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(मळू प्रसिद्धी - धळेु येथे झालेल्या परििंवादातील भाषण, जनू १९६९) 

आज आपण चचते घते अिलेला सवषय अत्यंत महत्वाचा आह.े जनतािंपर्ााची नभोवाणी, दिूसचत्रवाणी, सचत्रपट इ. 

जी िाधने आहते त्यापरै्ी नभोवाणी आसण सचत्रपट यांनी आपल्या जीवनात आता सनसितपण ेस्थान पटर्ावले आह.े त्यांची अपवूााई 

वाटू नये, त्यांचे वेगळेपण जाणव ूनये इतक्या बेमालमूपण ेत्यांनी आपल्या दनैंसदन जीवनव्यवहािात आपला पाय िोवला आह.े पिंत ु

एवढेच त्यांचे महत्त्व नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात या जनतािंपर्ा िाधनांचा वापि होत अिनूही त्यांच्या व आपल्या िंबंधाचे स्वरूप 

र्ाय, त्यांच्यामळेु आपल्या जीवनावि र्ाय परिणाम झाले आहते, या भल्याबऱु्या परिणामांचा िांस्रृ्सतर् िंदभाात सवचाि र्िण्याची 

नैसतर् सनर्ड आपल्याला भािावयाि नर्ो र्ाय इ. प्रश्ांचा अजनूपयतं आपण फाििा सवचाि रे्लेला नाही. या िाधनांच े

परिणामर्ािर्त्व आपल्याला पटले आह ेह ेया पायी खचा होणाऱ्या वाढत्या पशैावरून आसण इति शक्तींच्या व्ययावरून र्ळून चरु्ते. 

पण अिे अिनूही वि उल्लेखलेले व तिेच इति प्रश् आपल्यािमोि फाििे उभ ेिासहलेले सदित नाहीत. सचत्रपट इ.ना आपण इतरे् 

गहृीत धिले आह े र्ी त्यांच्यासवषयी सवचािच र्िावयाच े आपण िोडून सदले आह.े परिणामतः या िाधनांनी व्यापलेला आपल्या 

जीवनातील मोठा भाग, त्यांचे पटलेले परिणामर्ािर्त्व यांच्या तलुनेने पाहता त्यांच्यासवषयीचा सवचाि मात्र फाि तोटर्ा िासहला आह.े 

भाितीय िंगीताच्या िंदभाात आज आपण सचत्रपट या एर्ा जनतािंपर्ा िाधनासवषयी उहापोह र्िणाि आहोत तो या सवचािाि चालना 

दणे्याच्या दृष्टीने. 

भाितीय िंगीत आसण सचत्रपट यांच्या िंबंधाचा सवचाि र्िावयाि लागताच प्रथमत: अिे लक्षात यतेे र्ी वास्तसवर् 

पाहता या प्रश्ाच े स्वरूप एर्ा उपप्रश्ाचे आह.े एरं्दिीने िंगीत आसण सचत्रपट यांचा िंबंध र्िा अितो या मळू प्रश्ातून भाितीय 

िंगीत आसण सचत्रपट यांच्या िंबंधाचा उपप्रश् होतो. िंगीत आसण सचत्रपट यांच्या िंबंधासवषयी जी र्ाही वैचारिर् भसूमर्ा आपण 

पायाभतू मान ूत्याच भसूमरे्तनू आपल्याला विील उपप्रश्ाच ेउत्ति समळणाि आह.े सनदान त्याची सदशा सनसित होणाि आह.े 

 

चित्रपटाशी सगंीतािे नाते 

सचत्रपट आसण िंगीत यांच्या पिस्पि िंबंधासवषयीची भसूमर्ा ितू्ररूपाने पढुील प्रमाण ेमांडता येईल - 

१) जेव्हा जवे्हा एखादा आसवष्र्ाि अनेर् र्लांची िंगमभमूी बनतो तेव्हा तेव्हा त्यात र्ायार्ािी होणाऱ्या र्लांचे र्मीअसधर् 

महत्त्व सनसित होते व त्यानिुाि एर्त्र येणाऱ्या सवसवध र्लांना र्मीअसधर् वाव समळतो. याच ेप्रमाण सवसवध आसवष्र्ािात बदलते िाहू 

शर्ते, पण तिीही एरं्दिीन ेपाहता सवसशष्ट र्लेला असधर् महत्त्व प्राप्त होण ेह ेआसवष्र्ािाच्या स्वरूपातच अंतभूात, अंगभतू अिते. 

एखाद ेनतृ्यनाट्य घतेल्याि त्यात असभनय, िंगीत, सचत्र, इ. अनेर् र्ला अितात ह ेउघड आह.े पण तिीही मखु्यत: हालचाल वा गती 

याला त्यात असधर् वाव समळावा ह ेस्वाभासवर् अिते. सचत्रपटाबाबतीत अिेच म्हणता येईल. िंगीत, िासहत्य, सचत्र, असभनय, इ. 

अनेर् र्लांची िंगमभमूी अिलेल्या या प्रर्ािात दृश्यर्लांना असधर् वाव समळण ेह ेअसधर् स्वाभासवर् आह.े िंगीताला समळणािा 

वाव हा र्मीअसधर् अिेल पण दृश्यर्लांच्या मानाने पाहता त्याचे स्थान दयु्यमच िाहणाि. एर्  िहायर् र्ला म्हणनू त्याचे महत्त्व 

जरूि अिते, पण दृश्यर्लांच्या व सचत्रपटांत होणाऱ्या त्यांच्या आसवष्र्ािांचे बोट धरूनच िंगीत त्यात वाविते. 

२) िहायर् म्हणनू वाविणाऱ्या िंगीताचे र्ाया सनसितपण ेर्ाय यािंबंधी सवचाि र्िताना दोन गोष्टी डोळ्यापढुे येतात. पसहली ही 

र्ी एर्च गोष्ट दोन र्लांनी िाधण ेह ेअनावश्यर् आहे, सरं्बहुना अशक्यही आह.े उदा. नदीर्ाठच्या िंध्यार्ाळच ेवाताविण सचसत्रत 

होत अिता िंथ वाहणािा प्रवाह, वाताविणातला धिूिपणा, पितणाऱ्या गाई या िाऱ्या दृश्य-आसवष्र्ािामळेु जे र्ाही िसूचत होत 

भारतीय चित्रपटांतील संगीतािे स्थान 

अशोर् दामोदि िानडे 
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अिते तेच यावेळेि माग ेवाजणाऱ्या यमनाच्या स्विांनी होते र्ाय? र्दासचत एखादा अिे म्हणले र्ी या वेळेि दवेळात होणाऱ्या 

आित्या व घटंानाद यांची योजना रे्ली ति र्ाय होईल? या प्रश्ाचे उत्ति अिे र्ी आित्या इ.मळेु नदीर्ाठची एर् िंध्यार्ाळ स्थासपत 

होईल. िंध्यार्ाळचा व आित्यांचा जो दनैसंदन िाहचयािंबंध आह े त्यामळेु ह ेशक्य होईल. िंध्यार्ाळचाच भाग म्हणनू आिती व 

घटंानाद ह े आपल्या मनात रूजलेले अिल्यान े त्यांच े या दृश्याच्या सचत्रीर्िणाच्या वेळी येण े ह े अपरिहाया ठिेल. डोक्याबिोबि 

माणिाची पाठही खोलीत यावी तिे होईल. पण ितािीवि याचवेळी यमनाची ििुावट छेडली ति या दृश्याशी यमन व िताि यांचा 

िाहचयािंबंध निनूही दृश्याच्या अथाात भि पडेल. अनभुव असधर् गसहिा, तीव्र र्िण्यार्डे अशा िंगीताचा र्ल अितो. एरं्दि 

अनभुवाला आणखी एर् परिमाण समळवनू दणे्याची र्ामसगिी िंगीत बजावीत अिते. सरं्बहुना वाताविणसनसमाती दृश्यर्लांच्या 

घटर्ांनी आधीच रे्लेली अिल्याने तेच र्ाम पनु्हा र्िण्याच्या भिीि न पडता िंगीत आपला अिा वेगळा मागा िेसखते, पिंत ु

भावनादृश्यांनी ते यकु्त अिते. वाताविणसनसमाती इ. दृश्य-आसवष्र्ाि िमधृ्द र्िणािे ते ध्वनी व या िवा आसवष्र्ािाि आपल्या वेगळ्या 

चौर्टीचा िंदभा दऊे र्िणािे ते सचत्रपटिंगीत अशी ही या प्रर्ािाची मोडणी आह.े 

सांगीचतक स्वातंत्र्य 

िहायर् म्हणनू वाविणाऱ्या िंगीताचे सचत्रपटात स्थान र्ाय या सवषयीची लक्षात घ्यावयाची दिुिी गोष्ट म्हणजे ते जिी 

िंगीत म्हणनू स्वयंपणूा निले (िहायर् म्हणनू वाविताना स्वयंपणूाता अथाातच शक्यच नाही), तिीही वाताविणसनसमाती इ.त अंतभूात 

अिणाऱ्या पार्श्ाध्वनी या घटर्ापके्षा त्याला स्वत:ची अशी िंगती अिते. ह े िंगीत निुते ऐर्ले अिता मधिु ध्वनींच्या िमहूाच्या 

विची व स्वयंपणूा िंगीताच्या थोडी खाली अशी त्याची पातळी अिते ह ेलक्षात यावयाि वेळ लागत नाही. अिे अिल्यासशवाय 

िंगीत दृश्यांतगात अनभुवाि वेगळे परिमाण प्राप्त र्रून दऊे शर्णाि नाही. स्वयंपणूा न होता अपणूााच्या वि िाहण्याचा, स्वतःची अशी 

िंगती िाधत अितानाच दृश्य-आसवष्र्ािाच्या िंगतीि छेद न दणे्याचा तािेविचा नाच सचत्रपटिंगीताि िाधावयाचा अितो. अिे न 

झाल्याि ते रे्वळ परिणामर्ािर् ध्वनींच्या पातळीवि िाहाते वा 'लोर्सप्रय' िंगीताच्या माळेत जाऊन बिते. या दोन्ही जागा 

सचत्रपटिंगीताच्या नव्हते. सचत्रपटिंगीताला स्वायत्तता अिते, स्विाज्य निते. पण पार्श्ाध्वनीप्रमाण ेते गलुाम निनू त्याि एर् प्रर्ािच े

िांगीसतर् स्वातंत्र्य अिते अिे सचत्रपटिंगीताच्या सचत्रपटातील स्थानाच ेिाजर्ीय भाषते वणान र्िता येईल. 

सचत्रपट आसण िंगीत यांच्या िंबंधाबाबतच ेसतििे ितू्र म्हणजे त्याची प्रसतर्ात्म बनण्याची शक्ती ह ेहोय. सचत्रपटिंगीत 

ह े भावनांना िंवादी निनू भावसस्थतींना िंवादी अिते. इथे िंवादी (responsive) याचा अथा ‘मनात र्ाहीतिी प्रसतसिया सनमााण 

र्िणािे’ एवढाच घ्यावयाचा आह.े दशे-र्ाल िंबंध अशा सवसशष्ट परिसस्थतीखेिीज इति िवात्र ह े ितू्र लाग ू पडणािे आह.े िमजा 

पहाटेचा दखेावा सचसत्रत झाला आहे- हळूहळू उगवणािा ियूा, त्यामळेु प्रर्ाशमान होणािे सक्षतीज ह ेझाले सचत्रपटातील दृश्यर्लािंबद्ध 

घटर्. याबिोबि पक्षयांची सर्लसबल, गायवाििांचे हबंिण,े ब्राह्मणांचे स्तोत्रपठण इ. ऐर्सवण े हा झाला पार्श्ाध्वनीचा 

वाताविणसनसमातीिाठी रे्लेला उपयोग. ह्या दोन्हींनी समळून घटना वा प्रिंग सरं्वा दृश्य स्थासपत होते. पार्श्ाध्वनी इथे स्वत:चे अिे 

वेगळे असस्तत्व जाणवनू दते निनू िंर्सल्पत दृश्याच्या उभािणीतील एर् अत्यावश्यर् घटर् म्हणनू ते येत अितात. एिवीच्या 

जीवनातही ह े वा अशा प्रर्ािचे इति ध्वनी अशा दृश्याबिोबि अितातच व म्हणनू सचत्रपटातही ते येतात. पहाट, याचा 

'िर्ाळीआधीचा सदविाचा र्ाल' अिा र्ाहीिा वाच्याथााच्या पातळीविील अथा ियूा उगसवण्यािािख्या आधािभतू घटनने े

आपल्याला र्ळतो. दनैंसदन जीवनाची र्ाही र्ाळ थांबलेली वाटचाल उत्िाहाने पनु्हा िरुू र्िावयाचा र्ाल अिा पहाट या शब्दाचा 

िंरे्ताथा (वाच्याथाापेक्षा याची अथावतुाळे असधर् सवस्तारित पण र्मी नेमर्ी अितात) सर्लसबल इ. वाताविणसनसमातीिाठी 

अवतिणािे घटर् िचुसवतील. आता पहाट होण्याच्या दृश्याचा िंगीत जो अथा िांग ू पाहील तो असधर् िंसदग्ध, पण त्याचबिोबि 

असधर् व्यापर् अिेल. िनई, ििोद इ. र्ोणतेही वाद्य अिले तिी विील दोन्ही अथापातळ्यांना एर्ा वेगळ्याच भावसस्थतीची डूब 
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समळू शरे्ल. ह्या भावसस्थतीचा एर्ा सवसशष्ट भावनेशी वा भावानभुवाशी िंबंध निनू भावनािमहूाशी अितो. त्यामळेु िनई = मगंल 

वाद्य इ. िाचेबंद, ठोर्ळेबाज िमीर्िण ेबाजिू ठेऊन उत्िाह, सनरूत्िाह व उत्िाहाचा अभाव (Sense of elation, dejection and 

indifference) या िवाशक्य व िवािामान्य भावसस्थतींना आवाहन र्िण्याचा िंगीताचा हते ूइथे िाध्य होण्याची शक्यता अिते व 

सचत्रपटिंगीताच े हचे र्ाम होय. यामळेु प्रत्येर् पे्रक्षर् उत्िाह इ. भावसस्थतीचा अनभुव इतिांबिोबि घतेोच, सशवाय व्यसक्तगत 

अनभुवांच ेअशा प्रिंगांबिोबि अिलेले मानसिर् िंबंधही तो मकु्त र्रू शर्तो. इथे िंगीत व्यंजनचे्या पातळीवि जाते अिे म्हणता 

येईल. इथे िंरे्ताथा र्ायम ठेवनूही पे्रक्षर् व्यंजनाथााची िमधृ्द 'अथा-पार्श्ाभमूी' (Semantic hinterland) अनभुव ूशर्तो. अनेर्ांना 

िमान अिा अनभुव घते अितानाच स्वत:चा अिा खाि व्यक्तीगत अनभुव (आसण तोही असभप्रेत अिलेल्या एरं्दि र्लानभुवाि 

धक्र्ा न पोचता) उपलब्ध र्रून दणे ेह े सचत्रपटिंगीताच ेर्ाया अिते. या सववेचनाच्या पार्श्ाभमूीवि आता आपल्या सचत्रपटिषृ्टीच े

अवलोर्न र्िण्याि हिर्त नाही. 

अजून मागासलेली अवस्था 

िहजािहजी लक्षात येण्यािािखी गोष्ट अशी र्ी आमचे सचत्रपटिंगीत अजनू पार्श्ाध्वनीचे र्ाया र्िण्यातच बहुतांशी 

गुंतले आह.े दृश्याची परिणामर्ािर्ता वाढसवण ेआसण दृश्याला असधर् परिणाम प्राप्त र्रून दणे ेयातला भेद आमच्या िंगीताि अजनू 

उमगलेला नाही. आपले स्वतःचे अिे स्थान सचत्रपटात आह,े आपले स्वतःचे अिे र्ाया आह ेआसण ते र्ाया र्िण्याच्या आपल्या 

अशा पध्दती आहते याचा आमच्या िंगीताि सविि पडला आह.े चोि, खनुी इ. आला अिता मंद्रभयानर् स्वि र्ाढण,े शोर् झाला 

अिता ताि स्विात तिंगत िाहण ेवा पाण्याच ेतिंग दाखसवण्यािाठी ितािीच्या तिफा वाजसवण ेअिल्या र्ामातच अजनू आमचे िंगीत 

गिुफटले आह.े 

सचत्रपटिंगीत म्हणजे र्ाय याची आमच्या िंगीतसदग्दशार्ांना जाणीव नाही याचे उत्तम उदाहिण म्हणजे अनेर् 

मलुाखतीतनू आपल्या 'सहट' गाण्यांची त्यांनी रे्लेली भलावण. गाणी 'सहट' होतात याचाच अथा सचत्रपटाबाहिे त्यांना असस्तत्व प्राप्त 

होते, गाणी िंगीत म्हणनू स्वयंपणूा होतात, िांगीसतर् िंसचताविच उभी िाहू शर्तात. ती सचत्रपटाच्या तानाबान्यातनू बाहिे र्ाढली 

अिता सचत्रपटाचे र्ाहीही नरु्िान होऊ नय ेअशीच अनेर् वेळा परिसस्थती अिते. आपले िंगीत सचत्रपटयोग्य होण ेयापके्षा लोर्सप्रय 

व्हावे अिा दृष्टीर्ोण आमच्या िंगीतिचनार्ािाचा अितो आसण याचे र्ाही िांगीसतर् दषु्परिणामही झाले आहते. 

खदु्द शास्त्रोक्त िंगीताची बाब घतेली ति सचत्रपटांत येणािे शास्त्रोक्त िंगीत अनरे्दा व्याज-शास्त्रोक्त अिल्याच े

आढळते. ठिासवर् चिी ताना, सतय्ये यांच्या खणुा जागोजाग पिेल्या र्ी ह े व्याज-शास्त्रोक्त िंगीत तयाि होते. लोर्ांना ह ेशास्त्रोक्त 

िंगीत अिल्याच े र्ळावे यािाठीच जण ू त्यावि ढोबळ खणुांची लेबले लावलेली अितात. यामळेु शास्त्रोक्त िंगीताच्या चरु्ीच्या 

र्ल्पना उिाशी बाळगनू आमचा श्रोतवृगा एरं्दि शास्त्रोक्त िंगीतार्डे वळू लागतो. तशाच खणुा, तोच चटपटीतपणा यांचा शोध घऊे 

लागतो. भातुर्लीच्या चष्म्यातून खऱ्या िंिािार्डे पाहाणािा जिा स्वत:चे हिे व जीवनावि अन्याय र्ितो तोच प्रर्ाि व्याज-

शास्त्रोक्त िंगीताने भािलेल्या श्रोत्यार्डून शास्त्रोक्त िंगीताबाबत होत िाहातो. तीन-िाडेतीन समसनटांत नर्ली फुलोिा धािण र्िणाऱ्या 

व्याज-शास्त्रोक्त िंगीतान ेर्ान भिणािा श्रोता हळूहळू भािदस्तपण ेआपला इमला बांधणाऱ्या शास्त्रोक्त िंगीताच्या ग्रहणाि आवश्यर् 

ती शांत, प्रिन्न सचत्तवतृ्ती अगंी आणचू शर्त नाही. त्याला अस्िल शास्त्रीयाचे रूपच पलेेनािे होते. 

आजर्ाल लोर्िंगीताचाही आमच े िंगीतिचनार्ाि पषु्र्ळ उपयोग र्ितात. लोर्िंगीताचा दु्रतगती, िहज 

र्ळण्याजोगा, आसण शब्द व नतृ्य यावि अवलंबनू अिणािा जेवढा भाग आह ेत्याचाच उपयोग सचत्रपटात भिपिू झालेला सदितो. हहेी 

खिे लोर्िंगीत र्ोणत्या अथाान े म्हणावयाचे? सवसवध वाद्य,े त्यांची आर्षार् योजना, आसण दृश्याचे भिपिू िाहाय्य यांची भिपिू 
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प्रसिया झाल्याविच ह ेिंगीत सचत्रपटात उतित अिते. यामळेु र्ाहीशा उघड्यानागड्या व िाध्यािधु्या लोर्िंगीताच ेमलू्य व त्याच े

िांगीसतर् श्रेष्ठत्व जोखण्याची श्रोत्यांची पात्रता मात्र र्मी झाली आह.े र्ीतानातला 'िाम रृ्ष्ण हरि' सिनेिंगीताची स्विलक्तिे िाजवसे्त्र 

म्हणनू समिव ूलागला तेव्हापािनू अनलंरृ्त, लोर्ांना िहज िहभागी र्रून घऊे शर्णािे लोर्िंगीत, भजनी िंगीत मागचे पडले. 

भजनी ठेक्यांची वा एर्तािी टाळ-सचपळ्या-झांज यांच्या िाध्यािधु्या पण अस्िल वैसशष््टयपणूातेची आम्हाला ओळखच पटेनाशी 

झाली. 

सगुमसगंीतािे आजिे स्वरूप 

िगुमिंगीत अिे ज्याला म्हणता येईल त्याचीही सस्थती अशीच. वाद्यमेळ आसण गायर्गासयर्ांच े अनैिसगार्रित्या 

गोडगोड वाटणािे आवाज यांमळेु आता नैिसगार् आवाज वा रे्वळ आधािस्विाच्या जोडीन े अवतिणािा िच्चा ििेुलपणा याची 

आमच्या श्रोत्यांना जाणीवच होत नाही. मिालेदाि खाऊन िाध्या स्वयंपार्ाची चव वाटेनाशी होण ेम्हणजे सजव्हचेी िंवेदनशक्ती र्मी 

झाल्याच े लक्षण आह.े र्र्ा श पण भिगच्च वाद्यमेळांच्या ितत उपयोगान े आमच े िगुमिंगीत बटबटीत झाले आह.े चालींच्या 

बाबतीतही ठिासवर् हळुवाि िंगीताचा होणािा िावासत्रर् उपयोग पासहला र्ी एर्ा शाहीिान े'आमचे गायन सै्त्रण झाले आह'े अिे उद्गाि 

र्ाढले होते त्याची आठवण होते. भावाता म्हणता म्हणता आमची भावगीते भाविंसजत व पाठीचा र्णा निलेली हळुवाि गीते बनली 

आहते. अशीच गीते र्रून र्रून आमच्या िंगीतिचनार्ािांनी आपली शक्ती क्षीण रे्ली याचे प्रत्यंति आणीबाणीच्या वेळेि 

रु्त्र्याच्या छत्र्यांप्रमाण ेउगवलेल्या अिंख्य पण सनरृ्ष्ट िमिगीतांवरून आले. जोम, उत्िाह व मदाानी िंगीत आमच्यातून नष्ट होण्याि 

सचत्रपटांच ेपषु्र्ळच िाहाय्य झाले आह!े 

आता पािात्त्य पध्दतीचे िंगीत आमच्या सचत्रपटात येत आह े तेही अिेच पाणी समिळून. पािात्त्य वाद्ये आली ह े

चांगलेच झाले. पण त्यांच्या उपयोगात मात्र अल्पवयीन श्रीमतं धसनर्ांची उधळपट्टी र्िण्याची वतृ्तीच सदिते. आसण पनु्हा हामानी-

टाइपच ेन िमजनू रे्लेले र्णार्टु प्रयोग आहतेच. सनशागहृ-गीते (नाईटक्लब िााँग) आसण त्याच ेउपयोजन यांचा आता होत अिलेला 

िििर्ट उपयोग सनसिपण े सचतेंचा सवषय आह.े सनरृ्ष्ट पिदशेी गहू आसण सनरृ्ष्ट पिदशेी िंगीत िािख्याच आशाळभतूपण े आम्ही 

रिचसवतो. र्ािण दृश्याच्या प्रलोभनान ेआसण शर्ा िाविणान ेआपण र्ाय ग्रहण र्िीत आहोत याची आपल्याला जाणीवच होत नाही. 

या िवा र्ाळ्या सचत्रात मला आशादायर् अशी एर्च गोष्ट सदिते. ती म्हणजे आमच्या श्रोतवृगाात आसण प्रके्षर्ात 

आता असधर्ासधर् िसुशसक्षतांचा भिणा होत आह.े आवडीसनवडीपािनू असभरूचीर्डे आमचा प्रवाि आता िरुू झाला आह.े एर्ा 

प्रभावी पिर्ीय िंस्रृ्तीच्या परिणामांचा व सतच्या िामर्थयास्थानांचा सवचाि र्रून त्यापािनू योग्य तो बोध घणे्याची खिी वेळ आता 

येऊन ठेपली आह.े आमचा स्वत:चा िांस्रृ्सतर् वाििा र्ाय व त्याचे स्वरूप र्ाय याचाही सवचाि आताच रे्ला पासहज.े िमाज व 

प्रबोधन आसण िांस्रृ्सतर् नव-उत्थान अिा आपल्या िामदुासयर् प्रयत्नांचा िम अिायला पासहजे. यािाठी स्वतंत्र प्रजे्ञच्या आसण 

वािंवाि र्ात टारू् शर्णाऱ्या िंगीतिचनार्ािांनाही आपले र्ताव्य बजावायच ेआह.े 

 

 


