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

 

प्रयोगशीलता िा एक आकर्षक शब्द आि.े ह्याचे आकर्षण का वाटावे याला अनेक कारण ेआिते. पैकी मित्त्वाच े

कारण अिे की व्यविारात या शब्दाबरोबर अनेक तऱ्िचे्या भावनांना आवािन करणाऱ्या अथषच्छटा सनगसडत आिते. उदािरणाथष, 

प्रयोगशील अिण े म्िणजे कृसतशील रािण,े जी कृती करू ती नवीन अिण ेआसण त्यात भागीदार निण ेअिे मनात क ठेतरी वाटत 

अिते. या िवष छटांत मानवी 'अि'ंला ि खसवण्याची शक्ती आि ेआसण त्याम ळे प्रयोगशीलता िी िंज्ञा मलू्यवाचक बनली आि.े िवष 

तऱ्िचे्या मानवी प्रयत्नांचे सनयमन करण्याची, त्यांच े सनयंत्रण करण्याची, मलू्यांची क्षमता लक्षात घतेा, मलू्याकडे असनवायषपण ेओढ 

घणेाऱ्या प्रयोगशीलतेिारख्या िंजे्ञचे स्वरूप एखाद्या सवसशष्ट व्यविाराच्या असिक मतूष पातळीवर तपािण ेि ेआवश्यक ठरते. अशा 

तऱ्िचे्या प्रयत्नान ेिंजे्ञचा अथष तर नेमका िोतोच, पण सतच्याम ळे िसूचत िोणाऱ्या व्यविारातिी असिक डोळिपणा येण्याची शक्यता 

सनमाषण िोते. भारतीय िंगीताच्या िंदभाषत प्रयोगशीलतेचा सवचार िाती घ्यायचा तो या पार्श्षभमूीवर. 

भारतीय िंगीतात प्रयोगशीलता कोणत्या तऱ्िने ेकायषकारी झालेली आढळते अिा जर प्रश्न सवचारला तर अशा दोन 

तऱ्िा डोळ्याप ढे येतात. एक तर भारतात प्रचसलत अिलेल्या सिदं स्थानी आसण कनाषटकी या दोन िंगीतपद्धतीतली दवेाणघवेाण सकंवा 

त्यांचा एकमकेांवर झालेला अिर, आसण द िरी म्िणजे पाश्चात्त्य सचत्रपट आदींच्या प्रभावाने आपल्या िांगीसतक आसवष्कारात वा 

आसवष्कार तंत्रात झालेले बदल. या दोन्िीचा थोडा असिक सवचार करू. 

दसक्षण भारतीय वा कनाषटकी िंगीतपरंपरेतून सिदं स्थानी पद्धतीत िोणारी नवीन रागांची आयात िा प्रयोगशीलतेचा 

आसवष्कार तत्त्वतः स्वागतािष आि.े दसक्षणतेून राग आणण ेआसण अिलेल्या रागात चीज बांिण े यात ििजाििजी नवीनता िाती 

लागण्याच्या दृष्टीने रागांची आयात िोपी म्िटली पासिजे, कारण िंबंि चौकट दासक्षणात्य िंगीतातून उचलली आसण त्यात कोणतेिी 

(नेिमीचे) शब्द बिसवले की नावीन्य िाती लागते. अथाषत अशा नवीन रागांच्या िौंदयषस्थलांची, िामर्थयाषची आसण शक्यतांची नमेकी 

जाणीव िोण ेि ेकािी सततकेिे िोपे नािी. पण एकंदरीन ेमािीत अिलेल्या, रूढ झालेल्या रागांत नवीन चीजा रचनू, सकंवा आि ेत्याच 

चीजांची प नरषचना करून नावीन्याचा प्रत्यय आणनू दणे्यापेक्षा नवीन रागचौकटीची आयात करण ेिा मागष सनःिंशयपण ेिोपा आि.े 

आसण अशा िोप्या मागाषचा अवलंब िोण ेि ेआमच्या प्रयोगशीलतेच्या क्षीणपणाचे द्योतक तर नािी ना अशी शंका मनाला चाटून 

गेल्यासशवाय रािात नािी. (दासक्षणात्य राग बाजलूा ठेवले तरी एरवी नवीन राग गाण्यावाजवण्याकडे निलेला बिुिंख्य लोकांचा कल 

ििेी या िंदभाषत सचंत्य आि.े) कदासचत, आयात-य ग तात्प रते अिेल, आसण ि ेआयात राग सस्थरावले की मग आिते त्यांची ि प्त 

िामर्थय े ि ंडाळण्याची चळवळ ि रू िोईल अशी भसवष्यवाणी करता येईल. सकंबिुना, भारतातील प्रत्येक िंस्कृसतप्रवािाला 

आपल्याखरेीज द िरेिी प्रवाि आसण सवशेरे् करून कलासवचार असस्तत्वात आिते याची जाणीव (िाम्य आसण अतंर दोन्िीच ेआक ं चन 

िोत अिता) िोण,े ि े स्वाभासवक आसण स्वागतािष आि ेअिेिी म्िणण ेशक्य आि.े पण तरीिी, िंस्कृसतप्रवािांना इतरांची जाणीव 

ठेवनूिी आपले स्वतःचे सवकिन, िंविषन, आपले िंशोिन किोशीने करून िािता येणार नािी का? िरिकट आयातीपके्षा आपली 

भारतीय संगीत आणि प्रयोगशीलता 

अशोक दामोदर रानडे 
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आिारभमूी असिक ि फला करण ेअसिक िमंजि नािी का? अिे अनेक प्रश्न या बाबतीत उभ ेराितातच आसण त्यांना अगदी डावलून 

चालणार नािी ि ेउघडच आि.े 

या घाऊक आयातीम ळे सिदं स्थानी िंगीतात रूढ अिलेले कािी िंकेत सखळसखळे िोण्याची शक्यता सनमाषण झाली 

आि.े उदािरणाथष, सवसशष्ट राग सवसशष्ट वेळी गावयाचा वा वाजवावयाचा िा सिदं स्थानी िंगीतपरंपरेतला रूढ सनयम सबनिोकपण ेआसण 

डोळे झाकून राबसवण ेचारुकेशी, सकरवाणी इ. रागांबाबत जमत नािी. मग िा राग िकाळपािनू रात्रीपयंत केव्िािी आसवष्कृत झालेला 

सदितो. इतकेच नव्ि े तर, या आसवष्कार-िमयातल्या फरकाम ळे त्याच्या आस्वादनात फरक न झाल्याचिेी लक्षात येते. अिेच 

द िऱ्यािी अनेक रागांच्या बाबतीत िोण्याची शक्यता आि ेआसण अिे झाले की कािी स्वरूपगत निलेल्या िंकेतांच्या पकडीतनू 

सिदं स्थानी िंगीत जरािे म क्त िोऊ शकेलिी. 

रागांच्या आयातीखेरीज चाली आसण लकबी यांचीिी आयात दसक्षण भारतीय िंगीत परंपरेतनू झाली आि.े मिाराष्रात 

तरी सनदान, नाट्यिंगीताने आपली नावीन्यसप्रयता कनाषटकी परंपरेवर पोिली आि.े लकबींच्या िंबंिी बोलावयाचे तर कनाषटकी 

गमकांचा प्रवेश आमच्या आसवष्कारात (म ख्यत्वेकरून गायनात) जरा असिक राजरोि िोत आि े अिे आढळते. िी लकब जर 

आमच्या 'अलंकारांच्या' पातळीवर जाऊन बिली तर काय िोईल िा प्रश्न आज सवचारात घणे्याइतका सतचा उपयोग िराषि नािी िी 

गोष्ट जरी खरी अिली, तरी अिे झालेच तर सिदं स्थानी िंगीताच्या एकंदर गानोच्चाराि िी गोष्ट परकी वाटेल एवढे नमदू करण ेजरुर 

आि.े 

कनाषटकी परंपरेकडून सिदं स्थानी िंगीतपरंपरेने काय काय घतेले याचा सवचार करताना तालवाद्यांच्या आजच्या वाढत्या 

मित्त्वासवर्यीिी एक सवचार ि चतो. गायन सकंवा वादन काय, दोन्िी बाबतीत दसक्षणी परंपरेत तालवाद्याच ेमित्त्व जरा जास्त अिते. 

िाथ करण्याबरोबरच आपले कौशल्य स्वतंत्रपण ेदाखसवण्याचा मोका दसक्षणी तालवाद्यवादकांना निेमीच समळतो. सकंबिुना कनाषटकी 

िंगीतात एकाच वेळी म ख्य कलावंत आसण िाथीदार तालवाद्यवादक यांचा 'स्वतंत्र कायषक्रम' िोतो अिे म्िणण्याइतका 'मदृगंम'् वा 

'घटम'् वादक कृसतशील अिलेला सदितो. सिदं स्थानी पद्धतीतील तंत वाद्यवादकांत मध्येमध्ये तबलजीला बरेच वाजवनू दणे ेव तेव्िा 

आपण 'लेिरा' िरून बिण ेिा प्रकार कनाटषकातनूच सशरला काय अशी शंका येते. ज्या पं. रसवशंकर, इ. तंत वाद्यवादकांनी तबलजींना 

इतके मोकळे िोडले त्यांनीच कनाषटकी रागांची आयातिी मोठ्या प्रमाणावर करावी िी घटना कािी केवळ योगायोग म्िणनू बाजलूा 

करण्याइतकी फ टकळ नािी. या दसक्षणी पद्धतीचा आसवष्कार एकंदरीने पािता सवलंसबत लयीत नितो ि ेलक्षात घतेा, तालवाद्यांच े

प्रभावी असस्तत्व स्वाभासवक वाटेल; पण सिदं स्थानी पद्धतीच्या प्रकृतीत (आसवष्कारातील सवलंसबत भागाचे प्रमाण लक्षात घतेा) ि े

मानवणारे आि ेका अिा प्रश्न ििजच उभा राितो आसण या िंदभाषत सवचार करता िाथीदाराचे ि े स्वतंत्रवादन घातक आि ेअिा 

सनणषय नोंदसवण ेअपररिायष ठरते. 

पाश्चात्त्य िंगीताचा आमच्यावर झालेला पररणाम आमच्या सचत्रपटिंगीताबाबतीत सजतका िवषस्पशी आि े सततका 

शास्त्रोक्त िंगीताबाबत अथाषतच नािी. पण तरीिी कािी आसवष्कार-प्रकार आसण आसवष्कार-तंत्र ेया बाबतीत शास्त्रोक्त िंगीतावरिी 

पाश्चात्त्य िंगीताने अिर केला आि.े वृंदवादन, नतृ्यनाट्य, िंगीतक ि े िंगीतप्रकार आमच्याकडे म ळे िरू पािात आिते ते पाश्चात्त्य 

परंपरेतून स्फूती घऊेनच. (िमिूगानाकडेिी याचप्रमाण ेलक्ष सदले पासिजे अिे इथे ि चवावेिे वाटते.) आसवष्कारतंत्राचा सवचार करता 

आमच्या वादकांनी स्वरिंगती तत्त्वाचा (िामषनीचा) वादनात उपयोग करण्याच ेप्रयत्न मोठया किोशीन ेचालसवलेले आिते ि ेलक्षात 

येते. 
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आसवष्कारप्रकारांबाबतीत अिे सनसश्चत म्िणता येईल की त्या तऱ्िचे ेवा ते प्रकार भारतीय परंपरेत िजसवण्याचे प्रयत्न 

स्वागतािष आिते. कारण सवसवि आसवष्कारप्रकार म्िणजे कलाव्यविारातील रूपबीजांची सवसविांगी वाढ िोय आसण यात मळू 

रूपबीजांच े स्वरूप सवकृत िोण्याचा िोका कमी. ि ेआसवष्कारप्रकार कलादृष््टया यशस्वी िोतील तरी सकंवा सनष्फळ ठरतील, पण 

भारतीय िंगीताच्या गाभ्याि, उदािरणाथष स्वरिंितीि (मलेडीि), िक्का लावणार नािीत. सशवाय या आसवष्कारप्रकारांपैकी बरेचिे 

प्रकार इतर कलांशी िंगीताचा िंयोग िोऊन सनमाषण झाले आिते. तेव्िा ि ेनीटपण ेप्रस्थासपत झाल्याि आमचा िमग्र कलाव्यविारच 

असिक िंपन्न व बिुरंगी िोऊ शकेल. िा िंभव सनखालिपण ेआशादायक आि.े 

पाश्चात्त्य आसवष्कारतंत्राबाबत मात्र आपण थोडेिे असिक िावि रासिले पासिजे. कारण त्या तंत्राबरोबर आपण खोल 

म ळे अिलेली सभन्न स्वरूपी आसण सभन्न सदशेन े जाणारी कलाजाणीविी अजाणता आणत अितो. आसण याच े कलम स्वदशेीय 

कलापंरपरेवर आसण जाणीवेवर कािीच सकंमत न दतेा करता येईलच अिे िांगता येत नािी. सकंमत द्यावी लागली तरी िरकत नािी, 

पण मग सकती घतेले, सकती गमावले याची जरा काळजीन े तपािणी केल्याखरेीज प ढ े पाऊल न टाकणचे बरे अिते. उदािरणाथष, 

असिक खोलात जाऊन एखाद्या िंकल्पनेचा सवस्तार अिे भारतीय िंगीताचे ध्येय आि,े अिे ढोबळपण े म्िणण्याि िरकत नािी. 

उलटपक्षी, एकाच वेळी अनेकांच ेउपयोजन करून एक बिुरंगी, प्रभावी 'झोत' सनमाषण करण ेि ेपाश्चात्त्य िंगीतपरंपरेचे उसिष्ट मानता 

येईल. आपापल्या उसिष्टान िार स्वरिंिती आसण स्वरिंवाद या आसवष्कारतंत्रांचा अन क्रम ेभारतीय आसण पाश्चात्त्य परंपरांनी स्वीकार 

केला आि.े तेव्िा या पार्श्षभमूीवर पािता एकाच्या तंत्राचे अन करण द िऱ्यानी करण्यात काय मतलब आि?े िंगीतासवष्काराचे प्रयोजन 

बदलल्याि तंत्राची तदन िार केलेली उिनवारी वा राबवणकू अथाषतच आक्षपेािष ठरत नािी. आसण याचे प्रत्यंतरिी आमच्या 

सचत्रपटिंगीतात येते. भारतीय असभजात िंगीताचे प्रयोजन कािी बदलता येण ेशक्य नािी, तेव्िा आसवष्कारतंत्राचे बदल करण्यात 

आपली िालचाल िाविपण ेव्िावी िा इशारा मनात ठिसवला पासिजे. आि सनक प्रयोगिािनांचा (उदा. ध्वसनक्षेपक, टेपरेकॉडषर इ.चा) 

प्रयोग िािी अिाच काळजीपवूषक केला जाण ेआवश्यक आि.े पाश्चात्त्य आसवष्कारतंत्राशी या प्रयोगिािनांची आता इतकी घट्ट िांगड 

घातली जात आि ेकी आसवष्काराची आसण तंत्राची पररणामकारकता वाढसवणारे घटक ि ेप्रयोगिािनांच ेमळू स्वरूप नािीिे िोऊ 

लागले आि.े प्रयोगिािनांच्या आत्यंसतक उपयोगाबाबत िोक्याची िचूना दणे ेि ेजरूर झाले आि ेते यािाठीच िोय. 

दासक्षणात्य आसण पाश्चात्त्य िंगीतपरंपरांतून स्फूती घऊे पािाणाऱ्या प्रयोगशीलतेच े सिदं स्थानी शास्त्रोक्त िंगीताच्या 

िंदभाषत जे सववेचन केले आि,े त्याि सदलेल्या शीर्षकात मात्र भारतीय िंगीत अिा सनदशे का अिा प्रश्न पडेल. याि कारण ेदोन. एक 

तर पाश्चात्त्य िंगीतापािनू स्फूती घऊेन कायाषसन्वत झालेल्या प्रयोगशीलतेिंबंिीच े सववेचन दासक्षणात्य िंगीताबाबतिी लाग ू पडेल. 

कारण तंत्र, आसवष्कार-घटक इ. बाबतीत जरी सिदं स्थानी व दासक्षणात्य पद्धतीत भेद अिला तरी 'एकातनू सवस्तार' ि ेउसिष्ट दोन्िीकडे 

अंसतम ध्येय म्िणनूच वावरते. आसण दासक्षणात्यांकडून सिदं स्थानी पद्धतीत िोणाऱ्या आयातीत प्रयोगशीलतेने जी पर्थये पाळावीत अिे 

ि चसवले आि,े तीिी दासक्षणात्यांनी सिदं स्थानी पद्धतीतून स्फूती घऊेन केलेल्या प्रयोगाबाबत पाळावीत इतक्या तासत्त्वक, अमतूष 

स्वरूपाची आिते.  

झालेल्या चचेच्या आिारे िंगीत आसण प्रयोगशीलता यांचा िंबंि काय या प्रश्नाच्या सवचाराि मागषदशषक अशी कािी 

िवषिामान्य ितू्र ेिाती लागतात : 

१) िंगीताि क्रांती, उत्क्रांती वा सवकाि यापैकी कािीच मंजरू नािी. िंगीतात वाजवी ठरतो तो फक्त बदल. 

२) अिा बदल घडतो तो केवळ तंत्र, आसवष्कार-घटक इ.च्या आयात-सनयाषतीम ळे घडत निनू त्याचा िंबंि िमाजाच्या िंस्कृती 

िंसचताशी पोचत अितो. याम ळे बदल िी घटना जीवनाच्या पषृ्ठभागावर उठणाऱ्या तात्प रत्या तरंगािारखी (उदा. कपड्यातील 
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फॅशन्िप्रमाण)े निते. िंगीतात बदल िोतो तेव्िा राज्यक्रांती िोते अिे कोणीिे म्िटले आि ेती केवळ असतशयोक्ती निावी अिे या 

िंदभाषत सवचार करता पटू लागते. 

३) प्रयोगशीलता ि े िांगीसतक बदल करण्याच्या इच्छेचे द्योतक अितेच अिे म्िणण े कठीण आि.े परंत  अशा प्रयोगशीलतेतनू 

िांगीसतक बदल घडवनू आणणाऱ्या शक्तींची सनसमषती िोणारच नािी अिेिी म्िणता यते नािी. याच िंबंिात प्रयोगशीलतेची िवषच 

फसलते नेिमीच उपकारक ठरतात अिे नािी ििेी ध्यानात घतेले पासिजे. 

४) प्रयोगशीलता उपकारक आसण फलदायी िोण्याि परंपरेि जमलेा िरूनच सतन ेप ढ ेजाण ेआवश्यक आि.े परंपरेतल्या चैतन्यिीन 

भागाच,े रूढीच े बांडगळू प्रयोगशीलतेन े छाटले तरी िरकत नािी. पण अिे करताना परंपरेच्या जीवनस्रोताि गढूळ न करण्याची 

खबरदारी घणे ेआवश्यक आि.े 

ि रुवातीि म्िटल्याप्रमाण ेप्रयोगशीलतेची कल्पनाच म ळात आकर्षक अिते. परंत  'येन केन प्रकारेण' प्रयोगशील रािण े

िी गोष्ट िमाजमनाच्या प्रयोग करणाऱ्याच्या मानसिक अप्रगल्भतेची द्योतक म्िटली पासिजे. प्रयोगाआिी असस्तत्वात अिलेल्या 

परंपरेचे िहृदय आकलन आवश्यक आि.े या आकलनान ेउपलब्ि अिेल त्यांतल्या िामर्थयषशक्यतांची नेमकी जाणीव िोते आसण 

यांचा शोि प्रथम घतेला पासिजे. अिा शोि घऊेन आढळणाऱ्या अिंवसिषत आसवष्कारशक्तीची वाढ िोऊ दणे े िी सक्रया 

कलाव्यविाराि असिक जवळची आिे. बािरेून नवीन लावण्यापके्षा आतून नवीन येऊ द्यावे. अंसतम दृष््टया िीच प्रसक्रया असिक 

फलदायी ठरते. कलाव्यविारात आढीला घालून फळ म िाम सपकसवण्याची प्रयोगशीलता मंजरू नािी. 

 

 


