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प्रस्तावना :- 

     सिथ लवलत कलेमध्ये सिथश्रेष्ठ लवलत कला म्हणनू भारतीय संगीत कलेला ओळखले जाते. भारतीय 

संगीताला अवतशय गौरि पणूथ इवतहास असनू प्राचीन काळापासनू वशक्षण पद्धतीमध्ये गरुुचे स्र्ान ह ेसिथश्रेष्ठ 

स्र्ान मानल्या गेले आहे. संगीत वशक्षा पद्धतीमध्ये तर गुरु वशष्य परंपरेला वशक्षणाची सिथश्रेष्ठ पद्धती म्हणनू 

मान्यता प्राप्त आह.े  भारतात आयाथनच्या आगमनापासनूच िैवदक यगुाला प्रारंभ झाला. िैवदक यगुापासनू तर 

मध्य काळापयांत ही कला गुरु वशष्य पद्धतीने जतन केल्या जात होती.  िैवदक काळामध्ये आश्रम व्यिस्र्ा 

होती. ब्रह्मचयथ आश्रम, गहृस्र् आश्रम, िानप्रस्र् आश्रम, संन्यास आश्रम. यापैकी ब्रह्मचयथ आश्रमामध्य े 

गरुुद्वारे वशक्षा घेण्याची पद्धती होती. संगीताची वशक्षा गरुुमखुी वदली जायची. गरुुगहृी राहून, गरुुची सेिा 

करून, सिथ वनयमांचे पालन करून, विद्यार्ी विद्या ग्रहण करत असे. तेिढ्याच आत्मीयतेने वशष्याला ज्ञानदान 

करीत होते.  संगीत ही गरुुमखुी विद्या आह.े प्राचीन काळापासनू वपढ्यानवपढ्या ती मौवखक पद्धतीनेच जतन 

केली गेली.  संगीत वशक्षण पद्धतीमध्ये वदवक्खया, वसवक्खया, परवखया म्हणजचे गरुुमखुातनू वनघालेले 

लक्षपिूथक ऐकण,े त्याचा अभ्यास करणे, आवण आपण आत्मसात केलेले ज्ञान गरुूकडून परखनू घेणे. यालाच 

विद्वानांनी दीक्षा, वशक्षा आवण परीक्षा असेही संबोधले आह.े  

             िैवदक काळामध्ये संगीताच्या तीनही शाखा म्हणजे गायन िादन ि नतृ्य यांचे वशक्षण स्त्री-

परुुषांसाठी समान होत.े संगीताची पवित्रता जपण्यासाठी त्याला धमाथची जोड ही दणे्यात आली होती, त्याचा 

पररणाम संगीताने मानिाला कधी अनैवतकते कडे झकूु वदले नाही. गरुु हे उदारमतिादी होते त्यामळेु वशष्याला 

ज्ञान दतेांना हातचे राखनू ठेिल्या जात नसे. हळूहळू पररवस्र्ती बदलत गेली पौरावणक काळापयांत संगीतातील 

उदारता जाऊन त्याला संकुवचत  रूप प्राप्त झाले.  परमार्थपेक्षा स्िार्ी ितृ्ती िाढीस गेली.   

बदलत गेलेल्या मशक्षण पद्धतीचे ज्ञान परांपरेत योगदान :- 

1. आश्रि पद्धती :-  

िैवदक काळापासनूच आश्रम पद्धतीची सरुुिात झाली. आश्रम पद्धतीचे वशक्षण म्हणजे प्रत्यक्ष गरुुमखुी 

वशक्षण ग्रहण करणे. या पद्धतीमळेु वसना – ब - सीना तालीम विद्यार्थयाांना वमळत होती. या वशक्षण 

पद्धतीत वशष्यिगाथला वशक्षणासोबतच मलू्य वशक्षणाच े सदु्धा धडे वदले जायचे. सकाळी गरुु आधी 
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लिकर उठणे, आश्रमातील सिथ कामे करणे, नंतर गरुु समक्ष बसनू ज्ञानग्रहण करणे, प्राप्त झालेल्या ज्ञानाच े

वचंतन करण,े गरुुची सेिा करणे, या सिथच पद्धतीमळेु ज्ञानसाधना अवतशय प्रामावणक पणे केली जायची. 

संगीत साधना ही त्याला अपिाद नाही. संगीताचे असे वशस्तबद्ध ज्ञान ग्रहण केल्याने, वशष्य गरुु प्रमाणेच 

विद्येत पारंगत होत असे, पररणामी संगीत कलेचाही विकास झपाट्याने झाला.  

2. घराणी पद्धती :-  

  मध्य यगुामध्ये मोगल आिमणामळेु संगीतािर संवमश्र पररणाम झाला. काही शासकांनी 

संगीताला राजाश्रय वदला तर काहींनी संगीतािर बंदी आणली.  अनेक संगीतकारांच्या कत्तली केल्या 

गेल्या.  त्यामळेु संगीत कला वजिंत ठेिणे कठीण जाऊ लागले. संगीतकारांनी उपजीविकेसाठी राज्यांचा 

आश्रय घतेला. ज्या भागांमध्ये ते स्र्ावयक झाले त्यांच्या नािािरूनच त्यांचे घराणे वनमाथण झाले. 

उदाहरणार्थ ग्िाल्हरे घराणा, आग्रा घराण, जयपरु घराना, बनारस घरांना लखनऊ घरांना, रामपरू सहसिन 

घराणा इत्यादी. आवण या घराण्यामधनूच घरंदाज वशक्षण पद्धतीला सरुुिात झाली. त्या त्या घराण्यातील 

वशष्य आपल्या घराण्याचा िारसा समोर नेत रावहले. संगीत वशक्षण पद्धतीमध्ये घराणेदार संगीत वशक्षण 

पद्धतीचा मोलाचा असा िाटा आहे. आज घराणा पद्धत फारशी प्रचवलत   वदसनू येत नाही. तरी कमी 

अवधक प्रमाणात का होईना काही गरुूकडून आजही वशष्यांना त्याचं्या घराण्यानसुार वशक्षण वदल्या जाते. 

3. शैक्षमणक सांस्था :- 

  संगीताचा प्रचार ि प्रसार करण्याचे श्रये महाराष्ट्रातील दोन विभतूींना जाते. ते म्हणजे पंवडत 

विष्ण ूनारायण भातखंडे आवण पंवडत विष्ण ूवदगंबर परुस्कार. या दोन्ही विष्णूंनी भारतभर प्रिास करून 

संगीत कला उद्धारीत केली. पंवडत भातखंडे यांनी लखनऊ मध्ये मॉररयस म्यवुझक कॉलेज, ग्िाल्हरे मध्ये 

माधि संगीत महाविद्यालय, त्याचप्रमाणे बडोद्यामध्ये म्यवुझक कॉलेजची स्र्ापना केली. त्याचप्रमाण े

पंवडत पलसु्करांनी लाहोर मध्ये गांधिथ महाविद्यालयाची स्र्ापना केली. या शकै्षवणक संस्र्ांनी संगीताच्या 

प्रचार प्रसाराची महूुतथमेढ रोिली.  यानंतर संगीताच्या अनेक संस्र्ा उघडण्यात आल्या त्यामधनू संगीत 

वशक्षण सिाांसाठीच खलेु झाले. 

4. शाळा व िहामवद्यालय :-   

  आज संगीताचे वशक्षण दणेाऱ्या अनेक शाळा महाविद्यालय स्र्ापन झालेले आहते. ज्यांच्या 

अभ्यासिमामध्ये संगीत विषयाच्या अभ्यासिमाचा सदु्धा अंतभाथि होतो. अनेक विद्यार्ी या शाळा 

महाविद्यालयांमधनू संगीताची पदिी घऊेन संगीत वशक्षक म्हणनू काम करीत आहते. विविध वठकाणी 

संगीताचे प्रसारक म्हणनू काम करीत आहते. अनेक कारणांमळेु पण गरुुकुल पद्धतीमध्ये वकंिा घराणा 

पद्धतीमध्ये ज्याप्रमाणे संगीताची वशक्षण होत होते तशा पद्धतीमध्ये शाळा ि महाविद्यालयांमध्ये वशक्षण 
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होताना वदसनू यते नाही. तरीसदु्धा आज संगीत वशक्षण घतेाना शाळा ि महाविद्यालया वशिाय दसुरा पयाथय 

उपलब्ध नाही. 

5.  आधुमनक मशक्षण पद्धती :- 

  प्राचीन काळामध्ये संगीत वशक्षणाचा व्यिसावयक दृवष्टकोन नव्हता . पण आज संगीताला 

व्यािसावयक  रूप आल्याने आधवुनक वशक्षण पद्धतीमध्ये गरुु शेजारी बसनू ज्ञान घेणे या सिाांचा अभाि 

वदसनू येतो. अभ्यासिमातील असलेली बंधने, िेळेचे बंधन या सिाांमळेु गरुु वशष्य परंपरेला तडा जाऊन एक 

निीन पद्धती वनमाथण झाली. आज यट्ुयबु च्या माध्यमातनू अनेक संगीत वशक्षक आपल्या विषयाचे वव्हवडओ 

बनिनू विद्यार्थयाांसाठी उपलब्ध करून दतेात. आवण विद्यार्ीही असे वव्हवडओ पाहूनच वशकण्याचा प्रयत्न 

करतात. यामध्ये विद्यार्थयाथला अनेक वशक्षकांचे मागथदशथन वमळून विविध पद्धतीचे वशक्षण घेता येते. परंत ु

त्याच्याकडून होत असलेल्या चकुा ह्या गरुुच्या समोर वदसत नसल्यामळेु त्या चकुा तशाच राहून चकुा सवहत 

ज्ञान आत्मसात केल्या जाते. 

ग्रांथकाराांचे योगदान :- 

 भारतीय ज्ञानपरंपरेत संगीत ग्रंर्कारांचे सदु्धा मलुाचे योगदान वदसनू येते. संगीत शास्त्रांिर वलवहलेल्या 

विविध ग्रंर्ांमळेु निीन अभ्यासकाला ज्ञान दणेे ि घेणे सोपे झाले आहे. ज्यामध्ये भरताच ेनाट्यशास्त्र, मतंगाच े

बहृ दशेी, नारदाची नारदीय दीक्षा, संगीत मकरंद, जय दिेाचे गीत गोविंद, शारंग दिेाचे संगीत रत्नाकर, रामा 

मात्त्याचे स्िरमेल कलावनधी, मानकुतहूल, राग तरंवगनी, अहोबलाचे संगीत पाररजात, इत्यादी ग्ररं् 

त्याचबरोबर आधवुनक संगीतग्रंर् आवण ग्रंर्कारांचे सदु्धा योगदान महत्त्िाचे ठरते. आज अनेक संगीत तज्ञ, 

शोधार्ी ह ेसदु्धा संगीत क्षेत्रामध्ये विविध विषयािर शोध घेऊन आपले शोध वनबंध तयार करीत आहते. 

त्यांनी केलेल्या सखोल कायाथचा आवण त्यांच्या शोध ग्रंर्ाचा दखेील उपयोग ज्ञान परंपरेत अमलू्य असा 

िाटा उचलत आह.े येणाऱ्या वपढीसाठी ह ेसिथ संगीतग्रंर् मागथदशथक आवण उपयकु्त असेच ठरले आह ेआवण 

ठरणार आहते. 

स्वर मलपीकाराांचे योगदान :- 

 वपढ्यान वपढ्या मौवखक पद्धतीने जतन केलेली संगीतकला नष्ट होऊ नये म्हणनू स्िर वलपीची पद्धत 

तयार करून रागांच्या अनेक बंवदशी वलपीबद्ध करून संगीताच्या अध्ययन ि अध्यापनामध्ये  वसंहाचा िाटा 

उचलला तो संगीत स्िर वलपीकारांनी. यामध्ये पंवडत भातखंडे ि पंवडत पलुस्कारांची वलपी ि त्यांचे योगदान 

ह े खपू महत्त्िाचे ठरत.े आज त्यांनी वलपी बद्ध केलेल्या अनेक बंदीशी संगीत वशक्षकांसाठी तसेच 

विद्यार्थयाांसाठी अवतशय उपयकु्त आवण मोलाच्या ठरल्या आहते.  अशा पद्धतीने संगीत कलेच्या समदृ्ध अशा 

परंपरेचा भारतीय ज्ञान परंपरेत मोलाचा असा िाटा आह.े 
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