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१. प्रस्तावना : 

   भारतीय संगीताची परंपरा ही अवतशय प्राचीन आहे. विरे्थ सगंीत हे म ळातच धमािच्या बरोबरीने िन्माला आले व 

धमािच्या सार्थीनेच सवित्र प्रसार पावत आहे. म्हणूनच संगीत ह ेमनोरंिना सोबतच मोक्षप्राप्तीचेही साधन आहे. मानवी मनावर रे्थट प्रभाव 

टाकून अवधराज्य गािवण्याच ेसामर्थयि ह ेकेवळ भारतीय संगीतामध्येच आहे. म्हणूनच प्राचीन काळापासून धमािच्या सार्थीन ेसंगीताच े

मागिक्रमण होत असल्याच ेददसते. धार्मिक दषृ्टीकोनासोबतच संगीताच्या इवतहासामध्ये डोकावून पाहील्यास अस ेलक्षात येते की, संगीताची 

उत्पत्ती ही वेदांपासून झाली. आवण संगीताचा वापर हा तेव्हापासूनच यज्ञयागादद पावन अशा धार्मिक प्रसंगी केला िात असे. म्हणूनच 

सांवगतीक ववद्वानांनी संगीतातील नादाला ईश्वराची उपमा दऊेन ‘नादब्रम्ह‘ असे म्हंटले आहे व त्याची उपासना केली आहे. तसे पाहीले 

तर संगीत आवण धमि या दोन्हीही गोष्टी तशा समातंर अशाच आहेत. म्हण न ते सदैव एकमेकाचं्या आश्रयाला ददसनू येतात. 

  विरे्थ धमािला संगीताच्या माध्यमातून सहिता व भाव वनमािण करता आले वतरे्थ संगीताला धमािच्या माध्यमातून संस्कार 

तसेच पववत्रता व नम्रता प्राप्त झाली. संगीताच्या माध्यमातून ईश्वर साधना केल्यान ेएक भक्तीमय वातावरण तयार होऊन एक चैतन्य 

वनमािण होते. आवण त्याच शक्तीला ओळख न सवि िाती धमािच्या धमिप्रचारकांनी आपापल्या धमािच्या प्रचार आवण प्रसारासाठी एक 

शक्तीशाली माध्यम म्हणून संगीताचा उपयोग करून घेतला व घेत आहेत. धार्मिक दषृ्टीकोनातून संगीताच्या प्रचार प्रसाराववषयी वलहीतांना 

धमि आवण संगीताबरोबरच अध्यात्म आवण संगीताचा संबंध, संगीत आवण साहीत्य, धार्मिक परंपरा आवण धार्मिक सावहत्य, सगंीत आवण 

मन, संतांची भ वमका, संतांच्या माध्यमातून वनमािण झालेली आश्रम, मठ, धार्मिक संस्र्थाने इत्याददद्वारे धार्मिक दषृ्टीकोनातून सवित्र अखंड 

वाहत असलेली भक्तीपरंपरा याचंी र्थोडक्यात मावहती खालीलप्रमाणे घेता यईेल.  

२. धमि आवण सगंीत याचंा सबंधं : 

  भारतात प्राचीन काळापासूनच अनेक धमि, सांप्रदाय, पंर्थ प्रचारात आहेत. आवण त्यांच े धमिग रू व अन यायी यांनी 

दकतीही संकटे वा आव्हाने त्याचं्यावर आली तरी आपापल्या धमि, पंर्थाचे व त्यासोबतच संगीताचे अवस्तत्व अबावधत ठेवले. सवि अवधकारी 

व्यक्ती, समाि ककंवा राष्ट्राने ठरवून ददलेली गौरवपूणि तत्वे, आदशि मूल्य,े आचारववचार एकवत्रतपणे िपल्यानंतर तयार होणारे त्याच े

एकवत्रत रूप म्हणिे धमि संस्कृती होय. एकंदरीत मानवता, खानपान, चालीरीती, व्यवहार इ. म्हणिे धमि संस्कृती नाही तर आदशि 

समािाची उभारणी करण्यास पोषक ठरतील अस ेवैयक्तीक वतिन, वनयम - बंधने इ. पाळण ेम्हणिचे खरा धमि आवण संस्कृती होय. प्रत्येक 

धमि पंर्थाच्या उगमस्र्थानी ईश्वराचा दकमान एकतरी अवतार ककंवा कोणती तरी ईश्वरीशक्ती असतचे. मग त्या धमािच्या ककंवा त्या दैवताच्या 

साराशं : धार्मिक परंपरेसोबतच भारतीय संगीत परंपराही अवतशय प्राचीन आहे. कारण प्राचीन वेदकालीन संस्कृतीपासनू त े

आितागायत चालत आलेल्या प्रत्यके धार्मिक कायािमध्ये संगीताचा प्रयोग केला िातो. संगीताचा स योग्य वापर केल्यानंतर काय 

होऊ शकते हे िाणून धमिप्रचारक साधू-संतानंी धमिप्रसारासाठी व सविसामान्य लोकांना ईश्वराकडे खेचून घेण्यासाठी संगीताचा 

वापर मोठ्या ख बीन े केला. ज्याप्रकारे धमाित वचत्त एकाग्र करण्यासाठी संगीताचा आधार घेतला िातो त्याप्रकारे आध्यावत्मक 

उन्नतीसाठीही संगीताचा आश्रय घेतला िातो. म ळात भारतीय संगीत हेच आध्यावत्मक संगीत आहे. मन व वचत्त एकाग्र करणे 

त्यासोबतच सावहत्यातील भाव पोहचवण्यासाठी संगीताचा उपयोग केला िातो. एक णच धमिशास्त्रासोबत अध्यात्म, सावहत्य व 

संगीत हे एकमेंकांच्या हातात हात घाल न मागिक्रमण करीत आहेत. व ते एकमेकांवशवाय अपूणि आहेत. यासोबतच धार्मिक 

उत्र्थानाकररता स्र्थापीत झालेल्या मंदीर, मठ, संस्र्थान आवण त्यातून वनमािण झालेल्या धार्मिक परंपरा िपण्यासाठी ववववध 

प्रकारच्या माध्यमातनू धार्मिक उत्सव व सांवगतीक कायिक्रमांच ेआयोिन करून संगीताचा आधार घेतला िातो. त्यासोबतच देव व 

भक्त यांतील द वा असलेल्या संतानंी गोरगरीब वपचलेल्या लोकांना आधार देऊन परमेश्वराववषयी व एकमेकावंवषयी आदर व 

प्रेमभाव वनमािण करून समािाला उभारी देण्याचे महानतम कायि केले. त्यासाठी संतानंी गेय रचनाचंा असंख्य मोठा महासागर 

वनमािण केला. एकंदरीत धार्मिक दषृ्टीकोनातील प्रत्यके घटकांमधून संगीताचा प रेपूर वापर करून घेतलेला ददसतो A 
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परंपरेन सार ववववध पध्दतीच्या उपासना, पूिाअचाि, आरत्या, पालख्या व कदंडी इ. अनेक प्रकारच ेधार्मिक ववधी व उत्सवांच ेआयोिन 

करून त्या माध्यमातून िनसामान्यांमध्ये धार्मिकतचेा प्रचार व प्रसार चोहीकडे अखंडीतपणे स रू आहे. 

  धमि आवण संगीत याववषयी आपण अस ेम्हणू शकतो की, धमािचा आत्मा म्हणि ेसंगीत होय. सवि धमाांचा संबंध हा 

मानवाच्या मनाशी आह.े धमि हा मन आवण आत्मा यांना प्रोत्साहीत करतो. म्हणिेच एकप्रकारे धमि हा मनाचा आवण आत्म्याचा मागिदशिक 

आह.े धमािमध्ये वचत्त एकाग्र करण्यासाठी ककंवा चंचल मनाला वस्र्थर करण्यासाठी संगीताचा आधार घेतला िातो. प्राचीन काळापासूनच 

भारतीय संगीत हे प्रत्यक्षात धमािशी िोडले गेलेले आहे. कारण धमािचे अवंतम ध्यये मोक्षप्राप्ती आहे तर संगीत ह ेया मोहमायेच्या पाशापास न 

म क्त करून अत्य च्च असा आनदं प्राप्त करून देते आवण परमात्म्याशी संवाद साधते म्हणिे एकप्रकारे संगीत ह ेभक्त आवण परमात्म्यामधील 

द व्याचे काम करते. म्हणनूच कोणत्याही धमिपरंपरेत संगीताच ेअनन्य साधारण महत्व आहे. आवण हे सवि पाहील्यास आपण हचे म्हणू शकू 

की, धमि व संगीत ह ेएकमकेांस प रक असेच आहेत.  

३. अध्यात्म आवण सगंीत : 

  सवि धमाांचा संबंध हा मन ष्याच्या मनाशी आहे. धमि ही वस्तू नसून एक अमूति धारणा आहे. िी मन आवण आत्म्याला 

कायािवन्वत करते. अध्यात्म ह ेआवत्मक समाधान दणेारे शास्त्र आहे. अध्यात्म म्हणि ेमन ष्यरूपी प्राण्याच्या मनास ईश्वराकडे खेचून घेण े

आवण त्याला ईश्वराचा साक्षात्कार करून देण ेककंवा चतैन्यस्वरूप असलेल्या आत्मज्ञानास प्राप्त करण्यासाठी िो अभ्यास करावा लागतो 

ककंवा िे िप तप करावे लागते त्याला अध्यात्म असे म्हणतात. याचाच अर्थि अध्यात्म स ध्दा आत्म्याच्या उन्नतीसाठी कायि करते आवण 

धार्मिक आचरणान ेआत्म्याची उन्नती होते. एकंदरीत धमि आवण अध्यात्म हे एकाच नाण्याच्या दोन बाि  आहेत. ज्याप्रकारे धमाित वचत्त 

एकाग्र करण्यासाठी संगीताचा आधार घेतला िातो त्याचप्रकारे आध्यावत्मक उन्नतीकररताही संगीताचा आश्रय घेतला िातो.   

  भारतीय संगीत हेच म ळात आध्यावत्मक संगीत आहे. ईश्वर उपासना करतांना मन अर्थवा वचत्त एकाग्र करण्यासाठी एक 

शक्तीशाली माध्यम म्हणून संगीताचा उपयोग केला िातो. काही ववद्वानाचं्या मते ईश्वरप्राप्तीसाठी संगीत हा सवाित िवळचा मागि आह े

तर काही ववद्वानांनी संगीतरूपी नादब्रम्हालाच ईश्वर मानले आहे. यांसोबतच वेद आवण ऋषीम नी व साध  सतंानी देवखल ईश्वर प्राप्तीसाठी 

आवण ईश्वराशी रे्थट संवाद साधण्यासाठी ककंवा संबंध िोडण्यासाठी अत्यतं सोपा व सरळ मागि म्हणून संगीताचा आधार घेतला आहे. असे 

म्हणतात की, 

वीणा वादन तत्वज्ञः श्र वत िाती ववशारदः। 

तालज्ञश्चा प्रयासेन मोक्षमागां वनगच्छवतः॥              (याज्ञवल्क्य स्मवृत) 

  अर्थाित वीणावादन करणारा, श्र वत व िाती म्हणि ेस्वरांशी ओळख असलेला आवण तालज्ञानाचा अभ्यास असलेला 

व्यवक्त ववनासायास मोक्ष वमळववतो.  

नाहं वसावम वैक ण्ठे योवगनां हृदय ेन च । 

मद्भक्ताः यत्र गायवन्त तत्र वतश्ठावम नारदः ।           (श्रीकृष्ण नारद सवंाद) 

  अर्थाित भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, मी वैक ं ठात ककंवा योग्यांच्या हृदयातही राहत नाही तर माझ ेभक्त िेरे्थ माझ ेग णगान 

गात असतात तेरे्थ मी राहतो. यातून ईश्वराला संगीत दकती वप्रय आहे याची अन भूती येते. 

  संगीतातून मनाची एकाग्रता साधून श्रोत्याला व कलाकाराला चैतन्याचा अन भव वमळतो. स्वर हे वनग िण, वनराकार, 

अस्पशि व पववत्र असल्यान ेत्यातून वनमािण होणारी स्पदंने आवण आंदोलने ही शरीर व मनाच्या अवस्र्थरतेला शांत करून आत्म्यापयांत 

पोहचतात व द्वतैभाव नष्ट करून मानवास आपले अवस्तत्व ववसरायला भाग पाडतात. मानवासोबतच पश  - पक्षी, गायी - ग रे स ध्दा 

स रांमध्ये तल्लीन होतात. म्हणूनच संगीताच्या सार्थीन ेमानवाच्या मनातील चंचल वृत्तीला लगाम घालून त्यामध्ये ईश्वरीय भावना िागृत 

करणे व त्याच्या मनात ववश्वकल्याणाचे बीि रोवण ेहा अध्यात्माचा हतेू संगीताच्या माध्यमातनू मोठ्या ददमाखाने साध्य होतो. 

४. सगंीत आवण सावहत्य: 

  संगीत आवण सावहत्य हे मनातील भाव व्यक्त करण्याची प्रम ख साधने आहेत. यांतील शब्द आवण स्वरांद्वारे मनाच्या 

अवस्र्था प्रकट करता येतात. आपण वषािन वषे ऐकत व अन भवत असलेल्या काही वाद्याचंा आपल्या मनातील भावनांशी संबंध वनमािण 

झाला आहे. एकंदरीत या वाद्यांच्या अववष्कारात शब्द नसतात परंत  वववशष्ट भावववश्व वनमािण करण्याची िबरदस्त शक्ती असत.े क ठलाही 

भाव ककंवा भावना यानंा आकार नसतो त्या वनग िण वनराकार असतात. त्या भावनांना आकार दऊेन द सऱ्यापयांत पोहचववण्याचे कायि 

संगीत ककंवा सावहत्य करते. म्हणिचे शब्दातील भावनांना मूति रूप देण्याचे काम संगीत करते. सावहत्य िर समािाचा आरसा असेल तर 

संगीत ह ेसमािाच्या मनाचे प्रवतबबंब आहे. याबाबत स्व. राष्ट्रकवी मैवर्थलीशरण ग प्त म्हणतात की, “संगीत भी एक प्रकार का सावहत्य ही 

है ।“   

  तसे पावहले तर प्राचीन वैददककाळापासून शब्द आवण संगीताचा ऋणान बंध आहे. याच ेप्रमाण म्हणिे ऋग्वेदातील गेय 

ऋचा स्वरांमध्य े म्हणण्याचा प्रघात होता. आपण देवदेवतांना प्रसन्न करण्यासाठी गात असलेल्या प्रार्थिना, स्तवने हे स ध्दा स्वरतालांत 
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बांधलेली असतात. त्याम ळे सावहत्य आवण संगीत याचंा पाववत्र्याशी अनोखा संबंध वनमािण झाला. आवण संगीत हे धमािवधवित शब्दांमधून 

िनसामांन्यापयांत पोहचू लागले. पररणामी संतांनी याचा प रेपूर लाभ घेतला आवण सविसामान्य िनतेसाठी रचनांचा असखं्य मोठा 

महासागर वनमािण केला. त्यामध्ये आपापल्या आराध्याप्रतीच्या प्रार्थिना, मराठी अभंग, बहंदी भिन,े भारूड,े गवळणी, वनरवनराळी पद े

इत्याकदंचा समावेश होतो. आवण या रचना संगीताच्या मदतीने भोळ्या भाबड्या लोकांपयांत पोहचवून आध्यावत्मक उन्नती साधली. 

वास्तववकपणे सावहत्य आवण संगीत या दोन्हींचा संबंध ध्वनी ककंवा नादाशी येतो. दोन्हीही नादात्मक कला आहेत. पररवस्र्थतीन सार कधी 

संगीत प्रभावी ठरते तर कधी सावहत्य. एकंदरीत संगीताववना सावहत्य आवण सावहत्याववना संगीत ह ेअपूणि आहेत.  

५. मदंीर व धार्मिक ससं्र्थानातील सगंीत : 

  संत महात्म्यांनी धमािचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी आपापल्या आराध्य दैवताचंी मंदीरे स्र्थापीत करून त्याच रठकाणी 

मठ ककंवा आश्रम उभारला आवण त्या माध्यमातून धार्मिक प्रचार प्रसार स रू करून आपापल्या धार्मिक परंपराचंी व्याप्ती वाढवली. ज्यातून 

वनमािण झाले त ेम्हणिे धार्मिक अवधिान यालाच आपण धार्मिक संस्र्थान असेही  म्हणतो. काही रठकाणी मदंीराची स्र्थापना झाल्यानंतर 

हळू हळू तेवर्थल देवाचा मवहमा ऐकूण भक्तगणांची गदी िम ूलागली आवण त्यातून एक परंपरा वनमािण होऊन धार्मिक संस्र्थानाची वनमीती 

झाली. काही रठकाणी धमिप्रचारकांनी कोणत्याही मंददरावशवाय ककंवा सवि देवतानंा आपले आराध्य मानले आवण लोकांना एकवत्रत करून 

एक धार्मिक अवधिान वनमािण करून धार्मिक संस्र्थानांची स्र्थापना केली. अशी असंख्य धार्मिक संस्र्थाने भारतात कायािवन्वत आहेत. 

ज्याचं्याद्वारे धार्मिक कायािबरोबरच संगीताचाही वततकाच मोठा वापर केला िातो.  

   कालांतराने सविच संस्र्थानाची व्याप्ती इतकी वाढली की, प्रत्यके रठकाणी ववश्वस्त मंडळाची स्र्थापना झाली आवण त्या 

व्यवस्र्थापन मंडळाद्वारेच संस्र्थानच्या माध्यमातून चालत आलेल्या परंपराचंा प्रचार प्रसार आणखी मोठ्या प्रमाणात स रू झाला . मंदीर 

ककंवा धार्मिक संस्र्थानातनू प्रातःकालीन धार्मिक ववधीसोबतच होणारी संगीताची स रूवात मदंीर बंद होईपयांत कोणत्या न कोणत्या 

स्वरूपात स रूच असते. त्यामध्ये मदंीरातील घंटा, आरत्या, भिनसंध्या इ.चा समावेश असतो. यासोबतच मदंीरातील ववववध देवतेन सार 

व परंपरेन सार ववववध धार्मिक प्रसंगी उत्सव व सांवगतीक कायिक्रमाचं ेआयोिनही संस्र्थानच्या माध्यमातून करण्यात यतेे. या धार्मिक 

संस्र्थानांचा हेत ूककंवा उदे्दष हा केवळ मोक्षप्राप्ती हा असल्याने सगंीताच्या सहकायािवशवाय  ती अपूणि आहे. त्याम ळे वषािन वषे संस्र्थानांच्या 

माध्यमातून संगीताचा प्रचार व प्रसार होत आहे.  

६. धार्मिक परंपरा आवण सगंीत :  

  परंपरा म्हणिे चालत आलेली रूढी ककंवा ररतीररवाि. परंपरा याववषयी Ross म्हणतात की, “परम्परा का अर्थि बचतंन 

और ववश्वास करने की वववध का हस्तान्तरण होना है ।” तर आईवर िैबनंग्ि यांच्या मते “परम्पराएं वे प्रर्थाएं हैं, विनमें िनकल्याण की 

भावना रहती है । यह अंधववश्वास से सविर्था वभन्न तकि संगत आधारों पर रटकी होती है ।”  

   प्रत्येक व्यक्तीचे िसे ववववध प्रकारचे स्वभाव वा ववचार असतात. त्यान षंगाने आपल्या मनोइवच्छत परमेश्वरापयांत 

पोहंचण्यासाठी तो ववववध प्रकारच्या मागाांचा अवलंब करतो. ते वववभन्न मागि म्हणि े ववववध धमि ककंवा पंर्थ होय आवण त्या ववववध 

धमािच्या धमिप्रचारकांनी ठरवून ददलेल्या आचरण पध्दती ककंवा उपासना पध्दती परंपरागतपण ेअववरत स रू ठेवण ेम्हणि ेधार्मिक परंपरा 

होय. त्यान सार ईश्वराची ववववध रूप ेआवण ववववध उपासना पध्दती याम ळे वनरवनराळ्या धार्मिक परंपरा उदयास आल्या. आवण त्या 

धार्मिक परंपरा अखंडीतपण ेकायािवन्वत आहेत कारण धार्मिक परंपरा या धमािच्या सार्थीने ववकसीत होतात. 

  परंपरेने चालत आलेल्या प्रत्येक धार्मिक परंपरांची आपापली वेगळी वैवशष्ये आहेत, वेगवेगळे आचार धमि आहेत. आवण 

प्राचीनकाळापासून धमि आवण संगीत याचंा घवनि संबंध असल्याने प्रत्येक धार्मिक परंपरांनी आपापल्या परंपरा िपण्यासाठी आवण या 

परंपरा लोकांपयांत पोहचवण्यासाठी ववववध प्रकारच्या माध्यमातून संगीताचा वापर करून घेतला आहे व घेत आहेत. याम ळे धमािच्या 

कारणी संगीताचा उपयोग होत असल्याने त्याला आपण धार्मिक संगीत असेही म्हणतो. या धार्मिक संगीतामध्ये प्रार्थिनागीते, ईशस्तवने, 

संतानी रचलेल्या उपदेशपर आवण भक्तीपर रचना म्हणिेच अभगं, भिन,े पद,े आरत्या इत्याकदंचा समावेश असतो. यासोबतच दकतिनाच्या 

ववववध परंपरामधून, पालखी तसचे कदंड्या आवण ववववध प्रसंगी आयोवित करण्यात येणाऱ्या धार्मिक उत्सवांमधून संगीताचा प्रभावीपण े

वापर इत्याकदंच्या माध्यमातून आपापल्या धार्मिक परंपरा िपल्या िातात. 

७. संताचंी भ वमका : 

  भारतात वेगवेगळे धमि, संप्रदाय व पंर्थ अवस्तत्वात आहेत. प्रत्येकाचे तत्त्वज्ञान, आचारधमि हे ववववध प्रकारच्या 

उपासनाप्रणालीम ळे वववभन्न असले तरी सविसामान्यांच ेप्रबोधन व परमार्थि हेच अंवतम उदद्दष्ट आहे. याम ळेच अनके परकीय आक्रमणानंतरही 

धमि व संस्कृती रटकली व अवस्तत्वात रावहली. याचे शे्रय त्या त्या प्रांतातील ववववध संत महात्म्यांना िाते. ववशेषतः बहदं ूधमि व संस्कृती 

यांची परंपरा या अविददव्यातून चांगली तावूनस लाखून पार पडली व कसास उतरली ती या संताचं्या माध्यमातूनच. सामाविक, रािकीय 

व सत्तांतरणातून पोळ न वनघालेल्या सविसामान्य िनतेला संतानंी आधार ददला. त्यांना मावहत होते की, माण स उभा रावहला तरच देश 

उभा राहील हे िाणून घेऊन सतंांनी समाि िागृतीचे काम केले. संतांनी कधीच िातीभेद, उच्च - वनच, गरीब - श्रीमंत अशी ववषमतेची 

बभंत उभी राहू ददली नाही. व भदेभाव केला नाही. िो समोर आला त्याच्यावर कृपा केली. संत ह ेचालत ेदिरते देवच आहेत. गोरगरीब 
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वपचलेल्या लोकांना आधार दऊेन परमेश्वराववषयी व एकमकेांववषयी आदर व प्रेम वनमािण करून समािाला उभारी देण्याचे महान सत्कायि 

संतांनी केले.  

  हे महान कायि करतांना संतांनी स योग्य संगीताचाही वापर करून घेतला. त्यांनी ओळखले होते की, संगीत हे मनावर 

पररणाम साधणारे शास्त्र आहे आवण त्याचा स योग्य वापर केल्यास परमानंदाची अन भतूी तर वमळतचे त्यासोबतच अपेवक्षत परीणाम 

साधता येतो. म्हणूनच संतांनी अध्यात्मासोबत ववववध प्रकारच्या भक्ती व समािप्रबोधनपर गेय रचना रचल्या ज्यामध्य ेकाही संतांची 

नावे अग्रक्रमान ेघ्यावी लागतील. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत नामदवे, संत कबीर, संत स रदास, संत वमराबाई, संत त काराम इ. अनके सतंानी 

मराठी अभंग, बहंदी भिन,े गवळणी, भारूडे इत्याकदचं्या शेकडो रचना केल्या. ज्या आिही संगीताच्या सार्थीने मोठ्या प्रमाणात सवित्र 

गायल्या िातात.  

८. वनष्कषि :  

 धमि व त्याच्याशी वनगडीत असलेल्या अध्यात्म, सावहत्य, धमि परंपरा, संत व त्यांचे कायि या सवि घटकांनी िनसामान्यांपयांत 

आपापले ज्ञानमागि व उपासना पध्दती पोहचवण्यासाठी आवण आवत्मक परमानदं वमळववण्यासठी संगीताचा प रेपूर वापर 

करून घेतला.  

 धमािशी वनगडीत असलेल्या वरील व ईतरही सवि गोष्टी या संगीतावशवाय अपूणि आहेत ककंवा धार्मिक परंपरेतील सवि घटक 

आवण संगीत हे एकमेकांस पूरक आहेत व ते एकमेंकावशवाय पररपूणि होऊच शकत नाहीत. 

 धार्मिकता आवण संगीत या दोन्हींच्या प्रचार व प्रसारात संतांचे अवतशय मोठे योगदान आहे. 

 संतांच्या माध्यमातून तयार झालेल्या धार्मिक रचनांना संगीताची सार्थ वमळाल्याम ळे त्या अवतशय प्रभावी ठरल्या व त्यातून 

धमि परंपरा व ईश्वरभक्ती िपण्याबरोबरच राष्ट्रभक्ती, िनिागृती व सामाविक ऐक्य इ. साधले िात आहे.       

 एकंदरीत सवि गोष्टींच ेअध्ययन केल्यावर मला असे वाटते की, या सवि धार्मिक परंपरांवर संगीताने राज्य केले आहे असे म्हंटले 

तर अवतशयोक्ती ठरणार नाही. कारण संगीताच्या सार्थीवशवाय धमिपरंपरा कधीच पावहि ेत्या उंचीवर पोहचल्या नसत्या 

ककंवा प्रचार प्रसार पावल्या नसत्या.  
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