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(मळू प्रसिद्धी - दैसिक महाराष्ट्र टाईम्ि, म ुंबई, १७ िप्टेंबर १९६७) 

कलावुंताची कला-जाणीव व िामासजक असिरुची या सियमिशक्तींच्या आधारे कोणत्याही िमाजातील िुंगीतसवकाि 

होत अितो. कलावुंताच्या कायााचा व्याप, कायााच े दीर्ाकासलित्व व मलूगासमत्व याि िार कलावुंत कमीअसधक सवचाराहा ठरतो. 

सकुं बहुिा अिे म्हणता येईल की त्याची कलावुंत म्हणिू जी कदर केली जाते त्याहूि वेगळी अशी महत्ता प्राप्त होण्यािाठी त्याि 

वैयसक्तक कलासिद्धी व व्यसक्तितू कलाजाणीव याुंचा कोश फोडूि बाहरे पडावे लागते. वैयसक्तक कलासिद्धी व व्यसक्तितू कलाजाणीव 

याुंिा िामासजक िुंदिा दणे े जरूर ठरते. यात कलावुंत यशस्वी झाला तर केवळ व्यक्ती ि राहता तो एक िामासजक िुंस्था बितो. 

िामासजक िुंस्था म्हणजे िमाजाच्या सवसशष्ट कलाव्यवहारात प्रगमिशील हालचाल चाल ू ठेवणारी, त्या हालचालीि सिसित वळण 

दणेारी अशी एक शक्ती. िुंगीतक्षेत्रात ग रू ही एक िुंस्था ठरू शकते ती या अथाािे. महाराष्ट्रात कलावुंत झाले. त्याुंपैकी काही चाुंगले 

ग रूही होते. काही जण तर कलावुंत या िात्यािे फार मोठे िव्हते, पण ग रू या िात्यािे सिसितपण ेफार मोठे होते. 

गुरूची महत्ता 

अशा व्यक्तींचा इसतहाि आपल्याला पाहावयाचा िाही, त्याचप्रमाण ेह्या वगाात िमावेश होणाऱ्या िवा िुंगीतकाराुंचा 

सवचारही करावयाचा िाही. काही उदाहरणाुंच्या आधारे ग रू हा िाुंगीसतक असिरुचीचा सिमााता, सियुंता किा बितो याचा सवचार करण े

ही आपल्या प्रयत्िाची सदशा आह.े 

ग रू सशष्ट्याला 'िजर' दतेो अिा गायिक्षते्रातला रूढ शब्दप्रयोग आह.े िजर दतेो म्हणजे काय? चाुंगले काय व वाईट 

काय, जे चाुंगले अिेल ते चाुंगले का वा वाईटाच ेवाईटपण कशाम ळे ह ेिाुंगण ेम्हणजे िजर दणे.े याम ळे सशष्ट्यात कलाजाणीवचेा उगम 

होतो. सशष्ट्याचे, गायकाचे कलावुंतात रूपाुंतर होण ेि होण ेह ेया जाणीवेच्या असस्तत्वावर अवलुंबिू अिते. अशी कलाजाणीव जर 

एखाद्या ग रूि ेअिेकाुंत सिमााण केली तर अथाात अिेक कलावुंत िमाजाला उपलब्ध करूि दणे्यात त्याि ेमोठीच कामसगरी बजावली 

अिे म्हणता येईल. कलावुंताुंचे अिेकत्व व एकुं दर कलाव्यवहाराची िुंपन्िता याुंचा िुंबुंध सिकटचा अितो ह ेमान्य करण्याि अडचण 

ििावी. अशा वेळी वर म्हटल्याप्रमाण ेव्यसक्तगत कायााला िामासजक िुंदिा प्राप्त होतो. ग रू या िुंस्थेची महत्ता लक्षात र्णे्यािारखी 

ठरते ती याम ळे. सशष्ट्याुंच्या वैयसक्तक आवडीसिवडीच ेकलावुंताच्या कलाजाणीवेत रूपाुंतर होण े ही सिया सवकािशील िामासजक 

असिरुची सिमााण करण्याच्या दृष्टीिे अत्युंत महत्त्वाची आह.े कारण प्रारुंिी प्रसतपादि केल्याप्रमाण े कलावुंताची कलाजाणीव व 

िामासजक असिरुची याुंच्या प्रिावातूिच िुंगीतसवकाि होत अितो. कलावुंत सिमााण होण्यािाठी एक अत्यावश्यक अशी पवूातयारी 

ग रू कशी पार पाडू शकतो ह ेपाहण ेआवश्यक आह.े  

पहहले लक्षण 

मलूतत्त्वासवषयी आग्रह व तपशीलासवषयी लवसचक दृसष्टकोण ह ेचाुंगल्या ग रूच े पसहले लक्षण होय. उदा. अस्ताई-

अुंतरा अिा माुंडावा की त्यातिू असिप्रते रागस्वरूप स्पष्ट व्हावे, रागस्वरूप अिे माुंडावे की आलाप-ताि इ. िवा अुंगात ते तिेच 

माुंडले जावे ह े एक मलूतत्त्व होय. आता इतरत्र एखादी जागा सवसशष्ट रागात क ठेही ििता ती ख्यालात (तीही एखाद्याच!) मात्र 

उपयोगात आणण्याची िक्ती करण ेही केवळ तपशीलाबाबतची हट्टी वतृ्ती होय. या हट्टालाच सशष्ट्याि ेप ढहेी चालवीत राहायला पासहज े

भारतीय संगीतात बोकाळलेली गटबाजी, बुवाबाजी आहण गुरूबाजी 

अशोक दामोदर रािडे 
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अशीही प ष्ट्कळदा अशा ग रूुं ची अपके्षा अिते. रागस्वरूप ही एक लहरीि िार बदलण्याची गोष्ट िव्ह,े त्याचप्रमाण े त्यात सशरलेल्या 

अपभ्रुंशाुंिाही ज्यात सचकटूि राहावे अशीही काही िोवळ्यातली गोष्ट िव्ह.े ह े ि िमजिू िलत्याच रूढीला सचकटूि बििू आपण 

परुंपरा प ढे चालसवतो आहोत अिा दावा करणाऱ्या ग रूच्या असिरुचीत ि शोिणारा हटवादीपणा आह ेव त्याम ळे कलासवष्ट्कारप्रवाह 

गढूळतो ह ेउर्डच आह.े ग्वाल्हरे र्राण्यातील बहुिुंख्य गायक शुंकरा रागात िा रे ग िा अशी जागा फक्त मुंद्र-मध्य िप्तकातच र्ते 

राहतात. ही जागा रागाच्या चेहऱ्यामोहऱ्यात इतरत्र यते ििल्याि ेि जलेल्या िाकाच्या शेंड्याचे स्वरूप त्याि येते अिे म्हटल्याि ती 

'सविोदी' वाटण्याचा िुंिव आह.े पण ही जागा िारखी बोचत राहते व त्याम ळे एकुं दर रागस्वरूप दसूषत िािते (व पयाायाि े

कलासवष्ट्कारात हीण समिळते) ही गोष्ट एक अि िवजन्य ित्य आह.े 

दुसरे वैहिष््टय 

ग रूिारखे गाण ेम्हणजे गाण ेसशकण ेिििू ग रुद्वारा गाण ेपाहण ेम्हणज ेगाण ेसशकण ेही िमज दणे ेह ेग रूचे द िरे वैसशष््टय 

होय. अथाात् सशष्ट्याि प्रारुंिावस्थेत हुबेहुब िक्कल वठसवण्याि िाुंगण े ह ेअपररहाया अिते ही गोष्ट अगदी ित्य आह.े 'आटा इज 

इसमटेशि' ह ेअॅररस्टॉटलप्रणीत ितू्र या िुंदिाात अक्षरशः खरे आह.े पण िकलेचा हा पाुंग ळगाडा लवकरात लवकर सशष्ट्य िोडील याची 

काळजी र्णे,े त्यािाठी योग्य ती खबरदारी र्णे े ह े ग रूच े कताव्य होय. गाण े म्हणजे इमािदार िक्कल िििू िकलेच्या िाहाय्याि े

अस्िलाशी इमाि अिते याची जाणीव ग रूला अिल्याि तो ही खबरदारी र्ईेलच. त्याच्या स्वतःच्या कलाजाणीवेतच ह ेअुंतिूात 

आह.े पण या जाणीवेचा आढळ सकती वेळा होतो? आपल्या पट्टीत सशष्ट्याला गावयाि लावणे, आपल्या खोडी सशष्ट्यात येत अिता 

सतकडे द लाक्ष करण ेही ग रूच्या अ-ग रूपणाचीच सिदशाक होत. कै. ग रू वझेब वाुंचे सशष्ट्य जर त्याुंच्यािारखचे उुंच पट्टीत गात रासहल े

ििते तर िवाकाल, िवा राग ताणिू गायला लागल्याम ळे आसवष्ट्कारात येणारा एक प्रकारचा उग्र बटबटीतपणा टाळता आला ििता 

काय? सकरािा र्राण्यातल्या बऱ्याच गायकाुंिा आपला स्वर तािते पार ि टतो याची जाणीव ििेल काय? गमकेच्या िावाखाली िवा 

स्वरकें द्र ेपदच्य त होऊि स्वरराज्यात माजसवले जाणारे ह ेअराजक आसवकाराच्या एकुं दर स्वरेलपणाि सकती सवकृतपणा आणते याची 

कल्पिा सकरान्यािारख्या स्वरवेड्याुंिा ििेलच अिे किे म्हणाव?े मग सशष्ट्याुंिी याबाबतीत 'सकराि'ेपण टाकूि द िरीकडे पाहावे. 

सिदाि सकरािपेणच गायिात िवात्र चालवावे अिे का िाुंसगतले जात िाही? ग रूिारखे गाण े(आवाज काढण,े तोंड, गळा, छाती इ. च्या 

सवसशष्ट हालचाली करण)े म्हणजचे गाण े अिा गैरिमज म ळाशी अिल्यािे सशष्ट्याची कलाजाणीव सकडकी होते व पररणामतः 

आसवष्ट्कारही एकाुंगी वा शक्य त्याहीपके्षा हीि दजााचा होतो.  

ग रूची िक्कल म्हणजे अस्िल गाण ेिव्ह ेया श्रेष्ठ ग रुतत्त्वाचाच द िरा आसवष्ट्कार म्हणजे कलाक्षते्रातील व्यसक्तस्वातुंत्र्य 

व िाधिसिन्िता याची ग रूला अिलेली जाणीव होय. आपले तेच गाणे, या व्यसतररक्त गाण ेद िरे अिचू शकत िाही अिा आग्रह 

कोणत्याही िुंगीतिाधकाचा अि ू िय.े िुंगीतसिद्धीचे अिके मागा आहते व या मागाात श्रेष्ठ-कसिष्ठता िाही. सिन्ि सिन्ि प्रवतृ्तींिी 

प्रिासवत होऊि गायिक्षते्राचे िाकल्यािे व्यवसस्थतीकरण करण्याचे मागा म्हणजे सवसवध र्राणी होत ह े िाधिसिन्ितेच्या तत्त्वाच े

स्पष्टीकरण होय. 

त्याचप्रमाण ेआवाज, प्रकृती याुंि िार व्यक्तीव्यक्तींच्या आसवष्ट्कारपद्धतीत बदल होतो व हा बदल न्याय्य आह.े अिा 

बदल अिण े ह े स्वािासवक िव्ह े तर सहतकरि द्धा अिते. याची जाणीव अिण े म्हणजे व्यसक्तस्वातुंत्र्याच्या तत्त्वाि िुंगीतक्षते्रात 

समळालेली मान्यता होय.  

फुल्या मारण्याचे कोते लक्षण 
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पण महाराष्ट्रात एका र्राण्यातील लोक द िऱ्यासवषयी बरे बोलतािा ऐकल्याि ऐकणाऱ्याि े स्वतःि सचमटा काढूि 

बर्ावा. अष्टौप्रहर ग रूच्या तोंडूि, द िऱ्या र्राण्याि 'गाण ेम्हणजे काय ह ेकळलेच िाही मग प्रत्यक्ष येण ेतर दरूच रासहले' या प्रकारची 

सिसिताथी सवधाि ेऐकली की िुंगीतसिद्धीच्या या द िऱ्या मागाासवषयी िसहष्ट्ण ूवतृ्ती सिमााण व्हावी कशी? उदाहरणाथा तीव्रीकरण व 

रागसवस्तार या दोि सिन्िसिन्ि प्रवतृ्तींिी प्रिासवत होऊि सकरािा-आग्रा व ग्वाल्हरे-जयपरू ही र्राणी अि िमे आपला िुंगीतिुंिार 

चालसवतात, पण दोन्ही प्रवतृ्ती अुंसतम िुंगीतसिद्धीिाठीच कायाासन्वत होत अितात ह े जर लक्षात आले तर कोणतेही र्राण ेफक्त 

आपल्याच िुंदिाात श्रेष्ठ वा कसिष्ठ किे ठरसवता येईल? स्वतःला कोणता मागा, कोणते र्राण े हव े ते आपण आपल्या कलाि िार 

ठरवावे व तशी िुंगीतिाधिा करावी; पण यापलीकडे स्वेतर मागाावर फ ल्या मारीत ि टण े ह े कोत्या िुंगीतदृष्टीच े लक्षण होय व 

महाराष्ट्रातील बहुतेक गायिग रू या दोषाि पात्र आहते. अथाात सशष्ट्य स्वतः जर लवकर काि उर्डूि ऐकू लागला तर तो द िरे घ्यावे, 

आपले बदलावे ही सिया करीत राहतोही. पण िध्या ह ेिारे अवर्डलेपण ेकरावे लागते. जर या बाबतीत गायिग रू असधक डोळि 

झाले, वैयसक्तक पिुंती ही िुंगीतव्यवहारातील एक सिखळ ित्य म्हणिू माुंडीिािे झाले तर सशष्ट्याुंच्या डोळ्यावरचे रुंगीत चष्ट्मे लवकर 

सिर्तील व कलाव्यवहार असधक िहज, स्वािासवक, म क्त व पयाायाि ेिुंपन्ि होईल. 

सैहिकीकरणाचे भतू 

ह ेझाले िाधिसिन्ितेसवषयी. व्यसक्तस्वातुंत्र्यासवषयी बोलावयाचे तर अिे म्हणता येईल की र्राण्याची सशस्त लावतािा 

सशष्ट्याच्या आवाजाचा िैिसगाक ग णधमा (सटुंबर) बदलूि जाऊ ियेत याची जाणीव व खबरदारी ग रूि े र्तेली पासहजे. शलैी व 

र्राण्याची सशस्त एक िव्ह.े शलैी वेगळी अििू र्राण्याची सशस्त कायम राहू शकते. र्राण्याचे इमाि या गोष्टीच्या रणगाड्याखाली िवा 

व्यसक्तवैसशष््टयाुंचा चरू करूि टाकण्याचा हा ियािक प्रकार थाुंबलाच पासहजे. आग्रा र्राण्यात सशकलेल्या गासयका प रुषी आवाजात 

का गाऊ लागाव्यात? सियाुंच्या आवाजातील िैिसगक ग णधमा हा काही िुंगीतसिद्धीच्या मागाातील अडथळा िव्ह.े आकाराि े

गावयाच े याचा अथा आवाज इतका मोकळा करावयाचा की त्याम ळे िाऱ्या स्वररेषा रुुं दट व सबिटोकाच्या, सबिधारेच्या वाटू 

लागाव्यात यात काय स्वारस्य आहे? पण अिे महाराष्ट्रात र्डते. उस्ताद अमीर हुिेि याुंच ेिवाच सशष्ट्य िारखे वाजसवतात अिे का? 

गायिक्षेत्रात सशरलेल्या या िैसिकीकरणाच्या ि ताच ेसजतके लवकर उच्चाटि होईल सततके अुंसतम िुंगीतसवकािाच्या दृष्टीिे बरे. 

या िाऱ्या सववेचिात ग रूवर टाकलेली जबाबदारी मोठी आह.े पण ग रूच ेस्थािच मोठे आह.े फक्त म ग ट हवा, काटे 

िकोत अिे फक्त िुंगीतशाळाुंतील िरिकट मास्तर म्हण ूशकतील; पण आपला अि िव, आपला व्यािुंग व आपली परुंपरा वा वारिा 

याुंचे िुंसचत पाठीशी र्ऊेि िुंगीतिेवेि बद्धपररकर झालेल्या ग रुिच ही जबाबदारी पार पाडण ेशक्य आह.े एकजात िवा ग रूुं िी ही 

जबाबदारी टाळली आह ेअिे इथे ि चवायच ेिाही, पण अज िही असधक डोळि होण ेग रूुं िा शक्य आह ेआसण ते आवश्यकही आह.े 

िुंगीतक्षते्रात जशी ब वाबाजी आह ेतशीच ग रुबाजीही पण बोकाळली आह ेहा इतर क्षते्राुंच्या अभ्यािकाुंिी र्तेलेला आक्षेप ध विू 

काढण्याि आपले ग रुत्व  िीट जाणणारे ग रू हवेत, हचे खरे. 

 

 


