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(मळू प्रसिद्धी - दैसिक महाराष्ट्र टाईम्ि, िंपादक द्वा भ कसणिक, म ंबई, ०७ जािेवारी, १९६८) 

महाराष्ट्राच्या असभरुची-प्रवाहात सकरािा घराण्यािे अगदी वगेळा सदिणारा रंग भरला ही गोष्ट िविमान्य आह.े 

घराण्याची वंशावळ ऐसतहासिक भतूकाळात सकती दरूवर पोचसवता येते यावर वाद चालू अिले तरी या परंपरेिे आपला ठिा सिसित व 

खोलवर उमटसवला यासवषयी कोणालाच शंका घणे्याचे कारण िाही. 

िंगीतसवकािात िंगीतसिद्धीिाठी कायिकारी होणाऱ्या सवसवध प्रवतृ्तींिी सिमािण केलेले िमग्र िांगीसतक दृष्टीकोण 

म्हणजे घराणी अिे ग्वाल्हरे-जयपरू-आग्रा इ. च्या सववेचिात मांडले होते. यात एका घराण्यातूि कायािसन्वत झालेल्या प्रवतृ्तीिे कधी 

प्रसतसियात्मक तर कधी परूक चळवळींिा जन्म दणे्याच्या घटिांचा अर्ाित अतंभािव होताच. पण एका घराण्याि े सजवंत ठेवलेल्या 

िंगीत प्रवतृ्तीि द िरीिे प्रत्य त्तर दणे ेअिा हा प्रकार िव्हता. एका परंपरेिे िंगीत सवकािात आणिू िोडलेल्या प्रवाहाम ळे इतर अिेक 

सवकििशील प्रवतृ्तींिी कायािसभम ख व्हावे अिे या घटिांच े वणिि करता येईल. दवेाणघवेाण व सिया-प्रसतसिया दोि ध्र वाप रत्याच 

मयािसदत िििू अिके िजिक (पोटंट) कें द्ांत सवकििशीलतेचा आढळ होऊि िवाांच्या एकमेकावरील आंतरप्रसियांिी िंगीतसवकािाि 

सिसित व हते पणूि वळण समळण ेह ेया िांगीसतक हालचालींच ेस्वरूप होते. एवढा प्रपचं करण्याचे प्रयोजि इतकेच की एका घराण्याि 

केवळ प्रसतसिया म्हणिू द िऱ्याची सिसमिती झाली अिा िमज होऊ िये. 

विविध प्रिृत्तींतील समतोल 

वरील सववेचि िाररूपाि े प ढीलप्रमाण े मांडता येईल. िंगीतसवकािातील कोणत्याही सवसशष्ट क्षणी सवसशष्ट प्रवतृ्ती 

जोमदार होत्या. या प्रवतृ्तींचे घिीभवि होऊि त्यांचे सवसशष्ट िांगीसतक दृष्टीकोिामध्ये रूपांतर होण ेहहेी अगदी िाहसजक होते. अशा 

प्रभावी प्रवतृ्तींिी एकंदर सवकािप्रवाह सियंसित केला जात अिता कालांतरािे तो असधक एकसदल झाल्यािे िंगीतसवकाि एकांगी होत 

अिल्याची जाणीव होत होती. बीजरूपाि ेअसस्तत्त्वात अिलेल्या द िऱ्या प्रवतृ्ती प्रवाहाचा ओघ बदलण्याची खटपट करीत होत्या. 

कालांतराि ेिमतोल िाधत होत्या. या तऱ्हचेी उलाढाल िविच कलाक्षेिांत होत अिते व िंगीतातही हचे होते. 

ग्वाल्हरे िाचेबंदपणाकडे झ कल्याम ळे, आग्रा गसणतीपण ेरूक्ष बित अिल्यािे, व जयपरू म सष्ट्कलपणा व व्याजिवीिता 

यांच्या फंदात पडल्याम ळे िंगीतसवकािातला लवसचकपणा कमी होऊ लागला. स्वरप्रमाणता हचे एकमेव तत्त्व माििू िंगीतसिद्धी 

करण्याचा प्रयत्ि ह्याला िांगीसतक गरजेच े स्वरूप आले होते व सकरािा घराण्याि े हीच खणूगाठ मिाशी बांधिू आपली गायकी 

घडसवण्याचा चंग बांधला. 

कदासचत अिा प्रश्न मिात येईल की स्वराच ेमहत्त्व कोणतेच घराण ेिाकारत िाही. बेि रेपण चालते अशी कोणत्याच 

घराण्याची भसूमका िाही व इतर घराण्यांतील कलावंत ि राला िोडूि गातात अिेही काही िहजािहजी म्हणता येत िाही. सकंबहुिा 

अिे म्हणता येईल की कोणताही कलावंत जाणिूब जिू ि राचे महत्त्व (व पयाियाि े स्वरेलपणाचेही) कधीच कमी लेखीत िाही. मग 

सकरान्याच्या स्वरतत्त्वाच्या प्रमाणतेचा दावा कोणत्या अर्ािि े घ्यावयाचा? याच सदशिेे प ढ े िरकूि अिेही सवचारता येईल की 

सकरान्याचे अगदी खंद ेगायक तरी िविस्वी स्वरेल अितात काय? प्रत्यक्ष प्रयोगात बेिरू झाले तरी सकरािावाल्यांचा आदशि िेहमीच 

विराना घराण्याची परंपरा 

अशोक दामोदर रािडे 
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स्वरेलपणाचा अितो म्हणिू स्वरप्रमाणतेचे तत्त्व ह ेत्यांच्या गायकीचे मलूभतू तत्त्व होय अिे उत्तर सदले जाण्याची शक्यता आह.े पण हे 

काही सततकेिे बरोबर िाही. कारण तासत्त्वकदृष््टया िविच घराण्यांिा स्वरप्रमाणता व स्वरेलपणा मान्य आह े तेव्हा प्रत्यक्ष प्रयोग व 

आदशि यांतील अंतराबद्दल घतेलेल्या आक्षपेांतूि सकरािेवाल्यांिा 'आमच्या मिात िेहमी स्वरेलपणाचा आदशि अितो व इतरांच्या 

मिात तो तिा िितो' अिे िांगिू ि टता यावयाचे िाही. तरीही स्वरप्रमाणता ह ेसकरान्याचे मलूतत्व होय, ते कोणत्या अर्ािि ेया प्रश्नाचा 

प्रर्मतः सवचार केला पासहज.े 

स्िरप्रमाणता ि स्िरेलपणा 

स्वरप्रमाणता याचा सकरान्याि ेकेलेला अर्ि हा स्वरेलपणाहूि वेगळा आह.े स्वरप्रमाणतेत स्वरेलपणाचा िमावेश होतो 

पण उलट सवधाि माि शक्य िाही. स्वरप्रमाणता ही असधक व्यापक िंज्ञा व िंकल्पिा आह.े इतर घराण्यात रूढ व मान्य स्वरेलपणा 

गायिातील लय, राग इ. घटकांचे सियंिण व सियमि करीत िाही. प्रत्येक स्वर आपल्या स्र्ािी अिण ेयाचा अर्ि स्वरेलपणा तर इतर 

िवि घटकांिी स्वराप ढ ेद य्यम स्र्ाि घणे े म्हणजे स्वरप्रमाणता अिे म्हणता येईल. स्वरप्रमाणता सकरान्यात इतकी प्रभावी अिते की 

सतच्या आधारे व अि िार इतर िवि घटकांच्या स्वरूपावर प्रयोगावर सियंिण ेयेतात. स्वरूप व प्रयोग याबाबतीत स्वरप्रमाणता सियामक 

कशी ठरते ह ेतपशीलवार पाहू. 

सकरािाप्रसणत स्वरप्रमाणतेिे राग व लय या गायिातील इतर घटकांच्या स्वरूपसिसितीवर पररणाम केला आह.े 

पररणामतः आवाजाचा लगाव व शब्दोच्चार याबाबतीत प्रयोगसवषयक पररणाम झालेला आह.े 

राग म्हणजे स्वरांिी बिलेली आकृती होय. आकृतीत काही सबंद ूकमी व काही असधक महत्त्वाच ेअितात. महत्त्वाच्या 

भागावर लक्ष कें सद्त केल्याि राग त्याच्या िारभतू (इिेसन्शयल) वैसशष््टयांिह िमोर येण्याि अडचण ििावी. िाही म्हटले तरी कमी 

महत्त्वाच्या भागांवर जरी कमी लक्ष सदले तरीही िारभतू भागांवरील लक्ष काहीिे ढळतेच. तेव्हा आग्र्याप्रमाण ेतपशीलवार राग सवस्तार 

करूि रागमतूी िमोर उभी करण्यापेक्षा महत्त्वाच्या भागांवरच लक्ष कें सद्त करण ेइष्ट. याि िार पाहता दरबारीचा प्राण गांधारात आह,े 

तोडीचाही गांधारातच, ललतचा दोि मध्यमांच्या खेळात तर परूरयाचा सिषादात आह.े श द्ध कल्याणात पचंम-गंधाराच े वारे घऊेि 

येणारा ऋषभ हा प्राणभतू, तर मालकंिात मध्यम हा जीवस्वर अिा सकरािा प्रकार आह.े कदासचत इतर काही घराण्यांचे गायक अशी 

माऱ्याची जागा सिसित करीत अितीलही. पण या गायकांत व सकरान्यांत स्वरूपसिसितीचा आणखी एक िकू्ष्म फरक आह.े 

िमजा परूरयाचा सिषाद घतेला तर िविच घराणी तो सिषाद एका सवसशष्ट प्रकारचा आह ेअिे मान्य करतील. यमिाच्या 

सिषादापके्षा त्याचे वेगळेपण सिसित करतील व तिा त्याचा प्रयोग परूरया गात अिता इमािाि ेकरतील. रागांतगित स्वरांचे दजे सिसित 

करण ेअिे या प्रकाराचे वणिि करता येईल. पण सकरािा घराण ेयाप ढ ेएक पायरी जाऊ पाहते. सिसित केलेल्या प्राणभतू स्वरांचेही अिेक 

दजे िंशोसधत करण्याचा सकरान्याचा प्रयत्ि अितो. वेगवेगळ्या रागांतील सिषादांपाििू परूरयाचा सिषाद वेगळा ठेवण ेव त्याचा अचकू 

प्रयोग करण ेहा इतर घराण्यांचा प्रयत्ि तर अिा सिषाद सिसित करूि प न्हा त्याचा कण ि ्कण प्रकासशत करण ेह ेसकरान्याचे उसद्दष्ट होय. 

स्वर हा एक सबंद ूिििू तो एक फ ल आह ेअशी सकरान्याची कल्पिा सदिते व त्यातील िवि कण शोधिू शोधिू त्यांचा प्रयोग करीत 

राहावयाचे त्याचे उसद्दष्ट आह.े सकरान्यातील स्वरप्रमाणतेचा अर्ि हा होय. 

याम ळे अर्ाितच रागकल्पितेही फरक पडतो. राग हा वर म्हटल्याप्रमाण े प्राणस्वरात एकसित झाल्याची सकरान्याची 

भाविा अिते. या प्राणस्वराभोवती व या स्वराच्याच अंतगित दजाित ग ंजि करीत राहण्याकडे सकरान्याची प्रवतृ्ती अिते. याच स्वराचा 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 3 
 

रंग रागभर उधळूि टाकण्याकडे सकरान्याचा कल अितो. िवि िंगीतासवष्ट्कार अशा स्वरोच्चारािे भारूि टाकण्याचा प्रयत्ि अितो. 

रागाचे रागत्त्व यातच िामाविू रासहले आह ेया भसूमकेतूि त्याची आळवणी केली जात अिते. 

रागस्वरूपासवषयीच्या कल्पिेप्रमाणचे लयकल्पिा व तालकल्पिा यांच्या स्वरूपावरही सकरान्याच्या स्वरप्रमाणतेि े

सियंिण ठेवले आह.े 

एकाच स्वराभोवती ग ंजि करण ेवा त्याला िारखे िमोर ठेवण ेयािाठी एकंदर रागसवस्ताराची गती िंर् हवी ह ेउघडच 

आह.े लय इतकी सवलंसबत हवी की लयदशिक घटकांिी आलाप प ढे ढकलले गेल्याची आपत्ती ओढसवता कामा िय.े लयीच्या 

असस्तत्त्वािे स्वरसवस्तारावर बंधि येता कामा िये ह ेसकरािाििू आह.े लयीकडे आवश्यक तेवढीच भसूमका अिावी. स्वरसवस्तारापेक्षा 

लय जड अिा प्रकार होऊ िये या दृष्टीि ेसकरािा खबरदारी घतेे. 

लयीला प्रार्समक स्वरूपाची प्रत्यक्ष आकृती प्रदाि करणाऱ्या वस्तूि ताल म्हणतात. आता स्वरग ंजिाि ितत सतरकि 

छेद जर कशाि ेजात अितील तर ते तालाकृतीि ेहोय. ताल ही एक िादाकृती आह ेव स्वतःच्या आकृतीतील भदेरेषा जाणविू दऊेि 

आपले असस्तत्त्व व स्र्ाि सिसितपण ेिजरेि आणण्याकडे अर्ाितच तालाची प्रवतृ्ती अिते. स्वरग ंजिाला तालाच्या या भदेरेषा काटीत 

जातात व म्हणिू तालाची िादाकृती ही मान्य िंकल्पिाच म ळी सकरान्यािे बदलूि टाकली. सकरान्याि असभप्रते ताल म्हणजे, िमेच्या 

सबंदकूडे प न्हा प न्हा िादसबंदिूी सवभागलेला कालप्रवाह. िमेजवळच्या दोितीि मािांचा सवभाग फक्त प्रकाशात येतो. तोपयांतचा 

कालप्रवाह हा प्रसिद्ध िरस्वतीप्रमाण े ग प्त अितो. फक्त दोितीि मािांिाच स्वतंि व सिसित अिे असस्तत्त्व अिते. बाकी प्रवाहाि 

अिलेच तर िंसदग्ध असस्तत्त्व अिते. शेवटच्या दोि मािा याव्या लागतात व म्हणिू काही मािांिा पसहल्यांदा यावे लागते इतकेच. 

सियसमत परीक्षेि बििू उत्तीणि होणारा पण वषिभर ज्याच ेअसस्तत्त्व म ळीि द्धा जाणवत िाही अशा सवद्यार्थयािशीच सकरान्याला असभप्रेत 

तालाची त लिा करता येईल. िमजेवळील मािा िोडल्याि बाकीच्या मािा अगदी हू ंकी चूं ि करता सकरािा गायकीत बिलेल्या 

अितात. आधी म्हटल्याप्रमाण े सकरािा दृष्टीकोिातील स्वरप्रमाणतेच्या मलूतत्त्वाि े स्वर-राग-ताल यांच्या स्वरूपसवषयक कल्पिेवर 

पररणाम केला, इतकेच िव्ह ेतर आवाजाचा लगाव व शब्दोच्चार यांच्या प्रयोगावरही पररणाम केला. आता या प्रयोगसवशेषांचा सवचार 

करू. 

स्िर : नादव दं चंा समुच्चय 

स्वरप्रमाणतेच्या तत्त्वाि िार प्रत्येक स्वर हा िंशोसधत केला जातो. त्याच्या अंतगित रचितेील शक्य ते व योग्य वाटतील 

ते िवि िादसबंद ूतपािले जातात व िेमकेपण ेत्यांिा प ढे ठेवण्याचाही प्रयत्ि केला जातो. यामागे स्वर हा सबंदमूाि िििू गोलात्मक आह े

ही भसूमका अि स्यतू आह.े सकरान्याला असभप्रेत स्वर हा अिेक महत्त्वाच्या िादसबंदूचंा िम च्चय अितो, गोलक अितो. या 

स्वरगोलक कल्पिलेा िमांतर अिा आवाजाच्या लगावाबाबतीतील तंिसवशेष म्हणजे आवाजही 'ओ'कारात्मक, गोलिर लावण.े फार 

खोलात ि सशरता याला शास्त्रीय कारण अिे दतेा येईल की 'ओ'काराचा उच्चार करीत अिता तोंडात असधक पोकळी सिमािण होत 

अिावी व आवाज घ मत अिावा. घ मणारा आवाज हा असधक िंपन्ि वाटतो, भरीव वाटतो ह ेिेहमीच्या अि भवातले एक ित्य आह.े 

आकार ि वापरता 'ओ'काराचा असधक उपयोग करण े ही गोष्ट स्वरप्रमाणतेच्या सकरािामान्य एकमवे तत्त्वातूि कशी सिद्ध होते ह े

यावरूि लक्षात येईल. 
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सकरान्याच्या शब्दोच्चारांवरि द्धा या तंिसवशेषाचा पररणाम झालेला आह.े िवि शब्दांच ेउच्चारच म ळी गोल उच्चारावर 

आधारलेले अितात. अखरे शब्दोच्चार म्हणजे फ फ्फ िांतूि बाहरे पडणाऱ्या हवेि सिरसिराळ्या सठकाणी वेगवेगळ्या अवयवांिी 

अडसवण ेहोय. सकरान्याचा मळू उच्चारच म ळी ओकारान्त अिल्याि ेिवि शब्दोच्चारांिा 'ओ'काराची गडद डूब समळते. 

पण याहीपेक्षा सकरािा शब्दोच्चारामाग ेअिलेले तासत्त्वक कारण म्हणजे स्वररंजिापाििू मि सवचसलत करणाऱ्या िवि 

तत्त्वांिा सकरान्यािे बाजलूा िारण्याचा केलेला प्रयत्ि ह े होय. शब्दांिाही आकृती अितात व त्याही वेळप्रिंगी लक्ष वेधिू घऊे 

शकतात. पण त्यांिा जर 'ओ'कारात ब डविू टाकले तर ही आकृसतमयता आज आड येणार िाही. शब्दांचे स्वतंि आकृती म्हणिू 

अिलेले असस्तत्त्व प ििू टाकण्याचे कायि सकरान्याचा सित्यिेमािे अवतरणारा 'ओ'कार करतो. सकरािा गायक प ष्ट्कळ वेळा अस्ताई-

अंतराही पणूि व ि भरतािा सदितात याच ेकारण स्वररंजिासवषयीची सकरान्याची हळ वारपणाच्या पातळीवर जाणारी काळजी हचे होय. 

 

 


