
(मळू प्रसिद्धी - दैसिक महाराष्ट्र टाईम्ि, िंपा. द्वा भ कसणिक, म ंबई, ०३ िप्टेंबर, १९६७) 

महाराष्ट्र व बंगाल या प्रांतात गाण्याच ेवेड िवित्र आढळते. बंगालमध्ये लोक िंध्याकाळी सिरावयाि ि जाता 

िंगीतशाळांत जातात व महाराष्ट्रात मंत्र्यापाििू मोटर ड्रायव्हरपयंत िगळे गाण ेआवडीिे ऐकतात. सिदाि अिा िमज आह.े बंगालचे 

माहीत िाही, पण महाराष्ट्रात मात्र महारासष्ट्रयांचे गायिप्रेम ह े एक िांस्कृसतक वारिा म्हणिू गौरसवले जाते. िाट्य, कला इ. 

महाराष्ट्राच्या िांस्कृसतक वारिाच्या िविच दाव्यांच ेप िमूिल्यमापि करावयाची वेळ आता आली आह ेआसण या बाबतीत िंगीत हा 

काही अपवाद मािण्याच ेकारण िाही. 

सगंीत-पे्रम उथळ तर नव्हे? 

महाराष्ट्रात िंगीतकार व श्रोते, मिैली आसण िंगीत िाटके, िंगीतशाळा आसण िंगीतकारांच्या प ण्यसतथ्या यांचा तिे 

पासहले तर ि काळच आह.े परंत  गायकांची गायिासवषयी, श्रोतयांची गवई व गायि या सवषयी, व टीकाकारांची गायि-गवई-श्रोते या 

िवांसवषयीची मते पासहली की महाराष्ट्राचे िंगीतपे्रम ह ेअसभरुचीच्या स्वरूपाचे िििू आवडीसिवडीच्या पातळीचचे आह ेकी काय 

अशी दाट शंका यऊे लागते. आसण याहूि भयप्रद गोष्ट म्हणजे आपण ज्या िंगीतपे्रमाच े एवढे कोडकौत क करूि घतेो ते 

आवडीसिवडीच्या स्वरूपाचचे आह ेयाबद्दल कोणाला सवशेष खंतही वाटलेली सदित िाही. 

नवनननमितीतील अडथळे 

याबद्दल खतं वाटण्याचे कारणच काय? अिाही प्रश्न सवचारला जाण्याची शक्यता आह.े यािंबंधी थोडक्यात एवढचे 

िांगता येईल की िाधारणाचा बडेजाव व अस्िलाची उपेक्षा याम ळे एकंदरीत कलाक्षते्रातच िवसिसमितीि जबरदस्त अडथळे सिमािण 

होत अितात. आसण सिदािपक्षी कलारसिकांिी तरी ह े अडथळे दरू करण्याचा प्रश्न आपल्या सजव्हाळ्याचा मािण े जरूर आह.े 

कदासचत आवड व असभरुची यांच्या स्वरूपासवषयी असधक सवचार केल्याि प्रश्न असधक स्पष्ट होईल. 

आवडननवड आनि अनिरुची यातील िेद 

आवडसिवड ही प ष्ट्कळशी वैयसिक, अिेकदा अकारण व बऱ्याच वेळा अिंय सिक बाबींिी सिमािण झालेली अिते. 

अमका गवई मला आवडतो कारण तो गात अितािा माझ्याकडे बघिू दोिदा "प ढे येऊि बिा" अिे म्हणाला; वा अमका गवई 

चांगला कारण तो गायला बिला की पहाटे चारपयंत गातो; वा अमका गवई मला आवडतो कारण गातािा तयाचा आसवभािव अगदी 

रंगल्यािारखा अितो. ही िारी उदाहरण ेआवडीसिवडीची होत. 

या उलट असभरूचीमाग ेएक व्यापक, सिसित व तासववक स्वरूपाची भसूमका अिते. गायि आवडले कारण गायकाि े

राग प रा िाकार केला; वा वादि आवडले कारण वादकाचा हात िाि होता - ही सवधािे असभरुचीतिू उद्भवली आहते. राग म्हणजे 

काय व सवसशष्ट राग प रा गायला गलेा अिे केव्हा म्हणावयाचे, यासवषयीच्या व्यापक व सिसित िमजािेच पसहले सवधाि शक्य झाले 

आह.े "वादकाचा हात िाि आह"े याही सवधािात गत (वाद्य ितार वा व्हायोसलि इ. अिल्याि) वा अक्षरे (तबला, मदृगं इ. वाद्यांच्या 

आवडीननवडी आनि अनिरुची यातील सीमारेषांची गल्लत 

अशोक दामोदर रािडे 

 



बाबतीत) िाि सिघाल्यासशवाय िादाकृती स्पष्ट व िंपणूि उभी राहत िाही, व पयाियािे बंसदश सिद्ध होत िाही, अशी सिसित िमज 

आढळते व याही बाबतीत 'बोलसवता धिी' (कॉन्शि वा अन्कॉन्शि) असभरुचीच होय यासवषयी शकंा वाटण्याच ेकाही कारण सदित 

िाही. 

अनिरुचीची वैनिष््टये 

सिद्धांतातूि उपसिद्धांत सिघावा, तयाप्रमाण ेवरील असभरुची-लक्षणांतूि सतची इतर वैसशष््टयेही उद्भवतात. असभरुचीमाग े

एक सिसित तासववक व व्यापक भसूमका अिल्यािे तयासवषयी चचाि, परस्पर सवचारसवसिमय होण े यांची शक्यता अिते. िाधार, 

िोपपसिक सववेचि व पररणामतः मळू भसूमकेच ेपररवतिि या गोष्टी असभरुचीबाबतच िंभविीय आहते. उदाहरणाथि, 'ठ मरी गायिात 

रागमतूी प ढे उभी करण ेह ेगायिाचे उद्दशे्य िििू एका ढोबळ भावसस्थतीला, सततक्याच िंसदग्ध पण िांगीसतक दृष््टया पणूितेिे आकृतीमय 

अशा िादाकृतींिी िजसवण ेह ेठ मरीचे ध्येय अिते' अिे िांसगतल्यावर 'ठ मरीगायिात रागसवस्तार श द्धतेिे होत िाही' अिे तक्रारखोर 

ि रात म्हणणाऱ्याचे पररवतिि होण ेशक्य आह.े 

परंत  पिंती-िापिंतीसवरुद्ध अपील िाही. "ते काहीही अिो, मला तयाचे गाण ेआवडत िाही" अिा ठाििू सिणिय 

दणेाऱ्याशी किली चचाि व किला सवचारसवसिमय! िॅम्य अल जॉन्िि म्हण ेतयाप्रमाण े"िोबडी कॅि बी कसन्व्हन्स्ड अगेन्स्ट सहज ओि 

लायसकंग"! 

अनिरुचीचा आधार : सामानिक ससं्कार सनंचत 

आवडसिवड व असभरुची यांतील प ढील िरक तर िारच महववाचा आह.े आवडसिवड ही वैयसिक अिते. असभरुची 

िामासजक अि ू शकते. िामासजक िंस्कारांच्या िंसचताचा भार घऊेि असभरुची वावरते. उलटपक्षी वैयसिक िंवेदिािंसचत व 

िंस्कारघटक यांच्या आधारे आवडसिवड आपला िंिार थाटत अिते. एका सवसशष्ट कालखंडात एकंदर िंगीतसवकाि व तयाची सदशा 

यावर दोि शिींचे सियंत्रण अिते. एक म्हणज ेअसभरुची, व द िरी शिी म्हणजे व्यसिभतू कलावंतांची कलाजाणीव. पैकी असभरुची 

ही वर म्हटलेल्या िामासजक िंस्कारिंसचतातूि आकार घतेे. उदाहरणाथि, मराठी िाटकाचे जन्मदाते सवष्ट्ण दाि भावे यांिा कािडी खेळ 

बघिू जेव्हा िाटक रचण्याची स्िूती झाली तेव्हा कािडी िाटकातील ितृयाचा भाग गाळूि तया जागी कीतििाच्या परंपरेत बिणारे मािक 

शास्त्रीय गायिाच ेतयांिी केलेले म बलक उपयोजि म्हणजे ततकालीि असभरुचीच्या सियंत्रणशिीचे िसलत होय. 

वैयनिक ससं्कार 

या उलट वैयसिक आवडसिवड ही व्यसिगत िंस्कार-घटकांिी सिसित व सियसमत होते. उदाहरणाथि, मास्टर 

दीिािाथांचे अमराठी वाटणारे उच्चार व तयातूिच शब्दाला जरािे दांडगाईिे ि टे काढूि जोमदार स्वरमासलकांिी िजविू टाकण्याच े

तयांचे प्रभावी गायितंत्र. यात व्यसिगत िंस्कार व िजििशिी यांचाच भाग होता ह ेसवचारान्ती पटण्यािारखे आह.े 

वरील िाऱ्या प्रपचंात आवडसिवड व असभरुची यांचे स्वरूप काय अिते याचा काहीिा तपशीलवार सवचार केला. 

आवडसिवड व असभरुची यात असभरुचीला िंगीतसवकािाच्या दृष्टीि ेउजवे मािता येईल काय या प्रश्नाचे उिर ि रुवातीलाच होकाराथी 

सदले आह.े तयाचप्रमाण े असभरुची व िंगीतकारांची कलाजाणीव यांच्या सियंत्रणातिूच िमाजातील कोणतयाही एका सवसशष्ट 

कालखंडातील िंगीतसवकाि होत अितो अिेही म्हटले आह.े कदासचत अिा प्रश्न सवचारला जाईल की या दोि भसूमका परस्परसवरोधी 

िाहीत काय? एकदा वैयसिक आवडीसिवडीि िाक म रडल्यावर कलावंताच्या वैयसिक पिंतीला वेगळे महवव का? 



बंडखोर हाही परंपरेचा सखोल अभ्यासक 

याला उिर अिे की कलावंताची वैयसिक आवडसिवड ही इतरेजिांच्या वैयसिक आवडीसिवडीपेक्षा वेगळ्या दजािची 

व जातीची अिते. तयाम ळे िामासजक स्वरूपाच्या असभरुचीबरोबरच िंगीतसवकािाची सियंत्रक शिी म्हणिू तयाचाही उल्लेख केला. 

कलावंताला उपलब्ध िामासजक िंस्कारिंसचत, तयातील ि प्त पण सिसमितीक्षम प्रवाह, तयाचप्रमाण े तयातील रूढ पण सिजीव व 

ठोकळेबाज िंकेत या िवांची जाणीव अिते. तयाची िवसिसमिती ही ह्या िवि बाबी जमेि घऊेि होत अिते. क्रांसतकारक, बंडखोर व 

िव्या वाटा चोखाळणारा अिे ज्याच े वणिि केले जाते अिा कलावंतही ज्यासवरुद्ध बंड करतो तयाचे खरे स्वरूप िमजत अितो. 

सकंबहुिा इतरांपेक्षा असधक चांगल्या तऱ्हिेे जे आह ेतयाची जाणीव अिल्याम ळेच 'काय व्हायला हवे' व 'ते किे शक्य होईल' ह ेतो 

ओळख ूशकतो. तो परंपरेचा भंजक िििू सतचा एक िखोल अभ्यािक अितो. कलावंताच्या आवडीसिवडीला इतरांच्या वैयसिक 

आवडीसिवडीपेक्षा वेगळे का काढले याची आता कल्पिा येईल. कलावंताच्या बाबतीत वैयसिक असभरुची अिा शब्दप्रयोग केला 

तरी चाल ूशकेल. 

इतरांच्या वैयसिक आवडीसिवडीपेक्षा कलावंताच्या आवडीसिवडीि वेगळे काढण्याची व सतचा दजाि वेगळा 

मािण्यामागील भसूमका स्पष्ट केली. परंत  िामासजक असभरुचीि वैयसिक आवडीसिवडीपके्षा योग्य का म्हणावयाच े याचा सवचार 

करावयाचा रासहला आह.े 

वैयसिक आवडसिवड ही अकारण व अिंय सिक बाबींिी सिमािण झालेली अिल्यािे एखाद्या सवसशष्ट िमाजातील 

सवसशष्ट कालखंडांतगित परंपरेतील चैतन्यतववांशी सतचे िाते ििण्याची शक्यता जास्त. याम ळे कलाप्रवाहात त टकपणा आल्याचा भाि 

होतो व यावर सविंबिू राहूि कलासवचार व आसवष्ट्कार झाल्याि तोही 'अबॅरप्ट' वाटतो. िवीि अििूही, क मार गंधवांच्या गाण्याची 

म ळे भारतीय िंगीत परंपरेत खोलवर आहते ह्या तऱ्हचेी जाणीव आवडीसिवडीतूि उगम पावलेल्या िंगीतासवष्ट्काराबद्दल होत िाही. 

िलगतेची, अखंडतवाची जाणीव ही महववाची, कारण सतच्याम ळे कलास्वाद व कलासवष्ट्कार भरीव होऊ शकतो. 

वैयसिक आवडीसिवडीपके्षा अथाित असभरुची (िामासजक) ही जास्त उपकारक अिते. िमाजाच्या िांस्कृसतक 

िंसचताचा भाग अिे असभरुचीच े स्वरूप अिल्यािे स्वाभासवकतः ती िाविसत्रक अिते. पररणामतः कलास्वाद व कलासवष्ट्कार हा 

त टक, ॲबरप्ट ि वाटता ि िंगत व प्रवाही वाटतो. 

 

 


