नभोवाणी व आकाशवाणी : बहुजन हहताय | बहुजन सुखाय ||
अशोक दामोदर रानिे
(मळ
ू प्रसिद्धी - दीपावली - मे १९६६)

तिे पासिले तर आपल्या रोजच्या जीवन व्यविाराांतील बराच वेळ रे सिओ व्यापनू टाकतो. या ना त्या सनसमत्ताने रे सिओ
वाजत अितो. तो नेिमीच ऐकला जातो अिे नािी. सकांबिुना अनेकदा पार्श्विगां ीतािारखाच त्याचा उपयोग के ला जातो अिे वाटते.
आसि रे सिओतील कायवक्रमाांतिी बराच वेळ िांगीताने व्यापलेला अितो. पि त्यािी बाबतीत के वळ वेळ भरिे अिाच िेतू अितो की,
काय अिा िांशय येतो. िांगीत व रे सिओ, आसि रे सिओ व आपि िे दोन्िी िांबांध अिे कािीिे सनरर्वक वाटतात. दोन्िींना असधक
अर्वपिू व स्वरूप प्राप्त करून देता येईल का, िा आपल्या सवचाराचा सवषय आिे.
या िांदभावत शीषवकातील नभोवािी व आकाशवािी या िकृ त्दशवनी िमानार्ी शबदाांची योजना ििेतुक आिे िे ध्यानात
येईल. नभोवािी म्ििजे जनतािपां कावचे एक प्रभावी िाधन व आकाशवािी म्ििजे या िाधनाचे भारतीय रूप अिा िा फरक. सवचार
करायचा तोिी या दोन दृष्टींनी. एक सवसशष्ट जनतािांपकव िाधन म्ििनू िांगीताच्या कलारूप आसवष्काराि नभोवािी सकतपत योग्य िा
िमस्येचा पसिला भाग, व प्रचसलत अिलेले 'आकाशवािी' िे नभोवािीचे भारतीय स्वरूप या दृष्टीने असधक उपद्रवी किे आिे आसि
याि उपाय काय िा िमस्येचा दिु रा भाग.
िाधन या दृष्टीने नभोवािीच्या जमेच्या बाजू कोित्या?
सचत्रपटिृष्टीप्रमािेच नभोवािीबद्दल लोकाांना एक झगझगीत आकषवि वाटत अिते. कलावांत, कलावतां िोऊ पाििारे
आसि कलावतां नििारे िाऱयानां ाच नभोवािीवर 'गाजण्या'ची िरु िरु ी अिते. यािाठी पैिा व ठे व दोिोंचीिी त्याांना सफकीर निते.
यामळ
ु े ताज्या दमाचे कलावांत व िाधक याांचा ितत व जवळ जवळ फुकट परु वठा नभोवािीला िोत अितो. नभोवािीच्या जमेच्या
बाजचू ी एक मित्त्वाची नोंद िी कच्च्या मालाच्या परु वठ्याची.
िाधन म्ििनू नभोवािीचे जे स्वरूप आिे त्यामळ
ु े नभोवािीवर िोऊ शकिाऱया कलासवष्काराांतिी कािी वैसशष्ट्ये उठून
सदितात. नभोवािीचा श्रोतृवगव अनेक पातळीवरला अिनू िी त्याच्या असस्तत्वाचे दिपि कलावतां ाला प्रत्यक्षतः जािवत नािी.
बैठकीत अनेकदा िमोरच्या श्रोते-मांिळींतील ल.िा.सव. लक्षात घेऊन, श्रोत्याि उद्देशनू कलासवष्कार करिे कलावांताि भाग पिते. िा
प्रकार नभोवािीवरील कायवक्रमाांत िोत नािी. सकांबिुना नभोवािीवरील कायवक्रम करताना आपल्याला आदशव वाटते तीच कला िादर
करिे शक्य अिल्याने आपल्या आदशावशी असधक प्रामासिक राििे, कलासवष्काराांत असधक प्रयोगशील बनिे शक्य अिते. या
तऱिेचे कलासवष्कारातील स्वातांत्र्य िे अदृश्य पि ज्याचे असस्तत्व सनसित आिे अशा श्रोतृवांदृ ामळ
ु े शक्य िोते.
नभोवािीच्या कायवक्रमाकररता िार्ीदार इ. िवव आयते उपलबध अितात तेिी िवव लिानर्ोर कलावांतािाठी! एक
सवसशष्ट िाधन म्ििनू नभोवािीच्या उिीवािी सतच्या स्वरूपातूनच उद्भवल्या आिेत.
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देवाणघेवाण
वर म्िटल्याप्रमािे कलावांत, िाधक इ.चा अप्रसतित व स्वस्त परु वठा नभोवािीला िोतो खरा. पि िे एका मयावदपे यंतच
खरे . कलावतां एकदा लोकसप्रय झाला की पैशाच्या दृष्टीने नभोवािी त्याि अनाकषवक वाटू लागते. रािता रासिली प्रसिद्धीची व मक्त
ु
कलासवष्कार शक्यतेची बाब. या बाबतीत सवशेष प्रयत्न के ल्याखेरीज लोकसप्रय, बािेर मागिी अिलेले कलावतां नभोवािीवर येत
राििे अवघिच.
श्रोतृिमदु ायाचे प्रत्यक्ष दिपि न जािविे या दिु ऱया फायद्याििी अशीच एक तोट्याची बाजू आिे. श्रोत्याांचे दिपि
जिे जािवत नािी, तिेच त्याांच्या उत्तेजनाने, त्याांनी दाद सदल्याने फुलिारी उत्स्फूतव िजवनशीलतािी अशक्य िोते. कलावतां व श्रोते
याांच्यातील देवािघेवािीि भारतीय िांगीतात सकती मित्त्वाचे स्र्ान आिे िे कुठल्यािी रांगलेल्या बैठकीत आढळण्यािारखे आिे.
िार्ीदाराांच्या बाबतीतिी एक उिीव िांभवते. प्रत्येक कलावांताच्या आसवष्काराची स्वतांत्र अशी एक शैली अिते.
कलात्म अिलेली शैली म्ििजे रागताल इ. तत्त्वाांचे एकात्म अिे दशवन ठरासवक िार्ीदाराांबरोबर नेिमी गात-वाजवत रासिल्याने अनेक
वेळा कलावतां ाच्या शैलीच्या या एकात्मतेत, प्रभावी आसवष्करिात वेगळ्या िार्ीदाराांबरोबर गात-वाजवताना एक प्रकारचा फुटीरपिा
येण्याचा िभां व अितो. नेिमीचे िार्ीदार कलावांताांना िमांजि िार् देऊन उचलनू धरत अितात. िार्ीचे वेगळेपि त्याांच्या बाबतीत
जािवत नािी. याच्या अभावी कलावांत व िार्ीदार याांचे िवतेिभु े स्र्ापन िोऊन त्याांच्या सवकृ त चढाओढीचे प्रदशवन आपल्यापढु े
िोते.
काही रास्त उणीवा
या खेरीज नभोवािी या िाधनाद्वारे िोिाऱया कलासवष्काराबाबत आिखी कािी उिीवा आिेत. पैकी कािी ताांसत्रक
स्वरुपाच्या आिेत. उदािरिार्व ध्वसनक्षेपकाद्वारे प्रिाररत िोऊन आपल्या कानापयंत पोिोचेपयंत वाद्याचा व गायकाचा ध्वसन पष्ु कळदा
बदलतो. अनेकदा अिे आढळते की, प्रत्यक्ष ज्याांचा आवाज बरा वाटतो तोच नभोवािीद्वारा ऐकताांना ककव श वाटतो. जिे कािी चेिरे
छायासचत्रानक
ु ू ल (Photogenic) अितात तिेच आवाजाांबाबत कािींचे आवाज माइकला असधक योग्य अितात.
जनतािपां कावचे एक प्रभावी िाधन या दृष्टीने नभोवािीच्या शक्याशक्यता पािताना वरील मद्दु े लक्षात घ्यावे लागतात.
या िवव उिीवाांचा कमीअसधक पररिार करिे व िामर्थयवस्र्ानाांचा जास्तीत जास्त फायदा उठसविे शक्य आिे. या िांदभावत
आकाशवािीचा सवचार करू.
प्रारांभी सनदेसशल्याप्रमािे आकाशवािी म्ििजे भारतीय िांदभावत नभोवािी. भारतीय िांदभावत नभोवािीत कािी दोष
असधक सशरले आिेत.
घातक पररणाम
आकाशवािीने 'बिुजन िख
ु ाय बिुजन सिताय' अिे ब्रीदवाक्य धारि के ले आिे. िे बिुजन कोिते? त्याांना सितकर
काय? आसि िख
ु कर काय? तीन्िी प्रश्ाांची उत्तरे आकाशवािीने आपल्या मगदरु ाप्रमािे देऊन टाकली आिेत. आसि इतर िरकारी
िांघटनाांप्रमािे आकाशवािीनेिी या एकदाच देऊन टाकलेल्या उत्तराांचा पन्ु िा, बदलत्या पररसस्र्तीतिी सवचार न के ल्यामळ
ु े
सतच्यापढु ील प्रश्ाांच्या िमस्या झाल्या आिेत. िगां ीतेतर कायवक्रमाांबाबतिी याचे घातक पररिाम सदितातच. मात्र आपि फक्त
िगां ीताच्या िदां भावतच सवचार करिार आिोत.
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'बिुजन' म्ििजे रे सिओ ऐकतील ते िारे . रे सिओ िे एक िाधन अिल्याने त्याचा उपयोग करिारे ते िारे आपल्या
कायवक्रमाांची आखिी करताना िोळ्यापढु े ठे वावेत यात कािीच आक्षेपािव नािी. पि लोकित्ताक, कल्यािकारी राज्याच्या असां तम
ध्येयाने प्रेररत िोऊन लौसकक आसि िाांस्कृ सतक लोकजीवनाचा असधकासधक भाग व्यापू पाििाऱया िांघटनेने एवढाच सवचार करून
भागेल काय? िध्या रे सिओ कोि ऐकतात याच बरोबर रे सिओ कोिी ऐकावा याचािी सवचार करिे आवश्यक नािी काय? असस्तत्वात
अिलेला आपला श्रोतृवगव आसि नसजकच्या भसवष्यात ज्याांनी रे सिओकिे वळावे अशी अपेक्षा अिते या दोन्िींचा सवचार करून
आकाशवािीने आपले कायवक्रम आखले पासिजेत. या दरू दृष्टीच्या अभावी िांबसां धत िाांस्कृ सतक घटकाांचे प्रवािी बदलते स्वरूप दल
ु वक्षनू
त्याच्या िाचेबांद, िरु सक्षतपिे ज्याला मान्यता देता येईल अशा कलाप्रवािालाच प्राधान्य देऊन कायवक्रमाांची आखिी िोते. नव्या
जासिवा, नव्या आकाांक्षा घेऊन येिारा श्रोता व कलावांत, कलेचे सर्जलेले स्वरूप टाकून सतला नवजीवन देिारा नवीन कलाप्रवाि या
िाऱयाांची बजू न राखता िोिाऱया कायवक्रमाच्या आखिीने िोिारे पररिाम कािीिे िक्ष्ू म पि सनसित व म्ििनू च असधक घातक
ठरतात.
आध
ं ळी घाई, शुष्क सगं ीत
आकाशवािीने िगां ीताची वगववारी के ली आिे. शास्त्रीय, िगु मशास्त्रीय, िगु म, लोकिगां ीत इ. या िाऱयाांच्या मागच्या
िाांगीसतक प्रेरिा अगदी सभन्न निल्या तरी प्रकृ सतदृष्ट्या वेगवेगळ्या अितात. यानिु ार सवचार करून आखिी के ली तर प्रत्येक प्रकार
आपापल्या गिु वैसशष्ट्याांिि, त्याच्या पिू व िमृद्धतेत िादर करता येईल. उदा. शास्त्रीय िगां ीत घ्या. रागसवस्तार िे वैसशष्ट्य अिलेल्या या
प्रकाराला १५ समसनटे, अधाव ताि वेळ अितो. िा वेळ कलासवष्काराि परु ा आिे का? बऱयाच कलावतां ाांना अधाव ताििी झेपत नािी िे
उत्तर नव्िे. अशा कलावांताांना कायवक्रम सदलेच पासिजेत िी िक्ती आकाशवािीने स्वतःवर लादनू घेतली आिे. वर उल्लेसखलेल्या
'बिुजन' कल्पनेचे भतू याि जबाबदार आिे. पां. रसवशांकर याांनी एकदा म्िटल्याप्रमािे बऱयाच िामान्य कलावताांना 'चान्ि' देण्यापेक्षा
सनविक कलावतां ाांना वारांवार बोलवनू च कलेची उन्नती िोईल. िगां ीताचे स्वरप्रधान िगां ीत व शबदप्रधान िगां ीत अिे दोन मित्त्वाचे
सवभाग आिेत. शास्त्रोक्त िांगीताचा पसिल्यात िमावेश िोतो. िगु म-शास्त्रीय व िगु म िांगीताचा दिु ऱया सवभागात. या प्रकारचे जे िांगीत
िादर के ले जाते त्यात अर्वगभव उच्चार व त्याला दिपनू न टाकतािी आपले रूप स्र्ासपत करिारे स्वराांचे िाज याांचा आढळ सकतीिा
िोतो? या सवसशष्ट िांगीतप्रकाराची प्रकृ ती लक्षात न घेता िगु म िांगीताच्या सिश्श्यामध्ये (chunk) कािीतरी िवेच म्ििनू िादर िोिारे
िांगीत म्ििजे बिुजनाांना िगु म िगां ीत आविते. ते िादर करण्याची आांधळी घाई िोऊन गरजिारे शष्ु क िांगीत त्या त्या सवसशष्ट
प्रकाराच्या सवकृ त प्रचाराने श्रोत्याच
ां ी 'िगां ीत-िसां वद'च सबघिवनू टाकते. यािारखे दिु रे पाप नािी.
कलेचा खालावलेला दजाा
सवसशष्ट कलाप्रकाराच्या प्राकृ सतक वैसशष्ट्याांची जािीव नििे िा आकाशवािीचा पसिला दोष. आसि 'बिुजनाां'ना
कायवक्रम देण्याचा प्रयत्न करिे िा दिु रा. 'बिुजनाां'ना पेलिारे कायवक्रम िवेत अिे आकाशवािीचे पायाभतू ित्रू आिे. याचा अर्व अिा
की, सवसशष्ट प्रकारचा कायवक्रम के वळ उच्चाभ्ांिू ाठी निावा व अगदी िामान्याांिाठीिी निावा अिा प्रयत्न के ला जातो. िांगीताबाबतीत
बोलावयाचे तर 'अमक्याचे िांगीत उच्च अिते पि िामान्य श्रोत्याि आवििार नािी' अिे म्ििनू टाळले जाते वा त्याच्या बाबतीत
काळ, िादर के ले जािारे िगां ीत इ. बाबतीत 'िचू ना' के ल्या जातात. तबल्याचे कायवक्रम बदां (जवळजवळ) िोिे िे एक या बाबतीतील
ठळठळीत उदािरि आिे. वास्तसवक ज्या दजावचे गायन िादर के ले जाते त्या दजावचे तबलावादक खपू च आिेत. याचा अर्व अिा नव्िे
की, अिे तबलावादन िततच िादर के ले जावे. बिुजनाांना चालते वा असधक लोकाांना िांधी देिे यात बिुजनाांचे सित आिे िी
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कल्पनाच िदोष आिे. गायन काय, वादन काय दोन्िींना किोटी एकच िवी ती म्ििजे गिु वत्तेची. यािाठी 'िधां ी देि'े या कल्पनेचे
उच्चाटन झाले पासिजे. अनेक पातळीवरील कलावांताांना कायवक्रम देण्यात कलेचा दजाव सनसितपिे खालावतो.
हे सारे आणीबाणीच्या हनहमत्ताने
वर आकाशवािीचा असतव्याप्तीचा दोष िाांसगतला. आता अव्याप्तीचा दोष. ज्या उच्च दजावच्या कलावतां ाांना
आकाशवािी वारांवार बोलावते (तौलसनक दृष्ट्या) त्याांनािी आकाशवािी मोकळ्या मनाने िामोरी जात नािी. इतराांच्या मानाने वेळ व
पैिा या बाबतीत आकाशवािीची नेिमीची बांधने र्ोिी िैल िोतात खरी, पि शास्त्रापरु तीच आकाशवािीची जास्तीत जास्त सबदागी
१५० रु. आसि एका कलावतां ाला समळिारा जास्तीत जास्त वेळ १।। ताि. तोिी ठरलेला िमय. भारतीय िगां ीतात िाऱया वेळच्या
वेगवेगळ्या रागाांची सनसित अशी खमु ारी आिे. या िाऱयाचां े वैभव आकाशवािीवरून आिे या सिस्िेदार प्रक्षेपिामधनू (Chunk
Broadcasting) कधीच ऐकायला समळण्याची आशा नको!
आिीबािी म्ििनू आमांसत्रताांिमोर के ले जािारे कायवक्रम बदां के ले. िांमेलन रद्द के ले. रिजी ट्रॉफी इ.चे धावते विवन
मात्र चारिी सदवि! आिीबािीच्या िदां भावत खेळ आसि कला यातां िावेउजवे ठरसवण्याि कोिता तासत्वक आधार समळाला ते एक
आकाशवािीच जािे! आपल्या धोरिाांमळ
ु े कलासवष्काराची सशखरे गाठण्याि आकाशवािी अिमर्व ठरते आिे. कायवक्रमाांची
आखिी अशी िवी की, िामान्य दजावच्या कलावतां ाांना त्याांत कमीत कमी वाव आसि उच्च दजावच्या कलावांताांना जास्तीत जास्त वाव
समळावा.
सगं ीताची आलेखरेषा
आकाशवािीच्या कायवक्रम योजनेमागील तत्त्वे व आकाशवािीची उसद्दष्टे यातच कमजोरपिा अिल्याने अस्िल व
किदार कला आकाशवािीच्या वाऱयाििी सफरकत नािी िा फक्त एक भाग झाला. या तासत्त्वक गोंधळाबरोबरच प्रत्यक्ष कायवक्रम
िादर िोत अिता ताांसत्रक बाबीतिी आकाशवािी किे गाढ अज्ञान दाखसवते याचािी सवचार आवश्यक आिे. आकाशवािीची
याांसत्रक िाधनिामग्रु ी जनु ी, ऐसतिासिक काळातील आिे या प्रकारचा आक्षेप आता माांिायचा नािी. यािी पेक्षा मल
ू भतू मद्दु ा आिे तो
आपल्या जवळच्या िामग्रु ीचा आकाशवािी अशा तऱिेने उपयोग करते की, त्यामळ
ु े िांगीताच्या पररिामकारक व प्रभावी
आसवष्कारािच बाधा येते. उदा. शास्त्रीय िांगीताचा कायवक्रम चालू िोतो. प्रारांभी गायक वा वादक िप्तकाच्या खालच्या भागात गात वा
वाजवीत अितो. आकाशवािीच्या सनयत्रां ि कक्षातले लोक लगेच आवाजाची पातळी वाढवनू ठे वतात आसि जरा गायक वरच्या
स्वराि स्पशव करू लागतो तोच पातळी कमी करतात. इकिे ऐकिाऱयाला कानी पििाऱया िांगीताची आलेखरे षा िारखी वर-खाली
िोत रािते. िांगीताचा जो एक एकात्म पररिाम एरवी िोतो तो इर्े अशक्यच ठरतो. आकाशवािीच्या तांत्रज्ञाांनािी िादरीकरिाचे भान
(program-sense) आवश्यक तो यािाठी.
तंत्रज्ञही सगं ीतज्ञ असावा का?
िल्ली आकाशवािीवरचे बरे चिे कायवक्रम आधी ध्वसनमसु द्रत के लेले अितात. या कायवक्रमाांचे ध्वसनमद्रु ि अिलेच तर
के वळ अपघाताने चाांगले अिते. िवांत मित्त्वाचा दोष वेगवेगळ्या वाद्याांच्या आवाजाांच्या ितां ुलनाचा (Balancing). या बाबतीत
मित्त्वाची गोष्ट अिते ती प्रत्येक वाद्याच्या आवाजाचे सवसशष्ट गिु धमव (इग्रां जीत त्याला Timbre म्िितात). िी गोष्ट िाधण्यािाठी
एकापेक्षा असधक ध्वसनग्रािक (Mikes) वापरिे, प्रत्येक कलावतां ाच्या आवाजानिु ार िार्ीदाराांची जागा ध्वसनग्रािकापािनू
कमीअसधक दरू ठे विे इ. पर्थये पाळावी लागतात. आकाशवािीतील स्टूसिओत िार्ीदार व प्रमख
ु कलावांत इ.िाठी ज्या परांपरागत
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जागा आखनू ठे वलेल्या अितात त्याांत कलावतां पािून बदलिे िे आकाशवािीच्या लक्षातच बिुधा निते. मग सनयत्रां िकक्षातील
तज्ञाांनी Balancing वगैरे वापरून आवाजाांतील दोषाांची तीव्रता कमी करिे इ. सवशेष खटपटींसवषयी तर बोलायलाच नको.
Balancing म्ििजे प्रत्येक वाद्याचा आवाज त्याच्या वैसशष्ट्याांिि सनमवळपिे ऐकू येि.े आता िा सनमवळपिा ओळखण्याि वाद्याांचे
मळ
ू आवाज ओळखता आले पासिजेत. आकाशवािीवरील तत्रां ज्ञ िगां ीतज्ञ अिले पासिजेत अिे नािी पि िगां ीत सवषयक गरजा
कोित्या याची त्याांना िस्ु पष्ट आसि सनसित जािीव िवी. आकाशवािीत सतचा आढळ ििजाििजी िोत नािी.
बेसरू बदसरू आवाजांचा कल्लोळ
आकाशवािीच्या बाजनू े िोिाऱया ढोबळ तासां त्रक चक
ु ाांच्या सनदेशापाठोपाठ कलावतां ाांच्या बाजनू े िोिाऱया चक
ु ाांचािी
सनदेश के ला पासिजे. प्रर्मत:च स्पष्ट के लेले बरे की, कलावांताांच्या बाजनू े िोिाऱया चक
ु ाांतिी आकाशवािीचा िात अितोच कारि
बऱयाच वेळा परु े शा िचू ना व पवू वतयारी याांच्या योगे या चक
ु ा टाळता येण्यािारख्या अितात. यािी बाबतीत आकाशवािी उदािीनच
रािते.
या िदां भावत गायकाांनी लक्षात ठे वण्यािारखी गोष्ट म्ििजे रे सिओवरून िोिारा कायवक्रम श्रोत्यानां ा अगदी कानाजवळ
चालावा तिा ऐकू येतो. बारीकिारीक भाििारे , बैठकीत खपनू जािारे दोष िे रे सिओच्या श्रोत्याांना मोठे व नजरे त भरण्याइतके
ििजाििजी कळतात. म्ििनू च गाता गाता खोकिे, खाकरिे इ. प्रकार िांपिू तव या सनसषद्ध मानले पासिजे. रे सिओवरच्या कायवक्रमाचा
प्रभावीपिा आपि नादाांच्या दसु नयेची कशी उभारिी करतो यावर अवलांबनू अितो. िी िारी दसु नया एखाद्या बेिरू , बदिरू आवाजानेिी
धरिीकांप झाल्यािारखी िगमगते. बैठकीत गायनाांतगवत गोष्टींखेरीज िार्ीदार, त्याांचे आपिाांतले िक
े ा मित्त्वाचा
ां े त आसि िवांपक्ष
म्ििजे कलावतां ाांच्या व्यसक्तमत्वाचा प्रत्यक्ष िपां कव अिल्याने तेर्ील िगां ीताची मोसिनी असधक मजबतू अिते. रे सिओवर फक्त िगां ीत
िाच श्रोते-कलावतां ाांतला दवु ा. या दृष्टीने िगां ीताचे वातावरि जरािद्ध
ु ा सबघिू न देिे अत्यावश्यक ठरते. ध्वसनग्रािकाच्या लगतच
वाजल्याने गासयकाांच्या िाताांतले जास्त जोराने ऐकू येिारे व मधनू मधनू बांद पििारे तांबोरे िा एक मोठाच तापदायक प्रकार अितो.
याची चचाा झालीच पाहहजे!
गायक-वादकाांनी एक लक्षात ठे वण्यािारखी गोष्ट म्ििजे रे सिओवरचा कायवक्रम िा रांगवीत न्यायला फारिा अविर
नितो. आिे त्या वेळात उत्तमोत्तम नग सनविून दाखसवण्याची सवक्रेत्याची जबाबदारी कलावांतावर अिते. गळा वा िात तापविे, परु े शी
पवू वतयारी अििे फार आवश्यक ठरते. कायवक्रमाआधी धावपळ टाळिे, कायवक्रमाच्या सदवशी बोलनू वा ओरिून आवाजाला ताि न
पिेल अशी खबरदारी घेिे िी पर्थये अवश्य. कािी वेळा जास्त वेळ वातानक
ु ू सलत स्टूसिओमध्ये रािूनिी आवाज बितो. अशा वेळी
र्ोिा खालचा िरू घेतल्याि आवाज टाांगनू ठे वनू गाण्याची आपसत्त ओढवत नािी.
नभोवािी-आकाशवािी-िगां ीत या त्रयीच्या िांबांधाचे तासत्त्वक असधष्ठान काय अिावे या िांबांधीचे कािी सवचार वर
माांिले आिेत. अखेरीि कला-कलावतां याांना आजच्या धावपळीच्या यासां त्रक यगु ाि जमेि धरूनच वाटचाल करावयाची आिे.
आकाशवािीििी भसवष्यात िवव िाांस्कृ सतक क्षेत्राांत असधकासधक भार उचलायचा आिे. वरील सवचाराांनी असधक मल
ू भतू व
तपशीलवार चचेि चालना समळाली तरी बरे चिे िाधले म्ििायचे!
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