परं परा

लेखक - रमेश वाघमारे

"आपल1 चौदा 5दवसाची 8ूज मायामीला स=
ु होते,” सCयिजत बॅनजH आपल1 IJ5टश पCनी पोLलन,

LमM अभय Pधान व Cयाची पCनी सRरता Sयांना समजावत होता. ते चार पंचाहUर1 उलटलेले WयेXठ
नागRरक कॅर1Iबयन 8ूजला [नघाले होते. “PCयेक दोन-तीन 5दवसांनी जहाज जॉज^ टाऊन, कोलंIबया,

पनामा, व मेि`सकोमधील एखाbया [नसग^रcय बेटावर एक 5दवसाचा हॉdट घेईल. तेथे उतgन आपण ती
बेटे पाहू. मग लॉस एंजेLलस येथे जहाज आपdयाला उतरवन
ू दे ईल."
नऊ मजल1 इमारतीसारखी 5दसणारे ते जहाज पाहून मंडळींचे डोळे 5दपले व ते चढCया पोलाद1

िजmयावgन आत गेले. जहाजावर1ल जलपर1ंनी Cयांचे nवागत केले. Cयातह1 सोनेर1 केसांची व [नoया
डोoयांची एक संद
ु र त=णी सवाpचे लq वेधन
ू घेत होती. [तचे नाव ‘जेनी’ होते हे [तला एकदा [तtया
सखीने हाक मारल1 Cयावgन कळले.

सामान टाकून सवाpनी संबंध जहाज पाहून घेतले. जेवणाचा मu
ु य हॉल, CयाLशवाय पाच सहा

‘nपेशलट1 रे nटोरां’, दप
ु ार1, पाvचाCय संगीत, नवीन भाषा, वगैरे Lशकyयाची सोय, व रोज राMी मनोरं जनाचे
काय^8म हे वाचन
ू सव^जण खष
ू झाले. Lशवाय Cयांtया 5दमतीला रे बेका नावाची n{यअ
ू ड|स 5दल1 होती.
Jेकफाnट, लंच, सं~याकाळचे म5दरा सेवन व राMीचे जेवण सव^ बरोबर कर1त. इतर वेळी जो तो

आपापdया आवडी[नवडीPमाणे एकमेकांबरोबर •कंवा एकटा जाई. Sयाला अपवाद दप
ु ारची 'हाय ट1’.

आठ•या मजdयावर दप
ु वत नसे. इतर सहPवासी
ु ार1 चार ते पाच होणारा हा काय^8म अभय कधीह1 चक
दप
ु ारची वामकुqी घेणे पसंत कर1त. 'हाय ट1’त कॉफ‚-चहा बरोबर अनेक खाbय पदाथ^ असत; पण

अभयला आकष^ण होते ते िn„ं ग `वाट| ट, गायनाची मेडLल, नकला, वगैरे Cयावेळी होणा…या काय^8मांची.
राMीचे काय^8मह1 चांगले असत, पण संगीताtया काय^8मात 'ए.आर. रहे मान'चे 'जय हो', ‘आवो डाmस करे '
हे भारतीय संगीताचे नमन
ु े cहणन
ू जेनी व [तचे सहकलाकार पेश कर1त हे Cयाला खटकले होते. Cया
संचापैक‚ कुणी कधी भेटले तर Cयांना आपले हे मत सांगायचा Cयाने [नvचय केला.

एकदा दप
ु ार1 अभय उठला व Cयाने घ†याळात पा5हले तो पाच वाजले होते. तो लगबगीने आठ•या

मजdयावर गेला. वेटरने Cयाला चहा व मफ‚न आणन
ू 5दले. अभय Cया Rरकाcया हॉलमधे एकटा एका
टे बलावर बसला. Cयाने चहाचा एक घोट घेतला तोच अचानक जेनी अवतीण^ झाल1.

“हलो, आज तc
ु हाला उशीर झालेला 5दसतोय. पण ते ठ‡क आहे . येथे स•वा पाच ते स•वा सहा

आमtया संचाचा काय^कम आहे , cहणन
ू मी तयार1 करायला आले आहे ,” असे बोलन
ू ती Cयाtयासमोर

बसल1. अभयने आपल1 ‘जय हो’ बbदलची त8ार [तला सांˆगतल1 व सरु े ल 5हंदn
ु तानी संगीताची उदाहरणे
5दल1.
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“आपण एकदा सवाpसाठ‡ खd
ु या असणा…या डाय[नंग हॉलमधे भेटू. पण Cयाआधी उbया ‘हाय ट1’ला

याल का?”

अभय ‘हो’ cहणाला.
अभय व जेनी एकाच वेळी रे nटोरांम~ये पोहोचले. दोघांनी कॉफ‚चा एक घोट घेतला न घेतला तोच
हातात ए`nPेसो कॉफ‚चा लहानसा कप घेतलेल1 बनH लॉरे mस नावाची सव^पRरˆचत आपUी एका खच
ु Hवर
येऊन बसल1. अभय व जेनीने एकमेकांकडे पा5हले. पण जणू काह1 ते दोघे आपले एकतफŠ ‹वनोद
ऐकyयास उCसक
ु आहे त अशा थाटात Cयाने बोलणे स=
ु केले. जेनीला वाटले तो अभयचा LमM आहे cहणन
ू
ती आदराने Cयाtया ‹वनोदाला त•डदे खले हसत होती. Cयांtया सद
ु ै वाने बनHला पल1कडtया टे बलावर
नक
ु तेच आलेले दांपCय 5दसले व Cयाने न•या जोमाने आपला मोचा^ [तथे वळवला.
"इथे थो†या लोकात आपdयाला [नवांतपणे बोलायला Lमळत नाह1, तर पाच•या मजdयावरtया
सवाpना खल
ु े असणा…या बफ
ु े हॉलम~ये तर ‹वचारायलाच नको!” जेनी cहणाल1. “cहणन
ू मी "nपेशल

डाय[नंग gम' म~ये आपdया दोघांtया जागा राखीव करायला सांगते. मी आधीच जहाज कंपनीकडून दोनअडीच तास मोकळा वेळ मागून घेईन. तो के•हा Lमळे ल हे मी फार आधीपासन
ू सांगू शकणार नाह1."

"काह1 हरकत नाह1. पण मा•या बरोबर माझी पCनी व दस
ु रं एक दांपCय आहे . Cयांना मी ....."
"जgर आण, का नाह1? cहणजे माझीह1 ओळख होईल.”

अभय आपdया कॅIबनम~ये गेला. सद
ु ै वाने बॅनजH पती-पCनीह1 तेथेच होती. Cयाने सवाpना उCसाहाने

Cयाtया जेनीशी झालेdया संवादाचा अहवाल 5दला.
जा."

"मला आपल1 एक सं~याकाळ कुणा अनोळखी •य`तीशी काढायची नाह1," पोLलन कडाडल1. "तू
सRरताने, "मी मा•या संगीत Pेमापायी •कंवा तंबो…याची साथ करायला गायक-वादकांबरोबर कधी

कधी लहानसहान दौरे केले आहे त; माझी हरकत नाह1 तc
ु ह1 [तtयाबरोबर जेवायला गेलात तर," असा
5दलासा 5दला.

"आणखी एक गोXट," पोLलन पढ
ु े cहणाल1.

"तू न•हता ते•हा आमची एका दांपCयाशी ओळख

झाल1 व आcह1 आज सं~याकाळी साडेआठला Cयांtयाबरोबर 'मRरना' म~ये •फश खायला जाणार आहोत."
पोLलनने आपले बोलणे संपवले न संपवले तोच फोन खणाणला.
"अभय, मी जेनी बोलतेय. मला आज सं~याकाळची स{
ु ट1 Lमळाल1 व cहणन
ू मी आज सातचे

'nपेशल रे nटोरां'म~ये रे झव|शन केले आहे ."

अभयने इतरांना ह1 बातमी सांˆगतल1.
सCयजीत लगेच cहणाला, "मग तू Cया मल
ु 1बरोबर जा व जेवण संपdयावर आमtया रे nटोरांम~ये
ये."
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ए•हाना साडेसहा वाजले होते cहणन
ू अभय तयार1ला लागला. तो तयार होऊन जायला [नघाला तो

पोLलनने Cयाला हटकले.

" अभय, लqात ठे व,” पोLलन cहणाल1. “फारसं Lशqण नसलेdया व सैल नी[तमUेtया मल
ु 1च

जहाजावर नCृ य-गायन करायला येतात. मला तर ह1 मल
ु गी 'सोनं खोदणार1' वाटते. तू तझ
ु ं पाक‚ट घर1च

ठे ऊन जा कसा. कंपनीने जेवणाचे पैसे आधीच [त•कटातन
ू वसल
ू कgन घेतले आहे त. वाईन वगैरे मागवल1
तर Iबलावर त•
ु या कॅIबनचा नंबर दे ."

अभयने [नमट
ू पणे [तजोर1त पाक‚ट ठे वले व तो बाहे र जायला [नघाला. सCयजीत Cयाtयाबरोबर

बाहे र आला.

" अभय,

she’s a hot chick."

अभयला ते आवडले नाह1.
"स’या, तू cहणतो ते मला व सा…या जहाजाला मा5हत आहे . पण आज प5हdयांदा एका पाvचाCय

•य`तीला आपdया अb‹वतीय संगीताची महती सांगyयाची संधी Lमळतेय cहणन
ू मी जातोय."
अभय गेला तर जेनी Cयाची वाट पहात होती. बारट“ डर काय ‹पणार हे ‹वचारायला आला.

"अभय, मी अधH बाटल1 रे ड वाईन मागवते; PCयेकाला दोन ”लास येतील." अभयने हो cहटले. (पण मनात
'सोनं खोदणं स=
ु झालं वाटतं!’ अशी पाल चक
ु चक
ु ल1.)

अभयने सॅमन मागवला, जेनीने ˆचकन. रे nटोरांमधील PCयेक जण आपdयाकडे पहात आहे असा Cयाला
भास झाला.
"तल
ु ा हे मनोरं जन कCया^चे काम कसे Lमळाले? तझ
ु े येथील आयXु य मला तर1 रोमांचकारक वाटते,"

अभयने ‹वचारले.

"हो, आहे च ते. PCयेक मल
ु 1ला येथे काम करyयाचे nव•न असते, कारण येथे nटे जवर तम
ु ची कला

दाख‹वyयाचा अनभ
ु व Lमळतो; इतकेच न•हे , तर आcहाला Lशqकांकडून नCृ य, गायन व अLभनय Sया [तmह1 कला
Lशकायला Lमळतात."

"पण Cयासाठ‡ [नवड होणे फार कठ‡ण असेल."
"एका मो–या 5द•यातन
ू च जावे लागते cहणाना. जहाजावर1ल पर1qक आमची Sया [तmह1 कलात चाचणी

घेतात व शेकडो उमेbवारातन
ू पmनास [नवडतात. मग Cयांची कसोशीने पर1qा घेऊन आमचा पंचवीस कलाकारांचा
संच बनवतात . आcह1 मनोरं जन कर1त नसतो ते•हा इतरह1 कामे करावी लागतात."
"cहणजे तम
ु चे काम सोपे नाह1."

"हो, पण मला सगळी कामे आवडतात. Lशवाय जहाज आमचे राहyयाचे व खाyया‹पyयाचे लाड करते व
पैसाह1 चांगला Lमळतो."
"तल
ु ा भाऊ वगैरे?" अभय. Pvन ‹वचारdयावर Cयाला आपण तो ‹वचारायला नको होता असे वाटले. पण

जेनीने ते मनावर घेतले नाह1.

"हो, मला एक भाऊ आहे , तो mयय
ू ॉक^मधील जे.पी. मॉग^न Sया वॉलn„1टवर1ल कंपनीत अथ^‹वvलेषकाचे

काम करतो."

"वाह, छान. पण तल
ु ा Sया कलांची आवड कशी लागल1?"
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"मा•याकडे Lमशीगन य[ु न•हLस^ट1ची एम. एफ. ए. - cहणजे माnटर ऑफ फाईन आट^ nची- पदवी आहे ."
आता अभयला बाहे र 5दसणा…या अथांग सागरात उडी मारावी असे वाटू लागले. सद
ु ै वाने सम™
ु व

Cयाtयामधे एक मोठ‡ बे-‹वंडो होती.

"आता तम
ु tया संगीताबbदल मला सांग. पण फार टे ि`नकल बोलू नको," जेनीने ‹वचारले.

"अगद1 बरोबर बोलल1स. मी तल
ु ा सांगतो ते कदाˆचत अध^सCय असेल. पण तम
ु tया- आमtया

संगीतातील एक मोठा फरक cहणजे तम
ु चे संगीत भौ[तक आनंद दे yयासाठ‡ आहे . ते माणसाला ब5हमख
ु^ करते;
याउलट आमचे संगीत ऐकणा…याला अंतमख
ु^ करते व हळूहळू समाधीPत नेत.े गायक •कंवा वादक आपले संगीत

ईvवराकडे पोहोचyयाचा एक माग^ समजतो. अथा^त आमtया संगीतातह1 शंग
ृ ार, वीर, कgण वगैरे रस असतातच."
"शंग
ु tया िnपRरtयअ
ु ल संगीतात कसा बसतो?"
ृ ार रस तम

"तीच तर गंमत आहे . वरकरणी दोन मानवी जीवांमधील शंग
ृ ाराबbदल गायक गात असला तर1 तो Cयाला

šीकृXण-राधा •कंवा प=
ु ष-Pकृती , जीव-Lशव Sयांtया एकाCमतेचे Pतीक समजतो."

" अभय, हे फार जड झालं," जेनी हसत cहणाल1. अभयने मग [तला थोड`यात Sया आ~यािCमक

कdपनांबbदल सांˆगतले. ती लqपव
^ ऐकत होती. ते सांगताना अभय कागदावर आकृCया काढत होता व
ू क
Lलह1त होता.

" दस
ु tया संगीतात गायक •कंवा वादक जी रचना गात •कंवा वाजवत असेल,
ु रा फरक cहणजे तम

Cयाचे नोटे शन Cयाtयासमोर असते. 5हंदn
ु थानी संगीतात ते नसते. Cयात [नर[नराळे ‘राग’ असतात व
PCयेक रागाचे थोडे [नयम असतात. पण हे [नयम इतके Lशˆथल असतात क‚ ते पाळून कलाकाराला

Cयाtया कdपनाश`तीला मोकळी सोडyयास भरपरू वाव Lमळतो. nवैर आलापी हा आमtया संगीताचा

आCमा आहे - जो जवळ जवळ तुमtया संगीतात नाह1च. cहणन
ू PCयेक गायक तोच राग [नर[नराoया
त…हे ने गातो."

अभयचे कागदावर Lलह1णे चालच
ू होते.

“तम
ु चे संगीत [नर[नराoया वाbयांtया मेळातन
ू [नमा^ण होते,” तो पढ
ु े cहणाला; “Cयामळ
ु े

[नर[नराoया वाbयांना व Cयांtया वादकाला आपापल1 वेगळी वैLशX{ये दाखवyयास वाव Lमळत नाह1.
आमtयाकडे अनेक वाbये आहे त व ते वाज‹वणारे एकल कलाकार आहे त.”
“आता शेवटले सांगतो. जm
ु या शाnMाPमाणे PCयेक रागाची वेळ ठरलेल1 असते व एक राग अनेक

रस व भावना •य`त कर1त असला तर1 Cयाtया सरु ात मu
ु यCवे एकच रस असतो.”
होती.

जेनी Cयाtयाकडे लहान मल
ू आवडते खेळणे Lमळाdयावर कसे डोळे ‹वnफाgन पहाते तशी पहात
"पण हे मी ऐकdयाLशवाय मला कसे कळणार?"
"Right on, young lady! मी तल
ु ा सव^ Pमख
ु गायकांtया व वादकांtया [नर[नराoया वेळी

वाजवdया जाणा…या रागांtया लहान लहान ि`ल•स पाठवीन. Cया तू ऐक आ§ण तल
ु ा काय वाटते ते तीन
5दवसांनी मला सांग."
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"न`क‚! मी •कतीह1 Iबझी असले तर1 ऐकेन!"
अभयने घ†याळाकडे पा5हले. जवळ जवळ अडीच तास कसा गेला हे कळले न•हते.
वे„ेसने वा=णीचे Iबल आणले. अभयने ते उचलyयाआधी ते जेनीने उचलले.
"मला दे ऊ दे ," अभय अजीजीने cहणाला.

"नाह1, मी तल
ु ा जेवायला बोलावलंय; Lशवाय आcहा मनोरं जनकCयाpना आपdया मजHtया पाहुyयांचे

आदरा[त¨य करyयासाठ‡ एक भUा Lमळतो, Cयातन
ू मी हे Iबल दे त आहे ."

नवीन अनभ
ु वाचा आनंद अभयtया रोमारोमात Lभनला होता. आता आपण आपdया LमMांना भेटलो क‚ ते

आपdयाला उCसक
ु तेने "कसं झालं?" असं ‹वचारतील असे Cयाला वाटले. पण तसे काह1 झाले नाह1. तो जाऊन

Rरकाcया खच
ु Hवर बसला पण Cयाची कुणीह1 दखल घेतल1 नाह1. मग Cयानेच न•या पाहुyयांशी nवतःची ओळख
कgन 5दल1. अधा^ तास झाला तर1 कुणी Cयाtयाशी बोलेना cहणन
ू तो उठला व डेकवर गेला.

तीन 5दवसानंतर तो जेनीtया फोनची अपेqा कर1त होता. पण दोनच 5दवसांनी [तचा फोन आला.
" अभय, मी तू पाठ‹वलेलं सव^ संगीत ऐकलं. आज दप
ु ार1 'हाय ट1' ला आमtया संचाचा काय^8म आहे ; Cया

आधी तू पंधरा Lम[नटे लवकर ये, cहणजे आपdयाला बोलता येईल, " ती उCसाहाने cहणाल1. अभयने इतरांना ह1
बातमी सांˆगतल1, पण पोल1नने सवाpतफ|

“We have plans” असे

उUर 5दले.

अभय गेdयावर जेनी Cयाtयासमोर बसल1. “अभय,” ती भारावन
ू cहणाल1, “तझ
ु ं संगीत ऐकून

मला एका वेगoया जगात गेdयासारखं वाटलं. आ§ण तू पाठ‹वलेले बरे चसे सकाळचे व सं~याकाळचे राग
Cया Cया वेळीच गायला हवे असेह1 वाटले.”

“तझ
ु े कान चांगले आहे त,” अभय cहणाला.

काय^8म संपला. तो उठणार तोच Cयाtया खांbयावर कुणीतर1 टॅ प केले. Cयाने पा5हले तो ती जेनी होती.
"मी तल
ु ा मा•या संचाशी ओळख कgन दे त.े "

"Sure" अभय

cहणाला व गेला.

"जेनीने आcहाला तc
ु ह1 सांˆगतलेल1 सव^ मा5हती 5दल1 व आcह1 सवाpनी तम
ु चे नवे संगीत ऐकले," Cयांचा

5द”दश^क cहणाला. "आमtया काय^8मात ‹व‹वधता आणyयासाठ‡ आcहाला Cयाचा न`क‚च उपयोग होईल.
तम
ु tयाबरोबर आcह1 फोटो घेऊ शकतो काय?"

अ=णने ' अहो ‹वचारता काय? एरवी आcहाला कोणी कुMं ‹वचारत नाह1," हे सांगyयाचा मोह आवरला.

"मग मला आधी फ`त अभय बरोबर फोटो हवाय," जेनी जवळ येऊन Cयाला Iबलगत cहणाल1. जेनीनंतर
सव^ संचाने अभयला म~यभागी ठे ऊन आपला फोटो घेव‹वला.
"अभय, तझ
ु ी ईमेल दे . मी तल
ु ा फोटो पाठवीन," जेनी cहणाल1.
Cयानंतर जे•हा जे•हा अभय डेकवर •कंवा इतर 5ठकाणी •फरताना 5दसला क‚ जेनी लगबगीने

Cयाtया बरोबर चालू लागे •कंवा Cयाला एखाbया शांत जागी बसवन
ू संगीतावर Pvन ‹वचारणे स=
ु कर1.
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[तtयाबरोबर LमM •कंवा मैIMण असल1 तर ती Cयांना सरा^स सोडून दे ई. अभयला ते आवडत असले तर1
आपdयाला कुणी पाह1ल ह1 धाकधक
ू Cयाला Mnत कर1.

दोन 5दवसानंतर •हॅल“टाइmस डे होता. चौघे Pवासी आपले जेवण घेऊन ‹वnतीण^ गtचीत गेले, व मधोमध
vवेत वा=णीची बाटल1 ठे ऊन ग•पा मार1त जेवणाचा मझा घेऊ लागले. मग ते मनोरं जनाtया काय^8माला गेले. तो
संपdयावर अभयला झोप येत होती cहणन
ू तो आधी कॅबीनकडे जाyयास [नघाला. कॅIबनजवळ आला तो Cयाला
एक भलेमोठे , जवळ जवळ दोन फूट लांबीचे व एक फूट =ं द1चे •हॅल“टाईन डे काड^ दाराला ˆचकटवलेले 5दसले.

अभयने ते उघडले तर Cयात ते कुणाकडून आले व कुणासाठ‡ होते ह1 मा5हती न•हती. फ`त Lल5हले होते, "Thanks

for having dinner with me. I am sure what you taught me will change my life and
music for the better".
इत`यात मागून Cयाला सRरताचा Pvन ऐकू आला, "कुणाचं आहे ते एवढं मोठं काड^?"

"काह1 मा5हत नाह1. चक
ु ू न कुणीतर1 आपdया दारावर ˆचकटवलंय."
तेवªयात रे बेका [तथे आल1.

"रे बेकाला bया; ती ते Wयाचे Cयाला पोहोचवेल." असे cहणन
ू सRरता आत गेल1. रे बेका अभय जवळ आल1 व

अगद1 हळू आवाजात cहणाल1, "सर, ते काड^ तम
ु tयासाठ‡ आहे . ती मनोरं जन संचातील जे[नफर ते ˆचकटवायला

आल1 होती ते•हा मी इथे होते. मी [तला 'हे कॅIबन Pधान सरांचं आहे ' असे सांगताच ती cहणाल1, ‘मला मा5हत आहे .’
bया मला मी Cयाची ‹वdहे वाट लावते.”
जहाजातन
ू उतरायची वेळ झाल1. कॅ•टन, जेनी, मu
ु य अˆधकार1, मनोरं जन संचाचा 5द”दश^क असे पाच-सहा

जण [नरोप दे yयासाठ‡ उभे होते. अभय जेनीजवळ गेला ते•हा [तने, "अभय, हे कॅ•टन J“डन अले`झांडर, माझे
•फयाmसे," अशी Cयाची ओळख कgन 5दल1.

"तc
ु ह1 जेनीला बहुमोल मदत केल1 Sयाबbदल मी तम
ु चे आभार मानतो. या इकडे, मी तc
ु हाला कॅ•टनची

एक ‹पन भेट cहणन
ू दे तो."
अभय गेला.

"Lमnटर Pधान," आपले श«द तोल1त कॅ•टन J¬डन cहणाले. "तम
ु चा समाज एकूण िnMयांtया बाबतीत

परु ाणमतवाद1 व भावना रोखन
ू धरणारा आहे हे मला मा5हत आहे . पण Cयात माणस
ु क‚ला अवसर नसावा हे बरोबर
नाह1. ‹वशेषतः अमेRरकेत तीस वष| राहूनह1 तम
ु ची वागणक
ू अशी घस
ु मटलेल1 का?" असे cहणन
ू Cयांनी

आपdया [नoया IJफकेसमधन
ू जेनीने अभयला पाठ‹वलेले •हॅल“टाईmस डे काड^ काढले. अभयला ध`का बसला.
"तc
ु ह1 जेनीला जी मा5हती 5दल1 Cयामळ
ु े ती तc
ु हाला दै वताPमाणे मानू लागल1, कारण संगीत हा [तचा

~यास आहे . [तने मला तम
ु tयाबbदल सांगून 'मला मा•या भावना •य`त करता येतील असे काड^ आणन
ू bया,' असे
आवजन
ू^ सांˆगतले. आ§ण तc
ु ह1 ते काड^ परत पाठ‹वले? बरं झालं रे बेका ते घेऊन आल1 ते•हा जेनी तेथे न•हती. नाह1
तर [तची काय अवnथा झाल1 असती Sयाची मला कdपना5ह करवत नाह1."
"I

am really sorry," अभय

cहणाला.

“दोन आभाराtया ओळी Lल5हdया असCया तर [तला •कती बरं वाटलं असतं! जाऊ bया.”

"bresssndsssssn," जेनीने हाक मारल1. "लवकर इथे ये, लोक आपला [नरोप घेतायेत."
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