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िगुं ीतसवषयक सिखाणार्े ढोबळपणे दोि वगच करता येतीि. पसहल्या वगाचत िुंगीत व िागुं ीसतक अिभव यासवषयी तासकच क माडुं णीर्े
औपपसिक सवश्लेषण अििेिे िेखि िमासवष्ट होते. दिऱ्या वगाचत िगुं ीतिबुं ुंध अिभवार्े आत्मिक्षी सर्त्रण अिते. दोन्ही वगाचतीि अस्िि सिखाणािे
िगुं ीतिासहत्य िमृध्द होते हे सिसवचवाद.
मराठीतीि एकुंदर िाुंगीसतक सिखाण पासहल्याि तििात्मकदृष्ट्या बरे र्िे दिऱ्या वगाचत मोडणारे वा त्याकडे झकिेिे आढळते. पण या
तऱ्हेच्या सिखाणात अिेकदा आपल्या अिभवार्े सर्त्रण करता करतार् सिकष िाुंगण्यार्ा िरू आग्रहीपणे िाविा जातो. औपपसिक माुंडणी व तकच शद्ध
सवर्ारप्रसतपादिार्ी पार्श्चभमू ी ि िाभिेिे हे सिकषार्े अवतार अर्ाचत सबिबडार्े वाटतात. सकुंबहुिा िाऱ्या सिखाणाि एक तऱ्हेर्ा दभुंगिेपणा प्राप्त होतो.
समश्र बीजापोटी आिेिी ही फळे पररणामतः रिाळ व गोमटी ि सिपजता सढिाळ व कोमट सिपजतात. ददैवािे अशा तऱ्हेर्े सिखाण मबिक होते. यामळे
षड्ज गाुंधारािारखे इमािदार पस्तक वार्िे की हायिे वाटते. श्री. दीसक्षताुंिी यात कोठे ही िुंगीत म्हणजे काय, खरे िुंगीत कोणते, इत्यादी यक्षप्रश्ाुंसवषयी
असभसिवेशािे वा आग्रहािे 'एकिते एक' खरे ित्य वा उिरे िाुंगण्यार्ा आव आणिेिा िाही. त्याुंिा िुंगीत कठिे आवडते व कठिे िाही, व ते का
यासवषयी ते आपिी कारणे िाुंगतातही. पण या िाुंगण्यात ठाम सवधािाच्या षड्जाबरोबरर् ते अिाग्रहीपणार्ा मध्यमही समिळतात. िवाई गुंधवाांच्या द्रत
र्ीजेर्े वणचि करतािा गायिात तािाुंर्े काय स्र्ाि यासवषयी सिसहतात तेव्हा (पृ. ७६) सकुंवा राग आसण वेळ याुंच्या िुंबुंधासवषयी दोि सठकाणी जरा
वेगवेगळ्या स्वरात (पृ. १९० सहराबाईच्या
ुं तोडी सवषयी व पृ. १२७ सविायत खााँिाहेबाुंच्या परज कासिुंगड्यासवषयी) सिसहतात तेव्हा दीसक्षत कधीही
सिध्दाुंत माुंडत िाहीत तर मते माुंडतात हे िक्षात येते.
ही मते जरी सिरसिराळ्या सठकाणी काहीशी परस्परसवरोधी अििी तरी हे खटकत िाही. यार्े मख्य कारण म्हणजे दीसक्षताच्ुं या िेखिार्े
स्वरूप स्फट आठवणींच्या प्रकारार्े आहे. जरी यातीि बरे र्िे िेख एके का सवसशष्ट किावुंतावर सिसहिेिे अििे तरी या िेखाुंर्ी काटेकोर मयाचदा काही
तोर् एक किावुंत ििते. पुं. मसल्िकाजचिाुंसवषयी सिसहतािा भजी खााँ व श्री. कािेटकर व अल्िासदया खााँ याुंर्ी आठवण बऱ्यार् सवस्तारािे येते ती
यामळे र्. 'धिर यमिात' वेगवेगळ्या किावुंताुंिी रुंगसविेिा यमि दीसक्षताुंच्या मिावर किाकिा ठिा उमटसवतो यार्ेर् स्पष्ट सर्त्रण आहे. या िेखार्ा
िायकर् मळी यमि आहे. ‘महार्श्ेता’मध्ये रात्री मेहित करणाऱ्या व एके सदवशी अर्ािक गाव िोडूि जाणाऱ्या गासयके र्ी कतहिजिक आठवण आहे.
‘तम्हे याद हो के िा याद हो’ ही तर एक िघकर्ार् आहे. मसर्तार्च अिा की सवसशष्ट गायकीर्े िाुंगोपाुंग सववरण वा िुंगीतप्रकारार्े सववेर्ि, वा गायकार्े
र्ररत्र िाुंगणे अिा कोणताही हेतू या िेखिामागीि प्रेरणा िाही. आपण आपल्या आयष्यातल्या िुंगीतािे उजळूि सिघािेल्या क्षणाुंर्े सटपण करणे एवढार्
या सिखाणामागीि हेतू आहे. एका सवसशष्ट ििुंस्काररत िुंगीतश्रोत्याच्या स्मृतीतीि रुंगदार पररच्छे द अिे या सिखाणार्े स्वरूप आहे.
आसण या बाबतीत दीसक्षत पष्कळिे यशस्वी झािे आहेत. गेल्या सपढीतीि गायकवादकाच्ुं या किासवष्कारार्ुं ा या िेखकािे घेतिेिा
आस्वाद हा खरोखरर् आस्वाद अििा पासहजे अशी वार्कार्ुं ी खात्री पटवण्याइतके सर्त्रण रे खीव झािे आहे. अर्ाचत भतू कािातल्या घटिावुं र
कािातुं रामळे िेहमीर् एक धिू र पडदा पडिेिा अितो. पष्कळ वेळा त्या पडद्याआड त्या घटिार्ुं े कुंगोरे सदिेिािे होतात आसण मग िवचर् घटिा िखद,
आवाहक अशा रुंगसवल्या जातात. िाऱ्या सर्त्रणाि एक प्रकारच्या भावकतेर्ा, भाबडेपणार्ा स्पशच होतो. दीसक्षतािुं ा भेटिेिे िारे र् किावतुं हे गणिमच्र्य
म्हणिू र् त्याच्ुं या सिखाणातूि आपल्यािमोर ठाकतात. या किावतुं ाच्ुं या िाुंगीसतक खामींर्ा सिदेशही दीसक्षत क्वसर्तर् करतािा सदितात. कारण िवच
किावतुं ािुं ी त्यािुं ा उपिब्ध करूि सदिेल्या आिदुं ाच्या क्षणार्ुं ार् 'सविर ि व्हावा' या काळजीिे पाठपरावा करतात. त्यामळे किावतुं ार्े किावतुं म्हणिू ही
काहीिे एकागुं ी दशचि वार्कािा घडते. अर्ाचत दीसक्षतािुं ी हीर् बाजू सटपिी यात काहीर् वावगे िाही. पण एवढा सवस्तृत िगुं ीतकािखडुं डोळ्यािमोर
घडतािा पासहिेल्या रसिकाकडूि के वळ 'गोड गोड' मजकरापेक्षा काही तरी असधक अपेसक्षत अिते हेिध्दा खरे र्. एकुंदर 'गोड गोड' सिखाणात मास्तर
कृ ष्णराव याुंच्यावरीि "ये हो रुंग भर दे" हा िेख दीसक्षताुंिी के िेल्या मास्तराुंच्या उतरणीिा िागिेल्या गायकीच्या मासमचक मीमाुंिेमळे उठूि सदितो.

©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST

Page 1

'स्फटपणा'मळे आठवणींिा सवसशष्ट कािखुंड वा सवसशष्ट गािपरुंपरा इ.र्े ििग सर्त्रण करणाऱ्या सिखाणार्े स्वरूप आिेिे िाही,
त्यार्प्रमाणे त्यात काहीिा एकाुंगीपणाही सशरिा आहे हे आपण पासहिे. पण या 'आठवणी' अिल्यािे अखेर ज्याच्या आठवणी त्याच्या व्यसक्तत्वापयांत
आपण पोर्तो आसण सतर्े मात्र एक मिोहर दशचि घडल्यासशवाय राहत िाही.
या सिखाणातिू सदिणाऱ्या दीसक्षताच्ुं या िाुंगीसतक व्यसक्तमत्वार्ा पसहिा सवशेष म्हणजे त्यार्ुं ी िवचिमावेशकता. िदुं राबाईपाि
ुं िू ते एका
मरिीपयांत व मास्तरापुं ाििू ते सविायत हुिेि खााँिाहेबापुं यांत िवच गायकार्ुं े व अिेक वादकार्ुं े िगुं ीतासवष्कार दीसक्षतािुं ी िारख्यार् तन्मयतेिे सटपिे आहेत.
सर्रकवा खााँिाहेबािुं ी 'वषाचव के िेिे' तबिावादि ऐकूि रडणारा दीसक्षतार्ुं ा समत्र, आसण पढुं रीच्या वाळवटुं ात भजि ऐकण्यातुं आपिे पोषाखीपण सविरणारे ,
मास्तराच्ुं या गाण्याकररता ऑगचििा हात िावण्यार्े सिसमि करूि आत घिणारे दीसक्षत दोघार्ुं ीही तन्मयता वाखाणण्यािारखीर्. दीसक्षत िवच घराण्याच्ुं या
गाण्यात रमिे आहेत आसण िवच प्रकारच्या गाण्यातही त्यािुं ा िरे िपणा अििा की परे आहे. स्वराच्या पाठिागात गुंतिेिा एक स्वरे ि माणिू अिेर् त्यार्ुं े
वणचि करावे िागेि.
स्वराप्रमाणेर् दीसक्षत िासहत्यातही गुंगिेिे आहेत. मध्येमध्ये येणारी िभासषते वा डोकावणाऱ्या कसवताुंच्या ओळी, अभुंगार्े र्रण आसण
िवाचत म्हणजे मराठी िाट्यातीि िुंदभच या िवाांमळे के वळ स्वरार्ेर् िव्हे तर शब्दार्ेही ते सिस्िीम र्ाहते आहेत अशी खात्री वाटू िागते. पद िरू
करण्याआधीर्ी गद्य वाक्ये बािगुंधवच कशी म्हणत अित व खासडिकराुंिीही सवसशष्ट वाक्याुंर्ी योजिा पदाुंच्या आधी कशी िहेतक के िी अिावी यार्े
त्याुंिी के िेिी सववेर्ि त्रोटक पण महत्त्वार्े आहे. बािगुंधवाांच्या स्वरात आपण इतके गुंगिो की त्याुंच्या असभियार्ा अभ्याि आपण िुंपणू चतः दिचसक्षिा हे
दीसक्षताुंर्े सवधाि सिसितपणे तपशीिवार सवर्ार करण्याजोगे आहे.
या िुंग्रहातीि फििेिा पण महत्त्वार्ा िेख म्हणजे ‘षड्ज गाुंधार’ हा होय. आवाहक भावक आठवणी आसण तासत्त्वक िुंगीतिुंबध्द
ित्रू बध्द सवर्ार याुंच्यामध्ये हा िेख तरुंगत राहतो. िुंगीताच्या शब्दगत, सिसखत रिग्रहणार्ी शक्यता, भारतीय िुंगीताि मारक अििेल्या 'जादा िावचजसिक'
स्वरूपाच्या मैफिी, िुंगीतार्ी बदिती रूपे व त्याििार बदिणारे सिकष, या व इतर गुंभीर प्रश्ाुंर्ी मोटिी या िेखात भावक, त्रसटत व आवाहक
आठवणींबरोबर बाुंधिी गेिी आहे. यामळे या िेखार्ा मिावर अिर होणे हे जवळजवळ अशक्य होते. दीसक्षताुंिी उपसस्र्त के िेिे प्रश् महत्त्वार्े अिल्यािे
व िर्विेिी उिरे कतहिजिक अिल्यािे ही मोटिी बाुंधणे असधकर् खटकते. या व इतर प्रश्ाुंर्ी उकि दीसक्षताुंिी जरूर करावी व ती असधक
तपशीिवारही अिावी. िुंगीतात मरिेल्या व त्यार्बरोबर इतर क्षेत्राच्या पररमाणात िुंगीत पाहणाऱ्या िोकाुंिी िुंगीत सवर्ारात भर टाकावी हे रास्तर् होय.
एकुंदरीिे दीसक्षताुंच्या ग्रुंर्ाि रोर्क प्रस्ताविा सिसहणाऱ्या 'प.िुं.' प्रमाणेर् वार्कही दीसक्षताुंिी असधक सिहावे अिे म्हणतर् पस्तक
खािी ठे वतो अिे सि:िश
ुं यपणे म्हणता येईि. प.ि. म्हणतात त्याप्रमाणे जन्या हुरहुरी दाटूि आिेल्या मधर स्मृतींिा दीसक्षताच्ुं या सिखाणात ओळखीर्े
सविाव्यार्े स्र्ाि समळते म्हणिू हे सिखाण महत्वार्े अिेिर्. पण यािध्दा पसिकडे जाऊि अिे म्हणता येईि की अशा सिखाणातिू गतकािीि िगुं ीत,
िागुं ीसतक असभरुर्ी, किेर्े स्वरूप इ. अिेक गोष्टींवर महत्त्वार्ा प्रकाश पडत अिल्यािे या सिखाणार्े महत्त्व िाुंगीसतक आहे. दीसक्षत पन्हा िेखणी
उर्ितीि अशी आशा करूि िेखणी खािी ठे वतो.
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