
 

 

श्री चारुदत्त गोव िंदस्वामी आफळे 

राष्ट्र ीय कीर्तनकार 

श्री चारुदत्त गोव िंदस्वामी आफळे 
राष्ट्र ीय कीर्तनकार श्री. चारुदत्त आफळे यांनी मराठी व षय घऊेन B.A. पद ी प्राप्त केली   सिंगीर् व षय घऊेन 
M.A. पद ी प्राप्त केली. आणि भक्तीसिंगीर्   नाट्यसिंगीर् या र र्े Ph.D. करीर् आहेर्. 
संगीर् शिक्षणासाठी त्यांना अनेकांचे मागतदितन लाभले. 

उदारणार्त मुकंुदबुवा गोखले, पित्र ेबुवा, िं. आगाि ेबुवा, िं. िरद गोखले, मधुकर खापिलकर, िं. ववजय बक्षी, ऋपिकेि 
बिवे आणणही अनकेांकिून. 

िालेय वयािासून आजवर गेली ४० विे बुवा संगीर् रंगभूमीवर कायतरर् आहेर्. त्यांनी सादर केलेल्या भूवमका – 

नाट्यप्रयोगांसाठी त्यांनी नाट्यगीर् गायनाचे वविेि मागतदितन प्रशसद्ध ऑगतन र्िस्वी श्री. राजीव िरांजि ेयांच्याकिे 
घेर्ले. 

श्री. शिलेदार यांच्या मराठी रंगभूमीच्या अनेक संगीर् नाटकांना बुवांनी ऑगतन सार् केली आहे. नाट्य अभभनयासाठी 
श्री. रवींद्र खरे, श्री. ववजय गोखले व श्री. अिोकजी समेळ – यांच्याकिून मागतदितन घेर्ले. 

गानकोपकळा भारर्रत्न लर्ा मंगेिकरांचे विील मास्टर दीनानार् मंगेिकर. दीनानार्जींनी जुन्या काळार् संगीर् 
रंगभूमी गाजवली. रणदुंदभुी नाटकार् दीनानार्ांनी साकारलेली राणी रे्जस्वस्वनीची भूवमका खिू गाजली. 

दीनानार् मगंेिकर यांच्या जन्मिर्ाब्दी वनवमत्त ‘भरर् नाट्य मंददर, िुणे’ या संस्थनेे दीनानार्ांचे र्ेच नाटक िुन्हा सादर 
केले. त्यार् दीनानार्ांनी गाजवलेली स्त्री भूवमका साकारण्याचे भाग्य श्री. आफळे यांना वमळाले. र्सेच राजिी िाहू 
महाराजांवरील िाहू या माभलकेर् बालगंधवांचे काम करण्याचेही भाग्य वमळाले. हेमंर्ी बॅनजी कृर् बालगधंवत वरील 
मादहर्ीिटार् बुवांनी बालगधंवांची भूवमका केली. ज्या मादहर्ीिटाला राष्ट्र ीय िुरस्कार प्राप्त झाला. नाट्यसेवेसाठी त्यांना 
अनेक िुरस्कार प्राप्त झाले. 

िुणे मराठी ग्रंर्ालयाकिून िाटणकर िुरस्कार मराठी नाट्य िररिदेकिून – िं. िलुस्कर िुरस्कार, 



 

 

बालगंधवत रशसक मंिळाकिून – बालगंधवत िुरस्कार, 

मंगेिकर प्रवर्ष्ठानाकिून – मास्टर दीनानार् मंगेिकर िुरस्कार. 

आजही अनेक ववद्यािीठांमध्ये नाट्यसंगीर्ाववियी मागतदितन करण्यासाठी बुवांना आमंपत्रर् केले जार्े. 

कीर्तन 

आफळे घराण्याचा मूळ वसा म्हणजे कीर्तन. आफळे घराणे क्षेत्र माहुलीचे सज्जनगिाच्या िायथ्याचे. समर्त 
रामदासस्वामींच्या समाधीमंददराकिून आफळे कुटंुबाला कीर्तनसेवेचे व्रर् वमळाले. हे व्रर् बुवा वनषे्ठन ेचालवीर् आहेर्. 
त्यांचे शिक्षण आई वपिलांकिेच झाले. विील गोववदंस्वामी आफळे आणण आई सौ. सुधार्ाई गोववदं आफळे. सुधार्ाई 
उत्तम कीर्तन प्रवचन करीर्. अभधक त्या होवमओिरॅ्ीक िॉक्टर ही होत्या. आणण दहदंमुहासभेच्या कट्टर कायतकत्या होत्या. 
आई वपिलांकिून वमळालेली समदृ्ध कीर्तन ववद्या जोिासर् असर्ाना – श्री. दत्तदासबुवा घाग, श्री. श्रीिादबुवा ढोले, श्री. 
सुंदरबुवा मराठे अिा नामवंर् कीर्तनकारांचे मागतदितन बुवांना लाभले. बुवांनी त्यांच्या आयुष्यार्ले िदहले कीर्तन 
वयाच्या िाचव्या विी केले. िाळा महाववद्यालयार् असर्ाना देखील काही कीर्तने केली. िण िणूतर्ः कीर्तन सेवा १९८८ 
िासून सुरु झाली. 

१९८८ र्े २०१८ या र्ीस विांर् देि ववदेिार्ून ५००० चे वर कीर्तने त्यांनी केली आहेर्. नाट्यप्रयोग, नाट्यगीर् ेकायतक्रम 
यांची संख्या वेगळी आहेच. महाराष्ट्र ासह इंदोर, उज्जैन (मध्यप्रदेि), बिोदा (गुजरार्), ग्वाले्हर, लखनौ (उत्तरप्रदेि), 
ददल्ली, कोलकार्ा (बगंाल), हैद्राबाद (आरं), बेळगाव, बेंगलोर (कनाटक) इ. प्रांर्ार्ून कीर्तन, प्रवचने झाली. श्रीलंका, 
कुवेर्, दबुई, मस्कर्, दोहा, अमेररका, कॅनिा, ऑस्टर भेलया अिा िरदेिार्ही कीर्तनाचा गजर िोहोचववला. कीर्तन 
करण्याबरोबर अनके मुलामुलींना र्े कीर्तनाचे प्रशिक्षण देर्ार्. 

दरूदितन 

दरूदितन वरील अनेक वादहन्यांवरून केलेली सेवा 

 E TV मराठीवर ३ मदहने मनोबोधावर प्रवचन. 
 स्टार माझा वर िढंरी वारी वनवमत्त ज्ञानशे्वरी िारायण व वारी वनरुिण. 
 DD 10 वर ववनय धुमाळे वनवमतर् गणेि दितन माभलकेर् अनेक कीर्तन.े 
 Z टॉकीजवर “गजर कीर्तनाचा” कायतक्रमार् िूणत गणिेोत्सव कीर्तने. 
 स्टार प्रवाह वर “नकुिी” माभलकेर् २०० व्या भागार् कीर्तन वनरुिणे. 



 

 

 अनेक भक्तीसगंीर्ांवरील कायतक्रमांची वनरुिण सेवा केली. 
 E TV मराठी किून सलग ५ विे गणेि ववसजतन वमरवणुकीचे १० र्ास वनरुिण केले आहे. 
 ममतबंध या पटळक – आगरकरांवरील माभलकेर् भूवमका. 

नाटक भूवमका 

िाकंुर्ल राजा दषु्यंर् 

सौभद्र नारद व कृष्ण 

मानािमान सेनािर्ी धैयतधर 

िारदा कोदंि 

मृच्छकपटक चारुदत्त 

कान्होिात्रा संर् चोखामेळा 

ववद्याहरण देवगुरु कच 

ययार्ी देवयानी "" 

भावबंधन प्रभाकर 

एकच प्याला रामलाल 

हे बंध रेिमाचे श्रीकांर् 



 

 

नाटक भूवमका 

मत्स्यगंधा िरािर 

स्वरसम्राज्ञी गंगाधरबुवा 

रणदुंदभुी राणी र्ेजस्वस्वनी 

इर्े ओिाळला मतृ्य ू संर्ाजी 

र्ो मी नवे्हच गायक बुवा 

आर्ून कीर्तन वरून र्मािा हररदास 

कट्यार काळजार् घुसली सदाशिव / खाँसाहेब आफर्ाब हुसेन 

संगीर् िंकरा िं. शिवरंजन प्रसाद 

 


