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मी सांगीि का बशकिो ? 

       प्रा. वदपक महादिे िामविक 

          एम.ए. संगीत िेट 

       अशोक मोहरकर कला ि िावणज्य   

       महाविद्यालय, अडयाळ ता. पििी, वि. भंडारा  

          मो.िं. 8552991420 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 मी संगीत का वशकतो ? का बरं मी संगीत वशकािं ! काय गरि आह ेसंगीत वशकण्याची मला ? संगीत 

िाही वशकलो तर काय होईल ? का म्हणिू संगीत वशकािं ? िर मी संगीत वशकलो िसतो तर काय झालं असतं ? 

ह ेिाणिू घेण्याआधी संगीत काय आह ेह ेपाहण ेफार आिश्यक आह.े तयािंतर मी संगीत का वशकतो ह ेसांगािसं 

िाटतं !  

1) संगीताची व्याख्या :- “गायि िादि, ितृय हया तीिही समहुाला संगीत अस ेम्हणतात, “गायि, िादण, ितृय ह े

वतिही भाग िेगिेगळे असले तरी ते एकमेकांशी विगडीत आहते. कारण की, गायि ह ेिादिावशिाय आवण िादि 

ह ेितृयावशिाय िेगिेगळे राहू शकत िाही म्हणिू िसुतं गायण करण ेतयांच्यामधिू तर रस विघतोच. परंत ुतयाच्यामध्ये 

िादण िर असेल अवधक रस विघेल ि अवधक मिाला आिंद दईेल आवण गायि िादि ही दोन्ही कृतये िर असतील 

तर ितृय करायला अवधक आिंद होईल ि मिाला सधु्दा शांती प्राप्त होईल. म्हणिू गायि, िादण आवण ितृय ही 

वतिही भाग िेगिेगळे असले तरी ते एकच आहते. परंत ुसंगीत मी का वशकतो ह ेपढुीलप्रमाणे पाहू. 

2) स्िस्थ शरीर राहण्यासाठी :- मािि हा समािवशल प्राणी आह.े मािि हा समािवशल प्राणी आह.े मािि हा 

वशक्षीत असो की अवशक्षीत असो. प्रतयेक माििाच्या िीििामध्ये संगीत आहचे आवण आिच्या हया आधवुिक 

काळामध्ये एिढ प्रदरु्ण िाढलेले आह ेकी, तयाचा पररणाम माििािरच िाही तर पयाचिरणािर सधु्दा पडलेला आह े

म्हणिू माििाचे शरीर ह ेअवधकावधक वबघडत चाललेले आह ेतर तयाकरीता स्िास्थ शरीर ठेिण्यासाठी प्राणायम 

तर करािाच लागतो. तयाचबरोबर प्राणायाम करतािेळेस संगीत ऐकण ेसधु्दा गरिेचे आह.े प्राणायाम करतेिेळेस 

िर संगीत ऐकल ेतर अवधक प्रमाणात प्राणायाम चांगला होऊ शकतो. म्हणिू संगीत वशकणे आिश्यक आह.े 

3) मिाच्या शांतीसाठी संगीत :- माििाच मिं ह ेभटकत असत. म्हणिेच चलवबचल असतं. कधी आई आपलयािर 

काही कारणािरूि आपलयािर रागाित,े कधी बाबा, कधी ताई, तर कधी भाऊ. तयामळेु आपलया मिािर 

बोलण्याचा िेगळाच पररणाम होतो. तयािेळेस आपले मि शांत करण्यासाठी संगीत ऐकणे फार आिश्यक आह.े 

कारण संगीत अशी दिा आह े की, तया दिेसारखी दिा कोणतीच िाही. कोणतेही संगीत आिच्या आधवुिक 

काळातील ररमीक्स गीत असते. माििाच्या मिाला शांती वदलयावशिाय राहत िाही म्हणिू संगीत वशकणे आिश्यक 

आह.े 

4) दिेीदिेतांिा प्रसन्ि करण्यासाठी संगीत :- मािि कुठलयाही धमाचचा असो. तो वहदं ुअसो की, मसु्लीम, िैि, 

बौध्द, कुठलयाही धमाचचा असो दिेीदिंतांची पिुा करतो म्हणिेच भक्ती करतो आवण दिेदिेतांिा प्रसन्ि 

करण्यासाठी संगीताचा प्रयोग होतो. दिेतांिा प्रसन्ि करण्यासाठी संगीताचा प्रयोग आिच्या काळातच िव्ह ेतर 

प्राचीि काळापासिु चालत आलेली परंपरा आह ेदिेीदिेतांिा प्रसन्ि करण्यासाठी संगीताचा प्रयोग तर आपण करतो 

पण आपलया मिालाही संगीत शांती दतेे ि मि प्रसन्ि राहते. 
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5) एका वठकाणाहुि दसु-या वठकाणी िेण्याची मभुा :- कुठली िस्त ु एका वठकाणाहुि दसु-या वठकाणी िेण े फार 

कठीण काम असतं. कुठलयाही िस्तचु्या बाबतीत घ्या. काही िा काही तया िस्तलुा इिा पोहांचलीच हयांमध्य े

काही दमुत िाही परंत ुसंगीत अशी िस्त ुआह ेकी ती एका वठकाणाहुि दसु-या वठकाणी आरामशीर िेि ुशकतो 

आवण आण ुशकतो उदा आिच्या आधवुिक काळामध्ये मोबाईल, मोबाईलच्या मेमरीमध्ये एिढे गाणी सामाितात 

की ज्याचा काही अंत िाही पण तया गाण्यांिा कुठलयाही प्रकारची इिा होत िाही तयामुळे आपण संगीताला एका 

वठकाणाहुि दसु-या वठकाणी आण ुशकतो म्हणिेच एका वठकाणाहुि दसु-या वठकाणी िेण्याची मभुा संगीतासारखी 

कुठलयाच िस्तमुध्य ेवदसिु येत िाही. 

6) दसु-यांचे मिोरंिि करण्यासाठी :- संगीताची उतपत्ती ही अतीप्राचीि काळातील झाली आह ेआवण संगीत सधु्दा 

अतीप्राचीि काळापासिु चालत आलेली परंपरा आह.े संगीताचा आस्िाद माििच िाही तर पशुपक्षी, पयाचिरण 

सधु्दा घेत असतो. संगीतापासिु कोणीही िंचीतराहलेल े िाही. मािि असो की पशपुक्षी प्रतयेक माििाच्या 

विििामध्ये संगीत आह े ते शास्त्रीय संगीत असो की लोकसंगीत असो काही िाही काही मािि कुठलिा कुठल 

संगीत ऐकत असतो आवण समििू घेत असतो. संगीत वशकत असतांिाच माझ डोक्यात कलपिा आली की संगीत 

वशकत असतांिा स्ित:साठीच संगीत ि वशकता दसु-यासाठी वशकािं ही कलपिा आली आवण तेव्हापासिू संगीत 

दसु-यांिा ऐकिण्याचे कामाला मी सरुिात केली. मी स्ित:साठीच संगीत वशकत िाही तर दसु-याचे मिोरंिि 

करण्यासाठी वशकतो आवण संगीत स्ित:ला आिंद दणे्यासाठी वशकतो. 

7) स्ित:च ेपोट भरण्यासाठी :- स्ित:चे पोट भरण्यासाठी प्रतयके काम ेमाििाला करािे लागतात. पोट भरण्यासाठी 

भारतात विविध प्रकारच्या कला आहते परंत ूसिाचत िर चांगली कला आिडली असेल तर ती संगीत कला आवण 

आपला व्यिसाय संगीत म्हणूि वििडले आवण तयाच्यातच रोिगार कमविण्याचे मागच शोधिु काढला. संगीताच े

धडे घेण्यास सरुिात केली. आि मी संगीतामध्ये संगीत विशारद आवण एम.ए.पी.एच.डी. अलंकार वडग्री आहते 

तयामुळे आि मला स्ित:चे पोट भरण्यासाठी संगीतामध्ये रोिगार उपलब्ध झाला आह.े 

8) स्पधेमध्ये भाग घेण्यासाठी :- स्पधाच ही प्राचीि काळापासिु चालत आलेली आह.े आिच्या आधवुिक 

काळामध्ये प्रतयेक क्षेिात स्पधाच आपलयाला वदसिु येत आह.े तयाचप्रमाणे संगीताच्या स्पधाच सधु्दा भारतामध्ये होत 

असतात आवण तया स्पधेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी संगीत वशकतो. संगीत स्पधेमध्ये विविध प्रकारच ेबक्षीस,े कप 

असतात. आवण ते बक्षीस वमळविण्याची संधी आि मला वमळाली आह ेिर मी संगीत वशकलो िसतो तर आि 

स्पधेमध्ये मी भाग घेऊ शकतो िसतो. 

9) वचिपट, िाटक, गाण,े हयांिा संगीतबध्द करण्यासाठी :- वचिपट, िाटक, गाणी, ही प्राचीि काळातील उपि 

आह.े आधी वचिपट मकुी होत ेतयांिा संगीत िव्हते, आिाि िव्हता परंत ुअि वचिपट, िाटक, गाणी हयांिा बोलकी 

करण्यासाठी, संगीतबध्द करण्यासाठी मी संगीत वशकतो. संगीतामुळे िाटकांिा, गाण्यांिा एक िेगळेपण विमाचण 

होते. आवण गाण्याची मधरुता, िाटकाची मधरुता िाढते. 

सारांश :- 

 माििाच्या िीििामध्ये संगीत िसतं तर मािि हा खुळा झाला असता. आवण मी िर संगीत वशकलो िसतो 

तर माझ ेिीिि विरागस झाले असत ेआवण माझ्या विििात कुठलयाही प्रकारचा रस िसतां म्हणिू मला शेिटी 

म्हणािसं िाटत की, मी संगीत कां वशकतो? 
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