ુ સિદ્ધ ભારતીય િંગીતજ્ઞ
ઓમકારનાથ ઠાકુ ર - સપ્ર
પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુ રની પ્રસતભા અને પરુ ુ ષાથથ વિે
િંગીતની ડિશામાં આપણે ઊજળા છીએ.
આણંિ તાલકુ ાના જહાજ ગામે પ્રણવોપાિક ગૌરીશંકર ઠાકુ રને
તયાં ઈ. ૧૮૯૭ના જૂનની ૨૪મીએ પંડિતજીનો જન્મ થયો.
ભરૂચમાં નમથિા તટે સપતાએ બાંધેલી મઢૂલીમાં એ ઊછયાથ .
બાળપણથી જ એ િંગીત પાછળ ઘેલા હતા. ડુંગાજી નામના એક
પારિી ગૃહસ્થે િંગીતાચાયથ સવષ્ણ ુ ડિગંબરના ંબ
ંુ ઈ તાતેના
ગાંધવથ મહાસવદ્યાલયમાં ઓમકારનાથને િંગીતના અભ્યાિ માટે
ુ ુ એ એમને લાહોરના
ં ૂક્યા. આયષ્ુ યના વીિમાં વષષે  એમના ગર
ગાંધવથ મહાસવદ્યાલયના આચાયથપિે સનયક્ુ ત કયાથ . રાતડિવિ
પંડિતજીને હૈયે િંગીતના ઉદ્ધારની તમન્ના વિતી રહેતી. એમના પરુ ુ ષાથથથી િંગીત સવષેની
આિરબદ્ધુ દ્ધ પ્રજામાં વધી. પોતાના ઊંચા આિરણીય િંસ્કારી વ્યક્ક્તતવથી અને વાક્પ્રભાવથી
તથા બદ્ધુ દ્ધપ્રભાવથી એમણે િંગીતકલાન ંુ માન અનેકશઃ વધાય.ું ુ
ુ િ
ુ િ
ુ િ
એમનો કં ઠ બલ
ં છતાં કણથસપ્રય હતો. એમન ંુ ગળં ઝીણામાં ઝીણો અને બલ
ં માં બલ
ં અવાજ
કાઢી શકત ંુ અને ચાર િપ્તકમાં રરી શકત.ંુ કોઈ પણ મોટી િભાનો િરે ક િભાજન વગર
મહેનતે એમને િાંભળી શકે એવો જોરિાર અને વેધક અવાજ તેઓ ધરાવતા. અવાજની
કુ િરતી બક્ષિિ અને સવદ્વત્તાનો અિાધારણ િંયોગ એમનામાં થયો હતો.
પંડિતજીન ંુ ગાયકીન ંુ પરુ ાણંુ ને મશહરૂ ઘરાણંુ હદુતાં હિનતાંન.ંુ તેઓ તાિ કરીને ખ્યાલના
ુ ી વૈસવધ્યપ ૂણથ રીતે એક જ રાગ ગાઈને તે રાગન ંુ હબ
ગાયક હતા. િોઢ બે કલાક સધ
ૂ હ ૂ સ્વરૂપ
તડું કરનાર ડહન્દુસ્તાનની ગણીગાંઠી વ્યક્ક્તઓમાંના પંડિતજી એક હતા. ભાવવાહી િંગીત

િાંભળવાની જજજ્ઞાિાવાળાને પ્રો. તરે પંડિત ઓમકારનાથન ંુ જ નામ બતાવતા. ડિલીપકુ માર
રૉયે એમન ંુ ભાવપ ૂણથ િંગીત િાંભળી એમની પાિે અભ્યાિ કરવાની ઇંતેજારી બતાવી હતી.
િંગીતના આરં ભમાં િામાન્ય રીતે પાંચિોથી હજાર શ્રોતા હોય પણ જ્યારે ભૈરવી રાગ ગવાય
તયારે માંિ પચાિ રહે. પરં ત ુ પંડિતજીના જલિામાં િેંકિોની િંખ્યામાં માણિો ભૈરવી માણવા
હાજર રહેતા. ‘પગ ઘઘ
ંુ રં ુ બાંધ મીરાં નાચી રે ‘, ‘જોગી, મત જા, મત જા‘ કે ‘મેં નડહ માતન
તાયો‘ તેમનાં અસતપ્રસિદ્ધ ગીતો છે .‘
પંડિતજીની િાધના પણ અદ્દભ ૂત હતી. તાિ રીતન ંુ સશિણ ન મળ્યા છતાં િંસ્કૃત, અધથમાગધી,
ડહન્િી, નેપાળી, અંગ્રેજી, બંગાળી, ઉદૂથ વગે રે ભાષાઓનો તેમણે અભ્યાિ કયો હતો. તેમને
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ુ ણથચદ્ર
પદ્મશ્રી, િી. ક્ષલટ્ ., રણજજતરામ સવ
ં ક વગે રે બહુમાનથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.
સવસધન ંુ વૈક્ષચત્ર્ય એ હત ંુ કે જેણે છૂટે હાથે પંડિતજીના ગળામાં મધરુ તા પીરિી હતી તેણે તેમનાં
પાછલાં વષોમાં વાચા ઉપર જ રોગનો હુમલો કયો ! ઈ. ૧૯૬૭ના ડિિેમ્બરની ૨૯મી તારીતે
તેમનો સ્વગથ વાિ થયો. આજે એમનો િરિે હ સવલીન થયો છે પણ ભારતીય િંગીતમાં તેમણે
કરે લ ં ુ અપથણ એ મહાં ૂલો વારિો છે .
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