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

िंगीतसिषयक जे जे कािी सलखाण िोते त्यात िंशोधनात्मक सलखाणाचािी मोठा भाग अितो. परंत  मराठीतील 

सलखाणाकडे पािता काय आढळते? कै. भातखंडे, कै. म ळे, कै. आचरेकर इ. कािी नािे िोडल्याि या सलखाणाला िंशोधन म्िणता 

येईल का अिा प्रश्न पडतो. सनदानपक्षी िंशोधनात्मक सलखाणाच्या बऱ्याचशा बाज ूमराठीतील िंगीतिंशोधनात उपसेक्षत रासिल्या 

आिते अिे िाटू लागते. िंगीतिंशोधनाच े स्िरूप काय यासिषयीचा सिचार थबकला आि ेआसण म्िणनू िंगीतिंशोधनिी कािीिे 

एकांगी झाले आि.े तेव्िा िंगीतिंशोधनाच्या कािी फारशा न मळलेल्या िाटा कोणत्या ह्यासिषयी थोडािा सिचार आज असभप्रेत 

आि.े 

प्रथमतः ि ेलक्षात घतेले पासिजे की िंगीतिंशोधन तीन प्रकारच ेअिते. आसण ि ेतीनिी प्रकार िारख्याच मित्त्िाच े

आिते. आता ि ेतीनिी प्रकार िंगीत या एकाच क्षेत्राशी िंबंधीत अिल्याने त्यांचे अंतगगत िंबंध अिणार ि अितात. पण तरीिी या 

सतन्िी प्रकारचे िंशोधन स्ितंत्रपण ेचालसिता येते. ि ेतीन प्रकार प ढील प्रमाण े: 

१) ऐसतिासिक 

२) भाष्य 

३) िामग्री (डेटा) जमसिण े

ऐसतिासिक िंशोधन म्िणजे िंगीतािरील गं्रथांच्या कालाचा िा गं्रथकारांच्या कालाचा सनणगय करण,े िंगीतकार, त्यांच े

सशष्योपसशष्य िा प त्रपौत्र इ.च्या िंशािळ्या तयार करण;े प्रकाशात न आलेली िस्तसलसखते शोधण;े िादे्य िा िांगीसतक दृष््टया 

मित्िाच्या स्थळांच ेइसतिाि सलसिण ेइ. िोय. सकंबिुना ज्या मलूभतू िंशोधनाचा प ढील िंशोधन प्रकारांना ि अिस्थांना पाया म्िणनू 

उपयोग िोईल त्या िंशोधनाि ऐसतिासिक म्िणािे. ऐसतिासिक िंशोधन तथ्य े(Facts) जमा करते आसण यासशिाय प ढील िंशोधन 

प्रकारांचा सिचारिी करता येत नािी. 

भाष्य िगागत मोडणारे िंशोधन म्िणजे ज्या तथ्यांचा िर उल्लेख केला त्यािर आिश्यक त्या प्रसिया करून त्यांच े

मित्त्ि, त्यांची अथगपणूगता जोखणारे िंशोधन िोय. तथ्य े न िती एकत्र आणनू भागत नािी. त्यांच ेअतंगगत िंबंध तपािण,े सिस्ततृ 

पररमाणांत त्यांना पािण ेह्या सिया झाल्यासशिाय त्यांना अथग प्राप्त िोत नािी. या भाष्याच्या अिस्थेत तथ्याचे तथ्य म्िणनू मित्त्ि िंपते. 

त्यांच्या परस्पर िंबंधातून एक आकारबंध तयार िोऊ लागतो. 

या तऱ्िचेे भाष्य करण्याि अथागत सनजीि, िजीि दोन्िी तऱ्िचेी तथ्य े चालू शकतात. एखाद े प स्तक, एखादा गं्रथ 

लािण,े त्यािर भाष्य करण ेि ेजिे शक्य आि,े तिेच एखाद्या कलािंताच्या कलेिर भाष्य करणिेी शक्य आि.े दोन्िी बाबतींत तथ्य ेिी 

सचंतनसिषय झालेली अितात आसण सिशे्लषणशक्तीचे कायग जोरात चाल ूझालेले अिते. एक िस्तू म्िणनू त्यांना सनरखनू-पारखनू घतेले 

जाते ि मग त्यांची ग फंण केली जाते. ऐसतिासिक िंशोधनाच्या अिस्थेत तथ्य ेगोळा केली जातात, तर भाष्याच्या अिस्थेत त्यांना 

ग ंफले जाते अिा िा म ख्य फरक आि.े 

संगीतसंशोधन - काही दिशा 

अशोक दामोदर रानडे 
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िंशोधनाचा आणखी एक प्रकार म्िणजे िामग्री (Data) गोळा करण.े ऐसतिासिक िंशोधन आसण िी िामग्री गोळा 

करण्याची अिस्था यांच्यात िरसमिळ िोते अिे िाटेल. पण या दोन्िी प्रकारात दोन म ख्य फरक आिते. एक फरक अिा की 

ऐसतिासिक अिस्थेतील िंशोधन थोडेिे भतूकाळाकडे झ कलेले अिते. जे िोऊन गेले आि े त्याच्या ख णा, त्यािंबंधीचा प रािा, 

प नदगशगन आसण परंपरेचे िम्यक् आकलन यािाठी उपलब्ध करून दणे े ि े ऐसतिासिक िंशोधनाचे म ख्य कायग िोय. कोणतािी प्रश्न 

िमजण्यािाठी त्याचा इसतिाि ज्ञात ििा या ितू्रान िार या िंशोधनाची सदशा ठरत अिते. या उलट िामग्री गोळा व्िायची अिते. 

आजच्या िमाजाच्या अिस्थेतून आज काय घडत आि े याचा तपशील जमसिण े िी या िंशोधन प्रकारामागील पे्ररणा अिते. या 

तपशीलाला िमकालीन िंदभग अितो. कालच्यापेक्षा त्याची नजर लागलीच तर उद्याकडे अिते. 

िामग्री गोळा करण ेआसण तथ्ये गोळा करण ेयात द िरा फरक आि,े त्याचे मळू िंख्याशास्त्राच्या आजच्या प्रगतीमध्ये 

ि सिद्य त-्मेंदचू्या िाढत्या उपयोगात आि.े िंगीताचा अभ्याि करणाऱ्यांची िमाजशास्त्रीय िगगिारी, त्यांच्या कौट ंसबक, आसथगक 

सस्थतीचे त्यांच्या िंगीताभ्यािाशी अिलेले नाते इ. गोष्टींचा अभ्याि िा आता शक्य झाला आि.े ज्या मोठ्या प्रमाणािर आसण ज्या 

बिुम ख ि बिुसिध तपसशलात ह्या तऱ्िचे्या पािण्या िा गणत्या व्िाव्या लागतात. त्याम ळे िंख्याशास्त्र िा सिद्य त्-मेंद ू इ.च्या 

उपयोगासशिाय या सदशनेे पाऊल टाकण े अशक्यच. या गोष्टीचा उपयोग ऐसतिासिक िंशोधनाच्या अिस्थेत फारिा नािी ि े

लक्षात येईल. 

या सतन्िी िंशोधन प्रकारांच्या स्िरूपासिषयी आणखी एक पोट सिचार अिा की िमांक दोन ि तीनचे प्रकार ि े

पसिल्यापेक्षा असधक गसतमान म्िटले पासिजे. असस्तत्िात अिलेल्या नव्ि ेतर जीिंत अिलेल्या िांगीसतक ित्यांबरोबर दोन ि तीन 

िमांकाच्या िंगीत प्रकारांचा प्रत्यक्ष िंबंध अिल्याने या स्िरूपगत गसतमानतेचा अिा आढळ िोतो िी गोष्ट उघड आि.े िोत 

अिलेल्या गोष्टी अथागतच बदलतिी अितात आसण म्िणनू त्याच्याशी िंबंसधत िंशोधनप्रकारिी गसतमान अिण ेि ेिमप्राप्त अिते. 

आता जर मराठीतील िंगीत-िंशोधनात्मक सलखाणािर नजर टाकली तर म ख्यतः पसिल्या ि कािी प्रमाणात द िऱ्या 

िंशोधन प्रकारािर त्यात भर सदलेला आढळतो. याची कारण ेकाय? 

पसिले कारण अिे की आमच े िारे िंशोधन िासित्यक्षते्रातील िंशोधनाच्या चालीिरच िोत रासिले. (िंगीतािर 

सलसिणाऱ्यांपैकी सकती िासिसत्यक िोते याची आकडेिारी पािण ेह्या िंदभागत मोठे उपय क्त ठरेल). त्याम ळे ज ने गं्रथ पािण,े त्यांच े

अन्ियाथग तपािण,े त्यांचा कालसनणगय करण;े िा िासित्यशास्त्राच्या धतीिर िगीकरण े इ. करून िंगीताची व्यिस्था लािण ेअशा 

कायागतच िंगीत िंशोधन घ टमळत रासिले. अशा कायागत कदासचत िंगीताचा िंबंध सिज्ञानाशी किा आि ेयाचािी सिचार झाला (उदा. 

श्र सतचचाग इ.), पण यातिी भतूकालीन गं्रथ, िा भतूकालीन परंपरा इ.च ेिािट कािी िंगीतिंशोधनािरून दरू झाले नािी. ख द्द सिज्ञानात 

ि ध्िसनशास्त्रात पाश्चात्त्यांनी १९व्या शतकात केलेल्या िंशोधनाचीिी आपल्याकडे फारशी दखल घतेली गलेी अिे नािी. िंगीताच्या 

प्रत्यक्ष उत्पादन-िंििन-ग्रिण या तीनिी अिस्थांशी िरळिरळ िंबंध अिलेल्या शास्त्रांची जर िी कथा तर मानव्य सिद्यांची काय 

कथा? मानिशास्त्र, मानििंशशास्त्र, भाषाशास्त्र इ.च्या िािाय्याने आमच ेिंगीतिंशोधन आपली प ढली िाटचाल करू शकले नािी तर 

ते एका कोत्या आितागत िापडेल याची जाणीि आता कोठे िोऊ लागली आि.े िासित्यशास्त्राचा (म्िणजे त्यात रूढ अिलेल्या 

िंशोधनपद्धती आसण त्यात िंशोधन सिषय म्िणनू मान्य झालेले सिषय यांचा) पांग ळगाडा िोडून आपली दृष्टी इतर मानव्य सिद्या ि 

त्यातील िंशोधन याकडे सफरसिल्याखेरीज आमच ेिंगीतिंशोधन खऱ्या अथागने फलदायी िोणार नािी. 

सतिऱ्या प्रकारचा िंशोधनप्रकार आपल्याकडे जिळजिळ म ळीच आढळत नािी, याला कारण अिे की िंगीताचा 

ििगिाधारण सिद्याथ्यागच्या सशक्षणिमात िमािेश िोत नािी. िंगीत सशकिनू फायदा काय अिा प्रश्न सिचारला जातो. आसण ‘शाळा 
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म्िणजे नोकरीिाठी उमेदिार तयार करण्याची जागा’ अिे मागगदशगक तत्त्ि अिेपयंत शाळेत िंत सलत आसण िंपन्न अिा 

मानसिक सिकाि िाधण्यािाठी िंगीत एका सिसशष्ट रूपान ेसशकसिण ेआिश्यक आि ेि ेपटण ेअिघड आि.े छोटी छोटी, िोपी िोपी 

िमिूगाने सशकिनू, म्िणायला लािनू; या गाण्यातील सिषयाचा भोितालच्या जगाशी िंबंध ठेिनू; म लांच्या मनात जगासिषयी 

अन कूल बंध सनमागण िोतात, त्यांना सनसमगसतक्षमतेचा अन भि येतो आसण पररणामतः असधक िमतोल नागररक सनमागण िोतात, 

यािारख्या कारणपरंपरा आमच्या शैक्षसणक धोरणाि मानिणाऱ्या नािीत. तिे अिते तर िंगीताची िामासजक पािणी िोण ेआसण 

िंगीताि सशक्षणात योग्य ते स्थान समळण ेअिघड झाले निते. िंगीताच े सशक्षणात काय स्थान अिािे, सकंबिुना कलासशक्षणाच े

िमाजजीिनात काय स्थान अिािे यासिषयीचे आमच े सिचार जोपयंत असधक मलूग्रािी ि शास्त्रीय िोत नािीत तोपयंत सतिऱ्या 

प्रकारच्या िंशोधनाचा िंगीत िा सिषय िोऊ शकतो िचे म ळी आमच्या िंशोधकात ििजाििजी रुजणारे सिचारबीज नािी. 

ि रुिातीच्या तीन िंशोधन प्रकारात न िमासिष्ट केलेला पण ज्या प्रकारचे िंशोधन िोण ेआिश्यक, अगदी जरूरीच े

अिनूिी असजबात झाले नािी, त्याला ‘प्रत्यक्षोपयोगी िंशोधन’ (Applied research) म्िणता येईल. या प्रकाराला बाजलूा 

काढण्याच ेकारण इतकेच की इतर प्रकारांपके्षा िा आसथगक फायद्यातोट्याच्या गसणताशी िंबंसधत अिनूिी द लगसक्षला गलेा आि ेि े

प्रकषागने जाणिािे. तंबोरा, ितार इ. िादे्य तयार करण्याची शेकडो िषांची अखसंडत चालू परंपरा अिनूिी एकदा नीट लािल्यािर 

कमीजास्त न िोणारी िाद्य ेआमच्याकडे का तयार िोत नािीत? अशी िादे्य तयार झाल्याि त्यांचे अन कूल आसथगक पररणाम िोणार 

नािीत काय? ज न्या िाद्यांत ि धारणा िा भारतीय िंगीताच्या सपंडाि मानिणारी निीन िादे्य तयार करून आमच्या िंगीतातील 

स्िनरंगाचा (Tonal colour) अभाि जर नािीिा केला तर (िध्याच्या पाश्चात्त्यांच्या भारतीयकरणाच्या य गात) त्याच े फायद े

जाणसिण्याइतके िोतील ि ेउघड नािी काय? मग यािी िंशोधनाची आमच्याकडे आबाळ का? 

एकंदरीने भारतीयांची प्रितृ्ती प्रत्यक्षोपयोगी िंशोधनाकडे कमीच अिे िरिकट उत्तर दणे्याव्यसतररक्त आणखीिी एक 

उत्तर ि चण्यािारख ेआि.े िादे्य तयार करण ेि ेएक कौशल्य आि,े शास्त्र नव्ि ेअशी एक िमजतू आमच्या मनाच्या कोपऱ्यात क ठेतरी 

घर करून रासिलेली आि.े शास्त्र ि ेप्रयोगशाळेत ििे तेव्िा, क णाच्यािी िस्तक्षपेाखरेीज व्यसक्तसनरपेक्षररत्या कायगशील िोऊ शकते. ते 

गं्रथबद्धिी िोऊ शकते. पण रक्तातून म रलेले, सपढीजाद चालत आलेले आसण क ट ंबाची खाजगी मालमत्ता अिलेले, परक्याि न 

सशकसिता येण्यािारख ेगढू ज्ञान ते कौशल्य अिा एक िमज भारतात ििगच बाबतीत चालत आलेला सदितो, मग ते िैद्यक अिो िा 

कलाक िरीच ेकाम अिो. या पररसस्थतीत प्रत्यक्षोपयोगी िंशोधन मागे पडािे यात निल ते काय? क लात चालत आलेल्या सिद्यांच्या 

बाबतीत िंबंसधत सिदे्यचे िंस्कार अितीभोिती ितत अितात ि त्याम ळे सिसशष्ट सिद्या म्िणजे घराण्याने प्राणपण ेिांभाळाियाचा िेद 

अशी धारणा रािून त्यात बाजारूपणा सशरत नािी ि ेित्य मला मान्य आि.े पण बाजारात जाण्याअलीकडे प्रयोगशाळेत जाण्याचािी 

टप्पा उपलब्ध अितो. सिज्ञानाच्या झपाट्याने िाढणाऱ्या आिाक्यात या सपढीजाद सिद्या िापडल्याि जगभरच्या श्रेष्ठ प्रज्ञािंतांच्या 

प्रसतभेच्या स्पशागने त्या उजळून सनघतात त्या या प्रयोगशाळेतच ि ेआमच्या अजनू लक्षात येत नािी, आसण यात या 'पसित्र' िाटणाऱ्या 

सिद्यांचचे न किान िोते. 

िंगीताच्या बाबतीत िंशोधनपरता सकती रूपे धारण करू शकते आसण यात सतला कोणकोणत्या अडचणींना भारतीय 

िंदभागत तोंड द्याियाचे आि ेयाचे अल्पि े सदग्दशगन येथे केले आि.े यामागील उद्दशे "चालािी बिुतांची अतंरे" इतकाच आि े ि े

आिजूगन िांगण्याची गरज नािी. 

 


