लिलित संगीताच्या लिशेने
अशोक दामोदर रानडे
(मळ
ू प्रसिद्धी - िासित्य ििकार, िंपा. ग त्र्यं माडखोलकर, िासित्य ििकार िंघ सल., मंबई मराठी ग्रंथ िंग्रिालय प्रकाशन, जनू १९६९)

भारतीय िगं ीत आसि पाश्चात्त्य िगं ीत यांच्यात फरक काय अिा प्रश्न कोिी सिचारल्याि दोन चार गोष्टींचा उल्लेख
िमखाि करण्यात येतो. पाश्चात्त्य िंगीत सलसिलेले अिते. त्यांच्याकडील गायक-िादक िमोर ठे िलेल्या िंगीतालेखाप्रमािे (म्यसू िक
स्कोअर) चालत अितात आसि आमच्याकडे अिे निते, िा एक भेद त्यातलाच िोय. या भेदाबरोबरच अथाात सलसखत रूपामळे
पाश्चात्त्य िंगीत असिक बंसदस्त िोते, त्यामळे कलािंताला आसिष्कारस्िातंत्र्य कमी समळते इत्यादी सििानेिी के ली जातात. या उलट
भारतीय कलािंत िा अिा बांिला जात निल्याने, िमोर आिे - (कागदािर छापलेल्या िा सलसिलेल्या स्िरूपात) तेच गायची िा
िाजिायची त्याच्यािर िक्ती निल्याने त्याचा असिष्कार असिक उत्स्फूता अितो आसि अिू शकतो अिेिी प्रसतपादन करण्यात येते.
आसि या ििाािर कळि म्ििजे आपि अिे म्िितो की भारतीय िंगीत िे इतके िक्ष्ू म आिे, इतके तरल आिे की त्याचे सलसखत
स्िरूप मळी कसल्पताच येत नािी. जरा सिचारान्ती पािता िे सििान िाडिाचे आिे िे ििज ध्यानात यािे. पाश्चात्त्य असभजात िंगीत िे
िक्ष्ू म नािी अिे म्ििताना, अनेक िाद्ये आसि त्यांचा स्िरििं ादाच्या तत्त्िानिार िोिारा उपयोग, यामळे त्यांच्या रचनेत आढळिारे
गंतागंतीचे आकृ सतबंि (स्िर आसि लय िी दोन्िी अंगे अशा आकृ सतबंिांनी यक्त अितात), मानिी आिाज ते लिान मोठ्या िाद्यांचे
िैसशष्ट्यपिू ा आिाजिमा या िाऱयांचा किोशीने उपयोग करून घेण्याच्या सजद्दीने सिकासित िालेले सिसिि िंगीतप्रकार - ििाच
बाजल
ू ा ढकलले जातात. तेव्िा पाश्चात्त्यातं सलसखत िगं ीत आिे म्ििनू िक्ष्ू मता नािी आसि आमच्याकडे तिे नािी िा दृसष्टकोन
बेजबाबदारपिे उथळ आिे अिे म्िटले पासिजे. पाश्चात्त्य िगं ीत सलसखत का आिे, आसि त्याच्या या सलसखतपिाचा एकंदर
िंगीतासिष्कारािर काय पररिाम िोतो या प्रश्नांचे उत्तर िक्ष्ू मािक्ष्ू मतेबाबतच्या िरिकट शेऱयात निनू पाश्चात्त्य िंगीताच्या स्िरूपाशी
सनगडीत अिलेल्या कािी मल
ू भतू िैसशष्ट्यांच्या सिचारातं आिे. पररिामतः आपले िगं ीत सकतपत सलसखत आिे, सकतपत सलसखत
िोऊ शकते याचािी सिचार िेगळ्या िंदभाात पासिला पासिजे.
िर म्िटल्याप्रमािे पाश्चात्त्य िंगीतात अशी एक प्रभािी प्रिृत्ती आिे की ज्यामळे त्याचे सलसखत स्िरूप एक अटळ
पररिाम म्ििनू त्याच्या सिकािक्रमात अितरले. िी प्रिृत्ती म्ििजे िगं ीताची 'रचना' करण्याची (कंपोज करण्याची) िोय. या प्रिृत्तीमळे
िगं ीतासिष्काराची नोंद करून ठे ििे आिश्यक ठरते. िगं ीताचे स्िरूप सलसखत िोिे िी अशा तऱिेने िगं ीत सिकािातील एक अिस्था
िोय. पढे ज्याचा असिक सिस्तार कराियाचा अिा एक िंबंसित मद्दा अिा की िंगीताची िी अिस्था देशकालसिसशष्ट निल्याने
(म्ििजे िंगीताचे रूप एका सिसशष्ट तऱिेने बदलल्याि िी अिस्था कठे िी असस्तत्िात येिे शक्य अिल्याने) भारतीय िगं ीतातिी कािी
बदल िाल्याि (आसि ते तिे िोत आिेत) ती अिस्था भारतात सदिू लागेल.
आता िगं ीताची 'रचना' म्ििजे काय याचा थोडा असिक सिचार करू. तिे पासिले तर कोित्यािी िगं ीतात रचना
अििारच. स्िर आसि लय ि त्याबरोबर शब्द यांचा आढळ घटक म्ििनू ििाच िगं ीतासिष्कारात िोतो आसि कोित्यािी चळिळीचे
कलाकृ तीत रूपांतर िोिे म्ििजे घटकांची व्यिस्था िोिे ओघानेच आले. घटकांची व्यिस्था लाििे यातच रचनेचे ममा आले. पि
पाश्चात्त्य िगं ीताबाबत रचना िी 'असिक रचना' िोते. कारि त्यांच्या िगं ीतासिष्काराशी प्रत्यक्ष िबं िं अिलेल्या घटकांची िख्ं या
आसि त्याच्या गिित्तेची सिसििता या दोन्िींचा प्रभाि ध्यानात घेण्याजोगा अितो.
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घटकांच्या िख्ं येचा सिचार के ला तरी स्िर, लय, शब्द याबरोबरच सिसिितापिू ा आिाजिमाांनी यक्त अशी सिपल िाद्ये
लक्षात घ्यायला पासिजेत. तालिाद्ये सकंिा िायिाद्ये िा तंतिाद्ये घ्या, ििाच प्रकारची िाद्ये पाश्चात्त्याक
ं डे सिपल आढळतात आसि
त्यांच्या एकंदर िमृद्ध िाद्यिंगीताच्या िंदभाात पािता िाद्ये िािी एक स्िर-लय-शब्द या बरोबरीने रचनेत लक्षात घ्यायला ििा अिा
एक घटक ठरतो.
मानिी आिाजांच्या गििमाानिार त्यांचे िगीकरि करून, खाि िगं ीत 'रचनू ' त्या सिसिि आिाजांचा उपयोग जिा
पाश्चात्त्यांच्या ऑपरा इ. िगं ीत प्रकारात के ला जातो तोिी मोठा लक्षिीय अितो. िे जे स्पेशलायिेशन िोते त्यामळे िी पाश्चात्त्यांच्या
िंगीतसिद्धीमध्ये मित्त्िाची भसू मका बजाििारा घटक म्ििनू मानिी आिाजाची गिना िोते. ज्यांची व्यिस्था लािाियाची त्यांच्या
िख्ं येत अशा तऱिेने मानिी आिाजिी भर घालतो.
पाश्चात्त्यांची िगं ीत रचना िी 'असिक रचना' अिते याचे एक कारि म्ििजे िंगीतसिद्धीिाठी ज्यांची जळिी
कराियाची, व्यिस्था लािाियाची त्या घटकांच्या िंख्येत असिकपिा आिे. परंत यािीपेक्षा असिक मित्त्िाचे कारि म्ििजे या
घटकांना आसि त्यांच्या सिसिि गिांना िाि देण्याची जी िाट पाश्चात्त्यांनी स्िीकारली आिे सतचे स्िरूप िोय. पाश्चात्त्य िंगीतासिष्कार
िा बिुस्िनी स्िरििं ाद (िामानी) म्ििजे एकािेळेि अनेक स्िर या तत्त्िानिार िोतो. िी िामानीची व्याख्या ढोबळ आिे पि तरीिी
िामसू िक आसिष्करि िे सतचे प्रमख िैसशष्ट्य लक्षात येण्याि अडचि पडू नये. पाश्चात्त्यांचे िंगीत िे नेिमीच एकापेक्षा अनेक
कलाघटकांना प्रत्यक्षतः कायारत ठे ऊन िाटचाल करीत अिते. या अथााने त्यांचा िंगीतासिष्कार िा आमच्यापेक्षा असिक िामसू िक
अितो िे उघड आिे. तेव्िा िगं ीतसिद्धांत दृष्ट्या मित्त्िाचे ठरिारे घटकिी जास्त आसि सशिाय एकंदर िागं ीसतक आसिष्कारच मळी
अशा स्िरूपाचा की त्यामळे एकापेक्षा असिक घटकांना प्रत्यक्षतः मित्त्िपिू ा आसि कािीशी स्ितंत्र कामसगरी बजाििे आिश्यक
ठरािे अशी एकंदर पररसस्थती पाश्चात्त्यांच्या िंगीताबाबत उत्पन्न िोते. या पार्श्ाभमू ीिर िंगीताची रचना करिे िे असिक जरूरीचे,
कलासिद्धीच्या यशसस्ितेिाठी आिश्यक ठरते.
या एकंदर सििेचनाच्या िदं भाात 'रचना' या िक
ं ल्पनेची आिखी एक बाजू लक्षात घ्यायला ििी. रचना म्ििजे व्यिस्था
िे तर खरे च, पि या व्यिस्था लािण्यात आसिष्काराच्या सदशा सनसश्चतपिे आिीच दशािनू ठे ििे यािी गोष्टीचा िमािेश िोतो. आिी
पासिल्याप्रमािे पाश्चात्त्यांच्या िगं ीतासिष्कारात कायाकारी अििारे प्रभािी घटक पष्कळ अिल्याने आसि त्यांच्या िंगीतासिष्कारात
प्रभािी अििाऱया 'स्िर ििं ाद' पद्धतीतिी िामसू िक आसिष्कार अटळ अिल्याकारिाने कलासिष्कार िी घटनाच मळी कमालीच्या
गंतागंतीची आसि नाजक
ू स्िरूपाची िोते. िंगीतसिद्धीतल्या घटकांना जर काबतू ठे िले नािी, त्यांच्या व्यसक्तभतू भसू मका या अंसतम
िंगीतासिष्काराच्या एकंदर असभप्रेत स्िरूपाच्या िंदभाात जर पासिल्या नािीत तर िंगीतासिष्काराची जागा िांगीसतक अराजकाने
बळकाििे िभं ाव्य, शक्य िोते. पररिामतः व्यसक्तभतू घटकांना आपापल्या आसिष्काराची रुपरे खा आिीच परसििे, त्यांच्या शक्तीचे,
िामर्थयााचे पिू ाकल्पनेने आकलन करून त्यािर आिाररत अिे िंगीतकल्प सनमनाू या घटकांना काबतू राखिे आसि िंगीताचा
कल्पनेच्या पातळीिरील आसिष्कार त्याच्या प्रत्यक्ष आसिष्कारापेक्षा कालपातळीिर आिीच िोऊ देिे िे आिश्यक ठरते.
पाश्चात्त्य िंगीतात िंगीत-रचनाकार िा िेगळाअितो आसि प्रत्यक्ष िगं ीतकार िािी िेगळा अितो यातले प्रत्यक्ष ममा
आता लक्षात येईल. ज्या कारिामळे िगं ीताची रचना करिे आिश्यक ठरते त्याचेच दोन पररिाम म्ििजे िगं ीताचे लेखन आसि
रचनाकार (सनदान पक्षी रचनेचे काया) आसि िंगीतासिष्कार करिारे िंगीतकार यांचा िेगिेगळा अितार िे िोत. रचना आसि त्यानिार
त्याचा आसिष्कार या दोन्िींत ज्या अनेक शक्ती अनेक तऱिेने गंतलेल्या अितात त्यामळे दोन िेगिेगळ्या व्यक्तींनी या गोष्टी करिे
सकंिा त्याच व्यक्तीने दोन िेगिेगळ्या िेळी रचना आसि आसिष्कार यांना िात घालिे आिश्यक ठरते. िगं ीत सलसखत स्िरूपात
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आल्याने िगं ीतसिकािातील एक सस्थर अिस्था प्रत्यक्षात अितरते. िगं ीत सलसखत िोिे िा त्याची रचना कराियाि लागिे आिश्यक
अिल्याचा पररिाम िोय आसि ते सलसिले जािे िा त्याच्या आसिष्करिाचा, त्याच्या िगं ीतकाराद्वारा िोिाऱया पनरा चनेचा पाया िोय.
रचनाकार आपली िजानशक्ती जिू कािी त्याच्या शक्यता-िामर्थयाांच्या रूपरे षांिि, खिांिि गोठिनू ठे ितो - म्ििजे िंगीत सलसितो.
आसि ते सितळिनू त्यांची पनरा चना करिे िे िंगीतकाराचे काम ठरते. िगं ीत-िचं ालक (कंडक्टर) ित्रू िार म्ििनू िेच काम करतो. थोडे
शष्क उदािरि द्याियाचे तर अिे म्ििता येईल की आपल्याला काय म्ििाियाचे ते रचनाकार िांकेसतक सलपीत बद्ध करून ठे ितो
आसि त्याचे पन्िा िाचन, उपयोजन करण्यािाठी सलपी लािण्याचे, अथा लािण्याचे (डीकोसडंग) काम िगं ीतकार करतो. िांगीसतक
प्रयत्नात अंतभातू अिलेले बिुिंख्य घटक, त्यांच्या बिुसिि शक्यता, त्या राबसिण्यािाठी अटळपिे अिलंसबला जािारा िामसू िक
आसिष्करिाचा मागा यामळे िंगीताची रचना करिे िे पाश्चात्त्य िंगीताच्या िंदभाात आिश्यक ठरते आसि त्याचाच एक पररिाम म्ििजे
ते सलसखत स्िरूपात अितरते.
भारतीय िगं ीताच्या िंदभाात या िाऱया सििेचनाचे मित्त्ि अशािाठी की कािी िेगळ्या कारिामळे आमच्यािी
रचनाकार-िगं ीतकार यांच्या भसू मका कालपातळीिर तरी सनदान िेगिेगळ्या काढल्या जाऊ लागल्या आिेत, आमच्यािी िगं ीतात
िंगीतसिद्धीिाठी आिश्यक ते घटक िंख्येने असिक िोऊ लागले आिेत आसि या घटकांना किा िाि द्याियाचा, त्यांच्या िामर्थयाांचा
उपयोग किा करून घ्याियाचा यािी बाबतीत आमच्याकडे सिसशष्ट स्िरूपाचे बदल िोऊ लागले आिेत. या ििााचा िंकसलत
पररिाम अिा की िंगीताची रचना करण्याच्या सदशेने आमची िाटचाल चालू आिे. आसि पयाायाने त्याचे लेखन िे आजच्यापेक्षा
िंगीत-आसिष्करिाच्या दृष्टीनेिी मित्त्िाचे ठरण्याची शक्यता सनमााि िाली आिे.
रे सडओचे कायाक्रम सकंिा िगं ीतपररषदांतील कायाक्रम सकंिा इतरत्रिी, कलाकारािर िेळेच बंिन अिते. ठरासिक
िेळात कायाक्रम िंपसििे भागच पडते, इतके च नव्िे तर आसथाकदृष्ट्या (आसि कलाक्षेत्रातील त्याच्या भसितव्याच्या दृष्टीनेिी)
तेिढ्याच िेळात तो कायाक्रम रंगसििेिी जरुरीचे ठरते. ठरासिक िेळात रंग भरलाच पासिजे याचा प्रत्येक कलाकाराच्या िदं भाात अथा
अिा की त्याने आपल्याकडील उत्तम नग कोिते ते तयार ठे िले पासिजेत. गाता गाता सकंिा िाजिता िाजिता िचत जाईल,
कायाक्रमाि िळूिळू रंग चढेल, आिाज लागेल िा िात तापेल, बैठक खलत जाईल, फलत जाईल या िाऱयाच शब्दप्रयोगांना आता
पडता काळ आला आिे. कलािंताला आपल्याकडील सनिडक गोष्टी, आसिष्कार आिीच कल्पनू (visualise करून), घािनू पिनू
तयार ठे िाव्या लागतात. िंगीताच्या आमच्यािीकडे िंगीतरचना आसि िंगीतासिष्कार या दोन अिस्था कालपातळीिर िेगिेगळ्या
अितरू लागतात. आमचा कलाितं िा पिू ी िगं ीतरचना आसि आसिष्कार ह्या दोन्िी गोष्टी बऱयाच प्रमािात एकटाच ि एकाच िेळेि
करीत अिे. तो मेिनत, ररयाज करी तो गाण्याची िा िाजसिण्याची. आसि त्याची मेिनत कायाक्रम रंगसिण्याच्या एकमेि इच्छे ने िदा
रंसजत अिते. स्िर किा सिद्ध िोईल यापेक्षा तो पररिामकारक किा िोईल याची त्याला सचंता िाटू लागली आिे. आता व्यक्ती तीच,
पि सतच्या िातनू िगं ीतरचना आसि आसिष्कार दोन्िींत भेद िोऊ लागला आिे. कासलक पातळीिर आसि मल
ू भतू िांगीसतक
दृसष्टकोिाच्यािी पातळीिर.
िगं ीतरचना आिश्यक ठरण्याची जी घटकांच्या अनेकत्िाची शता तीिी आमच्या िगं ीत सिर्श्ात आजकाल परी िोऊ
लागली आिे. गायक, दोन तंबोरे िादक, िांरगी आसि तबला एिढ्यािरच गायनाचे कायाक्रम िोिे आता अिघड िाले आिे.
तंबोऱयाचं ी िख्ं या िाढिे, पेटीची िाथ, स्िरमडं ळाचीिी िाथ, आसि गायन-िादन दोन्िीत तालिाद्याचं े िपाट्याने िाढिारे मित्त्ि या
ििाांचा समळून पररिाम एकििं घडािा यािाठी व्यिस्था लािण्याच्या पिू ीच्या प्रयत्नांपेक्षा आमचे यत्न असिक किोशीचे, असिक
ििेतक रािू लागले आिेत िे स्िाभासिकच आिे.
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घटकांची जळिी ि त्याच
ं े व्यिसस्थतीकरि िाले. या घटकांना राबिायचे किे याच्या तत्रं ातिी आमच्याकडे बदल
िोऊ लागला आिे. पाश्चात्त्य िंगीतपद्धतीतील स्िरिंिाद पद्धतीचे प्रयोग जरी मोठ्या प्रमािात आमच्या िंगीतात शक्य निले तरी
सनदान तंतिाद्यांच्या बाबतीत तरी त्यांचा प्रिेश िाला आिे. आसि मध्येच आिारभतू अिेलला स्िर बदलून आसिष्कार करण्याच्या
तंत्राचा तर गायनातिी आढळ िोऊ लागला आिे.
आमच्या िगं ीताची सलसखत रूपाकडे िाटचाल चालू आिे याचीच िी सचन्िे िोत. आमच्या िगं ीतासिष्कारात ती सकती
रुजतील, त्यांचे दीघाकालीन पररिाम काय िोतील, यामळे आमचे िंगीत कोित्या स्िरूपाचे िोईल या ि यािारख्या इतर अनेक
प्रश्नांचा सिचार आज ना उद्या आपल्याला करािा लागिार आिे. परंत सलसखत िंगीत म्ििजे काय, त्यामागील मल
ू भतू प्रेरिा कोित्या
या सिषयीचा सिचार नीट िाल्यासशिाय िा सिचार करिे शक्यच नािी. आजचे 'नोटेशन' िे के िळ आराखड्याच्या स्िरुपाचे आिे.
आज ते तेिढे अििे परते, कारि आजच्या िंगीताच्या प्रेरिा िेगळ्या आिेत, पि भसिष्यातल्या िंगीतातील बदलांची चािूल
लागल्यािर, 'नोटेशन'च्या स्िरुपासिषयीिी आपली भसू मका बदलािी लागेल. आजचे नोटेशन िेच उद्याच्या सलसखत िंगीत स्िरूपाची
नांदी ठरू शके ल.
[ टीप : िा ििा सिचार असभजात िंगीताच्या िंदभाात आिे. आमच्या िगम िंगीतात सलसखत स्िरूप सशरलेच आिे. ]
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