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(मळू प्रसिद्धी - िासित्य ििकार, िंपा. ग त्र्यं माडखोलकर, िासित्य ििकार िंघ सल., म ंबई मराठी ग्रंथ िंग्रिालय प्रकाशन, ज लै १९६९) 

 

वास्तसवक पािता िंगीतसशक्षणाच्या िमस्या या मळूात कलासशक्षणाच्या िमस्या अिल्यान े त्यांचा वेगळा सवचार 

करण ेसकतपत शक्य व योग्य आि ेअिा प्रश्न पडेल. परंत  कलासशक्षणाबाबत उद्भवणाऱ्या िमस्या दोन वगाात मोडतात ि ेलक्षात घतेले 

पासिजे. कािी िमस्या अशा अितात की ज्या िवाच कलांना िारख्या अितात. उदािरणाथा, कलासशक्षणाचा उद्दशे काय अिावा या 

सवषयीच े गरैिमज (िमाज, िरकार वा िंस्था यांच्या मनात अिलेले) िवाच कलांच्या सशक्षणाबाबत अडथळा सनमााण करतात. 

उदािरणाथा, कलासशक्षणाचा उद्दशे कलावंत सनमााण करण्याचा अिावा (ज्याप्रमाण ेवैद्यकीय सशक्षण दऊेन वैद्य, स्थापत्यशास्त्र सशकवनू 

स्थापत्यसवशारद तयार िोतो त्याचप्रमाण ेकलांच्या बाबतीत व्िावे) िा गैरिमज िवाच कलांना नडतो. याखेरीज कलासशक्षणात अशािी 

कािी िमस्या आिते की ज्या सवसशष्ट कलांप रत्याच मयाासदत आिते. उदािरणाथा, वैयसिक लक्ष दऊेन ग रुसशष्य परंपरेन ेसशक्षण दणे ेि े

िंगीतािारख े सचत्र इत्यादी कलांत आवश्यक आि ेका? सचत्र इ. दृश्यकलांमध्ये कालिंबद्ध आसवष्कार सवप ल अिल्यान े इसतिाि, 

तंत्रसवज्ञान इत्यादी अन षंसगक गोष्टींचे ज्ञान या क्षेत्रातील सवद्यार्थयााबाबत मित्त्वाचे ठरते सततके ते िंगीतादी कलांबाबत प्रस्त त ठरते का? 

इत्यादी. यातनू अथाातच दोन्िी कलांच्या सशक्षणाबाबत कािी सवसशष्ट िमस्या (त्या त्या कलांप रत्याच मयाासदत रािणाऱ्या) सनमााण 

िोतात ि ेस्पष्ट व्िावे. म द्दा अिा की िंगीतसशक्षणातील िमस्यािी याच प्रकारे दोन वगाात सवभागनू सवचारात घ्याव्या लागतील. िवा 

कलांना िारख्या अिणाऱ्या सशक्षणिमस्या आसण नतंर िंगीतक्षते्राप रत्या मयाासदत अिणाऱ्या सशक्षणिमस्या अिा िा क्रम रािावा. 

कलासशक्षणाचा उद्दशे कलावंत सनमााण करण्याचा अिावा या िमजाम ळे उभ्या रािणाऱ्या िमस्या जबरदस्त आिते. 

कारण एकदा ि ेमलूसवधान मान्य केले की कलावंत 'सनमााण' करण ेि ेस्वरूपतः अशक्य अिल्यान ेकलासशक्षणाचे शेकडा ९० प्रयत्न 

िी उधळपट्टी ठरते. आसण अिल्या अन त्पादक कामाकडे आप लकी रािू द्या, ििान भतूीने पािण्याििी कोणी तयार नितो. तेव्िा  

म ळात ि ेलक्षात घ्यायला पासिज ेकी कलासशक्षणाचा उद्दशे कलावंत सनमााण करण्याचा अितो ि ेफार मयाासदत अथााने खरे आि.े 

कलािंबद्ध तांसत्रक आसण सशकसवण्यािारख्या गोष्टींच े सशक्षण दणेे, त्या बाबतीतले आडाखे, तोडग,े पद्धती वगरेै िमजावनू िांगनू 

सवसशष्ट कायाक्षमता आसण कौशल्य प्राप्त करून दणेे, आसण या िवा तांसत्रक बाजपूलीकडे क ठे तरी 'कलावंतत्व' अिते याची जाणीव 

करून दणे े ि े कलासशक्षणाचे काम अिते. म्िणजे प्रत्यक्षतः कलासशक्षणाम ळे िाधक कलेच्या जाणीवेपयंतच जातो. आसण 

आसवष्कारातील आवश्यक ती फि तांसत्रक कौशल्येच कलासशक्षण त्याच्या िातात दऊे शकते. िंगीताबाबत (मी फि गायन-

वादनाबाबत बोलत आि)े अिे म्िणता येईल की आवाज तयार करून घणेे, वाद्याबाबतीत िात वाद्यावर नीट 'ठेऊन' घणे,े ताल, स्वर, 

राग इ. सवषयी आवश्यक ती िाम ग्री (अन क्रम ेठेके वा बोल, स्वरस्थाने, सचजा इ.) उपलब्ध करून दणे ेया व अशा गोष्टींचेच सशक्षण 

दतेा येईल. कलावंत किे बनावयाचे ि ेिांगता यायच ेनािी पण कलावंत म्िणजे काय याबद्दल कल्पना दतेा येईल. सजथनू िाधकाला 

कलेच ेि जाण दशान िोईल अशा टप्पप्पयापयंत त्याला नेऊन िोडण ेआसण आसवष्काराथा लागणाऱ्या तांसत्रक कौशल्यांवर सवसशष्ट दजााच े

प्रभ त्व आसण अमंलबजावणीतील क्षमता त्याच्या अंगी आणण ेएवढचे कलासशक्षणाचे काम आि.े यासशवाय कशाचीिी अपेक्षा ठेवण े

आसण मग सतची पतूी झाली नािी म्िणनू कलासशक्षण ि े सनरुपयोगी वा अन त्पादक म्िणण े यात कलास्वरूपासवषयी अज्ञान सदिते 

आसण कलासशक्षकावर व िाधकावर सवनाकारण अन्याय िोतो. 

कलाशिक्षण 

अशोक दामोदर रानडे 
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कलासशक्षणाच्या अभ्यािक्रमाबाबतिी अशाच िावासत्रक िमस्या आिते. िवा सवद्यार्थयांना िारखा अभ्यािक्रम अिण े

इष्ट आि ेका? कला िी गोष्टच म ळी (िमष्टीशी सनगसडत अिली तरी) व्यिीतनू उदू्भत िोणारी आि,े सतचे पररणाम िामासजक अिले 

तरी सनसमाती वैयसिक अिते इ. सवधानांच्या पार्श्ाभमूीवर अभ्यािक्रम प्रत्येक सवद्यार्थयााच्या लायकीन िार, क्षमतेन िार वेगवेगळा 

अिावा अिे वाटेल. पण इथे प न्िा एकदा कलासशक्षणाच्या उद्दशेासवषयींचे सववेचन ध्यानात आणावे. सवद्यार्थयाान िार अभ्यािाचा क्रम 

बदलावा पण अभ्यािक्रम तोच ठेवावा अिा सनष्कषा काढता येईल. म्िणजे अिे की तांसत्रक कौशल्ये आसण क्षमता या गोष्टी प्रत्यक्ष 

ताडून पािता येत अिल्याने त्यांच्या बाबतीत अथाातच एक पक्का आराखडा ठरवता येतो आसण या आराखड्याच्या कोणत्यािी 

टप्पप्पयापयंतचा सवद्याथी अिला तरी तांसत्रक बाबींत त्याचे अंसतम िाध्य कोणते व त्यािाठी त्याला सकती वाटचाल करावयाची आि े

ििेी सनसित िमजते. त्यान िार सवसशष्ट सवद्यार्थयांच्या बाबतीत सवसशष्ट गोष्टीवर भर सदला पासिज ेइ. बारीकिारीक तडजोडी केल्या की 

काम भागते. िंपणूा अभ्यािक्रमाचा आराखडा सवद्यार्थयाान िार बदलण्याची गरज न भािता कािी तपशील मागपे ढ े करण े इतकेच 

आवश्यक ठरते. तेव्िा कलासशक्षणाच्या उसद्दष्टान िार पािता प्रत्येक सवद्यार्थयाािाठी वगेळा अभ्यािक्रम ठेवण्याची गरज नािी. 

गायनाबाबतीत उदािरण घ्यावयाचे तर अिे म्िणता येईल की आवाज िवा लयीत स्वच्छ सफरला पासिजे िी तांसत्रक क्षमता िवांना 

िारखीच, फि कोणाच्या गळ्यात गमकेची तान अिेल निेल ते पािून त्यावर कमीअसधक भर द्यावा इतकेच. अभ्यािक्रम तोच ठेऊन 

अभ्यािाचा क्रम बदलावा अिे म्िटले ते या अथाान.े 

िवा कलासशक्षणात जाणवणारी सतिरी उणीव म्िणजे कलासवज्ञानाच्या स्वतंत्र अभ्यािाची क ठेच िोय नािी आसण 

त्याचप्रमाण ेअशा अभ्यािाच्या स्वयंपणूा मित्वाची जाणीविी नािी. प्रत्येक कलािमीक्षकाला "त ला यातले प्रत्यक्ष कािी करता येत 

नािी. मग न िता बोलतोि (वा सलसितोि) कशाला?" अिा जो िास्यास्पद प्रश्न सवचारला जातो त्यात कलासवज्ञानाच्या स्वतंत्र 

असस्तत्वासवषयीच ेअज्ञान प्रगट िोत अिते. कलासवष्कार करण े या एकाच ितेून े कलेसवषयी सशक्षण घणेारा पे्रररत अितो (आसण 

तिाच तो अिावा) अिे धरून कलेसवषयी सवचार केल्यान ेकलासशक्षण घणेाऱ्याची क चंबणा केली जाते. कलासवचार, कलािमीक्षा 

आसण कलासवष्कार ह्या कलाव्यविाराच्या िारख्याच मित्त्वाच्या तीन अवस्था िोत. कलासवचार िा जीवनातील इतर क्षेत्रांशी कलेचा 

िंबंध कोणत्या स्वरूपाचा अितो ि े शोधीत अितो, कलािमीक्षा िी कलेचेच स्वरूप िमजनू घणे्याच्या प्रयत्नात अिते, तर 

कलासवष्कार कलान भवाि प्रत्यक्षरूप दते अितो, अिे या सतन्िींच े वणान करता येईल. या सतन्िींना कलासशक्षणात स्थान समळाले 

पासिजे आसण या सतन्िींच े काया, असस्तत्वकारण, अभ्यािपद्धती या बाबतीतले स्वातंत्र्य मान्य केले पासिजे. एकाच अभ्यािकान े

कलाव्यविाराची िी सतन्िी अगंे पररप ष्ट करण्याचा चंग बांधला तर अथाातच िरकत म ळीच नािी. पण यातल्या कोणत्यािी एका 

अंगाचा अभ्याि करू इसच्छणाऱ्यान ेद िऱ्या अंगावरिी प्रभ त्व दाखसवले पासिजे अशी अपके्षा करून आपली स्वतःची भसूमका नीट 

बजावण्याच ेत्याच ेस्वातंत्र्य सिरावले जाता कामा नय.े कलासशक्षणात या सवचारधारेचे मनःपवूाक स्वागत व त्याचा प्रामासणक अतंभााव 

न िोण्यात कलाव्यविार ख रटा राितो ि ेजाणण्याची वेळ आता सनसित आली आि.े 

कलाव्यविाराचे व्यापक स्वरूप जाणनू घऊेन ज्याप्रमाण ेकलासशक्षणाला नवीन आशय दणे्याची आवश्यकता आि,े 

त्याचप्रमाण ेकलासशक्षणाचा चेिरामोिरािी बदलण्याचीिी गरज आि.े कलासशक्षण म्िणजे असतशय िालअपेष्टात, अविलेना िोशीत 

करीत रािण्याचे सदव्य अिे त्याच े उग्र सचत्र कायम सगरसवत रािण्याची गरज नािी. एकाग्र सचत्ताने, सनष्ठेने आसण किोशीने प्रयत्न 

करूनच क ठल्यािी ज्ञानशाखते प्रवेश आसण प्रगती िोत अिते. कलासशक्षणाचे वैसशष््टय ह्या िाऱ्या सक्रया असधक सनषु्ठरपण,े कडवपेण े

पार पाडण्यात अिते अिा िमज पोिला जाऊ नये. कलासशक्षण म्िणजे ज्याप्रमाण ेिितखेळत सशकसवणारी मााँटेिरी नव्ि ेत्याचप्रमाण े

मनावर उगाचच सवलक्षण ताण घऊेन, जीवनाला कडवटपण े िामोरी जाणारी श ष्क िठयोगी िाधना नव्ि.े कलासशक्षणाच्या 
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कठीणपणाचा बाऊ न करता, िाधकाचा आत्मसवर्श्ाि आरंभापािनूच खच्ची करणाऱ्या गढूवादी दतंकथांनी कलेचे प्राणािुती मागणारे 

स्वरूपच सबंबवत न रािता, िाधकाचा कलासवर्श्ात ज्याम ळे प्रवेश िोईल अशा सशक्षणपद्धतीचा अवलंब करण ेआता जरूर आि.े 

याचाच अथा अिा की कलासशक्षणाचा इतर क्षेत्रातील सशक्षणपद्धतीशी िमन्वय झाला पासिजे. ज्याम ळे िाधकाच्या 

िाती अिलेल्या ज्ञानाची त्याला समळणार अिलेल्या ज्ञानाशी िांगड घातली जाईल; ज्याम ळे ज्ञान म्िणजे अन करण अिे न वाटता 

व्यसिगत अन भव अिे ज्ञानाच ेस्वरूप त्याच्या लक्षात येईल; आसण ज्याम ळे त्याने आत्मिात केलेल्या कलान भवाने त्याच्या एकंदर 

भावसवर्श्ाची अथापणूा िंगती लागले; अशा िवा पद्धतींचा कलासशक्षणात अवलंब झाला पासिजे. याम ळे आज कलासशक्षणात फ कट 

जाणारा िाधकाचा वेळ, त्याचे श्रम आसण याम ळे त्याला िमखाि येणारे नैराश्य यांची कलाक्षेत्रातून िकालपट्टी करता येईल. 

कलासशक्षणात काय सकंवा इतरत्र काय शॉटा कटि ्वा पळवाटा नितात ि ेमान्य आि.े पण िाधनलेा असधक अन कूल मागाच नािीत 

अिे प्रसतपादन करण े म्िणजे केवळ आंधळेपणा आि.े आजच्या दृक्श्राव्य माध्यमांच्या जमान्यातिी घोकंपट्टीद्वारेच भाषा सशकण-े

सशकसवण े ि े जिे िास्यास्पद झाले आि,े तोच प्रकार कलासशक्षणातिी आि.े नवीन िाधने, नवीन पद्धती, सशक्षणक्षते्रातील नवीन 

दृसष्टकोन अशा िाऱ्यांचा मागोवा घते घते याप ढे कलासशक्षणाने आपला मागा चोखाळला पासिजे. कलासशक्षण मागािलेले रािूनिी 

कलाभ्याि आसण कलासवकाि मात्र प्रगत िोत राितील अिे िमजण ेम्िणजे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घणेचे आि.े 

ज्याप्रमाण े कलासशक्षण आसण इतर ज्ञानशाखांतील सशक्षणपद्धती यांची िांगड घातली गलेी पासिजे त्याचप्रमाण े 

ख द्द कलाक्षेत्रातिी असधक सनकटचे आंतर-कला-िंबंध प्रस्थासपत झाले पासिजेत आसण त्यांचे प्रसतसबंब कलासशक्षणात सदिले पासिजे. 

कला, ज्ञानशाखा यांच्यांत पद्धती, दृसष्टकोण या अमतूा पातळीवर दवेाणघवेाण िोते, तर सनरसनराळ्या कलांत अनेक वेळा प्रत्यक्षातल्या 

िमस्या िोडसवण्याच्या मतूा पातळीवरिी परस्पर व्यविार िोतो. जिजशा कला प्रगत िोतात तितिे त्यांचे आकलन ि ेस्वतेर कलांच्या 

आकलनावर अवलंबनू रािते िा सवचार कािी नवीन नािी. पण आमच्या कलासशक्षणात त्याचे असस्तत्व फार झाले तर तासत्त्वक 

पातळीवरच जाणवते. इतर कलांची ओळख आसण जमल्याि अभ्याि ि ेप्रत्येक कलोपािकाने आपले कताव्य मानले पासिजे. आसण 

सवशेष अभ्यािाचा सवषय म्िणनू कोणतीिी कला िमोर अिली तरी सतचे दशान कलाक ट ंबातील एक कला म्िणनू िोईल याची 

खबरदारी िवा कलासशक्षणात ितत घतेली गलेी पासिजे. इतर कलांच्या िंदभाात सवसशष्ट कला पािण ेि ेअभ्यािकाच्या दृष्टीन ेअगंभतू 

मित्त्वाच ेठरेल अशा तऱ्िनेे इतर कलांची ओळख तपशील, आकडेवारी, िनावळ्या इ.ची अडगळ बाजलूा िारून करून सदली जाण े

आवश्यक आि.े ‘आपल्या अभ्यािाचा सवषय अिलेली कला िी नाट्य, सचत्र इ. िंसमश्र आसण व्यासमश्र आसवष्कारांत कोणत्या 

भसूमकेत वावरते’ या व अशािारख्या मलूभतू प्रश्नांद्वारे अभ्यािकाि सवचार करावयाि लावले पासिजे. िवा कलाक्षेत्र ि े एकाच 

चैतन्यतत्त्वाने भारले गलेे आि ेअशी प्रतीती अभ्यािकाला येईल इतके आमचे कलासशक्षण जीवंत आसण 'सनसितसदश' झाले पासिज.े 

ि रुवातीि म्िटल्याप्रमाण ेिवा कलांना लाग ू िोणारे, िवा कलांच्या सशक्षणाबाबत उद्भवणारे अिे कािी प्रश्न आिते. 

त्यांचा सवचार वर केला आि.े याखेरीज प्रत्येक कलेचे म्िणनू कािी स्वतंत्र प्रश्न त्या त्या कलेच्या वैसशष््टयान िार त्या त्या कलेच्या 

सशक्षणाबाबत उद्भवणार. िंगीतसशक्षणाबाबत अिे कािी खाि प्रश्न आिते आसण त्यांचा सवचार स्वतंत्रपण ेकरण ेआवश्यक आि.े 

 

 


