घराणे जयपूर : काही वैलिष्ट्ये
अिोक दामोदर रािडे
(मळ
ू प्रसिद्धी - दैसिक महाराष्ट्र टाईम्ि, िंपादक द्वा. भ. कसणिक, मंबई, ११ िोव्हेंबर, १९६७)

ग्वाल्हेर घराण्यािे सिमािण के लेल्या असभरुसिसवषयक पररसथितीत जे काही खटकणारे होते, त्याला उतारा घेण्यािे कायि
जयपरू व आग्रा या दोन्ही घराण्यांिी के ले. ही दोन्ही घराणी प्रसतसियात्मक घराणी आहेत अिा वरील सवधािािा अिि िाही हे िहज
लक्षात घेईल. अिि इतकाि की महाराष्ट्रात ग्वाल्हेर गायकीिे िंवधिि होत अिता असं तम िंगीतसिद्धीच्या दृष्टीिे, एकंदर
िगं ीतसवकािाच्या दृष्टीिे प्रसतकूल अिणाऱ्या काही गोष्टी िगं ीतव्यवहारात सिरल्या, व ज्याप्रमाणे िरीरात बाहेरिी गोष्ट सिरल्याि
सतला बाहेर फे कण्याकडे िरीरािी प्रवृत्ती अिते, त्यािप्रमाणे कोणत्याही सजवंत कलाजाणीवेिहे ी अिल्यािे ग्वाल्हेरमधिू उद्भवलेल्या
या गोष्टींिा उतारा देण्यािाठी िगं ीतप्रवृत्तींिी खटपट के ली. या प्रवृत्तीिे दोि प्रमख आसवष्ट्कार म्हणजे वर उल्लेसखलेले दोि
िंगीतसवषयक दृसष्टकोण जयपरू व आग्रा.
जयपरू दृसष्टकोणािा सविार प्रिम करू. जयपरू िी वैसिष्ट्ये पढीलप्रमाणे िांगता येतील १) अप्रिसलत राग
२) सवलंसबत लय
३) गतं ागतं ीिी गायकी
प्रिसलताच्या तोि-तोपणाि कंटाळूि जयपरू िे मख्यतः अप्रिसलत राग गाण्यािे धोरण ठे वले. प्रिसलतात गायकाच्या
बाजिू े तोि-तोपणा येतो त्यािप्रमाणे श्रोत्यालाही 'यािंतर काय?' हे माहीत अिल्यािे श्रवणदक्षता बाळगण्यािी जरूर भाित िाही.
श्रोता िावधसित्त व्हावा यािाठीही जयपरू िे हा मागि थवीकारला अिण्यािी िक्यता आहे. आसण या िदं भािति पाहता अप्रिसलतािी
यक्ती िफल झाली अिावी अिे वाटते. गोसवंदराव टेंबयांिी भाथकरबवांच्या एका गाण्यािी आठवण िांगतािा भाथकरबवांिी देिी
गावयाि िरुवात करताि हा राग कोणता या प्रश्नािे मडं ळी प्रत्येक थवर ि् थवर तपािू लागली या तऱ्हेिा उल्लेख के ला आहे. ही गोष्ट
थवाभासवक वाटते. अप्रिसलतािे पररसितांच्या िाहाय्यािे सवश्ले षण करूि प्रिसलतांप्रमाणे त्याला आपले करावयािे ही िवििाधारण
प्रवृत्ती, श्रोता हा सविक्षणा व दक्षता यांिा आदिि बिावा, त्यािी िंवेदििीलता वाढावी याि अपेक्षेिी द्योतक आहे, व या दृष्टीिे
पाहता जयपरू िे श्रोत्यांच्या असभरुिीवर घडसवलेला पररणाम हा थवागताहि म्हटला पासहजे.
अप्रचलित राग
जयपरू गायकीच्या िंदभाित पाहता सवलंसबत लय हे वैसिष्ट्य अप्रिसलत राग गाण्याच्या पसहल्या वैसिष्ट्यातिू ि उदय
पावते. राग अप्रिसलत यािा दिरा अिि तो एकाहूि असधक रागांिे समश्रण अितो. अिािति अिा राग थिापि करणे, त्यात
डोकावणाऱ्या इतर रागािे माफक ििू ि करणे, िवाांिी समळूि एक िलग आकृ ती करणे ही गोष्टि मळी असधक गतं ागतं ीिी बिते.
ग्वाल्हेरिी मध्यलय वापरणे जयपरू ला परवडण्यािारखे िव्हते. यामळे आलापी असधक िंि झाली व एकंदर गािसिया सवथतृत व
तपिीलवार झाली. दक्षतेिे ऐकण्याबरोबरि राग िाकल्यािे पाहणे हेही श्रोत्यांिा िक्य झाले ते यामळे . राग म्हणजे आकषिक थवरपंज
अिे थवरूप ि राहता प्रत्येक सठपका महत्त्वािा अिलेली एक रांगोळी झाली.
©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST

Page 1

परंत जयपरू िा पररणामही काही िवितः व िविकाळ थवागताहि उरला िाही. याला कारण अिाित जयपरू िे गायकि
आहेत. प्रिसलतापेक्षा अप्रिसलतावर भर द्यावयािा यािा अिि िेहमीि अप्रिसलत गावयािे अिा िोडाि होतो? पण एकांसतकपणािा
दोष जवळ जवळ िगळ्याि घराण्यांच्या पदरी बांधावा लागतो. कोणताही धमि जेव्हा थिापि के ला जातो तेव्हा वाईट िितो, पण काल
उदय पावलेला धमि आज गढूळ होऊ लागतो हे ित्य आहे. तिाि प्रकार घराण्यािं ा. न्याय्य व आवश्यक वेगळे पणा घेऊि ही घराणी
जन्माला आली व आपला िंिार िाटू लागली, पण अिे करतािा ज्या प्रवृत्ती व प्रेरणा मल
ू भतू िमजल्या गेल्या त्यांिा अगदी तकि दष्ट
पाठपरावा करीत रासहल्याि िगळा खटाटोपि मळी अिििन्ू य होतो हे त्यांिी लक्षात घेतले िाही. जयपरू वाल्यांिी िदा िटािे प्रकार
गाऊ लागावे. त्यातही आलापी करतािा िरुवातीपाििू िहजगम्य, राग िहजपणे थिापणाऱ्या बाळबोध आकृ तींिा वापर कटाक्षािे
टाळावा, हे किािाठी? (अिाित याि अपवाद आहेत, पण हे अपवाद जयपरू िी एकंदर प्रवृत्ती िोडीिी मरडल्यािेि िक्य होतात हे
िजरे आड करूि िालणार िाही.) अप्रिसलत रागि िारखे गायले जातात, एवढेि िव्हे तर अिेकदा प्रिसलतांिे थवरूपही बदध्् याि
बदललेले सदिते! प्रिसलतािा उपयोग िामान्यतः आधारभतू फूटपट्टीिारखा होत अितो. त्याच्या िाहाय्यािे इतर रागिौकटीही
मापल्या जातात. प्रिसलत िौकटीही अिा उगाि बदलल्या तर काय होते? श्रोत्याला पायाखालूि जमीि िरकल्यािारखे वाटते.
त्याच्या पायाखालिी जमीि िरकल्याि त्याच्यािी िपं कि िाधणे अवघड होते व पररणामतः कलासवष्ट्कार हा कलाजाणीवेच्या
िंिमणापयांत जाऊ िकत िाही, हे लक्षात घ्यावयाि िको काय?
जयपरू वाले प्रिसलत राग गाऊ िकत िाहीत अिे िव्हे. पण गात िाहीत आसण महाराष्ट्रात आज अप्रिसलत रागांिे जे
खळे पिरले आहे त्याला हे घराणे बरे ििे जबाबदार आहे. प्रभावी गायकीिे व प्रकाि पाडणारे कलावतं या घराण्यात सिमािण झाले,
पण मल
ू तः जो तत्रं ािा भाग होता तो त्यांच्याि आग्रहीपणामळे मत्रं होऊि बिला. मालकंि ि गाता िपं णू ि मालकंि गाणे याति
धन्यता मािण्यािी प्रवृत्ती जयपरू िेि मख्यतः वाढीि लावली. यामळे खरी सवद्वत्ता व गायसिक श्रेष्ठता यासवषयी भ्रामक िमजती
महाराष्ट्रात पिरल्या. सित्तापेक्षा सित्तािी िौकट महत्त्वािी वाटू लागली. गायकी आगळी अिण्यापेक्षा रागािी िौकट वेगळी अिणे
मािािे भािू लागले. तत्त्वावरूि तपिीलावर लक्ष आले व सतिेि सखळूि रासहले. यात िगं ीतासभरुिीिे पाऊल िोडे मागे िरकले, हे
सि:िंिय.
गुंतागुंतीची गायकी
िंगीतासभरुिीच्या दृष्टीिे दिरा एक घातक पररणाम जयपरू मळे झाला तो गतं ागतं ीच्या गायकीच्या बाबतीत.
गतं ागतं ीतही आिदं अितो अिे जयपरू िे मल
ू सवधाि ि राहता गतं ागतं ीति आिदं अितो अिा थवरूपािे झाले. अवघड गाणे,
मसष्ट्कल गाणे म्हणजेि 'गाणे' अिे िमीकरण झाले. आपले गाणे कमी गतं ागंतीिे के ले अिते तर जयपरू हे जयपरू रासहलेि ििते
अिाही मद्दा उपसथित के ला जाई. पण यात एक गैरिमज आहे. आक्षेप आहे तो जयपरू च्या वेगळे पणावर िाही. िरिकट गंतागतं ीच्या
आकृ त्या सवणण्यात रागािी िजििकें द्रेिद्धा गदमरली जातात अिा आक्षेप आहे. आपल्या पद्धतीििार गतं ागतं ीिी गायकी िादर
करण्याच्या भरात अिेकदा रागािे थवतंत्र अिे रििावैसिष्ट्य अिते हे ित्य सविरूि किे िालेल? जयपरू िे िवि राग िारखे वाटतात ते
या ित्याकडे दलिक्ष के ल्यामळे ि. रागांिा थवतःिे अिे थवरूपसविेष अितात. त्याििार त्यािे िलि, त्यािी मोडणी बदलते अिे
लक्षात ि घेता जयपरू आपल्या एकंदर पद्धतीच्या िौकटीत िवि रागािं ा िारख्याि िहजपणे बिवायला पाहते आसण मग रागांिे
िैसिकीकरण होऊ लागते. िवाांिा गणवेष सदल्यावर त्यांच्या िाकडोळ्यांिे, िेहऱ्यामोहऱ्यािं े थवतंत्र असथतत्त्व पिले जाते, िवि िैसिक
िारखे वाटतात, तिा प्रकार होतो.
आसण यामळे अवघड ते िांगले अिा गैरिमज महाराष्ट्रात प्रिृत झाला आहे. गळ्यािी किरत, रििेत गतं ागतं यात
फििू िरळ रे षिे े िौंदयि महाराष्ट्र सिदाि गायिाच्या बाबतीत सविरू लागला आहे.
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आसण या गतं ागतं ीिा आग्रह अत्यतं कमिठ कडवेपणे धरणे हाही एक जयपरू सविेष आहेि. गाता गाता एखाद्या थवरावर
मजा घेत रासहले (अिेकदा कल्पिा ििता अकल्पिीय सठकाणी गातािा मजा येऊ लागते) अिे जयपरू वाल्यांच्या बाबतीत कधीही
होणार िाही. कमावलेले आवाज, थवराच्या थिािांिे सिसित व पक्के ज्ञाि या गोष्टी जवळ अििू ही सिथतीिे, पद्धतीिे सगलोटीि
थवराला लावल्याखेरीज हे राहत िाहीत. आसण हे िारे परंपरा, गायकीिे इमाि यांच्या िावाखाली होत अिल्यािे िांगलाि घोटाळा
होतो. उच्िांक जिे मोडण्याकररता अितात त्यािप्रमाणे सिथत, परंपरा या गोष्टींिे अिते. या परंपरांिा जीवेभावे सिकटूि बिण्यात
परंपरांच्या अगं भतू िमावेििक्षमतेिा अपमािि होतो. यांसत्रक व कमिठ बिल्याि परंपरा ही रूढी बिते, व रूढी होताि
कलाव्यापाराच्या प्रवाहाि अडिळे सिमािण होतात हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या गायिपद्धतीच्या बाह्यरे षा सजतक्या कठोर होतील
सततका त्या गायकीि एकांगीपणा येईल हे प्रत्येकािेि लक्षात घ्यायला हवे. या कठोरपणािाि जर मािसबंदू म्हणिू उपयोग के ला जाऊ
लागला तर ही एक घातक फिवणक
ू ि होते अिे म्हटले पासहजे. काही िन्माििीय अपवाद वगळता जयपरू िे या बाबतीत खबरदारी
घेतलेली िाही अिेि म्हटले पासहजे. पररणामतः महाराष्ट्राच्या असभरुिीवर एका व्याजमल्ू यािा खोल िंथकार झाला आहे. ग्वाल्हेर,
आग्रा वा काही प्रमाणात सकराणाही जयपरू पेक्षा असधक लवसिक व िमावेिक आहेत.
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