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(मळू प्रसिद्धी - आलोचना, िंपा. विंत दावतर, म ंबई, एसप्रल १९६५) 

 

पं. जगन्नाथब वांचा त्ांच््ा एकिष्टीसनसमत्त झालेला ितकार अनेक दृष्टींनी आठवणीत राहण््ािारखा झाला. अनेक 

प्रसथत्श कलावंतांची नावे ज्ांच््ा सशष््शाखेत िमासवष्ट आहते अशा ब वांचा ितकार ्ोग्् त्ा इतमामाने िाजरा होईल ्ात शंका 

नव्हतीच, पण तरीही ग रूसवष्ीच््ा आपल््ा कृतज्ञतेचा सशष््वगााने केलेला भावपणूा, मानपणूा उच्चार व गा्नक्षते्रात इतर नात्ांनी 

नाव कमावलेल््ा व््क्तींनी ब वांच््ा ग णिंग्राहकतेचा, सवद्यादानातील मोकळेपणाचा म क्त कंठान े केलेला गौरव ‘आजकाल उदार व 

ग णिंग्राहक ग रु द समाळ आहते’ अशी जाणीव करून दते होता. ब वांची गा्की आता पररणत झाली आह.े अनेक वषाांच््ा 

मननसचतंनानंतर, ‘दखे््ा-सिख््ा-परख््ा’ ्ा िाऱ््ा चाळणींतून त्ांनी आपल््ा कलेला आजच े स्वरूप सदले आह.े त्ांच््ा 

गा्कीच््ा स्वरूपासवष्ीच््ा तासववक सवचाराि आजच््ािारखी वेळ मागनू समळणार नाही. 

प्रथम एक गोष्ट स्पष्ट केली पासहजे. ती अशी की ब वांच््ा गा्कीच््ा स्वरूपाचा सवचार करताना आपण 

त्ांच््ाजवळच््ा ‘गा्कीचा’ सवचार करणार नाही. गा्की ्ा िंजे्ञचा इथे असभपे्रत अथा भरपरू वगेवेगळ््ा रागांतील व सवसवध 

बांधणीच््ा चीजा व स्वतः सचजांची, रागांची रचना करण ेअिा आह.े सवसवध सचजांमध््े त्ा त्ा रागांची वैसशष््ट्े व््क्त होत अितात. 

िवा सचजांमध््े समळून रागाची रूपरेखा त्ांच््ा िवा वैसशष््ट्ांिह स्पष्ट होते. ्ा दृष्टीने अनेक सचजांचा भरणा अिण ेह ेस्वागताहा - पण 

तरीही केवळ चीजा जवळ अिण््ाने राग ‘सदित’ नाही. िवा सचजांना त्ांच््ा वैसशष््ट्ांिह आतमिात करून रागवैसशष््ट्ांिह रागाची 

जी एक सनसित आकृती, जो एक रचनाकल्प गा्काच््ा मनात त्ार होत अितो, त्ाची गव्ाकडून प्रत्क्ष होणारी मांडणी ही 

असधक महववाची. ती हाती अिलेल््ा थोड््ाबहुत सचजांवरून वा बारकाईने इतरांच््ा बैठकी ऐकूनही शक्् आह.े तेव्हा ब वांच््ा 

जवळील चीजा व रागरासगण््ांची िमदृ्धता वा त्ांनी केलेली स्वतंत्र रचना ्ांचा सवचार ्ेथे अप्रस्त त आह.े ब वा बैठकीत जी गा्की 

िादर करतात त्ाचाच सवचार ्ेथे आपल््ाला कराव्ाचा आह.े 

ब वांच््ा म ंबईतील वास्तव््ांत त्ांची गाणी ज्ांनी ऐकली आहते त्ांना प्राम ख््ाने एक गोष्ट जाणवली अिेल. ती 

म्हणजे अल्पसवस्तार. तालाबरोबर गा्न ि रू होण््ाआधी ‘नोम ् तोम’् ह्या नावाने ख््ात अिलेला आलापीचा प्रकार ब वांच््ा 

ग रुघराण््ात- आग्रा घराण््ात वास्तसवक पाहाता गा्कीचा प्रम ख घटक म्हणनू वावरतो. पण तरीही ्ा प्रकारची आळवणी ब वांच््ा 

गाण््ात आढळलेली नाही. 

तालाची आवताने ि रू झाल््ावरचा प ढचा गा्कीतील महववाचा टप्पा ‘ख््ाल’ भरण ेहा हो्. िादर करीत अिलेल््ा 

सवसशष्ट रागाच ेआपणाि मान्् अिलेले स्वरूप का्? ्ा सवसशष्ट रागात आपण कोणते स्वर घणेार? कोणते वज्ा मानणार? कोणत्ा 

स्वरांि महवव दणेार? कोणते अपवादातमकरीत्ा केवळ रंगतीिाठी आ्ोजणार? इ. िाऱ््ांचा आलेख ‘ख््ाल’ भरण े्ा प्रकारात 

िमासवष्ट आह.े रागस्वरूपाचा आराखडा श्रोत्ांप ढे मांडण ेव प ढील बढतीतील रचनते आपण पाळणार अिणाऱ््ा सनबांधाचे सदग्दशान 

करण ेव प्ाा्ाने श्रोत्ांनी आपल््ाला कोणत्ा किोट््ांनी पारखले ्ाचेही सदग्दशान ख््ाल भरण््ात होत अिते. कीतानकाराच््ा 

जगन्नाथबुवाांची गायकी 

अशोक दामोदर रानडे 

 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 2 
 

सनरूपणाच््ा श्लोकांत जशा सनरूपणाच््ा म्ाादा आसण आख््ानाच््ा शक््ता व रूपरेखा दशासवल््ा जातात तिाच काहीिा हा प्रकार 

आह.े 

ब वांना ख््ाल भरण े ्ा सि्ेच े ह े महवव मान्् अिावे. आपण मांडलेल््ा ख््ालाच््ा आराखड््ापलीकडे त्ांच े

आलाप, बोलतान इ. गा्नाचे कालान िमे नंतर ्ेणारे घटक जाताना सदित नाहीत. सशवा् आणखी एक गोष्ट ब वांच््ा ख््ाल 

भरण््ात प्राम ख््ान ेसदिते. ख््ालाचा तालाशी ते राखीत अिलेला सनकट िंबंध हीच ती गोष्ट हो्. िवात्र सनरुपद्रवी म्हणनू िरिकट 

वापरला जाणारा एकताल हा ब वांच््ा ख््ालाचा एकमेव आधार राहात नाही. पण ्ाहीपेक्षा तालाची आवताने चाल ूझाल््ावर िम, 

काल इ. तालातील महववाच््ा कालसबंदूचंी ब वा बजू राखतात ह ेअसधक महववाच.े त्ा त्ा सठकाणी कधी स्वर लांबवनू, स्वरांचे सितव 

करून त्ा कालसबंदचूी तबल््ाने दशासवलेली आंि अितानाच आकृसतबंध ि रू करून वा िंपवनू अनेक प्रकारांनी ब वा तालाच ेभान 

राखतात व करूनही दतेात, आसण श्रोत्ांच््ा जासणवेत तालचिाचे अिे जाणीवपवूाक प्रक्षेपण, उद्बोधन झाल््ान े रागाची वल्े व 

तालाची आवताने ्ांत एक सवसशष्ट ताण राहातो. ्ाम ळे िाऱ््ाच आलापचारीि एक प्रकारची गसतमानता प्राप्त होते. ्ा गसतमानतेम ळे 

श्रोत्ांची िमज सविावा घऊे शकत नाही. कारण ज्ा तालचिाच््ा अखंड उद्बोधनातून ही गसतमानता सनमााण होते त्ाम ळेच स्वरांवर 

थांबनू त्ा भोवती ि िंगत अशा द िऱ््ा स्वरवल्ाची कोंदण ेत्ार करणे, ही गोष्ट ब वांच््ा गाण््ात आढळत नाही. स्वराची चनै 

असधक घणेाऱ््ा गा्नात सवसशष्ट स्वराभोवती रंगनू िीडा करण््ाच््ा भरात गाण््ाची गसत थंडावत अिते. गा्न एका तातप रत्ा 

स्वरूपाच््ा सस्थरसबंदपू ा्ंत आल््ाचा भाि होत अितो. ्ाच ेनावि द्धा ब वांच््ा गाण््ात आठवत नाही. स्वरांकडे द लाक्ष होत निते. 

पण त्ांनी लावलेला स्वर त्ांच््ाप ढे रागसवसशष्ट व ल्बंधनाने वेसष्टलेला स्वर म्हणनू उभा ठाकतो. ्ाम ळे तालावतानाच््ा नैिसगाक 

गतीत म ळीच थंडपणा न आणता गाण ेप ढ ेिरकते. ब वा स्वराची त्ा त्ा रागातील सनसित स्थाने सनसितपण ेप ढे मांडतात. पण त्ात 

एक त्रोटकपणा अितो. ‘आ’काराने आलापी ब वांच््ा गाण््ांत कमी आढळते ्ाचे कारण का् ्ाचा उलगडा आता होऊ शकतो. 

वर म्हटल््ाप्रमाण ेताल-ख््ाल िंबंध  गसतमानता आलापांतील त्रोटकता अशी िाखळी लागते. ताल-रागातील 

जाणवणारा सनकट िंबंध व त्ांतील सवसवध ताण का्म राखण े्ा गरजेपोटी ब वांच््ा गाण््ातील आणखी एका वैसशष््ट्ाचा उद् 

होतो. तालसबंद  व स्वरसबंद  ्ांचा ताण् क्त िंबंध राखण््ाि आकार कमी अन कूल ठरतो. सनदान ब वांना तिे वाटत अिावे आसण ्ा 

कारणान ेब वांच््ा गाण््ात बोल-आलाप व प्ाा्ाने बोलतानांचे प्राच ् ा आढळते. तालसबंदूचंे असस्ततव प्रभावकारकरीत्ा जाणवनू 

दणे््ािाठी बोलांचा त्ावर होणारा आघात व तालप्रवाहाशी बोलांिारे सवणलेले ल्ीच े सवसवध रचनाकल्प ्ांचे प ष्कळदा ब वांच््ा 

गाण््ात बरेच प्रमाण आढळते ्ाच ेह ेकारण आह.े 

ल्ीची बोलतान ज्ाम ळे असधक प्रमाणात ्ेते त्ाम ळेच तानचेे प्रमाण कमी होते. गा्नात िमशः होणाऱ््ा बढतीत 

तान आधी का बोलतान आधी अिा अनेकदा प्रश्न पडतो. तो ब वांना कधीच ितावत निावा. बोल-आलाप व बोलतान ्ांनीच 

त्ांच््ा गाण््ातील बढतीचा भाग व््ापलेला अितो. रागातील सवस्ताराच््ा कोणत्ाही शक््ता अस्पसशात राहात निल््ान ेब वा ्ाच 

टप्प््ावर गाण े िंपसवतात. अल्पसवस्ताररत, त्रोटक, पण तरीही अवश््मेव घटक द लासक्षत न करणाऱ््ा ब वांच््ा गा्कीचा पररणाम 

श्रोत्ांचे सचत्त बांधनू घणे््ाइतका होतो. त्ांची गा्की ि घसटत, बंसदस्त पण काहीशी अचानक थांबणारी वाटते, पण सनसितपण े

चमकून जाते. 

अनेक कलावंतांचे ग रुतव पतकरणाऱ््ा ब वांनी काही सनसित, नेमके, प्रवाह ि रू केले आहते का? सवसशष्ट प्रवतृ्तीच े

जनक अिे त्ांच््ाबाबत म्हणता ्ेईल का? ्ा दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे िावधसगरीन ेद्या्ला हवीत. पसहले कारण ह ेकी आपण ब वांच््ा 

कतृातव-कालखंडाच््ा फार जवळ आहोत. ऐसतहासिक पररमाणात त्ांच ेस्थान सनसित करू पाहाणारी उत्तरे दऊे पाहाताना हा धोका 
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जरूर मनात ठेवला पासहजे आसण द िरे कारण अिे की त्ांनी प्रिाररत केलेल््ा प्रवतृ्तींचे पररणाम ज्ांच््ा गा्कीवर सदिाव्ाच ेत्ा 

गा्कांतील बरेचिे त्ांचे ‘सशष््’ प्रथम गा्क होते व मग सशष्् झाले आहते. 

तरीही, प न्हा एकदा शास्त्री् िंगीतात शब्दप्रधानता महववाचे स्थान पटकाव ू पाहात अितानाच ब वांची बोधप्रधान 

गा्की मळू धरत अिावी ्ाचा सनसित काहीतरी िंबंध आह.े बोधप्रधानतेकडून शब्दप्रधानतेकडे ्ा प्रवािात रागप्रधान िंगीतातील 

सनखळ भावातमकतेची जागा अथाप्रधान ि गम िंगीतातील शब्दमलू, अथााधाररत भावनातमकतेन ेघणे््ाचा िंभव सनमााण होतो. ्ात 

शास्त्री् िंगीताच््ा ग णवते्ति काही धोका नाहीच अिे कोणी म्हणावे? असभजात शास्त्री् िंगीत पातळ (Dilute) होणारच नाही अिे 

किे िांगावे? 

 

 


