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असभरुचीसियंत्रक िंस्ांपैकी ग रु या िंस्ेचा व सिच्या सवरूपाचा िासववक सवचार गेल्या लेखाि केला. या 

सवचाराि जर महाराष्ट्रािील काही ग रंुच्या सिक्षणपद्धिींच्या िपिीलवार सववेचिाि जोड सदली िर िगळाच सवचार कदासचि असिक 

िेमका होण्याची िक्यिा आह.े 

पण याि एक अडचण आह.े दीर्ि परंपरा अिलेली इिर िामासजक आचारिंसहिा जिी सलसखि सवरूपाि उपलब्ि 

अििे वा एखाद्या चोखदंळ सियिकासलकाच े िैलीसवषयक सियम कागदोपत्री उपलब्ि अििाि ििे काही िंगीिक्षेत्रािील 

ग रुपरंपरांबाबि िाही. 'ग रुम खािे र्णे्याची सवद्या' या िंगीि क्षते्रािील रूढ प्रयोगाि या सवदे्यि 'सलखापढीचा' भाग कमी अिल्याचे 

िसूचि होिे. पररणामिः महाराष्ट्रािील आद्य िंगीिग रू बाळकृष्ट्णब वा वा अल्लासदयाखां, अब्द ल करीमखां वा भासकरब वा यांच्या 

सिक्षणपद्धिीला प्रत्यक्ष सलसखि प रावा काही उपलब्ि होण ेिक्य िाही. या िाऱयांच्या पद्धिींसवषयी बरेच सलसहले गेले आह ेह ेखरे, 

पण हा अप्रत्यक्ष प रावा झाला. यापेक्षा असिक प्रत्यक्ष प रावा म्हणजे आपल्यािमोर अजिू सजवंि अिलेल्या िंगीिपरंपरा - म्हणजेच 

र्राणी. 

 

घराण्याचे साम्य ब्रिब्रिश राज्यघिनेशी 

द िऱया क्षते्रािही उदाहरण घ्यावयाच े िर सिसटि राज्यर्टिचे े र्िेा येईल. ही राज्यर्टिा जिी एके सिकाणी सलहूि 

िेवलेली िापडि िाही पण सिच्या अससित्वाचा व सवरूपाचा सिसिि प रावा न्यायालयांच्या सिवाड यांि वगरेै उपलब्ि अििो, 

त्याचप्रमाण ेवेगवेगळ्या र्राण्यांची िंगीिसिक्षण िंसहिा जरी सलसखि रूपाि ेउपलब्ि ििली िरी या िंगीिपरंपरा सज्े सज्े व जेव्हा 

जेव्हा आसवष्ट्कृि झाल्या सि्े व िेव्हा त्यांिी आपापले अससित्व सिद्ध केले व प ढेही करिील. 

र्राण्यांच्या गायकीच ेपररिीलि केल्यािे ग रंूच्या  िंगीिासभरुचीवर प्रकाि पडेल हा आपला सिष्ट्कषि होय. कदासचि 

अिा प्रश्न पडेल की र्राण्याि अिेक ग रू अििाि, व्यसििः प्रत्येकाची सिक्षणपद्धिी व िीमििू व्यि होणारी िंगीिासभरुची 

वेगवेगळी अि ूिकिे; िेव्हा एखाद्या र्राण्याच्या सववेचिाि त्यािील िवि ग रंूिा िरिकट लाग ूपडेल अिा भाग सकिीिा अिणार? 

याच चालीवर अिाही प्रश्न सवचारिा येईल की, वेगवगेळया र्राण्यांच्या ज्या व्यसिभिू िंगीिासवष्ट्कारांवरूि आपण सिष्ट्कषि काढणार 

िे िंगीिासवष्ट्कारही व्यसिगि कलावंि िाक्षेप िििील काय? कलावंि बदलला की आसवष्ट्कार बदलला व प्रत्येक कलावंिाला िजर 

दणेारा ग रूही वेगळा अि ूिकिो अिी सज्े पररसस्िी आह ेसि्े िध्या उपलब्ि अिलेल्या वा होि अिलेल्या सवसवि र्राण्यांच्या 

िंगीिासवष्ट्कारावरूि सवसिष्ट र्राण्याच्या ग रुत्वाबद्दल सिष्ट्कषि काढण ेसकिपि िक्य व योग्य आह?े 

 

संगीतातील घराणी 

अिोक दामोदर रािडे 

 



सर्ाांना एकत्र आणणारे तत्त्र् 

या दोन्ही प्रश्नांिा उत्तर आह े िे एकाच िववाि. िे िवव म्हणज े क ट ंबिाम्याच े िवव. जरी एकाच र्राण्यािील ग रू 

वेगवेगळे अिले व एकाच ग रूच ेसिष्ट्यही सभन्ि आसवष्ट्कार करीि अिले िरीही त्या िवाांिा एकत्र आणणारी काही िमाि मलूिववे 

अििाि. अब्द ल करीमखां, िवाई गंिवि व भीमिेि जोिी ह ेसिर्हेी ग रू व गायक या दोन्ही भसूमकाि वावरणारे. पण सिर्ांिही िमाि 

अिे सवरप्रािान्याच े िवव त्यांच्या गायिाि आढळिे व त्याम ळे ह े सिर्हेी एकाच ग रूपरंपरेिले आहिे, एकाच क ट ंबािले आहिे, 

एकाच िंगीिदृसष्टकोणाच ेप रसकार करणारे आहिे याचा प्रत्यय येिो. याम ळे िवाांिा लाग ूपडेल अिे सववेचि िक्य आह.े 

 

एक अर्धसत्य 

र्राण्यांसवषयी िंगीिक्षेत्रािल्या चचेि िहेमीच असभमाि, आवेि व आग्रह यांिी आपले िावट पाडल्यािे बौसद्धक 

पािळीवर या गोष्टीचा सवचार करण ेह ेजवळजवळ अिक्य झाले आह.े आपल्या इिर क्षेत्रांिील सवचारांप्रमाणचे र्राण्यांचा सवचारही 

व्यसिसिष्ठेच्या पािळीवर आणिू िोडल्याम ळे या िंबंिीच्या बोलण्याि व सलसहण्याि वैचाररक िमेकेपणा येण्याऐवजी भावसिक िार 

आली आह.े अिा पररसस्िीि र्राण ेम्हणजे काय अिे म्हटल्यावर फि एक ग रुपरंपरा िजरेिमोर येिे िेव्हा ‘इसिहाि म्हणजे ्ोर 

प रुषांची चररत्र’े या सविािाि जेवढे ित्य आह ेसििकेच ‘र्राण ेम्हणजे ग रुपरंपरा’ या सविािाि आह ेह ेलक्षाि िेवण ेआवश्यक आह.े 

वेगवेगळ्या र्राण्यांचा सवचार म्हणजे वेगवेगळ्या ग रंूचा सवचार िििू वेगवेगळ्या िांगीसिक िववांचा सवचार ह ेितू्र िजरेिमोर हवे. 

ग रू ह े र्राण्याचे प्रसिसिसित्व करिाि. सवसिष्ट, िंपणूि िांगीसिक दृसष्टकोण अिे र्राण्याचे वणिि केल्याि ग रू ह े या दृसष्टकोणांची 

उदाहरण े होि. म्हणिू ग रंूचा सवचार आवश्यक. वारिाि े ग रूम खािूि समळालेला िांगीसिक दृसष्टकोण व वैयसिक भाष्ट्य या दोि 

र्टकांचा समळूि ग रू बिलेला अििो. 

लेखाच्या ि रुवािीला म्हटले की ग रू या िंस्ेच्या सवचाराि सलसखि सिक्षणिंसहिेचा आिार ििल्यािे ग रू ज्या 

दृसष्टकोणाच ेप्रसिसिसित्व करिाि त्याचा सवचार केला अििा ग रूसवषयीचा सवचार िमेका व ि गम होईल. िवि िांगीसिक दृसष्टकोण 

म्हणजे र्राणी ही िंगीिसिद्धीच्या अंसिम ध्येयािेच पे्रररि झाली आहिे. कलािंगीि सिद्ध करावयाचे यािािी िांगीसिक सवश्वाची अिी 

िपिीलवार रचिा करावयाची की िंगीििंबद्ध िवि गोष्टी एका सवसिष्ट व्यापक चौकटीि अचकू बििील हा प्रयत्ि िविच र्राण्यांचा 

अििो. परंि  काही वेळा र्राण्यांचा उगम सवसिष्ट ऐसिहासिक पररसस्िीिे सियंसत्रि होिो, किी सवसिष्ट ग रू र्राण्याची मळू चौकट 

बरीचिी कायम िेविूही सिला वैयसिक भाष्ट्याि ेइिके ग दमरविू टाकिो की िी सिरूपयोगी होिे. 

महाराष्ट्राि स्लूमािाि ेग्वाल्हरे, जयपरू, आग्रा, सकराणा या र्राण्यांिी क्रमािे पाय रोवले अिे म्हणण्याि हरकि िाही. 

महाराष्ट्राची िंगीिासभरुची र्डसवण्याि या चार र्राण्यांचा सिंहाचा वाटा आह े व या चारांचा सवचार केला अििा या 

िंगीिासभरुचीच्या िळक अगंांचा सवचार झाला अिे म्हणण्याि हरकि िाही. 

ग्वाल्हरे गायकीिे महाराष्ट्राि पाय आिी रोवले. या गायकीिे आपली प ढील वैसिष्ट ये िजरेि येिील अिा 

ििििीिपण ेमहाराष्ट्राच्या मिावर सबंबसवली - १) िािी, िरळ गायकी. २) प्रचसलि राग, प्रचसलि िाल. ३) मध्यलयीची गायकी. 

महाराष्ट्राि या गायकीिे मळू िरले व या गायकीचे चाहिेही महाराष्ट्राि खपूच सिमािण झाले. गायिासवषयी जी काही आवड महाराष्ट्राि 

होिी सिला एका 'गायकी'ची आवड अिे याम ळे सवरूप आले. गवई-गाण्याची गोडी महाराष्ट्राि या गायकीिे लावली अिे म्हणण्याि 



हरकि िाही. िेव्हा या िंदभािि एकूण गायिकलेवरच या गायकीिे मोिे उपकार केले याि िंका िाही. ही या गायकीची कामसगरी 

ऐसिहासिक महववाचीच झाली. 

परंि  गायकी िरळच राखण्याच्या हट्टाम ळे वक्र चलिाचे (समश्र वा अिवट) राग भात्याि ििणे, मध्यलयीच्या ििि 

वापराम ळे रागाच्या प्रकृिीि िार िं् आलापसक्रया अिक्य अिण ेव सहदंी भाषेच्या अप ऱया ज्ञािाम ळे चीजा अि द्ध अिण,े एवढेच 

िव्ह े िर िादाकृिीची एक चौकट प रसवण्याबाबिीि जरािा गोलमालपणा अिण ेह्या ग्वाल्हरे गायकीच्या काही गवयांच्या मयािदा 

होत्या. या मयािदांची जाणीव ििल्यािे ग्वाल्हरेचे िंकेि ह े िंगीिाचे अगंभिू सियम िमजणारी श्रोत्यांची एक गदीच महाराष्ट्राि 

उिळली. िािेपणाचा िोपपेणा झाला, प्रचसलि रागाच्या गायकीि िोचिोचपणा सिरला आसण मध्यलयीच्या यांसत्रक वापराम ळे िं् 

आलापच ग्वाल्हरेमध्य ेिििाि अिा िमज रूढ झाला, आसण िब्दांिा िब्द म्हणिू महवव िंगीिाि ििले िरी िादाकृिी म्हणिू त्याच े

सिसिि स्ाि अििे हहेी सविरले गेले. महाराष्ट्राच्या गायिाि एक सवलक्षण हरदािीपणा सिरला. यांसत्रक िोकळेबाजपणा आला. 

परंि  एकदा गायिासवषयी एखाद्या िमाजाि आस्ा उत्पन्ि झाली की िंगीिसवकािाि अिली िमोय गावस्ा फार 

काळ सटकू िकि िाही. जयपरू व आग्रा र्राण्यांिा उचलूि िरण्याची महाराष्ट्राच्या इसिहािािील प ढची अवस्ा ह ेयाचचे द्योिक 

होय. या दोन्ही र्राण्यांिी सिरसिराळ्या िऱहांिी िंगीिसवकािाि आलेला िीरिपणा दरू करण्याचा प्रयत्ि केला. सक्रयािील अििा 

वेगवेगळ्या र्राण्यांिी िंगीिसवकाि हा गसिमाि व काही सवसिष्ट आदिाांिा असभम ख केला. पण या भराि िविच र्राण्यांिी सवसिष्ट 

गािांगावर भर दणे्याबाबि जरा 'असि' केले. एकािे एक टोक िर द िऱयािे द िरे अिा काहीिा प्रकार केला. त्याम ळे िंगीिसवकािाची 

प ि:प न्हा कोंडी झाली व ही कोंडी फोडण्याकररिा प ि:प न्हा िमग्र िंगीिसवश्वाच ेिाकल्यािे प िव्यिवसस्िीकरण करणारे िांगीसिक 

दृसष्टकोण सिमािण होण ेआवश्यक झाले. 

 

 


