भारतीय संगीत आणि प्रयोगशीलता
अशोक दामोदर रानडे
(मळ
ू प्रसिद्धी - िासित्य ििकार, िपं ा. ग त्र्यं माडखोलकर, िासित्य ििकार िघं सल., मबं ई मराठी ग्रथं िग्रं िालय प्रकाशन, ऑगस्ट १९६९)

प्रयोगशीलता िा एक आकर्षक शब्द आिे. ह्याचे आकर्षण का वाटावे याला अनेक कारणे आिेत. पैकी मित्त्वाचे
कारण अिे की व्यविारात या शब्दाबरोबर अनेक तऱ्िेच्या भावनांना आवािन करणाऱ्या अथषच्छटा सनगसडत आिेत. उदािरणाथष,
प्रयोगशील अिणे म्िणजे कृ सतशील रािणे, जी कृ ती करू ती नवीन अिणे आसण त्यात भागीदार निणे अिे मनात कठे तरी वाटत
अिते. या िवष छटांत मानवी 'अि'ं ला िखसवण्याची शक्ती आिे आसण त्यामळे प्रयोगशीलता िी िज्ञं ा मल्ू यवाचक बनली आिे. िवष
तऱ्िेच्या मानवी प्रयत्नांचे सनयमन करण्याची, त्यांचे सनयत्रं ण करण्याची, मल्ू यांची क्षमता लक्षात घेता, मल्ू याकडे असनवायषपणे ओढ
घेणाऱ्या प्रयोगशीलतेिारख्या िंज्ञेचे स्वरूप एखाद्या सवसशष्ट व्यविाराच्या असिक मतू ष पातळीवर तपािणे िे आवश्यक ठरते. अशा
तऱ्िेच्या प्रयत्नाने िंज्ञेचा अथष तर नेमका िोतोच, पण सतच्यामळे िसू चत िोणाऱ्या व्यविारातिी असिक डोळिपणा येण्याची शक्यता
सनमाषण िोते. भारतीय िगं ीताच्या िदं भाषत प्रयोगशीलतेचा सवचार िाती घ्यायचा तो या पार्श्षभमू ीवर.
भारतीय िंगीतात प्रयोगशीलता कोणत्या तऱ्िेने कायषकारी झालेली आढळते अिा जर प्रश्न सवचारला तर अशा दोन
तऱ्िा डोळ्यापढे येतात. एक तर भारतात प्रचसलत अिलेल्या सिदं स्थानी आसण कनाषटकी या दोन िंगीतपद्धतीतली देवाणघेवाण सकंवा
त्यांचा एकमेकांवर झालेला अिर, आसण दिरी म्िणजे पाश्चात्त्य सचत्रपट आदींच्या प्रभावाने आपल्या िांगीसतक आसवष्कारात वा
आसवष्कार तंत्रात झालेले बदल. या दोन्िीचा थोडा असिक सवचार करू.
दसक्षण भारतीय वा कनाषटकी िंगीतपरंपरे तून सिदं स्थानी पद्धतीत िोणारी नवीन रागांची आयात िा प्रयोगशीलतेचा
आसवष्कार तत्त्वतः स्वागतािष आिे. दसक्षणेतून राग आणणे आसण अिलेल्या रागात चीज बांिणे 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 नेमकी
जाणीव िोणे िे कािी सततके िे िोपे नािी. पण एकंदरीने मािीत अिलेल्या, रूढ झालेल्या रागांत नवीन चीजा रचनू , सकंवा आिे त्याच
चीजांची पनरष चना करून नावीन्याचा प्रत्यय आणनू देण्यापेक्षा नवीन रागचौकटीची आयात करणे िा मागष सनःिंशयपणे िोपा आिे.
आसण अशा िोप्या मागाषचा अवलंब िोणे िे आमच्या प्रयोगशीलतेच्या क्षीणपणाचे द्योतक तर नािी ना अशी शक
ं ा मनाला चाटून
गेल्यासशवाय रािात नािी. (दासक्षणात्य राग बाजल
ू ा ठे वले तरी एरवी नवीन राग गाण्यावाजवण्याकडे निलेला बिुिंख्य लोकांचा कल
िेिी या िंदभाषत सचंत्य आिे.) कदासचत, आयात-यग तात्परते अिेल, आसण िे आयात राग सस्थरावले की मग आिेत त्यांची िप्त
िामर्थये िंडाळण्याची चळवळ िरू िोईल अशी भसवष्यवाणी करता येईल. सकंबिुना, भारतातील प्रत्येक िस्ं कृ सतप्रवािाला
आपल्याखेरीज दिरे िी प्रवाि आसण सवशेर्े करून कलासवचार असस्तत्वात आिेत याची जाणीव (िाम्य आसण अतं र दोन्िीचे आकं चन
िोत अिता) िोणे, िे स्वाभासवक आसण स्वागतािष आिे अिेिी म्िणणे शक्य आिे. पण तरीिी, िंस्कृ सतप्रवािांना इतरांची जाणीव
ठे वनू िी आपले स्वतःचे सवकिन, िवं िषन, आपले िश
ं ोिन किोशीने करून िािता येणार नािी का? िरिकट आयातीपेक्षा आपली

©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST

Page 1

आिारभमू ी असिक िफला करणे असिक िमजं ि नािी का? अिे अनेक प्रश्न या बाबतीत उभे राितातच आसण त्यांना अगदी डावलनू
चालणार नािी िे उघडच आिे.
या घाऊक आयातीमळे सिदं स्थानी िंगीतात रूढ अिलेले कािी िक
ं े त सखळसखळे िोण्याची शक्यता सनमाषण झाली
आिे. उदािरणाथष, सवसशष्ट राग सवसशष्ट वेळी गावयाचा वा वाजवावयाचा िा सिदं स्थानी िंगीतपरंपरे तला रूढ सनयम सबनिोकपणे आसण
डोळे झाकून राबसवणे चारुके शी, सकरवाणी इ. रागांबाबत जमत नािी. मग िा राग िकाळपािनू रात्रीपयंत के व्िािी आसवष्कृ त झालेला
सदितो. इतके च नव्िे तर, या आसवष्कार-िमयातल्या फरकामळे त्याच्या आस्वादनात फरक न झाल्याचेिी लक्षात येते. अिेच
दिऱ्यािी अनेक रागांच्या बाबतीत िोण्याची शक्यता आिे आसण अिे झाले की कािी स्वरूपगत निलेल्या िंकेतांच्या पकडीतनू
सिदं स्थानी िगं ीत जरािे मक्त िोऊ शके लिी.
रागांच्या आयातीखेरीज चाली आसण लकबी यांचीिी आयात दसक्षण भारतीय िगं ीत परंपरे तनू झाली आिे. मिाराष्रात
तरी सनदान, नाट्यिंगीताने आपली नावीन्यसप्रयता कनाषटकी परंपरे वर पोिली आिे. लकबींच्या िबं ंिी बोलावयाचे तर कनाषटकी
गमकांचा प्रवेश आमच्या आसवष्कारात (मख्यत्वेकरून गायनात) जरा असिक राजरोि िोत आिे अिे आढळते. िी लकब जर
आमच्या 'अलंकारांच्या' पातळीवर जाऊन बिली तर काय िोईल िा प्रश्न आज सवचारात घेण्याइतका सतचा उपयोग िराषि नािी िी
गोष्ट जरी खरी अिली, तरी अिे झालेच तर सिदं स्थानी िंगीताच्या एकंदर गानोच्चाराि िी गोष्ट परकी वाटेल एवढे नमदू करणे जरुर
आिे.
कनाषटकी परंपरे कडून सिदं स्थानी िगं ीतपरंपरे ने काय काय घेतले याचा सवचार करताना तालवाद्यांच्या आजच्या वाढत्या
मित्त्वासवर्यीिी एक सवचार िचतो. गायन सकंवा वादन काय, दोन्िी बाबतीत दसक्षणी परंपरे त तालवाद्याचे मित्त्व जरा जास्त अिते.
िाथ करण्याबरोबरच आपले कौशल्य स्वतंत्रपणे दाखसवण्याचा मोका दसक्षणी तालवाद्यवादकांना नेिमीच समळतो. सकंबिुना कनाषटकी
िंगीतात एकाच वेळी मख्य कलावंत आसण िाथीदार तालवाद्यवादक यांचा 'स्वतंत्र कायषक्रम' िोतो अिे म्िणण्याइतका 'मृदगं म'् वा
'घटम'् वादक कृ सतशील अिलेला सदितो. सिदं स्थानी पद्धतीतील ततं वाद्यवादकांत मध्येमध्ये तबलजीला बरे च वाजवनू देणे व तेव्िा
आपण 'लेिरा' िरून बिणे िा प्रकार कनाटषकातनू च सशरला काय अशी शंका येते. ज्या पं. रसवशंकर, इ. तंतवाद्यवादकांनी तबलजींना
इतके मोकळे िोडले त्यांनीच कनाषटकी रागांची आयातिी मोठ्या प्रमाणावर करावी िी घटना कािी के वळ योगायोग म्िणनू बाजल
ू ा
करण्याइतकी फटकळ नािी. या दसक्षणी पद्धतीचा आसवष्कार एकंदरीने पािता सवलंसबत लयीत नितो िे लक्षात घेता, तालवाद्याचं े
प्रभावी असस्तत्व स्वाभासवक वाटेल; पण सिदं स्थानी पद्धतीच्या प्रकृ तीत (आसवष्कारातील सवलंसबत भागाचे प्रमाण लक्षात घेता) िे
मानवणारे आिे का अिा प्रश्न ििजच उभा राितो आसण या िंदभाषत सवचार करता िाथीदाराचे िे स्वतंत्रवादन घातक आिे अिा
सनणषय नोंदसवणे अपररिायष ठरते.
पाश्चात्त्य िगं ीताचा आमच्यावर झालेला पररणाम आमच्या सचत्रपटिगं ीताबाबतीत सजतका िवषस्पशी आिे सततका
शास्त्रोक्त िंगीताबाबत अथाषतच नािी. पण तरीिी कािी आसवष्कार-प्रकार आसण आसवष्कार-तंत्रे या बाबतीत शास्त्रोक्त िंगीतावरिी
पाश्चात्त्य िगं ीताने अिर के ला आिे. वृंदवादन, नृत्यनाट्य, िंगीतक िे िंगीतप्रकार आमच्याकडे मळे िरू पािात आिेत ते पाश्चात्त्य
परंपरे तनू स्फूती घेऊनच. (िमिू गानाकडेिी याचप्रमाणे लक्ष सदले पासिजे अिे इथे िचवावेिे वाटते.) आसवष्कारतंत्राचा सवचार करता
आमच्या वादकांनी स्वरिंगती तत्त्वाचा (िामषनीचा) वादनात उपयोग करण्याचे प्रयत्न मोठया किोशीने चालसवलेले आिेत िे लक्षात
येते.
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आसवष्कारप्रकारांबाबतीत अिे सनसश्चत म्िणता येईल की त्या तऱ्िेचे वा ते प्रकार भारतीय परंपरे त िजसवण्याचे प्रयत्न
स्वागतािष आिेत. कारण सवसवि आसवष्कारप्रकार म्िणजे कलाव्यविारातील रूपबीजांची सवसविांगी वाढ िोय आसण यात मळ
ू
रूपबीजांचे स्वरूप सवकृ त िोण्याचा िोका कमी. िे आसवष्कारप्रकार कलादृष्ट्या यशस्वी िोतील तरी सकंवा सनष्फळ ठरतील, पण
भारतीय िगं ीताच्या गाभ्याि, उदािरणाथष स्वरििं तीि (मेलडीि), िक्का लावणार नािीत. सशवाय या आसवष्कारप्रकारापं ैकी बरे चिे
प्रकार इतर कलांशी िंगीताचा िंयोग िोऊन सनमाषण झाले आिेत. तेव्िा िे नीटपणे प्रस्थासपत झाल्याि आमचा िमग्र कलाव्यविारच
असिक िपं न्न व बिुरंगी िोऊ शके ल. िा िंभव सनखालिपणे आशादायक आिे.
पाश्चात्त्य आसवष्कारतंत्राबाबत मात्र आपण थोडेिे असिक िावि रासिले पासिजे. कारण त्या तंत्राबरोबर आपण खोल
मळे अिलेली सभन्न स्वरूपी आसण सभन्न सदशेने जाणारी कलाजाणीविी अजाणता आणत अितो. आसण याचे कलम स्वदेशीय
कलापंरपरे वर आसण जाणीवेवर कािीच सकंमत न देता करता येईलच अिे िांगता येत नािी. सकंमत द्यावी लागली तरी िरकत नािी,
पण मग सकती घेतले, सकती गमावले याची जरा काळजीने तपािणी के ल्याखेरीज पढे पाऊल न टाकणेच बरे अिते. उदािरणाथष,
असिक खोलात जाऊन एखाद्या िक
ं ल्पनेचा सवस्तार अिे भारतीय िगं ीताचे ध्येय आिे, अिे ढोबळपणे म्िणण्याि िरकत नािी.
उलटपक्षी, एकाच वेळी अनेकांचे उपयोजन करून एक बिुरंगी, प्रभावी 'झोत' सनमाषण करणे िे पाश्चात्त्य िंगीतपरंपरे चे उसिष्ट मानता
येईल. आपापल्या उसिष्टानिार स्वरिंिती आसण स्वरिंवाद या आसवष्कारतंत्रांचा अनक्रमे भारतीय आसण पाश्चात्त्य परंपरांनी स्वीकार
के ला आिे. तेव्िा या पार्श्षभमू ीवर पािता एकाच्या तंत्राचे अनकरण दिऱ्यानी करण्यात काय मतलब आिे? िंगीतासवष्काराचे प्रयोजन
बदलल्याि तंत्राची तदनिार के लेली उिनवारी वा राबवणक
ू अथाषतच आक्षेपािष ठरत नािी. आसण याचे प्रत्यतं रिी आमच्या
सचत्रपटिगं ीतात येते. भारतीय असभजात िगं ीताचे प्रयोजन कािी बदलता येणे शक्य नािी, तेव्िा आसवष्कारतंत्राचे बदल करण्यात
आपली िालचाल िाविपणे व्िावी िा इशारा मनात ठिसवला पासिजे. आिसनक प्रयोगिािनांचा (उदा. ध्वसनक्षेपक, टेपरे कॉडषर इ.चा)
प्रयोग िािी अिाच काळजीपवू षक के ला जाणे आवश्यक आिे. पाश्चात्त्य आसवष्कारतंत्राशी या प्रयोगिािनांची आता इतकी घट्ट िांगड
घातली जात आिे की आसवष्काराची आसण तंत्राची पररणामकारकता वाढसवणारे घटक िे प्रयोगिािनांचे मळ
ू स्वरूप नािीिे िोऊ
लागले आिे. प्रयोगिािनांच्या आत्यंसतक उपयोगाबाबत िोक्याची िचू ना देणे िे जरूर झाले आिे ते यािाठीच िोय.
दासक्षणात्य आसण पाश्चात्त्य िंगीतपरंपरांतून स्फूती घेऊ पािाणाऱ्या प्रयोगशीलतेचे सिदं स्थानी शास्त्रोक्त िंगीताच्या
िंदभाषत जे सववेचन के ले आिे, त्याि सदलेल्या शीर्षकात मात्र भारतीय िंगीत अिा सनदेश का अिा प्रश्न पडेल. याि कारणे दोन. एक
तर पाश्चात्त्य िगं ीतापािनू स्फूती घेऊन कायाषसन्वत झालेल्या प्रयोगशीलतेिबं िं ीचे सववेचन दासक्षणात्य िगं ीताबाबतिी लागू पडेल.
कारण तंत्र, आसवष्कार-घटक इ. बाबतीत जरी सिदं स्थानी व दासक्षणात्य पद्धतीत भेद अिला तरी 'एकातनू सवस्तार' िे उसिष्ट दोन्िीकडे
अंसतम ध्येय म्िणनू च वावरते. आसण दासक्षणात्यांकडून सिदं स्थानी पद्धतीत िोणाऱ्या आयातीत प्रयोगशीलतेने जी पर्थये पाळावीत अिे
िचसवले आिे, तीिी दासक्षणात्यानं ी सिदं स्थानी पद्धतीतनू स्फूती घेऊन के लेल्या प्रयोगाबाबत पाळावीत इतक्या तासत्त्वक, अमतू ष
स्वरूपाची आिेत.
झालेल्या चचेच्या आिारे िंगीत आसण प्रयोगशीलता यांचा िंबंि काय या प्रश्नाच्या सवचाराि मागषदशषक अशी कािी
िवषिामान्य ित्रू े िाती लागतात :
१) िंगीताि क्रातं ी, उत्क्रांती वा सवकाि यापैकी कािीच मंजरू नािी. िंगीतात वाजवी ठरतो तो फक्त बदल.
२) अिा बदल घडतो तो के वळ तंत्र, आसवष्कार-घटक इ.च्या आयात-सनयाषतीमळे घडत निनू त्याचा िंबंि िमाजाच्या िंस्कृ ती
िसं चताशी पोचत अितो. यामळे बदल िी घटना जीवनाच्या पृष्ठभागावर उठणाऱ्या तात्परत्या तरंगािारखी (उदा. कपड्यातील
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फॅ शन्िप्रमाणे) निते. िगं ीतात बदल िोतो तेव्िा राज्यक्रांती िोते अिे कोणीिे म्िटले आिे ती के वळ असतशयोक्ती निावी अिे या
िंदभाषत सवचार करता पटू लागते.
३) प्रयोगशीलता िे िांगीसतक बदल करण्याच्या इच्छे चे द्योतक अितेच अिे म्िणणे कठीण आिे. परंत अशा प्रयोगशीलतेतनू
िांगीसतक बदल घडवनू आणणाऱ्या शक्तींची सनसमषती िोणारच नािी अिेिी म्िणता येत नािी. याच िबं िं ात प्रयोगशीलतेची िवषच
फसलते नेिमीच उपकारक ठरतात अिे नािी िेिी ध्यानात घेतले पासिजे.
४) प्रयोगशीलता उपकारक आसण फलदायी िोण्याि परंपरे ि जमेला िरूनच सतने पढे जाणे आवश्यक आिे. परंपरे तल्या चैतन्यिीन
भागाचे, रूढीचे बांडगळ
ू प्रयोगशीलतेने छाटले तरी िरकत नािी. पण अिे करताना परंपरे च्या जीवनस्रोताि गढूळ न करण्याची
खबरदारी घेणे आवश्यक आिे.
िरुवातीि म्िटल्याप्रमाणे प्रयोगशीलतेची कल्पनाच मळात आकर्षक अिते. परंत 'येन के न प्रकारे ण' प्रयोगशील रािणे
िी गोष्ट िमाजमनाच्या प्रयोग करणाऱ्याच्या मानसिक अप्रगल्भतेची द्योतक म्िटली पासिजे. प्रयोगाआिी असस्तत्वात अिलेल्या
परंपरे चे िहृदय आकलन आवश्यक आिे. या आकलनाने उपलब्ि अिेल त्यांतल्या िामर्थयषशक्यताचं ी नेमकी जाणीव िोते आसण
यांचा शोि प्रथम घेतला पासिजे. अिा शोि घेऊन आढळणाऱ्या अिंवसिषत आसवष्कारशक्तीची वाढ िोऊ देणे िी सक्रया
कलाव्यविाराि असिक जवळची आिे. बािेरून नवीन लावण्यापेक्षा आतून नवीन येऊ द्यावे. अंसतम दृष्ट्या िीच प्रसक्रया असिक
फलदायी ठरते. कलाव्यविारात आढीला घालून फळ मिाम सपकसवण्याची प्रयोगशीलता मंजरू नािी.
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