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(मळू प्रसिद्धी - दैसिक महाराष्ट्र टाईम्ि, िंपादक द्वा भ कसणिक, म ंबई, १७ सििेंबर, १९६७) 

महाराष्ट्रातील िंगीतसिकािाि ििि घराण्ांचाच हातभार लागलेला आह.े पण ्ा घराण्ांच््ा सिसिष्ट ग णधमाांम ळे 

िंगीतासभरुचीिर बरेिाईट दोन्ही प्रकारचे पररणाम झालेले आहते. िेळोिेळी झालेली िांगीसतक कोंिी फोिण्ाि जिे ह े ििििीि 

दृसष्टकोण उप्ोगी पिले त््ाचप्रमाण ेआपापल््ा प्रितृ्तींिी कििे इमाि राखण्ाच््ा िाििसिक घटिमे ळे प्रत््ेक घराण े एका ििीि 

प्रकारच््ा कोंिीि कारणीभतू झाले आह ेहहेी सततकेच खरे. ्ा घिामोिी तिा पासहल््ा तर स्िाभासिकच. पण त््ांच े स्िरूप िीट 

जाणिू घतेल््ाि िंगीतासिष्ीचे आपले पे्रम असधक ि जाण होईल, ते असभरुचीच््ा पातळीिर जाण्ाचा िंभि सिमािण होईल. 

ग्िाल्हरे-सिसमित कोंिी फोिण्ाचा एक मागि ज्परूिे सिद्ध केला. द िरा मागि आग्रा घराण्ाि े चोखाळला. आग्रा 

दृसष्टकोणाच ेसिशे्लषण करतािा िहजािहजी लक्षात ्ेणाऱ््ा गोष्टी प ढीलप्रमाण े: 

(१) आग्रा परंपरेला तपिीलिार आलापसि्ेची महती पटली, ि  

(२) त््ाचबरोबर तालित िळाला केिळ ठेक््ाचे स्िरूप दऊेि अगदी 'सिरूपद्रिी' बिसिण ेह ेमाि पटले िाही. 

ग्िाल्हरे परंपरेिे आलाप तपिीलिार केले िाहीत. आग्रा गा्कीत आलाप चांगलेच तपिीलिार अितात. प्रत््ेक 

रागातील महत्त्िाच ेस्िर ि स्िरिंिाद, उठािाच््ा जागा, थांबण्ाच््ा जागा ्ा िाऱ््ांिा 'िाट प ित प ित' आग्रा परंपरेची गा्की उभी 

राहते. रागमतूी अगदी िखसिखान्त िमोर रंगसिण्ाची ्ा परंपरेची दृढ प्रसतज्ञा अिते अिे म्हणण्ाि हरकत िाही. ्ाम ळे रागाच््ा 

स्िरूपासिष्ी अगदी कणभरि द्धा िंि् ऐकणाऱ््ाच््ा मिात उरत िाही. 

आग्रा गायकीची यकु्ती 

परंत  केिळ आलाप तपिीलिार अिािा एिढी एकच इच्छा काही आग्रा दृसष्टकोणाचे सि्ंिण करीत िाही. 

ग्िाल्हरेप्रमाण ेमध््ल् ठेिल््ाि तपिीलिार आलापी िक्् होत िाही ि ल् जर फार ठा् केली तर तालाचे आितिि एक िादित िळ 

बिते. 'िादाकृतींचे ित िळ' ह ेतालस्िरूप अिा तऱ्हिेे सिकृत होते. तेव्हा ्ा पेचातिू मागि काढण्ािाठी आग्रा गा्कीिे एका ् क्तीचा 

अिलंब केला. प्रत््क्ष तालितिि ि रू होण्ाआधी िोमतोम ्करण्ाचा प्रघात ह े्ाचचे सिदििक हो्. फैय््ाज खां िा सिला्त हुिैि 

खां ते लताफत हुिेि खां, िराफत हुिेि खां ्ा गा्कांप ा्ंत तालाबरोबरची बंसदि म्हणण्ाआधी िोमतोम ्आलापी केली जाते 

त््ामागची भसूमका ही हो्. बोलतािांचे प्राच ् ि ि सिखळ 'आ'काराचा गािसि्ेत उप्ोग ि करण े ही आग्रा परंपरेतील द िरी 

िैसिष््ट्ेि द्धा िरील मलूसिधािांच््ा िंदभाितच स्िाभासिक िाटतात. 

रागसिस्तार िोमतोम ्मध््े िीट झालेला अितो. तालसि्ा ि रू झाल््ािर आलाप करूि राग िखसिखान्त िमोर उभा 

करण्ाची जबाबदारी रासहलेली ििते. तेव्हा ताल ि रू होताच तालाला महत्त्ि समळािे ह ेअगदी स्िाभासिक अिते. तालाला महत्त्ि 

्ाचाच अथि त््ाचे सिभाग, त््ाच््ा मािांचे खंि इत््ादींिा स्ितंि असस्तत्त्ि अिण ेि ते लक्षात ्ेईल अिा तऱ्हिेे आसिष्ट्कृत होण.े 

्ािाठी आग्रा घराण ेिरील दोि गोष्टींचा अिलंब करते. 

आग्रा घराण्याची काही वैशिष््टये 

अिोक दामोदर राििे 
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अगदी सिखळ 'आ'काराि ेआलाप केले तर गाण्ाि ज््ा तऱ्हचे ेप्रिासहत्ि समळते त््ात तालखंि ि मािांचे िम च्च् 

िीट जाणिण ेअिक््च. तेव्हा ि द्ध 'आ'कारापके्षा असधक टोकदार ि कोिदेार अिा 'अ'ॅ किे झ कलेला 'आ' आग्रेिाले िापरतात ि 

तोही जरा त टक उच्चारािचे. ्ाम ळे गाण्ाचे प्रिासहत्ि ह ेखसंित होते पण त््ाचबरोबर तालाच््ा मािांिी ते जिळचे िाते दििि ू

िकतात. मािा ह ेकालप्रिाहातील काव्् सिभागदििक मािले तर गािप्रिाहातील सिभाग मािांिी िमरूप करण्ािाठी खंसित िा 

त टक 'अ'ॅ कार् क्त आलापीचा आग्रा घराण ेउप्ोग करते अिे म्हणता ्ेईल. 

बोलतािांचे प्राच ् ि ्ा द िऱ््ा आग्रा सििेषात ्ाच प्रितृ्तीला प ढे चालसिलेले अिते. अ, आ, इत््ासद भासषक स्िरांचा 

उच्चार करतािा हिेच््ा प्रिाहात अिथळा होत िितो. हिेच््ा प्रिाहाि उच्चाराच््ा िेळेि अिथळा झाल््ािर व््ंजिांची सिसमिती 

होते. व््ंजिांिा ्ाम ळेच स्िरापेक्षा उच्चारदृष््ट्ा असधक टोकदारपणा ्ेतो. बोलतािांचा उप्ोग म्हणजे चीजेच््ा बोलांचा, त््ांच््ा 

आकृसतम्तेचा प्र्ोग करूि तालखंि ि मािािम च्च् ्ांचे िैसिष््ट्पणूि असस्तत्त्ि प्रत्््ाि आणिू दणे.े ्ात प न्हा रागसिस्तार 

आधीच ्ेऊि गेलेला अिल््ाि ेएक प्रकारची ि लभता ्तेे ही गोष्ट उघि आह.े राग िांभाळला जातो पण तो िाढसिला जात िाही. 

सकंबहुिा ताल िाढसिला जातो अिेच म्हणता ्ेईल. बोलतािांच््ा प्राच ् ािची मीमांिा ही ्ा तऱ्हिेे तालाितििाच ेमहत्त्ि ि स्ितंि 

असस्तत्त्ि मान्् करण्ाच््ा आग्रा भसूमकेतिूच लक्षात ्ेते. मान्् करण्ाची ही िैसिष््ट्े लक्षात घतेा ्ा घराण्ािे महाराष्ट्राच््ा 

िंगीतासभरुचीिर पररणाम केला अिािा ह ेउघिच आह.े 

शवलक्षण गूढता 

तपिीलिार रागसिस्ताराची एक सिसित ि पा्रीपा्रीि े प ढे िरकणारी सि्ा आग्रा घराण्ाच््ा गा्कीत प्रभािी 

अिल््ािे गाण ेह ेिमजण्ािारखे आह ेअिा सिश्वाि िाधकांिा िाटण ेिक्् होते, हा ्ा घराण्ाचा पसहला पररणाम झाला. दतंकथा, 

स्फूसतिकथा ि ग रुकृपा इ. सिष्ींच््ा गा्िक्षेिातील बजबजाटाम ळे गाण ेि त््ाची िाधिा ्ांसिष्ी महाराष्ट्रात एक सिलक्षण गढूता 

सिमािण झाली ि अजिूही होते. कलाकार ि त््ाची कला ्ांच े सिशे्लषण भौसतकिास्त्ांइतके प्रत््क्ष प्रत्््ी ि ब सद्धगम्् होऊ िकत 

िाही ह ेखरेच. पण तरीही सिसित भसूमका, तदतंगित तत्त्िप्रणाली, पररणामतः िक्् होणारे प्र्ोगक्षम ठोकताळे ि प्र्ोग ि लभ पद्धती 

्ांचा िंगीत क्षिेात असजबात आढळच ििे. उस्ताद, त््ांची अखंि, अमाि ष िाधिा, त््ांिा झालेले िाक्षात्कार, त््ाच ेब लंद आिाज 

ि 'ही' अिी ताि इ. िब्दबंबाळातिू िंगीत सिक्षण ि सििेचि बाहरे पिण ेकठीण अिी अिस्था महाराष्ट्रात झाली अिता िंगीताच े

प्रा्ोसगक िास्त् आग्रा परंपरेिे िोक््ात भरािे इतक््ा ठिठिीतपण ेप ढे मांिले. (हचे का्ि सलसखत स्िरुपात भातखंि््ांिी केले.) राग 

हा एक सिसित स्िरूपाचा रचिाबंध अििू त््ाचे दििि पा्रीपा्रीिे, िमािमाि े होत अिते अिी खणूगाठ मिािी बांधिू गाण-े

बजािण ेकरण ेिा ऐकण ेही सि्ा हते पिूिक व्हािी ्ा सदिेि ेजर कोणी िाटचाल केली अिेल तर ती आग्रा परंपरेि ेहो्. 

पद्धतींचा ि िमिः सिस्तार करण्ाच््ा िंकेताचा जोमाि े प्रिार झाल््ाम ळे आग्रा परंपरेि े द िरी गोष्ट िाधली. ती 

म्हणजे िंगीत िाधिा ि िंगीतासिष्ट्कार ्ा दोन्हींच््ा बाबतीत िाक्षात्कारिाद, स्फूसतििाद इ. अिके गढूकारकांची आग्रा परंपरेि े

केलेली हकालपट्टी हो्. 'मिू' अिेल तर गाण ेिा स्फूती आल््ािच गाण ेिक्् इ. भसूमका ्ा परंपरेि अथाित मान्् िाहीत. राग उभा 

करण्ाि मिू, स्फूती िा तत्िम असतमाििी ि अस्िाधीि ग णांपके्षा पा्रीपा्रीिे, पद्धतिीर रीत््ा प ढे िरकण ेह ेआिश््क अिते 

अिे ठाम मलूसिधाि अिल््ािे रागसिस्तार हा िहेमी आिश््क ि िदोसदत िक््ही झाला. आकलि ि प्र्ोग ्ा दोन्ही पातळ्ांिर 

िंगीत ह ेब सद्धगम्् झाले ि ्ा दृष्टीिे िंगीत असधक लौसकक झाले अिे म्हणण्ाि अिचण पिू ि्े. आसण ्ा बाबतीतले आिश््क 

ते श्रे्  आग्रा परंपरेि दणे्ात अिमाि केला जाऊ ि्े. पण कोणत््ाही एका मलूभतू भसूमकेच््ा एकासन्तक प्र्ोगािे होणारे घातक 

पररणाम काही आग्रा परंपरेि टाळता आले िाहीत. 
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रागसिस्ताराच््ा पसहल््ा आग्रा प्रसतजे्ञचे प्रथम परीक्षण केल््ाि अिे सदिते की रागसिस्तार ्ाचा अथि ििि रागांचा 

िारखाच दीघि सिस्तार अिा होऊ ि्े ह ेपथ्् आग्रा परंपरेि पाळता आले िाही. अप्रचसलत राग, समश्र राग ह ेभपू, ्मि, तोिी इ. 

प्रचसलत रागांइतके िाढू िकत िाहीत ह े ित्् आग्रेिाले सििरतात. िििच राग काही प्रिरणक्षम िितात. सिदाि प्रिरणक्षमता ि 

कलात्मकता ्ांत राहणारा िंबंध िेहमीच िमप्रमाणत्िाचा िितो. भपूाची तपिीलिार मांिणी केल््ाि ेभपू िमोर उभा राहतो ह ेठीक 

पण भपूिट जर सततक््ाच सिस्तारािे प ढे आणला गलेा तर राग रेखाटला ि जाता सपंजला जातो. त््ाचे ि टे ि टे भाग िजरेिमोर 

तरळतात. आसण मग प्रत््ेक आलाप ही एक ्ांसिक पद्धतिीर, िंचलिािारखी सि्ा बिते. राग िाही रागाच ेकलेिर िमोर ्ेते. 

रबराचा एक इचंाचा त किा हा दहा इचंाच््ा त कि््ाइतका ताणिू चालत िाही तिा काहीिा प्रकार इथे होतो. 

ििि राग िारख््ाच म्ािदपे्ांत िाढसिता ्ेत िाहीत त््ाचप्रमाण ेििि राग एकाच तऱ्हिेहेी िाढत िाहीत. िेगिगेळ्ा 

रागांचे आिाके जिे कमीअसधक त््ाचप्रमाण े त््ांच ेचेहरेेमोहरेही सिरसिराळे. प राणकाळी दिे-दािि ्ांच््ा ् द्धप्रिंगांत िंिाद होत 

त््ांत एक ्ोद्धा द िऱ््ाला सिचारी, "त झा प्राण किात आह?े" (उदा. जटा्चूा प्राण त््ाच््ा पंखात होता) तिाच प्रश्न प्रत््ेक रागाला 

सिचारा्ला हिा. आसण मग तोच आपल््ाप ढ ेकलािंताि ेिमेकेपण ेठेिा्ला हिा. िििच राग पा्रीपा्रीि ेसिस्तारण्ाच््ा पद्धतीत 

"िब घोिे बारा टक्के" अिा प्रकार होतो. ्मि-भपूािारख््ा रागात िििच स्िरकें द्र ेही िजििकें द्र ेअितात. पण िटसबलािल, खोकर, 

मालतीबिंत, प्रद्य म्ि काििा, म सद्रका काििा इ. रागांत तिे म्हणता ्ेईल का्? ्ा रागांिा प्रचसलतांिारखा मोठा जीि िितो आसण 

त््ाम ळे पा्रीपा्रीिे सिस्तार करूि हा जीि हाती लागत िाही. ्ािाठी अिल््ा रागांचा प्राण किात ते िमेकेपण ेहरेूि मग ते कें द्र 

फ लिािे लागते. ्ा बाबतीत आग्रा आपल््ा पद्धतीच््ा मगरसमठीतूि ि ि टल््ाम ळे फिते. 

मूलगामी पररणाम 

प्रत््क्ष प्र्ोगात आग्रा भसूमकेच््ा एकासन्तकतेम ळे होणारे ह े घातक पररणाम िोिले तर त््ाहूि मलूगामी पररणाम 

िंगीतसिष्क असभरुचीिर झाला आह.े तो म्हणजे िंगीत ब सद्धगम्् एिढेच िव्ह ेतर ब सद्धसिष्ठही आह ेअिा प्रितृ झालेला गैरिमज. 

पद्धत िंगीतातही अिते ्ा ्ोग््िा सिधािाचे पद्धत म्हणजेच िंगीत अिा मलूसिधािात होते. आसण मग िंगीत ही कारासगरीच््ा 

पातळीिरच िािरणारी कला ठरते. एक असधक तीि बरोबर चार ्ाप्रमाण े सिस्ताराच््ा इतक््ा पा्ऱ््ा तािासद िंगीतागांच े इतके 

प्रकार ्ांची बेरीज म्हणजे िंगीत अिे ब सद्धगम््, िहजिक्् िमीकरण बिते. आग्रा घराण्ातले जेिढ ेगा्क तांसिकदृष््ट्ा का्िक्षम 

आहते तेिढे इतर कोणत््ाही घराण्ाचे िाहीत. पण त््ा एका सिसिष्ट तांसिक पररपणूितेपलीकिे िंगीत आह े्ाची जाणीि माि ्ा 

बि््ा िंख््ेच््ा व््स्त प्रमाणात आढळते ही घटिा आि ि्कारक िाही ्ाचे कारण आग्रा परंपरेचा पद्धतीिर अिलेला िंपणि ि 

ििाांगीण सिश्वाि हचे हो्. स्िरकें द्रापाििू ढळण ेिा पद्धतिीर ि रंगहीि गाण,े िा आिाजाच््ा ििैसगिक िैसिष््ट्ांचा लोप होऊि 

कृसिम आिाजािे गाण े ह े िारे दोष ्ाम ळे खटकेिािे होतात. िजििक्षमता पद्धतीच््ा चरकात इतकी ग दमरते की िेहमी त््ाच 

चेहऱ््ामोहऱ््ाचे गाण ेिमोर ्ेण्ाचा सिटका प्रकार सिद्ध होतो. आग्रा परंपरेतील िाधकाला कािि््ाचे दहा प्रकार ्ेतील पण एकच 

काििा दहा प्रकारांिी रंगसिता ्ेईल ह ेत््ाला स्िप्िातही िक्् िाटणार िाही. 

माग ेम्हटल््ाप्रमाण े्ा चौकटीच््ा बाहरे पिणारेही कलािंत इतर घराण्ांप्रमाण ेआग्रा परंपरेतही होते ि आहते. पण 

त््ांचा सििेष परािम घराण्ाच््ा चौकटीि म रि घालण्ाच््ा धाििाम ळेच िक्् झाला. 

 

 


