आघाड चे संगीतकार, आघाड चे 
िनमाते व आघाड या नाियका यांचा प हला ‘चॉइस’ प  होता. मु ाम लताला डावलून 
आशाला गाणी देणं ह  घटना दु िमळ होती. आशा या दाणेदार आवाजाला आ हान देतील अशा 
तोलामोलाचे तालेवार संगीतकार रा हले नाह त. ‘‘आज मी शंभर गाणी हटली तर यातली 
धड पाचदेखील बर  िनघणार नाह त,’’ असं आशा खंतावून हणते. आशाची जुळ  नातवंडं 
भा यवान. यांना खेळवताना आजीला ‘मोहे रंग दे, मोहे रंग दे’ गाताना मी ऐकलंय. 
एकदा मी लताला वचारल,ं ‘‘तुम या फोनला काय झालंय? लागता लागत न हता.’’ 
‘‘अहो, आशा या नातवंडांनी फोन आपटून आपटून वाट लावून टाक येय.’’ लता हसत हसत 
हणाली. 

आ ण लता या ‘गुहेत’ कोणी जायला धजावत नाह  असं मला उगीचच वाटत होतं. 
सु वाती या पाच-सात व षात आशा या वाटय़ाला फारशी गाणी आली नाह त, असा एक 
साव क गैरसमज आहे. ‘र मन’म ये ‘लाराल पा’ फेम वनोदने आशाला नऊपैक  आठ गाणी 
दली होती. ‘रामज म’म ये अ वनाश यासने सहापैक  पाच, ‘ठोकर’म ये सरदार मिलकने 
आठपैक  सहा, ‘पापी’म ये एस. मो हंदरने आठपैक  सहा व ‘राजमहल’म ये प.ं गो वंदरामने 
सातपैक  सहा गाणी आशाला दली होती; पण याच सुमाराला शंकर-जय कशननी अ खा 
‘पूनम’ व अ खा ‘औरत’ लता या चरणी वा हला होता. ओ. पी. वगळता अ य सव संगीतकार 
लता या पसम ये बंद होते व आघाड या नाियका ित या ग यावर वसंबून क रअर कर त 
हो या. आघाड या नसले या नाियकां या झोळ तह  हे दैवी दान पडत होतं. नौशाद या 
‘ दवाना’मधलं ‘तीर खाते गायगे’ आजह  आप या कानात अ रा या फाया माणे बसलेलं आहे, 

पण ‘ दवाना’ची नाियका कोणाला मा ह येय? संगीतकारांना लता हवी होती. यामुळे अनेक 
अ िस  नाियकांना ती आपसूक िमळत होती. ‘मनमोहना बडे झूटे’ (‘सीमा’) पड ावर 
आळवताना नूतनने केलेली अ ितम ‘िलप मू हमट’ लता या गा यांना नहेमीच िमळाली असं 
नाह . वीणा (‘अफसाना’), नसीम बानू (‘बागी’), वजयाल मी (‘फमाइश’), अिनता गुहा 
(‘दुिनया गोल है’) आ ण िच ा (‘मान’) काय ‘िलप मू हमट’ देणार व काय भावदशन 
घड वणार? पण कानसेनांना व द तुरखु  लताला याने काह  फरक पडत न हता. गाणं 
गाज यासाठ  ितला नाियके या कुबडय़ांची कधीच गरज पडली नाह . उलट नाियकांना अनेकदा 
ितचा आवाज ता न घेऊन गेला. निगस-मधुबाला- मीनाकुमार  यां यासाठ  ती गायली तशीच 
शिमला टागोर-माला िस हा- वैजयंतीमाला यां यासाठ  गायली. रेखा- ीदेवी- माधुर  द त 
यां यासाठ ह  गायली. संगीतात ‘मेलड ’ परतली तर आज ए याऐंशी या वष ह  ती कर ना- 
कत रना- यांका यां यासाठ ह  गाईल. ती िम क लपणे हणते, ‘‘ दलीपकुमार माझा आवडता 
नट, पण मी या यासाठ  कधी गाऊ शकले नाह  याची मला खंत वाटते.’’ अनेक नायकांनाह  
लता आप यासाठ  गाऊ शकत नाह  याचं वैष य वाटलं असणार. दोन नायक अनु मे लता व 
आशा या आवाजात ं गीत गातायत ह  क पना कशी वाटते? िनदान गा या या दजा वषयी 

 राहणार नाह . 
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माझा जनसंपक हा ‘सँपल स   ह’ मानला तर आशाचा चाहतावग लतापे ा काकणभर जा तच 
आहे, पण कमी नाह . आशा या वादातीत गुणव े या मानाने ित या पदरात पडणारे दान अपुरे 
आहे, ितला दे यात येणारं दुसरं थान अ यायकारक आहे व आप यावर अकारण 
‘अंडरडॉग’ची लढाई लढ याची वेळ ये येय या भावनेतून हे ‘आशावाद ’ आ मक भूिमका 
घेताना दसतात. इतके उदंड चाहते लाभूनह  वत: आशा या अनािमक कवी माणे ‘एक 
श य उर ’ घेऊन जगत आ येय. आपण आणखी काय करायला हवं होतं हणजे देशाची न.ं १ 
गाियका हणून ओळखले गेलो असतो, हेच ितला कळेनासं झालंय. 
‘‘मी आयु यभर ‘ऑलसो रॅन’ रा हले हो.’’ ती मला एकदा वषादाने हणाली. 
‘‘ऑलसो रॅन नाह  हणायचं,’’ मी पुटपुटलो, ‘‘ याला रनस अप हणतात.’’ 
महारथी कणाची बोचणी कणाला माह त. अजुन आ ण तो एकाच काळात झाले व 
पर परांसमोर उभे ठाकल,े हा कणाचा गु हा. 
मेलड  काळजाला हात घालते आ ण लता कायम मेलड  गात आली. प रणामी ितनं ‘ दल’ 

आ ण ‘ दमाग’ दो ह वर रा य केल.ं मी ितला एकदा हणालो, ‘‘या जगात िनभळ काह  
असेल तर ते तुमचे गाण.े’’ 
‘‘तु हाला असं मनापासून वाटत असेलह ,’’ लता हणाली, ‘‘पण मी तु हाला थ हणतात 
ना थ, ते सांगते. ‘बरसात’ या सँपल रेकॉडस ्  मी ऐक या व मी ढसढसा रडले होते. वाटलं 
स यानाश केला मी गा यांचा. आजह  मी मेहद  हसन ऐकते ते हा मा या मनात येतं, काय 
गातो आ ह !..’’ 
लतालाह  कृतकृ य वाटत नसेल तर कोणाला वाटतं? आशाला गुलाम अलीबरोबर व लताला 
भीमसेन जोशींबरोबर गाताना ऐका. मी काह  हणत नाह ; तु ह  फ  ऐका! 
आशा मा या एकपा ी काय मांना तीन-चार वेळा आलीय. एकदा तर रेखाने ऐनवेळ  माझी 
पंचाइत के यावर माझी लाज राखायला आशा धावून आली इतकंच नाह  तर टेजव न, ितनं 
धमाल उडवून दली. ती भाषणात हणाली, ‘‘एक सांगते, िशर ष कणेकरांना माझी गाणी 
आवडत नाह त. वचारा यांना. काय मातदेखील ते हणतात- ‘आयु वमा, सुनील गाव कर, 

लता मंगेशकर व ‘गाजरका हलवा’ यांना पयाय नाह , ऐकालच तु ह  आता.’’ 
योगात ‘आयु वमा, सुनील गाव कर, लता मंगेशकर’ एवढं बोलून मी 

थबकलो. े क आधीपासूनच हसत होते, कपाळनाटक पणे बडवून घेत 
मी पुढे हणालो, ‘‘आशा भोसले रे बाबा आशा भोसल.े’’ 
आशा टा या वाजवीत खळखळून हसत खुच त कोसळली होती. 
 
 
 

कोणी छे डली तार : लता मंगेशकर 

एकदा ग पां या ओघात ती मला हणाली, ‘‘मी मा या ‘ये है आशा’ काय मात तुमचे 
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‘ फ लमबाजी’तले दोन-तीन क से सांगते.’’ 
‘‘काह  हरकत नाह ,’’ मी हणालो, ‘‘मीह  मा या योगात तुमची दोन-तीन िनवडक गाणी 
गातो. लोक हणतात क  मी तुम यापे ा जा त चांगला गातो. लोक हणतात हं.’’ 
आशा मनमुराद हसली. 
या ब हणींना गा या माणेच वनोदाची उपजत देणगी व सांग याची हातोट  आहे. 
‘‘एकदा शंकर-जय कशनकडे एक नवो दत गायक आला,’’ लता सांगते. 
‘‘आव असा क  तुमचा व हंद  िच पटसंगीताचा उ ार करायला आलोय.’’ 
‘‘बोला, कोण या प ट त गाता?’’ जय कशनने पेट वर सूर धरत वचारल.े 
‘‘सैगल गायचा याच,’’ तो बे फक रपणे हणाला. 
‘‘सैगल कोण या प ट त गायचा?’’ जय कशनने हबकून वचारल.े थेट सैगलचा वारसा 
सांगणारा गायक आप या पुढय़ात बसलाय या वचाराने तो बावचळला होता. 
‘‘मी गातो याच,’’ गायक आढय़तेनं हणाला. 
जय कशनने याची बोळवण केली. 
आशाने ‘माधुर ’ या िसनेपा काला दले या मुलाखतीत सांिगतल,े ‘‘आम या द द ने कधी 
कोणाला काह  भेटव तू दली तर ती कधीह  वसरत नाह .’’ 
यानंतर एकदा लताने दलेली साड  आशा नेसली होती. लताने च या या व न आशाकडे 

एकवार पा हले पण ती काह  बोलली नाह . 
‘‘द द , तूच दलेली साड  आहे,’’ आशा आपणहून हणाली. 
‘‘मी वचारणारच होते पण हटलं नको, तू मुलाखतीत सांगतेस,’’ लता हणाली. 
‘‘ह  माधुर  द त मा याशी हंद तून का बोलते हो?’’ लताने एकदा मला वचारल,े ‘‘मी 
मराठ तून बोल येय आ ण ह  हंद तून बोल येय. आ ह  इतर कोणाह  इतकचं चांगलं हंद  
बोलतो. हयात घालव येय या फ म इंड त पण हणून मी उ ा घर  आ यावर माईला 
हणाल,े ‘ य  माई, कैसी हो?’ तर ते ितला खटकणार नाह  का?’’ 

मी आशा या घर  ग पा मार त बसलो होतो. (लता व आशाचे ‘ भू कंुज’मधील लॅटस ्  
आतून जोडलेले आहेत असं ऐकतो.) कोण बसलंय हे माह त नस यामुळे उषा मागून दब या 
पायानंी आली. 
‘‘ये-ये उषा. िशर ष कणेकर बसलेत. यां यापासून मंगेशकरांना काह  भीती नाह ,’’ आशा 
हणाली. 

आशाचा हा जमालगोटा टोला मी हसतहसत झेलला. (नाह तर काय करणार होतो?) 

‘मंगेशकरांनाच काय भोस यांनाह  काह  भीती नाह ,’ असं मी हणून शकलो असतो पण 
आशा या टो याला दाद देणं मी पसंत केल.ं 
काळाची पावलं ओळखून आशा ‘परफॉमर’ह  झाली. एक तर ित यात ते होतं आ ण लता या 
वाटेला फरकली न हती. आशाचा हा िथरकता रंगमचा व कार त ण पढ ला भावला. लताला 
आशाचे हे आधुिनक प चत नसाव.े पण ती बोलणार नाह ; कदा प बोलणार नाह . फार 
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विचत ित या त डून ितचं मत िनसटून जातं. ते तसं जावं अशी ितची इ छाह  असू शकेल. 
मी ितला एकदा फोनवर हणालो, ‘‘म यंतर  अिनल व ास मुंबईत आला होता.’’ 

‘‘काय वशेष?’’ 

‘‘मीना कपूर या आवाजात यानं काह  भजनं रेकॉड केली,’’ 
मी मा हती पुरवली. 
‘‘अरे देवा!’’ लता उ ारली व वषय संपला. 

 ‘‘xxxx बा चं म ये लड ेशर वाढलं होतं,’’ आता ितनं मला 
मा हती पुरवली. 
‘‘काय झाल?ं’’ 

‘‘अवघड-अवघड गाणी हणावी लागतात ना, हणून,’’ ह  
‘लता पेशल’ चपराक होती. 
 

मीना मंगेशकर या (आता खड कर) ल नात उषा, आशा, मीना व लता. 

हंद पुरतं बोलायचं तर आशाची उ म ‘सोलो’ गाणी खूपच कमी भरतात. मी खु  आशाला 
ितनं गायलेली ितची दहा आवडती गाणी िनवडायला सांिगतलं होतं. या दहा ‘बे ट ऑफ 
आशा’त चार ं गीते होती. ं गीते कतीह  सु ा य असू ात दहा गा यांत यांचा समावेश 
करावंसं आशाला का वाटलं? आशाला वत:ला ‘रात को चोर  चोर ’ (‘मुहो बत जंदगी है’- ओ. 
पी. न यर), ‘जादुगर साव रया’ (‘ढाके क  मलमल’ ओ. पी. न यर), ‘म दरा झलके तेरे नैनोस’े 

(‘सेनापती’- मदनमोहन), ‘काली घटा छाय’े (‘सुजाता’- एस. ड . बमन), ‘ये या जगह है 
दो तो’ (‘उमरावजान’- ख याम) ह  ितची ‘सोलो’ गाणी यार  आहेत. मला वत:ला ितची 
खालील दहा गाणी आवडतात. (मुंडे मुंडे मतीिभ न:) ती अशी : ‘हाय सावन बन गये नैन’ 

(‘करोडपती’- शंकर- जय कशन), ‘मेरे मनके मानस सरोवरम’े (‘भगवान परशुराम’- बाळ पाट), 
‘चैनसे हम को कभी’ (‘ ाण जाये पर वचन न जाय’े- ओ. पी. न यर), ‘ढलक  जाये हमार  
चुन रया’ (‘नौ दो यारह’- एस. ड . बमन), ‘सबासे ये कह दो’ (‘बँक मॅनेजर’- मदनमोहन), 
‘छोटासा बालमा’ (‘रािगनी’- ओ. पी. न यर), ‘काली घटा छाय’े (‘सुजाता’- एस. ड . बमन), ठंड  
ठंड  सावनक  फुहार’ (‘जागते रहो’- सलील चौधर ), ‘इन आँख क  म तीके’ (उमरावजान’- 

ख याम) व ‘मेरा कुछ सामान’ (‘इजाजत’- आर. ड . बमन) 
लताची अशी िनवडक गाणी काढणे अश य ाय आहे. मागे माझं काम सोपं कर यासाठ  मी 
एकेका संगीतकाराकडे लताने गायलेली दहा सवरे कृ  गाणी िनवड याचा य  केला व हार 
मानून सोडून दला. ‘बाहेर’ रा हलेली गाणी मला छळू लागली. या संगीतकारांवर व लतावरह  
आपण अ याय करतोय या अपराधी भावनेनं मला ासल.ं लतानं आप या कतृ वावर थोडय़ा 
मयादा घालायला ह या हो या. 
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मराठ त लतानं खूप काह  व खूप चांगलं गाऊन ठेवलं असलं तर  मराठ  आशाचा बाले क ला 
आहे. ितथं ितनं काह  करायचं बाक  ठेवलेलं नाह . भावगीत (‘ रम झम पाऊस पडे सारखा’), 
िच पटगीत (‘मलमली ता य माझ’े- ‘घरकुल’), लावणी (‘बुगड  माझी सांडली ग’- ‘सांग ये 
ऐका’), अभंग (‘कानडा व ठलू’), बालगीत (‘नाच रे मोरा’- ‘देवबा पा’), भूपाळ  (‘उठा उठा 
सकलजन’) व दयनाथने दलेली ‘अवघड गीते’, (‘‘तो इतरांना सोपी गाणी देतो व आ हाला 
अवघड गाणी देतो’’ इित आशा). या सव गान कारात आशाने भ नाट मुशा फर  के येय. ितने 
गायले या व डलां या नाटय़गीतात तर आशाने ित या ‘गलेबाजी’ची अफलातून करामत पेश 
के येय. या नाटय़गीतां या बळावर आशाने रिसकांचे कान फतवले व तृ  केल.े उ ा आशाचं 
सगळं संगीत बुडवलंत (ते कशासाठ  पण?) तर  ितनं गायलेलं नाटय़संगीत तुकारामा या 
गाथेसारखं त न वर येईल. 
कॅबेरे गाणी गाऊन आशाने कारक द केली व लताने सबंध कारक द त ‘इंतकाम’मधील ‘आ 
जाने जा’ँ हे एकमेव कॅबेरे गीत गायल.ं आपाप या मागानी दोघी अ यु चपद  पोहोच या. 
दोघींपैक  कोणी एकच आवडून यायची असं बंधन रिसकांनी वत:वर का घालून घेतलं कोण 
जाण.े तु ह  लतावाले असता कंवा आशावाल.े लता-आशावाले का असू शकत नाह ? 

लता या कंवा आशा या गा यांचे व गायक चे शा शु  व ेषण, व छेदन, ववेचन व 
काटेकोर मू यमापन कर याची माझी यो यता नाह , पण दोघीह  हयातभर आ हा अ  
कानसेनांसाठ  गात आ यात. आमचे कान हे आमचे दूत आहेत. ते आम याशी खोटं बोलत 
नाह त, ते आ हाला कधीच फसवत नाह त. पेडर रोडवर या महारा या गायला लाग या क  
आ ह  डोलायला लागतो. (‘‘ या कहती है, पेडर रोडक  दो महारानीयाँ?’’ असं ओ. पी. भेटला 
क  छ ीपणे वचारायचा.) 
मी शेवट या घटका मोजत असताना कोणी तर  मा याकडची लताची कॅसेट लावावी अशी 
माझी ती  इ छा आहे. याम ये ‘िनगाहे िमलाने को’ झालं तर चांगलंच आहे क . 
माझा अमे रकेत राहणारा मुलगा िच पट- संगीतातला फारच दद  आहे. ‘लता क  आशा?’ हे 
मा या लेखाचे शीषक मी याला सांिगतल.े यावर तो हणाला, ‘‘लता क  आशा हा च 
मला कधी पडलेला नाह .’’ 
यावर मी काह  तर  बोलणार होतो, पण काह  न बोलणं शहाणपणाचं आहे हे कधी नाह  ते 
मा या ल ात आ याने मी ग प बसलो. 
मग तोच हणाला, ‘‘पपा, मी यू टय़ूबवर लताचं रोशननं दलेलं ‘आ के अब आता नह  
दलको करार, राह तके थक गया है इंतजार’ पा हलं आ ण ऐकल.ं अ टमेट. िसंपली 
अ टमेट..’’ 
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