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(मळू प्रसिद्धी - आलोचना, िंपा. विंत दावतर, म ंबई, ज लै १९६५) 

 

भारतात दोन िंगीतपद्धती प्रचसलत आहते. दासिणात्य व उत्तर भारतीय. यापैकी उत्तर भारतीय पद्धतीत ठ मरी-दादरा, 

गीत, इत्यादी द िरे हलके-फ लके िंगीतप्रकार प्रचसलत अिल्याने, शास्त्रीय अशा िंजे्ञने एक िंगीतप्रकार वेगळा काढला जातो. तिे 

पासहले तर सनयम म्हणजे शास्त्र अिे असभपे्रत अिल्याि ठ मरी इत्यादींनाही शास्त्रीय का म्हण ूनये हा प्रश्नच. त्यातही घराणी आहते, 

सनयम आहते आसण परंपराही. असिक सनयमबद्ध आसण कमी सनयमबद्ध अिा भेद तासत्वकदृष््टया सवचार करता अिम्यच. तथासप आज 

शास्त्रीय िंगीत म्हणनू जो एक प्रकार वेगळा काढला जातो, त्या ख्याल गायकीचे स्वरूप पाहावयाच ेआहे. (ध्र पदही शास्त्रीय िंगीतात 

मोडेल. पण आता ही शलैी मतृप्राय झाली आह.े) वर म्हटल्याप्रमाण ेशास्त्रीय ही िंज्ञा केवळ ख्यालशलैीि उद्दशेनू योजण ेअशास्त्रीय 

वाटत अिल्यान ेख्याल शलैीि मी ‘असभजात’ ह ेसवशेषण लावणार आह.े 

‘असभजात’ या सवशेषणाने आणखी एक असभप्रेत भेद मला नोंदवायचा आह.े आज अनेक वषे कलावंत-पदवीि 

पोहोचलेल्या गायकांचे काययक्रम ऐकताना त्यांची घराणी वेगळी अिनूही मला त्या िाऱयांच्या ‘ख्याला’त एक प्रकारच े िािम्यय 

आढळले आह.े काही सवसशष्ट तत्त्वे िाऱयांच्या गायनात पाळली गलेी अिा आढळ झाला आह ेआसण नंतर सवशे्लषण करता अम क 

गोष्टी घडल्या की ख्याल गायन कलापदवीि पोहोचले आह ेअिा ताळा समळाला आह.े या सवसवि घराणयांच्या, सवसवि गायकांच्या 

मांडणीच्या दृसष्टकोनातनूही (Approach) एक ज ेिवयिािारण स्वरूप आढळले आह ेत्याचे सनदशेक म्हणनू ‘असभजात’ ह ेसवशेषण 

येथे योजले आह.े 

ख्याल-गायकीचे मलूभतू घटक तीन. स्वर, राग, ताल. या सतन्हीचे महत्त्व कमीअसिक. यातून त्याप्रमाण े गायकी 

मांडणारे जे प्रवाह, त्यांना ‘घराण’े अिे नाव. कोणताही कलावंत ‘घराणयाचा’च अितो ह ेसविान या िंदभायत करावेिे वाटते. कारण 

घराण े म्हणज े वर सनदसेशत केलेल्या घटकांच्या मेलनाची सनसित तत्त्वे ठरवनू एक सनसित पठडी, सशस्त ठरसवणारी िंस्था एवढेच 

असभपे्रत. एक ि स्पष्ट, तत्त्वासिसित दृसष्टकोन म्हणजे घराण.े गायक गात अिता ही तत्त्वे जाणतेपण ेमनात रेखनू गातोच अिे नाही. परंत  

ही मागयदशयक तत्त्व ेिमोर ठेऊन केलेल्या दीघय अभ्यािाने एक वळण त्याच्या गायकीि अितेच. अशा गवयान ेबैठकीत िादर केलेल्या 

ख्यालाचे वणयन म्हणजे असभजात ख्याल शलैीच्या वैसशष््टयाचे रेखाटन होईल. 

तंबोरे, पेटी इत्यादी द्वारा एक पायाभतू स्वर प्रथम सनसदयष्ट केला जातो. हा पायाभतू स्वर म्हणजे िा (षड्ज ऋषभ इत्यादी 

असिक प्रौढ नावे टाकून रे, ग, म इत्यादी असिक प्रसिद्ध िंज्ञाच लेखात वापरणार आह)े या ‘िा’च्या अपेिनेे इतर स्वरांची स्थान े

ठरावयाची अितात. िप्तकातील िा व प ह ेदोनच स्वर अचल आहते. यांच्या प्रमाणात रे, ग, म, ि नी या श द्ध स्वरांची स्थान ेसनसित 

होतात. िा, प खरेीज इतर स्वरांच्या कोमल (म व नी बाबत तीव्र) अवस्था होतात. पण यांचीही स्थाने ‘िा’च्या अपिेेनचे सस्थर 

होतात. आपल्याला कोणती पट्टी ‘िा’ म्हणनू हवी ह ेठरसवणयाचे गायकाला स्वातंत्र्य आह,े आसण िा व प िोडल्याि इतर स्वरांची 

स्थाने तो आपल्याला हवी तशी सनसित करू शकतो. पण तरीही हा बदल ‘राग’ तत्त्वाच्या अन रोिाने सवचारप्रसवष्ट होतो. ‘िा’ 

अभिजात गायन शैली 

अशोक दामोदर रानडे 
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सदल्यावर गायक श्रोत्यांच्या कानी एक श द्ध िप्तकही सनसित करीत अितो. िा हा भारतीय िंगीताचा सस्थरसबंद  व गायकाच ेस्वर या 

तत्त्वाशी इमान जोखणयाची पसहली किोटी श्रोते लावतात ती या ‘िा’च्या आिारान.े 

‘रञ्जयसत इसत रागः’ ह ेितू्र. केवळ व्य प्तसत्तरूढ ही रागाची व्याख्या नव्ह.े सवकारी स्वरांिह सिद्ध होणाऱया िा ते तार 

िा या िप्तकाची सनयसमत रचना म्हणजे राग. बारा स्वर ही िंगीताची वणयमाला. यातनू काही घऊेन, काही िोडून तयार होणारे शब्द 

म्हणजे राग (या शब्दाची प ढे वाक्ये बनतात ती ख्यालात). रागाचे सनयमन दोन प्रकारच्या सनबंिांनी होते. एक म्हणजे त्याच्या अगंभतू 

कायद्याने. उदा. भपू रागात म, नी वर्जयय करून बाकी स्वर श द्ध घ्यावयाचे, वा रे ते ग मींड घ्यावयाची आसण प ते रे घ्यावयाची नाही. ही 

दोन्ही उदाहरण ेअगंभतू कायद्यांचीच. वादी-िंवादी (म्हणज े रागसवस्तार ग ंफणयाची दोन कें द्रस्थाने) वा स्वर-िंवाद (म्हणजे सवसशष्ट 

स्वरांच्या जोड्यांनी रागसवस्तारात प्रिानस्थान समळसवण)े यािंबंिीच ेकायद ेहहेी अंगभतू कायदचे. या अंगभतू कायद्यांचा हतेू एकच. 

तो म्हणजे सवसशष्ट रागाची पथृगात्मता िांभाळण.े भपूात प ते रे मींड घतेल्याि रे प ढ ेयेईल व श द्ध कल्याण होऊ लागले. भपूात ‘ि’ वर 

थांबताना अिोम खी न्याि करावयाचा (म्हणजे तार िा घऊेन थांबावयाचे) नाहीतर दिेकाराचा भाि होईल. अिे ह ेभपूाचे वैसशष््टयपणूय 

रूप िांभाळणयाचे प्रयत्न अितात. ह ेभपूाच्या स्वरूपातून सिद्ध होतात. म्हणनू अगंभतू कायद े म्हणावयाचे. रागाचे सनयमन करणारे 

द िरे सनबंि अितात ते िंकेताच्या स्वरूपाचे. त्यांचा उदय रागाच्या स्वरूपाशी प्रत्यि िंबद्ध घटकांतनू होत नाही. पण ते गायकाला 

पाळावे लागतात. उदा. िंध्याकाळी भरैव गाऊ नये, भरैवी शेवटी गावी, इत्यादी. या दोन सनबंिांनी रागसिद्धी होते. 

मलूभतू िा सनसित केल्यावर गायक रागसवस्तार ही प ढची पायरी गाठतो. या रागसवस्ताराच्याही दोन अवस्था अितात. 

एक तालावतयन ि रू होणयाच्या आिीची व एक तालावतयन ि रू झाल्यावरची. आपण गात अिलेल्या रागाच ेआपल्याला असभपे्रत 

स्वरूप काय ह ेस्पष्ट करणारी री, त, न, तोम ्इत्यादी अिरांिसहत तालावतयनाआिी अवतरणारी रागसवस्ताराची अवस्था ‘नोम-्तोम’् या 

नावाने ओळखली जाते. या ‘नोम-्तोम’् मध्ये लिात ठेवणयािारख्या दोन गोष्टी घडतात. तंबोरा-पेटी इत्यादीच्या िाहाय्याने िा सनसित 

केल्याने श्रोत्याला स्वरिप्तक समळालेले अिते व त्याम ळे त्याला समळतो तो स्वर ‘केवळ स्वर’ अितो. नोम-्तोम ् ि रू झाल्यावर 

श्रोत्याला रागसवसशष्ट स्वर समळतो. वर म्हटल्याप्रमाण ेिा-प खरेीज बाकीच्या स्वरांच्या कोमल-तीव्र अवस्था शक्य आहते. प्रत्यितः 

या कोमल-तीव्रांचहेी सवकल्प उपयोसजले जातात. उदाहरणाथय भैरवीत स्वरांच्या कोमलतम अवस्था अितात वा यमनात तीव्रतम म व 

नी अितो, इत्यादी. या भदेांना गायक ‘स्वरांचे दजे’ म्हणतात. नोम-्तोम ् म ळे श्रोत्यांप ढे ह े दजे मांडले जातात. स्वरांचे दजे ह े

रागिंदभायतच सनसित होत अिल्याने नोम-्तोम ्मध्ये येणारा स्वर हा रागसवसशष्ट स्वर अितो. स्वरांच्या दजांच्या सदग्दशयनाने रागस्वरूप 

स्पष्ट होते. 

लिपवूयक पाहाता तंबोरे छेडणयाि ि रुवात झाल्यापािनू ते तालावतयन ि रू होईपयंत गायक श्रोत्यांना सनकष प रवीत 

अितो. आपल्याला श्रोत्यांनी कशाच्या आिारे जोखाव,े याची मापे त्याच्या हाती दते अितो. नोम-्तोम ्न करणारेही गायक आहते. 

पण तेव्हा अस्ताई-अंतरा वारंवार म्हणनू नोम-्तोम ्चे सनकष दणेयाच ेकायय िािले जाते. 

आता प्रवेश होतो तालाचा. कालप्रवाहाचे सस्थरसबंदूनंी सनसित केलेले आवतयनी स्वरूप म्हणजे ताल. 

कालसवभाजनाच्या िांगीसतक पररमाणाि मात्रा म्हणतात. सवसशष्ट मात्रािंख्येन े (तबला, मदृगं इत्यादी तालवाद्यांिाठी) जे अिरबंि 

बनसवले जातात, त्याला ताल म्हणतात. ताल जवे्हा सवसशष्ट मात्रािंख्येचे वत यळ प रे करून आरंभसबंदवूर येतो, तेव्हा त्याचे एक आवतयन 

झाले व तो िमेवर आला अिे म्हणतात. ताल कोणता व त्याच्या दोन मात्रांत अंतर सकती अिावे (म्हणजे सवलंसबत लय की द्र त) ह े

गायक ठरव ू शकतो. पण यानतंर तालावतयन ह े एक स्वयंपणूय वत यळ अिते. रागसवस्ताराच्या नोम-्तोम ् ह्या तालसवरसहत अवस्थेत 

असभप्रते िमस्वरूपाचे एक आिारभतू वत यळ गायकाने श्रोत्यांच्या हाती सदलेले अिते. त्यात आता तालवत यळाची भर पडते. या दोन 
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रचनाबंिांचे आता अनेक आकृसतबंि बनायचे अितात. ‘ख्याल’ म्हणजे सवसशष्ट रागातील सवसशष्ट तालातील गीत. याच्या िाहाय्यान े

वर सनदसेशलेल्या चीजेत रागस्वरूपाच ेप नदयशयन अिते. या चीजते रागवत यळाला एक रेखीव प सष्ट (confirmation) समळते.  

राग ि रू झाल्यावर स्वर रागसवसशष्ट बनतो. त्याचप्रमाण ेख्याल ि रू झाल्यावर रागही ख्यालसवसशष्ट झालेलाच अितो. 

वेगवेगळ्या ख्यालात एकाच रागाची सवसवि स्वरूपे अि ूशकतात. परंत  तालपवूय रागरूप ह ेतालय क्त ख्यालसनबद्ध रूपाशी ज ळते हवे 

ह ेओघानेच आले. आता ताल ि रू झाल्यावर ख्याल हा तालसवसशष्ट बनतो. अमका ख्याल अमक्याच तालात ह े बंिन सिद्ध होते. 

तालाचे महत्त्वाचे सबंद  (िम, काल, टाळीची स्थाने, इत्यादी) त्याच्या सवसशष्ट अिरबांिणीम ळे त्याला आलेले वजन (उदा. सत्रताल व 

सतलवाडा दोन्हींच्या मात्रा िोळा, पण वजन सकती वगेळे!) या िवांशी ख्याल बांिनू घऊेन प ढ े िरकत अितो. िप्तकातनू 

वर्जयायवर्जयायसद सनयमांनी सनसित झालेल्या रागाचा आकृसतबंि आता ताल या स्वयंपणूय आकृसतबंिाशी सवलाि करीत अितो. स्वरबंि 

व तालावतयन यांच्या खेळातून रागाची िारी िौंदययस्थळे प ढे मांडली जातात. िा ते प हा िप्तकाचा पवूायिय रंगवनू झाला की प ते तार िा 

हा उत्तरािय सचजेच्या उत्तरािायत, अतंऱयात रंगसवला जातो, आसण स्वकें सद्रत रागसवस्तारात ‘तोच-तो’पणा वाटू लागला की 

लयकारीप्रिान सवस्तार होऊ लागतो. रागस्वरूप तेच पण आघात तालािाररत आकृसतबंिावर, ह्यालाच लयकारी म्हणतात. 

लयकारीप्रिान रागसवस्ताराची ख्यालशलैीतील महत्त्वाची िािन े बोलतान व तान ही होत. क्रमाक्रमाने सवस्ताराच्या पायऱया चढत 

चढत गायक राग िंपसवतो तो श्रोत्यांना िंपणूयतः अवगत झालेल्या रागस्वरूपाची द्र त गतीत प न्हा एकदा मांडणी करून. 

ख्यालशलैीतील सचजेच्या अिरांबाबत थोडे सववरण करू. अिरे रागसवस्ताराि मदत करतात. शब्दांना अथय अनेक 

प्रकारचे अितात. व्यावहाररक व काव्यगत ह े दोन म ख्य. पकैी काव्यगत अथय सचजेत नितो. िंशयास्पद भावनामलू्ये अिलेल्या 

सचजेतील शब्दांना व्यवहारातील ढोबळ अथय अितो व रागाची सवसशष्ट भावावस्था सनमायण करणयािाठी मदत होईल या भावनेन ेया 

तऱहचे्या शब्दांचा उपयोग परंपरागत झाला आह.े पण रागसवसशष्ट स्वरबंि सवणणयािाठी उपय क्त अिरबंि ह्यापिेा फारिे त्यान ेकाही 

िाित नाही. 

िवय कलावंतांच्या गायकीत मला वरील प्रसक्रया आढळली आह.े आसण शास्त्रीय अिे उपनाम दऊेन गायली जाणारी 

प्रचसलत ख्यालशलैी ही वरील दृष्टीने असभजात नव्हे अिे मला वाटते. उलटपिी ख्यालशैलीचे खरे स्वरूप न िमजता सतच्या तोतया 

स्वरूपावर ‘ख्याल’पणा लादनू प न्हा सतला ि िारणयाचे (?) प्रयत्न होत आहते. ख्यालशलैीच्या शक्यता अजनू िंपलेल्या नाहीत. फक्त 

ि िारणचे्या दाव्याने गाडले जाणारे सतचे ित्यस्वरूप प्रथम जाणनू घणे ेआवश्यक आह.े 

 

 


