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संगीत मराठी रंगभूमीचे
असला तरी यांचे िश ण मा  को हापुर
िकल कर यांना मराठी हदी, 
पौरािणक मराठी रंगभुमीची मुहुत मे
वष मराठी रंगभूमीसाठी भा याचे मान या जाते
  िव णुदास भावे यां या कतृ वाचा ठसा अ णासाहेबां या मनावर उ
अ णासाहेब यांचा नाटक कर याचा िद द
िकल करांनी शाकंर िद वजय हे ना

ारंभ पव” वष  काशन ,औरंगाबाद
यांचे नाटक नसून आ यान आहे
नाटका या उ ांतीचा ट पा होता
आले या शांकर िद वजय या ना यानाने िकल कर वत
िन मतीची उमेद िनम ण झाली यावेळी यांनी ना य
(डॉ तुम अचलखांब “मराठी रंगभुमीचे ारंभ पव 
रंगभूमीकडे िकल करांचा कल कसा जातो
 पौरािणक मराठी रंगभू
उदयाला आलेली इचलकरंजीकर नाटक मंडळी तेवढी समथपणे उभी रािहलेली होती या 
काळाम ये बुकीश नाटके सादर कर याचा घात सु  होता ब याच नाटक कंप यांनी आपले 
चंबुगबाळे गुंडाळून पर ांतातून मण सु
रंगभुमीचा नवा आशय आिण नवे प देणा यांची गरज भासू लागली 
 अ णासाहेब यां या पाने मराठी रंगभुमीला नवी िदशा देणारा जाणकर कलावंत िमळाला
यांनी शांकुतल, सौभ  आिण

‘मराठी रंगभुमीचे ारंभ पव’, वष  काशन औरंगाबाद
    असे हट या जाते की रामरा य िवयोग हे नाटक अधवट रािहले नाटक सादर कर यासाठी 
यांनी िकल कर संगीत नाटक मंडळी ची थापना केली असुन संगीत रंगभुमीचे नवे पव सु  केले
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संगीत मराठी रंगभूमीचे जनक अ णासाहेब िकल कर यांचा ज म गलुहोसून गावी झाला 
असला तरी यांचे िश ण मा  को हापुर, धारवाड व पुणे अशा िठकाणी झाले आहे

 कानडी, सं कृत भाषा अवगत हो या, िव णुदास भावे यांनी या वष  
गभुमीची मुहुत मेढ रोवली याच वष  िकल कराचा ज म झाला हणून 

वष मराठी रंगभूमीसाठी भा याचे मान या जाते.  
िव णुदास भावे यां या कतृ वाचा ठसा अ णासाहेबां या मनावर उ

नाटक कर याचा िद द शकीय टकोन अितशय वेगळा आहे
कर िद वजय हे ना यान िलिहले” (डॉ. तुम अचलखांब 

औरंगाबाद ) वरील संदभ तून प ट होते की अ णासाहेब िकल कर 
यांचे नाटक नसून आ यान आहे. हे नाटक मराठी रंगभूमीवर अवतरले या वेळी 

ट पा होता. “िद.2 जानेवारी 1875 रोजी बेळगांव येथे सादर कर यात 
आले या शांकर िद वजय या ना यानाने िकल कर वत: भािवत झाले व यां यात न या 
िन मतीची उमेद िनम ण झाली यावेळी यांनी ना यवसायात वत:ला झोकुन दे याचे ठरिवले

राठी रंगभुमीचे ारंभ पव ”वष  काशन, औरंगाबाद
करांचा कल कसा जातो, ते नाटकाकडे कसे वळतात हे ल ात येते

पौरािणक मराठी रंगभूमी िवसंगतीने त झाली असावी िव णुदास भावे या हयातम येच 
उदयाला आलेली इचलकरंजीकर नाटक मंडळी तेवढी समथपणे उभी रािहलेली होती या 
काळाम ये बुकीश नाटके सादर कर याचा घात सु  होता ब याच नाटक कंप यांनी आपले 
चंबुगबाळे गुंडाळून पर ांतातून मण सु  केले अस याने अशा िविच  पिर थतीम ये मराठी 
रंगभुमीचा नवा आशय आिण नवे प देणा यांची गरज भासू लागली  

अ णासाहेब यां या पाने मराठी रंगभुमीला नवी िदशा देणारा जाणकर कलावंत िमळाला
आिण रामरा य िवयोग ही नाटके िलिहली ”. (डॉ

वष  काशन औरंगाबाद) 
या जाते की रामरा य िवयोग हे नाटक अधवट रािहले नाटक सादर कर यासाठी 

यांनी िकल कर संगीत नाटक मंडळी ची थापना केली असुन संगीत रंगभुमीचे नवे पव सु  केले
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र यांचा ज म गलुहोसून गावी झाला 
अशा िठकाणी झाले आहे. अ णासाहेब 

िव णुदास भावे यांनी या वष  
रोवली याच वष  िकल कराचा ज म झाला हणून 1843 हे 

िव णुदास भावे यां या कतृ वाचा ठसा अ णासाहेबां या मनावर उमटला असणार, 
अितशय वेगळा आहे. “1873 साली 

अचलखांब “मराठी रंगभुमीचे 
प ट होते की अ णासाहेब िकल कर 
मीवर अवतरले या वेळी ‘बुकीश’ 
रोजी बेळगांव येथे सादर कर यात 

भािवत झाले व यां यात न या 
ला झोकुन दे याचे ठरिवले” 
औरंगाबाद) वरील संदभ तून 

ल ात येते.  
मी िवसंगतीने त झाली असावी िव णुदास भावे या हयातम येच 

उदयाला आलेली इचलकरंजीकर नाटक मंडळी तेवढी समथपणे उभी रािहलेली होती या 
काळाम ये बुकीश नाटके सादर कर याचा घात सु  होता ब याच नाटक कंप यांनी आपले 

 केले अस याने अशा िविच  पिर थतीम ये मराठी 

अ णासाहेब यां या पाने मराठी रंगभुमीला नवी िदशा देणारा जाणकर कलावंत िमळाला, 
डॉ. तुम अचलखांब 

या जाते की रामरा य िवयोग हे नाटक अधवट रािहले नाटक सादर कर यासाठी 
यांनी िकल कर संगीत नाटक मंडळी ची थापना केली असुन संगीत रंगभुमीचे नवे पव सु  केले. 
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ते िशि त होते, कवी होते, संगी  होते यांना लोकरंगभुमीची आवड होती
य ती मह वामुळेच मराठी रंगभूमीला नवी िदशा दे याचे काय ते क  शकले 

 यांनी नाटकाम ये काय काय बदल केले
नाटकाला कसे व प िदले?

टकोन िकती मह वाचा आहे
 

िकल कर आ  संगीत मराठी नाटककार होते
िव णुदास भावे ना  योग उदु
संकलन फास या पिरपा व म येच बळवंत  पांडुरंग तथा अ णासाहेब िकल कर यांचा काळ सु  
झाला. “िव णुदासी पौरािणक नाटकात गीत गाणारा सु धार वेगळा 
भुमीका करणारा नट िनराळा अशी अव था होती िकल करांनी गायन आिण अिभनय एक  क न 
ही िवसंगती दरु केली” (डॉ
औरंगाबाद)  

िव णुदास भावे जी नाटके करायची यांची 
िकल कर यांनी नाटकाम ये एकसु ता आणून याचा िद द शकीय टकोन वेगळा कसा आहे 
प ट केले आहे.  या भावातूनच यांनी नाटक सु  केले असावे अ णां या आधी असे य न 

काही माणात मराठी रंगभूमीवर झाले आहेत
 परंतु अ णासाहेब यांनी जी गती आिण िदशा मराठी संगीत नाटकाला िदली ती मा  

ांतीकारक ठरली, मराठी मनावर प का ठसा उमटला तो संगीत मराठी नाटका मुळेच
नाटक िलिह याची ेरणा इं जी ऑपेरा पाहून झाली
“इं जी ऑपेरा पे ा िकल करांचा संगीत नाटकाचे व प वेगळे आहे
प मक, नसून ग प ा मक आहे
एक अ यास ’ लाखे काशन नागपुर

भावातून  होत असते असे हणता येईल
“नाटक के ा तािवक म अ णासाहेब के अं ेज शैली म रसिनम ण का मनोदय अिभ य त 

िकया है | इससे यह प ट है िक सं कृत नाटक  िक तरह उनकी नजर म आं लदेशीय ह टोिरयन 
रंगमंच के नाटक भी थे संभव है इन दोन  के स मिलत मंचनतं
नाटकोका –खासकर शाकंुतल
देशपांडे  “मराठी ना कोश (खंड

वरील संदभ तून प ट होते की
या टकोनातून रंगभूमीवर संगीत नाटक कर यात आले आहे भा या या पौरािणक नाटकातला 
तोचतो पणा े कांना नकोसा झाला असून अ णासाहेब िकल कर यांनी योगभर टेजवर उभा 
राहणार सु धार काढून टाकला व िवदषुकाला
ठेवले परंतू यातील देव, रा स
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संगी  होते यांना लोकरंगभुमीची आवड होती
मुळेच मराठी रंगभूमीला नवी िदशा दे याचे काय ते क  शकले 

यांनी नाटकाम ये काय काय बदल केले? संगीताचा उपयोग नाटकाम ये कसा केला
? एक िद दशक हणून नाटक सादर करताना यांचा िद द शकीय  

टकोन िकती मह वाचा आहे याचा अ यास मह वपूण आहे. 

िकल कर आ  संगीत मराठी नाटककार होते, याची नाटके अितश
िव णुदास भावे ना  योग उद-ुपारशी-गुजराती रंगभुमी वरील योग,सं कृत
संकलन फास या पिरपा व म येच बळवंत  पांडुरंग तथा अ णासाहेब िकल कर यांचा काळ सु  

िव णुदासी पौरािणक नाटकात गीत गाणारा सु धार वेगळा वादक वेगळे आिण य  
भुमीका करणारा नट िनराळा अशी अव था होती िकल करांनी गायन आिण अिभनय एक  क न 

डॉ. तुम अचलखांब, मराठी रंगभुमीचे ारंभपव

िव णुदास भावे जी नाटके करायची यांची सादरीकरण वेगळे होते आिण अ णासाहेब 
िकल कर यांनी नाटकाम ये एकसु ता आणून याचा िद द शकीय टकोन वेगळा कसा आहे 

वातूनच यांनी नाटक सु  केले असावे अ णां या आधी असे य न 
काही माणात मराठी रंगभूमीवर झाले आहेत. 

अ णासाहेब यांनी जी गती आिण िदशा मराठी संगीत नाटकाला िदली ती मा  
मराठी मनावर प का ठसा उमटला तो संगीत मराठी नाटका मुळेच

नाटक िलिह याची ेरणा इं जी ऑपेरा पाहून झाली  असा यां या चिर करांनी उ लेख केला आहे
पे ा िकल करांचा संगीत नाटकाचे व प वेगळे आहे, 

नसून ग प ा मक आहे”  ( ा.मधुकर नारायणराव लोही ‘ मराठी नाटक आिण रंगभूमी
लाखे काशन नागपुर)  हणजेच काय तर कोण याही कलाकृतीची सु वात ही 

त असते असे हणता येईल. 
ा तािवक म अ णासाहेब के अं ेज शैली म रसिनम ण का मनोदय अिभ य त 

इससे यह प ट है िक सं कृत नाटक  िक तरह उनकी नजर म आं लदेशीय ह टोिरयन 
के नाटक भी थे संभव है इन दोन  के स मिलत मंचनतं  के आधार पर उ होने अपने 

खासकर शाकंुतल, सौभ  का लेखन एवं मंचन िकया होगा” (

खंड -1)” अमेय इ पाय रग बु स) 
प ट होते की, वेगवेगळी नाटके बघून निवन असे काय करता येऊ शकते

कोनातून रंगभूमीवर संगीत नाटक कर यात आले आहे भा या या पौरािणक नाटकातला 
तोचतो पणा े कांना नकोसा झाला असून अ णासाहेब िकल कर यांनी योगभर टेजवर उभा 

धार काढून टाकला व िवदषुकालाही बाद केले आिण पौरािणक कथानक यांनी कायम 
रा स, ऋषी,इ. पा ाचे उ चाटन केले असे असू शकते
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संगी  होते यांना लोकरंगभुमीची आवड होती, या या या चौफेर 
मुळेच मराठी रंगभूमीला नवी िदशा दे याचे काय ते क  शकले असे हणता येईल.  

संगीताचा उपयोग नाटकाम ये कसा केला? 
एक िद दशक हणून नाटक सादर करताना यांचा िद द शकीय  

याची नाटके अितशय वेगळी होती 
सं कृत,इं जी नाटकाचे 

संकलन फास या पिरपा व म येच बळवंत  पांडुरंग तथा अ णासाहेब िकल कर यांचा काळ सु  
वादक वेगळे आिण य  

भुमीका करणारा नट िनराळा अशी अव था होती िकल करांनी गायन आिण अिभनय एक  क न 
मराठी रंगभुमीचे ारंभपव, वष  काशन 

सादरीकरण वेगळे होते आिण अ णासाहेब 
िकल कर यांनी नाटकाम ये एकसु ता आणून याचा िद द शकीय टकोन वेगळा कसा आहे हे 

तूनच यांनी नाटक सु  केले असावे अ णां या आधी असे य न 

अ णासाहेब यांनी जी गती आिण िदशा मराठी संगीत नाटकाला िदली ती मा  
मराठी मनावर प का ठसा उमटला तो संगीत मराठी नाटका मुळेच, संगीत 

असा यां या चिर करांनी उ लेख केला आहे. 
, यांची नाटके केवळ 

मराठी नाटक आिण रंगभूमी: 
हणजेच काय तर कोण याही कलाकृतीची सु वात ही 

ा तािवक म अ णासाहेब के अं ेज शैली म रसिनम ण का मनोदय अिभ य त 
इससे यह प ट है िक सं कृत नाटक  िक तरह उनकी नजर म आं लदेशीय ह टोिरयन 

 के आधार पर उ होने अपने 
(संपादक :डॉ. िव. भा. 

वेगवेगळी नाटके बघून निवन असे काय करता येऊ शकते, 
कोनातून रंगभूमीवर संगीत नाटक कर यात आले आहे भा या या पौरािणक नाटकातला 

तोचतो पणा े कांना नकोसा झाला असून अ णासाहेब िकल कर यांनी योगभर टेजवर उभा 
ही बाद केले आिण पौरािणक कथानक यांनी कायम 

पा ाचे उ चाटन केले असे असू शकते.   
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शांकुतल कवा सौभ  ही नाटके िलिह याब ल िव णुशा ी िचपळुनकरांनी िकल करांचे 
आभार मानले आहेत. “केसरी या अंकाम ये 
हणूनच या नाटकाचा िवचार केलेला आहे

समाधान य त केले आहे. या नाटकातील गायन कार यासाठी िनवडलेले गव ये  गा यांना 
लावले या चाली आिण भुिमका घेणा या पा ांची यथायो य िनवडणूक ही िकल कराची वैिश े 
िचपंळूणकरानी नेमकी हेरलेली आहेत
औरंगाबाद) िकल कर यांची नाटक करतानाची वैिश टये ही वरील संदभ तून प ट होते
 अ णासाहेब हे रंगकम  होते यांनी िनम ण केले या संगीत मराठी रंगभूमीचे वागत 
समाजात या सग या थरातून झाले यां या रंगभूमीला 
मा यता िदली असे हणता येऊ शकते
आधारीत जरी असले तरी यांचे संगीत वतं  आहे
असले तरी ही प े गीता याच अंगाने अिधक जातात या नाटकाची  रचना सं कृत नाटकाची रचना 
सं कृत नाटकासारखी झाली आहे
आले असले तरी यातील संगीतामुळे याने आपले िनराळेपण िस द केले आहे
अचलखांब “मराठी रंगभुमीचे 

याचाच अथ असा की 
अ णासाहेबाचा नाटकामधील मह वपुण होता

पाने यांचा हा घाट पुढे आदश मानला गेला असावा आिण संगी
झाली असून या परंपारेमुळे आधीचे िव णुदासी पौराणीक नाटक मागे पडले
अिवभा य अंग आहे या नाटकाला अनेकानी ओपेरा असे संबोधले असले तरी ते ओपेरा नसून 
अ णां या वतं  क पनेचा िवल ण खेळ आहे
पव” वष  काशन , औरंगाबाद

हणजे काय तर अ णाचे नाटक हे ओपेरा नाही वतं  नाटक असून ओपेरा हा प
कार असून ‘सौभ ’ नाटके हे ग

मह वाचे आहे.  हणून िकल कराचे नाटक ऑपेरा नाही तर या भावाने िनम ण झालेले काही 
अंश घेऊन केलेले ग -प  आहे
अनुकूल आिण संगानु प असावीत
ही सं या 92 झाली.   (डॉ. चं कांत धाडे  

यां या नाटकातील पदाची सं या वरील संदभ त सांग यात आली आहे
संगीतातून भावािभ य ती व वभाव दशनही साधलेले आढळते यांची पद रचना 
ती या चालीवर केली आहे, या चाली हेतूगभ असू शकतात

 “अ णासाहेब िकल कर यांनी संगीत सौभ  ारेिस द केलेली ी कृ णाची य तीरेखा 
अिधक उठावदार बनली आहे

यकाशी जणू लपंडाव खेळत खेळत कथानक पुढे सरकाव
भाग होऊन जाते ” ( ी ढोबळे िवनोद सुयभान 
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शांकुतल कवा सौभ  ही नाटके िलिह याब ल िव णुशा ी िचपळुनकरांनी िकल करांचे 
केसरी या अंकाम ये ‘शाकुतल’ नाटकासंबंधी िलिहताना यांनी ओपेरा 

िवचार केलेला आहे. ही एक नवी टूम आम यात सु  झाली याब ल यांनी 
या नाटकातील गायन कार यासाठी िनवडलेले गव ये  गा यांना 

लावले या चाली आिण भुिमका घेणा या पा ांची यथायो य िनवडणूक ही िकल कराची वैिश े 
की हेरलेली आहेत” (डॉ.चं कांत धाडे ‘मराठी ना समी ा

िकल कर यांची नाटक करतानाची वैिश टये ही वरील संदभ तून प ट होते
अ णासाहेब हे रंगकम  होते यांनी िनम ण केले या संगीत मराठी रंगभूमीचे वागत 

थरातून झाले यां या रंगभूमीला ‘ वतं ’ िकल करी संगीत नाटक हणून 
मा यता िदली असे हणता येऊ शकते. “शाकंुतल हे कािलदास या अिभ ान शांकुतल वर 
आधारीत जरी असले तरी यांचे संगीत वतं  आहे. यातील प  रचनांना सािह याचे अंग जरी 

गीता याच अंगाने अिधक जातात या नाटकाची  रचना सं कृत नाटकाची रचना 
सं कृत नाटकासारखी झाली आहे. यात नांदी, तावना वेशक, भरतता य हे सगळे घटक जरी 
आले असले तरी यातील संगीतामुळे याने आपले िनराळेपण िस द केले आहे

 ारंभ पव” वष  काशन ,औरंगाबाद.) 
की सं कृत नाटका माणे रचना झाली असली तरी देखील संगीत हा भाग 

अ णासाहेबाचा नाटकामधील मह वपुण होता. अ णासाहेब यांचा शांकुतल आिण सौभ  या 
पाने यांचा हा घाट पुढे आदश मानला गेला असावा आिण संगीत मराठी नाटकांची पंरपरा सु  

झाली असून या परंपारेमुळे आधीचे िव णुदासी पौराणीक नाटक मागे पडले
अिवभा य अंग आहे या नाटकाला अनेकानी ओपेरा असे संबोधले असले तरी ते ओपेरा नसून 
अ णां या वतं  क पनेचा िवल ण खेळ आहे.” (डॉ. तुम अचलखाबं “मराठी रंगभुमीचे ारंभ 

औरंगाबाद.) 
हणजे काय तर अ णाचे नाटक हे ओपेरा नाही वतं  नाटक असून ओपेरा हा प

नाटके हे ग -प  आहे, यातील प  जेवढे मह वपुण आहे यातील ग  ही 
ल कराचे नाटक ऑपेरा नाही तर या भावाने िनम ण झालेले काही 

आहे.  “संगीत शांकुतल नाटकातील पदापे ा सौभ  मधील पदे अिधक 
अनुकूल आिण संगानु प असावीत, िकल करां या संगीत शाकुंतलात 198 

चं कांत धाडे  ‘ना मंथन’, िकत  काशन औरंगाबाद 
यां या नाटकातील पदाची सं या वरील संदभ त सांग यात आली आहे

संगीतातून भावािभ य ती व वभाव दशनही साधलेले आढळते यांची पद रचना 
या चाली हेतूगभ असू शकतात. 

अ णासाहेब िकल कर यांनी संगीत सौभ  ारेिस द केलेली ी कृ णाची य तीरेखा 
अिधक उठावदार बनली आहे. ीकृ ण ही य तीरेखा सुभ ा, ोपदी, बलराम आिण अजुन या 

यकाशी जणू लपंडाव खेळत खेळत कथानक पुढे सरकावते आिण ीकृ णा या या कार थानाचा 
ी ढोबळे िवनोद सुयभान –शोध बंध, तमाशा लोकरंगभूमीची ायोिगक 
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शांकुतल कवा सौभ  ही नाटके िलिह याब ल िव णुशा ी िचपळुनकरांनी िकल करांचे 
नाटकासंबंधी िलिहताना यांनी ओपेरा 

ही एक नवी टूम आम यात सु  झाली याब ल यांनी 
या नाटकातील गायन कार यासाठी िनवडलेले गव ये  गा यांना 

लावले या चाली आिण भुिमका घेणा या पा ांची यथायो य िनवडणूक ही िकल कराची वैिश े 
मराठी ना समी ा’, िकत  काशन 

िकल कर यांची नाटक करतानाची वैिश टये ही वरील संदभ तून प ट होते. 
अ णासाहेब हे रंगकम  होते यांनी िनम ण केले या संगीत मराठी रंगभूमीचे वागत 

िकल करी संगीत नाटक हणून 
शाकंुतल हे कािलदास या अिभ ान शांकुतल वर 

यातील प  रचनांना सािह याचे अंग जरी 
गीता याच अंगाने अिधक जातात या नाटकाची  रचना सं कृत नाटकाची रचना 

भरतता य हे सगळे घटक जरी 
आले असले तरी यातील संगीतामुळे याने आपले िनराळेपण िस द केले आहे” (डॉ. तुम 

तरी देखील संगीत हा भाग 
अ णासाहेब यांचा शांकुतल आिण सौभ  या 

त मराठी नाटकांची पंरपरा सु  
झाली असून या परंपारेमुळे आधीचे िव णुदासी पौराणीक नाटक मागे पडले. “संगीत हे सौभ  चे 
अिवभा य अंग आहे या नाटकाला अनेकानी ओपेरा असे संबोधले असले तरी ते ओपेरा नसून 

मराठी रंगभुमीचे ारंभ 

हणजे काय तर अ णाचे नाटक हे ओपेरा नाही वतं  नाटक असून ओपेरा हा प मय 
यातील प  जेवढे मह वपुण आहे यातील ग  ही 

ल कराचे नाटक ऑपेरा नाही तर या भावाने िनम ण झालेले काही 
संगीत शांकुतल नाटकातील पदापे ा सौभ  मधील पदे अिधक 

198 पदे आहेत सौभ ांत 
िकत  काशन औरंगाबाद ) 

यां या नाटकातील पदाची सं या वरील संदभ त सांग यात आली आहे. यां या ना  
संगीतातून भावािभ य ती व वभाव दशनही साधलेले आढळते यांची पद रचना ही अथपुण असून 

अ णासाहेब िकल कर यांनी संगीत सौभ  ारेिस द केलेली ी कृ णाची य तीरेखा 
बलराम आिण अजुन या 

ते आिण ीकृ णा या या कार थानाचा 
तमाशा लोकरंगभूमीची ायोिगक 



              Cosmos Multidisciplinary Resea
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue I  (January 2021)

मु ये आिण बदलते व प 2016 
औरंगाबाद) 

सौभ या कथानकात कोणती पा  मह वपुण 
िववेचनात प ट केले आहे िकल करांनी घडून आणलेले ना  सांगीतातील म वंतर पुव परंपरेला 
सोडून न हते या संबंधात ना  संगीताचे अ यासक ी
िकतनातील वृ े घेतली व देवािधकांचे पदे 
खबरदारी घेतली लावणी ढंग वापरला पण तमाशाचे हलके व प येऊ िदले नाही
घेतले पण ना  संगीतास जलसाचे व प येऊ िदले नाही 
“मराठी नाटक आिण रंगभूमी एक अ यास

िकल करां या केलेचे कौतुक करावे तेवढे थोडे असून यांनी कथा सु ांशी िनगडीत व 
ना नुकूल अशी व प  रचना व या पदानां अथ िमळेल व ना रसाचा पिरपोष होईल
त हे या यांना चाली देणेही तर िकल करांची ना  सांगीताचा मोठी अिव मरणीय देण
असे हणता येईल.  यांनी लोक ीय ृंगार रस धान कथानकाची िनवड असून ायोगीक टीने 
यो य व कला मक असे फेरफार यांनी केले असावे
यांनी “नाटकातील संगीत बसवताना लाकोपयोग िकतन परंपरेतील कवा 

सा या रसा पोषक चाली , साकी
चालीशी यांनी एक प क न यांचा मेळ घातला
तमाशा लोकरंगभूमीची ायोिगक मु ये आिण बदलते व प 
आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद
 याव न याचंा िद दशकीय टीकोन िकती वेगळा आहे हे िदसून येते
सु धारकडील गायनाचा म ता काढून घेवून सव
नाटकात सु धाराकाडील पदे हण या
हणजेच पा ां या अनुकूल सं

अनुकूल असे भावी रस पिरपोष हो यास मदत िमळत असावी
प दत शा ीय हदू थानी संगीत आिण
नारायणराव लोही ‘मराठी नाटक आिण रंगभूमी एक अ यास

हणजेच वेगवेग या संगीताचा उपयोग यांनी यां या नाटकासाठी क न पौरािणक कथांना 
नवा बाज घाट दे याचा य न केला असावा
टाकले असे हणता येईल अ णासाहेब िकल करांसारखा नाटककाराचे
होते. कारण यांनी संगीत आिण यांची संबं
आणतात. यांनी ना लेखन व संिहतेकडेही ल  िद
असले या रंगभूमी या िनरिनरा या का
ना ी पी कलाकृती तयार केली आहे
श दातील अथ भाव गभ आिण ना  गभ अथ घेऊन ज माला 
आिण या सा य ही बनले असावे यां या नाटकातील पदे ना गभ अ
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2016 वष औरंगाबाद, डॉ.बाबासहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ 

सौभ या कथानकात कोणती पा  मह वपुण आहे कथा कशी पुढे जाते
िववेचनात प ट केले आहे िकल करांनी घडून आणलेले ना  सांगीतातील म वंतर पुव परंपरेला 
सोडून न हते या संबंधात ना  संगीताचे अ यासक ी.बापुराव जोशी हणतात
िकतनातील वृ े घेतली व देवािधकांचे पदे घातली. पण याला हरदासी व प येणार नाही याची 
खबरदारी घेतली लावणी ढंग वापरला पण तमाशाचे हलके व प येऊ िदले नाही
घेतले पण ना  संगीतास जलसाचे व प येऊ िदले नाही ” ( ा. मधुकर नारायणराव लोही
मराठी नाटक आिण रंगभूमी एक अ यास” लाखे काशन औरंगाबाद) 

ल करां या केलेचे कौतुक करावे तेवढे थोडे असून यांनी कथा सु ांशी िनगडीत व 
ना नुकूल अशी व प  रचना व या पदानां अथ िमळेल व ना रसाचा पिरपोष होईल
त हे या यांना चाली देणेही तर िकल करांची ना  सांगीताचा मोठी अिव मरणीय देण

यांनी लोक ीय ृंगार रस धान कथानकाची िनवड असून ायोगीक टीने 
यो य व कला मक असे फेरफार यांनी केले असावे. यां या नाटकाची वै टये सांगायची झा यास 

नाटकातील संगीत बसवताना लाकोपयोग िकतन परंपरेतील कवा 
साकी, दडी, जातीवृ े, लावणी बाजा या चाली वीकार या कन टकी 

चालीशी यांनी एक प क न यांचा मेळ घातला ”( ी ढोबळे िवनोद सुयभान 
तमाशा लोकरंगभूमीची ायोिगक मु ये आिण बदलते व प 2016 वष औरं
आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद ) 

िद दशकीय टीकोन िकती वेगळा आहे हे िदसून येते
सु धारकडील गायनाचा म ता काढून घेवून सव पा ांना सांिगताची िवभागणी केली हणजेच 
नाटकात सु धाराकाडील पदे हण याची धाटनी बदलून टाकली व पा ा या मुखी पदे िदले 

संगीत रचना यांनी केली असावी. यो य संगीत िद यामुळे नटांना 
अनुकूल असे भावी रस पिरपोष हो यास मदत िमळत असावी.  “िकल करांनी जुनी हिरदासी
प दत शा ीय हदू थानी संगीत आिण कन टक संगीत यांचा सम वय घडून आणला

मराठी नाटक आिण रंगभूमी एक अ यास’,लाखे काशन औरंगाबाद
हणजेच वेगवेग या संगीताचा उपयोग यांनी यां या नाटकासाठी क न पौरािणक कथांना 

नवा बाज घाट दे याचा य न केला असावा, यांनी नाटकातील ग , प  एकजीव व एकसंघ बनून 
येईल अ णासाहेब िकल करांसारखा नाटककाराचे य न मा  जा त डोळस 

यांनी संगीत आिण यांची संबंध अशी रंगभूमीची कला यात 
ना लेखन व संिहतेकडेही ल  िदले. िकल करांनी आप या काळी अ त वात 

असले या रंगभूमी या िनरिनरा या कारामधून घे याजोगा अंश िनवडून आपली संगीत 
ना ी पी कलाकृती तयार केली आहे. अ णाचे ना संगीत केवळ वयंसगीत नाही तर ते 

अथ भाव गभ आिण ना  गभ अथ घेऊन ज माला आलेले असून ते अिधक उ कंठ 
आिण या सा य ही बनले असावे यां या नाटकातील पदे ना गभ अ
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आहे कथा कशी पुढे जाते. याबाबत वरील 
िववेचनात प ट केले आहे िकल करांनी घडून आणलेले ना  सांगीतातील म वंतर पुव परंपरेला 

बापुराव जोशी हणतात. “ यानंी 
पण याला हरदासी व प येणार नाही याची 

खबरदारी घेतली लावणी ढंग वापरला पण तमाशाचे हलके व प येऊ िदले नाही. गव यी गाणे 
मधुकर नारायणराव लोही  

ल करां या केलेचे कौतुक करावे तेवढे थोडे असून यांनी कथा सु ांशी िनगडीत व 
ना नुकूल अशी व प  रचना व या पदानां अथ िमळेल व ना रसाचा पिरपोष होईल. अशा 
त हे या यांना चाली देणेही तर िकल करांची ना  सांगीताचा मोठी अिव मरणीय देणगी आहे. 

यांनी लोक ीय ृंगार रस धान कथानकाची िनवड असून ायोगीक टीने 
यां या नाटकाची वै टये सांगायची झा यास 

नाटकातील संगीत बसवताना लाकोपयोग िकतन परंपरेतील कवा चिलत असले या 
लावणी बाजा या चाली वीकार या कन टकी 

ी ढोबळे िवनोद सुयभान –शोध बंध, 
वष औरंगाबाद, डॉ.बाबासहेब 

िद दशकीय टीकोन िकती वेगळा आहे हे िदसून येते. यांनी 
पा ांना सांिगताची िवभागणी केली हणजेच 

ची धाटनी बदलून टाकली व पा ा या मुखी पदे िदले 
यो य संगीत िद यामुळे नटांना 

िकल करांनी जुनी हिरदासी 
कन टक संगीत यांचा सम वय घडून आणला.” ( ा. मधुकर 

काशन औरंगाबाद)  
हणजेच वेगवेग या संगीताचा उपयोग यांनी यां या नाटकासाठी क न पौरािणक कथांना 

प  एकजीव व एकसंघ बनून 
य न मा  जा त डोळस 

अशी रंगभूमीची कला यात नािव य, आकषकता 
िकल करांनी आप या काळी अ त वात 

मधून घे याजोगा अंश िनवडून आपली संगीत 
केवळ वयंसगीत नाही तर ते 

आलेले असून ते अिधक उ कंठ 
आिण या सा य ही बनले असावे यां या नाटकातील पदे ना गभ असून ते संिगतानूकूल 
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असावीत. अ णासाहेब िकल करांनी संगीत मराठी रंगभूमीची परंपरा सु  क न मराठी रंगभूमीवर 
नवे पव सु  केले यांची ही रंगभूमी अ पावधीतच लोकि य झाली
खूप मनोरंजन केले असावे. 
अ णां या नाटकामुळेच हणूनच ते मराठी संगीत नाटकाचे वतक हणून ओळखले जातात

   िकल करां या नाटकात गाणी जा त असली तरी ग  संवादही
यां या िद दशकीय टीकोन हा वेगळा आहे

नाटकाची शैली ग -प मक आहे
पा ा या अनुस न िकल कर यांनी संगीत रचना क न म

सं कृत नाटकासाखी रचना जरी शांकूतल आिण सौभ  नाटकाची होती तरी देखील संगीत 
हे यां या नाटकाचे िनराळेपण िस द करते
शा ीय हदू थानी संगीत, कन टक संगीत
नाटकातील संगीत हे कथानकांचा अिवभा य भाग होता याव न यांचा िद द शकीय टीकोन 
िकती वेगळा होता हे िदसून येते

 

1) डॉ. तुम अचलखांब 
2) ा. मधुकर नारायणराव

“मराठी नाटक आिण रंगभूमी 
    3)  डॉ. चं कांत धाडे “मराठी ना समी ा
    4)  डॉ. चं कांत धाडे  “ना मंथन
    5)  डॉ. िव.भा देशपांडे “मराठी ना कोश
    6) ी ढोबळे िवनोद सुयभान 
 बदलते व प 2016 
 औरंगाबाद 
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िकल करांनी संगीत मराठी रंगभूमीची परंपरा सु  क न मराठी रंगभूमीवर 
नवे पव सु  केले यांची ही रंगभूमी अ पावधीतच लोकि य झाली या रंगभूमीने मराठी मानसाचे 

. संगीत मराठी नाटकाचा ठसा मराठी मनावर प का उमटला तो 
अ णां या नाटकामुळेच हणूनच ते मराठी संगीत नाटकाचे वतक हणून ओळखले जातात

िकल करां या नाटकात गाणी जा त असली तरी ग  संवादही िततकेच आहे यामुळे 
यां या िद दशकीय टीकोन हा वेगळा आहे. नाटकाची शैली ग -प मक आहे   सु धाराची 

प मक आहे. सु धाराला गा यासाठी पदे न देता पा ा यामुखी पदे देऊन 
पा ा या अनुस न िकल कर यांनी संगीत रचना क न मराठी रंगभूमीचा पाया रोवला आहे

सं कृत नाटकासाखी रचना जरी शांकूतल आिण सौभ  नाटकाची होती तरी देखील संगीत 
हे यां या नाटकाचे िनराळेपण िस द करते. िकल कर यांनी वेगवेग या शैली जसे हिरदासी प दत

कन टक संगीत, यांचा सम वय घडून आणला आहे
नाटकातील संगीत हे कथानकांचा अिवभा य भाग होता याव न यांचा िद द शकीय टीकोन 
िकती वेगळा होता हे िदसून येते. 

तुम अचलखांब “मराठी रंगभुमीचे ारंभ पव ” वष  काशन औरंगाबाद
मधुकर नारायणराव लोही 

मराठी नाटक आिण रंगभूमी :एक अ यास” लाखे काशन औरंगाबाद
मराठी ना समी ा” िकत  काशन,औरंगाबाद 
ना मंथन”  िकत  काशन औरंगाबाद 
मराठी ना कोश”( ) अमेय इ सापय रग बु स

ी ढोबळे िवनोद सुयभान –शोध बंध - तमाशा लोकरंगभूमीची ायोिगक मु ये आिण 
2016 वष औरंगाबाद, डॉ.बाबासहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ 
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िकल करांनी संगीत मराठी रंगभूमीची परंपरा सु  क न मराठी रंगभूमीवर 
या रंगभूमीने मराठी मानसाचे 

संगीत मराठी नाटकाचा ठसा मराठी मनावर प का उमटला तो 
अ णां या नाटकामुळेच हणूनच ते मराठी संगीत नाटकाचे वतक हणून ओळखले जातात. 

िततकेच आहे यामुळे 
प मक आहे   सु धाराची 

सु धाराला गा यासाठी पदे न देता पा ा यामुखी पदे देऊन 
राठी रंगभूमीचा पाया रोवला आहे.  

सं कृत नाटकासाखी रचना जरी शांकूतल आिण सौभ  नाटकाची होती तरी देखील संगीत 
िकल कर यांनी वेगवेग या शैली जसे हिरदासी प दत, 

य घडून आणला आहे. िकल करां या 
नाटकातील संगीत हे कथानकांचा अिवभा य भाग होता याव न यांचा िद द शकीय टीकोन 

वष  काशन औरंगाबाद 

काशन औरंगाबाद 

य इ सापय रग बु स, पुणे 
तमाशा लोकरंगभूमीची ायोिगक मु ये आिण 

बाबासहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ 


