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(मळू प्रसिद्धी - दैसिक महाराष्ट्र टाईम्ि, िंपा. द्वा भ कसणिक, म ंबई, २८ जािेवारी, १९६८) 

गायिाचे सियंत्रक तत्त्व स्वरप्रमाणता ह ेअिल्यािे राग, लय (व पररणामतः ताल) यांचे सकरान्याला असभप्रते स्वरूप 

वेगळे व वैसिष््टयपणूि रासहले व याचा पररणाम होऊि आवाजाचा लगाव व िब्दोच्चार यांच्या प्रयोगातही वेगळेपण किे सिमािण झाले 

याचा ऊहापोह यापवूी केलाच आह.े या िवि गोष्टींचा महाराष्ट्राच्या िांगीसतक आस्वादावर पररणाम झाल्याखेरीज रासहला िाही.  

पसहले म्हणजे स्वरात ग ंगण ेह े सकरान्याि ेमहाराष्ट्रावर सबंबवले अिे म्हणण्याि हरकत िाही. स्वर म्हणजे योग्य जागी 

ठेवावयाचा एक मापदार ठोकळा वा िेमक्या सठकाणी योजावयाचा िादसबंद ू िििू अिेक चतैन्यिील व िजििक्षम िादसबदूचंा एक 

गोलक आह ेही सकरान्याच्या स्वरग जंिामागची धारणा सिःिंियपण ेअसधक िकू्ष्म व सिसमिसतक्षम आह.े िारे िंगीतसवश्व एका स्वरात 

प्रसतसबंसबत झाले आह े- िव्ह ेिामावले आह ेअिे म्हणण्यात गायिातल्या गसणतीपणाला आळा घालण ेव िकू्ष्म कारासगरीि आव्हाि 

दणे ेया दोन्ही गोष्टी सकरान्यािे िाधल्या. स्वरांचा िेमका, पण काहीिा लढाऊ, उद्दाम उपयोग व हळ वारपण ेआवाहि करूि त्याचा 

आदरय क्त प्रयोग करण े यातला फरक सकरान्याि े आपल्या गायकीतूि मोठ्या सहरीरीि े व पररणामकारकतेि े प ढे मांडला. स्वरांचा 

प्रिंगोपात्त उपयोग व काळजीपवूिक पण जरा दबकता (टेन्टेसटव्ह) वाटणारा प्रयोग हाही भेद सकरान्याच्या िंदभाितच लक्षात येतो. 

या स्वरकल्पिेचाच पररणाम सकरान्याच्या रागकल्पिेवरही झाला व राग एकेका स्वरात वा एकदोि स्वरांच्या लयीत 

बीजरूपािे अिल्याची भसूमका सकरान्यािे आपल्या गायिाि ेघोसित केली. प्राणस्वरात ग गंण ेत्यातच राग िसूचत करण े- सकंबहुिा राग 

अिा तऱ्हिेे िार (एिेन्ि) मध्ये प ढे मांडण ेम्हणजे िंपणूि राग मांडल्यािारखाच आह ेही सकरािा भसूमका होय. िाररूपाि ेराग म्हणजेच 

स्वररूपािे आलाप वा सवस्तार अिे पायाभतू िमीकरण रासहले. याम ळे अर्ाित ज्या रागातील प्राणस्वर वा प्राणस्वरावली सिसितपण े

िमजतील व आळसवता येतील अिेच राग गायले जाऊ लागले. तोडी, परूरया, यमि, ि द्ध कल्याण, दरबारी इ. राग प न्हा आघाडीवर 

समरव ूलागले. या िाऱ्या रागांत सवस्ताराि वाव आह ेपण त्याचबरोबर माऱ्याच्या, ग ंजिाच्या जागाही सिसित आहते ह ेलक्षात येईल. 

द िराही एक सविेि अिा की या रागांचे चलिही बरेचिे िरळ आह.े गायकीला प न्हा िरलतेकडे खेचण्याचे श्रेय सकरान्याला द्यायला 

हव.े 

गायकीची गती सवलंसबत ठेवावी लागली कारण त्यासिवाय स्वररंजि अिक्यच. आसण याचाच उपसिद्धांत म्हणिू 

तालाला फक्त िेवटच्या तालखडंाप रतेच महत्व प्राप्त झाले हहेी आपण पासहलेच. ताल अिा तऱ्हिेे एक िेहमी अडसवणारी व 

आसवष्ट्काराि बंसदस्त करू पाहणारी चौकट ि राहता एक मवाळ चक्र बिले. मिःपतू लांबीच ेव आकृतीचे आलाप सिसविघ्िपण े

करावयाची िवय या सकरािा तालकल्पिेिचे रूढ केली. 

किराना तंत्रकिशेष 

राग व ताल यांच्या सकरािा-कल्पिांच ेपररणाम वर िांसगतले. या दोन्हींचा समळूि झालेला एक पररणाम म्हणजे गाण े

िोपे वाटू लागले. तांसत्रक करामत, सविेि तयारी िितािाही गाण े िक्य आह ेअिे वाटू लागले. अर्ाित स्वरिाधिाही कठीणच 

महाराष्ट्राला स्िरामध्ये ग ंगण्याचे िेड लािणारे  

किराना घराणे 

अिोक दामोदर रािडे 
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अिल्यािे ही िमजतू काही सततकीिी खरी िव्हती. पण अिी िमजतू सिमािण करण्याइतका तंत्राचा व तयारीचा कमी बडेजाव सकरािा 

गायकीत म ख्यत: आढळल्याि ेगायि-वादि हा धंदा म्हणिू करू ि इसच्िणारे पण गाण्याची हौि अिणारे बरेच लोक या स्वरमागािच े

पाईक झाले. 

आवाजाचा लगाव व िब्दोच्चार याबाबतीतल्या सकरािा तंत्रसवििेांचा एकत्र सवचार केला पासहजे. आवाज गोल 

लावण्यात स्वर लवकर लागण्यात मदत होत अिावी. याला कारण हचे की त्याम ळे गळ्यातूि प ढे िटकणारा हवेचा प्रवाह सियंसत्रत 

करण्याि जादा मदत समळत अिावी. स्वर लावणे म्हणजे सवसिष्ट प्रमाणात व सवसिष्ट जोरात आतिू बाहरे पडणारा हवचेा प्रवाह रोधण े

होय. यात 'आ'काराि ेगात अितािा ओठ, जीभ, इ. अवयवाची फारिी मदत होत िाही. उलटपक्षी 'ओ'कारािे गाण ेवा इतर कोणतीही 

अक्षरे घऊेि गाण े यात या अवयवांची असधक मदत अपररहायि ठरते. सकरान्यात बोलआलापांचे प्राच यि सदिते ते याम ळेच. 

बोलआलापाच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबर एकंदर गायिसक्रयेत एक अखंडता आली ह ेमान्य करायला हवे. आलापाितंर ताि बोलताि 

घणे ेयापके्षा आलापािंतर बोल आलाप घऊेि मग बोलताि व ताि अिा क्रम ठेवण ेह ेअसधक ि िंगत सदिते. आधीच्या व ितंरच्या 

गािावस्र्ांच ेअि क्रम ेअलगद बाजलूा जाण े व पायरी पायरीि े प्रवेि करण ेअिा दोन्ही गोष्टी बोलआलापाच्या प्राच यािम ळे िक्य 

होतात व या बाबतीत सकरान्याच्या गायकांिी लक्षणीय कामसगरी केली. 

यालाच अि िरूि िब्दोच्चाराबाबतची सकरािा घराण्याची भसूमका तयार झालेली अिल्याि े पररणामही यातूिच 

उद्भवले. आलाप व बोलआलाप यात बोलआलापाचचे प्रमाण वर ि चसवलेल्या कारणांम ळे वाढते रासहले. आसण याचा पररणाम बोल 

ह े बोलआलापांिाठीच अितात अिा िमज झाला. त्यात प न्हा सकरान्याचा गािोच्चारच 'ओ' अिल्यािे बोलांिा स्वतःची अिी 

िादाकृती रासहलीच िाही. आलाप हचे लक्ष दणे्यािारखे हा िमज सकरान्याम ळे महाराष्ट्रात असधक दृढ झाला. कारण इतर घराण्यात 

(िब्दांच ेअर्ि ि कळले तरी) िब्दांच ेउच्चार कळतात व त्यांची िादाकृती जाणवते, पण सकरान्यात िविच 'ओ'कार! जे जाणवत िाही 

सतकडे लक्ष दणे्याच ेकारण िाही ह ेउघडच आह.े 

कधी लयकारी तर कधी तािबाजी, कधी िरळिोटपणा तर कधी गसणती पद्धतीिे रुक्षपणा या दोिांचा वाढता प्राद भािव 

सकरान्यािे रोखला हचे त्याचे वैसिष््टय. अर्ाित इतर घराणी या िाहीतर त्या टोकाला गलेी त्याचप्रमाण ेसकरान्याचेही झाले. पण एका 

अर्ािि े इतर घराण्यांिी एकंदर प्रयत्ि िमन्वयाचाच ठेवला होता. सकरान्याि े मात्र िमन्वय म्हणज े तडजोड अिेच मािले व अिा 

तऱ्हचे्या व पद्धतीच्या प्रयत्िांकडे िपिेल पाठ सफरसवली. एका घटकाला िवािसधकार दणे्याची भसूमका क्रांसतकारक खरीच, पण ती 

एकांसतकच. आसण याम ळे सकरान्याच्या बाबतीत लोकांच्या भसूमकाही पे्रम सकंवा द्विे या पद्धतीच्याच राहतात. 'सकरान्याखेरीज गाण े

क ठेच िाही' इर्पाििू एकदम 'सकरान्यात गाणचे काय, काहीच िाही' अिी मटे सहरीरीि े मांडली जातात. याला कारण एकच की 

सकरान्याि े स्वीकारलेली भसूमका जरा असधकच कडवी होती. मान्य त्या िवि िांगीसतक कल्पिांवर त्याम ळे मलूाघाती वार झाले. 

कोणतीही एकांसतक भसूमका पणूिपण ेित्य अि ूिकत िाही. कारण कोणतेच िंगीत िंपणूित: एकखांबी, एकतत्त्वधारी अि ूिकत िाही. 

अिा तऱ्हिेे उभारलेली इमारत धरच घऊे िकत िाही. सकरान्याच्या स्वरप्रमाणतेचे तिेच झाले. आसण प्रत्यक्षात घराण्याचे िंस्र्ापक 

अब्द ल करीम खां यांच्याखरेीज कोणीही तडजोड केल्यासिवाय आपली गायकी बिसवली िाही. 

स्वरप्रमाणतेच्या तत्त्वात अि स्यतू अिलेली स्वरकल्पिाच र्ोडीिी िदोि आह.े स्वर हा सबंद ूिििू प जं आह ेह ेखरेच, 

पण हा स्वरप ंजि द्धा इतर स्वरप ंजांिी हातसमळवणी करूिच सिद्ध होत अितो. स्वर हा गायिात केवळ स्वर म्हणिू ि यतेा सवसिष्ट 

रागातला वा सवसिष्ट स्वरध िीतला घटक म्हणिू येत अितो. त्या एका प्राणस्वरालाच म ख्य माििू रंगवीत राहण्यात 'स्वर हा िमग्र 

रागाकृतीचा एक घटक आह'े ही गोष्ट सकरािावाले सविरले. रागाचा प्राणस्वर हा एकटा काही रागाि मतूि करू िकत िाही. तो फार तर 
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त्याच्या म ख्य प्रकृतीच ेिचूि करतो. तेव्हा एक स्वर तपिीलवार िोधण्यात राग वाढतो अिे िमजण ेच कीच ेआह.े सकरान्यात होतो तो 

स्वरसवस्तार, रागसवस्तार िव्ह.े झाड हाती घट्ट धरूि ठेवण्याच्या भरात अरण्य िजरेतूि ि टाव े अिा सकरान्याचा प्रकार झाला तो 

याम ळेच! स्वर रागसवसिष्ट अितो ह े मलूतत्त्व सकरािावाले सविरले. रागाची मतूी िमोर उभी करावयाची म्हटल्यावर फक्त चेहराच 

रंगविू किे चालेल? एखाद्या चेहऱ्याच ेिौंदयि त्याच्या िासिकेत आह ेयाचा अर्ि चेहऱ्यासिवायही िासिका चालेल अिा होत िाही. 

एखाद्या रागाचा प्राण एखाद्या स्वरात अितो याचा अर्ि इतकाच की त्या रागाच्या िंदभाित तो स्वर फार महत्त्वाचा. तोच फक्त 

महत्त्वाचा अिे िव्ह.े 

स्वरकल्पिेच्या अि िंगािेच सकरान्याला असभप्रते रागकल्पिेचहेी सववचेि बरेचिे येऊि गलेे. या रागकल्पिेम ळे राग हा 

िंपणूि िमोर उभा राहण्याची िक्यता िाहीिी होते. जवळजवळ अिणाऱ्या रागातील िकू्ष्म भदेांकडे द लिक्ष होते. रागसवस्तार काहीिा 

ढोबळ होऊ लागतो. रागस्वरूपाबाबत एक प्रकारचे िंसदग्धपणाच ेआवरण गाण्याभोवती िेहमीच तरंगत राहते. अिा तऱ्हचेा पररणाम 

सकरान्याच्या द िऱ्या दजािच्या (व काही वेळा पसहल्या दजािच्या गायकांतही) आढळतो. आसण या तऱ्हचेे गायक मोठ्या िंख्येि े

गायिक्षेत्रात वावरत अितात ह ेलक्षात घतेा महाराष्ट्राच्या आस्वादिक्तीवर झालेला पररणाम िहज ध्यािात येईल. कािावर ढोबळ 

आसवष्ट्कारच जर िारखा पडत रासहला तर त्याच तऱ्हचेे गायि िमज ूलागते, इतकेच िव्ह ेतर हचे खरे गाण ेअिाही िमज होत राहतो. 

किरान्याचा तालकिचार 

रागाकृतीप्रमाणचे तालाकृतीबाबतही सकरान्याकडूि याच तऱ्हचेा पररणाम झालेला आह.े तालाचा फक्त िेवटचा खंडच 

असस्तत्त्वात अिल्यािारख े गात रासहले की तालाला आकृती या िात्याि े सतलांजली सदल्यािारखचे होते. ठाय लय व एकंदर 

तालसवियक सकरािाप्रणीत भसूमकाच अिी आह ेकी त्याि िार कोणताही ख्याल कोणत्याही तालात गायला तरी चालतो. वास्तसवक 

पाहता ख्यालि द्धा एक बंसदि अिते. सवसिष्ट तालाच्या व्यसक्तभतू आकृसतबंधािी िकू्ष्म पण सिसित िाते िांगतच प्रत्येक ख्याल 

अवतरत अितो. अिा पररसस्र्तीत सवसिष्ट ख्यालाची कोणत्याही तालािी िांगड घालण े म्हणजे ख्यालाच ेिौंदयि िष्ट करण े होय. 

सकरान्याि ेह ेफार मोठया प्रमाणावर केलेले आह.े 

आलाप प्रसक्रयेतही तालाच्या आकृतीला िेद दते, तर कधी िमांतर अिा तऱ्हिे े चलि अिल्याम ळेच एकंदर 

आसवष्ट्कार रूप धारण करत अितो. तालाच ेखािे ह ेकधी कधी आलापात वाक्यातील सवरामसचन्हांप्रमाण ेकाम करतात - आलाप जे 

िांगत अितो त्या िाऱ्याला एक प्रमाणबद्धता दऊेि जातात. तर कधी तालाच्या आकृतीतील महत्त्वाच्या मात्रा आलापाला - एकाच 

आलापाला वेगवेगळे िेद दऊेि वेगवेगळी आकृती प्रदाि करतात. अिा रीतीि ेताल हा कधीच सिसष्ट्क्रय िितो आसण सकरािा परंपरेत 

िमजला जातो तिा केवळ अडचण करणाराही िितो. त्याची भसूमका अकरणात्मक व अडचण करण्याची अिते ह ेगहृीत धरण्यात 

सकरान्याि ेगायिाचा सवकाि उगाचच क ं ठीत केला. दोि हात अिलेल्या माणिािे डाव्या हातािेच िवि कामे करण्याचा पण करावा यात 

काय िाधते?  

आता रासहल्या आवाजाचा लगाव व िब्दोच्चार या बाबी. 'ओ'कारय क्त आवाज लावण्यामागील भसूमकेचा सवचार 

केलेलाच आह.े अिा अक्षरिः 'िब गोलंकार' उच्चाराम ळे गाणाऱ्याला िोयीस्कर जाते ह्याचीही कारणमीमांिा केलीच आह.े प्रश्न 

एवढाच की ही 'िोयीच े जाईल ते कराव'े ही भसूमका एकदा स्वीकारल्याम ळे आपल्या स्वरप्रमाणतेच्या मलूतत्त्वालाच हरताळ 

फािण्याचे महापातक सकरान्याला करावे लागले. 'ओ'कार ितत लावण ेह ेकृसत्रमच, मग याच आवाजािे तािेतही जाण्याि अवघड 

वाटावे हहेी स्वाभासवक. तेव्हा लगेच तो 'ओ'कार िोडूि सकरािावाले आपला आवाज तािपे रता बदलतात. आवाज तािेत सिम ळता 

होण ेही गोष्ट िाविसत्रक आह.े पण सिम ळता होण ेआसण द िराच माणिू गात आह ेअिे वाटण्याइतका तो तािपेयंतच्या आवाजातूि 
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सभन्ि वाटण े यात जमीि-अस्मािाचा फरक आह.े आसण एवढ्यािहेी भागत िाही. अिैिसगिक िंर् लय, अस्वाभासवक गािोच्चार 

याम ळे आपला ि रेलपणा तािेत कायम राखण े सकरान्याला अिक्य होते आसण गमकाच्या िावाखाली तािचेा आभाि सिमािण 

करण्याचा कणि री प्रकार चालू राहतो. गमक म्हणजे प्रत्येक स्वराि आजबूाजचू्या स्वरांच्या कणािकट लावण ेयाचा अर्ि िविच स्वर 

कणि री लावण ेिव्ह!े सकरान्याच्या तािांचे स्वर व त्यांच्या आकृत्या यात िरिकट 'अदंाजपचंे' प्रकार वाटतो. यामागील कारण ेही 

अिी आहते. 

स्िरतत्तिांचे न िसान 

अिला तािचेा प्रकार रूढ करूि सकरान्यािे िवाित मोठे ि किाि केले अिेल तर स्वरतत्त्वाच.े गायिवादिात िविव्यापी 

अिलेले ह ेतत्त्व िोयीि िार बाजलूा ढकलता येते अिी िमजतू िवख्या रसिकाची (तरी) झाल्याि िवल काय? आसण द िरा घातक 

पररणाम सकरान्याच्या तािेि े केलेला आह.े ताि म्हणजे जलदगती आवाजांच ेअर्िहीि भेंडोळे िव्ह.े तािमेागे आलापसक्रयेच े िंसचत 

अिते. ताि म्हणजे आलापसक्रयचे्या परंपरेत बिणारी जलदगती आकृसतमयता होय. िांगीसतक ि िंगतीच्या मलूभतू तत्त्वाला धाब्यावर 

बिसवल्याम ळे सिरर्िक तािबाजीचे आज जे ख ळ सपकले आह े त्याला रस्ता मोकळा समळाला. तािेच्या प्राच यािचा दोि र्ोडािा 

जयपरूकडेही जातो, पण ताि अर्िहीि करूि टाकण्याच्या भयािक िांगीसतक अत्याचाराि सकरान्याइतके द िरे कोणीच जबाबदार 

िाही. 

ख्यालाचे अकतक्रमण 

राहता रासहला िब्दोच्चार. िब्दोच्चार िवित्र गोल अिल्याि ेिब्दाची अिी स्वतंत्र िादाकृती सिद्धच होत िाही. आता 

हीच पद्धती सकरान्याि ेिब्दांिा सजरे् अर्िवाहक म्हणिूच महत्त्व अिते सतरे्ही लाग ूकेली. ठ मरी वा िाट्यिंगीत येरे्ही िब्दोच्चारांची 

हीच पद्धती रासहल्याि े याही प्रकारांचे ख्यालच करूि टाकले. सजरे् िब्द व स्वर यांच ेअसस्तत्त्व व महत्त्व सिरसिराळे अिते सतरे्, 

महाराष्ट्रात ठ मरी खऱ्या अर्ाििे अवतरली िाही. याला ठ मरीचे ख्याली गाण ेबरेचिे जबाबदार आह.े ठ मरीिारखा िमदृ्ध व कलापणूि 

प्रकार महाराष्ट्रात ि फोफावण्याि वरील ख्यालाचे झालेले असतक्रमण कारणीभतू आह.े 

घराणे नव्हे, प्रिृत्ती 

सकरान्यािे इतर घराण्यांपेक्षा एकांसतक व कडवी भसूमका घतेली व आपला िवताि भा स्र्ापला. याच ेफायदतेोटे काय 

काय झाले त्याचे काहीिे तपिीलवार सववेचि वर केले आह.े अर्ाित घराण्याच्या चौकटीबाहरे जाऊि आपला गायििंिार र्ाटणारे 

उच्च दजािचे कलावंत सकरान्यात आहतेच. पण त्यांिा स्वरप्रमाणता व राग इ. बाबतची कडवी सकरािा भसूमका िोडल्याखरेीज आपली 

िांगीसतक श्रेष्ठता सिद्ध करता आलेली िाही. सकरािा ह ेघराण ेिििू एक प्रवतृ्ती आह ेअिे म्हणण्याचा मोह होण्याइतकी सकरान्याची 

कामसगरी मोलाची आह ेह ेमात्र खरेच. 

 

 


