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मराठी संगीत नाटकाची गत व स कालीन थतीचा आढावा

 

ावना:  

महारा ातील ब तांश ांताम े एक िविश  गायन कार णून मराठी ना  संगी

ओळख सवसामा  रिसक े कांना पटलेली आहे

पा भूमी जाणून घेताना थम मराठी नाटक आिण ातील संगीत िवषयी ा उगमाचा िवचार 

करणे गरजेचा आहे. नाटक हे िविवध कार ा लोकां ा मनोरंजनाचे साधन आहे

उ म दजाचे कथानक, अिभनय

असते. जे की मराठी संगीत नाटकाचे वैिश ये आहे

दो ी ा सहा ाने फुलवत रसिनिमती करणारे संगीत नाटक अिधक गितमान आहे असे 

आपणास णता येईल आिण हेच संगीत नाटकात पूवापारपासून चालत आलेले आहे

गेले आहे. असे आपणास िदसून येते

लोक समुदायाला सांिगतलेली कथा णजे  नाटक होय

ना ा क अनुभव संगीता ा मा मातून ज ा मांडला जातो त

णून गण ा जाते. सवसामा  लोकां ा अिभ चीनुसार िविवध कालखंडात िनरिनरा ा 

प दती ा नाटकाचे सादरीकरण होते आिण ितत ाच वैिव तेने नाटकाम े संगीताचा वेश 

झाला आहे. या मराठी रंगभूमीवर संगीत नाटकाची संगीतातील पा भूमी 

कालखंडातील संगीत नाटकाचा अ ास करणे गरजेचे वाटते

             ाचीन काळातील संगीत नाटकाची पा भूमी 

ाचीन काळापासून िदसून येते

के ास ऋ ेदात काही संवा
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महारा ातील ब तांश ांताम े एक िविश  गायन कार णून मराठी ना  संगी

ओळख सवसामा  रिसक े कांना पटलेली आहे. या तं  गायन काराची संगीतातील 

पा भूमी जाणून घेताना थम मराठी नाटक आिण ातील संगीत िवषयी ा उगमाचा िवचार 

नाटक हे िविवध कार ा लोकां ा मनोरंजनाचे साधन आहे

अिभनय, नेप , वेशभूषा, रंगभूषा आिण संिहता या सवाची आव कता 

जे की मराठी संगीत नाटकाचे वैिश ये आहे. नाटकातील भावाथ हा श  आिण र या 

दो ी ा सहा ाने फुलवत रसिनिमती करणारे संगीत नाटक अिधक गितमान आहे असे 

येईल आिण हेच संगीत नाटकात पूवापारपासून चालत आलेले आहे

असे आपणास िदसून येते. “रंगभूमीवर नटाकडून अिभनया ा आिण भाषणा ा ारे 

लोक समुदायाला सांिगतलेली कथा णजे  नाटक होय.”१  

ना ा क अनुभव संगीता ा मा मातून ज ा मांडला जातो त

सवसामा  लोकां ा अिभ चीनुसार िविवध कालखंडात िनरिनरा ा 

प दती ा नाटकाचे सादरीकरण होते आिण ितत ाच वैिव तेने नाटकाम े संगीताचा वेश 

या मराठी रंगभूमीवर संगीत नाटकाची संगीतातील पा भूमी 

कालखंडातील संगीत नाटकाचा अ ास करणे गरजेचे वाटते.  

ाचीन काळातील संगीत नाटकाची पा भूमी : भारतभर संगीत नाटकाची परंपरा फार 

ाचीन काळापासून िदसून येते. संवाद हा नाटकाचा अिवभा  घटक आहे

के ास ऋ ेदात काही संवाद्सु े आलेली आहेत. ात ना ाचा उगम शोधता येईल
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महारा ातील ब तांश ांताम े एक िविश  गायन कार णून मराठी ना  संगीताची 

या तं  गायन काराची संगीतातील 

पा भूमी जाणून घेताना थम मराठी नाटक आिण ातील संगीत िवषयी ा उगमाचा िवचार 

नाटक हे िविवध कार ा लोकां ा मनोरंजनाचे साधन आहे. ासाठी 

रंगभूषा आिण संिहता या सवाची आव कता 

नाटकातील भावाथ हा श  आिण र या 

दो ी ा सहा ाने फुलवत रसिनिमती करणारे संगीत नाटक अिधक गितमान आहे असे 

येईल आिण हेच संगीत नाटकात पूवापारपासून चालत आलेले आहे, वापरले 

रंगभूमीवर नटाकडून अिभनया ा आिण भाषणा ा ारे 

ना ा क अनुभव संगीता ा मा मातून ज ा मांडला जातो त ा ते  ‘ना संगीतʼ 

सवसामा  लोकां ा अिभ चीनुसार िविवध कालखंडात िनरिनरा ा 

प दती ा नाटकाचे सादरीकरण होते आिण ितत ाच वैिव तेने नाटकाम े संगीताचा वेश 

या मराठी रंगभूमीवर संगीत नाटकाची संगीतातील पा भूमी आिण ाचीन 

भारतभर संगीत नाटकाची परंपरा फार 

संवाद हा नाटकाचा अिवभा  घटक आहे. याचे अवलोकन 

ात ना ाचा उगम शोधता येईल. उदा. 
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उवशी संवाद,यम-यमी संवाद इ

समारंभाक रता सव पंिडत एक  जमत असत आिण अनेकािवध

करीत. ाला ोघ असे ट ा जा

चचा ऐकायला िमळत. यातून सामा  माणसांक रता होणारे िविवध मनोरंजना क व बोधा क 

िवचार हे ना ा ा उ ीला ेरणादायी ठरतात

होते. “ ा ऋचांचे गायन करायाचे ा

पातील गायनाव न ना ाला गायनाची संगीताची जोड दे ाची क ना ु रली 

अस ाची श ता आहे”२ वैिदक आिण बौ काळात या ना ाचे सादरीकरण होताना िदसून 

येते. भरताने वणन केले ा पूवरंग िवधीत आिण धु ा

यामुळे ाचीन काळापासून ना  संगीताची परंपरा िदसून येते

        मराठी नाटका ा आरंभापासून संगीत हा नाटकाचा अिवभा  घटक झाला आहे

तरीसु ा नाटकातील संगीताचे प काळानुसार बदलत गे ाचे िदसून येते

नाटका ा पूव ही भरता ा ना शा  पासून नाटकाम े संगीत वापरले जात होते

ना रंग न ग ं ती”३ या भरतमुनी ं ा उ ीनुसार नाटकाम े संगीत आहे

काहीही वावगे ठरणार नाही

केलेला आहे. िव ुदास भावे यां ाही सव नाटकाम े ावेळचे चिलत संगीत वापरले गेले 

आहे . ामुळे ही सव नाटके 

‘संगीतʼ नाटक असे नामािभधान ाकाळी न ते

‘संगीत नाटकʼ ही संक ना ढ झाली

संगीत महारा ात आणले. तोपयत संगीत नाटक समाजात यश ीपणे थराव ाचे िदसून येते

ावेळी संगीताचा आ ाद घे ाची एक वेगळीच सामािजक प र थती होती

ीमंत सं थािनका ा आ याखाली होते

गरीब-ब जन समाज तमाशा

होता. ा ित ी वगाला एक  आण ाचे काम संगीत नाटकाने केले
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यमी संवाद इ. यािशवाय य सं था चिलत झा ानंतर ा काळात य  

समारंभाक रता सव पंिडत एक  जमत असत आिण अनेकािवध,िनरिनरा ा  िवषयावर ते चचा 

ाला ोघ असे ट ा जात असे. य  मंडपात जमले ा सामा  माणसांनाही या 

यातून सामा  माणसांक रता होणारे िविवध मनोरंजना क व बोधा क 

िवचार हे ना ा ा उ ीला ेरणादायी ठरतात. ात सू ाचे पठण व ऋचांचे गायनही होत 

ा ऋचांचे गायन करायाचे ाची मांडणी सामवेदात आहे. य  िवधीतील या धािमक 

पातील गायनाव न ना ाला गायनाची संगीताची जोड दे ाची क ना ु रली 

वैिदक आिण बौ काळात या ना ाचे सादरीकरण होताना िदसून 

भरताने वणन केले ा पूवरंग िवधीत आिण धु ागायनात ना संगीताचे अंश आढळतात

यामुळे ाचीन काळापासून ना  संगीताची परंपरा िदसून येते.  

मराठी नाटका ा आरंभापासून संगीत हा नाटकाचा अिवभा  घटक झाला आहे

तरीसु ा नाटकातील संगीताचे प काळानुसार बदलत गे ाचे िदसून येते

व ही भरता ा ना शा  पासून नाटकाम े संगीत वापरले जात होते

या भरतमुनी ं ा उ ीनुसार नाटकाम े संगीत आहे

काहीही वावगे ठरणार नाही. ानंतर सं ृ त नाटके,तंजावरी नाटके याम े संगीताचा वापर 

िव ुदास भावे यां ाही सव नाटकाम े ावेळचे चिलत संगीत वापरले गेले 

ामुळे ही सव नाटके ‘संगीत नाटके‘ होती. असे ट ास वावगे ठ  नये

नाटक असे नामािभधान ाकाळी न ते. िकल रां ा ‘संगीत शाकंुतल

ही संक ना ढ झाली. कै. बाळकृ बुवा इचलकरंजीकरांनी ज ा शा ीय 

तोपयत संगीत नाटक समाजात यश ीपणे थराव ाचे िदसून येते

ावेळी संगीताचा आ ाद घे ाची एक वेगळीच सामािजक प र थती होती

ीमंत सं थािनका ा आ याखाली होते. म मवग कीतना ारे मनोरंजन क न घेत होता तर 

ब जन समाज तमाशा,गोधंळ अशा लोकसंगीत कारातून मनोरंजन क न घेत आला 

ा ित ी वगाला एक  आण ाचे काम संगीत नाटकाने केले.”४   
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िनरिनरा ा  िवषयावर ते चचा 

य  मंडपात जमले ा सामा  माणसांनाही या 

यातून सामा  माणसांक रता होणारे िविवध मनोरंजना क व बोधा क 

ात सू ाचे पठण व ऋचांचे गायनही होत 

य  िवधीतील या धािमक 

पातील गायनाव न ना ाला गायनाची संगीताची जोड दे ाची क ना ु रली 

वैिदक आिण बौ काळात या ना ाचे सादरीकरण होताना िदसून 

गायनात ना संगीताचे अंश आढळतात. 

मराठी नाटका ा आरंभापासून संगीत हा नाटकाचा अिवभा  घटक झाला आहे. 

तरीसु ा नाटकातील संगीताचे प काळानुसार बदलत गे ाचे िदसून येते. मराठी 

व ही भरता ा ना शा  पासून नाटकाम े संगीत वापरले जात होते. “िवना गीत 

या भरतमुनी ं ा उ ीनुसार नाटकाम े संगीत आहे. हे गृहीत धर ास 

तंजावरी नाटके याम े संगीताचा वापर 

िव ुदास भावे यां ाही सव नाटकाम े ावेळचे चिलत संगीत वापरले गेले 

असे ट ास वावगे ठ  नये. केवळ 

संगीत शाकंुतलʼ नाटकापासून 

बाळकृ बुवा इचलकरंजीकरांनी ज ा शा ीय 

तोपयत संगीत नाटक समाजात यश ीपणे थराव ाचे िदसून येते. 

ावेळी संगीताचा आ ाद घे ाची एक वेगळीच सामािजक प र थती होती. “शा ीय संगीत हे 

म मवग कीतना ारे मनोरंजन क न घेत होता तर 

गोधंळ अशा लोकसंगीत कारातून मनोरंजन क न घेत आला 
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ामुळे जनसामा ाम े

ाकाळात दूरिच वाणी,आकाशवाणीसारखी करमणुकीची साधने न ती 

नाटके आिण ातील अवीट गोडीची पदे हीच लोकां ा करमणुकीची साधने होती

भरपूर वेळ होता ामुळे संगीत नाटकांचा ा

         प रणामी समाजातील सव रांतील लोकांना शा ीय

संगीत नाटकातील पदा ा मा मातून क न िदला

आवडिनवड अिधक अिभ चीसंप  झाली आिण ामधून एक वेगळा

नाटकासाठी तयार होऊ लागला

आिण गरीब-ब जन समाज ा वगाम े िवभागलेले शा ीय संगीत

लोकसंगीतातील कार या सव कथानकाला पोषक असे वातावरण तयार क न 

समािव  कर ात आले. अशा कारे 

संगीताचे िनयम या तीन घटकाचे रसायन णजे ना  संगीत होय

         नाटकातील संवाद हा ग ाने यश ी होत असतो परंतु ा ा जोडीला प ाचा आधार 

घेतला आिण संगीता क संवाद साधला गेला तर तो अिधक प रणामकारक होतो

नाटकात अिधक रंजक  ा  होते आिण नाटका ा आशयाला पोषक ठरेल असा ग

प ा क संवाद हा अिधक भावशाली होतो

ना प रपोषणासाठी उपयोग क न घेणे हे

घटना क, संघषा क उ षाची ती ता वाढिव ासाठी गा ाचा उपयोग झाला पािहजे

रसाचा उ ष साधने हे नाटकातील पदाचे उि  असते आिण असायलाही हवे

        संगीत ही नाटकाची रसीकता वाढिवत नेणारी श ी

संगीत नाटकाचे मह पूण काय आहे

वाहाचा अंतभाव होतो. श ाला संगीतातील पोषक रांची जोड िदली जाते

भावीपणे मांडता येते ते दादरा
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ामुळे जनसामा ाम े संगीताचा चार- सार मो ा माणावर होऊ लागला

आकाशवाणीसारखी करमणुकीची साधने न ती 

नाटके आिण ातील अवीट गोडीची पदे हीच लोकां ा करमणुकीची साधने होती

भरपूर वेळ होता ामुळे संगीत नाटकांचा ातील पदांचा मनसो  आ ाद घेतला जात असे

प रणामी समाजातील सव रांतील लोकांना शा ीय,उपशा ीय संगीताचा प रचय 

संगीत नाटकातील पदा ा मा मातून क न िदला. ामुळे समाजातील दद  लोकांची 

आवडिनवड अिधक अिभ चीसंप  झाली आिण ामधून एक वेगळा असा े क वग संगीत 

नाटकासाठी तयार होऊ लागला. थोड ात नाटकातील संगीतात ीमंत 

ब जन समाज ा वगाम े िवभागलेले शा ीय संगीत,कीतन

लोकसंगीतातील कार या सव कथानकाला पोषक असे वातावरण तयार क न 

अशा कारे “ना  रसाची अपे ा, ो ांची अपे ा आिण अिभजात 

संगीताचे िनयम या तीन घटकाचे रसायन णजे ना  संगीत होय.”५  

नाटकातील संवाद हा ग ाने यश ी होत असतो परंतु ा ा जोडीला प ाचा आधार 

संगीता क संवाद साधला गेला तर तो अिधक प रणामकारक होतो

नाटकात अिधक रंजक  ा  होते आिण नाटका ा आशयाला पोषक ठरेल असा ग

प ा क संवाद हा अिधक भावशाली होतो. “अिभजात संगीताला लािल ाची मयादा घालून 

ना प रपोषणासाठी उपयोग क न घेणे हे मराठी संगीत नाटकाचे मुलत  आहे

संघषा क उ षाची ती ता वाढिव ासाठी गा ाचा उपयोग झाला पािहजे

रसाचा उ ष साधने हे नाटकातील पदाचे उि  असते आिण असायलाही हवे

संगीत ही नाटकाची रसीकता वाढिवत नेणारी श ी आहे ामुळे ना ाभाव फुलतो हेच 

संगीत नाटकाचे मह पूण काय आहे. कथानका ा मागणीनुसार नाटकातील िनरिनरा ा 

श ाला संगीतातील पोषक रांची जोड िदली जाते

भावीपणे मांडता येते ते दादरा,ठुमरी,लावणी,संगीत इ. कारावर आधा रत ना  पदे गात 
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सार मो ा माणावर होऊ लागला. 

आकाशवाणीसारखी करमणुकीची साधने न ती . ाकाळात संगीत 

नाटके आिण ातील अवीट गोडीची पदे हीच लोकां ा करमणुकीची साधने होती. लोकांकडे 

तील पदांचा मनसो  आ ाद घेतला जात असे. 

उपशा ीय संगीताचा प रचय 

ामुळे समाजातील दद  लोकांची 

असा े क वग संगीत 

थोड ात नाटकातील संगीतात ीमंत ,सं थािनक, म मवग 

कीतन,तमाशा,गोधंळ इ. 

लोकसंगीतातील कार या सव कथानकाला पोषक असे वातावरण तयार क न ाम  ाला 

ो ांची अपे ा आिण अिभजात 

नाटकातील संवाद हा ग ाने यश ी होत असतो परंतु ा ा जोडीला प ाचा आधार 

संगीता क संवाद साधला गेला तर तो अिधक प रणामकारक होतो. यामुळे 

नाटकात अिधक रंजक  ा  होते आिण नाटका ा आशयाला पोषक ठरेल असा ग -

अिभजात संगीताला लािल ाची मयादा घालून 

मराठी संगीत नाटकाचे मुलत  आहे. नाटकातील 

संघषा क उ षाची ती ता वाढिव ासाठी गा ाचा उपयोग झाला पािहजे. ना  

रसाचा उ ष साधने हे नाटकातील पदाचे उि  असते आिण असायलाही हवे.”६  

आहे ामुळे ना ाभाव फुलतो हेच 

कथानका ा मागणीनुसार नाटकातील िनरिनरा ा 

श ाला संगीतातील पोषक रांची जोड िदली जाते. ना  संगीतात 

कारावर आधा रत ना  पदे गात 
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असत. संगीत नाटक रंगमंचाच अिव ार आहे

ण ापे ा लु  होताना िदयुन येत आहे

 आज संगीत नाटकाचे पुन ीवन ावे

ओळख होणे गरजेचे वाटते. 

रंगभूमीचा आ ा आहे. ाचे जतन आिण संवधन हो ासाठी आज ही संगीत ना  परंपरा 

िटकणे अ ंत गरजेचे आहे. 
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संगीत नाटक रंगमंचाच अिव ार आहे. आज संगीत नाटकाचे प हे कमी झाले असे 

ण ापे ा लु  होताना िदयुन येत आहे.  

आज संगीत नाटकाचे पुन ीवन ावे. नवीन िपढीला जु ा व दजदार नाटकाची 

. यातून पारंपा रक पाने होणारे संगीत नाटक हा आप ा मराठी 

ाचे जतन आिण संवधन हो ासाठी आज ही संगीत ना  परंपरा 
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आज संगीत नाटकाचे प हे कमी झाले असे 

नवीन िपढीला जु ा व दजदार नाटकाची 

पारंपा रक पाने होणारे संगीत नाटक हा आप ा मराठी 

ाचे जतन आिण संवधन हो ासाठी आज ही संगीत ना  परंपरा 

१९७६, पृ.१७२  

, पृ.१२  

भारतीय िव ा काशन,  
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