
       उ6र भारतीय 2यालस=गीतातील घरा5य:4 7योजन आिण 3वा89र घराण<

 §थाई  :   हकीकत  

   उwर भारतीय अिभजात (cयाल)      स¿गीतात�या सव½ घराsय¯j उगम§थान समज�या जाणा-या gवा�«र 
  घराsयाब�ल काही िलMहsयापÅवµ,  मÁळात 'घराण¿'    ही स¿क�पनाच nयामÁळ¹ ज�मली, तो  या स¿गीताचा 

§वभाव,  माoया समजÁतीनÁसार  समजावÅन घ¹   ण¿ आिण }ण¿    « मला आव¢यक वाटत¿.  या स¿गीताचा 
  ‘ ’    §वभाव हा असा घडायला कारणीभÅत अशी --   या स¿गीताची काही  घटक व»िश£�¿   इy तपासÅन घ¹तली 

पाMहmत. 

 या cयालस¿गीताच¿ पMहल¿ महxवाच¿      घटक व»िश£� �हणm §वर�ळ¯ची झा�ली धÁ  न (   – जी तीन चार 
 §वर¯चीच असt).       आपल¿ cयालगायन रागाkया क�पनाMवलासासाठी धÁ�ची पÁनरावÇwी करतानाच 

  vया धÁ�भोवती   �¿जी घालत Mतला  स¿पÅण½ स�तक  ात ल�टत    vया रागाचा शा¨ाथ½,   भावाथ½ क�त घ¹ऊ 
बघत¿.  लोकधÁना सार¿ग, MपलÅ, गारा, भÅप,       पहाडी अशा ठराMवक राग¯शी साध�य½ अस��या सापडतात. 

    nया रागाkया लोकधÁना सापडत नाहीत,   vया रागात (scale   न गाणा� गायक)  एका MवविÉत 
         §वर�ळाची धÅन �हणÅन �Mत¤ापना क�न Mतkया भोवती रागाचा शा¨ाथ½ रचतात. (   या धÁ�ला पकड 

�हणा, central theme �हणा...  ल¿गर (anchor) �हणा...    मÁखडा �हणा हव¿ तर).

(   लोकधÁना की लोकधÁनी?   धÁ�च¿ अ�कवचन “मौज”    � न`की क�न iयाव¿.)

 आप�या स¿गीताच¿  {सर¿ महxवाच¿    घटक व»िश¤� �हणm यातली तालM_या.  या स¿गीतात�या 
  तालM_�त लोकस¿गीतात�या ६,        ७ आिण ८ सारcया {ड`या ठ¹`य¯j एकताल,   झÅमरा आिण तीनताल 

सारb,  अनÁ_� १२,        १४ आिण १६ अ¦ {�पट माÍ¯j ठ¹^ होतात.      या ठ¹`य¯j पMहला अध° व न¿तरचा 
      {सरा अध° अ¦ दोन भाग करsयात �तात.    जगाkया पाठीवरkया कÀठ�याही तालM_�त  ही स¿क�पना 

नाही.       आवत½नाkया या दोन भाग¯ना स¯गीMतक पMरभाष¹त खाली-  भरी �हणतात.    एका पÁढ¹ एक अ¦ 
     ठ¹व�� « ठोकळ¹वजा पर§परMवरोधी नादब¿ध नाहीत.    तबलावादनाची भाषा या आवत½न¯kया 

  ठ¹`य¯साठी वापरली जाt.     तब�याkया तीÊण आिण डggयाkया घÁमा�दार,    आिण या दोह¶kया स¿यÁ`त 
   नादाÉर¯मÁळ¹ या ठ¹̀ याkया  म�यापय¾त         वर जाणारी आिण न¿तर खाली उतरणारी अशी एक धनÁ¥याकÆती 

   ताणली जाt आिण §वर       वा`य¯j बाण मÁखडा घ¹ऊन स�ला दर आवत½ना  गिणक  घायाळ क  � शकतात. 
   जगाkया पाठीवरkया कÀठ�याही  इतर   तालM_�त ही सोय/  श`यता नाही.  या खाली-   भरी मÁळ¹ साथीला 
   घ¹त��या ठ¹̀ याचा झÁला  झÁलत  ठ¹वता �तो. 

 या खाली-     भरीkया व§तÁि§थती मÁळ¹ होत¿ काय,       की एकदा ब¿Mदशीचा मÁखडा घ¹ऊन स�वर आ�यावर 
    पÁ�हा पÁढचा मÁखडा �ईपय¾तkया आवत½   नातील उर��या जाeत,    स�तकात आ��या cयालातील धÁ�चा, 

बÏया-वाईट,        पण आप�या प�ती� चªबाजÅ� परामश½ घ¹त Mव§तार कर  ण¿   गायकाला श`य होत¿. ही 
   आवत½न भरsयाची M_या symphony     ±कवा दािÉणाvय कÆतीइतकी पÅव½MनिËत नाही. आवत½न 

    ब¯धताना आप� स¿§कार घ¹ऊन उ  v§फÄत½     अशी आप�या प�तीची उपज,  आिण  vयानÁसार vया 
 रागक�प�ची  यि`तMविश£,  खास    आपली अशी ब¯धणी करण¿     « खयाल या गायन�कारातच जा§तीत 

  जा§त श`य आ«,  आिण हो,  अ�िÉतही आ«.   आज भारताkया २/       ३ भागात « स¿गीत गायल¿ eल¿ आ«. 
साह  िजकच बोलीभाष¯  ची MवMवधता,  आवाजाj लगाव, िमजाज़, तMबयत,   कहन अशा व»यि`तक, 
�¯तीय,   स¯§कÆMतक खाMसयत´ची  �च¿ड       MवMवधता आवत½न भरsयाkया M_�ला समÇ� करt. इyच, 

  याच अवकाशात गाणा-   याची स¯गीMतक मÅ�य¿,     अf_म आिण §वभाव अधो�िखत होतो.  याच अथ°न¿ 
     घराणीही आपाप�या पÇथगाvम व»िश£�¯नÁसार इyच उपजतात,    अस¿ �हणायला वाव आ«.

 आवत½न ब¯धsयासाठी,     vयात गाण¿ फÀलवsयासाठी जी उपकरण¿, अ¿ग¿  वापरली जातात,  vय¯ना 'अ£¯ग' 
�हणतात. आलाप, बोलआलाप, बोलबाट,     बोलता�j मÁ`त आिण लयजाती �कार, तान¯  j मठ्ठी, 
जबडी,  सपाट अ¦  �कार  ब©मा�य आ«त.        gवा�«र घराsयात « सव½च �कार nया स¿तÁिलत �माणात 

      आ«त त¦ t अ�य कÀठ�याही घराsयात नाहीत.       याच अ£¯ग¯चा _मब� वापर या घराsयात� गायक 
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सर°स करतात.        �हणÅनच gवा�«र घराsयाला सव½ घराsय¯j उगम§थान मान� जाt.    मौज अशी की या 
  घराsयात उपज अ¿गा�, उ  v§फÄत½    अशी आवत½न¿ ब¯धताना  गायक   ब¿Mदशीत अस��या िचÍणानÁसार 

 ±कवा  vयाkया   vया �ळkया तबीयतीनÁसार,     मÅडनÁसार काही अ¿ग कधी टाळतो    तर कधी काही अ¿गच 
�ामÁcयान¿, ठळकपण¿ फÀलवतो.      इतर घराsय¯त « एवढ¿ स¿भवत नाही.  कारण Mविश£  घराणी �हणm 
“   अ£¯गात�या काही Mविश£  ”  अ¿ग¯ची वÇ�ी असा स¿^त,      समज vया vया घराsय¯kया अनÁयाय¯नीच �ढ 

 ^ला आ«. उदाहरणाथ½,  जयपÅर घराsयाच¿   सव°थ°न¿ �MतMनMधvव करणा-या ^सरबाई. ^सर  बाइ¾ या 
         बाबतीत एका करड�ा िश§तीन¿ असा गानस¿^त पाळायkया की आवत½नात�या vयाच  जाeपासÅन मÁखडा 

     पकडायचा व उर��या जाeत फ`त ‘आ’     कारातच आलापी आिण तानM_या करायची.  यात बोलतान, 
 बोलबाट करण¿,     खयालाला �Âत चीmची जोड }ण¿,   « सव½  �हणÅन¿च छछोरा,   हीन शÇ¿गार समजÅन 
   गाsयातÅन वnय½ ^  ल¿ eल¿. 

  ‘ ’जयपÅर घराsयाkया आ कारा  kया  उलट      आfा घराsयातला श�दोkचार हाच या घराsयाkया 
  स¸दय½�णालीचा �ाण±ब| ठरला.  फÒ�याज़ख¯ची कहन,   तो दद½भरा पÁकार,  बोल बनाना,  बोल Mफराना, 

          ‘ ’ब¿Mदशीत�या कÀठ�याही ओळीत�या श�दसमÅहाची क वाली बाजाची नख�दार पÁन�`ती « सार¿ तशा  
     �कारkया श�दोkचारािशवाय �vयÉात उत�च शकणार नाही.

    महारा£Èात ि§थराव��या Mकराणा घराsयाkया िश¥य-  �िश¥य¯नी बाळबोध,  भाबड्या §वराकÆतीतÅन 
 अनÁरणनयÁ`त  (  resonant  )    कÓठ�वनी~ारा §वरÌÁती-       §थान¯चा �ध घ¹त राहsयालाच अिfम महxव }ऊन 

           «च गायनातील असीम सÇजनाj É¹Í मान� आिण vयात Mन³Ëत Mवहार «च आप  ल¿  कलामÅ�य मानल¿. 
        अ�{ल करीम ख¯kया §वरोkचारातच vय¯kया क�णात½ गायकीच¿ सÇजन आ«.  आप�या स¯गीMतक 

        गरmनÁसार vय¯नी जाणीवपÅव½क आपला श�दोkचार राबMवला व §वरात Mवरघ  ळणारा ^ला.  याच गो£ी 
 घराsयाkया कलामÅ�या  ची पÇथगाvमता/   �गळ¹पणा Mस� करतात.

    या Mत�ही घराsय¯नी आपापली कलामÅ       �� गायनात राबवsयासाठी अ£¯गाप»की काही ठराMवक अ¿ग¿च 
           वापरली व पMरणामी vया vया घराsयाj आवाजाj लगाव ही MनिËत होऊन e�. 

        Mविश¤ घराsय¯kया ब©tक गायक¯kया गायनात आवत½न ब¯धsयासाठी वापर��या §वरवा`य¯त 
commonality (समानता) असt. उदाहरणाथ½: आfा, जयपÅर,  Mकराणा इvयादी. 

   gवा�«र गायकीची खाMसयत अशी,        की जी घराsयाच¿ �MतMनMधvव करतील अशी समान (common) 
§वरवा`य¿  ±कवा आवत½न¿  ब¯धsयाj समान, Mवव      िÉत अ¿दाज या घराsयाkया खयालगायनात सापडत 
नाहीत.   उदाहरणाथ½ कÆ¥णराव प¿Mडत, वझ¹बÁवा,  आºकारनाथजी ,  कÀमार ग¿धव½, डी. ही. पलÁ§कर, 

 आरोलकर य¯kया  सारcया गायक¯त.       आवत½न भरsयाची MवMवधता या घराsयkया गायाक¯त जशी 
     MवपÁल आ« तशी ती अ�य घराsय¯  त नाही.  समान §वरवा`य¿  नाहीत �हणÅनच  या घराsयात आवाजाचा 
 लगाव Mनयत नाही.    gवा�«र घराsयाkया आजपय¾तkया  सव½ गायक¯    चा आवाजाचा लगाव �ग�गळा 

आ«. 

    मग gवा�«र घराsयाच¿ कलामÅ�य काय?  तर vयाच¿  उwर अस¿, की    इy गायनातील बढतीसाठी _मवार 
     ब¯धÅन Mद�ली अ£¯गाची िश§त जशी  पाळली जाt, तसा     ती झÁगा�न }sयाचा म§त िमजाज़ही 

 िमरवला जातो.      मला वाटत¿ gवा�«र घराsयाची थोरवी  हीच की,     नÁसत¿च लयीच¿ ±कवा सÁराच¿ ±कवा 
    म�यलयीच¿ अ�Mतम काम करणाÏया  इतर घराsय¯�माण¹,   vयाचा दÇ£ीकोन एक¯गी, lopsided नाही. 

  यात �ग�ग�या लय´    त� Mवल¿Mबत खयाल आ«त,   तशीच �ग�ग�या लय´   तली म�यलय आ«. ठÁमरी, 
ट�पा, अ£पदी, MÍवट,  तराणा आ«.  नाही काय?    तर आवत½न ब¯धsयाची पÅव½Mनयत specificity नाही. 

 t उदारमतवादी,  सव½समा�शी घराण¿ आ«.
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      माoया मt कलाकाराला रागाची धÅन बनवायला ब¿Mदशी  त�या §वरिचÍाला,  श�दिचÍणाला आपल¿स¿ 
क�न,        vयानÁसार बढत करायला इतका कkचा माल पÁरवणार¿ ,     इतकी चÁनौती आिण �¹रणा }णार¿ 

     gवा�«र « कदािचत एकमाÍ घराण¿ असाव¿. 

  या �खात तालावत½        नाkया �ाथिमक आिण बÁMनयादी महw¹ची अ�क आवत½न¿  आधी  झाली आ«तच. 
  आता या आवत½   नातील ¡वटचा मÁखडा. 

    ‘ ’  आवत½न¯kया सलग शÇ¿ख�तÅन गायकाचा खयाल साकार होतो.    अशा अ�क आवत½न¯ची शÇ¿खला 
  �हणmच अिभजात स¿गीत.   गायन�वाहाची एक static      अव§था MनिËत क�न vयावर आधाMरत बढतीj 

  ठोस Mनयम क�न,        t Mनयम §वvवहीन करड�ा िश§तीत पाळण¿ यालाच   घराsयाची शÁ�ता (!) 
       समजणा� गायक या आवत½न¯kया शÇ¿ख�त §वतःला जखडÅन घ¹तात.    च¯ग�या गाsयात ही आवत½न¯ची 

   शÇ¿खला राग�प उलगडत राहt.      रागाkया अथ¯ग मनाचा ठाव घ¹ऊ पाहt. 

           रागतालातल¿  याकरण आिण vयालगत bटÅन असणा� क�j गÅढर�य �}श या दोह¶मध�या तरल 
  लविचक सी�वर (   उwम कलाकार¯kया गायनात)      ही आवत½न¯ची शÇ¿खला Mनर¿तर झÁलत राहt, झो^ 

 घ¹त राहt.      vया झÁ�याचा सÁवण½म�य कÀठ¹ « शोधsयासाठी.   असा झÁला ,    अ¦ झो^ फ`त gवा�«र 
    घराsयाkया गायकीत मÁबलक घ¹ता �तात.      इतर घराsयात ब»ठक मारsयासाठी ±सहासन¿ आ«त, �यान 
 धरsयासाठी मÇग-   याhजीन¿ आ«त, floodlights    नी झगमग�ला म¿चही आ«,   पण झÁला  माÍ नाही. अ� 

    –          – यार सीधी बात ¬ झÁ�यावर आ�ही ब»ठक मारली तरी आ�ही झÁलतच राहतो ना आमkया 
   गाsयातही «च होत¿ !

 अ¿तरा  :   dवाब  

   §व�न आ« की hallucinations   आ«त कळत नाही.         gवा�«र घराण¿ �हणm काय « शोधÅ जाता मी एका 
      अ�क दालन¯kया ऐसप»स �श§त वाड�ात जाऊन पोचलो.   पहाpच¿ धÁकÓ आ«,   की स¿�याकाळी वाड�ात 

        �णाÏया फMकराkया धÅपदानातला धÅर आ« «ही कळत नाही आ«.     ए^काळचा हा खÅप न¯दता गाजता 
 वाडा �हण¹.  जसा खज°तÅन,     vयापासÅन अिभ�न असा ग¿धार Mनघावा,    तसा या वाड�ातÅन उपज��या 
            आिण vया वाड�ाशी अस�ल¿ आपल¿ अिभ�न नात¿ Mस� करत राहणाÏया §वय¿भÅ मÅळपÁ�षाचा धÅसर 
   वावर मला Mदसायला लागतो.  कधी इथ¿   तर कधी Mतथ¿.  vयाचा jहरा,   अ¿गकाठी धÅसरच आ«. vया 
 अ§प£ आकÆतीच¿    यि`तमvव गÅढ यािमÌ Mदसत¿.   �खाटता �त नाही. श`कर-  म`खनख¯कडÅन वारशान¿ 
  आ�ली लखनवी नज़ाकत          Mदसत आ« �हणाव¿ तर बड¹ मह�मदख¯kया गलिमशा आिण हातातला सोटा 

 MदसÅ लागतो.           कधी आपल¿  यÁvप�न �ा®sय स¯गणार¿ श¿कर प¿Mडत¯kया ललाटावरच¿ ग¿ध Mदसत¿ तर 
 डोळ¹  आणखी           ताण� तर vया कपाळाखाली Mनसार ©स»न ख¯सा«ब¯kया डो�यातला सÁरमा ही Mदसतो. 
      कडक Mबजली ची र`तर¿िजत तान घ¹णा� ह�Ã-  ह§सÅख¯ Mदसतात,    “  तर vयाच �ळ¹स भ»�या जहा¼ आपका 

गला   जाता ¬ वहा¼  हमारी नज़र  भी नह´  ”  जाती अस¿ nय¯ना    उ�¹शÅन अ�लाMदया ख¯सा«ब �हणत, vया 
    मÁबारक अल´चा साफा ही Mदसतो. 

        एवढ¿ माÍ खर¿ की « वÇ� आजोबा आप�या वाढ-Mव§तार��या,     ह`काkया घरातÅन बा«र पडÅन 
   आपली �गळी घराणी ब¯धणा-या पÁÍ-   पौÍ¯वर नाराज नाहीत.     िमशीवर हल^च पीळ भरत t 

�हणता«त, “  आिखर   हमा� इस घर      �ही तो प� बढ़¹  �  ”बkj . 

  vय¯ना घge खÁदाबÉ,   गÁलाम अ�बास    आिण फÒ�याज़ख¯ आठवता«त वाटत¿.   जणÅ काही t 
 §वतःशीच पÁटपÁटता«त, “  अ� बोल-ब¯ट, बोल-        तान अप� घर � तो थी ही ना!     इत� बड¹ महल ^ उस¦ 

         भी बड¹ बगीj � अपनी एक कोठी और बना �t |       नzथन पीरब`श ¦ तालीम �t रहt |   और शहर¶ � 
     महMफ़� भी कामयाब होती रहत´ |          आप लोग¶ � तो एक नया इलाका `या काबीज़ Mकया,   मÁ�क पर ही 

  ©कÀमत कर ली!  – ख»र  बहरहाल   बkच¶ �         बनाई ©ई सारी स�तनu हमा� ही घर की   बढौतरी नह´ तो 
   और `या ¬?”. 
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      आता वाटत¿ जयपÅर घराsयाब�ल t काहीतरी बोलता«त. “     इस गायकी � तो  ठान ही 
             ली की आवत½न � सम पकड़� ^ िलए मÁखडा उस एक ही जगह ¦,      उसही लम« ¦ उठाया जाए | मÁखड़¹ 
      की सÅरत हर वcत व»¦ ^ व»सी,   एक ज»सी ही  बनी र« |   बाकी सारी आलापी,    तानबाजी ^वल आकार � 
   ही बरकरार हो |  `यÅ¼ भाई?       ज»सी तMबयत लe व»¦ करो ना ! लÁvफ़-ए-  ल�ज़ तÁझ¦  `या कª¼ गव»�? हाय 

कÓबcत,   तÁम� बात ‘कही’  ही नह´!                आवत½न � गा� का e¿द कह´ ¦ भी उठा ^ फ़Ñक दो और कह´ ¦ भी 
                     मÁखडा उठा कर सम पर उस e¿द को इस अ¿दाज़ ¦ झ¹ल लो की सÁन� वाल¶ को महसÅस हो की इस e¿द 

                  का हवा � Mनकल पड़� का और सम की म¿िज़ल तक प¿©च� का यह ह�शा का रा§ता हो | ”

     आता वाटत¿ अ�लाMदयाख¯ना उ�¹शÅन t काहीतरी पÁटपÁटता«त, “   अ�लाMद� की आवत½न 
  ब¯ध� की �चीदगी,  उसका अ¿दाज़-ए-       बय¯ सब उसही ^ साथ च� गए |    `या खÅब गाना  रटवाया था 

 शाMगद·¦ ¦!      मगर शाMगद½ समझ¹ ही नह´ ,  इतना ब¯ध-       ब¿धवा^ गाना पकड़ � नह´ आता |  उसकी �ह 
   उड़ जाती ¬ |     गाना पकड़ � आता ¬,  िखलता ¬,        ब¿Mदश को उपज अ¿ग ¦ खोल� ¦ |   व»¦ अ�लाMद� पर 

      हमा� मÁबारक अली का खÅब असर रहा|       यह बात वह खÁद कहता था |      ताnजÁब की बात ¬ की उस^ 
                  ”म¿झ� �p म¿जी ख¯ पर जब हमा� रMहमत ख¯ का असर हो� लगा तब जनाब खफ़ा हो ब»ठ¹  

    आता एकदम मराठी ऐकÄ �त¿य. (       नाहीतरी Mनसार ©स»न ख¯सा«ब¯नी अ£पदी आिण स¿§कÆत 
     §तोÍ श¿कर प¿Mडत¯कडÅन िशकÄन घ¹तलीच होती!    vयाचाच हा असर असावा) “  बाळबोध §वराकÆतीतÅन 

       सkkया §वराचा शोध Mकराणा घराsया� काय सÁ¿दर घ¹तला.        पर गा� � कÀछ �चीदगी का लÁvफ़ भी 
उठाt! हा¼          और हम� कब मना Mकया था सÁर � गा� ¦?        रMहमत ख¯ पागल नह´ होता तो उस^ और 

               ब¿} अली ^ सोहबत ¦ अ�{ल करीम ^ गायकी को चार चा¼द लग जाt और उस   मौMसकी का झ¿डा 
 ±ह{§तानभर  फहराता |”  

“              ^वल अ£¯ग ^ MसलMस�वार गायकी को नीरस और बग»र कलाकारी ¦ �श कर� वा� 
    हमा� ही लोग¶ �   घरा� का           गाना और ब¿Mद¡¿ इस कदर Mबगाड़ कर र`खी ^ पÅिछए मत!  उस कÀमार 
     ग¿धव½ � इस Mबगड़ी को बनाया,          लापरवाही ¦ गाई जा� वाली ब¿Mदश¶ को Mठका� पर लाया, ब¿Mदश¶ 

 का गÁमशÁदा     ढ¯चा उ�ह´ ब¿Mदश¶ को लौटाया,     स¿गीत � जान फÄ¿की | 'अपनी'   बात कही |  हमा� यह¯ 
  गायकी � ‘  अपनी बात’      कह� का Mरवाज ¬ ही |”

 « खर¿   च मला  अस¿ Mदसत¿य,   ऐकÄ �त¿य का?      आता मला च`क मÅळपÁ�षाkया हातात laptop 
Mदसतो.     मी vयाkयामागÅन डोकावतो आिण laptop  म�� बघतो,   तर स¿गीताkया सÎि§थतीब�ल आिण 

           पलÁ§कर¯नी ^��या योगदानाब�ल आप�याला काय वाटत¿ असा �¢न करणारी चतÁर¿ग ची e-mail 
  vय¯ना आली होती.    पणजोब¯नी Mनमकर¯ना फोन ^ला.   मी ऐकत होतो.   फोनवर t �हणा�, 

“  यार    मी फोन क� शकतो.  पण email    मला पाठवता �त नाही. उ|½-    ±हदीत असली तर पढÅन 
घ¹तो.    vया�Éा तÁ�हाला अ£पदी ±कवा  ट�पा   �हणÅन दाखवÅ का?    यातल¿ काहीही स¯गा �हणायला. वो 

    कम मÁ¢कील चीज़ नह´ ¬!  आता सÎ        ि§थतीब�ल �हणायच¿ तर आता सारख¿ आ�ही लोकÓ आवत½न¿ 
    अगोदरच ब¯धÅन गात न हतो यार!          सम गाठताच �ऊ न� अस¿ काम करायचो आिण अलगद स�वर 

उतरायचो.

        –    आ�ही रागात� §वर उलp सÁलp करत न हतो आ�ही राग गात होतो,   vयाची धÅन बनवत 
होतो.     पण आता भ»�या अस¿ आ«,    की आमची gवा�«री तमीज़-      तहज़ीबच अशी होऊन बसली आ« की 

  हम हर शख़्स       ^ िमजाज़ की इnज़त करt  |     –  पण एक शत½ पर उस शख़्स   � कलाकारी चाMह� | 

               हमा� ज़मा� � गव»� अ£¯ग ¦ ख़याल गाt y तो उसकी धÁन बन जाती थी |    आज कल ब©त 
        कम लोग गा� � राग की धÁन बना पा   t  |            कभी त¿ग आ जाता ª¼ तो � लता ^ पÁरा� Mफ़�मी गा� 

  सÁनता ª¼ |      उन गान¶ � धÁन िमलती ¬.
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     अब रही बात Mव¥णÁ की,      जो आप� ही पÅछी थी |   Mव¥णÅ आमचाच की. बालMकशन, उसका गÁ�, 
 प»दल      यहा¼ gवािलअर प¿©चा था दcखन ¦,        ह�Ã ख¯ की तालीम पा� ^ िलए |     ह�Ã ख¯ को भी मराठी 

      Mबरहमन िश¥य¶ का बड़ा शौक था |          आिण आ�ही मराठी बोलsयाचा शौक मधÅन मधÅन पÁरा क�न घ¹तो 
–     आमj महाराज मराठीच होt ना!    िशकलो बोलायला आ�ही मराठी.     Mव¥णÁ Mदग¿बर � घरा� का 

   नाम रौशन Mकया |   – –    आ�ही महाराज¯समोर Mदवान ए खास म�� गात होतो,   वह´ माहौल Mव¥णÁ 
  –Mदग¿बर � दीवान ए-     आम � प»दा Mकया |           जनता को गाना सÁन� की और कलाकार¶ की कदर कर� की 

  तमीज़ Mसखाई |       जगह जगह मौMसकी ^ मदर¦ खो� |     माशा�लाह शाMगद½ भी ब©त बनाए |  यह सब 
 कÒ¦ Mकया,  वोही जा� |         मगर थोडा मराठी ज़बान का लÁvफ़ �t ©ए कª¼,  तो   �चारासाठी �हणÅन उw�त 

 e��  Mव¥णÁ     ‘     Mदग¿बर¯j िश¥य अस�� m �गात दौड� वीर मराठी सात’, vय¯च¿  ट�पा िशकायच¿ 
  राªनच eल¿ होत¿!  vयामÁळ¹  िजसका     परचार ©आ वह गायकी बचकानी,     मासÅम और मदरसानÁमा रही | 

        हमा� ज़मा� � कलाकार एक {स� को सÁनt y,   सÁनाt y |    अब सÁन� वा� और, गा�वा� 
 और !         हम लोग¶ � गा� बजा� की म§ती उठाई |      अब सÁनt  कलाकार मह¿e ©ए,    और कला स§ती | 
     ख»र Mकतनी बाu क�e फोन पर?        बात¶ ¦ गाना समझाया Mसखाया नह´ जाता |     व»¦ � एक राज़ की 
     बात आप¦ कहना चाहता ª¼ |    Mकसी ¦ कMह�गा मत!     न मÁझ¹ नोpशन आती ¬,   न कभी  ÌÁMतया¼ Mकतनी 

,   Mगन पाया |       ताल ^ दश�ाण भी मालÅम नही¼ |      सोचता था स¿गीत Mवशारद हो जाऊ¿,    पर फÐल हो� ^ 
       डर ¦ गव»�या ही बना रहा ª¼ |”

***

   या Mवषयाj अMधक        खोलात जाऊन ^�� ³चतन जाणÅन iयायj अस�यास इkछÁक¯नी 
www.satyasheel.com/writing     या स¿^त§थळाला �ट Îावी.
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