
130

कोरोना लॉकडाऊनमधील 
समाजमाध्यमांवरील सगंीत 
अभिव्यक्ती

अतींद्र सरवडीकर

सगंीत भविाग, 

मुंबई भवद्ापीठ, मुंबई

atindra2010@gmail.com



131

साराशं : जीवघेण्या आभि नव्याने उद्भवलेल्या कोरोना भवषािूचा वेगाने फैलाव होत असल्याने जगिरात 

िीतीच ं वातावरि आहे. कोरोनाचा ससंग्ग १००हून अभधक दशेांमध्ेय पसरला आहे. त्यामळेु अनेक 

दशेांकडून खबरदारीचे उपा्य आखण्यात आले आहेत. इतर सव्ग के्तांप्रमािे सगंीतके्तावरही ्या कोरोना 

आपत्ीचा खोलवर पररिाम झाला आहे असे भदसून ्ेयते. सगंीत ही प्र्योगकलांमध्ेय मोडिारी कला आहे. 

प्रत्यक् प्रसततुीमध्ेय ्या कलेचे सवा्गभधक सार्गक होत असते. कोरोना आपत्ीमधील समाजमाध्यमांवर 

प्रकट होिार ेकलाभवषकार सगंीताचे समाजाशी असिार ेनाते ठळकपिे अधोरभेखत करिार ेआहेत. वत्गमान 

भवलगनवासाच्या काळातल्या ्या भवशेष सगंीत आभवषकारांचा मागोवा घेिारा हा लेख. 

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

अभिजात िारती्य शास्ती्य सगंीत, उपशास्ती्य सगंीत, सगुम सगंीत, भचतपट सगंीत, लोकसगंीत, पाश्ात््य 

सगंीत अशा अनेक प्रकारच्या सगंीतात पूि्ग वेळ कररअर करिार ेकलाकार आता दमुमीळ राभहलेले नाहीत. 

अनेक सांगीभतक का्य्गक्रम आपल्या आसपास होत असतात. सगंीताशी भनगभडत असिार ेतंतज्ञ, भशक्क, 

समीक्क, सशंोधक, समनव्यक, आ्योजक हेही मोठे का्य्गके्त व्यापतात. सगंीतके्ताशी भनगभडत ्या 

सवाांसमोर कोरोनासारख्या आपत्ीने साहभजकच फार मोठे सकंट उिे ठाकले आहे. सगंीत ही जनमानसाशी 

घट्ट जोडलेली कला आहे. सगंीताचा समाजमनावर आभि सामाभजक सदंिाांचा सांगीभतक अभिव्यक्तीवर 

खोलवर पररिाम होत असतोच. 
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वत्गमान भवलगवासाच्या काळात कला अभिव्यक्तीसाठी सोशल मीभड्याचा आधार घेतला जात आहे. “सोशल 

मीभड्यावर असिे” ही जिू आत्ाच्या काळाची अभनवा्य्ग गरजच झाली आहे. भतरे नसिे हे काळाबरोबर 

नसल्याचे लक्ि मानले जाऊ लागले आहे. इंटरनेटवरील सोशल मीभड्या हे जगिरातील नागररकांच्या 

आ्यषु्यातले व समाजातले एक महत्वपूि्ग माध्यम बनले आहे. [8]

कधीही न अनभुवलेला लॉकडाऊनचा काळ आणि कलासजृन: चीनमधील वहुान शहरात भडसेंबर 

२०१९मध्ेय कोरोना भवषािू ससंगा्गचा उदे्क झाला. त्यानंतर चीनमध्ेय हातपा्य पसरिाऱ्या कोरोना 

भवषािूनंी चीनच्या सीमा पार करत जगिरात रैमान घातले. इतके भदवस आजूबाजूच्या दशेातून आभि 

राज्यातून बातम्या ्ेयत असताना माच्ग मभहन्यात पणु्यात अचानक दोन कोरोनाबाभधत रुगि सापडले आभि 

महाराषट्ातही कोरोनाने भशरकाव केल्याचे भनषपनन झाले. तेवहापासून राज्यात जे घडते आहे, त्यावर 

प्रत्ेयक जि नजर ठेवत आहे. सध्या महाराषट्ात कोरोना भवषािूससंग्ग दसुऱ्या टपप्यावर पोहोचला आहे. 

कोरोना ससंग्गजन्य आजार असल्यामळेु झपाट््याने फैलावत आहे. ्या आजारात मतृ्ूयचा दर दशेात सध्या 

जरी कमी भदसत असला तरी, ससंग्ग पसरण्याचा दर खूप जासत आहे, असे राज्याचे आरोग्यमंती राजेश 

टोपे ्यांनी सांभगतले. [14] 

ससंग्गजन्य आजारांना रोखण्यासाठी गदमी कमी करिे हाच प्रिावी उपा्य ठरतो. त्यामळेु सरकारने माच्ग 

मभहन्यापासून  त्या भदशेने काम सरुू केले होते. सध्या मागील एक मभहन्यापासून अमलात असलेला 

‘लॉकडाऊन’सारखा दमुमीळ प्या्ग्य वेळीच सवीकारला जातो. लॉकडाऊनमध्ेय नागररकांना आपला पररसर 

सोडून दसुरीकडे जाण्यास मजजाव केला जातो. हा भनि्ग्य भकती कालावधीसाठी ठेवा्यचा हे सबंभंधत 

भसरतीवर अवलंबून असते. 

राज्य सरकारने रुगिांची सखं्या वाढताच गदमी कमी करण्याचा उपा्य हाती घेतला. ्यासदंिा्गत तातडीने 

आदशेही जारी करण्यात आले. सव्ग शाळा आभि भवद्ापीठांसह रसेटॉरटं, बार आभि इतर अनावश्यक 

भकरकोळ दकुाने बदं केली गेली. मॉलस, भजम, जलतरि तलाव बदं केले गेले. साव्गजभनक भठकािचे 

का्य्गक्रम रद्द करण्याचे आदशे भदले गेले. गदमी कमी वहावी ्यासाठी जमावबदंी आदशे लागू करण्यात आले. 

केवळ जीवनावश्यक वसतंूच्या खरदेीसाठी घराबाहेर पडण्याचा सलला राज्य सरकारने भदला. साव्गजभनक 

वाहतूकही बदं केली गेली. सध्या ०३ मे प्यांत असलेला दशेातला लॉकडाऊन पररभसरतीनसुार पढेु वाढूही 

शकतो. [13]
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सध्याच्या पररभसरतीत कोिालाच काही सचेुनासे झाले आहे. अक्रशः जगिर कोरोनाचे तांडव सरुू आहे. 

मतृांचे आकडे, रुगिांचे आकडे ऐकून अक्रशः छाती दडपून जात आहे. अशा पररभसरतीत आता मोठेही 

घरात बसून वैतागलेले भदसत आहेत, तर लहानग्यांची का्य करा? सतत कंटाळा ्ेयत असलेल्या आजच्या 

भपढीला ह्ा लॉकडाऊनच्या काळात कसे भबझी ठेवा्यचे हा खूप मोठा गहन प्रश्न भनमा्गि झाला आहे. 

कारि मलुांना भमत -मैभतिींबरोबर खेळा्यला पाठवा्यचीही सो्य राभहली नाही. प्रत्ेयकाने आपापल्या घरात 

राहिेच ्योग्य आहे. मग करावे तरी का्य आता?

पि ्या पररभसरतीमळेु लॉकडाऊनला दसुरा पैलूही लािला आहे. असे महितात कती, पणु्या-मुंबईसारखी 

शहर ेकधीही रांबत नाहीत. अखंड का्य्गमगन असतात. घड््याळाच्या काट््यावर सतत धाविाऱ्या इरल्या 

मािसाला ्या लॉकडाऊनच्या सटु्टीत रोडी उसतं भमळाली आहे. आपल्यातील कलागिु जोपासा्यला 

आभि व्यक् वहा्यला रोडा वेळ भमळाला आहे. सोशल मीभड्यावर चांगलं सगंीत ऐका्यला आभि 

आपल्यातलं सगंीत मांडा्यला सव्गजि उतसकु आहेत असे भचत भदसू लागले आहे. िूतकाळात भशकलेली 

जोपासलेली कला अशा भनवांतवेळी आपले अभसततव दाखवू लागते. पोटापाण्याच्या उद्ोगात भवसर 

पडलेल्या रमलखिुा साद घालू लागतात. लॉकडाऊनमध्ेय भमळालेल्या ररकाम्या वेळेत अनेक हौशी तसेच 

व्यावसाभ्यक कलाकारांकडून नवभनभम्गती होत आहे असे भदसते. हाताशी सहज उपलबध असलेल्या सोशल 

भमभड्याच्या माध्यमातून कलाकार आपला कलाभवषकार सव्गदूर प्रसतृ करू शकतात. सोशल मीभड्या 

अशा कलाप्रदश्गनाच्या भवभडओनी दरुडी िरून वाहू लागला आहे. त्यांचा आसवाद घेिारहेी अनेक रभसक 

उपलबध आहेत. कलाकारांनी कलाप्रसततुी करावी ्यासाठी अनेक आकष्गक सोशल मीभड्या मंचदखेील ्या 

लॉकडाऊनच्या काळात त्यार होऊ लागले आहेत. मािसाचा आभि सगंीताचा भकती घभनष्ट सबंधं आहे 

हे ्या सकंटाच्या घडीला पनुहा एकदा अनिुवाला आले आहे. मािसाला रोडा जरी मोकळा वेळ भमळाला 

तरी आजही सूर त्याच्या हृद्यात अलगद वसतीला ्ेयतात, आपत्ीची तीव्रता कमी करतात ्याचा प्रत्य्य 

आला आहे. 

णवद्ापीठ सगंीत णवभागावंरचा पररिाम : कोरोनाचे सकंट उिे ठाकले ते परीक्ांच्या मोसमात! मुंबई 

भवद्ापीठाच्या आमच्या सगंीत भविागातही परीक्ांचाच माहोल असताना सगळे काही अनपेभक्तररत्या 

सरभगत झाले आहे. भवद्ार्या्गना अभ्यास आभि रर्याज करण्यासाठी पे्रररत करिे , प्रसगंी झूम, वहाट्सअप, 

सकाईप अशा भवभडओ कॉभलंग सोशल मीभड्याच्या माध्यमातून लेखी व तोंडी परीक्ांची उजळिी करून घेिे 

असे work from home सध्या सरुू आहे. 
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्या लॉकडाऊनच्या महिजेच भवलगवासाच्या काळात केवळ ्यवुावग्ग, नवोभदत कलाकारच नवहे तर गरुुजन, 

प्रसराभपत कलाकारही समाज माध्यमांवर खूप प्रमािात सभक्र्य झालेले भदसू लागलेत. लभलतकला कें द्, 

साभवतीबाई फुले पिेु भवद्ापीठातले प्रा. डॉ.चैतन्य कंुटे ्यांचा फेसबकुवरील सदंशे इरे मदु्दाम उद्तृ करत 

आहे 

लभलतकला कें द् गरुुकुलमधील माझ्या भवद्ार्याांना हा सदंशे मी आज भदला, आभि मला वाटते कती हा 

सदंशे सवाांनाच उप्यकु् आहे. महिून इरे सवाांसाठी नमूद करत आहे. “तमुहा सवाांना गढुीपाडव्याच्या 

शिेुचछा दऊेन आज मी, डॉ. चैतन्य कंुटे, तमुहाला एक भवशेष 'अष्टांग माग्ग ' सांगत आहे. कोरोनाशी सामना 

करण्यासाठी आता २१ भदवसांचे घरातच असण्याचे व्रत आपल्याला पाळा्यचे आहे, तेवहा जनसपंक्ग  

टाळिे आभि सवचछता राखिे ह्ा खेरीज बऱ्याच गोष्टी करून हे भदवस सतकारिी लावू -

(१) रोजचा भकमान ४ तासांचा *रर्याज* - हा ‘२१ भदवसांचा भचलला’ आहे असे समजा आभि जोरदार 

रर्याज करा.

(२)  रोजचा भकमान ४ तासांचा आपल्या *सैद्ांभतक भवष्यांचा अभ्यास* - पसुतक वाचन, भटपिे व 

त्यातून आपल्या भवष्याचे आकलन वाढविे.

(३)  आपल्या राग-तालांचे *उत्म कलाकारांचे आभवषकार* ऐकिे, त्यावर मनन-भचतंन करिे, अनेक 

कलाकारांच्या मलुाखती, जगिरातील सगंीतावरील उत्म अनबुोधपट आतंरजालावर उपलबध आहेत, ते 

पाहा.

(४)  रोज भकमान एक बभंदश पसुतकातील *सवरालेखावरून बसविे*, आभि गरंुूनी भशकवलेली भकमान 

एक रचना भलभहिे

(५)  चांगल्या कभवता, पाठ करा - वािी आभि समरिशक्ती ह्ा दोनहींसाठी त्याचा लाि होईल. मराठी, 

भहदंी, ससंकृत, इंग्रजी िाषांतील *उत्म साभहत्य वाचा* पाठांतर वाढवा.

(६)  रोजचा *भन्यभमत व्या्याम करिे* आवश्यक आहे.

(७)  *घरकामात मदत करा* - कपडे धिेु, इस्ती करिे, केर काढिे, सव्यपंाक करिे अशा कामांतून 

एकाग्रता आभि तादातम्यता साधता ्ेयते.

(८)  सतत घरात असिे कठीि वाटेल, पि ते आवश्यक आहे - तेवहा *सकारातमक राहा, उगीच 

सोशल भमभड्यावर वेळ घालवू नका.* (भदवसातून फक् १५ भम. एवढाच) *भवघातक, भनराशावादी, अफवा 

पसरविार ेअसे काहीही करू नका.*

्ेयत्या २१ भदवसांत आपि हा *‘अष्टांग माग्ग ’* पाळू आभि ह्ा भदवसांना इष्टापत्ी (बलेभसगंज इन भडजगाइज)् 

बनवू...”
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समाजमाध्यमे ही दधुारी तलवारीसारखी असतात. त्यांचा ्योग्य वापर हा भनभश्तपिे सकारातमक पररिाम 

घडविारा असतो, हे अशा फेसबकु पोसट्सवरून भसद् होते. 

फेसबुक की कला दालन?  

सगंीत कलेचा समाजाशी भकती घभनष्ट सबंधं आहे हे ्या भदवसांमध्ेय प्रकषा्गने समोर ्ेयते आहे. फेसबकु, 

्यट्ु्यबु, इंसटाग्राम ्या माध्यमांवरच्या लाईवह, वॉच पाटमी, सटेटस अपडेट ्यांसारख्या तंतांच्या मदतीने 

सगंीतपे्रमी सव्ग प्रकार ेव्यक् होत आहेत. अभधक भवचार केला कती लक्ात ्ेयते, “कलाकार हा तर समाजाचा 

अभततरल, सवेंदनशील सतर आहे. सगंीतातील दवैी शक्ती मानवी मनावर ्योग्य तो पररिाम घडवते. 

सगंीताने मािसाच्या भवचारांत, आचारात फरक होतो. सगंीत हे ससंकृती घडवते आभि ससंकृती मािसाला 

घडवते. मानभसक रोग बरा करण्याचे शास्त महिून सगंीताचे महत्व दृष्टीआड करता कामा न्ेय.” [1] 

आता हेच बघा, पणु्यातला सदंीप रानडे हा सॉफटवेअर के्तात काम करिारा तरुि जो शास्ती्य सगंीताचाही 

भवद्ारमी आहे. त्याने कोरोनासबंभंधत एक बभंदशच बनवली. फेसबकु, वॉटसअप ्यांसारख्या समाजमाध्यमांवर 

लाखोंच्या घरात त्याला पसतंी दणे्यात आली. सध्या गाजत असिाऱ्या अशाच काही बभंदशींचे शबद पाहू. 

[सदंि्गसूचीमध्ेय ्या बभंदशींच्या सादरीकरिाचा दवुा दणे्यात आला आहे. भतरे जाऊन आपि ्या 

सादरीकरिाचा प्रत्यक् आसवाद घेऊ शकता.] 

(१)

राग बसतं, ताल अद्ा तीनताल, रचनाकार - सदंीप रानडे [2]

स्ायी :  ना करो ना करो सनुो मोरी बात  

  न भमलाओ हात हम जोडत हात 

  न लगाओ मखु सो मैल

अतंरा :  मत डरो घर रहो 

  कुछ भदन रात 

  कोरोना पे भमल करो ना बात 

  जग कर ेभनरोगी दीनानार 

(२)

राग मारुणबहाग कोरॊनाला णवनविी [3]
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गाणयका :  भवदषुी अच्गना कानहेर,े 

शबदरचना :  न्यन वत्गक

राग :   मारुभबहाग, ताल तीनताल

  जा जा जा र ेजा र ेतू क  ॊरॊनऻ

  मत कर दरे अब तू क  ॊरॊनऻ

  सार ेजग को भदखा दो तेरी करुिा

  करोना भधटाई करोना भखलौना 

  सार ेकारनामे तेर ेतूही र ेरूकना 

(३)

पणंडत मोहन दरकेर राग- सोहनी ताल रूपक [4] 

स्ायी :   ना करो बरजोरी करोना र,े 

  कोरोना र ेना करो बरजोरी भशरजोरी

  तमुहार ेकारन सब जग सनुा और सनुा लागे धाम 

  करो ना भशरजोरी बरजोरी 

अतंरा :  जाओ जी जावो तमु अपने धाम 

  तरपत तरसत सगरा ससंार 

  करो ना भशरजोरी बरजोरी 

अभिजात शास्ती्य सगंीताबरोबरच सगुम सगंीतके्तातही अनेक कलाकार कोरोनाच्यासदंिा्गत आपली 

कलाप्रसततुी दतेाना भदसत आहेत. 

गीत: अरुि सागंोळे, सगंीत: प्रसाद फाटक, गाणयका: श्ाविी वागळे [5]

इतकेु कराना 

करा हो कराना.. 

इतकेु कराना जोडोभन्या हात नमसते कराना !

लोकसगंीत हा िारती्य समाज मनाचा आरसा आहे. साध्या-सोप्या शबदात, सोप्या चालीमध्ेय आभि 

मोजक्या वाद्मेळाच्या साहाय्याने लोकसगंीत कलाकार आश्य अगदी समर्गपिे रभसकांप्यांत पोहोचवतात. 

नकुतेच बातम्यांमध्ेय पाभहले कती अनेक मजूर, कामगार चालत शेकडो मैलाचे अतंर पार करत महाराषट्ातून 

उत्र िारतात सरलांतररत होण्याचा प्र्यतन करत आहेत. ्या धडपडीत अनेकांना आपले जीवही गमवावे 

लागलेत. ्याच भवष्याला वाचा फोडिार ेआभि हा धोकादा्यक प्रवास न करण्याचे आवाहन करिार ेगीत 

ह्रद्यसपशमी ढंगात सादर केले आहे. िोजपरुी गाभ्यका पद्मश्ी माभलनी अवसरी ्यांनी. गीताचे बोल आहेत 
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परदसेी िैय्या… [6] 

राषट्ी्य नाट््य भवद्ाल्य (NSD) भदलली ्ेयरील २०१९ सालच्या भवद्ार्याांनी “भफर मसुकुरा्ेयगा इंभड्या 

भफर जीतेगा इंभड्या” हे आशादा्यक गीत आधभुनक वाद्मेळात सादर केले आहे. [9] 

सगंीत हा समाजजीवनाचा आरसा: गाण्याच्या का्य्गक्रमांसाठी माझे अनेक भठकािी भफरिे होत असते. 

अनेक लोकांशी कलाकार महिून सातत्याने सपंक्ग  ्ेयतो. माझे एक भनरीक्ि आहे; [11] आजच्या चकाचक 

भफलमी सगंीताच्या काळातदखेील एक वग्ग असा आहे कती जो आजही ‘रटे्ो’ गािीच ऐकतो. छोटी शहर े

ही पूि्ग वाढ न झालेल्या अि्गकांसारखी असतात! ना ती धड शहरांसारखी असतात, ना खेड््यांसारखी! 

मध्ेयच कुठेतरी भतशकूं अवसरेत लटकत असतात. मूलिूत सो्यीसभुवधांचा अिाव, प्रचडं बेरोजगारी 

असूनही तळागाळात पोहचलेली भडभजटल क्रांती हे ्या िागाचे व्यवचछेदक लक्ि! जनुाट पारपंररक मूल्य 

कवटाळून तर बसा्यचे आहे, पि शहरी आधभुनकताही अभंगकारा्यची आहे, ्या प्रचडं भवरोधािासी प्रतलात 

इरली जनता राहते. त्यांना नदीम-श्विसारख्या सगंीतकारांची ना धड रटे्ो, ना कलाभसक, कती-बोड्गचा 

वापर नसिारी गािी प्रचडं आवडतात. नदीम-श्वि, आनंद-भमभलंद ्यांचे सगंीत हे ्या िागांसारखेच 

'भतशकूं' आहे.”[12] तेवहा आजच्या इतके प्रगत sound programming, sound arranging, music 

software वगैर े तंतज्ञान अजून भवकभसत वहा्यचे होते. ही गािी ऐकली कती तो एक भवभशष्ट ठेका मागे 

मेंदूत रेंगाळत राहतो. भनमशहरी िारतातली जीवनशैली वेगवान नसते. ती अभतश्य रेंगाळिारी असते. 

नववदच्या दशकातली ही गािी अशीच रेंगाळिारी आहेत. त्यांना कुठल्या गजल, मशुा्यरा, साभहत्य, सगंीत 

अकादमीत जा्यचे नाही. ती गािी पानटपऱ्या, बार, काळी भपवळी ्यांच्यातच रेंगाळण्यात खशु आहेत. 

्या रटे्ो गाण्यांच्या चालीवरची कोरोना गीते ्या िागात गा्यली जात आहेत, सोशल मीभड्या वर टाकली 

जात आहेत असे भदसते. समाजमानस आभि सगंीताचा घभनष्ट सबंधं न कळत गुफंला जातो तो असा. पि 

तरीही आजच्या प्रभतकूल भसरतीमध्ेय नव्या-जनु्या भपढीच्या तोंडी अशी दशेात जनजागतृी करू पाहिारी, 

जनजागतृीचा प्रचार-प्रसार करिारी आभि सामाभजकतेचे िान जपिारी गीते आहेत हे पाहून खूप बर ेवाटले. 

परवा टीवहीवरील बातम्यांमध्ेय पोलीस चकक माईकवर गाऊन सोशल भडसटनभसगंच ंमहत्व पटवून दतेाना 

भदसले आभि सगंीताच्या पे्ररकशक्तीचे महत्व नव्याने पटले. एकूिच कोरोना सकंटाच्या ्या प्रभतकूल 

पररभसरतीत अनिुवाला ्ेयिार ेसगंीभतकती आभि एकूिच कला-साभहत्यभवष्यक सजृन मनाला उिारी दिेार े

आहे. आपले मािूसपि अभधक बळकट करिार ेआहे असे वाटते. 

सोशल णमणडयावरचे सगंीत समारोह : सगंीताचे अनेक पूव्गभन्योभजत सगंीत समारोह ्या प्रभतकूल 

पररभसरतीमध्ेय सोशल मीभड्यावर सादर केले जाऊ लागलेत. वै्यभक्क खात्यावरून सादर होिाऱ्या 
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का्य्गक्रमांचे एक वेळ ठीक पि वषा्गनवुषषे चाललेल्या, नावारूपाला आलेल्या सकंटमोचन समारोह बनारस, 

हरवललि समेंलन जालंधर, एनसीपीए मुंबई, बभन्यान ट्ी इवहेंट्स, HCL Concerts, ्यांनीही सोशल 

मीभड्याचा असा उप्योग करून घेिे ही नव्या पवा्गची जिू सरुुवात आहे असे वाटले. 

सामाभजक माध्यमांवरून व्यक् होिे, भवहभडओ-फोटो शेअर करिे हे आता केवळ भवरगंळुा ्या सतरावर 

उरलेले नाही. ्या सगळ्या व्यवहाराला आता गिंीर सवरूप प्राप्त होत आहे. सेभलभरिटींची फेसबकु, इंसटाग्राम 

पेज व्यवसरापन करिे हा एक व्यवसा्य बनत चालला आहे. हौशी कलाकारदखेील फेसबूक बूसट, पेड 

पोसट अशा साधनांचा वापर करताना भदसू लागलेत. 

सोशल मीणडयावरची वयावसाणयक गणिते : Musicians Digistage, HCL Concerts, Swar 

Shadaj, SmrutiGandha ्यांसारख्या रभसकभप्र्य माध्यमातून कलाकारांचे भवहभडओ सोशल मीभड्यावर 

अवतरतात. ्यातून कलाकारांना मानधन भमळते तर काही मंच कलाकारांकडून रककम आकारतानाही 

भदसतात. लाईक फॉर लाईक, पोसट शेअर करण्यासाठीच्या, पेज लाईक करण्यासाठीच्या भवनंत्या तर 

भनत्य व्यवहार बनलेत. कोरोनासारख्या सध्याच्या सगळ्यात जासत चभच्गल्या जािाऱ्या भवष्याबद्दल पोसट 

टाकून आपल्या सोशल मीभड्या खात्यावर लोकांना आकृष्ट करण्याच्या ्यकुत्या लढवल्या जात आहेत. 

्यट्ु्यबु भवहभडओवरती ठरावीक हजार लाईकसचा टपपा ओलांडला कती मानधन भमळण्याची सो्य असते. 

पाश्ात््य जगात ्या सगळ्याबाबत खूप जागरूकता आहे. आता हळूहळू िारतातही जागतृी होत आहे. 

लाईकस भमळतील अशी गािी, कधी कधी अश्ील शबद, भववादातमक मदेु्द वापरून उत्ान भवहभडओही 

बनतात. कोरोनाचा सध्याचा जवलंत भवष्य आपल्या म्यभुझक भवहभडओमध्ेय एनकॅश करण्याचा प्र्योग 

अनेकांनी केला आहे. 

सोबत भदलेल्या दवु्यामध्ेय कोरोना सबंभंधत भवनोदी गीत आहे. ्या गीतामधली सांगीभतक अरवा साभहभत्यक 

मूल्य फार उचच नसली तरी ्या भवहभडओला ६५००० लोकांनी पसतंी भदल्याचे भदसते.

https://youtube/cspF9QK5FlA [10]

नकुत्याच एका फेसबकु लाईवह सेशनमध्ेय प्रभसद् सगंीतकार कौशल इनामदार ्यांनी आपली गािी सादर 

केली. भवहभडओच्या शेवटी त्यांनी लोकांना इंटरनेट बभँकंगच्या साहाय्याने ऐभचछक रककम भतकतीट महिून 

दणे्याचे आवाहन केले. लोकांचाही त्याला सकारातमक प्रभतसाद होता असे भदसले. 

नाणयाची दुसरी बाजू : सोशल मीभड्या आजी-आजोबांना अभजबात न उमजिारा, आई-बाबांसाठी नवीन 
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असल्यामळेु त्यांची उतसकुता वाढविारा शबद! सोशल ्या शबदाचा अर्ग ‘समाज सबंभंधत’ असा असला, 

तरी बऱ्याचदा ्या माध्यमाचा वापर ‘आतमकें द्ी’ आढळतो. ‘आपि आ्यषु्यात भकती आनंदी आहोत’ ्याचे 

प्रदश्गन हेच ्या सोशल नात्याचे मखु्य ध्ेय्य बनत गेले आहे. 

प्रत्ेयक घटना सोशल मीभड्यावर अपडेट करण्याची घाई, मग भकती लाईक भमळतात ्याची उतसकुता आभि 

कमी प्रभतसाद भमळाला कती आपल्यात काही कमी आहे असे वाटून नैराश्य! ्यात सगंीतसाधकाला आवश्यक 

एकाग्रता िगंते, सादरीकरिातला आभि जीवनातला आतमभवश्ास कमी होतो. समाज माध्यमांमधून 

कलेसाठीचा जनसपंक्ग , माकषे भटंग, रॅिभणडंग, साधत असताना कलेचा सतर आभि आभतमक समाधान गमावून 

चालिार ेनाही. अभतरके झाला कती नकुसान ठरलेलेच. अभत तेरे मातीच. [7]

समाजमाध्यमांवर कलाकार अनेकदा केवळ भदखाऊपिाचे प्रदश्गन करतात. ्या भवलगवासाच्या काळात 

दररोज उठून सवतःच सवतःचे गािे समाज माध्यमात ओतिाऱ्या कलाकारांना बाकतीचे लोक कंटाळू 

लागलेत. 'अभत केले आभि हसू आले ' असे सोशल मीभड्याबाबतीत होताना भदसू लागले आहे. 

जेवहा आमहा तरुिांच्या बरोबरीने, पालकांची भपढीदखेील सोशलजाळ्यात गरुफटताना भदसते, तेवहा 

हसावे कती रडावे हेच कळत नाही. एखादी सुदंर मैभफल ऐकताना पढुल्या रांगेत बसलेल्या काकू सतत 

वहॉट्सअपवर फोटो शेअर करताना भदसतात. ्यामळेु त्यांचा वेळ त्यांना हवा तसाच जातो, परतं ु मागे 

बसलेल्या खऱ्या रभसकाला जो तास होतो त्याचा भवचार केला जात नाही. कलाकारांची परवानगी न घेता 

त्यांचे कलाभवषकार अगदी बेधडक सामाभ्यक केले जातात. 

आज ‘सोशल स्यसुाईड’सारख्या गिंीर घटनाही नजरआेड करता ्ेयिार नाहीत. ्याचा अर्ग आपले सोशल 

मीभड्यावरचे अभसततव सपूंि्गपिे भमटवून टाका्यचे. 

सोशल मीभड्या हा काही आपले सामाभजक अभसततव भसद् करण्याचा, कलाकार महिून सवतःला सरापन 

करण्याचा मखु्य दवुा नाही. हे ्या भवलगवासाच्या काळात जासत चांगल्याप्रकार े समजू लागले आहे. 

‘माकडाच्या हाती कोलीत’ ही महि आपल्याकडे आहेच. ती बरचे काही सचुवून जाते. महिून सोशल 

मीभड्या ‘मािूस’ वापरतो्य कती मािसात दडलेले ‘माकड’ वापरते्य ्यावर भवचार वहा्यला हवा. तेवहा जगात 

अकाउंट  उघडल्याबरोबर, सोशल मीभड्यावर अकाउंट उघडिाऱ्या ‘्ेयत्या’ भपढीला व्यक् होण्यासाठी 

लािलेल्या, सहज, फुकट उपलबध असलेल्या अम्या्गद, अरांग सोशल मीभड्यारूपी समदु्ात सवचछंद 

डंुबता ्ेयते. ्यासाठी त्यांचा हेवा करावा कती ्या माभहतीच्या, प्रभसद्ीच्या झगमगाटात तो िरकटून तर जािार 

नाही, जीवनमूल्ेय भवसरिार तर नाही, ्याची सतत भचतंा करावी हा प्रश्न आहे. 
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शबदा ््थ:

णचलला : मूळ अध्याभतमक सदंिा्गतला शबद. महिजे ४० भदवस भचत् भवचभलत न होता एखाद्ा भवभशष्ट 

ध्ेय्याने साधना करिे.

बणंदश : रागसवरूपाला सपष्ट करिारी पूव्गरभचत सवर, ताल, ल्य व शबद ्यांचा समनव्य साधिारी आकष्गक 

गीतरचना.

स्ायी : बभंदशीचा पूवा्गध्ग जो मंद् व मध्य सप्तकात अभधक प्रमािात सचंार करिारा असतो.

अतंरा : बभंदशीचा सरा्यी नंतर ्ेयिारा िाग हा मध्य व तार सप्तकात अभधक सचंार करिारा असतो.

उपशास्तीय सगंीत : राग आधाररत गानप्रकार ज्यात रागभन्यम भशभरल असतात व िावप्रदश्गनाला अभधक 

वाव भदला जातो. 
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