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ण िंदुस्थानी सिंगीत 
 

प्रास्ताणिक 
 

गिंर्ीरपणे लवचार करावयाचा म् टल्यास ल िंदसु्थानी अलर्जात वा किासिंगीत आव् ानेच दते असते - मखु्यत: आपल्या 

अनेक, ब ुलवध आलण सिंपन्न सािंस्कृलतक सिंदर्ाांमळेु. 

त्याचे असे आ े की आलदम, िोक, धमभ/र्लि, जन या इतर पाच सिंगीत प्रवा ािंनी काय काय दऊे केिे ते न उमजिे 
तर ल िंदसु्थानी सिंगीतसिंलचताचा कोणता ी अभ्यास परुा  ोणार ना ी. अशा जालणवेतूनच या पाच कोटींतीि सिंगीतािंनी 
परुलविेल्या दवु्यािंच्या आधार ेएकिं दर सिंगीतपरिंपरचे्या डो ात बड्ुया मारायिा सरुुवात करून आता मिा पिंचवीसावर अलधक 
वर् ेिोटिी! सिंगीत समग्रतेने समजावे या उद्देशाने जवळजवळ समान तीव्रतेने (पण कमी-अलधक यशस्वीपणे) मी सिंगीत 
लशकतो, लशकवतो, सादर करतो, आलण रचतो - कारण असे केल्यालशवाय र्ागणारच ना ी. 

र्ारत दशेात इतक्या प्रलतर्ाविंतािंनी, एवढा दीघभकाळ व इतके काम करून ठेविे आ े की मौलिक, म् णजे पूणभत: 
नवीन का ी करणे असिंर्वच! तेव् ा प्रस्ततु प्रयत्न मौलिकतेचा दावा करत ना ी याची नोंद घ्यावी. मिा सिंगीतात िार्िेल्या 
का ी अिंतदृष्टी इतरािंबरोबर वाटून घ्याव्या, शोधकािंना ल िंदसु्थनी सिंगीतातीि का ी र स्यािंची ओळि करून द्यावी यासाठी  ा 
िटाटोप आ े. 

इलत ास, उपपलत्त आलण सौंदयभलवचाराच्या पार्श्भरू्मीवर केिेिी ल िंदसु्थानी किासिंगीताची  ी चचाभ सिंगीत 

ऐकणाऱयािंच्या ी तारा जळुवायिा सा ाय्य करिे अशी आशा आ े!  

अशोक दा. रानडे 
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१ भारतीय सिंगीत : कोणि ि लक्षिे 

 

ल िंदसु्थानी अलर्जात सिंगीताचा प्रसार कोणकोणत्या प्रदशेात झािा आ े ते पा ायचे ठरलवल्यास र्ारताच्या राजकीय 

नकाशाच्या सीमा  ादरतात - जणू काय त्यािंच्यावर िादिेल्या बिंधनािंचा लनर्ेध म् णून! कारण साध ेआ े. वापरल्या जाणाऱया 

सािंगीलतक स्वरािंची सिंख्या, सिंमत स्वरसप्तके, आवाज िावण्याच्या पध्दलत, रूढ असिेिी वादे्य, उपयोगात येणार ेताि, प्रचलित 

सािंगीलतक प्रतीके आलण सिंबिंलधत िोकािंचे सिंगीतलवर्यक एकूण वळण - वगैर ेकसोट्या िावल्या तर अस ेलदसते की या सवाांमळेु 

तयार  ोणारा सािंगीलतक नकाशा राजकीय मानलचिािा झगुारून दतेो! िर ेपा ता असे लदसते की अरब राष्टे्र, अफगालणस्तान, 

पालकस्तान, इराण, बािंगिादशे, मध्य आलशयातीि दशे, लतबेट, नेपाळ आलण र्ारत या दशेािंतीि सिंगीतात साम्य वाटते.  े प्रदशे 

व त्यातीि रल वासी यािंना अिग ठेवणाऱया र्ौगोलिक-राजकीय सीमाररे्ा सािंगीलतक साम्यामळेु धूसर  ोतात. म् णूनच बऱयाच 

सिंगीतलवचारकािंचे असे मत आ े की लविगतावादी, लविारी शिींना तोंड दणे्यासाठी एक नवीन सािंगीलतक नकाशा प्रचारात 

आणिा पाल जे.  ा लवचार जरी म त्त्वाकािंक्षी वाटिा तरी एवढे माि िर े की असल्या िटाटोपाने आपल्यािा मानवाच्या 

सिंकलित वारशाची जाणीव  ोईि इतकेच नव् े तर त्यालवर्यी आपल्या मनात अलर्मान लनमाभण  ोईि. ल िंदसु्थानी सिंगीतसधु्दा 

अनेक र्ार्ा बोिणाऱया, लवलवध धमभ आचरणाऱया ब ुलवध विंशािंच्या प्रयत्नािंचे फलित  ोय. म् णून लवचारावयाचा पल िा सवाि  ा 

: ल िंदसु्थानी किासिंगीत म् णजे काय? 

इलत ासाची साक्ष अशी की गोंधळवून टाकण्याइतक्या लवस्ततृ व लवलवध र्ारत दशेाची ओळि पटून तो समजणे सोपे 

जावे यासाठी वािंलशक, र्ौगोलिक, र्ालर्क, आलण धालमभक लनकर्ािंवर अवििंबून रा णाऱया आक्रमकािंनी ल िंदसु्तान  ा शब्द प्रथम व 

प्राचीन काळी वापरिा. त्यािंच्या नजरते ल िंदसु्तान मखु्यत: आयभ असून त्याचा लवस्तार उत्तर र्ारतापरुता मयाभलदत  ोता. 

नमभदचे्या वरच्या बाजूचा आलण बिंगाि, लब ार व ईशान्येचा प्रदशे वगळून त्यािंचा ल िंदसु्तान लसध्द  ोई. या र्ागािंत ब ुतेक वस्ती 

ल िंद ुधमीयािंची  ोती. र्ालर्क दृष््टया, आजच्या सिंज्ञा वापरून बोिावयाचे तर या रल वाशािंचा व्यव ार इिंडो-यरुपीअन र्ार्ािंतून 

 ोत  ोता. ऐलत ालसक शिीच्या कायाभमळेु र्ारताची  ी प्राचीन व्याख्या बदििी. उदा रणाथभ, इ.स. ६०० ते इ.स. १२००च्या 

दरम्यान (आजच्या र्ारतीय सिंस्कृतीच्या बऱयाच बाबी समजण्यासाठी  ा कािििंड म त्त्वाचा ठरतो) ल िंदसु्तान अलधकालधक 

ब ुविंशीय, ब ुसािंस्कृलतक, ब ुर्ालर्क तसाच ब ुधमीय बनत गेिा. या कािापासून या दशेाच्या सीमािंमध ेबिंगाि, लब ार, म ाराष्ट्र 

वगैरेंचा समावेश  ोऊ िागिा. सवभ प्रकारची लवलवधता  े त्याचे िक्षण िक्ष वेधून घेऊ िागिे.  

आज जम्मू-काश्मीर, पिंजाब,  ररयाना, उत्तर प्रदशे, लब ार, पलिम बिंगाि, आसाम, मेघािय, लमझोराम, लिपरुा, 

अरुणाचि प्रदशे, नागािडँ, गजुरात, मध्य प्रदशे, ओररसा आलण म ाराष्ट्र या प्रदशेािंत ज्या सिंगीतपध्दतीचा प्रसार आ े लतचा 

बोध ल िंदसु्तानी या शब्दाच्या वापराने  ोतो. आधी सचुलवल्याप्रमाणे अफगालणस्तान, पालकस्तान, बािंगिादशे आलण नेपाळ  े दशे 

म् णजे आपण चचाभ करत असिेल्या पध्दतीच्या लवस्ताररत सीमा  ोत. अथाभतच ल िंदसु्थानी पध्दतीत रूढ असिेल्या 

सिंगीतरचनािंत या प्रदशेातीि र्ार्ा व बोिींचा कमी-जास्त उपयोग झािेिा लदसतो. प्रस्ततु सिंगीतसिंस्कृती लवलशष्ट विंशािंशी 

लनगलडत ना ी. या पध्दतीत ल िंदू आलण मलुस्िम धमाांशी सिंबिंलधत कल्पनािंचे पूणभ मीिन झािेिे लदसते, पण इतर धमाांशी सिंबिंलधत 

बाबी कोणत्या ी रीतीने लनलर्ध्द मानल्या जात ना ीत.  

किासिंगीत या शब्दाने कदालचत बाचकल्यासारिे  ोईि कारण सवभ सिंगीत किात्मक असते या कल्पनेची आपल्यािा 

सवय झािी आ े! इथे थोडे मागे वळून पा णे फायद्याचे ठरिे. क्िालसकि  ा इिंग्रजी शब्द लिलटशािंनी अठराव्या शतकात 

वापरायिा सरुुवात केिी. प्राचीन ग्रीक व िॅलटन परिंपरािंतीि लनयमच आलदनमनेु आदशभ मानून लनमाभण  ोणाऱया िलितकिा व 

वाङ्मय यािंना उद्देशून ती सिंज्ञा वापरिी जाई. ज्या कृतींना रोमलँटक म् णता येईि त्या कृतींपासून वेगळ्या ठरणाऱया कृतींचे वणभन 

करणे या सिंज्ञेमळेु जमावे  ा ी एक  ेत ु ोता. पण ल िंदसु्तानी अलर्जात (म् णजे क्िालसकि) सिंगीताचा र्ारत दशेाच्या प्राचीन 

सिंगीताशी तसा जवळचा सिंबिंध नव् ता. यालशवाय अलर्जात म् णजे वापराची दीघभकािीन परिंपरा लकिं वा लवलशष्ट लनयमािंशी 

असिेिे वा नसिेिे बािंधीिपण इ. कसोट्या िावायचे ठरलविे तर र्ारत दशेात रूढ असिेल्या पाच ी सिंगीतकोटींना - आलदम, 
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िोक, किा, र्लि, जन - या पाचािंना अलर्जातपणाचा दावा स जपणे करता येईि! या व्यलतररि आणिी एक बाब ध्यानािंत 

घेतिी पाल जे. क्िालसकि या सिंज्ञेचा र्ारतीय सिंगीताच्या सिंदर्ाभत वापर करणाऱया आधीच्या िोकािंचा अलर्प्राय र्ारतीय 

सिंगीत कमी गलतशीि व प्रगत आ े असाल   ोता! अनेकदा, या िोकािंनी र्ारतीय सिंगीताची तिुना पालिमात्य परिंपरचे्या नष्ट 

आलण अवशेर्रू्त प्राचीन सिंगीतािंशी केिी आ े. र्ारतीय सिंगीताच्या अपार लवलवधतेमळेु आपल्या स्वत:िा पररलचत कल्पना, 

सिंज्ञा व उपपत्ती पािात्त्यािंनी िागू करणे नैसलगभक  ोते, पण नेमके अथभ व आशय ध्यानी घेतिे तर यािंतून आकारािा आिेिे 

दृलष्टकोण न्याय्य ठरत ना ीत. नवे, लिलटशप्रणीत लशक्षण घेतिेिे र्ारतीय िेिक व लवचारविंत ी क्िालसकि  ीच सिंज्ञा वापरत 

राल िे, पण  ा केवळ रेंगाळत रा णाऱया वसा तवादाचा परुावा  ोय. माि अस ेअसिे तरी ी, आज अलर्जात सिंगीत  ी योजना 

शब्दािंचा सैि वापर आ े  े जाणून जर ‘म्यूलझक क्िालसकि’ म् णजे ‘किासिंगीत’ असे मानावयाचे ठरलविे तर वरीि तपशीि 

ध्यानी घेणे गरजेचे आ े.  

सदुवैाने आज पररलस्थती बदििी असून अलधक लवचारपाि दृष्टीकोण शक्य आ े. सिंबिंलधत प्रश्न स्पष्ट व् ावा म् णून पढेु 

किासिंगीताच्या िास िक्षणािंचा लवचार निंतर करण्यात येईिच. पण कोणती ी एिादी सिंगीतकोलट प्रत्यक्षत: आपल्या लवचारािंत 

नसिी तरी ी लतच्यालवर्यी तचु्छता न बाळगता आपल्या आस्थेचा लवर्य  ोणाऱया सिंगीताचे लववेचन करण्याची र्ारतात लवशेर् 

िबरदारी घेतिी पाल जे. कारण सवभ सिंगीतकोटींची न्याय्यता समान आ े व प्रत्येकीचे आपापिे असे प्रयोजन ी आ े. आपण 

वापरत असिेल्या सिंज्ञाविीत र्ोवतािच्या लवलवधतेलवर्यीच्या या आपल्या आदराचे प्रलतलबिंब पडिे पाल जे.  

 

 

चचेच्या या टप्प्यावर आपल्या सिंगीतपरिंपरािंच्या एकिं दर चौकटीकडे थोडे िक्ष दणेे गरजेचे आ े. आजच्या र्ारतात 

सिंगीतलनलमभती करणाऱया सिंगीतसिंस्थािंची सिंख्या प्रचिंड म् णण्या इतकी लवपिु व थक्क करण्याइतकी लवलवध आ े. गायक-

वादक, रचनाकार, साथ-सिंगतकार इ.चा यािंत समावेश  ोतो. आणिी का ी बाबी ी ध्यानात घेण्यासारख्या आ ेत. र्ारताची 
िोकसिंख्या जगाच्या सिंख्येच्या जवळजवळ १६ टक्के आ े. अनेक शतके - तसेच मोठ्या सिंख्येने, जगातीि आठ मखु्य 
धमाांच्या पाईकािंनी र्ारत दशेास स्वग ृ मानिे आ े. लवकलसत म् णून मान्य झािेल्या र्ार्ािंची सिंख्या र्ारतात १८ आ े, तर 
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आजपयांत १८०० बोिींची गणना करण्यािंत आिी आ े. लशवाय यात र्र आ े २० नगर,े ४००० श र ेआलण लनयलमत 
वस्ती असिेिी साडेपाच िाि िेडी! आजची आकाशवाणी जवळजवळ ९८ टक्के िोकसिंख्येपयांत पोचते व दूरदशभन ी 
फार मागे ना ी. मदु्दा असा की या एकिं दर पररलस्थतीत सवभ कोटींचे सिंगीतप्रवा  दशेात शतकानशुतके वा त रा ावे याचे 
नवि ना ी.  

सवभ र्ारतीय सिंगीतकोटींना र्ारतािंत दीघभ परिंपरा आ े आलण म् णून अ-नागरी सिंगीतकोटींचे वणभन पालिमात्यािंना 
अनसुरून ‘पारिंपररक’ असे करणे स्वीकारा भ नव् े. या पार्श्भरू्मीवर किासिंगीताव्यलतररि ज्या पाच सिंगीतकोटी र्ारतात 
र्रर्राटीस आल्या आ ेत त्यािंचे सिंके्षपाने वणभन करणे आवश्यक ठरते. मग लनमाभण  ोणाऱया चौकटीत ल िंदसु्तानी 
किासिंगीताचे लववेचन करणे इष्ट ठरिे.  

 
आणदम सिंगीत 

आपिे िक्ष आकरू्भन घेणारी पल िी कोलट आलदम सिंगीताची  ोय. अनेक ऐलत ालसक कारणािंनी आलदम या सिंज्ञचे्या 
फि एका अथभच्छटेवर र्र दऊेन ती सिंज्ञा वापरिी जाते. घटक व त्यािंची रचना प्राथलमक स्वरूपाची असणे म् णजे आलदम 
अस ेब ुधा मानिे जाते.  ा वापर जर टाळिा तर या सिंज्ञेने का ी लवलशष्ट सािंगीलतक अनरु्व दणेाऱया सािंगीलतक िक्षणािंचे 
फार नेमकेपणे सूचन  ोईि. अस ेकेल्याने आलदम सिंगीत  े केवळ आलदवासी वा वनवासी वा लगररजनािंच्या जमातींनी लनमाभण 
केिेिे नसते असे ध्यानात येईि. पढेु नोंदिेल्या, वा त्यासारख्या इतर सिंगीतलवशेर्ािंचा आढळ फि आलदवासी जमातींच्या 
सिंगीतातच ने मी  ोतो असे जरी म् टिे जात असिे तरी श रािंत वा नगरािंत नागरी िोकसमू ािंनी लनमाभण केिेल्या 
सिंगीतात ी  े लवशेर् आढळतात अस ेिक्षात आल्यालशवाय रा णार ना ी. म् णूनच एक प्रकारचे लवरोधार्ासात्मक लवधान 
इथे करावेस ेवाटते : आलदवासी जमातींचे सवभ सिंगीत आलदम नसते, पण आलदवासी नसिेल्या िोकािंचे का ी सिंगीत आलदम 
असते! उदा. नागरी लनलमभतीचे लडस्को वा रॅप सिंगीत  े आलदम  ोय, तर गोंडािंच्या एिाद्या लववा गीताच्या रचनेत व 
सादरीकरणािंत इतकी गुिंतागुिंत असते की तेवढ्यापरुते का  ोईना, त्या गीतािा आलदम म् णणे अशक्य. लवलशष्ट सिंगीतातून 
िार्णारा अनरु्व काय प्रकारचा आ े व त्या त्या सिंगीताचे बािंधणीचे मखु्य लवशेर् कोणते याचा लवचार सिंगीताची ओळि 
पटलवण्यासाठी करावयाचा असतो.  े ध्यानात ठेविे की एकूण मामिा गोंधळवणारा ना ी  े पटेि.  

प्रमखु लक्षिे :  

आलदम सिंगीताच्या ब ुतेक उदा रणािंत गाणे, नाचणे व वादे्य वाजलवणे एकि येतात. केवळ नाच वा गाणे म् णता येईि 
अस ेआलदम सिंगीत सापडणे लवरळा. ने मीच्या पध्दतीने अस ेसिंगीत समजून घेणे वा त्याचा आस्वाद घेणे अवघड ठरण्याचा 
सिंर्व असतो. र्ारतीय जनजीवनाचे लनयमन करणाऱया तीन चक्रािंना प्रलतसाद दणे्याच्या गरजेमधून आलदम सिंगीताचे सिंयोगी 
रूप लसध्द  ोत असावे. लदवस-राि, ऋतू व जन्म-मतृ्य ुया तीन चक्रािंचे इथे स्मरण करावे. या चक्रािंना प्रलतसाद दणे्याच्या 
जादा जबाबदारीमळेु आलदम सिंगीत केवळ सिंगीत  वे म् णून अलस्तत्त्वात येत ना ी. लनसगभ धरून इतर उच्चतर शिींना 
उद्देशून ते सादर  ोते असे िािीने वाटते. या सिंगीताचे  े आवा क प्रयोजन त्याच्याशी लनगलडत धमभकािंडात ी लदसून येते : 
आलदम सिंगीताच्या लनलमभतीत, सादरीकरणात तसेच त्याच्या रक्षणात ी कमभकािंडाचा आढळ  ोतो.  

आलदम सिंगीत म् णजे सवाांकरता, सवाांसाठी व सवभ प्रसिंगािंसाठी असणार ेसिंगीत असे म् टल्यास अलतशयोलि  ोणार 

ना ी. प्रस्ततु सिंगीत लनमाभण केिे जात असता सवाांनी या ना त्या नात्याने स र्ागी  ोण्याची अपेक्षा इतकी असते की आलदम 

सिंगीतात वेगळा असा श्रोता नसतो असे म् टिे पाल जे. केवळ ऐकण्यािंत गुिंतणे क्वलचतच! एकूण समू ाची रू्लमका इतकी 

म त्त्वाची असते की सिंगीत लनलमभतीची जबाबदारी एकट्यादकुट्या रचनाकारावर नसून लवलशष्ट सािंस्कृलतक गटावर असते अस े

म् टिे जाते. सवभसाधारणत: अस े लदसते की मानवी जीवनाच्या सामूल कतेच्या अिंगावर र्र दणेाऱया घडामोडींमध्ये समू ािा 

एकि बािंधणाऱया  घटकाची कामलगरी ियीकडे सोपलविेिी लदसते. म् णूनच अगदी नैसलगभकपणे, आलदम सिंगीतात सरुावटीपेक्षा 

ियीिा जास्त वाव लमळतो, इतकेच नव् े तर अनेकदा या सिंगीतातीि ियीचे अिंग सरुावटींपेक्षा अलधक आकर्भक असते. 

एकिं दरीने पा ता आलदम सिंगीतात सिंगीतापेक्षा गीतािा जास्त म त्व असते, आलण तरी ी आलदम गीत ने मीच्या 

गीताच्या व्याख्यािंना उतरिे अशी  मी दणेे अवघड आ े, कारण या कोटीत वापरिे जाणार ेलनकर्च लनराळे असतात.  
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आलदम सिंगीताच्या लनलमभतीत, ग्र णात वा आस्वादात का ी लनलित कसोट्या वापरल्या जात असतात आलण त्यामध े

गोडवा मोडतोच असे ना ी! या बाबीकडे मदु्दाम िक्ष िेचिे पाल जे कारण ब ुसिंख्य िोकािंची पक्की समजूत अशी लदसते की 

सिंगीत म् टिे की ते अपरर ायभपणे मधरु, गोड वगैर ेअसते व तसे ते  वेच! चािंगिे अन्न ने मी गोड असावे या म् णण्यात लजतके 

तथ्य लततकेच सिंगीत गोड असिेच पाल जे या आग्र ात! आलदम सिंगीतात ध्वलन  ा ध्वलन म् णूनच म त्त्वाचा मानिा जातो. र्ार्ा 

इ. ध्वनीच्या इतर व्यव ारािंत ध्वलन जर अथभपूणभ असेि तरच पसिंत केिा जातो - याच्या का ीसा लवरुध्द प्रकार आलदम सिंगीतात 

आढळतो असे म् टल्यास  रकत ना ी. 

बऱयाच वेळा आलदम सिंगीत स्वत:पेक्षा बा ेरच्या, दसुऱया कशाचे तरी प्रलतलनलधत्व करते आलण अशा पररलस्थतीत एक 

प्रकारच्या प्रतीकात्मतेने ते र्रिेिे लदसते. का ी बाबतीत ते दनैिंलदन जीवन व त्याच्या लवलवध अिंगािंना िगटून रा ते. एक वेधक 

पररणाम असा की सिंगीत लनमाभण करण्यासाठी साधारण वस्त ुव लक्रया योजल्या जातात. ऐकण्याच्या लक्रयेिा सिंगीतात मोक्याचे 

स्थान लमळणे सा लजक असते, पण आलदम सिंगीतात स्पशभ-सिंवेदनेिा ी जागा असते. उदा रणाथभ, एकमेकाचे  ात धरणे, 

पायािंनी जमीन इ. वर आघात करणे, शरीरावर  ातािंनी थोपटणे, वगैरेंना आलदम सिंगीतात वाव असतो, इतकेच नव् े तर अिंलतम 

पररणामािंत त्यािंचा र्रीव वाटा असतो. 

 

लोकसिंगीत 

ढोबळपणे बोिायचे तर असे म् णता येईि की र्ारतात लजतके र्ालर्क लवर्ाग आ ेत लततकी िोकसिंगीतेदिेीि आ ेत 

आलण म् णूनच अनेक सिंशोधक आता र्ारतालवर्यी बोिताना अनेक िोकसिंगीतपरिंपरािंकडे िक्ष वेधणे पसिंत करतात. माि सवभ 

प्रादलेशक परिंपरािंना का ी लवशेर् समान असल्याचे आढळते. यावरून िोकसिंगीत या कोटीच्या अलिि र्ारतीय स्वरूपाकडे, 

आलण त्याचबरोबर र्ारतीय सिंस्कृतीच्या एका लवशेर् एकात्मतेकडे आपिे ध्यान आकलर्भत  ोते.  

आलदम सिंगीताबरोबर तिुना करता िोकसिंगीत  ी कोटी स्वरधनुीने व्याप्त गीतािंनी प्रर्ालवत झाल्याचे जाणलवते. गीताची 

तिंिशधु्द व तपशीिवार व्याख्या फार गुिंतागुिंतीची ठरिे. पण गीताची दोन प्रमिु िक्षणे स ज िक्षात रा ण्यासारिी आ ेत : एक 

म् णजे गीतात दीघभ, अििंड ध्वलन  वा आलण दसुर ेम् णजे ते गणुगणुण्यासारिे  वे. 

िोकसिंगीतात वाद्यसिंगीताचा सिंचार एक प्रकार ेसवभि असतो. पण ते सवभ वेळी असून ी त्यािा आलवष्कारस्वातिंत्र्य माि 

ना ी असे म् टिे पाल जे. ब ुतेक वेळी गायक वा नतभकाच्या साथीसाठी वादे्य अवतरतात. वादे्य सिंगीताचा एकि आलवष्कार करत 

असतात तेव् ा ी मळुात गाणारा आवाज जे करतो त्याचीच नक्कि वा पनुरावलृत्त करण्याची त्यािंची धडपड चािू असते. इतकेच 

नव् े, तर ब ुतेक वेळा वाद्यािंची सािंगीलतक म त्ता ठरलवण्यासाठी एिाद ेवाद्य किं ठसिंगीताच्या लकती जवळ जाऊ शकते  ाच लनकर् 

िाविा जातो. 

लनलमभती, सादरीकरण, ग्र ण आलण ब ुधा सिंरक्षण या सवभ बाबतीत िोकसिंगीतात सामूल कतेची सत्ता असते. सामालजक 

रूढी, र्ौगोलिक स्थान, र्ार्ा वगैर े बाबतीतीि समानतेच्या बिंधनािंनी सिंघलटत झािेल्या, एकाच व्यवस्थेत गुिंफल्या गेिेल्या 

लवलशष्ट मानवी समू ाच्या सामाईक वापरासाठी िोकसिंगीत असते. सिंबिंलधत िोकािंचा सामलु क आलवष्कार म् णूनच 

िोकसिंगीताचा उगम  ोतो, अलर्सरण  ोते ते ी याच कारणाने आलण त्याचा एकिं दर व्यव ार चाितो तो ी एक सािंस्कृलतक उद्गार 

म् णून. 

िोकसिंगीतातीि अनेक प्रकार का ी असािंगीलतक जीवनव्यव ारािंशी लनलितपणे लनगलडत असतात. उदा रणाथभ, 

र्ारताच्या अनेक र्ागािंत लपकाची कापणी, धान्य कािंडणे वगैर े कामकाजाशी गाणी सिंबिंलधत असतात.  ी िोकसिंगीताची 

कायभबध्दता  ोय. यामळेु एक बाब स्पष्ट  ोते ती अशी की लवलशष्ट काम व सिंगीत यािंचा सिंबिंध म् णजे केवळ मानलसक पातळीवरचे 

सिंलदग्ध स अलस्तत्व वा एकि येणे नसते. त्यािंचा परस्परसिंबिंध केवळ सूचकतेपिीकडे जाणारा व अलधक मजबूत असतो. बऱयाच 

वेळा या असािंगीलतक जीवनव्यव ारामळेु लवलशष्ट िोकसिंगीतािा प्रयोजनच नव् े तर नेमकी बािंधणी ी लमळते. पररणामत: ते सिंगीत 

जास्त प्रत्यक्ष बनते व त्याची तत्काि-आवा कता अतिुनीय वाटते. 

अनेक वेळा असे म् टिे गेिे आ े की िोकसिंगीतािा आलद व अिंत नसतो. लवलशष्ट सािंस्कृलतक समू ाचे प्रालतलनलधक 

आलवष्करण म् णून पा ताना त्याचे जे अििंडत्व जाणवते त्यावर र्र दणे्याकररता ब ुधा असे लवधान केिे जात असते. स्थि-

कािाच्या अक्षािंवर सािंस्कृलतक समू ािंची नेमकेपणे स्थापना करता येणे दलुमभळात जमा असते. या कारणाने, समू ाबरोबर लनगलडत 
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िोकसिंगीत ी अििंडपणे वा ते राल िे असून ते अनालद-अनिंत आ े अस े लवधान केिे जाते. माि सवभसाधारण समज असतो 

त्यापेक्षा िोकसिंगीत बदिते असते, पण जरा लनवडकपणे. म् णजे असे की त्याची का ी अिंगे स ज बदितात तर का ी बदिाचा 

स्वीकार करण्यािंत बरीच िळिळ करतात. उदा रणाथभ, जास्त करून मनोरिंजक वाटणार े त्याचे पैिू धालमभक व धमभलवधींशी 

सिंबिंलधत पैिूिंपेक्षा िवकर बदितात. िास सािंगीलतक लवशेर्ािंलवर्यी बोिावयाचे तर, त्याच्या ियींत, सरुावटी वा चािींपेक्षा 

उशीरा फरक पडतो. िोकसिंगीतशास्त्र, सिंस्कृलतसिंगीतशास्त्र आलण इतर तत्सम अभ्यासके्षिे िोकसिंगीताच्या बदिाच्या प्रलक्रयेचा 

अलधक िोि लवचार करत असतात. 

अनेक कारणािंनी लवलशष्ट समू ाचे िोकसिंगीत लवलशष्ट कािििंडातीि किासिंगीताबरोबर द ेुरी नाते ठेवत असते. सिंबिंलधत 

किासिंगीताचे का ी लनवडक लवशेर् िोकसिंगीतात लझरपतात वा िदु्द िोकसिंगीतकारच का ी लवशेर् उचिण्याचे वा ते आपिेसे 

करण्याचा कसोशीने यत्न करतात. उिटपक्षी, िोकसिंगीताचे का ी लवशेर् साफसूफ करून आपल्या तयार व्याकरणात त्यािंचा 

किासिंगीताने समावेश केल्याची उदा रणे ी इलत ासात लवपिु आ ेत.  ी सािंगीलतक दवेाणघेवाण कोणत्या ी जीविंत सिंस्कृतीत 

ने मी  ोत रा णाऱया सिंगीतालर्सरणाचा एक र्ाग  ोय. कोणत्या ी एका प्रसिंगामळेु वा व्यलिमळेु अशी घटना घडिी वा ती 

रोििी गेिी असे म् णता येत ना ी. म् णूनच किासिंगीत व िोकसिंगीत यािंचे आपापिे लवशेर् एकमेकािंत आढळतात. उदा. 

िोकसिंगीतात राग सािंपडतात तर िोकसिंगीताची चिने वा िगाव किासिंगीतकारािंच्या सिंगीतसिंचािंत लदसून येतात. माि म् णूनच, 

या दोन कोटींमधे गोंधळ करण्यास परुसेे कारण ना ी! 

एिादा सािंस्कृलतक समू  व त्याचे िोकसिंगीत यािंचे नाते इतके लनकटचे असते की िोकसिंगीत म् णजे त्या त्या समू ाचा 

राष्ट्रीय आलवष्कार  ोय असे म् टल्यास न्याय्य ठरिे. उदा रणाथभ, इिंग्ििंडचे िोकसिंगीत  े त्या दशेाचे िास सिंगीत ठरिे, 

सवभसाधारणत: राष्ट्र  े राजकीय व सािंस्कृलतक दृष््टया एकसिंध दशे मानिा जात असल्याने िोकसिंगीत  े राष्ट्रीय सिंगीत मानिे 

जात असावे. पण र्ारतात माि प्रत्येक प्रािंताचे स्वत:चे िोकसिंगीत असून ी सवभ प्रािंत लमळून एक राष्ट्र बनते. र्ारतीय 

िोकसिंगीते म् णूनच त्या त्या प्रदशेाची वेगळी ओळि पटलवणारी सिंगीते असतात. राजकीय व्यवस्थेतीि सोपानपरिंपरते 

प्रदशेाची कशी ी जागा असिी तरी सािंस्कृलतक दृष््टया एकसिंधता असिेिा कोणता ी प्रदशे राष्ट्र  ोय अस े मानिे तर 

िोकसिंगीत  ा राष्ट्रीय आलवष्कार  ोय  असे लवधान करण्यास  रकत ना ी. 

अपेके्षप्रमाणे, िोकसिंगीतात र्ार्ा व वाङ्मय या दो ोंना अथभपूणभ रू्लमका लमळतात. कथा आलण गीते यािंना एकि आणून 

गीतमालिकािंची वा त्यासारख्या समू ाची लनलमभती  ोते व िोकसिंगीताच्या एकूण सिंचािंत एक आगळी र्र पडते. 

 

भणिसिंगीत 

र्ारतात अनेक धमभपरिंपरा नािंदल्या आ ेत आलण त्यािंनी धालमभक तत्त्वज्ञान, उपासना लवधी, धालमभक तत्त्वािंचा प्रसार इ. 

उलद्दष्टािंनी सिंगीताशी  ातलमळवणी केिी, आलण त्यातून धमभसिंगीत  ी एक व्यापक कोटी लनमाभण झािी. धमभसिंगीत कोटीचे सवाभत 

प्रर्ावी आलण प्रचलित अिंग म् णजे र्लिसिंगीत. र्ारताच्या लवलवध प्रािंतािंतल्या सिंतकवींच्या व त्यािंच्या अनयुायािंच्या कायाभमळेु 

र्लिसिंगीत म् णून ओळिल्या जाणाऱया सिंगीताचा उदय झािा. पल िी बाब अशी की सिंतकवी म् णजे कवी व 

सिंगीतरचनाकार ी असणार े े सिंत लवष्णू वा शिंकर या दवैतािंचे र्ि  ोते. कािािंतराने अथाभत् मान्य दवैते व पिंथ यािंच्या सिंख्येत 

र्र पडिी. सिंतकवींनी  जारो गीते केिी, गायिी व मौलिक परिंपरनेे ती पढेु पोचविी.  ी गीते दशेाच्या वारशाचा र्ाग बनिी. 

समान र्ावनेतून  ोणाऱया वतभमानकािीन प्रयत्नािंना ी आलदनमनुा म् णून उपयोग  ोतो. 

स ज ओळि पटण्यासारख्या बािंधणीच्या का ी िक्षणािंचा र्िीसिंगीतात आढळ  ोतो. या कोटीतीि रचनािंच्या 

शेवटच्या ओळीत ने मी रचनाकाराचे नाव गुिंफिेिे असते. गरुुचे वा इष्टदवेतेच्या नावाचा ी उल्िेि  ोतो. प्राकृत (म् णजे 

सिंस्कृतपेक्षा वेगळ्या!) या सवभसामान्य सिंज्ञेने ज्यािंचा बोध  ोतो त्या वेगवेगळ्या प्रािंलतक र्ार्ािंत या सिंगीतरचना असतात. या 

र्ार्ािंच्या समू ािा दशेीर्ार्ा म् णतात. या र्ार्ािंच्या का ी अिंगरू्त गणुािंमळेु दशेीर्ार्ा सिंगीतािा जास्त अनकुुि आ ेत अस े

तज्ज्ञािंचे मत आ े. 

अपेके्षनसुार सिंतकवींनी वापरििे छिंद इ. प्राकृत उगमाचे आ ेत. लविक्षण लवलवधतेलशवाय प्राकृत छिंदपरिंपरचेे वैलशष््टय 

अस ेकी ते अलतशय िवलचक असतात. सिंगीतरचनेच्या सिंदर्ाभत  ा लवशेर् म त्त्वाचा ठरतो. सट्ुया शब्दािंना लवनासिंकोच िेचणे, 

चरण मध्येच तोडणे, चरणािंची िािंबी कमी-अलधक करणे वगैर ेिक्षणे रचनाकार व गाणाऱयािंना बरचे स्वातिंत्र्य दतेात. 
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या कोटीत वापरण्यात येणार ेियबिंध लवस्ततृ नसतात आलण बऱ याच नेमकेपणे अनेकािंनी वणभन केल्याप्रमाणे ते ब ुधा 

ध्यान िेचणार ेअसतात. उदा. ब ुतेक वेळा ते चार मािािंचे (वा चार मािािंच्या का ी पटींत) असतात. अशा रीतीने तयार  ोणाऱया 

ियबिंधािंची आवतभने ध्यानात येणे सोपे असते. आम जनतेपयांत पोचावयाचे तर चािींपेक्षा ियी जास्त पररणामकारक ठरतात या 

सािंगीत सत्याची िािी पनु् ा पनु् ा अनेक सिंगीतसिंस्कृतींनी करून लदिी आ े. 

चािीसधु्दा जनसामान्यािंना रुचाव्यात यास र्लिसिंगीत अग्रप्राधान्य दतेे. अनेकदा र्िीसिंगीताच्या चािींत धनुराग 

म् णता येतीि अशा सरुािंच्या बािंधण्या आढळतात. राग म् णून सिंमत असिेल्या बािंधण्यािंपेक्षा व्याकरणी लनयम कमी जाचक, व 

लशवाय ओळिण्याजोग्या ठरालवक, व वारिंवार येणाऱया सरुावटींची योजना  े धनुरागािंचे लवशेर् म् णता येतीि. दसुरी बाब अशी 

की लवलशष्ट प्रदशेािंत उगम पावल्याने वा त्या र्ागािंत जास्त प्रचार असल्याकारणाने ज्या रागािंना प्रादलेशक राग म् णतात त्यािंच्याशी 

धनुरागािंचे बरचे साम्य असते. उदा. प ाडी, काफी, दसे, मािंड इ. रागनामािंवरून त्यािंचे प्रादलेशकत्व स ज ध्यानात येईि. 

यालशवाय र्लिसिंगीत दशेर्र प्रचार असिेल्या ऋतसुिंबध्द रागािंचा वापर ी करत असते. उदा. मल् ार, दसे, वा ल िंडोि रागािंचे 

स्मरण  ोईि. 

या कोटीत एकि व सामूल क सादरीकरणािंचे सयुोग्य लमश्रण असते. परिंपरनेे घािून लदिेल्या अलिलित प्रघातानसुार 

श्रोते ी सिंगीतलनलमभतींत स र्ागी  ोत असतात. दवेतेचे नाव वारिंवार उच्चारणे, गरुु वा दवेेतेच्या नावािंचा जयजयकार करणे 

इ.साठी सवभ श्रोतसृमदुाय जोरदाररीत्या सामीि  ोतो. लनयलमत व ध्यानात घेण्याजोगे समू ाचे स र्ाग सिंगीताची तीव्रता 

वाढलवतात. 

या कोटीत वापरिेिी वादे्य ियस्पिंदािंची लनलमभती करणारी म् णून मनावर ठसतात. तसे पा ता सरुावट परुलवण्याकररता 

योजिेल्या वादयािंमधूनसधु्दा (उदा. तिंतवुादे्य) आधारस्वन व सरुावटीिेरीज बऱयाच वेळा ियस्पिंदािंची लनलमभती  ोत असते. त्याच 

प्रमाणे या कोटीतीि वादे्य बारकावे, सूक्ष्म पररणाम वा लशष्टसिंमत ध्वनींपेक्षा ढोबळ पररणामािंकडे झकुिेिी असतात. अनेक 

सिंगीतकार म् णतात त्याप्रमाणे र्लिसिंगीतवाद्यािंची फारशी  लनगराणी वा दिेर्ाि करावी िागत ना ी! 

र्ारतीय र्लिसिंगीत सामान्यत: दोन प्रवा ािंत िळाळते : एक किासिंगीताशी जवळीक ठेऊन असते, तर दसुर े

िोकसिंगीताशी. 

 

जनसिंगीत 

एिाद्या समाजात शेजारी-शेजारी नािंदणाऱया व परस्परािंवर प्रर्ाव पाडणाऱया अनेक उप-सिंस्कृतींची लनलमभती म् णजे 

जनसिंगीत अशी एक व्याख्या करता येईि. स्थिािंतर करणाऱयािंच्या नव्या िाटा, लवलशष्ट राजकीय वाद वा पिंथाचे वाटणार े

तात्परुते आकर्भण, नवीन सािंगीलतक फॉम्यूभिा एकाएकी समोर येणे  ी जनसिंगीताच्या लनलमभतीची का ी ढळढळीत कारणे  ोत. 

मध्यमवगाभची वाढ आलण श रीकरणाच्या प्रलक्रयािंचा वेग वाढणे यािंचा ी जनसिंगीताच्या र्रर्राटीत  ातर्ार िागतो. मनोरिंजन 

 वे या मागणीचा दबाव वाढिा की मनोरिंजनाचा एक व्यवसाय  ोतो. िोकसिंख्येची वाढ व िोकसिंख्येचे नवे लवतरण ी 

सवभसाधारणत: जनसिंगीताचे उत्पादन व प्रसार यािंना उत्तेजक ठरते. 

या कोटीवर जन-सिंज्ञापन-माध्यमे आपिा प्रर्ाव पाडतात. माध्यमािंत वापरिी जाणारी र्ार्ा, त्या त्या र्ार्ेिा लमळणारा 

वाव व वेळ, प्रके्षपणाच्या उपिब्ध सोयी वगैर ेबाबी जनसिंगीताचे रूप व आशय ी लनलित करतात. 

जनसिंगीत अगदी उघडउघड आश्रयदात्याच्या किाने जाणार ेअसते. पररणाम असा की इतर कोणत्या ी सिंगीतकोटीपेक्षा 

या कोटीच्या सिंगीतात आश्रयातीि बदि िगेच प्रलतलबिंलबत  ोतात. यालशवाय इतर कोणती ी कोटी जनसिंगीताइतकी बाजाराच्या 

अथभशास्त्राचे लनयम कसोशीने पाळताना लदसत ना ी. मागणी व परुवठा, लवतरणव्यवस्था तसचे फायद्याचे प्रमाण इ.ची रू्लमका या 

कोटीत जोरदार असते. 

जनसिंगीताचे िक्ष्य ठरणारा श्रोतावगभ फारसा चोििंदळ वा लनवडक नसतो आलण जन या शब्दाने ग्रा कािंचा का ीसा 

सरलमसळ वगभ दािलविा जातो. फॅशन, ऐकणाऱयािंच्या तात्परुत्या आस्थािंचे वा अनास्थेचे लवर्य या सिंगीताच्या सवभ अिंगािंचे 

लनयमन करतात. एकिं दरीने लवचार करता या सिंगीताबाबत सौंदयभशास्त्रीय नव् े तर समाजशास्त्रीय व सिंस्कृलतशास्त्रीय लनकर् 

जास्त लवचारात घेण्यासारिे ठरतात. 
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कलासिंगीत 

पढेु ल िंदसु्तानी किासिंगीताची अलधक तपशीिािंत चचाभ करावयाची आ े. माि लववेचनाच्या या टप्प्यावर किासिंगीताची 

ठळक िक्षणे नोंदलवणे फायद्याचे ठरिे. यामळेु इतर सिंगीतकोटींचे किासिंगीताशी असिेिे साम्यरे्द उठून लदसतीि.  

या कोटीतिे सिंगीतकार  ेतपूुवभक सौंदयभपूणभ वा किात्म उलद्दष्ट ेपढेु ठेवून यत्न करतात. यामळेु श्रोत्यािंकडून ी किेचा 

आस्वाद घेतिा जावा अशी त्यािंची अपेक्षा असते. ल िंदसु्तानी किासिंगीताच्या मैफिीत श्रोत्याने कोणत्या कसोटीिा उतरावे 

िागते लवचारल्यास ‘योग्य वेळी, सिंमत मागाभने वा वा दणेे / न दणेे’  ी ती कसोटी  ोय अस ेम् टल्यास अलतशयोिी  ोणार ना ी. 

किासिंगीतास वेगळे ठरलवणार ेएक िास िक्षण असे की त्यािंत एकाच वेळी दोन प्रवा  वा त असतात : एक प्रयोग-

परिंपरचेा, व दसुरा लवद्वत्-परिंपरचेा  ोय. प्रयोग-परिंपरा प्रत्यक्ष सादरीकरणाशी लनगलडत असते, तर लवद्वत्-परिंपरा सिंगीतव्यव ाराचे 

लनयमन करू पा णार े लनयम बनलवते, त्यािंची व्यवस्था िावते व त्यािंची नोंद ी करते. एकिं दरीने पा ता प्रयोगपरिंपरा ने मीच 

लवद्वत्-परिंपरसे मागे टाकते. कोणत्या ी र्ार्ेचे साल त्य व व्याकरण यािंच्या बाबतीतल्या घडामोडीशी या लक्रयेचे साम्य असते.  

केवळ वा मखु्यत: श्रव्यसिंवेदनेतूनच आपल्यािा  वे ते आलवष्कृत करण्यावर किासिंगीताचे िक्ष कें लद्रत असते. त्यामळेु 

िोक वा आलदमसिंगीतापेक्षा ते अमूतभ  ोते. कारण या दोन परिंपरा श्रव्यसिंवेदनािंबरोबरच इतर सिंवेदनािंना ी आवा न करत 

असल्याने अलधक प्रत्यक्ष व मूतभ  ोत असतात.  

किासिंगीत समू ापेक्षा एकि किाकारास जास्त वाव दते असते. एकि आलवष्कारावरचा ल िंदसु्थानी सिंगीत परिंपरतेीि 

र्र या सिंदर्ाभत समजून घ्यायिा  वा. अथाभतच किाकाराच्या व्यलिगत आलवष्कारास पररणामत: अलधक स्वातिंत्र्य लमळते. 

आपल्या स्वत:च्या सौंदयभकल्पनेनसुार व पसिंतीनसुार मूिरू्त सािंगीत बािंधण्यािंमध े तत्कािस्फूतीने र्र घािणे वा त्यािंचा 

लवस्तार करणे त्यािा शक्य असते. याप्रमाणे िोक, र्िी वा आलदम सिंगीत परिंपरातीि सामूल कतेऐवजी किासिंगीत किाकाराचे 

स्वत:चे व्यलिमत्व ठसलवते.  

या कोटीत सिंगीतप्रकारािंची वेधक मालिका लदसते. उदा. ल िंदसु्थानी किासिंगीतात ध्रपुद, धमार, ख्याि, तराना, लिवट, 

गत, पेशकार इ. अनेक सिंगीतप्रकारािंची गणना करता येते. साल त्यातीि िघकुथा, कादिंबरी, लनबिंध वगैरेंची समािंतरता इथे स ज 

जाणवेि. इतर सिंगीतकोटींत ी सिंगीतप्रकार असतात, पण किासिंगीतातिे प्रकार सिंगीतशास्त्रीय व सौंदयाभत्म  ेतूपूणभतेमळेु 

लसध्द  ोतात. अलधक चचाभ झाल्यावर  ा मदु्दा जास्त स्पष्ट  ोईि. 

किासिंगीतात शैिी, पठड्या, गरुुलशष्य आलण इतर व्यवस्था लवचारपूवभक लनमाभण करण्यात येतात. कसोशीने पािन व् ावे 

म् णून लनयम तयार करणे त्याचप्रमाणे जाणीवपूवभक त्यािंना शब्दबध्द करून ठेवणे आवश्यक ठरते. किासिंगीताच्या लवद्वत्-

परिंपरचे्या स्वरूपास धरून उपपत्तीलवर्यक, व्याकरणसिंबध्द आलण स्पष्टीकरणात्मक ग्रिंथलनलमभती ी अपरर ायभ  ोते. 

आधी सचुलवल्याप्रमाणे किासिंगीतासाठी एक िास प्रकारचा श्रोतवृगभ िागतो. श्रोत्यािा ज्या प्रमाणात किासिंगीताचे 

लनयम मा ीत असतीि त्यावर किासिंगीतापासून लमळणार ेसमाधान अवििंबून रा ते. अमूतभ स्वरूप, लनयमबध्दता इ. अनेक 

लवशेर्ािंचा  ा सिंकलित पररणाम  ोय. माि एकिं दर माधयुभ, आवा क  ावर्ाव व शब्द, आलण इतर तत्सम लवशेर्ािंमळेु किासिंगीताचे 

आकर्भण जाणवतेच - मग ज्ञान असो वा नसो. आलण तरी ी, किासिंगीत म् णजे मानवी यत्नािंचे एक सवोत्तम कल्पकतापूणभ 

फलित असल्याकारणाने सिंगीत व सिंगीतकारािंचे लनयमन, मागभदशभन व मागभक्रमण कोणत्या प्रघातािंनसुार  ोते ते समजणे मदतगार 

ठरते. एक मयाभदपेयांत, सिंगीतलनलमभती म् णजे एिादया िेळािंत र्ाग घेण्यासारिे आ े. जर लनयम मा ीत असिे तर मजा घेणे वा 

िेळणे स ज जमते. ना ीतर िेळािंतिे रोम र्भकपण, जोम व उल्िास एवढ्यावरच समाधान मानावे िागेि! दसुऱया शब्दािंत 

सािंगावयाचे तर, सिंगीत जरी प्रत्येकािा आवडत असिे तरी का ी जणािंना त्याची अलर्रुची असते. कारण आवडलनवड  ी जरी 

नैसलगभक म् टिी तरी अलर्रुची माि सिंपादावी िागते - ती र्ोवतािचे वातावरण व झािेल्या सिंगोपनावर अवििंबून असते.  

किासिंगीत अनेक वेळा लचि, नाट्य, नतृ्य यािंसारख्या इतर किािंशी  ातलमळवणी करून नवीन किात्म उलद्दष्ट े

गाठण्यासाठी नवीन सिंयिु किालवष्कार लसध्द करण्यात पढेु असते. पण अस े असून ी आपिे स्वतिंि अलस्तत्व ठासून 

पटलवण्याची, त्यानसुार सौंदयाभत्म ध्येये साधण्याची गरज ी त्यास र्ासत असते. म् णूनच जणू इतर किा व 

जीवनव्यव ारािंबरोबरचे सिंबिंध तोडण्याची ी त्याची धडपड रा ते! या तसे पा ता लवरोधी प्रवतृ्तींमळेु आपिे आवा न अनेकािंगी 
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ठेवण्यात किासिंगीत यशस्वी  ोते असाच लनष्कर्भ लनघतो. घराणी, सिंगीतप्रकार, शैिी वगैरेंची चचाभ झािी की किासिंगीताच्या या 

कायभपध्दतीचा  ा लवशेर् अलधक स्पष्ट  ोईि. 

आत्तापयांत लववेलचत िक्षणािंचा सिंकलित पररणाम असा की किासिंगीत एक प्रकारच्या स्वायत्ततेचा दावा करते. दनैिंलदन 

जीवनातीि घडामोडी, प्रसिंग व प्रलक्रयािंपासून दूर जाण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. लततक्याच दक्षतेने व्यलिगत 

सिुद:ुिािंपासून ी ते अिग रा ते. दनैिंलदन जीवनापासूनची किासिंगीताची  ी अलिप्तताच का ी प्रमाणात तरी त्याची 

आवा कता अलधक लटकाऊ बनवते. ल िंदसु्तानी किासिंगीतातीि राग, ताि व बिंलदशी दीघाभयरु्ी का याचे र स्य या अलिप्ततेत 

असावे. त्यािंचे लनमाभते अिंतधाभन पावल्यानिंतर ी शेकडो वर्े राग-ताि वगैरेंनी आपापिे आकर्भण कायम राििे आ े.  

 

णनष्कर्भ 

ल िंदसु्थानी किासिंगीताचा आस्वाद घ्यावयाचा तो पाच ी कोटींनी लमळून लनमाभण केिेल्या पररपे्रके्षत  ोय. प्रत्येक कोटी 

सािंगीलतक दृष््टया सिंपन्न, लवलवध आलण स्वतिंि लववेचन करण्याइतकी आशयघन आ े. ददैुवाने िेिक व किाकार, लवचारविंत 

यािंनी र्टकोटींची न्याय्यता / वैधता अजून मान्य केिेिी ना ी. म् णून सािंगीलतक बाबींलवर्यी  ोणारी सरसकट लवधाने वा अलिि 

र्ारतीय पातळीवर जाऊन केिेिी लवधाने पटत ना ीत. नीट लवचार केिा असता पोकळ म् णून प्रतीत  ोणाऱया का ी 

लवधानािंची उदा रणे पा ा : र्ारतीय सिंगीताची परिंपरा वेदकािापसून अििंड असून त्यात शतकानशुतके का ी बदि झािेिा 

ना ी, र्ारतीय किासिंगीतात काव्य वा साथभ शब्दािंना स्थान ना ी, ल िंदसु्थानी किासिंगीत  ी इस्िामने र्ारतािा लदिेिी दणेगी 

आ े. पाच कोटींचे, आलण त्यािंच्या आपापल्या िालसयतींचे नीट आकिन झािे तर लशकणे-लशकलवणे, प्रसार, सिंदर्भसाल त्य 

गोळा करणे, प्रचार, आस्वाद, सिंशोधन आलण इतर अनेक सिंगीतसिंबध्द गोष्टींत सधुारणा घडलवण्यात मदत  ोईि. पाच ी कोटी 

एकाच गुिंतागुिंतीच्या सिंस्कृतीचा र्ाग आ ेत आलण म् णून त्यािंची थोडीफार सरलमसळ  ोते. पण तरी ी, बािंधणी, सादरीकरणाच्या 

पध्दती, सािंगीलतक प्रयोजन इ. बाबतीत या कोटी इतक्या लर्न्न आ ेत की गोंधळाचे का ी कारण लदसत ना ी. एिाद्या प्रदशेात 

लवलशष्ट कािात एिादी कोटी िासकरून प्रर्ालवत करते अस े लदसेि ी, पण कोणती ी एक कोटी एिाद्या लठकाणी अलजबात 

ना ी अशी कल्पना ी करणे अवघड आ े. या कोटी आज आ ेत तशाच पढेु रा तीि काय? उत्तर सळुसळुीत आ े... सिंगीतात 

 ोणार ेबदि इतके सूक्ष्म व का ीसे जिद ी असतात! पण िर ेपा ता, प्रस्ततु पाच कोटी मानवी व्यलिमत्वाच्याच पातळ्या 

आ ेत आलण म् णून आपण मूित: बदिून जाईपयांत त्या ी आपल्याबरोबर रा तीि.  
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२ ण िंदुस्थानी कलासिंगीताच्या णदशेन े: मध्ययगुाच्या पूिी आणि निंतर 

 

सिंगीताचा इलत ास सािंगीलतक कल्पनािंचा इलत ास म् णून लिल िा जात ना ी  ी एक िेदाची, पण िरी बाब आ े. 

सिंगीताचे ध्वलनमदु्रण  ी तिुनेने पा ता बरीच आधलुनक घटना असल्याकारणाने पक्का सािंगीलतक परुावा, म् णजे का ीतरी 

प्रत्यक्ष ऐकायिा लमळणे बऱयाच वेळा दरुापास्त असते.  ा या प्रकारच्या प्रयत्नािंतिा  अपेलक्षत अडथळा आ े. दसुरा पयाभय 

म् णजे सिंगीतकारािंच्या व्यलिगत क ाण्यािंचा मागोवा घेणे - कारण किाकार  ेच सिंगीताचे कते  ोत. लतसरा व अिंलतम पयाभय 

म् णून लिलित मजकूर, लशल्प, लचि इ.च्या सा ाय्याने लवलशष्ट कािी सिंगीत, नतृ्य, नाट्य कसे  ोते वा असावे याचे दवेु 

प्रयोगकिािंचे इलत ासकार जळुलवतात. र्ारतासारख्या, दीघभ काि व्यापक मौलिक परिंपरनेे प्रर्ालवत राल िेल्या दशेात, या 

प्रकारचा अप्रत्यक्ष परुावा लमळणेसधु्दा अवघड जावे  े नैसलगभक  ोय. पररणाम असा की, कािानकु्रम व र्ौगोलिक स्थान लनलित 

करणे  ेच इलत ासाचे दोन डोळे  ोत या िास इलत ासशास्त्रीय तत्वामळेु र्ारतावर सिंशोधन व लििाण करू पा णाऱयाची झोप 

उडणे स्वार्ालवक आ े! परिंत ुतरी ी, प्रयोगपरिंपरवेर मखु्य िक्ष ठेवल्यास, दयु्यम परुावा काळजीपूवभक धुिंडाळून व त्याचा अथभ 

िावून, सािंगीलतक लवकासाचा वतृ्तािंत रिेणे शक्य आ े. या पढेु लिल िेल्या मजकूरात असा प्रयत्न केिा आ े. आपल्या प्रत्यक्ष 

लववेचनाच्या लवर्यापेक्षा - ल िंदसु्थानी किासिंगीतापेक्षा र्ारतीय सिंगीताचा इलत ास अथाभतच दीघभ आ े. र्ारतीय सिंगीताच्या 

उत्क्रािंतीतीि एक म त्त्वाचा टप्पा ल िंदसु्थानी सिंगीताचा - आलण  ा र्ारतीय सिंस्कृतीच्या इलत ासात कािानकु्रमे बराच निंतर 

येतो. म् णून ल िंदसु्थानी किासिंगीताचा लवचार करण्याआधी, या लवचारास योग्य ती पररपे्रक्षा िार्ावी म् णून, पूवीच्या 

कािििंडािंचा लवचार, थोडक्यात का  ोईना, करणे इष्ट आ े.  

आपिा  ेत ुध्यानािंत घेता पढुीि कािलवर्ागणी उपयिु कािानकु्रम परुवेि :  

१.  लिस्तपूवभ २५००-१५००  लसिंध ुसिंस्कृती  

२.  लिस्तपूवभ १५००-५००   वैलदक काि 

३.  लिस्तपूवभ ५००- १००  बौध्द, जैन, मौयभ काि 

४.  लिस्तपूवभ १०० - लिस्तोत्तर ३००   आक्रमणे, उत्पात 

५.  लिस्तोत्तर ३००-६०० गपु्त काि 

६.  लिस्तोत्तर ६००-१२०० मध्ययगुीन राजवटी 

७.  लिस्तोत्तर १२००-१५०० लदल्िीच्या राजवटी 

८.  लिस्तोत्तर १५००-१७०० मोगि काि 

९.  लिस्तोत्तर १७०० पासून पढेु आधलुनक काि  

 

णसिंधु सिंस्कृणत काल  

या कािातीि सिंगीतालवर्यी फारसे का ी सािंगता येईि अस ेना ी. मो ेंजोदरो येथे सापडिेिा नतभकीचा प्रलसध्द पतुळा, 

िोथि येथे सापडिेिी दतुारी वाद्याच्या घोडीसारिी वस्त ुयािंवरून फार तर इतके म् णता येते की नतृ्य, गायन व वाद्यवादन 

अलस्तत्वात  ोते. पण यापेक्षा अलधक का ी म् णणे मिुतकभ  ठरिे. 

 

िैणदक काल 

ज्याचे एकिं दर वणभन सामसिंगीत म् णून केिे जाते त्याचा लवकास प्रस्ततु कािििंडािंत झािा. या कािििंडािंत एक, दोन, 
तीन आलण शेवटी सात स्वर वापरणार ेपाठ्यसिंगीत  ळू ळू आकारािा आिे. सामसिंगीतात स्वरािंची योजना अवरो ी - 

िािी जाणाऱया क्रमाने  ोई. मखु्य चार वगाांतीि वादे्य प्रचारात  ोती. तत (किं लपततिंिी, उदा. वीणा), अवनध्द (किं लपतपटि, 
उदा. वेगवेगळे पट ), सलुर्र (किं लपतवायसु्तिंर्, उदा. बािंसरी) व घन (किं लपतवाद्यशरीर, उदा. झािंज) वगैरेंचा प्रचार  ोता. या 
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प्रकारच्या सिंगीताचे लववरण करणारा प्रमिु ग्रिंथ नारदीया लशक्षा  ोय, पण  ा ग्रिंथ माि निंतरच्या कािचा असण्याची शक्यता 
आ े. पठणाबरोबर एक प्रकारचे लक्रयालसध्द सिंगीतिेिन केिे जाई. यािा गािवीणा म् टिे असून सिंगीतकृतींतीि लवलशष्ट स्वर व 

अक्षर े वगैरेंच्या यािंच्या उच्चारणाबरोबर पिंजाची बोटे,  ात, डोके, इ.ची  ािचाि कशी करावी त्याची पध्दलत गािवीणेच्या 
आधार ेस्पष्ट केिी जाते.  

सामसिंगीताचा मखु्य आधार ऋग्वेदातीि ऋचा  ा  ोता, पण समुार े७५ ऋचा ऋग्वेदातीि ना ीत. एक वेधक मत 
अस ेआ े की ऋग्वेदपूवभ काळापासून िोकलप्रय असिेल्या चािी घेऊन, त्यािंच्या िोकमान्यतेचा फायदा उठवून, सामािंचे 
सस्वरपाठ लसध्द केिे गेिे. लशवाय, सामवैलदक लवधीपूवभक ऋचापठणाबरोबरच नाराशिंसी गाथािंचे पण चिन  ोते. या गाथा 
म् णजे सवभसामान्यािंची गीते असत. (सिंगीतकोटींच्या आजच्या लवचारानसुार ती िोकगीते असत असे म् टल्यास  रकत 
ना ी.)  

 
बौध्द, जैन ि मौयभ काल 

या कािििंडावर प्रर्तु्व आ े ते र्रताच्या नाट्यशास्त्राचे. ददैुवाने र्रताच्या जीवनाच्या प्रत्येक पैिूलवर्यी मतरे्द 
आ ेत! कालिदासाने जरी र्रतािा नाट्याचा पल िा उद्गाता म् णून विंदन केिे असिे तरी का ींच्या मते र्रत  ी एक 
काल्पलनक व्यिी आ े. इतर का ींच्या मते र्रत  े वगभ वा प्रयोगकिािंचे िेळ करणाऱया लवलशष्ट व्यावसालयक जातीचे नाव 
आ े. बऱयाच िोकािंच्या मते नाट्यशास्त्र  े एक सिंकिन आ े आलण एक किाकार, नाट्यलशक्षक तसेच शास्त्रकार म् णून 
र्रताच्या कामलगरीचे कौतकु करण्याकररता या सिंग्र ग्रिंथाचे कतृभत्व त्यािा ब ाि केिे गेिे आ े. र्ौगोलिक सिंदर्भ व वणभने 

वगैरेंवरून नाट्यशास्त्र ल माियीन प्रदशेािंत कुठेतरी रचिे गेिे अस े मानिे जाते.  े शक्य वाटते कारण र्रतावरीि 
म त्त्वाच्या व बऱ याच आधीच्या कािच्या टीका काश्मीरमधल्या आ ेत. जाता जाता नमूद करण्यासारिी गोष्ट अशी की 
काश्मीरचे वणभन एका िास सिंज्ञेने करण्यािंत आिे आ े, ती सिंज्ञा आ े : शास्त्रलशलल्पन् म् णजे शास्त्रािंना घडलवणारा! प्रदशेाचे 
गणुवणभन करण्याकररता अशी िास सिंज्ञा लनलमभण्याचे  े एक िक्षणीय उदा रण  ोय.  

र्रताचे नाट्यशास्त्र  ी कृलत तशी नाट्यलवचारािा वाल िेिी असिी तरी तीत एका प्रगत, ससुिंस्कृत व लवलवधतेने 

नटिेल्या सािंगीत सिंस्कृतीचे दशभन  ोते. थोडक्यात सािंगावयाचे तर नाट्यशास्त्र एक सिंग्र ग्रिंथ, लशक्षाग्रिंथ, औपपलत्तक ग्रिंथ आलण 

तत्वज्ञानीय सौंदयभमीमािंसक कृलत आ े. यामधीि २८ ते ३४ अध्याय नाट्याचा एक घटक म् णून सिंगीताचा लवचार करतात. 

सिंगीत ग्र ण/आस्वाद, सिंकल्पन, सादरीकरण, सिंगीत तत्त्वचचाभ इ. सवभ बाबतीत र्रताचा प्रर्ाव गेिी लकती एक शतके र्ारतात 

एक शलि म् णून जाणवत आ े. तरी ी नाट्यशास्त्राचे ल िंदसु्थानी किासिंगीताशी असिेिे नाते लसध्द करण्यासाठी बऱयाच 

गुिंतागुिंतीच्या, अन्वयाथभ िावण्याच्या प्रलक्रयेतून जावे िागेि. म् णून तसा यत्न इथे केिेिा ना ी. आजचे र्ारतीय सिंगीत 

र्रतापासून बरचे दूर गेिेिे आ े. आलण तरी ी त्याने काढिेिा सािंगीलतक नकाशा इतका पायारू्त आ े की र्रत व त्याची कृलत 

 े केवळ पिंलडती कुत ुि राल िेिे ना ी. माि आज दशेािंत प्रत्यक्षत:  ोणाऱया सिंगीतलनलमभतीचे रूप ध्यानािंत घेता ऐलत ालसक 

लचलकत्सेपेक्षा सौंदयभशास्त्रीय व सिंगीतशास्त्रीय लवचारािंत त्याचा परामशभ घेणे सयलुिक ठरते. अशा पररलस्थतीत सिोि चचाभ करणे 

वा र्रतािा पूणभ वगळणे यापेक्षा एक मध्यम मागभ चोिाळणे योग्य ठरिे : आजच्या सिंगीताशी प्रत्यक्ष सिंबिंलधत तेवढ्या बाबींचा 

आढावा घ्यावा  े इष्ट. 

अध्याय २८ : वाद्यािंचे चार वगभ, स्वर व त्याचे परस्परसिंबिंध, (सिंवाद), श्रलुत, मूिरू्त स्वरग्राम, मूच्छभना (स्वरसप्तकाचा 

लवस्तार करण्याची प्राचीन पध्दलत) व सिंगीत सादरीकरणाच्या पायारू्त चौकटी (जालत) यािंची चचाभ.  

गािंधवभ सिंगीताचा उल्िेि रूढ सिंगीतप्रणािी म् णून केिा आ े.  े सिंगीत सामसिंगीतावर आधारिेिे असून ी त्यासारिे 

ना ी कारण त्यािंत वापरिेिे जाणार ेस्वरग्राम, व म् णून तयार  ोणाऱया पायारू्त स्वराकृती लनराळ्या. स्वर, ताि व पद या 

तीन ी अिंगािंबाबत वेगळेपण लदसून येते. स्वरधनु वा सरुावट प्रत्यक्ष करणार ेघटक म् णून वीणा व वेणू यािंचे म त्त्व वलणभिे आ े. 

तीन प्रकारचे कुतप (सिंगीतलनलमभती करणार ेसमू ) उल्िेििे आ ेत. यािंत मखु्यत: वीणा, अवनध्द वादे्य आलण वेगवेगळ्या दजाभचे 

गायक एकि आलवष्कार करतात. एक वेधक बाब अशी  की र्रत स्वरािंचा क्रम अवरो ी दतेात. तीन स्वरग्राम आलण स्वरािंचा 

परस्परसिंबिंध यािंचे ी लनदशे आ ेत. ग्रामाच्या आधार ेलनमाभण केिेल्या पायारू्त स्वराकृती म् णजे जालत  ोत व या १८ असल्याचे 

ग्रिंथकार नोंदतो. का ींच्या मते  या १८ जालत मूिरू्त १८ जमातीशी लनगलडत आ ेत.  
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अध्याय २९ : वीणावादनाची चचाभ. जालत व रस यािंचे नाते नोंदिे आ े. कोणते ी सादरीकरण केवळ एका रसाचे लचिण 

करून यशस्वी  ोणे सिंर्वत ना ी असा लन:सिंलदग्ध लनवाभळा. वीणावादन व गायन यािंतीि अििंकारािंचे लववरण.  

अध्याय ३० : वेणू वादनाचे वणभन. मानवी आवाज, वीणा व वेणू यािंमधीि समानतेचा स्पष्ट लनदशे. 

अध्याय ३१ : तािलववेचन. तािाची लवलवध गीतप्रकारािंच्या सिंदर्ाभतिी रू्लमका लववेलचत. सात प्रमिु गीतप्रकार 

उल्िेलित - छािंदक, आसाररत, वधभमान, पलणक, ऋक्, पाठ व साम.  

अध्याय ३२ : रिंगरू्मीसिंगीतातीि तत्कािीन गीतप्रकार ध्रवुा लववेलचत. लवलशष्ट रिंगपररलस्थलत व लवलशष्ट ध्रवुा यािंचे नेमके 

समीकरण सािंलगतिे आ े.  

अध्याय ३३ : वादक व गायक यािंचे गणु व अवगणु चलचभत.  

अध्याय ३४ : पषु्कर  े आद्य पट  व त्यािंचा वापर लववेलचत.  

र्रताची नजर लकती प्रयोगाच्या अिंगाने जाणारी  ोती याचा प्रत्यय नाट्यशास्त्र नसुते चाळिे तरी येऊ शकतो. त्याने 

सादरीकरणाच्या सवभ अिंगािंचा वेध घेतिा आ े. रोि बदिून का  ोईना पण र्रताने लववेचन केिेल्या ब ुसिंख्य सिंज्ञा व सिंकल्पना 

आज ी प्रचारािंत आ ेत याचे नवि ना ी. या सिंज्ञा व सिंकल्पना अजून ी का ी वतभमान गरजा र्ागवीत असल्या पाल जेत  े 

उघड आ े. र्रताच्या काळापासून सिंगीतात जे बदि झािे आ ेत त्यामळेु र्रत जसाच्या तसा, यािंलिकपणे आजच्या सिंगीतािा 

िावता येणार ना ी, पण िवलचकपणे व स ेतकुपणे त्याचा अन्वयाथभ नक्कीच िावता येईि!  

 

गुप्त कालखिंड ि गुप्तोत्तर काल  

मतिंगाचा ब ृद्देशी  ा या कािििंडातीि सवाांत म त्त्वाचा ग्रिंथ  ोय.  ा ग्रिंथ फि सिंगीताची चचाभ करतो. ग्रिंथाच्या नावाचा 

अथभच मळुी आ े : मोठा, म त्त्वाचा दशेी. अस ेनाव ठेवण्यात मतिंग दशेाच्या सािंगीलतक सिंस्कृतीच्या रे्दािंची जाण दािलवतो, पण 

अलधक म त्त्वाची बाब अशी की तत्कािीन प्रादलेशक सिंलचतािंच्या लवलवधतेची ी दिि घेतो. एका छोट्या अध्यायात दशेी वा 

प्रादलेशक म् णजे काय याची तो चचाभ करतो.  

सािंगीलतक कल्पनािंचा लवस्तार करणे सिुर् जावे म् णून वापरण्याच्या पायारू्त चौकटी सिंगीत जालत  ोत असे मानून जरी 

मतिंगाने आपिे लववेचन केिे असिे तरी र्ारतीय सिंगीताच्या इलत ासात, ब ुधा पल ल्याने राग या सिंज्ञेचा मतिंग उल्िेि करतो. 

शास्त्रपूत राग चार वा त्यापेक्षा कमी स्वरािंनी तयार  ोत ना ी असे तो नमूद करतो. परिंत,ु त्याच वेळी अस ेराग अरण्यवासी 

जमातींत वगैर ेप्रचारात असल्याचे  ी त्याने नोंदिे आ े. 

याबरोबर आपण ८व्या शतकाव्या शेवटापयांत येऊन ठेपतो.  

 

आक्रमिे ि उत्पात 

आपण १२व्या शतकात प्रवेश केिा की जालतसिंगीताची चचाभ करणारा अिेरचा म त्त्वाचा ग्रिंथ म् णून नान्यदवेाच्या 

र्रतर्ाष्याकडे आपिी नजर जाते. आपल्या कृतीचे नाव र्रतावरचे र्ाष्य अस ेठेऊन िेिकाने मोठे औलचत्य दािलविे असचे 

म् टिे पाल जे. इस्िामी प्रर्ावाची कोणती ी िूण या ग्रिंथात आढळत ना ी. उदा. इस्िामी रागनामे वा वाद्यनामे इ.चा आढळ 

 ोत ना ी. ल िंदसु्थानी किासिंगीताच्या सिंदर्ाभत सयलुिक ठरतीि अशा सिंगीतशास्त्रीय वा तािंलिक तपशीिाने  े र्ाष्य िेचून 

र्रिे आ े. अथभ असा की र्रपूर प्रचारािंत असिेल्या तत्कािीन किासिंगीतावरच त्याने लर्स्त ठेविी आ े. सिंगीत  ा एक 

उच्चभू्र िोकािंचा छिंद नव् ता. उदा. स्वराची व्याख्या करताना त्याने सािंगीलतक पररणामाचा लनदशे केिा आ े : तो म् णतो - स्वयिं 

आत्मानिं रिंजयलत इलत | (जो स्वत: आनिंद दतेो, पररणाम घडलवतो वा रिंग पैदा करतो तो).  

परिंपरचेी तशी पसिंती नसताना ी नान्यदवे कोमि ररर्र्, कोमि धवैत, तीव्र मध्यम, तसेच कैलशकी गिंधार व लनर्ाद या 

स्वरािंना लनलित रस आ ेत असे प्रलतपादन करतो.  ापभ प्रकारच्या वीणािंसिंबिंधी (उदा. लवपिंची वीणा) नान्यदवेाचे लििाण जरी 

डळमळीत वाटिे तरी त्याचे घोर्क वीणेचे वणभन आधारस्वनाच्या सिंदर्ाभत वेधक वाटेि.  ी सिंकल्पना आजच्या र्ारतीय 

किासिंगीताच्या स्वरूपात लकती पायारू्त आ े ते  सािंगायिा नको. किाकाराच्या गरजेप्रमाणे ज्याच्या तारता बदिून क्रमाने 

एका पाठोपाठ वाजलवल्या असता अनेक तिंिींचा लमसळून जाणारा स्वन परुलवणाऱया तानपरुा/तिंबोऱयासारख्या वाद्याचा वापर  ा 

र्ारतीय सिंगीताचे एक अनन्यसाधारण िक्षण आ े.  
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र्रतापासून मतिंगापयांतच्या परिंपरचे्या शेवटी नान्यदवे येतो. उदा. र्रत व मतिंगाप्रमाणेच तो ी ३३ सिंगीत अििंकार व ७ 

गमके असल्याचे लववेचन करतो.  

 

मध्ययुगीन राजििी ि णदल्लीचे सुलतान 

 ा कािििंड मोठ्या अलर्मानाने सिंगीत रत्नाकर या लविक्षण व्यापक सिंगीतग्रिंथाकडे बोट दािलवतो. र्ारतीय 

किासिंगीताच्या अनेक पध्दती या ग्रिंथापयांत आपिी विंशाविी लर्डवण्याचा यत्न करतात. याचा िेिक शार््भ गदवे सािंगतो की 

त्याचा आजा र्ास्कर  ा लवद्वान कालश्मरी िाह्मण असून त्यािा उत्तरतेीि मलुस्िमािंच्या राजकीय चढाया-िढायािंमळेु दलक्षणेत 

आश्रय शोधावा िागिा. र्ास्कराचा पिु सोढि यािा लर्ल्िम आलण लसिंघण (इसवी १२१०-१२१७) या दोन यादव 

अलधपतींकडे दवेलगरी (म ाराष्ट्र) येथे अििंलडत आश्रण लमळािा. सोढिाचा मिुगा शार््भ गदवे याने करणालधप  े मानाचे पद 

राजदरबारी सािंर्ाळिे.  

शार््भ गदवे काव्यशास्त्र, पद्यशास्त्र, वेदािंत, आयवेुद या लवर्यािंचा तज्ज्ञ  ोता. आपल्या आणिी दोन कृतींचा – 

अध्यात्मलववेक आलण छिंदोलवलच्चलत्त यािंचा – तो उल्िेि करतो. आपल्या लववेचनाच्या यथाथभतेलवर्यी त्यािा इतकी िातरी 

 ोती की स्वत:चा लनदशे ‘लन:शिंक शार््भ गदवे’ असा करण्यास तो मागेपढेु पा त ना ी! 

व्यापक बदि आलण सवाांगीण लस्थत्यिंतर े ज्या कािात र्ारतर्र  ोत  ोती अशा कािििंडात सिंगीतास पायारू्त 

असणाऱया बाबींची सिंगीत रत्नाकर चचाभ करतो. याचे सात अध्याय असल्याने त्यास सप्ताध्यायी अस ेी म् णतात. सात 

अध्यायािंत स्वर, राग, प्रकीणभक, प्रबिंध, ताि, वाद्य आलण नतृ्य यािंची चचाभ केिी आ े. िेिकाने ४० इतर तज्ज्ञािंची साक्ष काढिी 

आ े आलण प्रत्यक्षत: चौदािंची अवतरणे लदिी आ ेत. त्याच्या लववेचनाचा पाया लवस्ततृ आ े असे स ज ध्यानात येते.  

अध्याय १ : सािंगीलतक ध्वलन लनमाभण करणार े म् णून मानवी शरीराचे थोडक्यात वणभन करण्याआधी दवैी व मानवी 

शिीच्या परस्परसिंबिंधाचा शार््भ गदवे लनदशे करतो. श्रतुी, स्वर व ग्राम यािंची नावे व सिंख्या, स्वर व मूच्छभना यािंच्या व्याख्या, नावे 

व वगीकरण, त्याचप्रमाणे मागी व दशेी या सिंगीतकोटी वगैर े बाबतीत का ीशा यािंलिकपणे पारिंपररक लववेचन नोंदलवण्यात तो 

समाधान मानतो असे लदसते. तात्पयभ असे की त्याच्या मते प्रयोगपरिंपरा शास्त्रपरिंपरपेासून इतकी दूर गेिी  ोती की आधीच्या 

कािििंडातीि बरचेस ेऔपपलत्तक लववेचन केवळ लवद्वानािंच्या आस्थेचा लवर्य  ोऊ शकत  ोते. जालत इ. सिंगीतलवशेर् आता 

रू्तकाळात जमा झािे  ोते.  

अध्याय २ : रागलववेक या अध्यायात, शीर्भकात सचुलवल्याप्रमाणे रागालवर्यी लचिंतन, लववेचन आ े. स्वरिेिनास  या 

अध्यायात ३० ग्रामराग, ८ उपराग, १५ र्ार्ाजनक राग, ९६ र्ार्ािंगराग, २० लवर्ार्ा आलण ४ आिंतरर्ार्ािंचा लवचार आ े. 

प्रस्ततु चचेच्या सिंदर्ाभत त्याची दोन लवधाने िक्षणीय आ ेत. पल िे अस े की तो दोन शीर्भकािािी रागािंची यादी दतेो : 

पूवभप्रलसध्द (पूवी, आधी मा ीत असिेिे) आलण अधनुाप्रलसध्द (म् णजे सािंप्रत, समकािीन माल तीतिे). सिंगीत बरचे बदििे 

 ोते आलण त्याकडे िक्ष वेधणे शार््भ गदवेास गरजेचे वाटिे. दसुर ेअस ेकी दोन रागािंचा तरुुष्क तोडी आलण तरुुष्क गौड असा 

उल्िेि करून तो लवचारास प्रवतृ्त करतो. सिंगीतात आलण सिंगीतप्रकारािंच्या लमश्रणािंत इस्िामचा प्रर्ाव लझरपू िागिा  ोता अस े

सूलचत  ोते. याच कािििंडात अमीर िसु्रो आलण लदल्िीचे सिुतान कायभकारी  ोते  े ध्यानात घेतिे पाल जे.  

अध्याय ३ : प्रकीणभकाध्याय या शीर्भकाच्या अध्यायात सिंगीतरचनाकार, गायक, आवाज व त्याचे प्रकार, गमक या 

नावाचा सािंगीलतक अििंकार व त्याचे प्रकार, आवाज/ध्वलन उत्पादनातीि सूक्ष्म फेर-बदि व त्याचे पररणाम, रागलवस्ताराची 

पध्दलत, रचनाकार, गायक, त्यािंचे आवाज यािंचे गणुदोर्, त्याचप्रमाणे समू ाने सादर केिेिे सिंगीत इतके लवर्य आ ेत. सिंबिंलधत 

लवर्यािंच्या व्याख्या, वगीकरणे व सिंलक्षप्त पण उपयिु चचाभ आ े.  

अध्याय ४ : प्रस्ततु अध्याय प्रबिंध म् णजे सिंगीतप्रकारािंची चचाभ करतो. चचाभ लवस्ततृ असून प्रत्येक प्रकाराच्या मूिरू्त 

लवर्ागािंची गणना आ े. सिंगीताची लकती अिंगे समालवष्ट यावर आधाररत ढोबळ वगीकरणाचे स्पष्टीकरण आ े. प्रकारािंची सिंख्या 

घाबरवून टाकणारी आ े कारण लकिं लचतशा फरकाने ी नवीन प्रकार वा उपप्रकार तयार  ोतो अशी व्यवस्था आ े. लवद्वत् परिंपरते 

आढळणाऱया व्याकरलणक सािंगोपािंगतेचे  ते एक उदा रणच म् टिे पाल जे!  

अध्याय ५ : ताि  ी गुिंतागुिंतीची बाब चलचभत. मागी व दशेी  े तािाचे प्रमिु प्रकार, ताि धरण्याच्या सशब्द व लन:शब्द 

लक्रया, िय, ियीचे प्रकार व ियीचे प्रयोजन यािंचे लववेचन आ े. र्ार्ण व सिंगीत यामधीि ियीसिंबिंधी सूक्ष्म लवचार मािंडिा आ े. 
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अिंतत: लवलशष्ट तािािंचे िेिन करून त्यािंची आपापिी बािंधणी स्पष्ट केिी आ े. १२० तािािंच्या नावािंपैकी दोघािंच्या नावािंवरून 

अस ेलदसते की त्यािंची लनलमभती ग्रिंथकाराने स्वत: केिी असावी.  

अध्याय ६ : वादे्य व त्यािंचे सिंगीत  ा लवर्य मािंडिा आ े. चार मूिरू्त वाद्यकोटी, प्रत्येक वगाभतीि वादे्य व त्यािंची 

आपापिी मखु्य काये यािंना योग्य ती जागा लमळािी आ े. आशयघनता वा र्ावपूणभता या ऐवजी तिंि, तयारी व गलतमानता यावर 

वाद्यसिंगीत जास्त र्र दते आ े अशी तक्रार आज केिी जाते. एकि वाद्यवादनाचे वणभन शार््गदवेाने शषु्क असे केिेिे वाचून या 

सिंदर्ाभत बोधक वाटेि! गायन वा नतृ्य यािंना साथ दणे्याकरता तयार केिी जाणारी प्रमिु साधने म् णूनच वाद्यािंकडे पाल िे जात 

 ोते  े स्पष्ट  ोते. कायाभनसुार तीन आणिी वाद्यप्रकार उल्िेििे आ ेत ते अस े : गीतानगु (गीताचे अनसुरण करणारी), 

नतृ्यानगु (नतृ्याचे अनसुरण करणारी), गीत-नतृ्यानगु (गीत व नतृ्य या दो ोंचे अनसुरण करणारी). वीणा व विंशी यािंची रचना, 

वादनतिंिे आलण त्याचे सिंगीत प्रकार तपशीिवार लवचारािंत घेतिे आ ेत. अवनध्द वाद्यािंचा ी लवचार आ े.  

अध्याय ७ : नतृ्य आलण गीत व नतृ्याच्या सिंदर्ाभत रस यािंचा लवचार केिा आ े.  

शार््भ गदवेाच्या सवभस्पशी ग्रिंथानिंतर अलधक गणुवत्तेचे आलण तरी ी लनराळे लििाण सिंगीतावर करणे अवघड झािे आलण 

म् णून त्याचे अनेक समकािीन व निंतरचे िेिक केवळ त्याचे प्रलतध्वलन वाटतात. केवळ त्याच्यापेक्षा लनराळे का ी मािंडिे 

असेि तरच त्याचा उल्िेि करणे उपयिु ठरिे.  

 

पार्श्भदिे (समुार े१२५० इ.स.)  ा म् णतो की लववादी स्वर रागािंत िपवून वा  िक्या स्पशाभने वापरायचा असतो. 

किं ठसिंगीताचे वणभन करताना त्याने र्ािंलडक र्ार्ा  ी सिंज्ञा वापरिी आ े, त्यावरून असे ध्यानात येते की सिंगीताच्या लवद्वत् 

परिंपरते प्रािंलतक वा प्रादलेशक र्र पडत  ोती. लशवाय नतभकाचा कथक असा उल्िेि करणारा  ाच पल िा ग्रिंथकार असावा.  

 

राजा  ररपालदिे (ब ुधा गजुरातमधीि अनल िवाडचा) याचा सगंीत सधुाकर (समुार े१२४८ इ.स.) असे नोंदतो की 

दलक्षणेतीि श्रीरिंग दवेळात यािा करत गेिा असता स्थालनक किाकारािंनी त्यािा सिंगीतशास्त्राची रचना करण्याची लवनिंती केिी 

आलण म् णून सधुाकराची रचना झािी.  

 

शार्ङ ् गधरपध्दतत (समुार े१३५० इ.स.) या ग्रिंथाकडे िक्ष जाते कारण का ी किं ठदोर्ािंवर त्याने उपाय सचुलविे आ ेत.  

 

सगंीतोपतिषदङसारोध्दार (समुार े१३५० इ.स.) रचिे सधुाकर नावाच्या जैन पिंलडताने. ढोल्ि व तब्ि या वाद्यािंचा 

लनदशे तो म्िेंच्छ म् णून करतो. ल िंदसु्तानी तबिा या वाद्याचे पूवभरूप वाटणार ेवाद्य उल्िेिणारा  ा पल िा ग्रिंथकार असावा.  

 

सगंीतसार याचा कताभ स्िामी णिद्यारणय (१३२०-१३८०). याने रागािंचे १५ मेिािंत वगीकरण केिे. आधलुनक कािात 

िोकलप्रय ठरिेल्या पिं. लव. ना. र्ातििंडे प्रणीत थाट पध्दतीचा पूवभ-प्रयत्न म् णून याचा लनदशे केिा पाल जे.  

 

अनकुरण करण्याइतका सिंगीत रत्नाकर म त्त्वाचा  ोता  े िर,े पण ज्या सिंगीताचा आधार घेऊन त्याची रचना झािी ते 

बरचे बदिल्याने  ा ग्रिंथ कािािंतराने कळेनासा झािा असावा. म् णूनच लसिं रू्पाि (१३८५) व कल्िीनाथ (१४५०) यािंनी 

त्यावर दोन व्यापक टीका लिल ल्या. 

 

र्ारतीय सिंगीतात आमूिाग्र बदि  ोऊन ल िंदसु्थानी व दालक्षणात्य असा दोन किासिंगीतपरिंपरा लनमाभण झाल्याची आलण 

इस्िामी प्रर्ावाची िूण म् णून रािा कुिं भ याने रचिेल्या सगंीतराज (१४५६) या ग्रिंथाचा उल्िेि करायिा  वा. नाट्यापेक्षा 

सिंगीत लनराळे  े तो ठामपणे सािंगतो. सिंगीत रत्नाकराचा उल्िेि तो करतो पण मतरे्द व्यि करण्यासाठी! सिंगीत पूणभत: बदिून 

गेिे असावे याची  ी साक्षच नव् े काय? 
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र्ारतीय सिंगीतातीि सपु्रलसध्द मौलिक परिंपरते र्रपूर बदि  ोत  ोता. आधीच्या िेिकािंप्रमाणे केवळ स्वरिेिन न 

दतेा त्याबरोबर उदा रणादािि शब्दरचना दणे्यावर कुिं र्ाचा र्र आ े. त्याचप्रमाणे सिंगीतरचना, तिे, आकृती यािंच्या दृश्य 

आवा नावर ी कुिं र्ाने जोर लदिा. 

इस्िामी सत्तचेी प्रर्ावी कें द्रे लनमाभण  ोण्यासकट इतर ऐलत ालसक-सािंस्कृलतक बाबींमळेु किा व किाकार यािंच्याबाबत 

ल िंदूिंचा दृष्टीकोण जरा कडक  ोऊ िागिा  ोता - सनातनवाद व मूितत्वाग्र  यािंच्यात ने मीच आिंतररक नाते राल िे असल्याने 

तस े ोणे स्वार्ालवक म् टिे पाल जे. सिंगीताची प्रलतष्ठा आग्र ाने स्थापण्यात कुिं र् मनसु्मतृीच्या लवरुध्द जात  ोता, पण याकररता 

तो मनसु्मतृीचा लनराळा अथभ िावत  ोता! िर ेम् णजे नतृ्य, नाट्य व सिंगीत या तीन प्रयोगकिािंबाबत  ळू  ळू लनमाभण  ोणाऱया 

सामालजक लनर्ेधालवरुध्द कुिं र् उर्ा रा त  ोता.  

सिंगीताचा अनरु्व कुिं र् इतक्या अध्यालत्मक पातळीवर नेत  ोता की कुिं र्ाने केिेल्या स्वर व गीत यािंच्या व्याख्या केवळ 

सिंगीताचे घटक म् णून त्यािंचे अथभ न िावता योग व तिंि यािंच्या पार्श्भरू्मीवर त्यािंची मािंडणी करतात. सिंगीताची क्षमता व पररणाम 

यािंची चचाभ करताना सपु्रलतलष्ठत रस उपपत्तीचा आधार न घेणे  े ी माझ्या मते अनपेलक्षत आ े. किानरु्वाचे र्रताने 

नाट्याधाररत लववेचन केिे व त्यानिंतर नवरस (म् णजे नऊ मूिरू्त मानवी र्ावावस्था) व किािंचे नाते िास मानिे जाऊ 

िागिे  ोते. किाकारािंनी  आपल्या आलवष्कारािंतून व श्रोत्यािंनी आपल्या किाग्र णातून नवरस धुिंडाळावयाचे असतात अशी 

धारणा लनमाभण झािी  ोती.  

मूच्छभनािंपेक्षा तान वेगळी मानण्यात ी कुिं र् प्रचलित प्रघातािा जवळचा आ े. त्याचा असाच दसुरा सिंबिंलधत लवचार ी 

म त्त्वाचा आ े. त्याच्या मते केवळ आरिंर् करण्याच्या स्वराच्या वेगळेपणामळेु मूच्छभना वेगळी ठरते असे ना ी. वेगळेपणाचे िर े

कारण र्ावनेचा लनराळेपणा  ोय. एक आगळी सिंवेदनशिी कायभ करू िागिी  ोती  े उघड आ े. आलण पररणामकारकतेचे अिंग 

बाजूिा ठेवून केवळ व्याकरलणक / शास्त्रीय वा तािंलिक बाबींचा काथ्याकूट करण्यात कुिं र्ािा फारशी आस्था लदसत ना ी. जी 

सिंगीतवाक्ये वा वाक्यािंश सािंगीलतक अलर्सरणात येतात त्यािंत सिंगीतातीि बदिािंचे चािंगिे प्रलतलबिंब उमटते. र्रताने ३३, 

शार््भ गदवे ६३ तर कुिं र् ८८ स्वराििंकार वलणभिे  े अथभपूणभ वाटते. 

सिंगीत  ी मखु्यत: प्रमिु श्रवणगत घडामोड आ े, पण सािंगीलतक सिंवेदनेत बदि झािा की अनेकदा सिंगीतात दृश्यािा 

लमळणाऱया म त्त्वात फरक पडतो. रागध्यानािंची तपशीिवार मािंडणी करणारा कुिं र् याचे उदा रण  ोय. त्याने उल्िेििेल्या 

१४५ दशेी रागािंपैकी ३० रागािंसाठी तो रागध्यान वणभन करतो. त्याने लदिेल्या ध्यानािंत बऱयाच गोष्टी तिंिशास्त्रातून घेतिेल्या 

आ ेत असे जाणवते. त्याने रागध्याने फि दशेी रागासाठी लदिी आ ेत  े िक्षणीय आ े.  
कुिं र्ाने लदिेल्या प्रकीणभक प्रबिंधािंपैकी लनदान का ींवरून असे वाटते की आज प्रचारात असिेल्या सिंगीतप्रकारािंपैकी 

बऱयाच प्रकारािंना दीघभ परिंपरा आ े. या सिंदर्ाभत धम्मािी, चतरुिंग, कैवाड, स्वराथभ यािंकडे िक्ष वेधते. आज प्रचलित प्रकारािंचे 

पूवभनमनेु कुिं र्ाच्या कािी अलस्तत्वात  ोते असे म् टिे पाल जे.  

 

बिंगािमधीि शभुिंकराचा ग्रिंथ सगंीतदामोदर १५व्या शतकािंतीि असावा आलण त्याचे म त्त्व यासाठी की र्ारतीय 

किासिंगीतात अनन्यसाधारण स्थान िार्िेल्या रागमािा लचिािंना त्याचा आधार आ े. लशवाय यात आवज नावाचे वाद्य म्िेंच्छ 

असल्याचा स्पष्ट उल्िेि लमळतो. आज ठुमरी या नावाने िोकलप्रय प्रकाराशी आियभकारक साम्य असिेल्या झमुरी या प्रकारचा 

तो लनदशे करतो,  े ी वेधक आ े. या प्रकाराचा ऱ ास  ोत असता आपण त्यास प्रलतष्ठा प्राप्त करून लदिी असा दावा ी त्याने 

केिा आ े. रस उपपत्तीची चचाभ करत असता शरु्िंकराने शृिंगार प्रमिु मानून रसािंची उदा रणे दणे्याकररता श्रीकृष्णाच्या 

जीवनचररिाची योजना केिी – जयदवेाचा प्रर्ाव शतकानशुतके कसा राल िा याचेच  े गमक  ोय.  
 

मोगल काल 

रागमाला : पुिंडरीक णिठ्ठल (इ.स. १५५६-१६०५)  ा १६व्या शतकाच्या मध्यावरचा प्रमिु सिंगीतशास्त्री  ोय. 

कनाभटकातीि या पिंलडताने प्रथमत: बऱु ानिान (िानदशे, म ाराष्ट्र) याच्या पदरी आश्रय घेतिा. याच समुारास त्याने 

सद्रागचदं्रोदय  ा ग्रिंथ लिल िा असावा. निंतर तो राजस्थानमधे गेिा, आलण माधवलसिं  व मानलसिं  या दोन सरदारािंनी त्यािा 
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आश्रय लदिा. रागमाला व रागमतंजरी  े त्याचे इतर दोन ग्रिंथ राजस्थानात लिल िे गेिे. स ा परुुर् राग, त्यािंच्या प्रत्येकी पाच 

पत्नी व त्यािंना असिेिे पाच पिु या रागमािेने िक्ष वेधावे. का ी तज्ज्ञािंच्या मते  े वगीकरण पलशभयाचा प्रर्ाव दािवते.  

 

रागतिबोध (१६१०): ल िंदसु्थानी सिंगीतशास्त्रात र्र घािणारा आणिी एक दालक्षणात्य सोमनाथ  ोय. लवशेर्त: ५० 

सिंगीतलवस्तारािंद्वारा १९ गमकािंचे त्याचे लववेचन पा ण्यासारिे आ े. आजच्या ल िंदसु्थानी किं ठसिंगीताच्या आलवष्कारािंना त्याच्या 

व्याख्या िागू पडण्यासारख्या आ ेत.  

 

चतुदंडीप्रकातशका (१६२०): व्यिंकिमखीच्या या कृतीने पिं. लव. ना. र्ातििंडे (१८६०-१९३७) यािंना ल िंदसु्थानी 

रागािंचे १० थाटािंत वगीकरण करण्याची स्फूलतभ लदिी. परिंपरनेे आज मान्य केिेल्या स्वरािंच्या आधार े तयार  ोणाऱया 

स्वराकृतीच्या शक्यता व्यिंकटमिीच्या ७२ मेिकताभ स्वरग्रामािंनी जवळजवळ पूणभ धुिंडाळल्या जातात. या ग्रिंथात येणाऱया अनेक 

रागनामािंशी ल िंदसु्थानी सिंगीताचे अभ्यासक पररलचत आ ेत. उदा. काफी,  ुसेनी, दरबारी, स ाना, नायकी, नवरोज, अडाणा व 

यमन कल्याणी.  

 

सगंीतपाररजात (१६५०): र्रत आलण सिंगीतशास्त्रींना लप्रय इतर बऱयाच बाबींपासून दूर गेिेल्या सिंगीताचे असिंलदग्ध व 

आधलुनक लववेचन करणारा म् णून अ ोबलाचा दजाभ बऱयाच सिंगीतशास्त्रींच्या मते वरचा आ े. किं पनयिु तारािंच्या सा ाय्याने 

स्वरािंची स्थाने लनलित करणे  े त्याच्या ग्रिंथाचे सवाभत म त्त्वाचे कायभ  ोय. सिंगीतरत्नाकरात न उल्िेिििी का ी गमके ी त्याने 

नोंदिी आ ेत. उदा. अरीर, च्यलवत, सढुाळु  ी नावे पा ा. बऱयाच िोकािंच्या मते  ा िेिक दालक्षणात्य असून ी त्याने नोंदिेिी 

बरीच रागनामे ल िंदसु्थानी  वाटतात.  

 

रागतरतंगणी (१६७५): लमलथिा येथीि लोचन या ग्रिंथकत्याभने बराच तपशीि लदिा आ े. राग-रालगणी कुटुिंबािंची 

ध्यानरूपे तो िज र्ार्ेत दतेो. लशवाय लनरलनराळ्या रागािंत गायल्या जाणाऱया गीतािंची उदा रणे दतेािंना तो लवद्यापती, गोलविंददास 

इ. र्िसिंगीतकारािंच्या रचना नोंदतो. तो जेव् ा रालगणी वराडीची उपरूपे दतेो लकिं वा केदारा व आसावरी यािंचे रे्द नोंदतो तेव् ा 

आजच्या रागसिंचाशी साम्य जाणलवल्यािेरीज रा त ना ी. लमथीिेचे म् णून िास नऊ राग असल्याचे िोचन सािंगतो. सािंगीत 

स्वराचे वणभन तो कोमि, तीव्र, तीव्रतर इ. करतो व पनु् ा आजच्या प्रघाताशी साम्य जाणवते. रागािंची लवर्ागणी तो ११ थाटािंत 

करतो तेव् ा २०व्या शतकातल्या पिं. र्ातििंड्यािंशी तो बराच जवळ येतो! िोचन थाट, सिंलस्थती व सिंस्थान या सिंज्ञा समानाथी 

म् णून वापरतो. प्रादलेशक परिंपरािंचे सिंदर्भ दणेे िोचनािा फार लनकडीचे वाटत असावे कारण तो लगयासलुद्दन सिुतान, शा  

 ुसेन, नसीस शा  सिुतान, आिम शा  तसेच लमलथिा दरबारािंत नोकरीिा असिेल्या जयत नावाच्या कथकाचे नाव 

नोंदण्यास लवसरत ना ी.  

 

रागदप्ण (१६६५): औरिंजेबासारख्या सिंगीतद्वेर्ी समजल्या जाणाऱया बादश ाच्या कारकीदीत, मोगि अिंमिाच्या 

र्रर्राटीच्या अिेरीस अमीर फकीरुल्ला सैफ िान याने ग्वाल् ेरच्या राजा मानलसिं ाने रचिेल्या मानकुत ुि (१४८६) या 

ग्रिंथाचे र्ार्ािंतर करावे  ी बाब वेधक तशीच बोधक म् टिी पाल जे. द ा अध्यायािंच्या या ग्रिंथामळेु प्रत्यक्ष प्रचारात असिेिे 

सिंगीत व सिंस्कृत शास्त्रग्रिंथ यािंच्या दरम्यानची तफावत िक्षात येते. प्रचलित पध्दतीनसुार राग-रालगणी वगीकरण प्रचारात  ोते व 

थाट पध्दतीचा मागमूस ी नव् ता. आजच्या पध्दतीचा पाया थाट पध्दती  ोय  े सवाांना मा ीत आ े. सतार व तबिा यािंचे 

उल्िेि ना ीत  े िक्षणीय. किासिंगीत परिंपरवेर पगडा  ोता तो ध्रपुद सिंगीताचा.  
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आधुणनक कालखिंड 

ल िंदसु्थानी सिंगीतावर झािेल्या लििाणाचा कोणता ी आढावा पलशभयन, उदूभ इ. र्ार्ािंतीि कृतींच्या लवचारालशवाय अपरुा 

रा ीि  े स्पष्ट आ े.  

तोहफतङ-उल-तहदं : औरिंगजेबाचा लतसरा मिुगा म िंमद आझम (मतृ्य ु१७०९) याच्यासाठी  ा ग्रिंथ णमर्ाभखान याने 

लिल िा अस ेमानण्यात येते. याचे सात लवर्ाग असून पािंचवा सिंगीतास वाल िेिा आ े. त्यािंत लनयम (उसूि) व मूितत्त्वािंची 

(अकरन) चचाभ आ े. सात अध्यायािंत स्वर, राग, ताि, नतृ्य, अथभ, र्ाव वगैरेंची चचाभ आ े. उरिेल्या तीन अध्यायािंतिी चचाभ 

बरीच तपशीिवार आ े. एक वेधक बाब अशी की गायकािंचे वगीकरण करताना िेिक आवाज व गणुवत्ता या दो ोंचा लवचार 

करतो. दोर्ािंचे लववेचन करताना ी त्याने तसेच केिे आ े. प्राकृत र्ार्ेतीि सात सिंगीतप्रकार ी त्याने वलणभिे आ ेत आलण 

एकिं दर १२ प्रकार आपल्या काळात िोकलप्रय आसल्याचे तो नोंदतो. त्याने  नमुत मताचे बारकाईने केिेिे वणभन पा ता ते तेव् ा 

प्रचारात असिे पाल जे असा अिंदाज बािंधता येतो. इतर मतािंचे केवळ उल्िेि आ ेत. तािावरीि अध्याय लवस्ततृ असून ९२ 

तािािंचे वणभन केिे आ े. नऊ नतृ्यािंचे तो वणभन करतो. अनेक शतके ल िंदसु्थानी सिंगीतात ज्यािंची गणना गमक या स्वराििंकारात 

केिी जाते त्या उडप, लतररप यािंचा समावेश तो  नतृ्यप्रकारािंत करतो  े पा ून आियभ वाटते. ठुमरीचा ी उल्िेि त्याने राग म् णून 

केिा आ े.  

 

ररसाला-इ-तजक्र-इ-मगु्गिाि-इ-तहन्दसु्ताि (१७३४-३५):  ा ग्रिंथ इनायत खान रणसक (जन्म १७०२) याने लिल िा. 

सिंतािंची चररिे लिल ण्याच्या र्ारतीय प्रघातास अनसुरून िेिकाने यात सिंगीतकारािंची चररिे लिल ण्याचा लवरळा यत्न केिा 

म् णून  ा वेधक वाटतो. ब ुधा पालनपत येथे वास्तव्य असिेल्या इनायत िानचा विंश मूळचा अफगालणस्तानमधीि  ेरातचा. 

लगयासदु्दीन बल्बनच्या काळात (१२६६-८५) इनायत िानचा आजा र्ारतात आिा. इनायत िान नायक बैजूपासून सरुुवात 

करतो, व यात पिंधरावा सिंगीतकार आजच्या ख्याि गायकािंना अत्यिंत आदरणीय वाटणारा, ख्याि गायकीचा प्रवतभक रचनाकार 

लनयामत िान याचे वणभन ी आ े.  

 

िातदरात-इ-शाही (१७९७): शा  आलम (दसुरा) याच्या उदूभ, ल िंदी, पलशभयन आलण पिंजाबी गीतािंचे  े सिंकिन आ े. 

िेिकाचा (१७२८-१८०६) जन्म म िंमदशा च्या कारकीदीतिा. िािकुिं वर (ल िंद)ु व अझीझउद्दीन अिम सानी (मोगि)  े 

आईबाप. पण निंतर यािा झीनतम ािने दत्तक घेतिे. आपण नझीर अिीचे लशष्य आलण मोइनदु्दीन लचश्ती व शेि अबदिु 

कालदरचे र्ि असल्याने तो नोंदतो. सिंग्र ाच्या ९ अध्यािंयात ६०६ गीते असून त्यापैकी ५८ उदूभ व पलशभयन गझि, २६ शीथने 

(िग्नगीते), ३०० दो े व कलवत्त रचना, १२५ मबुारक जशन (अलर्निंदनपर गीते), २० मे ेंदी गीते (वधूिा मेंदी िावण्याचा  ेन्ना 

समारिंर्), ६०  ोरीगीते, आलण १६ तराने आ ेत. या िेिकाने सतार उल्िेििी आ े पण तबल्याचा लनदशे ना ी  े िक्षात 

घेण्यासारिे आ े. प्रत्येक गीत राग व तािािंत आ े. ददैुवाने सिंगीतप्रकार कोणते याचा उिगडा  ोत ना ी. लदवाळी, ईद,  ोळी, 

गोवधभन पूजा, शबे बरात इ. ल िंद-ुमसुिमान सणािंची उत्सा ाने नोंद केिी आ े.  

 

उसलुि-िगमाते-इ-आसफी (१८१३): केवळ नगमात-इ-आसफी म् णून ी ग्रिंथ प्रलसध्द. गलुाम रर्ा णबन मो म्मद 

पना  असे िेिकाचे नाव आ े. सूफी सिंत ख्वाजा  सन मौददुी अि िमुारी आलण इतरािंबरोबर आपण सल्िामसित केल्याचे 

तो नोंदतो. ग्रिंथ स ा अध्यायािंत लवर्ागिा असून अध्याय अनकु्रमे स्वर, राग, प्रकीणभ, प्रबिंध, ताि व वाद्य या लवर्यािंना वाल िेिे 

आ ेत. लबिावि थाट  ाच ल िंदसु्थानी सिंगीताचे मूि सप्तक दणेारा शधु्द थाट असे मत ठामपणे नोंदवून प्रचलित मताच्या 

लवरुध्द ठाकणारा  ा पल िा ग्रिंथ म् णायिा  रकत ना ी. िेिकाने पढेु ठेविेल्या सिंगीतिेिन पध्दतीवर पािात्त्य पध्दतीचा 

उघड पररणाम लदसतो. त्याने १४ सिंगीतप्रकारािंचा उल्िेि केिा असून पाच तकु (र्ाग) असिेल्या ध्रपुदाचा ी समावेश आ े.  

ध्रपुद  ा सिंगीतप्रकार व बीन  े वाद्य प्रर्ावी असे लदसते. बीनकाराच्या गणुदोर्ािंचा तपशीि त्याने वेधकपणे नोंदिा आ े.  

 

बिी (१८७७): अवधच्या ब ुचलचभत राजाचे, िाणजद अली शा  याचे  े पसु्तक. गादी सोडायिा र्ाग पाडल्याने तो 

किकत्ता येथे रा ू िागिा. आपल्या  यातीत त्याने १०५ पसु्तके लिल िी अस ेम् णतात. पैकी बनी  े गरुु व रचनाकार यािंच्या 
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रू्लमकेतून लिल िे आ े. स ा अध्यायािंत लवर्ागिेल्या या पसु्तकाचे अध्याय अनकु्रमे सरु, ताि, नतृ्य, र स, र्दतैी, म ाित वा 

बेगमात के लकताब या लवर्यािंना वाल िेिे आ ेत. का ी वेधक बाबी पढुीिप्रमाणे :- बिंगािीमध्ये दादरा व ठुमरी रचना लदल्या 

आ ेत  े अथभपूणभ आ े. ताि व िय सिंबिंलधत सिंज्ञा उदूभ आ ेत. या पसु्तकात सिंग्रल त ध्रपुदाचे स्थायी व अिंतरा अस ेदोनच र्ाग 

आ ेत. छोटा ख्याि म् णून लदिेल्या रचनािंचे बिंलदश की ठुमरी म् णून ओळिल्या जाणाऱया रचनािंशी बरचे साम्य आ े. का ी 

सरगमगीते ी समालवष्ट आ ेत. 

 

१९व्या शतकाच्या आरिंर्ीच्या दशकािंपासून अनेक र्ारतीय लवद्वानािंनी इिंग्रजी व र्ारतीय र्ार्ािंत ल िंदसु्तानी सिंगीतावर 

लििाण प्रलसध्द करायिा सरुुवात केिी. आधीच्या फळीतीि लिलटश र्ारतलवद्या तज्ज्ञािंच्या लििाणािंत  ी र्र  ोती आलण 

र्ारतीय सिंगीताचा व्यापक इलत ास लिल णाऱयािंना या सवाभची नोंद घ्यायिा  वी. परिंत ुसिंगीत कसे बदित  ोते व लवद्वत् परिंपरा 

त्याच्याशी बरोबरी ठेवण्याचा यत्न कसा करत  ोती याची कल्पना द्यावी इतकाच प्रस्ततु पसु्तकाचा  ेत ु आ े. १६व्या 

शतकाच्या आरिंर्ापासून र्ारतीय सिंगीताचे आलण लवशेर्त: किासिंगीताचे स्वरूप बदित गेिे - मग सवभसामान्य मते का ी ी 

असोत! आज ल िंदसु्तानी सिंगीत म् णून ओळििे जाणार ेसिंगीत जवळजवळ ४०० वर्ाांच्या रुपािंतरप्रलक्रयेचा लनष्कर्भ  ोय. 

सिंगीतावरचे लििाण मागे रा त असिे तरी ज्यािंनी लिल िे त्यािंना या रुपािंतराची कल्पना नव् तीच अस ेना ी. या प्रकरणात 

घेतिेिा सिंलक्षप्त आढाव्यामळेु सयलुिक, प्रत्यक्ष प्रयोगसिंबध्द, लक्रयासिंबध्द कल्पनािंकडे आज वळणे सिुर्  ोईि. माि या 

कल्पना दीघभकािीन उत्क्रािंतीचे फलित  ोत  े ध्यानात ठेविे पाल जे.   
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३ राग, ताल आणि बिंणदश 

 

र्ारतीय किासिंगीत समजण्यासाठी दोन समकें द्री वतुभळािंची कल्पना केल्यास स ायक  ोते. अनकु्रमे राग व ताि यािंचे 

प्रलतलनलधत्व करणाऱया प्रस्ततु दोन गलतशीि वतुभळािंची गलत व आशय यािंचे लनयिंिण कें द्रस्थानािंतीि किाकार करत असतो. राग 

म् णजे एक सरुावटीची चौकट मानल्यास ताि मूिरू्त कािलवर्ागािंकडे बोट दािवीत असतो. ब ुतेक प्रस्ततुींत  ी दोन वतुभळे 

एकमेकािा प्रलतसाद दते असतात व एकमेकास पूरक आकृलतबिंध लवणत असतात. कोण कें द्रस्थानी असेि त्यानसुार राग वा 

ताि वतुभळ अलधक लक्रयाशीि बनत असते. उदा. तबिा वा पिवाज वादक जेव् ा कें द्रस्थानी असतो तेव् ा तािवतुभळ अलधक 

कायभकारी बनते. त्याचप्रमाणे जेव् ा एिादा गायक वा स्वरवाद्य वादक मध्ये असेि तर रागवतुभळ सवाभसत्ताधारी बनते व 

तािवतुभळाचे लनयमन करते. ल िंदसु्थानी व कनाभटक या र्ारतीय किासिंगीताच्या मखु्य दोन शािािंच्या बाबतीत अशीच 

पररलस्थती असते म् टल्यास  रकत ना ी. पैकी फि ल िंदसु्थानी सिंगीताचेच लववरण आपण करणार आ ोत. र्ारत  ा एकच दशे 

असा असावा की लजथे एका ून अलधक मूळ किसिंगीत परिंपरािंचा आनिंद लमळतो.  

 
 

राग 

रागकल्पनेसारिा गुिंतागुिंतीचा आलण सिंस्काररत आलवष्कार सिंगीताच्या इलत ासाच्या सरुुवातीपासूनच  ोता असे म् णणे 

योग्य ठरणार ना ी. र्ारतीय सिंगीताच्या उत्क्रािंतीचा तो एक सिंकलित पररणाम आ े. अनेकदा अस ेम् टिे गेिे आ े की र्ारतीय 

रिंगरू्मी परिंपरचेा आद्य तत्वग्रिंथ मानल्या गेिेल्या र्रताच्या नाट्यशास्त्रात राग  ा शब्द येतो कारण त्या काळच्या रिंगरू्मीत नतृ्य, 

नाट्य व सिंगीत एकि आलवष्कृत  ोत  ोते. असे असिे तरी आजच्या प्रमाणे एक सािंगीलतक शलि म् णून राग प्रचारात येण्याची 

घटना िूप निंतरची आ े. 

र्ारतीय सिंगीतालवष्कारात प्रारिंर्ी प्रर्ावी  ोते ते सामसिंगीत (समुार े१००० इ.स.पू.). मानवी धालमभक आलवष्कारातीि 

आज उपिब्ध प्राचीन असा ऋग्वेद - त्यामधीि लनवडक ऋचािंचे पठण असे सामसिंगीताचे मखु्य रूप म् णता येईि. वैलदक 

दवेतािंची- यािंत बऱयाचदा लनसगाभच्या मूितत्त्वािंचा समावेश असे- स्तलुत करणे असे या पठणाचे स्वरूप अस.े या स्तोिािंना चािी 

िावल्या जात त्यािंत वेद-पूवभकािीन चािी ी असत. सरुुवातीस दोन ते पाच, व पढेु सातपयांत सिंख्या वाढिेल्या स्वरािंनी तयार 

झािेल्या स्वरग्रामाची अवरो ी योजना  ा सामसिंगीताचा लवशेर्  ोता. 

लनलित उच्चाराघातािंमळेु स्वरपाठािंना स्वरािंची आकारररे्ा लमळािी व ियीची एक चौकट ी. या पठणाचे का ी प्रमाणात 

िेिन करण्याची प्रथा असिी तरी ी एक बाब ध्यानात ठेविी पाल जे ती अशी की या पठणशैिीचे जतन झािे ते मौलिक 

परिंपरमेधूनच. मौलिक परिंपरते अनेक वेळी  ोते त्याप्रमाणे,  ातवार ेव  ावर्ाव यािंची पठणािा साथ लमळून परिंपरसे आवश्यक 

त्या बाबींना पक्के करून एक प्रकारचे स्वरिेिन झािे. 
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अलधकालधक सिंपन्न  ोत गेिेिी सामपरिंपरा रागपरिंपरते पररणत  ोण्याआधी बऱयाच घटना घडल्या. अवरो ी साम 

अलधकालधक धुिंडाळिे गेिे आलण आरो ी व अवरो ी अशी दोन ी चिने असिेल्या स्वरग्रामािंत त्यािंचे पररवतभन झािे. लशवाय, 

ग्रामािंचे आरिंर्क म् णून लनरलनराळे स्वर वापरािे गेिे आलण यामळेु जालत म् णून ओळिल्या जाणाऱया सरुावटींच्या साच्यािंची 

लनलमभती झािी. आपण ज्यािा राग म् णतो ते या पार्श्भरू्मीवर अवतीणभ झािे.  

का ीशा ढोबळपणे बोिावयाचे तर राग म् णजे एका मूिरू्त स्वरग्रामावर आधाररत मूिरू्त आकृती, जननशीि 

स्वरचौकट वा स्वरािंचा साचा  ोय. रागाबाबत कोणते ी नेमके कािक्रम वा र्ौगोलिक उगमस्थान वगैरचेा दावा करता येत ना ी 

 े स्वार्ालवक म् टिे पाल जे. किात्म व सािंस्कृलतक शलि एका बाजूिा कािक्रमािंत बसलवण्यास व दसुऱया बाजूस र्ौगोलिक 

लनलितता यािंना आव् ान दते रा तात. ब ुधा बऱयाच सािंगीलतक घटना एकाच वेळी आलण अनेक र्ागािंत  ोत असतात. राग या 

कल्पनेस दीघभ इलत ास असून त्याच्या लवकासात अनेक पररमाणे आ ेत. तेव् ा तेराव्या शतकात त्याची असिंलदग्ध व्याख्या 

करण्यात आिी व त्याच्या शक्यता धुिंडाळण्यात येऊ िागल्या असे मानण्यास  रकत ना ी.  

आज राग म् णजे सप्तकाच्या मान्य अवकाशािंत रूढीनसुार बारा स्वरािंपैकी इष्ट ते स्वर घेऊन तयार  ोणारी पायारू्त 

स्वराकृलत  ोय. पण या स्वरािंव्यलतररिच्या, आलण त्यािंच्या दरम्यान असणाऱया, इतर शक्य तारता सिंगीतकार आपल्या 

गरजेनसुार प्रत्यक्ष सादरीकरणात वापरत असतात - मग त्यािंची नोंद सिंगीतिेिनात न झािी तरी. इथे पािात्त्य सिंगीतापेक्षा 

र्ारतीय सिंगीत वेगळे पडते. लनवडिेिे स्वर आरो  वा अवरो ासाठी वापरिे जातात. ज्यािा धरून पढेु सगळे काम करावयाचे 

तो नकाशा तयार करण्यासाठी, लनवडीस पाि अशा तेरा स्वरािंतून पसिंत केिेल्या स्वरािंनी तयार  ोणारी स्वरचौकट मदतगार 

 ोते. या नकाशािा अनसुरून अलधकालधक आकृलतबिंध लनमाभण करणे म् णजे रागाचा लवस्तार करणे  ोय. श्रोत्यािंना ऐकायिा 

सिुद वाटतीि अशा नव्या स्वराकृती लनमाभण करण्यासाठी गायक-वादक तत्कािस्फूतभ आलवष्कार करतात. र्ारतीय सिंगीतात 

किाकारासमोर पूणभ लिल िेिा सिंगीतािेि वा पूणभ तपशीि लनलित केिेिी सिंगीतरचना नसते. र्ारतीय किासिंगीतकार सिंगीत 

सादर करता करता त्याची रचना करणारा असतो. का ी प्रमाणात जॅझ सिंगीतकाराशी याचे साम्य असते. 

 
सािंगीलतक दृष््टया पा ता सिंगीतकारािा या पररलस्थतीत स्वातिंत्र्य असते - अगदी र्ीती वाटण्याइतके, कारण शक्यता 

इतक्या असतात! म् णूनच, किाकाराच्या कल्पनाशिींस, कारालगरीस आलण तािंलिक क्षमतेस का ीतरी पक्का आधार लमळावा 

या  ेतूने रागासिंबिंधी का ी व्याकरण बनलवण्यात आिे आ े. रागाच्या बािंधणीसिंबिंधी का ी लनयम पढुीिप्रमाणे नोंदता येतीि - 
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१) रागात पाच स्वरापेक्षा कमी स्वर नसावेत. 

२) त्यास लनलित आरो -अवरो   वेत. 

३) रागात असणाऱया स्वरािंची सिंख्या या लनकर्ानसुार पा ता राग ओडव (पाच स्वर), र्ाडव (स ा स्वर) वा सिंपूणभ (सात स्वर) 

घेणारा असू शकतो. आणिी उपवगभ ी शक्य आ ेत. उदा. एिाद्या रागात आरो ात पाच व अवरो ात स ा स्वर असू शकतीि व 

अशा रागास ओडव-र्ाडव म् णावे िागेि.  

४) स्वरसप्तकाच्या पूवभ वा उत्तर (म् णजे िािच्या वा वरच्या) र्ागावर प्रत्येक राग र्र दते असतो. लनवडिेल्या सप्तकाधाभतीि 

एका स्वरास वादी म् णजे रागाच्या प्रवक्त्याची रू्लमका दणे्यात येते. वादीपासून चौथा वा पाचवा स्वर सिंवादी म् णून ओळििा 

जातो -  ा वादीबरोबर सिंर्ार्ण करत असतो. लवलशष्ट रागात समालवष्ट इतर स्वरािंना अनवुादी म् टिे जाते आलण ज्यािंना 

वगळिेिे असते त्यािंना लववादी म् णतात. यािंचे वादीबरोबर पटत ना ी! या सवभ लनयमािंमळेु आकृती लवणणे सिुर् जाते  े उघड 

आ े. स्वरािंचे व सिंगीतलवर्यािंचे लवस्तार करण्याच्या पध्दतीतीि पािात्त्य सिंगीतपरिंपरते स्वरसिंवादतत्व म् णून ओळिल्या 

जाणाऱया तत्वास अनसुरून डॉलमनिंट व सबडॉलमनिंट स्वराविी जे कायभ करतात त्याच्याशी वादी व सिंवादी यािंचे साम्य र्ासते.  

५) सवभसाधारणतः राग लवििंलबत, मध्य वा द्रतु यापैकी एिाद्या ियीत आलवष्कृत केिा जातो. लशवाय लवलशष्ट रागाचा लवस्तार 

सप्तकाच्या लवलशष्ट र्ागात  ोतो असे ी मानिे जाते. त्याचप्रमाणे लवलशष्ट राग  ा मिंद्र, मध्य वा तार सप्तकािंत लवस्तार पावतो 

अस ेी मानिे जाते. लवस्ताराची िय वा त्यासाठी वापरिे जाणार ेसप्तकके्षि यािंचा प्रत्यक्ष सिंबिंध रागामळेु र्ावलस्थती लनमाभण 

करण्यात लमळणाऱया यशाशी असतो. 

६) र्ारतीय सिंगीतात, लवशेर्त: किासिंगीतात र्ावलस्थती व सिंगीत यािंच्या नात्यावर र्रताच्या नाट्यशास्त्रात (पा ा प्रकरण २) 

पल ल्याने लववेचन केिेल्या रस उपपत्तीतीि तत्त्वािंचा बराच पगडा आ े.  ी परिंपरा इतकी प्रर्ावी आ े की िोक व 

जनसिंगीताच्या कोटींवर ी रस उपपत्तीचा प्रर्ाव लदसतो. रस उपपत्तीनसुार मूिरू्त व सावभलिक मानवी र्ाव नऊ असून यािंच्या 

पार्श्भरू्मीवर लवलशष्ट राग व लवलशष्ट रस यािंची समीकरणे मानण्यािंत येतात. उदा रणाथभ :  

राग भािणस्थती रस 

जोलगया द:ुि करूण 

ब ार आनिंद शृिंगार 

दरबारी कानडा गािंर्ीयभ करूण 

अडाणा शौयभ वीर 

िमाज पे्रम शृिंगार 

 

७) यालशवाय रागािंचा सिंबिंध लवलशष्ट ऋतूिंशी ी मानिा आ े. उदा रणाथभ -   

मण न े राग 

वसिंत (माचभ-एलप्रि) ल िंदोि 

ग्रीष्म (मे-जून) दीपक 

वर्ाभ (जिैु-ऑगस्ट) मेघ 

शरद (सप्टेंबर-ऑक्टोबर) रै्रव 

 ेमिंत (नोव् ेंबर-लडसेंबर) श्री 

लशलशर (जानेवारी-फेिआुरी) मािकिं स 

परिंपरा अशी की त्या त्या ऋतूसाठी दािलविेिा राग त्या त्या ऋतूिंत कोणत्या ी लदवशी / वेळी सादर केिा जाऊ शकतो. 

 

८) राग-ऋत ुनाते मानणाऱया र्ारतीय सिंगीताने राग-समय सिंबिंध ी मान्य करावे  े तकभ शधु्द म् णावे िागेि. बरचे किाकार 

यापासून लसध्द  ोणार े लनयम मनापासून पाळतात व बरचे लवचारविंत ी याचा पोटलतडीकेने पाठपरुावा करतात अस े लदसते. 

सिंगीत-समय यािंचे तलु्यत्व मानणाऱ या आवा क लवचारधारनेे लदवस-राि चक्राचे लवर्ाग पाडिे असून या चक्राच्या लवर्ागािंना 

लनलित राग वाटून लदिे आ ेत. आपल्या समयलवर्ागाच्या बा ेर प्रयोग झाल्यास सिंबिंलधत रागाची पररणामकारकता कमी  ोते 
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असा दावा असतो. एक अथभपूणभ बाब अशी की सवभ रागािंना असे कािलवर्ाग वाटून लदिेिे ना ीत, पण प्रत्येक कािलवर्ागास 

कोणता ना कोणता राग लदिेिा असतो. एक गोष्ट मान्य केिी पाल जे ती अशी की ज्या पध्दतीने राग-समय नाते लनयमबध्द केिे 

गेिे आ े त्यामळेु र्ोवतािच्या सिंगीतबाह्य जीवनाशी सिंगीताचे नाते जळुते - आलण यामळेु दोन ी बाजू अलधक सिंपन्न  ोतात.  

९) आणिी एका रागलवशेर्ामळेु लनरलनराळे सािंस्कृलतक लवशेर् सामावून घेण्यावर रागािंचा र्र असल्याचे जाणवते.  ा लवशेर् आ े 

रागनामे. इ.स. १००० निंतर र्ारतीय उपििंडातीि प्रत्येक प्रािंत आपापिी स्वतिंि अलस्मता- र्ालर्क व साल लत्यक धरून- 

ठामपणे समोर ठेवण्यात अगे्रसर  ोता. ठोसपणे समोर येणाऱया प्रदशेाचे व िोकािंचे स्वत:चे आवडते सिंगीत-साचे वा लप्रय धनुी 

असाव्या  े उघड आ े. 

रागसिंगीत  े ज्याचे प्रमिु उदा रण  ोय अशा किासिंगीतपरिंपरािंनी आलण सिंबिंलधत शास्त्रकारािंनी प्रादलेशक 

आलवष्कारािंतून लमळणाऱया नावीन्यपूणभ सिंगीताचा िवकरच स्वीकार केिा. पररणामत: अनेक रागािंच्या नावािंत त्यािंच्या प्रादलेशक 

उगमाचे स्वच्छ प्रलतलबिंब पडिेिे लदसते.  

राग प्रदशे 

लसिंधवी लसिंध (पालकस्तान) 

बिंगािी पलिम बिंगाि / बािंगिा दशे 

मारु मारवाड (राजस्थान) 

लतििंग तेििंगण (आिंध्र प्रदशे) 

सोरठ सौराष्ट्र 

कानडा कनाभटक (दलक्षण र्ारताचा प्रालतलनलधक लनदशे) 

जौनपरुी जौनपूर (उत्तर प्रदशे) 

मिुतानी मिुतान (पालकस्तान) 

 

१०) राग-रालगणी  ी एक वेधक सिंकल्पना  ोय. राग परुुर् वा नर तत्त्व, तर रालगणी  े स्त्री वा नारी तत्त्वाचे प्रतीक मानिे जाते.  े 

वगीकरण अशा रीतीने आकारास आिे आ े की या रे्दाची अिंमिबजावणी कशी करावयाची यालवर्यी प्रश्न पडतो. मध्ययगुीन 

परिंपरते पाच वा स ा मूळ राग आलण तीस रालगणी  ोत्या. याचा अथभ इतकाच की प्राचीन परिंपरते तसा लनदशे  ोता. का ी वेळा 

अस ेप्रलतपादन केिे जाते की लवििंलबत िय व गिंर्ीर प्रकृलत असिेल्यािंना राग व या उिट प्रत्यय असल्यास रालगणी मानाव्यात. 

परिंत ुप्रचलित राग-रालगणींची तपासणी केल्यास अशी प्रतीलत लनरपवादपणे येत नसल्याने  े मत केवळ तकभ  वाटतो. सवभ का ी  

ढोबळ व स जगम्य मानवी साच्यािंत बसलवण्याच्या ने मीच्या प्रयत्नाचाच  ा ी एक र्ाग आ े अस ेवाटते. आलण तरी ी रागािंचे 

वगीकरण परुुर्-स्त्री रे्दाच्या कसोटीनसुार केल्याकारणाने उत्तर मध्ययगुीन कािििंडात एक शिीशािी आिंतर-किा आलवष्कार 

आकारािा आिा - तो म् णजे रागमािा लचिे. रागरालगणींना मानवरूप कल्पून त्यािंना लचिरूप दणे्याची परिंपरा र्ारतीय िघलुचि 

शैिीत पक्की झािेिी आ े. रागलचिमािा तयार करण्यासाठी चार शैिी वापरिेल्या लदसतात : कािंगडा, राजपूत, मोगि आलण 

दख्िनी. चार ी शैिींच्या लचिणािंत फरक आढळतो : फि स ा प्राचीन व मखु्य राग आलण त्यािंच्याबरोबर सिंिग्न झािेल्या 

रालगणी कायम रा तात. लनष्कर्भ असा की रागािंचा अथभ िावण्याची सिंधी लमळाल्याचा आनिंद घेणारा लचिकार आलण  त्याचे काम 

ज्या परिंपरते आकारािा येते लतची म त्ता - याच बाबी शेवटी रागमािािंमळेु अधोरलेित  ोतात.  

एक गोष्ट लनलित आ े : राग या बाबीस आज जे म त्व आलण आकर्भण प्राप्त झािे आ े त्यािा कारण वेगवेगळ्या 

िोकािंनी, प्रदशेािंनी आलण परिंपरािंनी रागाच्या उद्भवात बजाविेिी रू्लमका  ोय. रागाच्या र्ोवती जमा असिेल्या लमथकािंत या 

लवलवध  ातर्ाराचे प्रलतलबिंब पडिे आ े. ज्यािंचे लमथक तयार  ोते त्या बाबीची क्षमता व त्यािंच्या कायाभची अथभपूणभता लसध्द  ोत 

असते. उदा रणाथभ, मल् ार रागाशी सिंबिंलधत लमथक या रागामळेु पाऊस पडतो अस ेसािंगते, तर गायकाच्या अिंगात व त्याच्या 

र्ोवती तीव्र उष्णता व अलग्न लनमाभण करण्याची ताकद दीपक रागात आ े अस ेलमथक आ े.  

गायकार्ोवती पक्षी व पश ु गोळा करण्याची आवा क क्षमता रागािंत आ े असे मानिे जाते. इतकेच नव् े तर 

मरणावर ी राग मात लमळवू शकतो असे लमथक आ े. तानसेन या प्रख्यात गायकाच्या मिुाने- लबिासिानाने- आपल्या मतृ 
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लपत्याच्या द ेाशेजारी इतके हृदयद्रावक गायन केिे की मतृ लपता अशू्र ढाळू िागिा अस ेी लमथक आ े.  ीच लबिासिानी तोडी 

ह्या रागाची जन्मकथा म् णून सािंलगतिी जाते!  

परिंपरते तािीम लमळािेल्या र्ारतीय गायकािा राग म् णजे व्याकरण नसून एक दवेता असते. राग केवळ कौशल्याने 

मािंडावयाचा नसून त्याचे आवा न करावयाचे असते. दसुऱया बाजूस ऐकणाऱयािंनी ी राग म् णजे ज्याच्या शेवटी टाळ्या 

वाजवायच्या अस ेसिंगीताचे सादरीकरण मानावयाचे नसते. आपण आपल्यापयांत राग पोचू दणेे, त्याने आपल्यािा  िवून टाकणे 

 ी पल िी पायरी  ोय तर दसुरी म् णजे रागािा प्रलतसाद दणे्यास आपल्या स्वत:िा आपण लवरोध न करणे. यािा कारण असे 

की राग म् णजे सिंगीतपे्रमाची दवेाणघेवाण करणाऱया दोन वा अलधक मनािंच्या रे्टीचा मागभ  ोय. पल ल्याने रागातीि 

आकृलतमयतेने मन आकरू्भन घेतिे तरी त्याचे अिंलतम आवा न त्यातीि र्ावलनक आशयाचे वा त्यामळेु जागतृ  ोणाऱया रसाचे 

असते. 

 

ताल 

र्ारतीय सिंगीत अलस्मतेने, लवशेर्त: ल िंदसु्थानी व कनाभटक या आपल्या प्रलसध्द किासिंगीत परिंपरािंत धुिंडाळिेिी, 

दसुरी म त्त्वाची सिंकल्पना म् णजे ताि. र्ारतीय सिंदर्ाभत उत्क्रािंती व म त्त्व या दोन ी बाबतीत ताि  ा रागाच्या बरोबरीचा 

आ े. आधी नमूद केल्याप्रमाणे जगातीि इतर सिंगीतािंपेक्षा र्ारतीय किासिंगीत वेगळे ठरण्यात राग व ताि यािंची सिंयिु कामलगरी 

उल्िेिनीय आ े. स्वरधनु व ियबिंध या सिंगीताच्या दोन मखु्य पररमाणािंपैकी पल ल्याचा शोध स्वरािंद्वारा, तर दसुऱयाचा 

आघातािंद्वारा काि-पररमाण धुिंडाळल्यामळेु  ोत असतो. अनेक प्रलक्रया  ोऊन स्वरधनुीचे रागािंत रुपािंतर झािे. अशीच उत्क्रािंती 

ियीच्या अिंगाने झाल्यामळेु ताि लनमाभण झािा. 

ति् म् णजे  ाताने आघात करणे या अथाभच्या सिंस्कृत धातूपासून ताि  ी सिंज्ञा तयार  ोते. गाणे-बजावणे व नाचणे 

या ज्या दोन आलदकिािंत ताि म त्त्वाची रू्लमका बजावतो त्या किािंच्या प्राचीन पाईकािंनी टाळ्यािंच्या सा ाय्याने ताि लसध्द 

केिा असेि अशी कल्पना स ज करता येईि.  

एक सिंकल्पना म् णून लवचार करता ताि  ा कािाच्या सिंकल्पनेत ररचलविा आ े आलण कािाचे प्रकार अनेक 

आ ेत. उदा. सेकिं द, लमनीट व तास यािंची गणना करणे तसेच रू्त, वतभमान व र्लवष्य काळािंचा सिंदर्भ दणेे  े आपल्यािा 

घड्याळी कािामळेु जमू शकते. मानलसक काि जणू का ी आनिंदाचे तास छोटे करतो व द:ुिाचे क्षण िािंबलवतो. कािाचे  े 

दोन ी प्रकार आपल्या लनयिंिणाच्या बा ेरचे आ ेत  े उघड आ े. लशवाय िदु्द या दो ोत- स्वत:त कोणते ी मूल्य वा गणुवत्ता 

लनगलडत ना ी. लचिकिा वा लशल्पकिा या सारख्या अवकाशकिािंत जसे अवकाशास िास, आिंतररक मूल्य प्राप्त  ोते तसे 

कािास सिंगीतातच आिंतररक मूल्य व गणुवत्ता िार्ते. वेगवेगळ्या प्रलक्रयािंचा अवििंब करून लनरलनराळ्या सिंगीत-सिंस्कृती 

कािाचे सािंगीलतक कािात रुपािंतर करण्याचा चमत्कार लसध्द करतात. आपिा लवर्य माि ल िंदसु्थानी सिंगीतात  े कसे साधते 

 ा आ े. 

काितत्त्वािा गणुवत्ता ब ाि करून इतर दोन कािप्रकारािंपेक्षा लनराळा असा सािंगीलतक काि लनमाभण करण्याचा 

लनणभय ी किाकार, सजभक  ाच घेत असतो. (राग लनमाभण करण्यात ी याचाच पढुाकार असतो.) घड्याळी कािात आपल्यािा 

ढवळाढवळ करता येत ना ी. यामळेु तो सािंगीलतक कािापासून लनराळा पडतो. कारण सिंगीतकार स्वत:चा काि स्वत: लनमाभण 

करत असतो, त्यावर त्याचे लनयिंिण असते. मानलसक कािापरुते बोिावयाचे तर तो व्यिीनसुार आलण त्या त्या क्षणानसुार 

बदित जातो. या उिट सािंगीलतक काि दनैिंलदन जगाबरोबरचे नाते तोडतो व अिंगरू्त चैतन्याने वावरतो.  ा आियभकारक 

चमत्कार सिंगीतकार कसा घडवून आणतो? 

यातिी पल िी पायरी अशी की एक आरिंर् व मग का ी लवर्ाग असिेल्या कािप्रवा ाची सिंगीतकार कल्पना करतो. 

अस ेकेिे म् णजे केव् ा ी  वे त्या तािाचा आरिंर् करणे त्यािा शक्य  ोते. कािाचे दसुर ेदोन प्रकार या तऱ ेचे स्वातिंत्र्य दऊे 

शकत ना ीत! या कृतीमळेु पल ल्या मािेचा जन्म  ोतो. आता कािप्रवा  मिु  ोतो तसचे त्यािा लदशा लमळते, तो वळलवता 

येतो.  

पण तरी ी केवळ कािप्रवा  मोकळा केल्याने र्ागणार ना ी. कारण असा प्रवा  केवळ अििंड वा त रा ीि – 

कोणती ी आकृती वा सािंगीलतक आशय यास जन्म न दतेा. म् णून किाकार कािाचा लवर्ाग बनावा यासाठी दसुरा आघात दतेो. 
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या लवर्ाजनामळेु कािाचा प्रवा  आकिनीय  ोतो. कोणीतरी म् टल्याप्रमाणे आकाशाचा अनिंत अवकाश त्यािंत तार ेठेविे तरच 

समजण्यासारिा  ोतो! किाकार यानिंतर एकामागोमाग व समान अवधीने येणार ेआघात लनमाभण करतो व सािंगीलतक काि 

मापणार ेमािा  े पररमाण लनमाभण  ोते. दोन मािािंमधीि अवधीस ‘िय’ म् णतात. िय वाढणे म् णजे दोन मािािंच्या दरम्यानचा 

अवधी कमी  ोणे व िय कमी  ोणे म् णजे या उिट. कािप्रवा ािा मोकळे करणे व त्याच्या मापनासाठी एकक लनमाभण करणे या 

तािाच्या पूवभशती  ोत. या पूवभशती पऱुया करणे याचाच पररपाक असा की स ज जाणवण्यासारिे ियबिंध लनमाभण  ोतात.  

या ियबिंधािंचे तसेच्या तस ेपनु् ा वापर करणे अथाभतच लनरथभक ठरते. अनेक छोटे आकृलतबिंध सामावून घेणारा (व 

आणिी ी का ी गोष्टी साधणारा) मोठा आकृलतबिंध लनमाभण करणे  ी पढुची पायरी तकभ शधु्द ठरते. ज्यािंना गण म् णतात असे दीघभ 

व िघ ुकािावधीचे लवलवध ियबिंध एकि आणिे जातात. पद्यासाठी वतृ्ताची एकके लनमाभण करण्याच्या यिुीची इथे स ज 

आठवण व् ावी. पद्यशास्त्रीय कामलगरीत िघ ुव दीघभ कािावधींना लवलवधतेने एकि आणून व अिग करून लकती सौंदयभपूणभ 

आकृती लनमाभण केल्या जातात ते आपल्यािा मा ीत आ े. म् णून एका मयाभदपेयांत वतृ्ताच्या चरणाची कल्पना तािाच्या बरीच 

जवळ येते. पण िघ ुव दीघभ कािावधीचे आकृलतबिंध लवणण्यापिीकडे जाऊन वतुभळात्मकता लनमाभण केिी तरच एिाद ेवतृ्त ताि 

बनू शकते.  े कसे साधिे जाते व कशासाठी?  

या सिंदर्ाभत लवचारण्याचा प्रश्न असा : वतृ्ताचा चरण परुा  ोतो तेव् ा काय  ोते? उत्तर असे : दसुरा चरण येईि लकिं वा 

येणार ना ी. वतृ्ताचा चरण सटेुपणे अलस्तत्वात असू शकतो व एक चरण ी वतृ्त तयार करण्यास परुसेा असू शकतो. परिंत ु

र्ार्ेलशवाय सटुा ियबध्द चरण किं टाळवाणा  ोतो कारण त्यातून का ी लनमाभण  ोऊ शकत ना ी. पण पूणभ चरण जर पनु् ा पनु् ा, 

अििंड वापरिा तर त्यामळेु स्वरधनुींच्या वा ियबिंधािंच्या आकृत्या तयार करण्यास पोर्क अशी वतुभळात्मक आकृलतबिंधािंची एक 

मालिका तयार  ोते. आज मा ीत असिेिे ताि म् णजे िघ ु व दीघभ अवधीच्या समू ािंद्वारा तयार केिेल्या वतुभळात्मक व 

पनुरावतृ्त कािाकृलत  ोत. चार, स ा अथवा सोळा मािािंच्या तािािंचा उल्िेि करणे म् णजे कािलबिंदूच्या गलतमान आकृत्या 

परुलवण्यासाठी ज्या चक्राच्या पररघावर चार, स ा वा सोळा समानािंतर लबिंद ुनोंदिेिे असतात त्याचे लनदशेन  ोय.  

 
 

पण न बदिणाऱया कािावधीच्या आकृत्यािंत गोि गोि लफरत रा णे र्ाग पडल्याने मानवाची कधी ी न र्ागणारी 

आकृलतबिंधाची रू्क परुी  ोत ना ी. म् णून का ी कािलवर्ाजकािंना इतरािंपेक्षा जास्त आघातयिु केिे जाते. यामळेु पररणामी 

आकृती अलधक गुिंतागुिंतीची व नवी असते - पनु् ा एकदा नवनवीन आकृत्या समोर ठेवण्यासाठी. 
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एका दृष्टीने पा ता येथपयांत वणभन केिी सवभ प्रलक्रया मानलसक म् णता येईि. या प्रलक्रयेचे शब्द व लन:शब्दतेशी िग्न 

िावल्यालशवाय सिंगीत कसे सिंर्वेि? प्रकाश व अिंधार यािंना आत घेतल्यालवना रिंगाचे वणभन करता येईि काय? म् णून पिंजा-

तळव्याच्या  ािचािी, बोटािंची टपटप व टाळ्या यािंच्या सा ाय्याने शब्द व लन:शब्दतेचे अनेक दजे उपयोगात आणिे जातात. 

उदा. आघाताने म त्त्व दशभलविी जाणारी ध्वलनपूणभ मािा टाळींमध्ये रुपािंतररत केिी जाते. यापेक्षा कमी प्रतीची ध्वलनपूणभता 

बोटािंच्या टपटपीतून प्रत्ययास आणिी जाते तर पिंजा-तळव्याच्या  ािचािीतून लन:शब्दतेचे ध्वलनपूणभतेवरचे वचभस्व समोर 

आणिे जाते. दसुऱया शब्दािंत सािंगावयावचे तर लनःशब्दता आलण ध्वलनपूणभता यािंमधून एक ियबिंध लनमाभण केिा जातो. उदा. १६ 

मािािंच्या तीनताि या तािात एक, पाच व तेरा या मािािंवर टाळ्या आ ेत, पिंजाची  ािचाि नवव्या मािेवर तर इतर मािािंवर 

बोटािंची टपटप आ े. ल िंदसु्थानी तािािंत टाळ्या, बोटािंची टपटप व पिंजाची  ािचाि (िािी / काि) यािंचे अशाच प्रकारचे 

लवतरण असते. प्राचीन ग्रिंथािंत- ब ुधा प्रयोगकिािंचा ईर्श्र मानिेल्या शिंकराच्या पलवि १०८ नतृ्यािंशी असिेल्या सिंबिंधािंतून- 

१०८ तािािंची नोंद केिेिी आढळते. परिंत ुआजच्या प्रयोगपरिंपरते सवभसाधारणत: तािािंचा वापर समुार े१५ पयांत मयाभलदत 

झािेिा लदसतो. 

केवळ एक सिंकल्पना म् णून ज्याची सरुुवात झािी तो ताि टाळ्या व बोटािंची टपटप यामळेु एका उठावदार 

नकाशात, ध्वलनलचिािंत पररणत झािा. परिंत ु तरी ी ताि लजविंत  ोऊन त्यािा शरीर िार्ते ते वाद्यािंनी आपिी रू्लमका 

बजावल्यानिंतर. आताच्या सिंदर्ाभत तािवादे्य म् णजे सट्ुया रा ू शकणाऱ या वा ििंलडत आलण तीव्र ध्वनी लनमाभण करू शकणाऱया 

वस्त ु  ोत. ध्वलनसाम्याच्या तत्त्वानसुार वाद्यध्वनी आलवष्कृत केिे की ध्वनीची अक्षर े लनमाभण  ोतात. तािलवर्ागािंसाठी या 

ध्वन्यक्षरािंना सोयीने व सोयीनसुार योजिे की ठेके लनमाभण  ोतात -  े ठेके म् णजे प्रत्यक्षत: ल िंदसु्थानी सिंगीतात वाजलविे 

जाणार ेव ऐकू येणार ेतािाचे रूप  ोय. इष्ट त्या लवलवधतेचे व सिंपन्न वाद्यध्वनी उपिब्ध असिे तर औपपलत्तक दृष््टया कोणत्या ी 

तािाचे अनिंत ठेके सिंर्वतात. ठेक्यािंमळेु तािािंना आशय िार्तो व ते केवळ गलणती सूिािंच्या पिीकडे पोचू शकतात. 

साथसिंगतीत असो वा स्वतिंि वादनात असो ठेके आपल्या रचनासौंदयाभची श्रोत्याना प्रलचती आणून दतेात. 

याप्रमाणे स्वरूप लसध्द झािेिे ताि ल िंदसु्थानी सिंगीतात व नतृ्यात साथ परुलवणार े घटक म् णून कायभकारी 

असतात. ियसिंगीताचा स्वतिंि / एकि आलवष्कार साधण्यासाठीसधु्दा ते पायारू्त ठरतात. तबिा आलण पिवाज यासारख्या 

वाद्यािंचे ियसिंगीत िूप समधृ्द वादनसिंचाचे आ े. जर सादरीकरणात क्षमता यायिा  वी असेि तर अनेक वर्ाांची तािीम व 

मे नत िागते. ल िंदसु्थानी ियसिंगीताचा स्वत:चा असा एक श्रोता, र्ारतात व बा ेर ी, तयार असावा याचे नवि वाटायिा 

नको.  
 

बिंणदश 

बिंलदश या लतसऱया सिंज्ञेचे रचना अस ेसैिस ेवणभन करता येईि. ल िंदीमधीि बिंलदश  ी सिंज्ञा एकि आणणे या अथाभच्या 

धातूपासून तयार झािी असून लतच्याद्वार े बिंलदशीच्या कायाभचे बऱयापैकी योग्य वणभन  ोते असे म् णता येईि. लनरलनराळ्या 

प्रकारच्या सािंगीलतक द्रव्याच्या आधार ेसिंगीताच्या आशयाची जी उर्ारणी किाकार करतो त्यासाठी एक नकाशा / रू्लमलचि  वे. 

बिंलदश  े काम पार पाडते. आपापिी सािंगीलतक लवस्तरणे ज्या पायारू्त रचनािंच्या आधार ेगायक सादर करतो त्यािंना बिंलदश 

म् णतात. माि गायन व गायककिाकार यािंच्यापरुता बिंलदश या सिंज्ञेचा वापर मयाभलदत ठेवण्यास सबळ कारण ना ी. वाद्यगत 

स्वरधनुी सिंगीत व ियसिंगीत यािंत ी पायारू्त रचना असतातच. आपापल्या शक्यतािंनसुार यािंचा ी पध्दतशीर व अलधक लवस्तार 

केिा जातो.  े स्पष्टीकरण मनात ठेवून बिंलदश या सिंकल्पनेची चचाभ करता येईि. बिंलदशीचे घटक कोणते? एकिं दर ल िंदसु्थानी 

किं ठसिंगीतािंतीि प्रमिु रचनािंच्या रूपदायी बाबींची गणना, व थोडक्यात वणभन करण्यासारिा या सिंदर्ाभत कदालचत् दसुरा मागभ 

नसावा. घटक म् णून इथे वणभन केिेिा प्रत्येक घटक दर रचनेत असेि असा याचा अथभ ना ी, पण यापैकी लनदान का ी घटक 

न अिंतरू्भत करता बिंलदश सिंर्वत ना ी. बािंधणीच्या घटकािंपासून सरुुवात करणे उपकारक ठरिे :-  

१) प्रत्येक सिंगीतालवष्कारािा ध्यानािंत येईि, जाणवेि असा आरिंर् असावा िागतो - मग सिंगीत स्वरसिंबध्द वा 

ियसिंबध्द कसे ी असो. प्राचीन परिंपरनेे यास अत्यावश्यक मानिे व उदग््रा  अस ेनाव ी लदिे.  

२) सिंगीतारिंर्ानिंतर वैकलल्पक स्वरूपाचा एक लवर्ाग मानिा गेिा. याचे काम जोडणाऱया पररच्छेदाचे राल िे. मध्ययगुीन 

सिंगीतशास्त्रात यािा मेिापक अस ेनाव लदिेिे आढळते.  
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३) आरिंर् व सिंगीतालवष्काराचा गार्ा म् णण्यासारिा र्ाग यािंना आधी उल्िेििेिा मेिापक जोडतो. गार्ा असिेिा 

लवर्ाग म् णूनच अत्यावश्यक मानिा आ े व यास ध्रवु म् णजे लनत्य असे योग्य नाव दणे्यात आिेिे आ े.  

४) सिंगीताचा गार्ा मानल्या गेिेल्या या लवर्ागानिंतर येणारा लवर्ाग अथाभतच आरिंर्ानिंतर िक्षणीय वेळाने, व अिंतराने 

येतो. असे नसते तर सिंगीताच्या उत्कर्ाभकडे जाणे सिंर्विे नसते. या लवर्ागास अिंतरा अस े योग्य नाव लदिे आ े. परिंत ु

उत्कर्ाभआधीच सिंगीतालवष्कार सिंपण्याची उदा रणे असल्याकारणाने अिंतरा  ा लवर्ाग वैकलल्पक मानिा आ े.  

५) शेवटी, रचना सिंपलवणारा र्ाग येतो, यास आर्ोग म् टिे असून  ा ी वैकलल्पक मानिा आ े.  

अलधक पायारू्त म् णता येतीि अशा बाबींची चचाभ झाल्यावर सािंगीलतक द्रव्याशी थेट सिंबिंध असिेल्या गोष्टींकडे 

वळण्यास  रकत ना ी. बिंलदश या सिंकल्पनेस दीघभ इलत ास असावा  े नैसलगभक व ध्यानात घेण्यासारिे आ े. लनदान 

मध्ययगुापासून र्ारतात रूढ सािंगीलतक बािंधणी-लवर्ागामधीि समानतेवरून  े स ज िक्षात येते. यावरून प्रयोगपरिंपरतेीि 

अतूटता व व्याकरणी परिंपरनेे प्रयोगपरिंपरबेरोबर रा ण्याचे पनु् ापनु् ा केिेिे प्रयत्न िक्षात यावे म् णून इथे बिंलदश या 

सिंकल्पनेतीि घटकािंचे वणभन करताना आधीच्या कािििंडातीि सिंज्ञािंचा जाणीवपूवभक वापर केिा आ े. प्रस्ततु सिंज्ञा जरी आज 

वापरात नसल्या तरी आपण आज जे करतो आ ोत त्याच्याशी त्यािंची सािंगड बेमािूम आ े - म् णून त्यािंचे एकि येणे िूप वेधक 

वाटते.  

६) स्वरधनु म् णून ओळिल्या जाणाऱया सिंगीत रचनेतीि अिंगाचे प्रलतलनलधत्व करणाऱया घटकािंच्या समू ास स्वर 

म् णतात. रचना (एक वा अनेक) रागािंत असो वा नसो, त्यास िक्षात येईि अस ेस्वरधनुीचे पररमाण  वे अशी अपेक्षा असते. माि 

याच वेळेस अस ेी ध्यानात घेतिे पाल जे की ियसिंगीतात स्वरधनु कमीत कमी असू शकते आलण त्या प्रमाणात 

पररमाणकारकता व म त्व या दोन ी बाबतीत स्वर  े अिंग बाजूिा पडते.  

७) पूवी स्पष्ट केल्याप्रमाणे ताि म् णजे बऱयाच प्रलक्रया झािेिी िय  ोय. तािालशवाय सिंगीत सिंर्वते पण कोणती तरी 

िय- मग ती कमताकद, लकिं लचत व अलनयलमत असिी तरी चािेि- असल्यालशवाय कोणते ी सिंगीत शक्य ना ी. ताि नसताना 

एरवी अििंड वाटणाऱया सािंगीलतक  ािचािीचे थोडेफार लवर्ाजन दािलवणार ेतत्त्व म् णून िय प्रकट  ोत असते.  

बिंलदश या घटकािंत साथभ र्ालर्क एकके म् णजे शब्द वगैरेंचा वापर  ोईि वा  ोणार ी ना ी. या घटकास पद अशी सिंज्ञा 

आ े. या सिंदर्ाभत मदु्दाम ध्यानात घेण्यासारिी बाब अशी की अथभ ीन अक्षरािंची योजना सिंगीतात करण्याची र्ारतात दीघभ परिंपरा 

आ े. िर ेम् णजे त्यािंना मिंगिसूचक, उपकारक मानिे असून शास्त्रात यािंना तेनक म् टिे आ े. यालशवाय, वाद्यािंच्या ध्वनींचे 

प्रलतलनलधत्व करणाऱ या ध्वलनसाम्याच्या तत्त्वानसुार लनलित केिेल्या ध्वनींची ी योजना पररणामकारकतेसाठी सिंगीतरचनािंत 

केिेिी लदसते. अशा शब्दािंना पाटाक्षर ेम् णतात. अनेकदा रचनाकार, त्याचा आश्रयदाता, त्याची दवेता वा गरुु यािंची नावे रचनेत 

गुिंफिेिी लदसतात. या घटकास लबरुद असे म् णतात.  

बिंलदश वा रचना म् णजे सिंगीतप्रकार नव् े याचे र्ान राििे पाल जे. साल त्यातून तलु्य उदा रण घ्यायचे तर असे म् णता 

येईि की बिंलदशीची तिुना केवळ सजभनशीि साल त्य म् णून- म् णजे माल तीपर वा समीक्षात्मक नसिेल्या- कृतीशी करता 

येईि. परिंत ुअस ेसजभनशीि म् णून मान्य झािेिी कृती ी कादिंबरी, िघकुथा व नाटक इ. म् णून पढेु समजून घ्यावयाची असते. 

 ी दसुरी पातळी म् णजे बिंलदशीची सिंगीतप्रकाराची पातळी  ोय. या पातळीवर एिादी बिंलदश ख्याि वा ठुमरी इ. म् णून 

ओळििी जाईि. आतापयांत बािंधणीचे घटक म् णून ज्यािंचे लववेचन केिे त्यािंत सिंगीतप्रकार र्र घाितात, यािंत बदि करतात 

वा त्यािंना वगळतात. याचा लवचार निंतरच्या टप्प्यावर केिा जाईि.  
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४ सािंगीणतक णिस्ताराची तिंत्र े

 

ल िंदसु्थानी सिंगीताबाबत मोठ्या अलर्मानाने घोर् करून सािंलगतिेिा एक लवशेर् म् णजे तत्कािस्फूतभतेस त्यात लदिा 

गेिेिा वाव. साध्या शब्दािंत सािंगावयाचे तर तत्कािस्फूतभता म् णजे सिंगीतकारािा जी सािंगीलतक कल्पना तपशीिाने समोर 

मािंडावयाची असते लतचे का ीसे उस्फूतभ वा फारस े पूवभलनयोलजत नसिेिे सादरीकरण. परिंत ु लवलशष्ट छोट्या, रिेीव एककािंची 

पूवभकल्पना न करता, त्यािंची बािंधणी न करता कोणत्या ी सािंगीलतक कल्पनेची तपशीिवार मािंडणी करता येणे सिंर्वत ना ी. 

आजकािच्या पूवभरलचत घरािंची बािंधणी करण्यासाठी जे इमारतीचे र्ाग वापरिे जातात त्यािंच्याशी या एककािंची तिुना करता 

येईि. या इमारत-र्ागािंची योग्य व लवपिु योजना केिी की सिंपन्न सिंगीत लमळू शकते अस ेम् णण्यास  रकत ना ी. पररणामत: 

पारिंपररक सिंगीतलशक्षण व सादरीकरण यािंमध्ये प्रस्ततु बािंधणीघटकािंकडे मोठ्या प्रमाणात व गणुवत्तेच्या अिंगाने िक्ष लदिेिे 

आढळते. म् णूनच सािंगीलतक कल्पनािंच्या लवस्तारात व बढतीत सा ाय्य करणाऱया बािंधणीघटकािंची या प्रकरणात ओळि पटवून 

घेऊ व त्यािंचे वणभन करू.  
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ढोबळपणे बोिावयाचे तर बािंधणीघटकािंचे वा बढतीच्या तत्त्वािंचे वगीकरण अनकु्रमे राग, ताि व बिंलदश यािंच्याशी लनगलडत 

असते.  ीच लिमूलतभ ल िंदसु्थानी सिंगीताच्या सादरीकरणाचे स्वरूप लनलित करत असल्याने  े तकाभस धरून आ े. त्या त्या 

घटकाच्या आपापल्या पायारू्त किानसुार बािंधणीघटकािंची यादी अशी करता येईि :  

रागसिंबिंलधत :- आिाप, बोि, बोि-आिाप, बोि-तान, तान, नोम्-तोम्, सरगम, अििंकार, धनु 

तािसिंबध्द :- लवििंलबत, मध्य, द्रतु, पट, दगुणु, ठेका, लत ाई 

बिंलदशसिंबध्द :- तकु, मिुडा, मदु्रा, लबरुद, तेनक, स्थायी, अिंतरा, मािंझा 

इथे दािलविे आ ेत त्यापेक्षा आणिी का ी बािंधणीघटक ठरलवणे वा का ींना वेगळ्या शीर्भकािािी समालवष्ट करणे 

शक्य आ े. आपापल्या शैिीनसुार लवलशष्ट सिंगीतप्रकारािंची मािंडणी करताना किाकार ी यािंत अलधक लवलवधता आणू शकेि. 

परिंत ुबािंधणीघटकािंची मखु्य काये व त्यातून सामोरा येणारा दृष्टीकोण यािंना अलजबात बाजूिा ठेवणे सिंर्वत ना ी. बढतीच्या 

प्रलक्रयेतीि स्वरधनुीचे अिंग प्रथम लवचारात घेऊ.  

 

बढतीच्या रागसिंबध्द प्रणक्रया 

आलाप : िप् म् णजे सािंगणे वा कथन करणे या सिंस्कृत धातूस आ म् णजे जवळ, पयांत, सवभ बाजूनी  े उपपद िागून 

आिाप  ी सिंज्ञा तयार झािी आ े. लवलशष्ट कल्पना मािंडणे वा लतचा अथभपूणभ व तत्वशधु्द लवकास करणे, लतचा लवस्तार करणे वा 

कथा सािंगणे या गोष्टी जशा र्ार्ेतून  ोतात त्याप्रमाणे सािंगीलतक आिापातून ी  ोतात अस ेम् णता येईि म् णून आिाप म् णजे, 

स्वरधनुीच्या / सरुावटीच्या अक्षावर राग, तसेच रागबाह्य सिंगीतात तािास  वा त्यालशवाय, किं ठ वा वाद्यसिंगीतात कल्पनेची बढत 

करणे  ोय. ियीच्या अक्षावरीि सिंगीतकल्पनािंची बढत ी इतकीच म त्त्वाची असते आलण याचा लवचार लवस्तार अशी सिंज्ञा 

लनलित करून निंतर केिा आ े.  

आिापातीि दोन बाबी म त्त्वाच्या :- एक म् णजे त्यािंची गती, व दसुर ेम् णजे अििंकार या नावाने ओळिल्या जाणाऱया 

आलवष्कारािंना लदिे गेिेिे स्थान. तस ेपा ता या दोन बाबींचे लनयमन बऱयाच प्रमाणात सिंगीतप्रकार आलण लनवडिेिा सिंगीत 

प्रगटनाचा मागभ (किं ठ, वाद्य, समू  इ.) करतात. त्याचप्रमाणे प्रत्येक किाकाराचा व्यलिगत कि व त्याची किाकारी तलबयत  े 

दोन् ी ी आिापािंवर पररणाम करतात. म् णूनच आिापािंचे स्वरूप व्यिीव्यिीनसुार आलण प्रसिंगानसुार बदिते. तरी ी का ी 

सवभसाधारण िक्षणे नोंदता येतीि. 

आलवष्कार-मागभ कोणता ी लनवडिा तरी आिाप सिंथ गतीपासून द्रतुकडे जातात. सवभसाधारणत: तीन प्रकारच्या गती वा 

ियी वेगळ्या केल्या जातात : लवििंलबत, मध्य व द्रतु म् णजे अनकु्रमे मिंद गती, मध्यम गती व द्रतु गती  ोय. वाद्यसिंगीतात लवलशष्ट 

गतींबरोबर लवलशष्ट लवस्तारािंची / बढतींची सािंगड घातिी जाते आलण  त्यासाठी लनराळ्या सिंज्ञा ी योजल्या जातात. किं ठसिंगीतात 

तस ेनसून का ीसे ढोबळ फरक करून लतथे र्ागते.  

किं ठसिंगीतात आिापाची ‘आ’ या र्ालर्क स्वराशी सािंगड घातिी जाते. आिापलक्रयेत मखु्यत: स्वरवणभ वापरिे जातात 

अस ेी सािंलगतिे जाते. ख्याि गायनाच्या सिंदर्ाभत या मताचा पाठपरुावा बऱयाच न्याय्यपणे करण्यात येतो कारण प्रत्यक्ष 

सादरीकरणात ‘आ’ सकट इतर र्ालर्क स्वरवणाांवर बराच र्र असतो. अििंड ध्वलन लनमाभण करणे स्वरवणाांच्या सा ाय्याने 

सिुर् असल्याकारणाने  ी पसिंती असते  े उघड आ े, आलण यामळेु  स्वरधनु तत्त्वाची एक म त्त्वाची पूवभशतभ परुी  ोते. 

तारतेच्या लनरलनराळ्या पल्ल्यािंवर जिद  ािचाि करण्या करता ी स्वरवणभ अनकूुि असतात. पण स्वरवणभ गायकाचा र्श्ास वा 

दम िातात आलण त्यामळेु गायन  ी लक्रया थकवा आणते  े ी िर े आ े. म् णूनच ध्रपुदासारख्या इतर गायनप्रकारािंत 

स्वरवणाांवर, आलण लवशेर्त: ‘आ’वर र्र लदिा जात ना ी. लशवाय स्वरधनुीची बढत जरी गायनात आिापािंतून सामोरी येणारी 

असिी तरी लतचे कायभ का ी गायनापरुते मयाभलदत नसते  े ी िक्षात ठेवणे जरूरीचे आ े. लनष्कर्भ असा की आिाप या 

म त्त्वाच्या सिंज्ञचेा अन्वयाथभ ‘आ’ स्वरवणाभच्या मिेदारीच्या सा ाय्याने िावणे स्वीकारा भ लदसत ना ी.  

का ी वेळा लवििंलबत (सिंथ) वा मध्यिय आिाप (मध्यम गतीचे आिाप) अशा सिंज्ञा वापरल्या जातात. आिाप या 

सिंज्ञेतून कोणती ी िास िय वा गती सूलचत  ोत ना ी  ा अलर्प्राय  ोय.  
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बोल :  ी सिंज्ञा ‘बोिना’ म् णजे बोिणे या अथाभच्या ल िंदी लक्रयापदापासून आिी असून कशाचा तरी उच्चार  ोणे, 

का ीतरी सािंलगतिे जाणे या लक्रयािंचा ती लनदशे करते. किं ठ व वाद्यसिंगीतात या सिंज्ञेचा बराच वापर  ोतो. सवभसाधारणत: 

लतच्यामळेु अथभपूणभ शब्दािंच्या प्रयोगाचा वा वापराचा लनदशे  ोतो. उदा ‘याद लपया की आये’  े बोि  ोत. आणिी एका पातळीवर 

पा ता सािंगीलतक बढतीसाठी कोणत्या ी ध्वन्यक्षरािंच्या एकि येण्याचा लनदशे  ोतो. उदा. रा, दा, ता, ना, इ. शेवटी, लवलशष्ट 

वाद्यािंच्या ध्वनींचे प्रलतलनलधत्व करणाऱया- उदा. धेत्ता, लदिंता, लतरलकड, तक - ध्वन्यक्षरािंच्या एकि येण्याचा. िय सिंगीतात एकके 

तयार करण्याच्या लक्रयेकडे  ी सिंज्ञा नेते. आधी  सािंलगतल्याप्रमाणे कायम अििंडपणे र्ालर्क स्वरािंच्या सा ाय्याने गात रा णे 

अवघड जाते व म् णून ी शब्दािंची मदत फायदशेीर ठरते. स्वरधनु व लतच्याबरोबर शब्दािंचे अथभ ी आल्याने सा लजकच 

सिंगीताची आवा कता वाढू शकते. म् णूनच सिंगीतकल्पनािंच्या लवस्तारात बोि  ा म त्त्वाचा घटक  ोय. 

बोल आलाप : स्वरधनुीच्या बढतीत जेव् ा साथभ र्ालर्क घटक म् णून बोिािंना सामीि करून घेतिे जाते तेव् ा त्या 

पध्दतीस ‘बोि आिाप’ म् णतात.  

बोल तान : किं ठसिंगीतात स्वरधनुीच्या द्रतु गलतरे्दािंना तान म् टिे जाते. यािंची जेव् ा बोिािंबरोबर सािंगड घातिी जाते 

तेव् ा ‘बोि तान’ लसध्द  ोते. आलवष्काराच्या उत्कर्भलबिंदकुडे जाताना ियबध्द व द्रतुगती चिने वापरण्याच्या यिुींचा बोितान 

 ा र्ाग असतो.  

तान : ताणणे वा िािंबलवणे या अथाभच्या तन् या सिंस्कृत धातूपासून  ी सिंज्ञा लसध्द. तार िेचून जादा स्वर लनमाभण करून 

स्वरधनु वाढलवण्याच्या तिंतवुाद्यवादनातीि लवशेर्ापासून कदालचत या सिंज्ञेचा उगम असावा. 

मखु्यत: दोन प्रकारच्या तानािंचा उल्िेि केिा जातो. शधु्द (जस ेआ े तसे, यथा मूि) म् णजे ज्यािंत ने मी मान्य 

स्वरक्रम तसाच राििा जातो व कूट (कोड्यात टाकणार)े म् णजे ज्या तानािंत तो बदििा जातो. पायारू्त स्वरग्रामािंत तानािंत 

एक ते सात स्वर असू शकतात. र्ारतीय सिंगीतशास्त्राने अस े गलणत मािंडिे आ े की जर प्रत्येक स्वर एकदाच व त्याच्या 

क्रमानसुार वापरिा तर सप्तकाच्या प्रत्येक स्वरापासून तयार  ोणाऱया स्वरग्रामािंतून एकूण ५०४० ताना लनमाभण  ोतात! 

योजिेिे ध्वलनवैलशष््टय, वापरिा जाणारा र्ालर्क स्वर वगैरेंच्या आधार ेतानािंची आणिी वगीकरणे ी केिी जातात. द्रतु गती व 

आकृलतबिंधािंची गुिंतागुिंत यामळेु सिंगीताचा उत्कर्भलबिंद ुलसध्द करण्याच्या बाबतीत ताना स जच म त्त्वाच्या ठरतात. तानािंनी श्रोते 

लनरपवादपणे प्रर्ालवत  ोतात आलण  तानािंचा सराव करणे व त्या बाबतीतल्या आपल्या कौशल्याचे प्रदशभन करण्याचा 

किाकारािंना कधीच किं टाळा आिेिा लदसत ना ी.  

 

लववेचनाच्या या टप्प्यावर थोडे मागे जाऊन वाद्यसिंगीतातीि आिापािंचे थोडे अलधक लववेचन करणे गरजेचे आ े. ब ुतेक 

सिंबिंलधत सिंज्ञािंवरून असे ध्यानात येते की त्यािंच्या द्वार ेज्या बढतीच्या तिंिािंची ओळि पटते ती तिंिे तिंतवुाद्यािंच्या अिंगाने मािंडिी 

जातात. आलण लशवाय र्ारतात तिंतवुादे्यच काय सवभ वाद्य दावा करतात की  आपण आवाज जे का ी करू शकतो ते सवभ 

पररणामकारकतेने करून किं ठसिंगीताची बरोबरी करू शकतो. दसुऱया शब्दािंत सािंगावयाचे तर असे की वाद्यकारािंनी रूढ केिेल्या 

िास सिंज्ञा व लवकलसत केिेिी तिंिे समजून घ्यावयाची ती किं ठसिंगीत व गायक यािंनी तयार केिेल्या पार्श्भरू्मीवर  ोय. पढेु 

नोंदिेल्या लवस्तारपध्दतींचे ध्रपुदगायनाशी बरचे साम्य आ े. यावरून दो ोंच्या उगमाचा समान कािििंड व सिंगीतपे्ररणािंची 

समानता सूलचत  ोते. वाद्यसिंगीताच्या लवस्तारपध्दतींत पढुीि प्रमिु तिंिािंचा समावेश  ोतो : 

औचार : सिंबिंलधत रागाची ओळि पटलवण्यासाठी परुशेा ठरणाऱया स्वरािंचे आरिंलर्क वादन.  

बन्धान : ज्या रागाचा लवस्तार करावयाचा त्याचे िास वाक्यािंश ठसठशीतपणे मािंडणे.  

कैद : ज्यािंत  ेतपूुवभक एकाच स्वरास म त्व लदिे जाते असा सिंगीतकल्पनेचा लवस्तार.  

लवस्तार : ज्याची पूवभतयारी आधीच्या टप्प्यािंवर झािी असेि असा मिु वा स्वैर स्वरलविास.  

सिंगीतालवष्कारासाठी स्वीकारिेिी िय व अििंकारािंचे प्रमाण यावरून ध्रपुदाच्या सादरीकरणािंत चार प्रकारच्या 

आिापािंचे लववेचन केिे जाते. िय व अििंकरणाचे प्रमाण ध्रपुद शैिी वा बानी लनलित करतात. एक सिंगीतप्रकार म् णून जेव् ा 

ध्रपुदाचे व त्याच्या लवशेर्ािंचे लववरण  ोईि तेव् ा बानीचा लवचार करू.  
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तिंतुिाद्य िादनातील णिस्तार / बढतीच्या पध्दती 

वाद्यािंच्या तािंलिक ताकदीच्या वापरास नीट लदशा लमळावी म् णून आधी सािंलगतल्यानसुार बढतीच्या पध्दतींची चािंगिी 

व्यवस्था िावण्यात आिी आ े.  

णिलिंणबत आलाप : या टप्प्यावर मखु्यत: सिंथ ियीत, तािालशवायची बढत  ोते. प्रत्येक पूणभ झािेल्या सिंगीतकल्पनेच्या 

शेवटी रागाच्या लवशेर् रूपाशी लनगलडत असा मिुडा घेतिा जातो, ज्यास ‘मो रा’ असे ी म् णिे जाते. िय  ळू  ळू वाढविी 

जाते, पडद्यािंवरचे काम वाढते व गमकािंचा प्रवेश  ोतो.  

जोड : आधीच्या लवििंलबत आिापाच्या अवस्थेची िय दपु्पट करून, वरच्या तारतेची तिंिी मखु्यत: वापरून,  

पडद्यावरीि तसेच निीचे काम ी बरचे गुिंतागुिंतीचे ठेवून आधारस्वन व ियबिंध यािंचे सादरीकरण जोड या टप्प्यावर केिे जाते.  

र्ाला : लवस्ताराच्या या टप्प्यावर लचकारी (ियकारीच्या कामासाठी वापरिी जाणारी वरच्या तारतेची तिंिी) पढेु येते. 

वाढती िय सिंगीताच्या उत्कर्भलबिंदूकडची वाटचाि लनलित करते. या टप्प्यावर एकिं दर सािंगीलतक आलवष्कार छिंदाच्या अगदी 

जवळ जातो. या अवस्थेचे वणभन तािाची पूवाभवस्था म् णून करता येइि.  

ठोक : ‘झाल्या’निंतर येणाऱया या सिंगीतलवस्ताराच्या अवस्थेत सािंगीलतक आघातािंचे प्रमाण र्रपूर असते. ठोक या 

आघातपूणभ वादनासाठी निी वा लतकोना इ.चे वाद्यशरीरातीि िाकडी वा धातूच्या र्ागावर मदु्दाम आघात करण्यात येतात.  

लडी : स्वरािंचा एक छोटा समू  तयार करून त्यार्ोवती स्वरबिंध गुिंफिे जातात. या िडीची लनराळ्या सिंदर्ाांत पनुरावतृ्ती 

केिी जाते.  

लडगतु्थी : िडी  ाच गुिंफणीचा प्रकार एक प्रकारच्या गािंठ बािंधण्याच्या पररणामासकट सादर केिा जातो. 

लडलपेि : िडी, एकािंतरतेने मींड व इतर ध्वनी गुिंजन लनमाभण करणार ेपररणाम एकि वापरिे जातात. मींड म् णजे 

वरीि स्वरावरून िािच्या स्वरापयांत अतूटपणे व मधल्या इष्ट त्या स्वरािंना स्पशभ करीत येणे  ोय. 

परन / परि : साथसिंगत करणाऱया पिवाजाच्या परण या वादनप्रकाराशी ससुिंगत अशा स्वराकृती सादर करणे.  

साथ : तिंतवुाद्यावरचे सिंगीत व साथ करणार ेतािवाद्य यािंनी तिंतोतिंत एकाच प्रकार ेसादरीकरण साधणे.  

धयुा : लचकारी या तारािंवरचे आघात व मखु्य तारािंवरची स्वरवाक्ये यािंच्यात एकािंतरता रा णे.  

माठा : लचकारी व मखु्य तारािंचे वादन एकािंतरतेने करणे.  

 

सिंगीत लवस्तारात किं ठ व वाद्यसिंगीत यािंच्या लवचारािंमधीि लनकटचे नाते ध्यानात यावे या  ेतूने वाद्यावरच्या आिापािंचे 

लववेचन तिंतवुाद्यािंच्या अिंगाने केिे. आता किं ठसिंगीताच्या बािंधणीच्या ठोकताळ्यािंकडे पनु् ा वळायिा  रकत ना ी.  

नोम ्तोम ्: रागलवस्तारासाठी री, द, न, तोम्, नोम्, यि, िी, यािी, िािा वगैर ेअथभ ीन अक्षरावयवािंची योजना करून 

या प्रकारची बढत लसध्द  ोते. या अवस्थेत तािाची योजना केिी जात ना ी. क्रमाक्रमाने लवििंलबत, मध्य व द्रतु ियींनी आिाप 

पढेु सरकतात. वास्तवात प्रस्ततु अवस्थेत ‘अनिंत  रर ओम्’ सारख्या साथभ शब्दािंचा अिंशत: वापर  ोतो अस ेप्रलतपादन केिे गेिे 

आ े. नोम् तोम् या अवस्थेतीि अक्षरसमू  म् णजे पे्रलर्त पैगिंबराची नावे  ोत असे ी मत व्यि करण्यात आिे आ े. प्रत्यक्ष 

सादरीकरणात ज्या रीतीने मोडतोड करून वापर  ोत असतो त्यावरून साथभ शब्दािंच्या योजनेचा दावा मान्य करणे अवघड आ े. 

तरी ी या वाद-प्रलतवादािंतून एका म त्त्वाच्या बाबीचा अन्वयाथभ िावण्यालवर्यी लनरलनराळे दृष्टीकोण समोर येतात. ती बाब अशी 

की ध्वलनसमू ािंच्या अथाभकडे दिुभक्ष करून ी सािंगीलतक शक्यता असिेिा ध्वलन म् णूनच त्यािंच्याकडे पा णे सिंर्वते असा बोध 

 ोतो. इतर का ी सिंगीतप्रकारािंत ी याकडे कि लदसतो  े निंतर दािलविे जाईिच. रागाचा क्रमवार आलण तपलशिवार लवस्तार 

करण्याकररता नोम् तोम् इ. अक्षरावयवािंचा लनलित उपयोग  ोतो. मूित: जरी ध्रपुदाच्या सादरीकरणाचा आवश्यक र्ाग म् णून 

जरी नोम्-तोम्-ची योजना असिी तरी इतर प्रकारचे सिंगीत सादर करताना ी किाकार याचा वापर करतात. 

सरगम : लवलशष्ट रागाचे लनयम सािंर्ाळून स्वरािंची सिंके्षलपत नावे- सा, र,े ग, म इ. घेऊन रागाचा लवस्तार केिा जातो. 

अलिंकार : अििं + कृ = सशुोलर्त करणे, सजलवणे या अथाभच्या सिंस्कृत धातूपासून  ी सिंज्ञा आिी आ े. सवभ सरुावटींचा 

लवकास करताना स्वरलवस्तार सजलवण्यासाठी या लक्रयेचा अवििंब करण्यात येतो. मळुात पा ता सवभ स्वर व िय सिंदर्ाांत 

लनरलनराळ्या सािंगीलतक घटकािंची लवलवध एकिीकरणे साधून वेगवेगळे आकृलतबिंध लनमाभण करण्याकररता अििंकरण केिे जाते. 

माि अििंकरण लक्रयेचे सरुावटीच्या सिंदर्ाभतिे लववेचन परिंपरनेे िूपच तपशीिवार केिेिे आढळते. वणभ व शब्द अशा दोन 
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मूिरू्त वगाांत अििंकारािंचे लवर्ाजन केिे आ े. पल ल्या वगाभचा र्र स्वरािंच्या क्रमात बदि करण्यावर असतो. दसुऱया वगाभतीि 

अििंकार स्वर कसे लनमाभण केिे जातात वा ते ऐकण्यास कसे वाटतात यावर र्र दतेात. पल ल्या वगाभतीि अििंकारािंची दोन 

उदा रणे म् णजे स्थायी (म् णजे तोच स्वर पनु् ा येणे) व आरो ी (स्वर चढत्या क्रमाने असणे)  ोत. दसुरा वगभ म् णजे मखु्यत: 

पिंधरा प्रकारची गमके  ोत. गमक म् णजे स्वराची लनलमभती लवलशष्ट प्रकार े किं पनयिु ठेवणे. सािंगीलतक कल्पनािंचे लवस्तार  

करण्याची यलुि या दृष्टीने पा ता अििंकार असिंख्य  ोत  े उघड आ े. 

धनु : तस े पा ता धनु  ा एक स्वतिंि सिंगीतप्रकार असून ी सरुावट बािंधण्याच्या एककािंच्या चचेत त्याचा  समावेश 

करण्याचे कारण असे की रागाचा सिंदर्भ न ठेवता सरुावटीतीि सािंगीलतक कल्पनािंचा लवस्तार साधण्याचा तो एक मागभ आ े. 

सरुावटींची बढत करण्याचे इतर सवभ लवशेर् इथे सयलुिक असतात. 

 
ताल सिंबिंणधत णिस्तार पध्दती 

सरुावटीच्या पररमाणािंत लवस्ताराचे लववेचन झाल्यावर आता तािाच्या पररमाणाकडे वळायचे आ े. माि एक बाब 

ध्यानात ठेवणे जरूर आ े – तबल्याच्या एकि वादनात ियकल्पनािंचा लवस्तार साधण्याकररता काय करतात याचे लववरण इथे 

अलर्पे्रत नसून सरुावटीचा लवस्तार करताना वापरिेल्या का ी ियसिंबध्द बाबींचे लववेचन करायचे आ े. 

णिलिंणबत, मध्य आणि िुत : गरजेप्रमाणे सवभसाधारणत: तीन प्रकारच्या गती वापरल्या जातात - लवििंलबत (सिंथ), मध्य 

(मधिी) आलण द्रतु (जिद). या तीन गती काय क्रमाने वापराव्या यालवर्यी कोणते ी लनयम घातिेिे नसतात. परिंत,ु ब ुतेक 

सादरीकरणािंत उत्कर्भलबिंदकुडची सवभसाधारण चाि सिंथ ते द्रतु अशी असते. लशवाय अस ेकी गतीचे मापन करण्यासाठी कोणते ी 

वस्तलुनष्ठ लनकर् घािून लदिेिे ना ीत. परिंपरा या सिंदर्ाभत सिुदपणे सिंलदग्ध आ े! उदा रणाथभ, परिंपरनेसुार मध्य  ी 

लवििंलबताच्या दपु्पट आलण मध्यचे माप काय लवचारिे तर उत्तर असते द्रतुच्या लनमपट! दसुऱया शब्दािंत सािंगावयाचे तर आपिी 

मध्यगती कोणती  े ठरवायचे प्रत्येकािा स्वातिंत्र्य असते, पण एकदा का मध्यगती ठरिी की इतर गती आपोआप पक्क्या  

 ोतात. 

दगुनु : सरुावट वा ियबिंध यािंना त्यािंच्या मूळ गतीच्या दपु्पट गतीने मािंडणे म् णजे त्यािंची दगुनु करणे  ोय. अशी दगुनु 

करून ब ुधा सिंगीत पनु् ा मूळ ियीत आणिे जाते. मखु्यत: याचा वापर आलवष्कारात लवलवधता आणण्यासाठी तसचे ियीचा 

वापर िवलचकपणे करण्याच्या सौंदयभलनकर्ाच्या गरजेतून केिा जातो. 

पि : दगुनुप्रमाणे, पण अलधक लवलवधता यावी म् णून अवतरणाऱ या या लवशेर्ात मळु गतीच्या लतप्पट वा दीडपट वगैर ेिय 

वापरात आणिी जाते. 

णत ाई : सिंगीतलसध्दीतिा एक आकर्भक, स ज ओळिण्यासारिा आलण वारिंवार वापरिा जाणारा लवशेर् म् णजे 

लत ाई. कोणता ी सिंगीतािंश (सरुावटीचा वा ियबिंधाचा ििंड) िागोपाठ तीनदा घेऊन या लवशेर्ाची लसध्दी  ोते. 

ठेका : सिंगीतालवष्कारात िय परुलवण्याकररता सौंदयभपूणभरीत्या कािाच्या आकृती बनलवणे  े ताि या सिंकल्पनेचे अमूतभ 

रूप झािे. पढेु अस े की कोणत्या वाद्यावर वाजणार त्यानसुार प्रत्येक तािािा त्याची स्वत:ची शब्दसिंपदा म् णून का ी 

अक्षरावयव- सिंबिंलधत वाद्य ध्यानात घेऊन- वाटून लदिेिे असतात. मूळ कािलवर्ाजन तसेच ठेवून ी ियवाद्यािंच्या आपापल्या 

र्ार्ेनसुार या आकृतींत ध्वन्यक्षरािंच्या सा ाय्याने का ी बारीकसारीक पण सौंदयभयिु बदि करणे शक्य असते. मूळ तािात 

घडवून आणिेिे  े बदि ठेका म् णून ओळििे जातात. अनेक सरुावटी तर का ी लवलशष्ट ठेक्यािंस  आल्या तरच मो क 

ठरतात. लवचक्षण किाकार व रलसक ी असे ठेके िागिे की त्यािंची नोंद घेण्यास लवसरत ना ीत. 

 
बिंणदश सिंबध्द णिस्तार पध्दणत 

बिंलदश या लतसऱया म त्त्वाच्या घटकाशी सिंबिंलधत बािंधणीची एकके कोणती लतकडे आता वळू.  

तुक : प्रत्येक बिंलदशीिा एक लनलित बािंधणी  वी आलण बिंलदशींत स ज ध्यानात येण्याजोगे र्ाग नसिे तर  े शक्य ना ी. 

बिंलदशीचा ििंड वा लवर्ाग यािंना अनिुकू्षन वापरल्या जाणाऱया सिंज्ञािंच्या लवलवधतेत या बाबींची अथभपूणभता प्रलतबिंलबत झािेिी 

लदसते. उदा. अिंश, किी, धात ुवा चरण या सिंज्ञा पा ा. सवभ बिंलदशींबाबत  े िर ेनसिे तरी ी बिंलदशीस जेवढे लवर्ाग जास्त 
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तेवढा त्याचा आकृलतबिंध जास्त गुिंतागुिंतीचा असण्याची शक्यता अलधक असे म् णायिा  रकत ना ी. गुिंतागुिंतीचा आकृलतबिंध 

असणे  ा एक सािंगीलतक किाकारीचा मान्य लनकर् आ े.  

स्थायी : या सिंज्ञेचा आढळ लनरलनराळ्या सिंदर्ाभत  ोतो. तरी ी किं ठसिंगीतात, तसेच वाद्यसिंगीतात बिंलदशीचा पल ल्या 

आलण मखु्यत: पल ल्या अध्याभ र्ागाचा या सिंज्ञेमळेु लनदशे  ोतो. लशवाय स्थायी ब ुधा मध्य सप्तकाच्या र्ड्ज स्वरापासून पिंचम  

या स्वरापयांतच्या स्वरािंतरािंपरुती मयाभ लदत असते. जर लतचा रोि स्वरसप्तकाच्या दसुऱया अधाभवर  राल िा तर उत्कर्भलबिंदकुडची 

वाटचाि का ीशी अवघड  ोते. बिंलदश रागाधाररत असो व नसो स्वरसप्तकाच्या िािच्या मयाभदािंचा तपशीिवार शोध घेतिा 

जावा असा स्थायीचा िािीचा यत्न असतो. 

अिंतरा : स्थायीनिंतर जरा ी अिंतर न सोडता (म् णूनच  ी सिंज्ञा) जो बिंलदशीचा र्ाग येतो त्यास अिंतरा म् णतात. स्थायीने 

सरुु केिेल्या कामाचा अिंतरा तकभ शधु्द पाठपरुावा करतो. सप्तकािंतिा वरचा वा स्थायीने लवकलसत न केिेिा अधभ अिंतरा 

धुिंडाळतो. किं ठ वा वाद्यसिंगीतात उपिब्ध सािंगीलतक सिंचाचा परुपूेर उपयोग  ोईि त्याची अशा रीतीने  मी घेतिी जाते. का ी 

वेळा स्थायीिेरीज बिंलदशीत दोन लवर्ाग असतात असे ी लदसते. अशा वेळी दसुरा लवर्ाग मािंझा (मधिा) म् णून ओळििा 

जातो.  

मखुडा :  ी सिंज्ञा सिंस्कृत मिु म् णजे तोंड पासून आिी असून कोणत्या ी बिंलदशीच्या पल ल्या चरणाचा, सािंगीलतक 

कल्पनालवस्तारात र्ोज्यासारिा वापरिा र्ाग तीमळेु दशभलविा जातो. प्रत्येक सािंगीलतक लवस्ताराच्या शेवटी कलवतेच्या 

ध्रपुदासारिा मिुडा येत असतो. सािंगीलतक वाक्याच्या पूणभतेचा त्यामळेु सिंकेत  ोत असल्याने तो पूणभलवरामासमान काम करतो. 

बिंलदशीचे िासपण लतिा मिुडा दऊे करत असल्यामळेु जशी माणसाची ओळि त्याच्या चे ऱयावरून तशी बिंलदशीची 

मिुड्यावरून पटते.  

तेनक : का ीसे सैध्दािंलतक  ोण्याचा धोका पत्करून (वा गाणार-ेवाजलवणार ेम् णतात त्याप्रमाणे पसु्तकी  ोऊन ी!) असे 

म् णावेस े वाटते की एक का ीशी अपररलचत सिंज्ञा पनु् ा प्रचारात आणणे गरजेचे आ े. कारण अस ेकी लतच्याशी लनगलडत 

सािंगीलतक कायभ आज ी चािू आ े. तत वादे्य वा पट  इ. वाद्यािंवर वाजलविेिी जाणारी अक्षर ेलकिं वा अथभ ीन शब्द वगैरेंनी तयार 

 ोणाऱया बिंलदशीतीि लवर्ागाचा या सिंज्ञेने लनदशे केिा जातो. अशा रीतीच्या वापरावर प्राचीन परिंपरनेे पलवितेचे लशक्कामोतभब  

केिे कारण या प्रकारच्या ध्वलनअवयवािंची योजना मिंगि व शरु् असते असा दिंडक घातिा गेिा. अशा शब्दािंना ‘तेन शब्द’ म् टिे 

जाई - यावरूनच तेनक  ी सिंज्ञा तयार झािी  े उघड आ े. का ी मखु्य सिंगीतप्रकार आलण का ी सिंगीतालवष्कार आपापल्या 

पररणामकारकतेसाठी अथभ ीन शब्दािंवर अवििंबून असतात याची चचाभ निंतर  ोणारच आ े. म् णूनच  ी जनुी सिंज्ञा पनु् ा प्रचारात 

आणण्यास  रकत असू नये.  

मिुा : या सिंज्ञेचा अथभ लशक्का वा मिु असा आ े. ब ुसिंख्य बिंलदशींत- ब ुतेक शेवटच्या ओळीत- रचनाकाराचे नाव 

गुिंफिेिे असते. नावामळेु जणू काय अलधकार वा पािता दशभलविी जाते. अथाभतच नावाचा िोटा वापर  ोण्याची शक्यता 

नजरआेड करता येत ना ी!  

णबरुद : या सिंज्ञेचा मूित: अथभ  ोता ‘दवैतास नमन’. पण आता बरीच वर् ेअगदी नमन नसिे तरी रचनाकाराचा 

आश्रयदाता वा गरुु यािंचा रचनाकारािंने लदिेिा सादर सिंदर्भ या अथाभने सिंज्ञा वापरिी जाते. 

सािंगीलतक लवस्तारात वारिंवार येणाऱया बािंधणीच्या एककािंची केिेिी  ी िोटक चचाभ अनेक सिंगीतप्रकाराच्या घटकािंची 

ओळि पटण्यास मदतगार ठरिे. लनरलनराळे सिंगीतकार वा घराणी यािंनी आपापल्या आलवष्कारािंतून कोणती तािंलिक वा किात्म 

र्र  घातिी  त्याचे मूल्यमापन करण्यास ी यामळेु सा ाय्य  ोईि. 
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५ सिंगीतप्रकार 

 

किं ठ कलासिंगीत 

 

इिंग्रजीत फॉमभ अशी सिंज्ञा वापरिी जाते ती दोन अथाांनी. रूप व प्रकार अस ेते दोन अथभ  ोत. उदा रणाथभ, रूप या 
व्यापक अथाभने पाल ल्यास अस ेम् णता येईि : एिाद्या मैफिीिा का ी रूपच नव् ते कारण सिंगीतकार पध्दतशीरपणात 
कमी पडिा, वा त्याने केिेिी रागािंची लनवड योग्य नव् ती, वा इष्ट त्यापेक्षा त्याने बढत कमी / जास्त वेळ केिी इत्यालद. इथे 
रूप म् णजे एकिं दर मैफिीची स ेतकु केिेिी  बािंधणी. उिटपक्षी दसुऱया अथाभने, म् णजे प्रकार म् णून, फॉमभ या सिंज्ञेचा 
सिंदर्भ मैफिीतीि एककािंच्या वा त्यािंच्या र्ागािंच्या अिंतगभत रचनेच्या गणुािंचा असतो. उदा रणाथभ, एिादी मैफि लबघडते 
कारण ख्याि गायक बिंलदशी फारच लवििंलबत वा द्रतु ियींत गातो, वा ख्यािास योग्य नसिेिे ताि तो लनवडतो लकिं वा ध्रपुद 
सादर करतेवेळी नोम्-तोम्-मध्ये रागाचा लवस्तार करणे त्यािा जमत ना ी. पल ल्या अथाभने फॉमभ म् णजे रूप व दसुऱया 
अथाभने प्रकार. प्रस्ततु प्रकरणात आपल्यािा दसुऱया अथाभचा लवचार करावयाचा आ े.  

सजभनशीि साल त्यात असिेल्या लनलित प्रकारािंची आपल्यािा जाणीव असते. उदा रणाथभ, िघकुथा, कादिंबऱया, 
कलवता, िघलुनबिंध आलण नाटके. या सवभ साल त्यप्रकारािंत कथानकाची बािंधणी, कल्पनेचा लवस्तार, र्ार्ेच्या वापराची शैिी 
वगैर ेअिंगािंबाबत लनलित प्रथा असतात. या आलण यासारख्या प्रथा िेिकाची कल्पनाशलि व र्ार्ा वापरण्याची त्याची 
क्षमता यािंना मागभ दािलवतात. पररणामी कादिंबरी, िघकुथा इ. मान्य झािेल्या प्रकारािंतीि एक लवलशष्ट कृलत तयार  ोते. या 
मागाांना, वा साच्यािंना साल त्य प्रकार म् णतात. प्रत्येक किेची आपिी िास अशी प्रकारािंची सोपानपरिंपरा असावी आलण 
तींत कमीअलधक कसोशीने पाळण्याचे लनयम वा दिंडक घािून ठेविेिे आढळावेत  े स ज िक्षात येण्यासारिे आ े. म् णून 
सिंगीतप्रकारािंचे लववेचन आवश्यक ठरते.  
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मखु्य कलासिंगीत प्रकार 

१ ध्रपुद धमार 

२ ििंगडा ध्रपुद 

३ सादरा 

४ ख्याि 

५ ख्यािनमुा 

६ लिवट 

७ रास 

८ चतरुिंग 

९ तराना 

१० अष्टपदी 

११ सरगमगीत 

१२ टप-ख्याि 

मखु्य सुगम किं ठ सिंगीतप्रकार 

१ ठुमरी 

२ दादरा 

३ कजरी/ कजिी 

४ चैती 

५ सावन 

६ कव्वािी 

७ गझि  

८ र्जन 

९ टप्पा 

 

एकिं दरीने पा ता किं ठ व वाद्यसिंगीतात लमळून जवळ जवळ पन्नास-एक प्रकारािंची मोजदाद करता येते. मैफिींत सादर 

करण्याजोगे प्रकार  वेत अशी कसोटी िाविी की त्यािंची सिंख्या कमी  ोते. पनु् ा एकदा असे ी ध्यानात येते की किं ठसिंगीताने 

परुलविेल्या नकाशाबर ुकुम वा आदशाभनसुार आपिा लवकास साधण्याचा वाद्यसिंगीताचा यत्न बरचेदा असतो. म् णून 

किं ठसिंगीताच्या प्रकारािंच्या लववेचनाने सरुुवात करणे फायद्याचे ठरिे. आज कायभक्रमािंतून ऐकिे जाणार ेकिं ठसिंगीतप्रकार म् णजे : 

ध्रपुद-धमार, ििंगडा ध्रपुद, सादरा, ख्याि, ख्यािनमुा, लिवट, रास, चतरुिंग, तराना, अष्टपदी, सरगमगीत, आलण टपख्याि  े 

 ोत. आजचा प्रघात ध्यानात घेतिा तर यािंत र्र घािणे अवघड लदसते. 

 

धु्रपद  

 े नाव सिंस्कृत / ल िंदी ध्रवु+पद म् णजे अनकु्रमे ‘पक्के, अचि, लस्थर’ आलण ‘स्थि वा जागा, कडवे’ यावरून आिे आ े. 

ध्रवुपद या सिंज्ञेने काव्यात व पद्यशास्त्रात गीताचे ध्रपुद असा ी अथभ आ े -  े ी बदित नसते व पनु् ा पनु् ा येते.  ीच सिंज्ञा 

ईर्श्राच्या अढळपदाच्या सिंदर्ाभत वापरिी  े तकभ शधु्द म् टिे पाल जे. एका प्रकार े लववेलचत प्रकाराच्या लवशेर्ािंचे सूचन 

करण्याकररता वरीि दोन ी अथभ एकि येतात म् टिे पाल जे. दवेदवैतलवर्याचे सा चयभ व बािंधणीचा मजबूतपणा या दो ोंचा 

ध्रपुदािंशी सिंबिंध लदसतो. 

आधीपासून अलस्तत्वाच्या का ी िणुा लदसल्या तरी  ा प्रकार ध्यानात येण्यासारख्या रुपात येतो तो १५व्या शतकाच्या 

शेवटी. बैजू बावरा, गोपाि नायक व तानसेन सारिे आख्यालयकािंचे नायक ध्रपुदाचे मखु्य गायक  ोते. या प्रकाराच्या सिंदर्ाभत 

ग्वाल् ेरचा राजा मानलसिं  आलण स्वामी  ररदास यािंची ी नावे घेतिी जातात. इलत ासाची सवभ सिंलदग्ध आकर्भणे बाजूिा ठेवून 

आजच्या ध्रपुदाची जडणघडण तपासणे स ायक ठरिे.  

ध्रपुदाच्या बािंधणीतीि चार र्ाग असे :  

१) स्थायी : बिंलदशीची सरुुवात करून रागाची स्थापना करते.  

२) अिंतरा : स्थायीनिंतर िगेच येऊन रागाचा लवस्ताराने शोध घेतो- लवशेर्त: स्वरसप्तकाच्या उत्तराधाभवर  जोर लदिा जातो. 

३) सिंचारी : मिु सिंचारास परवानगी. 

४) आर्ोग : लवस्तारास एक पूणभत्व दऊेन लवकासाचे टप्पे सिंपलवतो.  

सादरीकरणातीि क्रमाच्या कडवेपणामळेु  ा प्रकार उठून लदसतो. या क्रमाकडे ध्यान दणेे  ी त्याची ओळि 

पटलवण्यासाठी वापरण्याची म त्त्वाची िूण आ े. याच्या गायनाचा आरिंर् नोम्-तोम्-ने  ोतो. पूवी स्पष्ट केल्याप्रमाणे री, दा, न, 

तोम् नोम्, यािा, यििी वगैर ेअथभ ीन अक्षराच्या वापराने, अनकु्रमे लवििंलबत, मध्य व द्रतु अशा ियींतून रागाचा लवस्तार नोम्-

तोम्-मधून साधिा जातो. या लवस्तारातीि प्रत्येक पूणभ सािंगीलतक  वाक्याच्या शेवटी, स्वत: न बदिणारी एक छोटी सरुावट 



 

  

© Dr Ashok Da Ranade Merorial Trust 40 

 

घेतिी जाते. सािंगीलतक लवस्ताराच्या बािंधणीच्या एककािंची चचाभ करत असता मिुडा म् णून ज्याचे लववेचन केिे  ोते 

त्यासारिाच  ा प्रकार असतो. एिादया कलवतेच्या कडव्याच्या शेवटी येणाऱया ध्रपुदासारिेच याचे कायभ असते.  

नोम्-तोम् निंतर येणारा दसुरा टप्पा त्यामधे  ोणाऱया तािाच्या वापरामळेु वेगळा जाणवतो. या अवस्थेत ध्रपुदाच्या 

चार लवर्ागािंचे पिवाजाच्या साथीने गायन केिे जाते. सादरीकरणाच्या लतसऱया टप्प्यावर चार ी र्ाग वा त्यापैकी का ीचे दपु्पट, 

लतप्पट, चौपट वगैरेंमध्ये गायन केिे जाते. शेवटी ऐनवेळी स्फुरिेल्या बोिताना घेतल्या जातात. अस ेकरताना बिंलदशीच्या 

घडणीस न लबघडलवण्याची िबरदारी घेतिी जाते. िय व स्वर अिंगािंच्या लवस्तारािंना वाव असतो, पण आिापािंत  ोतात तसे ‘आ’ 

या स्वरवणाभचे लनिळ िगाव इथे आढळत ना ीत.  

लवर्यािंच्या बाजूने पारिंपररक ध्रपुदािंची सिंल ता तपासल्यास अस ेआढळते की दवेता व राजािंची स्ततुी, लनसगभवणभने, 
सािंगीलतक तत्त्वािंची यादी वगैरेंना त्यािंची िास पसिंती असते. दसुऱया शब्दािंत सािंगावयाचे तर लनमधालमभक व व्यलिगत 

नसिेल्या लवर्यािंवर या प्रकाराचा र्र असिा तरी बिंलदशीतीि पद्याचा एकूण सूर गिंर्ीर व चिन र्ारदस्त असते. 
सवभसाधारण प्रघात असा की लवििंलबत ियीने सरुुवात करून मध्य व मध्य-द्रतु ियीकडे वळावयाचे. गायनाचा ढिंग जोरदार 
व परुुर्ी असतो आलण ध्रपुद गायन करणाऱया लस्त्रया क्वलचत आढळतात  े ी िर.े  

या प्रकाराची का ी तािािंना िास पसिंती आ े, उदा. चौताि (१२ मािा), सरुफािा (१०मािा) आलण आलदताि (१६ 

मािा). ब ुतेक सवभ पारिंपररक रागािंमध्ये या प्रकाराच्या बिंलदशी आढळतात. इतकेच नव् े तर  एिादा राग िरोिरच पारिंपररक 

आ े की ना ी, वा त्याचे मूळ स्वरूप काय याचा लनणभय करण्यासाठी त्यािंत ध्रपुद आ े लकिं वा कस ेते पा ण्याचा सल्िा लदिा 

जातो. ध्रपुद या प्रकारातीि राग व ताि - मखु्यत: त्यािंच्या अिंतगभत गतीमळेु - गिंर्ीर व प्रौढ आशयाचे प्रतीत  ोतात. पिवाज या 

घमुारदेार वाद्याच्या साथीमळेु ी त्याच्या अिंलतम पररणामात र्र पडते. किात्मक नजरनेे पा ता आपल्या कडव्या क्रमलवर्यक 

लनयमािंमळेु या प्रकारात िवलचकपणा कमी र्ासतो. त्याच्या र्ावलस्थतीत ी गािंलर्याभवर र्र व व्यिीपरतेचा अर्ाव असतो - 

श्रोत्यािंना  े लवशेर् ने मी रुचतात असे ना ी. ध्रपुद या प्रकारािंनतर धमार या स जात प्रकाराची पाळी येते.    

 

धमार  

धमार या शब्दाने पल िे आलण मखु्य अथभसूचन  ोते ते १४ मािािंचा आलण पिवाजावर वाजलविा जाणारा ताि 

अस.े असे असिे तरी ध्रपुदानिंतर सादर  ोणाऱया एका किं ठसिंगीतप्रकाराचे ी ते नाव आ े. ऐ िंलद्रय सिु लमळण्यासारिे अिंगरू्त द्रतु 

चिन असिेल्या धमार तािातच या प्रकाराची रचना असून त्याच्या गायनाची पध्दलत ध्रपुदासारिीच रा ते. लशवाय, या 

प्रकारातीि गीतािंचा आशय प्रलसध्द रिंगम ोत्सवाचे -  ोळीचे वणभन असल्यास त्यािा  ोरी म् टिे जाते. एरवी ी या प्रकारातीि 

गीतािंचा आशय िौलकक असून सिंयत शृिंगार आढळण्याची ी शक्यता असते. धमाराची सािंगड ध्रपुदाबरोबर घािण्याचा  ेत ु

दो ोंनी एकमेकािा पूरक व् ावे व व्यापक सािंगीलतक आवा नाची  मी लमळावी असा र्ासतो. वीणेसारख्या वाद्यावर ी ध्रपुद-

धमार सादर केल्याचे आढळते. शब्दािंच्या मदतीलशवाय वादे्य प्रस्ततु सिंगीतप्रकारािंचा पूणभ स्वाद दऊे शकतीि अशी अपेक्षा 

अथाभतच करता येत ना ी. माि सादरीकरणाच्या पूवी लदिेल्या नकाशािा धरूनच वाद्यािंवर ी या प्रकाराचे आलवष्कार  ोतात. 

 

सादरा 

द ा मािािंच्या झपतािात सादर  ोणार ेध्रपुद असेच या प्रकाराचे थोडक्यात वणभन करता येईि. असे सािंगतात की 

लशवमो न व लशवनाथ  े दोन बिंध ुबैजू बावरा याच्या शैिीत ज्या रचना करीत त्यािंना सादरा म् टिे जाऊ िागिे, कारण  े बिंध ु

श ादरा या गावचे  ोते. सादरीकरणाबाबत या प्रकारात व ध्रपुदात एरवी फरक नसतो. 

 

लिंगडा धु्रपद  

नावात सचुलवल्याप्रमाणे या प्रकारात ध्रपुदािा जरा पिंग ु केिेिे असते! ध्रपुदाचा टोकाचा दाठरपणा व ख्यािाचा 

कमािीचा िवलचकपणा यािंच्यामधून  ा प्रकार मागभ काढता जातो. या प्रकाराचे स ज िक्षात येणार ेिक्षण अस ेकी तािाची 

ढोबळ लवर्ागणी दािवीत असिी तरी याची बिंलदश तािाच्या आकृतीिा अगदी लचकटून चाित ना ी. दसुऱया शब्दािंत असे की 
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ध्रपुद व ख्याि यािंच्या दरम्यान असणार ेसिंगीत के्षि धुिंडाळण्यामळेु  ा प्रकार वेगळा पडतो. एक वेधक बाब अशी की या 

प्रकारािा मुिंडा ध्रपुद- डोके उघडे ठेवणार-े असे ी दसुर ेनाव आ े.  

 

ख्याल 

आजच्या किासिंगीतातीि सवभप्रर्ावी प्रकार म् णून ख्यािाचा लनदशे करता येईि. याचा मूळ साचाच इतका सिंपन्न आ े 

की त्यात अनेक शैिी शक्य झाल्या आ ेत. प्रत्येक व्यलिगत किाकारास ख्याि म् णजे सजभनशीि शक्यतािंची िाण वाटते. 

ख्याि या सिंज्ञेची व्यतु्पत्ती बरीच गोंधळलवणारी आ े. का ी अभ्यासकािंच्या मते राजस्थानमधीि िोककिा प्रकाराच्या 

सिंचात याचे मूळ शोधिे पाल जे. पण राजस्थानमधीि ख्याि अनेक प्रकारचे असून सिंगीत, नतृ्य, नाट्य यािंची त्यािंत मोट 

बािंधिेिी असते. पूणभत: किं ठसिंगीताचा आलवष्कार असिेल्या आजच्या ख्यािापासून इतके वेगळे का ीच नसावे. िेि म् णजे 

िेळ, क्रीडा या अथाभच्या ल िंदी शब्दापासून का ी िोक ख्यािाची व्यतु्पत्ती मानतात. प्रस्ततु प्रकारात किाकारािा लमळणार े

मोकळेपण या दोन ी स्पष्टीकरणातून चािंगिे नजरसे येते  े उघड आ े. ध्रपुदाच्या तिुनेने ख्याि या प्रकारात लदसणाऱया 

िवलचकपणामळेु िेि शब्दाबरोबरचा सिंबिंध कसा न्याय्य वाटतो ते आपण निंतर पा णारच आ ोत. सवभसामान्यत: धारणा अशी 

की प्रस्ततु प्रकारािा १६व्या शतकानिंतर मान्यता लमळािी. 

बािंधिी : ध्रपुदातीि चार लवर्ागािंऐवजी आजच्या ख्यािात स्थायी व अिंतरा अस ेदोन र्ाग असतात. बिंलदशीचा पल िा 

र्ाग ब ुत करून प्रस्ततु रागात उपिब्ध असिेल्या स्वरसप्तकाचा पल िा अधाभ र्ाग व्यापतो तर अिंतरा  ा दसुरा र्ाग दसुरा 

अधभ धुिंडाळतो. कधी कधी अस ेआढळते की बिंलदशीस तीन र्ाग असतात. अशा वेळी दसुरा र्ाग मािंझा म् णजे मधिा म् णून 

ओळििा जातो. बिंलदशीतीि प्रत्येक ओळीस चरण म् णतात. चरणािंची सिंख्या दोन ते स ा असल्याचे आढळते पण या बाबतीत 

कोणता ी पक्का लनयम ना ी. बिंलदशीच्या पल ल्या चरणातीि वारिंवार घेतल्या जाणाऱया र्ागास मिुडा म् णतात. बिंलदशीच्या 

सवभ शब्दािंना बोि म् णतात. या पार्श्भरू्मीवर पा ता ख्यािाची व्याख्या अशी करता येईि - एक वा अनेक रागािंत व एक वा अनेक 

तािािंत बािंधिेिे, रागात अिंतरू्भत सािंगीलतक कल्पनािंचा निंतर मान्य पध्दतीनसुार लवस्तार करता यावा म् णून तयार केिेिे गीत 

ज्यात रचिे जाते तो किं ठसिंगीप्रकार म् णजे ख्याि  ोय. 

केवळ बिंलदशीचे गायन करणे म् णजे ख्यािाचे गायन करणे नव् े. बिंलदशीत अिंतरू्भत सािंगीलतक कल्पनािंचे लवकसन आलण 

या उलद्दष्टाच्या पूतीसाठी िागणारी किाकाराची कल्पनाशिी यािंना ी म त्त्व असते. या पररलस्थतीत ख्यािाच्या बढतीतीि वा 

लवकसनातीि अवस्थािंची गणना करून एक सवभसाधारण नमनुा समजून घेणे व या नमनु्यापासून व्यलिगत किाकार न्याय्यपणे 

लकती िािंब सरकतो ते पा णे आवश्यक ठरते. ब ुसिंख्य ख्याि गायक ज्याचे ब ुधा अनकुरण करतात त्या ख्याि गायनाच्या 

नकाशातीि अवस्था पढुीिप्रमाणे असतात -  

१ रागाची प्रकृती, त्याचा पल्िा, गती व र्ाव यािंची स्थापना व् ावी या  ेतूने  ोणार े स्थायी व अिंतरा या लवर्ागािंचे 

आरिंलर्क गायन.  

२ या निंतर सवभसाधारणत: आिाप  ोतात. रागात अिंतरू्भत स्वरस िंती लवर्यक कल्पनािंची तपशीिवार मािंडणी व् ावी 

तसेच लनवडिेल्या लवलशष्ट बिंलदशीत िासपणे येणाऱया कल्पना ी समोर याव्या  ा  ेतू. प्रत्येक आिाप मिुड्याने सिंपलविा जातो. 

सामान्यत: मिुड्याने तािवतळुाभच्या पल ल्या मािेवर उठावदारपणे यावे अशी अपेक्षा असते. या लक्रयेस समेवर येणे म् णतात. 

स्वरािंचे दीघभ उच्चारण आलण जिदगती सरुावटी घेणे सिुर् जावे याकररता ‘आ’ या र्ालर्क स्वरास पारिंपररक गायनात पसिंत 

केिे जाते. 

३ बोि आिाप : आधीच्या टप्प्यावरीि आिाप व निंतरच्या टप्प्यावरीि शब्द असे दोन घटक या अवस्थेत  एकि 

आणिे जातात. रागाचा लवस्तार करताना बिंलदशीतीि शब्द म् णजे बोि, आधी लववरण केिेल्या आिापािंद्वार ेवापरून बोि-

आिाप लसध्द  ोतात. पररणामी दोन बाबी घडतात - एक तर बा ेर फेकल्या जाणाऱया  वेचा झोत छोटा असल्याने (कारण 

प्रत्येक शब्दात व्यिंजन  मिास असतेच) आवाजावर लनयिंिण ठेवणे सोपे जाते. दसुर ेम् णजे, शब्दािंना आपापिे अथभ असतात, 

यामळेु श्रोत्यािंच्या कल्पनाशिीस (आलण आशा करावयाची की गायकाच्यापण!) आवा न करण्याचे एक जादा एक पररमाण 

कायभकारी  ोऊ शकते, व ते तस े व् ावे. शब्द आलण स्वर एकि आल्याने गायकािंना लवस्तारासाठी नवा मागभ आलण श्रोत्यािंना 

आकिनासाठी एक नवे द्वार उपिब्ध  ोते.  
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४ बोि-िय : बोिािंची आिापािंबरोबर सािंगड घािण्याऐवजी ियबिंधािंबरोबर त्यािंची जोडणी केिी जाते आलण त्यामळेु 

बोि-िय म् णून ओळिल्या जाणाऱया बािंधणीची लनलमभती  ोते. रागाच्या चौकटीस धक्का न िावता िय या शब्दािंच्या गणुाचा 

प्रत्यय येईि या रीतीने त्यािंचे लवतरण करता येते. शब्दािंच्या एका लनराळ्या अिंगाकडे िक्ष िेचण्याबरोबरच रागाच्या लवस्ताराचा 

पढुचा टप्पा ी गाठिा जातो.  

५ बोितान : तान म् णून ओळिल्या जाणाऱया द्रतुगती आकृलतबिंधािंबरोबर या टप्प्यावर शब्दािंची जोडणी केिी जाते.  

६ तान : रागलवस्तारात ब ुधा उत्कर्भलबिंद ुम् णून या टप्प्याचा लनदशे केिा जातो. द्रतुगती, आलण आदशभ अवस्थेत तीन ी 

सप्तकािंचा पल्िा गाठणाऱया स्वराकृतींचा वापर नैसलगभक उत्कर्भलबिंद ु म् णून केिा जातो. रागाच्या स्वरूपाशी ईमान राित 

असल्यामळेु तान म् णजे रागाची तत्काि केिेिी उजळणी ी म् णता येईि. सिंगीतकोटी कोणती ी असो – तानेचा आढळ 

झाल्यालशवाय रा त ना ी कारण तानािंमळेु प्रयोगाची एक गरज ी परुी  ोत असते. 

ख्यािसिंगीतात वरीि स ा अवस्था ब ुतेक वेळा आढळतात. आधी सचुलवल्याप्रमाणे या क्रमाने वा पध्दतीने स ा टप्पे 

गाठिे म् णजे यशाची लनलिती असा अथभ ना ी.  

ख्याि  ा प्रकार गीत म् णून वरीि स ािंचे प्रमाण बदिण्याचे किाकारािा ने मीच स्वातिंत्र्य दतेो. पररणामी  या वा त्या 

लवशेर्ावर अलधक र्र लदल्याचे पषु्कळ वेळा लदसेि. अशा वेळी, सािंगीलतक शिींमध्ये किाकाराने मदु्दामच असमतोि लनमाभण 

केिा असल्याने, सिंगीताच्या पररणामकारकतेमधून आपल्या कृतीचे समथभन किाकाराने करावे अशी अपेक्षा असते. परिंत ुप्रस्ततु 

स ा अवस्थािंचे िास गणु आलण त्यािंची आपापिी उपयिुता सवभसाधारणत: मान्य आ े. या स ा अवस्था ख्याि या प्रकाराचे 

अिंगरू्त घटक  ोत असे लवधान करणे म् णूनच  शक्य आ े. सिंथ ियीत सादर केिे असता ख्यािात स ा ी अवस्था सामावून 

घेणे शक्य असते. या कारणाने अशा सादरीकरणास ‘बडा ख्याि’ म् टिे जाते.  

बडा ख्याि झाल्यानिंतर ब ुतेक वेळा त्याच रागात एक छोटा ख्याि सादर  ोतो. बड्या ख्यािाच्या रागातच पण अलधक 

द्रतु ियीत  ी बिंलदश सादर केिी जाते. आपिी िास छाप न लबघडता द्रतु ियीत ज्याचे वादन  ोऊ शकते अशा लिताि वा 

एकताि या तािािंत छोटे ख्याि मखु्यत: बािंधिे जातात. आपल्या द्रतु ियीमळेु छोट्या ख्यािात ताना व बोितानािंना अलधक 

वाव लमळतो.  

का ी वेळा ख्याि मध्यियीत गायिा जातो. असे करण्यात दोन बाजूिंनी फायदा सिंर्वतो : कारण लवििंलबत तसेच द्रतु 

लवस्तार ी घेणे सिुर् जाते. माि बऱयाच सिंगीतकारािंना असे दोन् ी डगरींवर  ात ठेवून सिंतिुन साधणे अवघड ी वाटते! ज्या 

सिंगीतकाराचा र्र तानािंवर असतो त्यास तनैयत व त्याच्या शैिीस तनाईती म् णतात. 

 

ख्यालनुमा तराना   

पलशभयन र्ार्ेत नमुा म् णजे ‘-च्या प्रमाणे’. अथाभतच ख्यािनमुा म् णजे ख्यािाप्रमाणे. ख्यािातीि अथभपूणभ शब्दािंची जागा 

ज्यात अथभ ीन ध्वनींनी घेतिेिी असते अशा रचनािंचा या सिंगीतप्रकाराने लनदशे  ोतो. इतर बाबतीत या रचना 

ख्यािासारख्याच असतात.  ी रचना रागात व तािात असते आलण ख्यािाचा जसा लवस्तार व् ावा तसाच या रचनािंचा ी  ोतो. 

दसुऱया शब्दात सािंगावयाचे तर लवििंलबत लवस्ताराचा आराम न गमावता र्ार्ेच्या बिंधनातून मिुी लमळवायचा या प्रकारात घाट 

घातिेिा असतो. अनेक वेळा या सिंगीतप्रकाराचा उल्िेि ख्यािनामा असा ी केिा जातो. पण  ा उघड उघड ख्यािनमुा या 

सिंज्ञेचा अपभ्रिंश आ े.  

 

तराना  

मखु्यत: अथभ ीन ध्वनींवर अवििंबून रा णारा किं ठसिंगीताचा एक म त्त्वाचा प्रकार तराना  ोय. तिंतवुाद्यलनलमभत वा अवनद्ध 

वाद्यलनलमभत ध्वनींचे वणभन करताना वापरल्या जाणाऱया ध्वलनअवयवािंची सिंगीतरचना लसध्द करण्यासाठी यात योजना केिेिी 

असते. िय ब ुधा मध्य वा द्रतु असून स्थायी व अिंतरा असे दोन लवर्ाग  रचनेत आढळतात.  

अमीर िसु्रौ (१२५३-१३२५) याने प्रस्ततु सिंगीतप्रकाराचा शोध िाविा असे सािंगणारी परिंपरा आ े. फारसी रुबाई 

आलण अथभ ीन ध्वनी यािंची सािंगड घािून त्याने तराना लसध्द केिा अस ेी सािंलगतिे जाते. अथभ ीन ध्वनी सिंगीतात वापरण्याची 

र्ारतात दीघभ परिंपरा आ े  े या सिंदर्ाभत ध्यानात ठेवणे आवश्यक आ े.  
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णत्रिि 

अथभ ीन शब्द / ध्वनी वापरून लसध्द  ोणारा आणिी एक सिंगीतप्रकार म् णजे लिवट  ोय. याची रचना राग व तािात 

असून साथभ शब्दािंऐवजी यात पिवाजाच्या बोिािंची योजना केिेिी असते. पिवाज या पट ाचे दणदणीत बोि व रचनेची द्रतु 

िय  े लवशेर्  टकून प्रर्ाव पाडतात.  

 

रास  

राग व ताि यािंत रचना बािंधताना ज्यात कथक नतृ्यातीि बोिािंचा वापर केिा असतो त्या सिंगीतप्रकारास रास 

म् णतात.  

 

चतुरिंग 

प्रकारािंच्या सिंपन्न मािेत एक प्रकार असा आ े की जो सवभ बाबी एकि आणू पा तो. चतरुिंग अस े त्याचे नाव असून 

(शब्दश: अथभ चार अिंगे. माि िोकव्यतु्पलत्तनसुार नावाची फोड चार रिंग अशी!) त्यातीि स्थायी व अिंतरा अथभपूणभ शब्दािंनी 

बािंधिेिे तर पढुीि दोन लवर्ागािंत अनकु्रमे सतार / पट  यािंचे ध्वनी व सरगम (सारगेम  े स्वरनामसिंके्षप) यािंची योजना असते.  

अथभ ीन शब्दाची योजना  ा एक लवशेर् तराना, लिवट, रास व चतरुिंग या सवभ प्रकारािंत समान आढळतो.  

 

सरगमगीत 

एिाद्या लवलशष्ट रागात वापरल्या जाणाऱया स्वरािंची सिंलक्षप्त नावे सा, र,े ग, म इत्यादींच्या सा ाय्याने केिेिी सिंगीतरचना 

म् णजे सरगमगीत  ोय.  

 

अष्टपदी 

मध्ययगुात बिंगािमधीि जयदवेाने गीतगोलविंद  े िालित्यपूणभ नतृ्यनाट्य रचिे. उदग्रा  आलण पढेु आठ चरण असल्याने 

अष्टपदी म् णून ओळिल्या जाणाऱया रचनािंनी गीतगोलविंदची बािंधणी झािी  ोती. या सिंगीतप्रकारािा १९व्या शतकातीि 

ग्वाल् ेरच्या गवयािंनी किं ठसिंगीतप्रकार म् णून पनु् ा प्रचारात आणिे. लवलशष्ट राग व ताि वापरून या बिंलदशी तयार झाल्या. 

अथाभतच जयदवेाचे िालित्यपूणभ कलवत्त्व व लशष्टसिंमत पण परम कोटीचा शृिंगार  े या प्रकाराचे वैलशष््टय  ोय. 

 

िपख्याल 

 ा प्रकारसधु्दा एरवी स्वतिंि असिेिे दोन प्रकार एकि आणल्यामळेु लसध्द  ोतो. ख्याि व टप्प्पा या दोन 

किं ठसिंगीतप्रकारािंच्या वैलशष््टयािंची सािंगड घातल्याने सगुम किासिंगीतात मोडणाऱया टपख्यािाचा उगम  ोतो. सगुम सिंगीतास 

वाल िेल्या लवर्ागािंत टप्प्याची चचाभ केिी असल्याकारणाने टपख्यािाचा ी लवचार लतथेच करणे सोयीचे ठरिे. 

  
सुगम किं ठसिंगीत 

आरिंर्ी एक गोष्ट मान्य केिी पाल जे ती अशी की या निंतर ज्या सिंगीतप्रकारािंची चचाभ केिी आ े त्यािंचे वणभन सगुम या 

सिंज्ञेने करण्यालवर्यी मिा दाट शिंका आ ेत. ठुमरी, गझि, र्जन वा तत्सम इतर प्रकारािंचे उपशास्त्रीय, सगुम, अ-किासिंगीत 

अस ेवणभन करून यािंचे सिंगीत सादर करण्यास सोपे, किात्म दृष््टया  ीन वा कमी दजाभच्या मूिद्रव्यापासून तयार केिेिे असते 

असे सचुलविे जाते. अथाभतच ह्या समजात लतळर्र ी तथ्य ना ी! सगुम सिंगीत  ी सिंज्ञा चकुीच्या वापराचे ददैुवी उदा रण म् टिे 

पाल जे. यास सािंस्कृलतक कारणे आ ेत - सािंगीलतक नव् े! सगुम किं ठसिंगीताचे प्रकार वजनदार किासिंगीताच्या प्रकारािंपेक्षा लनराळे 

असतात  े िर,े पण त्याची कारणे इतर आ ेत - सादर करण्यातीि सिुर्ता  े ना ी. किासिंगीताच्या प्रकारािंचे जे वणभन केिे 

त्याच्या पार्श्भरू्मीवर सगुम सिंगीतप्रकारािंचे वणभन वाचायचे आ े. 
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िप्पा 

असे म् णतात की पिंजाबमधीि उिंट  ाकणाऱ यािंच्या गीतािंपासून प्रस्ततु प्रकार लसध्द झािा. या रचना पिंजाबी व पशु्तू 

र्ार्ेत असून ठुमरीसारख्या सगुम मानल्या जाणाऱ या किं ठसिंगीतातीि रचनािंप्रमाणेच त्या लवलशष्ट रागािंत असतात. यािंच्या चिनात 

चमकदार, द्रतुगलत व उड्या घेणाऱ या सरुावटींचा आढळ  ोतो. झमझमा, लगटकरी, िटका व मरुकी या स्वराििंकारािंचे प्राधान्य 

रा ून श्रोत्यािंना चलकत करण्याची क्षमता मबुिक आढळते. टप्प्यात ज्या तऱ ेचे सिंगीत समोर येते त्यािा अनरुुप ताि व ठेके 

वापरािंत येतात. ख्याि या दसुऱ या प्रकाराबरोबर सािंगड घािून टपख्याि असा सिंयिु प्रकार उत्पन्न व् ावा इतके टप्प्याचे 

आकर्भण राल िे आ े. 

 

ठुमरी 

पायािंतिे घुिंगरू लकणलकणतीि या रीतीने नतृ्याच्या पदके्षपािंनी चािणे अशा अथाभच्या ठुमकना या ल िंदी लक्रयापदापासून 

ठुमरी शब्द लनघािा आ े. यास अनसुरून नतृ्य, नाट्यमय  ावर्ाव, नमभशृिंगार, आवा क पे्रमकाव्य आलण उत्तर प्रदशेची 

िोकगीते या बरोबर ठुमरीचे िागेबािंधे आ ेत. आलण अथाभत् का ी प्रादलेशक रे्द आ ेतच. 

 ररविंश या प्राचीन कृतीत (४०० इसवी) उल्िेििेल्या, आलण काव्य, नाट्यात्म  ावर्ाव आलण नतृ्य यािंचा समावेश 

असिेल्या छालिक्य नावाच्या सादरीकरणाच्या परिंपरते ठुमरीचा आलदनमनुा सापडतो असे म् णता येईि. निंतर कल् णाने 

आपल्या  राजतरिंलगणी ग्रिंथात डोंलबका गायनाचा केिेिा लनदशे आलण कािािंतराने झमुरी म् णून नोंद केिेल्या प्रकाराशी ठुमरीचे 

साम्य िक्ष वेधणार ेआ े. मध्ययगुीन मानसोल्िासात (११३१ इसवी) लिपदी नावाच्या प्रकाराचे वणभन केिे आ े, “र्ावनेच्या 

छटा व्यि करण्यासाठी लस्त्रयािंनी ज्याचे अििंकरणयिु गायन केिे आ े अशी पे्रम व लवर  या लवर्यािंवरीि तीन ओळींची रचना.” 

या ी निंतर सिंगीतदामोदरात (१५०० इसवी) झमुरी नावाच्या सिंगीतप्रकाराचा उल्िेि आ े तो असा “पे्रमर्ावनेने पररपूणभ, 

पद्यशास्त्रीय लनयमािंनी न जिडििे, मद्यासारिे मधरु आलण ियबध्द  झमुरी (गीत) नतभकी गातात.”  

ििनौच्या वालजद अिी श ास (१८२२-८७) या सिंगीतप्रकाराचा शोध िावण्याचे श्रेय दणे्याची प्रथा आ े, परिंत ुठुमरी 

गाणाऱयािंचे त्याच्या पूवीचे उल्िेि िक्षात घेता या प्रकारास उत्तेजन दणे्याची वतृ्ती आलण ठुमरी गाणाऱयािंना त्याने लदिेिा उदार 

आश्रय याबद्दि त्याची तारीफ करणे जास्त योग्य ठरिे.  

बािंधणी : ख्यािाप्रमाणेच ठुमरीिा ी दोन लवर्ाग असतात - स्थायी आलण अिंतरा. दीपचिंदी, रूपक,  अद्धा, पिंजाबी अशा 

तािािंवर ठुमरीची मे रनजर असते. ख्यािासाठी वापरल्या जाणाऱया तािािंत जवळजवळ न आढळणऱया एक प्रकारच्या िास 

दोिाचा वा झोक्याचा ठुमरीच्या तािािंत आढळ  ोतो. ठुमरीच्या रचना ब ुधा काफी, िमाज, जोलगया, रै्रवी, लपि ुआलण प ाडी 

यासारख्या रागािंत असतात. आपिी ओळि पटलवण्यासाठी सरुावटी लवलशष्ट क्रमाने घेण्याच्या लनयमाबाबत प्रस्ततु राग फार 

कडक धोरण अवििंबत नसल्याने रचना कोणती ी असिी तरी किाकारािा प्रस्ततु रागािंत मोकळेपणे  ािचाि करता येते. िरे 

पा ता असे ी म् णता येईि की सादरीकरणात रिंग यावा म् णून रागािंचे लमश्रण करण्याची व दसुऱया रागािंत जाण्याची ठुमरीच्या 

रागािंत अिंगरू्त सोय असते.  

लनवडिेिी रचना, किाकाराचा स्वत:चा कि आलण लवर्याचे स्वरूप यानसुार सादरीकरणात फरक पडिा तरी ब ुतेक 

वेळा ठुमरी गायक पढुीि तीनपैकी एक पध्दत स्वीकारतात अस ेलदसते -  

१) बोि-बाटँ = लनवडिेल्या रचनेचे शब्द डौिदार आकृलतबिंध लनमाभण करण्यासाठी ियीच्या अिंगाने वेग वेगळ्या रीतीने लवतररत 

करणे.  

२) बोि-बनाव = लनरलनराळे र्ाव व्यि करण्यासाठी शब्द आलण सरुावटी यािंच्या आवा क जळुण्या तयार  करणे.  

३) लवलशष्ट र्ाव व्यि करण्याकररता वा त्याची पररणामकारकता वाढलवण्याकररता शब्दािंलशवायचे / लनर्ाभलर्क आलवष्कार मागभ 

योजून ी ठुमरी सादर  ोते. ठुमरी गायन करतानाच शैिीदार नतृ्य वा  ावर्ाव सादर करून, मधेमध ेशब्द वापरून प्रस्ततु प्रकार 

लसध्द  ोतो.  

बऱयाच ख्यािरचनािंचे लवर्य वा शब्द ठुमरीसारिेच असून ी वरीिपैकी एक वा अनेक सादरीकरण पध्दती 

अवििंलबल्यामळेु पूणभपणे लनराळा प्रर्ाव पाडणे ठुमरी गाणाऱया किाकारािा शक्य  ोते. 
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लनवडिेल्या रचनेचा लवस्तार केल्यानिंतर तािाची िय दपु्पट करून आलण तबिावादकास िग्गी  ा िास वादनप्रकार 

सादर करण्यास वाव दऊेन ठुमरीगायक आपल्या सादरीकरणाच्या अिंलतम पायरीवर पोचतो. श्रोत्याच्या अिंगी वीज सळसळावी 

अशा आकर्भक गलतमानतेने सादर  ोणारी िग्गी किाकारािा थोडी लवश्रािंती ी दते असते. दपु्पट ियीत गाण्याच्या प्रघातास 

दगुनु म् णतात. दगुणुीबरोबर का ी मनो र सरुावटी झाल्यावर किाकार पनु् ा मूळ ियीत येत असतो. 

ठुमरीचे उपरे्द : ठुमरी या सिंगीतप्रकारास ज्या सािंगीलतक-सािंस्कृलतक कारणािंमळेु वळण लमळािे त्यामळेु या प्रकाराचे 

मखु्यत: तीन उपरे्द लदसतात अस ेम् णण्यास  रकत नसावी. 

िचाऊ ठुमरी : नतृ्यस्वरूप  ािचाि /  ावर्ावािंनी नटिेिी.  

पिंजाबी ठुमरी : पिंजाबी याच नावाच्या तािात मािंडिी जाणारी, ख्यािासारिी लवस्तारशीि पण तरी ी आवा क.  

बिंलदश की ठुमरी : बऱ याच द्रतु ियीत गायल्या जाणाऱया या ठुमरीत शब्दािंची घनता जास्त असते. शब्दाक्षरािंची एकके 

तािाच्या एककािंशी इतकी बरोबरीने योजिेिी असतात की एकमेकाची िय ठळक करण्यालशवाय जिद गतीचा एक आगळा 

अनरु्व लमळतो. मूित: ठुमरी असिेल्या अनेक रचना आज छोटा ख्याि म् णून गायल्या जातात याची आज जाणीव राल िेिी 

ना ी. बिंलदश की ठुमरीच्या अिंगरू्त आवा कतेची  ी एक पावती म् णायिा  वी!  

ठुमरी गायनातीि घराणी : आज लवलवधता, प्रगल्र्ता, िोकलप्रयता तसेच दजाभ या बाबतीत ठुमरीने ख्यािाशी बरोबरी 

केिी आ े म् णता येईि. या कारणाने ठुमरीगायनात घराणी लनमाभण  ोणे अपरर ायभ म् टिे पाल जे. इथे मखु्य घराणी व त्यािंची 

प्रमिु िक्षणे थोडक्यात नोंदिी आ ेत. 

बनारस : गिंर्ीर गती, लवस्तार तपशीिवार आलण सिंयत र्ावनालवष्कार यामळेु प्रस्ततु घराणे ठुमरीकडे ख्यािासमान नजरनेे 

पा ते असे म् णता येईि. 

ििनौ : नक्षीदार व र्ावनालवष्कारात अलधक स्पष्टता रािून चािणाऱ या या घराण्याचे नतृ्याबरोबरचे नाते नजीकचे आ े. गझि 

या प्रकाराशी ी याची जवळीक आ े.  

पिंजाब : चमकदार पण तरी ी मनािा स्पशभ करणारी  ी ठुमरी. या ठुमरीची लवस्तारक्षमता कमी व टप्प्याशी समािंतरता जाणवते. 

टप्पा या प्रकाराचे लववेचन निंतर केिेिे आ े. याच घराण्यास का ी वेळा पलतयाळा घराणे असे ी म् टिे जाते.  

का ीशा लवरोधार्ासाने पण ठुमरी  ा प्रकार सतार वा बािंसरी यासारख्या वादयािंवर ी सादर केिा जातो. ठुमरी 

प्रकारातीि रचनािंमधीि शब्द व साल त्य या अिंगािंना वादे्य न्याय दऊे शकणार ना ीत  े उघड आ े. या पररलस्थतीत 

ठुमरीगायनातून लनमाभण  ोणाऱया पररणामािंशी तलु्य पररणाम लनमाभण करणारी सादरीकरणे पढेु ठेवण्याचा वाद्यािंचा प्रयत्न असतो 

अस ेम् णणे योग्य ठरिे.  

 

दादरा  

सवभसाधारणत: दादरा म् णताच स ा मािािंचा, डौिदार, अनेक लठकाणी व अनेक प्रकारच्या सिंगीतात िोकलप्रय असणारा 

एक ताि आठवतो. प्रस्ततु सिंदर्ाभत माि दादरा, केरवा अशा िघतुािािंत सादर  ोणाऱया किं ठसिंगीताच्या एका सगुम प्रकाराचा 

लनदशे आ े. सादर करण्यासाठी लनवडिेिा राग, मािंडणीत रागलनयमािंपासून घेतिेिे स्वातिंत्र्य, शब्दािंचे म त्त्व वगैर ेबाबतीत या 

प्रकाराचे ठुमरीशी बरचे साम्य आ े. म् णूनच सादरीकरणाच्या परिंपरते  ा प्रकार ने मी ठुमरीबरोबर लनगलडत केिेिा आढळतो. 

धमार  ा किासिंगीतप्रकार असिा तरी त्याची ी बाब दादरा या प्रकारास या बाबतीत समािंतर म् टिी पाल जे. आधी स्पष्ट 

केल्याप्रमाणे धमार ने मी ध्रपुदाबरोबर सादर केिा जातो. सिंगीताची कोणती ी कोटी असो तािाच्या नावाने ओळिल्या 

जाणाऱया सिंगीतप्रकारािंची ब ुधा दसुऱया एिाद्या मखु्य प्रकाराबराबर सािंगड घातिेिी असते म् टल्यास वावगे  ोणार ना ी.  

 
कजरी / कजली 

मूित:  ा सिंगीतप्रकार आलण त्याचा सिंदर्भ उत्तर प्रदशे व नजीकच्या प्रदशेािंतीि स्त्रीगीताचा आ े.  ी गीते पावसाळ्यात 

गायिी जातात. यािंना चािी अनेक असतात आलण म् णून आपल्या किाकारीस यािंत वाव लमळेि या जाणीवेने रचनाकार 

कजरीकडे आकलर्भिे जातात. र्ाद्रपदाच्या (इिंग्रजी मल ना ऑगस्ट) कृष्णपक्षातीि ततृीयेिा लस्त्रया रािर्र िोकनतृ्याच्या जोडीने 
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कजरी रचना गातात. रिंगमिंचीय अवतारािंत या प्रकारािा चैती या दसुऱया ऋतसुिंगीतप्रकाराच्या जोडीने जागा लमळािी आ े. 

दोन ी प्रकार आज मैफिींत सादर  ोतात ते नतृ्यालशवाय आलण त्यािंच्यात बरचे साम्य लदसते.  

माि जनसिंगीताचा प्रकार म् णून कजरीने लवकलसत केिेिा साचा अलधक बािंधीव व मदु्दाम रूप लदिेिा आ े. या रे्दाचा 

उल्िेि करण्याचे कारण इतकेच की मैफिींत सादर  ोणाऱया कजरीवर याचा पररणाम झािेिा आ े. गौन ाररन म् णून 

ओळिल्या जाणाऱया व्यावसालयक गालयकािंना तज्ज्ञ रचनाकारािंकडून  ा प्रकार लशकविा जातो. प्रत्येक कजरी-तज्ज्ञाचे, 

उस्तादाचे घराणे आिाडा म् णून ओळििे जाते. आिाडा म् णजे व्यावसालयक मनोरिंजनकारािंचे रे्टण्याचे लठकाण  ोय. दिंगि 

म् णून ओळिल्या जाणाऱया स्पधाभत्मक सादरीकरणािंचे आयोजन करून त्यािंत कजरी गाणारी पथके र्ाग घेतात. स्पधाभत्मक अिंग 

स्पष्ट व् ावे म् णून ‘लवरोधी’ पथके समोरासमोरच्या दोन रिंगमिंचािंवर बसलविी जातात. का ी रिंगलवधी केल्यानिंतर लवलशष्ट छिंद 

वापरून रचना प्रश्नोत्तर रूपाने सादर केल्या जातात. या िढाया बराच काळ चाितात व का ी वेळा िािच्या पातळीवर 

जाऊन ी!  

 
सािन  

पावसाळ्यात गायल्या जाणाऱया रचनािंचा समावेश असिेिा  ा सिंगीतप्रकार ऋतसुिंगीताच्या सिंकल्पनेशी लनगलडत आ े. 

माि तरी ी कजरी ून सावन रचना लनराळ्या ठरतात कारण सिंगीतकारािंच्या पारिंपररक गीतसिंचािंत त्यािंचा समावेश असतो. 

लप्रयकरापासून ताटातूट या लवर्याचा रूढीनसुार पाठपरुावा केिेिा आढळतो. मल् ार व दसे या सारख्या रागािंची, आलण के रवा 

व दादरा यासारख्या अधभतािाची प्रस्ततु प्रकाराशी सािंगड असते. सावन या प्रकारातीि झोपाळ्यावर बसून गायिी जाणारी गीते 

सावन-ल िंडोिा म् णून ओळििी जातात.  

 
चैती  

चैि (साधारणत: माचभ) मल न्यािंत गायल्या जाणाऱया उत्तर प्रदशे व जवळच्या र्ागािंतीि िोकगीतािंना चैती म् णतात.  ा ी 

सिंगीतप्रकार ऋतसुिंगीतात समालवष्ट  ोतो. चरणाच्या सरुुवातीस रामा आलण शेवटी ‘ ो रामा’  े शब्द येतात  ा एक बािंधणीचा 

लवशेर् म् टिा पाल जे. का ीशा तपशीिात पूवी लवचारात घेतिेल्या ठुमरी या सिंगीतप्रकाराच्या लवस्ताराची पध्दती चैती सादर 

करताना ी वापरिी जाते. 

 

भजन 

समुार े८व्या शतकापासून दशेािंत एक सवभव्यापी र्िी चळवळ फैिाविी आलण लतने सिंगीतािा लवशेर् म त्त्वाचे स्थान 

लदिे. िर े म् णजे नतृ्य, नाट्य व सिंगीत या सवाांची र्रर्राट झािी व आलण अनेक प्रकार पढेु आिे. बऱ याच गीतप्रकारािंची 

धमभलवधींशी सािंगड  ोती आलण आपल्यािा त्यािंचा लवचार करावयाचा ना ी. परिंत ुका ींची धमभलवधीपासून सटुका झािी व र्जन 

या ढोबळ नावाने सादर करण्याचे प्रकार म् णून त्यािंची गणना  ोऊ िागिी. र्जन  ी सिंज्ञा सिंस्कृत र्ज् म् णजे सवेा करणे या 

धातूपासून लनघािी आ े.  

रूढ असिंख्य र्जनािंचे अतिुनीय कते म् णजे सिंतकवी अस ेज्यािंचे योग्य वणभन केिे जाते ते रचनाकार.  े कवी आलण 

सिंगीतरचनाकार ी  ोते. त्यािंच्या रचनािंपैकी का ी अजून प्रचारात असून मैफिींतून त्यािंचे गायन  ोते. समजण्यास व सादर 

करण्यात सिुर् अशा मयाभलदत रागािंत व तािािंत सिंतकवींनी आपल्या रचना केल्या. आज रचनेचे साल त्य तसेच पण चािी नव्या 

असतात. माि जनु्या रचनािंची चौकट, सादर करण्याची शैिी बऱयाच प्रमाणात तशीच ठेवून  े प्रयत्न  ोत असल्याने जरा 

थोडेफार बिंधन पाळिे जाते. या कारणाने अनेकदा नवी र्जने ी ‘गणुगणुण्या’सारिी रा तात. 

बािंधणीच्या दृष्टीने तपासता असे लदसून येते की र्ारताच्या प्रत्येक प्रािंतात रूढ असिेल्या साल लत्यक परिंपरचे्या  ातात 

 ात घािून र्जन या सिंगीतप्रकाराचा लवकास झािा आ े. यामळेु सिंज्ञा व लवलशष्ट कायभ वगैरेंबाबत का ी प्रमाणात वेगवेगळे प्रघात 

आढळणे शक्य आ े. तरी ी ल िंदसु्थानी किासिंगीताशी सिंबिंलधत र्जनािंचे स्वरूप पढुीि लवशेर्ािंनी लनलित झािेिे लदसेि.  

पद - रचनेचा साथभ व साल त्य म् णता येणारा र्ाग. याची िािंबी ब ुधा फार नसते. 

लबरूद - रचनाकाराच्या इष्टदवेतेस ज्यात विंदन केिे असेि तो रचनेचा र्ाग.  
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टेक - गीताचे पािपुद, रचनेच्या पल ल्या दोन चरणािंनी लसध्द  ोणार ेएकक. गीतास एका ून अलधक कडवी असल्यास प्रत्येक 

कडव्यानिंतर याची पनुरावतृ्ती केिी जाते. 

मदु्रा - सिंबिंलधत दवेतेचा दास वा र्ि म् णून रचनाकाराचे नाव शेवटच्या ओळीत समालवष्ट केिेिे असते. 

तपासणी केिी असता असे आढळते की पारिंपररक र्जनािंत दसे, सारिंग, रै्रव, कालििंगडा, मािंड, कल्याण व मल् ार 

यासारिे राग वारिंवार योजिे जातात. स ा प्राचीन राग आलण प्रादलेशक व ऋतसुिंबध्द म् णून ओळििे जाणार ेवा त्यापासून 

लनघणार े राग यावर र्र असतो असे लवधान योग्य ठरिे. अथभपूणभ बाब  ी की र्ारतीय िोकसिंगीताचा कि ी असाच लदसतो. 

आठ वा सोळा मािािंचे ताि पसिंत केिे जातात. मूळ िय फार धीमी वा द्रतु नसते, व उत्कर्भलबिंदकुडे जाताना गती  ळू ळू 

वाढलविी जाते. 

एक वा दोन तारािंची वादे्य पसिंत केिी जातात आलण त्यािंना दोन काये करावयाची असतात - आधारस्वर तसचे िय 

परुलवणे. आघातयिु वाद्यािंचे प्रस्ततु प्रकाराशी अिंगरू्त नाते असल्याचे जाणवते. झािंज, मिंलजरी, लचपळी तसेच लदमडी यािंचे स ज 

स्मरण  ोईि.  

र्जनािंची रचना मळुात घरी वा दवेळािंत, एकट्याने वा सामूल क रीत्या सादर करण्याच्या  ेतूने झािी. श्रोत्यािंपढेु 

मैफिीच्या मिंचावरून सादर करण्यासाठी का ी फेरबदि आवश्यक ठरिे. 

 
कव्िाली    

पलवि कुराणातीि स्ततुीपर वचनािंना गीतरूपाने सादर करण्यात या प्रकाराचा उगम झािा. किबाना या दसुऱया एका 

समान बािंधणीच्या प्रकाराबरोबर याची सािंगड  ोती. कािािंतराने पलशभयन रचनािंचा ी समावेश कव्वािीत केिा जाऊ िागिा. 

र्ारतात  ा प्रकार समुार े१३व्या शतकात लस्थरपद झािा आलण सूफी सिंतािंनी आपल्या तत्वाच्या प्रचारासाठी याचा 

वापर केिा. अमीर िसु्रो या सिंगीतकार-कवीने या प्रकारात नवीन लवशेर्ािंची र्र घातिी आालण तो िोकलप्रय केिा. इतक्या 

प्रमाणात की कौि व तराना  े प्रकार गाणाऱया किाकारािंना कव्वािबच्चे (कव्वािी गाणाऱयािंचे विंशज) म् टिे जाऊ िागिे. एक 

फारस ेमान्यता न पाविेिे मत असे की ख्याि या किासिंगीतातीि मखु्य प्रकाराचा उगम आरिंर्ीच्या कव्वािी गायकािंपयांत 

पोचतो. आजचा प्रघात माि अस ेदशभलवतो की कव्वािी  ा गायनप्रकार म् णण्यापेक्षा एक गायन-शैिी व सादरीकरण-शैिी आ े. 

म् णूनच बरचे वेळा असे म् टिे जाते की एक तऱ ेचा गझि जेव् ा लवलशष्ट शैिीने गायिा जातो तेव् ा कव्वािी लसध्द  ोते. 

का ीस ेसोपे करून सािंगावयाचे तर अस ेम् णता येईि की शारीर पे्रम  ा लवर्य असेि तर गझि  ा गझि शैिीत सादर केिा 

जातो तर ईर्श्राबद्दिचे पे्रम  ा लवर्य असेि तर त्याचे सादरीकरण कव्वािी शैिीत  ोते. 

कव्वािीचा कायभक्रम म् णजे सामूल क व एकि शैिींच्या दवेाणघेवाणीचा एक मनोवेधक नमनुा असतो. ब ुधा 

गायकसमू ाकडून सादर  ोणाऱ या आलण स्पधाभत्मक सादरीकरणािंत दोन समू ािंकरवी सादर केल्या जाणाऱ या कव्वािीत एक वा 

दोन प्रमिु गायक व इतर स ायक अशी योजना असते. सा ायक सरुावटीस आधार परुलवतात तो ध्रपुद उचिून आलण ियीच्या 

अिंगास आधार दतेात तो कायभक्षम व ियदार टाळ्यािंद्वार.े वाद्ययोजनेत पारिंपररक व आधलुनकाचे लमश्रण आढळते. ढोिक, तबिा 

व ििंलजरीबरोबर  ामोलनयम व बिुबिुतरिंग यािंचा ी आढळ  ोतो. 

 

गर्ल 

मळुात या पलशभयन सिंज्ञेचा अथभ पे्रमगीत असा  ोता. या परिंपरपेासून स्फूलतभ घेऊन उदूभ परिंपरनेे मग लवर्यािंचा आवाका 

वाढलविा. सरुुवातीपासूनच ईर्श्रपे्रमाचा धागा गझिािंच्या लवर्यािंत गुिंफिेिा  ोता. गझि  ा आलवष्कार-प्रकार आपिासा 

करणाऱया सूफी सिंतािंमळेु तो अलधकच मजबूत व गणुवत्तेचा झािा. गझिाच्या र्ारतीय रूपाची चचाभ करताना र्ारतात सूफींनी 

जवळजवळ नवव्या शतकात प्रवेश केिा  ोता  े िक्षात ठेविे पाल जे.  

छिंदलवर्यक आलण रचनेलवर्यीच्या इतर रूढींमळेु गझि या प्रकारात कलवतेच्या ओळी व त्यािंची गती यािंना न लबघडलवता 

ताि कसे वापरावयाचे यावर बऱयाच मयाभदा पडतात. परिंपरते असा परुावा लदसतो की समुार े१९२० पयांत गझिचे गायन कमी 

 ोत  ोते. त्याचे पठण  ोई वा टप्पा शैिीत तो सादर  ोई. यामळेु रचना अथाभतच छोटी  ोत असे. परिंत ुआपिा सौंदयभवादी र्ाव 

आलण पोचवावयाचा एकिं दर दृष्टीकोण यािंना साजेसा साचा लवकलसत करण्यात गझि  ळू ळू यशस्वी झािा. लवकासाच्या या 
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अवस्थेत गझिच्या सादरीकरणािंत सािंगीलतक अििंकरणािंचा प्रवेश झािा, पण तरी ी रागाचा लवस्तार वा तत्सम 

सिंगीतलवशेर्ािंपासून त्यािा कसोशीने दूर ठेवण्यात आिे  ोते. आज माि रागािंकडे व तािािंच्या लवलवधेकडे त्याचा कि वाढता 

लदसतो आलण गझिेचे स्वत:चे सािंगीलतक व काव्यात्म रूप गमावते आ े अशा तक्रारी  ोऊ िागल्या आ ेत. 

सादरीकरणािंत दोन-दोन ओळींची कडवी पनु् ापनु् ा येत असतात  े जाणवते. या लद्वपदी- यािंना शेर म् णतात- 

आशयाच्या दृष्टीने म त्त्वाच्या असून रचनेची काव्यात्म आवा कता त्यामळेु वाढते. त्याचप्रमाणे ियबध्द नसिेल्या आलण प्रत्यक्ष 

सादर  ोणाऱया रचनािंत अिंतरू्भत नसिेल्या लद्वपदींचे गायन ी िक्षात येते. अिंत्य यमकावर बराच र्र असतो आलण चरण (लमसरा) 

वेगवेगळ्या सरुावटींच्या सिंदर्ाभत अवतरत असतात. गायन सिंथ व मधरु असते. सादरीकरणाच्या ज्या र्ागािंत तबिावादक 

आपिे कौशल्य दािलवण्यासाठी स्वतिंि वादन करतो तेव् ा ी वादनातीि जोरदारपणा नव् े तर नाजकुपणा ध्यानात यावा इकडे 

कि असतो. 
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६ िादे्य ि िाद्य सिंगीत 

 
ल िंदसु्थानी सिंगीताचा प्रमिु आलवष्कार म् णजे किं ठसिंगीत असे जरी वणभन केिे जात असिे तरी वाद्यसिंगीताने टाकिेिी 

र्र िक्षणीय आ े. लकिं ब ुना येती का ी वर्े तरी वाद्यसिंगीताची चढती कमान रा णार आ े! याची कारणे िवकरच स्पष्ट  ोतीि. 

ल िंदसु्थानी वादे्य, त्यािंच्या आपापल्या कायाभनसुार तीन वगाांत लवर्ालजत करता येतीि. वादे्य आधारस्वन परुलवतात, साथ 

करतात वा स्वतिंिपणे, एकि आलवष्कार करतात. लशवाय ती सरुावटींचे वा ियीचे अिंग धुिंडाळतात. कािं ी वादे्य यापैकी एका ून 

अलधक काये पार पाडतात पण अशी वादे्य लवरळा  े अथभपूणभ आ े. लवशेर् वा िास अलधकारावर र्र दणेाऱ या किासिंगीतात तरी 

लनदान असे लदसते. दसुर ेअसे की कोणत्या ी वाद्यास एकाच वेळी अनेक काये पार पाडणे जवळजवळ अशक्य असते. अस े

प्रयत्न केवळ असुिंदर नव् े तर नकुसानकारक ठरतात. गेल्या का ी वर्ाांत आणिी एका वाद्यवगाभची गणना गरजेची वाटू िागिी 

आ े, तो म् णजे वृिंदवाद्याचा. पण अशी वादे्य तिुनेने पा ता, सिंख्येने कमी आ ेत. 

ऐलत ालसक दृष््टया का ी वाद्यािंचे थोड्या फार प्रमाणात प्रादलेशक रे्द झिेिे लदसतात. परिंत ुकायभक्रमाच्या मिंचावर लवलशष्ट 

वाद्यािा िार्िेिे यश वा अपयश  ा लनकर् त्या त्या वाद्याचे तौिलनक म त्व ठरवायिा  रकत ना ी. 

र्ारतीय वाद्यािंचे रूप स्पष्ट करण्यासाठी दीघभ काि प्रचलित असिेिे वाद्यािंचे वगीकरण परुसेे आ े. ध्वलन लनमाभण करणार े

मखु्य व दयु्यम घटक कोणते यानसुार वाद्यवगीकरण करण्याची परिंपरा आ े. लनलित केिेिे चार वगभ असे - तत (तिंत)ु, घन (घन 

शरीर), सलुर्र (वाय)ु व अवनध्द (पट  झाकिेिी). यािंचे उपरे्द व उपवगभ आ ेत त्याचप्रमाणे वाद्यािंच्या वगीकरणासाठी वापरल्या 

जाणाऱ या तत्वािंलवर्यी ी वाद आ ेत. पण एकिं दरीने र्ारतीय सिंगीतात व लवशेर् करून ल िंदसु्थानी सिंगीतात वाद्यािंचे म त्व व 

त्यािंची रू्लमका काय  े समजण्याच्या दृष्टीने या बाबी फारशा सयलुिक ना ीत.  

ज्या वाद्यािंत मानवी किं ठातून उत्पन्न  ोणाऱ या सरुावटीसारिे दीघभ लटकणार ेस्वर लनमाभण करण्याची क्षमता असेि त्या 

वाद्यािंना ल िंदसु्थानी सिंगीताच्या सिंदर्ाभत ‘सरुावटीची वादे्य’ म् टिे जाईि  े स ज समजण्यासारिे आ े.  ा लनकर् िाविा की 

तबिा, पिवाज, झािंज, टाळ इ. वादे्य सरुावटीच्या वाद्यािंच्या किं पूतून आपोआप बा ेर पडतीि. सवभसाधारणपणे असे म् णता 

येईि की घन व अवनध्द वगाभतीि वादे्य ब ुधा सरुावटीची नसतात. अथाभत् यािा का ी अपवाद आ ेत व त्यािंची चचाभ निंतर केिी 

जाईि. स्वन अििंड ठेवणे  ी अथाभतच दीघभ स्वर लनमाभण करण्याच्या क्षमतेत केिेिी वाढ  ोय. 

स्पष्ट केिेल्या अथाभने पढुीि वाद्यािंची गणना सरुावटीची वादे्य म् णून करता येईि - 

तत वादे्य : अ) सारिंगी, वॉयिीन, लदिरूबा, इसराज, तारश नाई, ब) बीन, बट्टा बीन, सतार, सरोद, सिंतूर 

सलुर्र वादे्य : अ) श नाई, बािंसरुी, क्िॅररनेट,  ामोलनयम    

दोन ी प्रकारच्या वाद्यािंत अ वगाभत समावेश केिेिी वादे्य अििंड व दीघभ नाद उत्पन्न करण्याच्या आपल्या क्षमतेमळेु 

मानवी आवाजािा जवळची आ ेत.  ी वादे्य वाजलवण्याच्या तिंिामळेु  े शक्य  ोते. उदा रणाथभ, सारिंगी गजाने तर बािंसरी एक 

जवळजवळ अििंड फूक मारून वाजलविी जाते. या उिट सतारवादक तारा छेडण्याकररता निी, तर सिंतूरवादक याच 

कायाभसाठी किाम (वक्र-शिाकािंची एक जोडी) वापरतात. यामळेु  या वाद्यािंतून उत्पन्न  ोणारा ध्वलन व त्यािंना मानवी आवाजाचे 

अनकुरण लकतपत जमते या दोनल  बावतीत फरक पडतो. ऐलत ालसक व सािंगीलतक कारणामळेु  ी वादे्य वाजलवणार े ब ुतेक 

किाकार ‘गायक करू शकतात वा करू पा तात ते सवभ आपण ी करू शकतो’ याचा अलर्मान बाळगतात. या सिंदर्ाभत पा ता 

ल िंदसु्थानी वाद्यसिंगीत अजून ी किं ठसिंगीताच्या साविीिािी वावरते असे म् टिे पाल जे. माि बारकाईने पा णाऱ याच्या अस े

ध्यानात येते की सतार व सरोदसारख्या वाद्यािंनी आपिी स्वत:ची लनराळी सािंगीलतक शब्दकळा व वाक्यसरणी लनमाभण केिी 

आ े. आपापिे सिंगीतप्रकार ी लसध्द केिे आ ेत. आपण लनमाभण करीत असिेिे सिंगीत किं ठसिंगीताची लनव्वळ नक्कि ना ी 

असे का ी वादक तरी नक्कीच ठामपणे सािंगू शकतीि. प्रस्ततु वादे्य सरुावटीच्या सिंदर्ाभत पा ता रागसिंगीत, व ियीच्या सिंदर्ाभत 

तािसिंगीतच  ी वादे्य सादर करीत असल्याकारणाने  ी बाब कदालचत् स जपणे िक्षात येत नसेि. ते का ी ी असो, स्वत:चे 

िास सिंगीत लनमाभण करणारी वादे्य म् णून या वाद्यािंना मान्यता दऊेन त्यािंच्या कामलगरीचे मूल्यमापन नव्या प्रकाशात करण्याची 

वेळ येऊन ठेपिी आ े.  
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सारिंगीसारिे वाद्य अििंड ध्वलन लनमाभण करण्याच्या आपल्या क्षमतेमळेु मानवी आवाजाने पढेु ठेविेल्या आदशाभचे 

अनकुरण करिे  े या पार्श्भरू्मीवर समजणे सोपे आ े. नेमकेपणे सािंगावयाचे तर सारिंगी, वॉयिीन,  ामोलनयम, श नाई, लदिरूबा 

व इसराज  ी वादे्य ध्रपुद वा ख्याि या प्रकाराप्रमाणे रागसिंगीत मािंडतात. म् णून या वाद्यािंनी सादर केिेल्या सिंगीतात प्रथम 

लवििंलबत व मग द्रतु ियीतीि लवस्तार, लवलशष्ट गणुािंनी यिु तािाच्या चौकटीवर अवििंबून रा णे वगैर ेसमान लवशेर् आढळतात. 

तरी ी ख्यािाच्या तिुिेने पा ता अलधक लवर्ालजत अशा ध्रपुद या प्रकाराचे सािंगीलतक आदशभ व तकभ शास्त्र तारा छेडणारी वादे्य 

जादा पसिंत करतात असे म् णण्यास  रकत ना ी. बीन, रुद्रवीणा, बट्टाबीन, सतार, सरोद, सिंतूर, जितरिंग व बिुबिुतरिंग  ी 

वादे्य या वगाभत बसतात. ल िंदसु्थानी सिंगीतकार ज्याचा वापर करतात ते  ामोलनयम  े चावीफिक वाद्य किाकाराच्या 

पसिंतीप्रमाणे दोन ी पध्दतीने वापरिे जाते.    

या एकूण पररलस्थतीत आज सतारीवर सिंगीत कसे सादर केिे जाते त्याचे तपशीिवार वणभन करणे व्यव ारािा धरून 

 ोईि. किं ठगायनासारिे आलण तरी त्यापेक्षा लनराळे सिंगीत वाद्यािंवर किाकार कसे सादर करतात याची त्यामळेु बऱ यापैकी 

कल्पना येऊ शकेि. ियीच्या अक्षावर म् णजे पिवाज व तबिा यािंचे सिंगीत वेगळेपणे चचेिा घेतिे पाल जे.  

 

सतारीचे सिंगीत 

किं ठसिंगीतात बडा ख्याि व छोटा ख्याि म् णून रागकल्पनेच्या लवस्तारासाठी सादर केल्या जाणाऱ या रचनाप्रकारािंची 

कामलगरी पार पाडण्यासाठी वादकािंनी  ळू ळू ‘गत’ म् णून ओळिल्या जाणाऱ या सिंगीतप्रकाराचा लवकास साधिा आ े. माि 

रागलवस्ताराच्या का ी लवर्ागािंत ध्रपुद या किं ठसिंगीतप्रकाराच्या धाटणीचे अनकुरण सतारीच्या वादनशैिीने बऱ याच प्रमाणात 

केिेिे असते याची नोंद घेणे जरूरीचे आ े. लवििंलबत ियीतीि पल ल्या प्रकारच्या गत या रचनेस मसीतिानी गत व अलधक द्रतु 

ियीतीि रचनाप्रकारास रझािानी गत म् णतात. आज प्रमालणत म् णून मान्य झािेल्या मािंडणीचा नेमका कािक्रम सािंगणे 

अवघड असिे तरी पढुीि मदु्दे नोंदलवणे शक्य आ े :- 

१. ख्यािाप्रमाणे तत्कािस्फूतभ लवस्तार करता येईि अशी  मी देऊ शकणारा, लवस्तारास वाव असावा म् णून अिंगरू्त 

लविलम्बत िय दणेारा रचनाप्रकार लमळावा  ा मसीतिानाचा लवचार  ोता. अथाभतच वाद्य व किं ठसिंगीत या दोन ी जगािंतीि 

उत्तम बाबी लमळाव्यात म् णून लसध्द करावयाच्या नव्या सिंगीतास वीणेसारख्या आधीच्या तिंतवुाद्यकारािंनी लवकलसत केिेिी, 

आलण गायकािंनी राबलविेिी तिंिे अवििंलबणे क्रमप्राप्त  ोते. 

२. आवाजाचे अनकुरण करण्याकररता अत्यावश्यक अशी सरुाची अििंड लनलमभती सिुर् जावी म् णून मूळ वाद्यािंत ३ ते ५ 

तारािंची वाढ करण्यात आिी. वाद्याच्या स्वराच्या पल्ल्यािंत यामळेु बरीच वाढ झािी  े उघड आ े. 

३. परिंत ु मसीतिानाने घेिेिा सवाभत म त्वपूणभ किात्मक लनणभय असा की त्याने सिंकलल्पत रचनाप्रकारािंत लचकारी म् णून 

ओळिल्या जाणाऱ या तारस्वरी तिंिीचा वापर न करण्याचे ठरलविे. त्याचप्रमाणे सिंकलल्पत सिंगीताच्या तिुनेने उथळ वा 

 िके-फुिके र्ासणार ेर्ाग टाळण्यासाठी तरफा (स किं लपत तारा), आलण वादनोपयोगी वाद्यध्वनीतीि सिंयिु ध्वलन वज्यभ 

मानिे. 

या प्रमाणे चार-एक मािािंचा मिुडा व त्या निंतर स्थायी लसध्द करणार ेदोन वा अलधक चरण अशी मसीतिानी गत तयार 

झािी. ब ुतेक वेळी लितािात बािंधिेिी  ी गत लवििंलबत ियीत सादर  ोते व रचनेतीि मिुडा वाजवून मग तत्कािस्फूतभ 

आिाप केिा जातो. या निंतर अिंतरा वाजलविा जातो. ख्यािाप्रमाणे लवस्तार करण्याचे धोरण या मधून स्पष्ट लदसते. 

मसीतिानी गत झािी की रझािानी गत सादर केिी जाते.  ी द्रतुगती असून मसीतिानी गतीपेक्षा लनराळ्या तािािंत 

सिंर्वते. या रचनेत द्रतु गतीच्या ताना व लतय्ये मबुिक असतात. एकिं दर बािंधणीत तोडे व झािा यािंना म त्व असते व पररणामत: 

छोट्या ख्यािाबरोबरचे साम्य जाणवते. या गतीस का ी वेळा ‘दगुनुी गत’ म् णून ओळििे जाते याचे आियभ ना ी. 

(ल िंदसु्थानी सिंगीतातीि एक म त्त्वाचा बािंधणी घटक आिाप  ोय. त्यातीि लवस्ताराच्या पध्दतींची चचाभ चौथ्या प्रकरणात आधी 

केिी आ े. सतारीच्या सिंगीतातीि गतींचे इथिे लववेचन स्पष्ट  ोण्याकररता ती पा ावी.)  

सतार वाद्याची िोकलप्रयता इतकी आ े, व या वाद्याने गढलविेिा वादनबिंध इतका पररणामकारक आ े की सरोद, सिंतूर, 

एक प्रकारचे वॉयिीन आलण बािंसरी वादन या सवाांनी आपापिे सादरीकरण सतारीिा अनसुरून करणे पसिंत केिे. या 

पार्श्भरू्मीवर आता आपल्यािा प्रस्थालपत झािेल्या पिवाज व तबिा या दोन ियवाद्यािंकडे पा ावयाचे आ े. अशा वाद्यािंचा 
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एकि आलवष्कार कसा  ोतो ते जाणून घेण्याकररता त्यािंच्याकडे  वळावयाचे आ े. घराण्यानसुार व व्यिीगत किाकाराच्या 

किाप्रमाणे जरी का ी फरक आढळिा तरी दोन वाद्यािंचा इथे लववेलचत वादनक्रम एक आदशभ नमनुा म् णून, वेगळेपणा 

समजायिासधु्दा स ायक ठरिे. 

 

तबला एकल िादन 

वादकाने लनवडिेल्या तािात तबिावादनातीि स्वतिंि वादन लवििंलबत ियीतीि पेशकार या प्रकाराने सरुु  ोते. 

 ामोलनयम, सारिंगी वा तत्सम वाद्यावर तबिावादकास िे रा नावाच्या स्वररचनेची साथ परुविी जाते. वादकाने लनवडिेल्या 

तािाचे एक पूणभ आवतभन परुिे इतका या रचनेचा लवस्तार असतो. वादक व श्रोते या दोघािंना एक कायम रा णार ेसिंदर्भवतुभळ 

परुवणे  ेच िे रा-वादकाचे कायभ असते  े उघड आ े. पेशकार  ा तबल्यावर (दाया, म् णजे सवभसाधारणत: उजव्या  ाताने 

वाजलवल्या जाणाऱ या वाद्यावर वाजलविा जाणारा, व डग्गा वा बाया ँम् णून ओळिल्या जाणाऱ या वाद्यावर वाजलवल्या जाणाऱ या), 

ध्वन्यक्षरािंचे काळजीपूवभक व सिंतलुित लवतरण केिेिा एक वादनप्रकार आ े. सादरीकरणात प्रारिंर्ी येत असल्याने, त्याचप्रमाणे 

तबिावादनातीि मूिरू्त ध्वन्यक्षरािंचा त्यात अिंतर्ाभव राल ल्याने पेशकार अपेके्षप्रमाणे सिंथ ियीत वाजलविा जातो. 

एकिवादक पेशकारनिंतर जो वादनप्रकार ब ुधा सादर करतो त्यास कायदा म् णतात. लवलशष्ट तािाच्या अिंगरू्त 

ध्वन्यक्षरािंच्या आकृलतबिंधािंच्या आधार ेकायदा या प्रकारातीि रचनािंची बािंधणी  ोते. पेशकार वा कायदा या दोन ी प्रकारािंत 

रचनािंतीि ध्वन्यक्षरािंची लनरलनराळी एकिीकरणे वा अदिाबदि करून त्याद्वार े लवलवध वाक्यािंश वा जोडण्या लसध्द केल्या 

जातात. रचनाप्रकारािंनी समोर आणिेल्या ियसिंबध्द कल्पनािंचे  े लवस्तार  ोत असे योग्य वणभन करण्यािंत येते. प्रथमत: कायदा 

 ा प्रकार लवििंलबत ियीत वाजवून त्याचे लवस्तार दगुणुीत सादर केिे जातात. लवस्ताराच्या चार अवस्थािंना अनकु्रमे मिु 

(आरिंलर्क लवधान), दो रा (मूळ रचनेचे लवस्ताराच्या सोयीसोठी केिेिे लवर्ाजन), बि (लनवडिेल्या कायद्यािंतीि ध्वन्यक्षरािंना 

उस्फूतभ वाटावीत अशी लदिेिी वळणे), आलण कायद्याचे सादरीकरण व्यवलस्थतपणे सिंपलवण्यासाठी लत ाई (तीन वेळा घेतिेिे 

बोिसमू ) असे म् णतात. 

कायदा वाजलवल्यानिंतर रिेा वाजलवण्याचा प्रघात आ े. थोडे, पण गरजणार े ध्वनी एकि आणून त्यािंच्या पुिंजक्यािंची 

पनुरावलृत्त करणारा असा  ा प्रकार असतो.  ा द्रतु ियीत वाजलविा जातो आलण कौशल्याने लवणिेल्या आकृलतबिंधािंच्या 

जोमदार व लनपणु वादनातून अििंड ध्वलनप्रवा  लनमाभण केल्याचा पररणाम या वादनातून उत्पन्न  ोतो. 

सरतेशेवटी जो लवर्ाग येतो त्यात स ज ओळिता येणाऱ या गत या प्रकारातीि लवलवध ढिंगाच्या रचना सादर केल्या 

जातात. का ी तज्ज्ञािंच्या मते १५ प्रकारच्या गती सादर केल्या जातात. इतरािंच्या मते अन्य अनेक उपरे्द लमळून गत या 

प्रकाराचा सिंच तयार  ोतो. द्रतु गतीची, तािाची अनेक आवतभने चािणारी, तािाच्या बािंधणीपासून अनेकदा दूर सरकणारी, 

ध्वन्यक्षरािंच्या मािंडणीच्या घनतेबाबत व व्यवस्थेबाबत अनेक रे्द देिलवणारी, व पषु्कळदा लत ाई अिंतरू्भत करणारी रचना म् णजे 

गत अशी व्याख्या करता येईि. गत स्वयिंपूणभ असते, म् णजे कायदा वा पेशकारप्रमाणे लतचा लवस्तार करावयाचा नसतो. गत 

प्रकारचे उपरे्द दशभलवणारी पढुीि नावे या प्रकाराच्या सिंपन्नतेची कल्पना दऊे शकतीि - सीधी, रिेा, मिंझधार, लत ाई, बराबरी, 

लतपल्िी, दमुिुी व पिंचपल्िी. 

 

पखिाज एकल िादन 

आडवा धरून वाजलवल्या जाणाऱ या, दोन तोंडाच्या या प्राचीन पट ाची बरीच रूपे र्ारतर्र आढळतात. पण ल िंदसु्थानी 

किासिंगीतात पिवाज वाद्याच्या सवभसाधारणत: पाळल्या जाणाऱ या वादनक्रमाचे इथे लववरण केिे आ े.  

प्रघात असा की पिवाजावर एकि आलवष्कार करणारा किाकार पल ल्याने जो ताि लनवडिा असिे तो का ी वेळ मूळ 

स्वरूपात, प्रस्तार करत वाजलवतो. ब ुतेक वेळा चौताि  ा ताि लनवडिा जातो. बरोबर असिेिा स ायक किाकार  ा ताि 

ठरीव पध्दतीने  ाताने दते रा तो. (आरिंर्ीच्या परिंपरनेसुार या किाकारास तािपालण असे योग्य नाव  ोते.) ताि सादर करून 

झािा की किाकार का ी ठेके सादर करतो. तािाच्या मूळ आकृतींत का ी बदि करून ठेके तयार  ोत असतात. या निंतर रिेा 

 ा प्रकार वाजलविा जातो. या प्रकाराचे तबिावादनाच्या सिंदर्ाभत लदिेिे वणभन इथे ी िागू पडते. या निंतरच्या टप्प्यावर परन या 

प्रकारातीि रचना सादर केल्या जातात. तबिावादनात वणभन केिेल्या गत या प्रकाराशी परन तलु्य समजता येईि. परनाचे 
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पषु्कळ व लवलवध उपरे्द असतात, व वादकाकडे त्यािंच्या वादनासाठी बरचे कौशल्य असावे िागते. परन या प्रकाराची पढुीि 

िक्षणे नोंदता येतीि- 

१. लनवडिेल्या तािाच्या गतीशी परन रचना नाते ठावून असते. 
२. लनवडिेल्या तािात अिंतरू्भत ध्वन्यक्षरािंपेक्षा वेगळ्यािंचा समू  या रचनािंत समालवष्ट  ोतो.  
३. या रचनािंत पिवाजाच्या अक्षरािंचे दोन ी मखु्य प्रकार - ििुी व बिंद अक्षर ेअिंतरू्भत केिी जातात. 

४. परन  ा एक प्रमिु रचनाप्रकार असून सवभ वाद्यािंची र्ार्ा, व इतर लठकाणा ून ी उसनवारी करून आकृलतबिंधािंची लवलवधता 

लनमाभण करण्याची िबरदारी घेतिी जाते. रचनाप्रकाराची सवभ वगीकरणे त्याच्या सिंपन्नतेमळेु अपरुी पडतात. 

५. ब ुतेक वेळा रचनेचे एक सादरीकरण पूणभ  ोण्यास तािाचे एक आवतभन अपरु ेपडते. 

६. रचनािंत लत ाई असणे वैकलल्पक असते.  
या रचनेच्या का ी उपरे्दािंची नावे नोदण्यासारिी आ ेत – बेदम, अतीत, अनागत, छवी, झिंपािंगी, झूिना, कणे का,  

लततोडी,  ाथी को रोकना, कडक लबजिी, एक ाथी, जवाबी, आड वा गोपचु्छा, लबन धा वा लबन लकलट, ते लत्तस धा, उिटी, 

सुिंदरलसिंगार, इ. 

पिवाज  े तबल्यापेक्षा जनेु वाद्य असल्याचे ज्ञात आ े. म् णून तयार केिी जाणारी तिंिे, वापरल्या जाणाऱ या वादनाच्या 

पध्दती व रूढ प्रकार इ. बाबतीत तबल्याने पिवाजाचा फायदा घेतिा असणार  े उघड आ े. तबल्याची पल ल्याने चचाभ केिी 

ती फि त्यािा लमळािेिी स्वीकृलत व िोकलप्रयता िक्षात घेऊन. 

सिंगीताच्या बािंधणीच्या घटकािंचे लववेचन करणाऱया आधीच्या अध्यायाच्या बरोबर प्रस्ततु अध्याय वाचल्यास र्ारतीय 

वादे्य व वाद्यसिंगीत यािंनी काय कामलगरी केिी आ े त्याचे का ी प्रमाणात स्पष्टीकरण लमळेि. 
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७ घरािी ि घराणयािंची कामणगरी 

 
ण िंदुस्थानी किं ठसिंगीतातील प्रमखु घरािी 

 

कुटुिंब व ग ृ या अथाभच्या सिंस्कृत शब्दापासून लनघािेल्या घर या ल िंदी शब्दापासून घराना (घराणे)  ी सिंज्ञा लसध्द झािी 

आ े. बापापासून मिुाकडे या प्रकार ेपोचणाऱ या अनेक र्ारतीय कारालगरी-कौशल्याप्रमाणे प्रयोगकिा ी अगदी परवापरवापयांत 

कौटुिंलबक परिंपरा म् णून सिंक्रािंत  ोत  ोत्या. अशा कुटुिंबाचा सदस्य बनल्यालशवाय कोणत्या ी बा ेरच्या व्यिीिा यात प्रवेश 

लमळणे लवरळा असे. का ी का ी वेळा घराण्या-घराण्यानसुार बऱ याच प्रमाणात बदिणारी, व सिंगीताचे  लवचार, अध्यापन, प्रयोग 

आलण आस्वाद यावर पररणाम करणारी एक व्यापक, सिंगीतशास्त्रीय तत्त्वप्रणािी असे जर घराणे या सिंकल्पनेचे स्वरूप 

प्रयोगकिािंत झािे नसते तर घराणे  ी सिंज्ञा केवळ समाजशास्त्रीय लचिंतनापरुती मयाभ लदत राल िी असती. 

एके काळी विंशपरिंपरागत सिंगीतव्यवसाय करणाऱ या सिंगीतकारािंचे मूळ गाव अथवा राजाश्रयाचे गाव  े घराणे या सिंज्ञेने 

सूलचत  ोई. आधी उल्िेििेल्या लवचारधारशेी  े ससुिंगत आ े. म् णून आज ी अनेक घराण्यािंची नावे गावािंचा लनदशे करतात. 

उदा रणाथभ ग्वाल् ेर, आग्रा, लकराना, पलतयाळा, इिंदोर, र्ेंडीबाजार व मेवात  ी ख्याि गायनातीि आज प्रलसध्द घराण्यािंची नावे 

आ ेत. 

विंशपरिंपरनेे सिंगीत जोपासणे का ी फि किं ठसिंगीतापरुते मयाभ लदत ना ी. अलण म् णून वाद्यसिंगीतात ी घराणी असतात. 

उदा रणाथभ तबल्याच्या सिंदर्ाभत लदल्िी, अजराडा, पिंजाब, बनारस व  फरुिाबाद या घराण्यािंचा उल्िेि  ोत असतो. माि या 

सिंदर्ाभत एक बोधक बाब ध्यानात घेण्यासारिी आ े. तबिा या वाद्यापेक्षा प्राचीन पिवाज या वाद्यासिंबिंधात माि घराणी 

गावाच्या नावापेक्षा  मखु्य वादकािंच्या नावापासून लसध्द केिी जातात. उदा. कुदौलसिंग, पानसे, इ.  

ध्रपुद या सिंगीतप्रकारात सािंगीत व शैिीलवर्यक लवशेर् एकि आणण्यालवर्यीच्या कल्पनािंची व्यवस्था घराणा या अथी 

लस्थर झािी व या व्यवस्था बानी म् णून ओळिल्या जात. एक सिंगीतप्रकार म् णून ध्रपुदाची चचाभ करताना यािंचे लववेचन केिे 

आ े.  

परिंत ु तालत्वक आशय िारू्न ज्या सिंज्ञेने सिंगीतलवर्यक लििाणात पाय रोविा आ े त्या सिंज्ञेच्या आशयाची चचाभ 

करण्याआधी का ी इलत ासकारािंनी उल्िेििेिा एक मदु्दा लवचारात घेतिा पाल जे. असे सचुलवण्यात आिे आ े की घराणे  ी 

सिंकल्पना १९व्या शतकातच प्रसतृ झािी, कारण राजाश्रय गेल्यामळेु किाकारािंना श री कें द्रािंकडे वळावे िागिे. आपिी िास 

ओळि कायम ठेवण्यासाठी आपापल्या मूळ गावािंची िूण कायम रािणे त्यािंना आवश्यक ठरिे. 

आज घराण्यािंचा उल्िेि, त्यािंची चचाभ वा घोर्णा  ोते ती लवलशष्ट सािंगीत कल्पना वा लतच्याबाबत इमान 

दािलवण्यासाठीच. असे करताना कुटुिंबाचे मूळ गाव वा कौटुिंलबक वारसा यासारिी स्पष्टीकरणे बाजूिा सारिी जातात. आज 

कोणत्या ी सािंगीत वारसा क्कालशवाय अनेक व्यिी सिंगीताकडे गािंर्ीयाभने वळतात आलण त्यािंचे नाते सािंगीत ध्येयवाद व कल्पना 

या पातळीवरचे असते. त्या मानाने, ऐलत ालसक दृष््टया नवीन सिंगीतप्रकार असून ी ठुमरीबाबत ी असेच घडिे आ े.  

एकिं दरीने असे म् णता येईि की प्रगल्र्, सिंपन्न सिंगीतप्रकार वा वाद्य यािंच्या बाबतीत घराणे लनमाभण  ोण्याचा सिंर्व 

असतो. म् णून येत्या का ी वर्ाभत गझिगायनाची घराणी तयार  ोण्याची शक्यता आ े. द ा-एक वर्ाांपूवी अशी कल्पना करणे 

शक्य वाटिे नसते!    

या पार्श्भरू्मीवर आता ल िंदसु्थानी किं ठसिंगीत व वाद्यसिंगीतातीि प्रमिु घराण्यािंच्या ठळक लवशेर्ािंची का ीशी तपशीिवार 

चचाभ करू. आधीच्या लववेचनात लवलवध सिंदर्ाभत सूलचत केल्याप्रमाणे सवभसाधारणत: सिंगीतप्रकार वा वाद्य इ.चे प्रत्यक्ष कायभक्रम-

मिंचावरचे आजचे स्थान काय  ा लनकर् वापरून लवचार व तािंलिक चचाभ केिी आ े. नीट पररपे्रक्षा कळावी म् णून ऐलत ालसक 

अिंगाकडे थोडेफार िक्ष लदिे आ े.  
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धु्रपदातील घरािी 

पूवी इिंलगत केल्याप्रमाणे ध्रपुद परिंपरते घराणे  ी सिंकल्पना बानी या सिंज्ञेने दलशभत झािी आ े. माि एक बाब नोंदणे जरूर 

आ े - गोबर ार, नौ ार, ििंडार व डागर या चार बानींचे लनलित रूप वा त्यामधीि नेमका फरक स्पष्टपणे सािंलगतिा व दािलविा 

जात ना ी. बानींचे रूप स्पष्ट करण्याचे काम अवघड  ोण्याचे आणिी एक कारण असे की ख्यािाच्या का ी घराण्यािंनी आपल्या 

शैिी घडलवताना बानींची का ी वैलशष््टये आत्मसात् केिी आ ेत. उदा. जयपूर या ख्यािगायनातीि घराण्याने डागर बानीचे, व 

आग्रा  घराण्याने नौ ार बानीचे लवशेर् आपल्या गायकीत समालवष्ट केिे आ ेत. का ी वेळेिा असे प्रलतपादन करण्यात आिे आ े 

की प्रत्येक बानीची िास वैलशष््टये लटपणे अवघड आ े, कारण ध्रपुदास सिंगीतप्रकार म् णून का ीसे बाजूस सारणाऱ या ऐलत ालसक 

प्रलक्रयेचीच  ी एक नैसलगभक पररणती  ोय. पररणामत: बानींची तपशीिवार छाननी करण्याचे यत्न यशस्वी  ोतीिसे लदसत ना ी. 

ध्रपुदाची आज प्रचारात असिेिी का ी प्रमिु घराणी उल्िेिून प्रत्येकाच्या प्रालतलनलधक किाकारािंची नावे नोंदवून ख्याि या 

सिंगीतप्रकाराकडे वळणे अपरर ायभ आ े.  

१. डागर बिंध ु 
२. आग्रा या ख्याि घराण्याचे गायक - लवशेर्त: उस्ताद फैय्याझ िान, 

लविायत  ुसेन िान, िादीम  ुसेन िान, पिं. एस.् सी. आर.् र्ट, 

पिं. के. जी. लगिंडे व पिं. लदनकर कैलकणी (आग्रा घराण्याचे पिं. श्री. ना. 

रातिंजनकर यािंचे लशष्य), इत्यालद. 

३. पिं. राम चतरु मलिक व पिं. लसयाराम लतवारी (दरर्िंगा, लब ार)  
४. पिं. िक्ष्मणप्रसाद चौबे व बािाजी चतवेुदी (िज) 
५. पिं. लशवकुमार लमि (बेलतया) 
६. पिं. र्रत व्यास (काल्पी) 

 

ख्यालाची घरािी 

ग्िाल् रे घरािे  

ब ुतेक अलधकारी व्यिींच्या मते  े ख्यािगायनातीि सवाांत जनेु घराणे  ोय सिंपूणभ गायनसिंचासाठी  े घराणे प्रलसध्द 

आ े. या घराण्यातीि किाकारािंना अनेक सिंगीतप्रकार मा ीत असतात व ते त्यािंना लशकलविे जातात. उदा. बडा व छोटा 

ख्याि, ठुमरी, टप्पा, तराना, ख्यािनमुा, अष्टपदी, र्जन, सरुावतभ, सादरा आलण टपख्याि यािंची यािंत गणना आ े. एकमेव िटुी 

लदसते ती ध्रपुद या प्रकाराची. प्रत्येक सिंगीतप्रकारात अनेक बिंलदशी किाकारािा याव्यात अशी ी या घराण्यात अपेक्षा असते. 

आम म् णजे ज्यािंचा प्रचार बऱ यापैकी असेि व ज्यािंचे वणभन स जास जी दलुमभळ म् णून केिे जाणार ना ी अशा रागािंवर या 

घराण्याचे िक्ष कें लद्रत असते. परिंत ुपटण्यासारिे आणिी एक मत असे की या घराण्यात अप्रचलित राग असिे तरी ते स्वतिंि 

रूपाचे न मानता कोणत्यातरी रूढ रागाचे त्यािंना उपरे्द मानण्याकडे या घराण्याचा कि असतो. या कारणाने सामिंतकल्याण 

सारिा एिादा राग स्वतिंि राग म् णून पढेु न ठेवता यमनचा प्रकार म् णून सादर केिा जातो. एकूण गुिंता कमी ठेवावा व राग 

मािंडणीत िवलचकपणा रािावा यासाठी  े धोरण पाळिे जाते.  

 आपल्या आिाप-कामासाठी ‘आ’ या र्ालर्क स्वराबरोबरच बिंलदशीतीि बोि ी वापरणे या घराण्याच्या गायकािंना 

पसिंत असते. सरळ व तीन सप्तकाच्या व्यापक आवाक्यात द्रतुगतीने लफरणाऱ या ताना म् णजे प्रस्ततु ‘आ’काराच्या अनरु्िंगाने 

लसध्द  ोणार ेसत्य  ोय. 

 एक-एका स्वरास घेऊन रागलवस्तार करावा अशा लनयमाचे काटेकोर पािन नसिे तरी  े घराणे लनवडिेल्या रागाचा 

लवस्तार पध्दतशीरपणे करत असते. मध्य-लवििंलबत ियीत राग सादर करून मग द्रतु ियींतीि रचना सादर करण्याकडे 

घराण्याचा कि असून एकूण छाप सिंगीत चपि आ े अशी असते. एकिं दरीने द्रतु आिाप व तानािंकडे घराण्याचा कि असल्याचे 

 े ी कारण असू शकते. उिटपक्षी, रूढ रागािंची लनवड  ेच मळुी लवलशष्ट ियीच्या वापराचे तकभ शधु्द कारण  ोय अस ेमानता 

येईि. श्रोते-पे्रक्षकािंना कथा मा ीत असल्याकारणाने नाट्यिेिकाने सिंलवधानक गलतमानतेने लवकलसत करावे तसाच का ीसा  ा 

प्रकार मानता येईि.  
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सिंगीतशास्त्रीय सिंज्ञालवर्श्ात ढािी म् णून ओळििी जाणारी पट्टी या घराण्यातीि गायकािंना पसिंत नसते व त्यामळेु सिंगीत 

चमकदार असते. ग्वाल् ेर घराण्याची सवभसाधारण छाप जरी जोमदार व ताकदीचे सिंगीत अशी असिी तरी िास मदाभनी 

म् णण्यासारख्या ढिंगाने या घराण्याचे सिंगीत तयार  ोते असे म् णता येत ना ी, आलण म् णून स्त्रीकिाकारािंनी गाऊन ी या 

घराण्याच्या गायकीची पररणामकारकता कमी  ोत ना ी.  

 

आग्रा घरािे  

‘आ’ या र्ालर्क स्वरवणाभचे लकिं लचत् सपाट रूप  े घराणे आपल्या आवाज उत्पादनात वापरते. या का ीशा आघातपूणभ, 

जोरदार िगावामळेु लनवडिेल्या स्वरधनुीचा ियकारीने यिु लवस्तार करण्यास उपकारक असे सिंगीत सादर करणे शक्य  ोते. 

या घराण्याचा सिंगीतप्रकारािंचा सिंच सिंपन्न असून बडा ख्याि, छोटा ख्याि, ध्रपुद, धमार, सादरा, ठुमरी, तराना यािंची गणना या 

सिंदर्ाभत करता येईि. 

रागाची बढत पध्दतशीर असते आलण व्याकरलणक शधु्दतेवर िक्षात येईि असा जोर असतो. काळजीपूवभकतेने 

सादरीकरण बािंधून रागाकडे वळणार ेया घराण्याचे गायक लनदान िघतुम सािंगीत समाधानाची  मी दऊे शकतात आलण  ीसधु्दा 

मोठी कामलगरी आ े! अनेक अप्रचलित रागािंचे या घराण्यात गायन  ोते आलण या रागािंची मािंडणी ी सवभसामान्य रागािंइतकीच 

तपशीिवार असते. आग्रा गायकीच्या वैचाररक आशयाच्या दृष्टीने पा ता  े शरु् िक्षण  ोय. 

ध्रपुद गायकीने ज्यािंचे ख्यािगायन प्रर्ालवत झािे आ े अशा घराण्यािंपैकी आग्रा घराणे एक असल्याने ियकारीच्या 

अिंगाच्या बोिताना व ताना, तसेच लत ाई िंचा पररणामकारक वापर याबाबत घराणे सिंपन्न आ े. सिंगीतातीि ताि अिंगावर प्रर्तु्व 

असल्याच्या या सवभ िणुा  ोत. आग्रा घराण्याचे किाकार गायनासाठी िािची वा ढािी पट्टी पसिंत करतात असे लदसते व त्या 

प्रमाणात त्यािंचे सिंगीत मदाभनी प्रतीत  ोते. यात ियकारीिा लदिेिे म त्व व रागलवस्तार करताना वापरिेिा का ीसा सपाट 

‘आ’कार यािंची र्र पडते. पररणामत: आग्रा घराण्याचे सिंगीत जनानी आवाजािंपेक्षा मदाभनी आवाजािंना योग्य र्ासते. 

 आपल्या चचेच्या के्षिात न मोडणाऱ या आग्रा घराण्याच्या एका लवशेर्ाचा मदु्दाम उल्िेि केिा पाल जे. तावून-सिुािून 

घेतिेल्या व कसोशीच्या लशक्षणपध्दतीलवर्यी या घराण्याची लकती चािंगिी आ े. दशेाच्या लवलवध र्ागािंत पसरिेल्या या 

घराण्याच्या अनयुायािंच्या सिंख्येवरून  ी बाब स ज ध्यानात येते.  

 
जयपूर घरािे 

अप्रचलित राग जण ु का ी ने मीचे असल्याप्रमाणे गाण्याच्या आपल्या िालसयतीबद्दि  े घराणे प्रलसध्द आ े. माि 

ब ुतेक वेळा  े राग जाणवण्याइतक्या अलधकारवाणीने व िािीने सादर केिे जातात. लशवाय अलतशय तपशीिवार लवस्तारामधून 

राग वाढलवण्यामागे लकती कसोशीने लवचार केिा आ े  े ी जाणवते. आपल्या ब ुसिंख्य ख्यािािंच्या सादरीकरणासाठी मध्यिय 

लितािावर अवििंबून रा ण्यामागे या घराण्याचा एक श ाणा व सौंदयाभत्म लनणभय लदसतो. गायनसिंचातीि अपररलचत रागािंकडे 

श्रोत्यािंचे िक्ष वेधावयाचे असल्याकारणाने तािाबाबत ी का ीतरी नवे आणून सोडणे श ाणपणाचे नव् े. फार नावीन्याने 

श्रोत्यािंवर ताण पडण्याची शक्यता असते!  

रागािंच्या घडणीचा एक तकभ शधु्द पररणाम असा की रागािंची बािंधणी गुिंतागुिंतीच्या स्वरवाक्यावर आधारिेिी असते. 

म् णूनच या घराण्याने मािंडिेिे सिंगीत गुिंतागुिंतीच्या आकृलतबिंधापासून तयार झािेिे असते.  े सिंगीत र्ावलनक गणुवत्तपेेक्षा 

आपल्या बौलध्दक आशयामळेु ऐकणाऱ यास  िलवते. गुिंतागतुीच्या आिापािंच्या अनरु्िंगाने त्याच प्रकारच्या तानािंची गुिंफण ी येते. 

लनदान दोन ते अडीच सप्तके स्वरािंतराच्या पल्ल्याच्या, कल्पक, सफाईदार आकृलतबिंधाच्या, र्श्ास रोधून ठेवणाऱ या तानािंच्या 

सादरीकरणामळेु  े घराणे आपिी  छाप पाडते. 

सवभसाधारणत: आकृलतबिंध लवणण्यास घराणे ज्या रीतीने म त्व दतेे त्यामळेु ने मी ज्याची र्िावणी केिी जाते त्या 

‘आ’काराचा सरुावटीच्या लवस्तारासाठी ते वापर करते. आियभ वाटण्यासारिी बाब अशी की आ  ा स्वरवणभ वापरण्याचा असा 

आग्र  ते सवभ सप्तकािंत गात असताना धरते - असा वापर करण्यास व्यापक लशक्षण व तासन् तास मे नत करावी िागते. 
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आपल्या ध्रपुद या प्रकाराकडीि किामळेु असेि, पण  े घराणे फि ख्यािावर िक्ष कें लद्रत करते. ठुमरी, तराना, 

सादरा, टपख्याि, अष्टपदी इ. प्रकारािंना या घराण्याच्या गायनसिंचािंत जागा लदसत ना ी. ख्यािावरच र्लि ठेवून ी  े घराणे 

लवलवधतेबाबत कमी पडत ना ी, कारण दलुमभळ रागािंचा या घराण्याकडे असिेिा लवस्मयकारक साठा  ोय. 

घराण्याच्या गायनशैिीत वा गायनसिंचात गायकी परुुर् आवाजापरुिा मयाभ लदत करणार ेका ी ना ी. देशाच्या सवभ र्ागािंत  

घराण्यास िार्िेल्या अनयुायािंवरून  े लसध्द  ोते. 

 
णकराना घरािे 

ख्यािसिंगीतातीि  े चौथे प्रमिु घराणे तसे अिीकडचे असिे तरी इतर लतघापेक्षा प्रसार व पररणामकारकतेत कमी 

ना ी. आवाजाचा एक मधरु िगाव व सिंपूणभ आिापचारीत एका ‘ओ’कारात्मक उच्चाराचा वापर  े या घराण्याचे एक प्रमिु 

वैलशष््टय म् णता येईि. या गोि उच्चारामळेु गायकािंच्या आवाजात एक स ज ध्यानात येणारा घमुारा वा स किं पन लनमाभण  ोते  े 

एक म त्त्वाचे ध्वलनशास्त्रीय तथ्य  ोय. गायनात स किं पन लटकावे म् णून  े घराणे बोिआिापािंचा लवपिु उपयोग करण्यावर र्र 

दतेे. बोिआिाप म् णजे शब्दािंच्या उच्चारास  आिाप करणे. अनेक वेळी येणारा सवभसामान्य अनरु्व असा की गायनाकररता 

स्वरवणाांपेक्षा व्यिंजनाची योजना केल्यास गायन सोपे व पररणामकारक  ोते, कारण स्वरवणाांपेक्षा व्यिंजनािंच्या उत्पादनास कमी 

र्श्ासाची गरज र्ासते आलण त्यामळेु र्श्ासाचे लनयमन करणे सोपे जाते. लकराना गायकीस र्रून टाकणारी एक सवभसाधारण 

र्ावनापूणभता  ा वरीि लवशेर्ािंचा एक सिंकलित पररणाम  ोय. या घराण्याच्या किाकारािंनी लनमाभण केिेल्या पररणामाचे वणभन 

करण्याकररता मधरु, आर्श्ासक, हृदयस्पशी इ. लवशेर्णे योजिी जातात. 

या घराण्याचा र्र ी मखु्यत्वेकरून ख्यािगायनावर असतो. िर ेम् णजे र्ावलनक रिंगाच्या समानतेमळेु या घराण्याच्या 

गायकािंनी सादर केिेल्या ठुमऱ या ी त्याच्या ख्यािािंपेक्षा फारशा वेगळ्या नसतात. अपेके्षप्रमाणे या घराण्याच्या गायनसिंचािंत 

र्जनािंचा समावेश असतो. कारण र्जन सादर करण्यास िागणारी गाढ र्ावलस्थती वा अिंतमुभिता या घराण्याच्या सिंगीतातीि 

र्ारून टाकणाऱ या सवभसाधारण र्ावपूणभतेशी जळुतात. लकराना तकभ शास्त्र लवििंलबत ियीची मागणी करते, कारण सािंगीत 

लवस्तारास र्ावपूणभतेची शतभ परुी करावयाची असते. पररणामत: रागाची बढत सावकाश, एक-एक स्वर घेऊन करण्याचा लनयम 

मोठ्या आस्थेवाईकपणे पाळिा जातो. 

सिंगीतात र्ावनेचा रिंग ठेवण्यावर असिेिा कटाक्ष व रागाचा लवस्तार सावकाश करण्याचे धोरण यामळेु या घराण्यास 

लनवड करण्यास उपिब्ध असिेल्या रागािंची सिंख्या मयाभ लदत  ोते. या घराण्याच्या गायकािंना पसिंत पडणाऱ या रागािंच्या 

सिंख्येवरून  ी बाब स्पष्ट  ोते. उदा रणाथभ लकराना घराण्याचा प्रालतलनलधक सिंच यमन, शदु्ध कल्याण, पूररया, िित, लमया की 

तोडी, मािकिं स, अर्ोगी कानडा या व यासारख्या रागािंवर अवििंबून असतो. या घराण्याने प्रयिु केिेल्या ब ुतेक रागािंचे वणभन 

आिापयोग्य राग म् णजे मखु्यत: आिाप (-म् णजे तान सोडून-) करण्यास उपयिु राग असे केिे जाते. आवाज, आिाप, 

र्ावपरता इ. बाबतीत जे सौंदयभतालत्वक लनणभय या घराण्याने घेतिे आ ेत त्यामळेु गायनात तािािंची लवलवधता अनावश्यक ठरते 

या तथ्याचे प्रलतलबिंब एकताि व झूमरा इ. तािािंच्या सावभलिक वापरात पडिे आ े.  

सवभि आढळणारी र्ावपरता, लवििंलबत िय, आलण आवाजाचा गोिाईदार िगाव यामळेु घराण्याची िोकलप्रयता चािंगिी 

पसरिी आ े व  े घराणे लस्त्रया व परुुर् दोघािंना लप्रय झािे आ े. सिंगीतातीि स्वरािंगाचे सावभर्ौमत्व अनेकािंना र्ाविे आ े असे 

म् णण्यास  रकत ना ी. 

 

इतर घरािी 

अथाभतच स स्वान, पलतयािा, र्ेंडीबाजार, इिंदूर, मेवाती, इ. इतर घराणी आ ेत. आणिी अनेक नवीन तयार ी  ोत 

आ ेत. परिंत ु घराणे म् णजे काय व ल िंदसु्थानी सिंगीतातीि ख्यािसिंगीताच्या लवर्श्ािा रूप दणे्यात त्याचे कायभ काय ते 

दशभलवण्यास आतापयांतचे लवशे्लर्ण परुसेे आ े. इथे वणभन केल्याप्रमाणे घराणे म् णजे एक व्यापक सािंगीत तत्त्वज्ञान आ े. या 

कारणाने घराणे असल्याचा दावा करण्यापूवी, व त्याकडे गािंर्ीयाभने िक्ष दणे्यापूवी बरचे का ी घडावे िागते. परिंत ु प्रस्ततु 

सिंकल्पनेच्या सिंदर्ाभत दसुऱ या एका म त्त्वाच्या सिंगीतप्रकाराचा- ठुमरीचा- लवचार करणे फायद्याचे ठरिे. 
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ठुमरीतील घरािी 

एक सिंगीतप्रकार म् णून ठुमरी या सिंगीतप्रकाराची प्रमिु वैलशष््टयािंची आधी चचाभ केिी आ े. लवलशष्ट घराण्याची वैलशष््टये 

यास पूरक सािंगीत अिंतदृभष्टी दणेारी म् णून ध्यानी घ्यावयाची आ ेत. 

बनारस घरािे 

बनारस ठुमरीचे वणभन ब ुतेक वेळा ‘बोि बनाव ठुमरी’ म् णून केिे जाते. या प्रकारच्या ठुमरीत रचनािंतीि आशय व्यि 

करण्याकररता रचनेतीि शब्द सािंगीत स्वरािंनी अििंकृत केिे जातात. लशवाय उत्तर प्रदशेातीि बनारस जवळच्या प्रदशेातीि 

िोकगीतािंच्या लवशेर्ािंची ी या घराण्याने चािंगिी उचि केिी आ े. उदा. आरिंर्ीच्या लवस्तारानिंतर िय दपु्पट करणे व तबल्यावर 

िग्गी म् णून प्रख्यात झािेल्या प्रकाराची योजना  े लवशेर् बनारस ठुमरीत िोकसिंगीताच्या प्रर्ावातून आिे आ ेत अस े

म् णतात. 

दीपचिंदी, दादरा व  अध्दा या सारख्या तािािंत बनारस ठुमरीचे गायन  ोते. इतर घराणील  याच तािािंचा वापर करतात. 

पण बनारस घराण्याच्या मािंडणींत जराशी ठाय िय व धीरगिंर्ीरपणा यािंचा आढळ  ोतो. रचनािंच्या रागािंबाबतल  सवभ घराण्यािंत 

समानता लदसते पण इथेल  बनारस घराणे रागािंच्या स्वरूपाबाबत जरा अलधक र्ारदस्त रू्लमका ठेवते.  

या घराण्याचे किाकार आपल्या सादरीकरणािंत अदाकारीस जागा दते ना ीत. ििनौ घराण्याच्या गायकींत जस े

आढळते त्याप्रमाणे गायकींतच नमभशृिंगाररक आलर्नयास  ेतपुरुःसर जागा ठेविी असे लदसत ना ी. 

लखनौ घरािे 

 े घराणे जी ठुमरी सादर करते ती नाजकुपणे व अििंकरणाने र्रिेिी असते. या घराण्याच्या दरबारी नतृ्याबरोबरच्या 

सिंबिंधामळेु  ािचाि,  ावर्ाव व निरा यािंचे सूचन करणार ेरूप या ठुमरीस िार्ण्यास लनलितपणे सा ाय्य झािे आ े. बनारस 

घराण्याच्या ठुमरीच्या तिुनेने पा ता ििनौ घराण्याची ठुमरी, वा त्या पध्दतीची मािंडणी शृिंगाराचा आलवष्कार अलधक मोकळेपणे 

करते. सिंर्वत: अवधच्या दरबारात गझिची परिंपरा लवकलसत झािी ती या लवशेर्ाचा उगम असू शकेि.  

या घराण्यातीि एक लवशेर् कामलगरी म् णून बिंलदश की ठुमरी या प्रकाराच्या लवकसनाचा उल्िेि केिा पाल जे. द्रतु 

तीनतािािंत  ा गीतप्रकार गायिा जात असून नतृ्याचे पदबिंध व त्यास साथ करणाऱ या तबल्याचे आकृलतबिंध यािंच्या बरोबरचे या 

प्रकाराचे नाते अलतशय आनिंददायी  ोते. गीतप्रकाराच्या नावात सूलचत झाल्याप्रमाणे या रचनािंचे बिंलदस्तपण इतके आकर्भक 

असते की ख्याि गाणाऱ यानी िगेच अशा बऱ याच रचना छोटे ख्याि म् णून आपल्या सिंचात समालवष्ट केल्या. का ी िोकािंच्या मते 

यामळेु ठुमरीची प्रलतष्ठ वाढिी. परिंत ु माझ्या मते यामळेु प्रस्ततु गीतप्रकाराचे नकुसान ी झािे, कारण ख्याि गाणाऱयािंनी या 

प्रकारास सरसकट छोट्या ख्यािाप्रमाणे सादर करण्यास आरिंर् केिा! प्रस्ततु प्रलक्रयेत  ा प्रकार आपिा मूळचा िवलचकपणा व 

ऐ िंलद्रय आवा न गमावून बसिा. 

पणतयाला घरािे 

तिुनेने पा ता या घराण्याचा उदय अिीकडचा असिा तरी सिंगीतलवर्श्ात आपिा ठसा अनेक तऱ  ािंनी उमटलवण्यात ते 

यशस्वी झािे आ े. पिंजाब प्रदशेातीि टप्पा अिंगाचा ठुमरी गायनात समावेश  ी या घराण्याची िास कामलगरी  ोय. यामळेु 

बनारसची ख्याि-प्रर्ालवत ठुमरी व ििनौची नतृ्य-प्रर्ालवत ठुमरी यापेक्षा प्रस्ततु ठुमरीचे एक ताजे लनराळेपण  े घराणे िगेच 

जाणवून दतेे. िूप चपि गलत व कल्पक सरुावटींनी या पलतयािा ठुमऱ या लदपवून टाकतात. टप्प्याचा िास लवशेर् म् णता येईि 

अशी सरुावटींची गुिंतागुिंत ी लततकीच म त्त्वाची आ े. 

पलतयािा ठुमरीवर ह्या प्रदशेातीि प ाडी राग व त्याचे प्रकार वापरणाऱ या िोकधनुािंचा ी प्रर्ाव लदसून येतो. सिंबिंलधत 

प्रदशेातीि  ीर या गीतातीि अवरो ी व तरि स्वरबिंधािंची आवा कता सवभज्ञात आ े आलण या प्रादलेशक वैलशष््टयाशी असिेल्या 

आपल्या सबिंधािंचा पलतयािा ठुमरीिा नक्की फायदा झािा आ े. 

माि एका आघाडीवर फायदा  ोत असता दसुरीवर पलतयािा घराण्याचा तोटा झािा आ े. लदपवून टाकण्याचा पररणाम 

फार काळ तेवत रा ता येत ना ी आलण त्यामळेु या ठुमरीच्या आलवष्कारक्षमतेत उणेपण येते. या ठुमरीतून समोर येणाऱ या सिंगीत 

कल्पना चमकदार पण अल्पजीवी ठरतात व पररणाम तीव्र असिा तरी लवस्तारक्षमता कमी रा ते. 
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ठुमरीचे प्रादेणशक भेद 

का ी अभ्यासकािंनी ठुमरीचे प्रादलेशक उपरे्द असल्याचे दािवून लदिे आ े. उदा. शृिंगाराचा ध्यानात येण्याजोगा अर्ाव, 

व र्लिपरतेच्या सीमेपयांत पोचणार ेगािंर्ीयभ यामळेु उस्ताद अब्दिु करीम िा ँव त्यािंचे अनयुायी जी ठुमरी सादर करतात ती 

‘ख्यािी ठुमरी’ आ े असे प्रलतपादन करण्यािंत आिे आ े. या प्रकारच्या ठुमरीचा पररपोर् म ाराष्ट्रात झािा आ े. याच प्रदशेातून 

िोकािंच्या पसिंतीिा उतरिेिी आणिी एक शैिी पिं. र्ास्करबवुा बििे याचे प्रमिु लशष्य मास्टर कृष्णराव फुििंिीकर यािंची 

 ोय. बलुद्धप्रधान, तरि व कल्पक  रकतींवर र्र दणेारी  ी ठुमरी र्ावलनक आशय व पररणामावर लर्स्त न ठेवता सादर  ोते. 

म ाराष्ट्रात बैठकीची िावणी  ा प्रकार रूपािा आिा. मराठी र्ार्ेत असिा तरी  ा ी ल िंदसु्थानी ठुमरीिा सवभ प्रकार ेप्रलतसाद 

दणेारा प्रकार म् टिा पाल जे. बिंगािमधीि या प्रकारातल्या उपरे्दािंचाल  लवचार करण्यासारिा आ े. लवचारान्ती असे िक्षात 

येते की ठुमरी या मूळ प्रकाराने टाकिेिी सािंगीत र्र व त्यास घराण्यािंनी परुलविेिी पररपे्रक्षा यािंचे कायभच प्रस्ततु प्रादलेशक 

उपरे्द लसध्द करत असतात. 
 

ण िंदुस्थानी िाद्यसिंगीतातील प्रमखु घरािी 

आधीचा लवर्ाग ल िंदसु्थानी किाकोटीतीि किं ठसिंगीताच्या चचेस वाल िेिा  ोता. किं ठसिंगीताच्या लवचारास अग्रक्रम 

दणे्यातून ल िंदसु्थानी सिंगीतालवष्कारािंतीि किं ठसिंगीताच्या म त्त्वाचे ी सूचन झािे. वाद्यसिंगीतातीि घराण्याचे नकाशे मािंडिे, 

त्याच्या शैिींचे लवशे्लर्ण केिे की वाद्यसिंगीताची र्ार्ा व त्याचे तत्त्वज्ञान यावर किं ठसिंगीताचा प्रर्ाव लकती आ े ते िक्षािंत येते.  

पखिाजाची घरािी 

पिवाज वाद्याचा दजाभ व त्याच्या सिंगीताची सिंपन्नता यालवर्यी दमुत नसिे तरी त्याच्या वादनसिंचाचे लवशे्लर्ण फार 

थोड्या प्रमाणात उपिब्ध आ े. पिवाजानिंतर अवतरिेल्या आलण तिुिेिे पा ता नवीन असिेल्या तबिा या वाद्याने 

पिवाजाचे बरचे लवशेर् आत्मसात् केिे असल्याने कदालचत पिवाजाकडे दिुभक्ष झािे असावे. एक वेधक बाब अशी की 

पिवाजाबरोबर सिंिग्न असिेल्या ध्रपुद या गायनप्रकाराबाबत ी ख्याि या प्रकारामळेु असेच झािे आलण ख्यािाशी तबिा या 

वाद्याची सािंगड आ े. कारणे का ी ी असोत, पिवाजातीि घराणी एकमेकापासून का ीशी सवभसाधारण प्रकारचे वेगळी करता 

येतात.  

कुदौ णसिंग घरािे 

आधी सूलचत केल्याप्रमाणे गावावरून घराण्याचे नाव पडण्याची प्रथा अगदी बाजूिा सारिी नसिी तरी पिवाजातीि 

घराणी अनेकदा मखु्य वादकाच्या नावावरून प्रलसध्द  ोतात. इ.स. १८०० च्या आसपास कारकीदभ असिेिे कुदौ लसिंग  े 

प्रस्ततु बीजरू्त घराण्याचे सिंस्थापक  ोत. दलतयाच्या राजदरबारात यािंची नेमणूक असून मखु्य आश्रयदात्याचे नाव राजा र्वानी 

लसिंग  ोय. त्याच्या असामान्य वादनकौशल्यामळेु ििनौच्या वालजद अिी श ाने त्यािंना १८४७ च्या समुारास कुिं वर दास  ी 

पदवी लदिी असे म् णतात. 

कुदौ लसिंग यािंनी परण या प्रकारच्या रचना  जारोंनी केल्या आलण त्यापैकी अनेकािंमागे प्राणी वा पक्षी याचे आवाज वा 

त्यािंच्या  ािचािी अशा व इतर नैसलगभक घटनािंची स्फूलतभ असे. का ी परण रचनािंची एक पूणभ आवलृत्त  ोण्यास सिंबिंलधत तािाची 

२४ आवतभने िागत! दसुऱ या शब्दािंत सािंगावयाचे तर त्यािंचे आकृलतबिंध िूप गुिंतागुिंतीचे असून सादरीकरणासाठी वादकाकडे  

कौशल्य िागे. असामान्य दीघभतेबरोबरच या घराण्यातीि परण रचनािंत बिवान अक्षरािंना म त्त्वाची रू्लमका लदिेिी अस.े उदा. 

धडन्न, तडन्न, तक्क, थुिंगा इ.ची योजना लवपिु असे. यासारख्या अक्षरािंना वाजलवण्यास ताकद र्रपूर िागेि व त्याचे 

कौशल्यपूणभ वादन झाल्यावर आघात व िय यािंचे आलवष्कार अपरर ायभपणे प्रर्ावी  ोत असणार. 

तकभ शधु्द अनरु्िंलगक बाब अशी की या घराण्यािंत बोटािंपेक्षा तळव्यािंने पटिावर आघात करून अलधक प्रमाणात वादन केिे 

जाते. का ी अभ्यासकािंचे मत अस ेकी कुदौ लसिंगािंची आराध्य दवेता कािी  ी शिीदवेता  ेती व यामळेु प्रस्ततु घराण्याची एकूण 

सिंगीतदृलष्ट प्रर्ालवत झािी आ े.  
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नाना पानसे घरािे 

१९ व्या शतकाच्या उत्तराधाभत म ाराष्ट्रातीि वाई या गावाजवळीि एका िेड्यात जन्म झािेल्या पानसे यािंची प्राथलमक 

तािीम आपल्या वलडिािंकडे, आलण मन्याबा कोडीतकर व चौंडेबवुा या म ाराष्ट्रातीि नामविंत पिवाजवादकािंकडे झािे. पण 

त्याची िरी तािीम कुदौ लसिंग यािंचे समकािीन जोधालसिंग (बनारस येथीि) यािंच्याकडे झािी व त्यामळेु पानस े घराण्याची 

लनलमभती शक्य झािी. निंतर अिेरपयांत ते इिंदूर येथे राल िे.  

एक वेधक बाब अशी की पानसे  े तबिा व नतृ्य यािंत ी प्रवीण  ोते. त्यामळेु पिवाजाने प्रर्ालवत तबिावादन शैिीचे 

लनमाभते म् णून ी त्यािंचे नाव घेतिे जाते. त्याचप्रमाणे, नतृ्यशैिीने प्रर्ालवत कल्पनाशिी पिवाज वादनात डोकावणे यामळेु 

शक्य झािे. अशा रीतीने लनरलनराळ्या प्रर्ावािंचे अलर्सरण  ोऊन सिंबिंलधत सवभ शैिी मूळ स्वरूपाच्या तिुनेत अलधक सिंपन्न 

झाल्या असे म् णता येईि. 

आपल्यािा जे पिवाज सिंगीत मािंडावयाचे आ े त्यावर मधरुपणाचे आवरण असावे अशी पानशािंची इच्छा  ोती. 

पररणामत: धमुलकट, लतरलकट, तगन आलण गलदगन अशा पाटाक्षरािंना त्यािंनी पसिंत केिे. मधरु, द्रतुगलत वादनास अनकुुि आलण 

ध्वनीचा एक अििंड प्रवा  असावा या त्यािंच्या इच्छेस पषु्टी दणेाऱ या प्रस्ततु अक्षरािंनी त्याच्या सिंगीताचा शब्दसिंग्र  लनलित केिा. 

रिेा या प्रकारािंतीि त्याच्या रचनािंमधून  े ध्यानात येते.  

अध्यापन, प्रत्यक्ष वादन व घराण्याचे लनकर् या सवाांचे रूप लनलित करणाऱ या तािबिंध या व्यापक सिंकल्पनेस पानस े

अलतशय कटाक्षाने अनसुरत असत. जे जे का ी वाजवावयाचे त्या सवाभचे ( ाताने लदिेल्या टाळ्या वगैरसे ) तिंतोतिंत पठण करणे 

 े या या सिंकल्पनेनसुार पायारू्त असे.  े पठण आपल्या गरुुचे समाधान  ोईपयांत जो लशष्य करू शकत नसे तोपयांत वाद्यास 

 ात िावण्याची त्यािा परवानगी नसे!  

एक वेधक बाब अशी की  े घराणे धडन्न, तलकट इ. तीन अक्षरी पिवाज-बोिािंचा लवपिु वापर करते. गलणती 

गुिंतागुिंतीच्या आकृलतबिंधािंचा वापर करण्याबद्दि ी  े घराणे प्रलसद्ध आ े.  

नाथद्वारा घरािे 

नाथद्वारा येथे वैष्णव र्लिपिंथािंतीि वल्िर् सिंपदायाचे आलदपीठ आ े.  वेिी सिंगीत (दवेता ज्या प्रासादात वास करते 

त्या लनवासस्थानास  वेिी म् णण्याचा प्रघात आ े) म् णून लजचे वणभन केिे जाते ती दीघभ व सिंपन्न परिंपरा या सिंप्रदायाने लनमाभण 

केिी आ े.  

मदृ ु पानसे वळणापेक्षा प्रस्ततु घराणे कुदौ लसिंग घराण्यासारिे मदाभनी शैिीकडे झकुिे आ े. अथाभत् या मागणीनसुार 

लवलशष्ट पाटाक्षरािंकडे त्याचा कि असणे स्वार्ालवक आ े. म् णून ने मीच्या अपेके्षस छेद दऊेन  े घराणे ‘ता’ सारिे पाटाक्षर 

डाव्या तोंडावर व ‘का’ सारिी पाटाक्षर े उजव्यावर काढते. पररणामतः लनमाभण  ोणाऱ या ध्वनीचे पोत लनराळे असतात व 

रचनासिंच ी वेगळा वाजतो. आपल्या िास रचनािंच्या बािंधणीसाठी  े घराणे ‘लधनतक’ या पाटाक्षरािंचा वापर पसिंत करते असे ी 

लनरीक्षण करण्यात आिे आ े.  

क्रमाने करावयाचे अभ्यास, वादनसिंचाची बािंधणी समजावी म् णून केिेिी दृश्य सादरीकरणे इ. अध्ययन-अध्यापनाची 

िक्षणीय साधने या घराण्याने लवकलसत केिी आ ेत. यावरून अथाभतच एक लवद्वत्तापूणभ व आधलुनक दृष्टीकोण लदसून येतो. 

लशवाय आपिी िास शैिी असिेल्या सतार या वाद्याच्या ज्ञानालवर्यी ी या घराण्याचे अध्वयुभ प्रलसध्द आ ेत. 

उपििंडािंत म ाराष्ट्र, लब ार, बिंगाि इ. प्रदशेािंत ी पिवाज वाद्याची घराणी आ ेत. परिंत ुआधी सूलचत केल्याप्रमाणे यािंची 

वैलशष््टये व शैिीलवर्यक माल तीची नोंद दलुमभळ आ े.  
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तबल्यातील घरािी 

णदल्ली घरािे 

या घराण्याचा कटाक्ष मदृ ुियसिंगीतावर असल्याकारणाने वादनतिंिािंत याचा र्र आपिे मखु्य पररणाम तबल्यावर दोन 

बोटािंनी वादन करून उत्पन्न करण्यावर असतो. दो अिंगलुियों का बाज (दोन बोटािंची शैिी) असे या तिंिाचे उलचत वणभन केिे 

जाते. 

या शैिीत उजव्या पट ाच्या (म् णजे तबल्याच्या) लकनारीवर बोटािंनी आघात करणे  ा लवशेर्  ोय. पररणामी मदृ,ु 

िवकर उत्पन्न करता येण्यासारिा, लकिं लचत बिंद आलण म् णून लनयिंलित ध्वलन लनमाभण  ोतो. याच कारणाने चािंटी का बाज असे ी 

प्रस्ततु शैिीचे वणभन केिे जाते. 

कोणता ी प्रकार असो, छोट्या रचनािंवर या घराण्याचा र्र असतो आलण लधनलधन, लतरलकट, धालतधागे या पाटाक्षरािंना 

पसिंती असते. या घराण्यातीि बऱ याच रचना चार लवर्ागािंत चार मािा अशा ियीत असतात. 

एक अथभपूणभ बाब अशी की डग्गा या घमुारदेार पट ावर वादन करण्याकररता या घराण्यात डावा पिंजा न उचिता मधल्या 

बोटाच्या टोकाने आघात केिा जातो. यामळेु उत्पन्न  ोणारा वैलशष््टयपूणभ ध्वलन अलधक मदृ,ु कानास कुरवाळणारा असतो. 

वादनात मदृतु्वावर जो सवभसाधारण र्र असतो त्यामळेु लधरलधर सारिी पाटाक्षर ेउत्पन्न करण्याकररता ी वाजलवणारा पिंजा 

पडुीच्या मयाभदते ठेवण्याचा प्रयास केिा जातो. बारकाईने लनरीक्षण करणाऱ या कोणत्या ी श्रोत्याच्या िक्षात  ा लवशेर् येतो. 

सिंकलित पररणाम असा की या घराण्याने रिंजक व सबुध्द अस ेस्वतिंि तबिावादन सादर करण्याबाबत नाव कमाविे 

आ े. गायन  ाच सिंगीताचा प्रमिु आलवष्कार मानण्याची सवभसाधारण प्रवतृ्ती असताना  ी उपिब्धी कमी मोिाची ना ी. 

 

अजराडा घरािे 

लदल्िी घराण्याप्रमाणे चार लवर्ागात चार मािा अशा रचनािंऐवजी तीन लवर्ागािंत तीन मािा अशा चिनािंच्या रचनािंना 

प्रस्ततु घराणे पसिंत करते. मदृ ु पण घमुारदेार असा व जवळजवळ अििंड व मधरु असा ध्वनी डग्ग्यावर लनघावा यावर ी या 

घराण्याचा कटाक्ष असतो. याकररता डग्ग्याचे स्थान न बदिता त्याच्या तोंडावर अिंगठ्याने स्पशभ करण्याचे तिंि या घराण्याने 

लवकलसत केिे आ े. या दोन ी बाबतीत लदल्िी घराण्यापासून लनघािेल्या या घराण्याने जनक घराण्यापेक्षा आपिा वेगळा मागभ 

राििा आ े  े ध्यानात घेण्यासारिे आ े. अनेक मदृ ुपररणाम लनमाभण करण्यासाठी  े घराणे करिंगळीचा ी वापर करते याची 

नोंद घेतिी पाल जे.     

या घराण्याच्या अनेक मखु्य रचना- लवशेर्तः कायद-े कत, घेलघनक, घेघे यासारिी  पाटाक्षर ेयोजतात. इतर घराण्याच्या 

तिुनेने पा ता  े असाधारण  ोय. लवशेर् अभ्यासकािंना ज्यात आस्था वाटेि असे इतर ी तािंलिक लवशेर् या घराण्याच्या 

कायद्यािंत आढळतात.  

जोरदार पोटाक्षर ेवापरण्याकडे कि अलजबात नसल्याकारणाने नतृ्य व बऱ याच प्रमाणात गायनाच्या साथसिंगतीसाठी  े 

घराणे फारसे सोयीचे ठरत ना ी. माि स्वतिंि तबिावादनात याचे िास पररणामकारक सादरीकरण वादातीत आ े. 

 

लखनौ घरािे 

लदल्िी घराण्याचे र्रपूर अनकुरण करून ी पिवाज व नतृ्य यािंच्या सिंयिु पररणामामळेु ििनौ घराण्याचा आलवष्कार 

अलधक मिु व जोरदार  ोतो. उघड्या पिंजाने ज्याचे वादन  ोते त्या पिवाज वाद्याच्या मिु व जोरदार वादनशैिीचे वणभन 

करण्यासाठी थलपया बाज अशी जी सिंज्ञा वापरिी जाते तीच सिंज्ञा ििनौ घराण्याच्या सिंदर्ाभत वापरिी जाते  े अथभपूणभ आ े. 

जोरदार ध्वनीच्या लनलमभतीसाठी तबल्याच्या पडुीच्या मध्यर्ागी िाविेल्या शाईच्या मध्यावर, तसचे त्याच्या लकनारीवर यासाठी 

आघात केिे जातात. अििंड ध्वलन, लकिं लचत िरवडणारा ध्वलन इ. लवलवध पररणाम साधण्याकरता लवलवध तिंिे वापरिी जातात व 

 ाताची ब ुतेक सवभ बोटे वादनासाठी उपयोगात आणिी जातात. 



 

  

© Dr Ashok Da Ranade Merorial Trust 61 

 

या घराण्यातीि कायदा प्रकारच्या रचना बऱ याच दीघभ असतात. का ी वेळा त्या श्लोकािंवर आधारिेल्या असतात व 

यामळेु सिंगीतबाह्य व बा ेरची स्फूलतभ स ज िक्षात येते. इष्ट ती तीव्रता इ. लमळावी म् णून योग्य ती पाटाक्षर ेयोजण्यात येतात. 

अगदी उघड उदा रणे म् णजे धेत् धेत् धागे लतट, क्डधा तेत्, क्डान्  ी  ोत.  

नतृ्यकारािंच्या ररवाजास अनसुरून या घराण्याचे तबिावादक ी वाजलवण्याआधी रचनािंचे पठण करतात. या घराण्याच्या 

ठुमरी गायनाबरोबरच्या नात्यामळेु आपल्या चिंचि गती व आकर्भक स्वरूपासाछी प्रलसध्द असिेल्या िग्गी या लवशेर् 

रचनाप्रकाराचा प्रस्ततु घराण्यात लवकास झािा आ े. 

 

फरुखाबाद घरािे 

एक आियाभची बाब अशी की या घराण्याने लदल्िी, ििनौ व बनारस या तीन घराण्यािंत व आपल्यािंत अिंतर राििे आ े. 

गत म् णून प्रलसध्द असिेल्या वादनप्रकारावर र्र ठेवून त्यात या घराण्याने लवपिु लवलवधता आणिी आ े. गत प्रकार स्वतिंि 

वादनातीि सादरीकरणास लवशेर् अनकुुि  े िक्षात घेता या घराण्यास स्वतिंि, एकि वादन पसिंत आ े  े अथभपूणभ म् टिे 

पाल जे. घ्डान्, लधरलधर लकडतक, तकतक या सारिी पाटाक्षर ेया घराण्याने लवशेर् पसिंत करावीत  े ओघानेच आिे.  ी अक्षर े

मळुातच सिुर्, आटोपशीर व चमकदार ध्वलनएकके  ोत. 

पिवाज, नगारा वा ताशा अशा इतर वाद्यािंपासून आपल्या ध्वलनसिंग्र ाची उसनवारी न करता िदु्द तबिा म् णून ज्याची 

ओळि पटेि त्यािंतूनच काय लनमाभण  ोईि यावर आपिी लर्स्त ठेवत असल्याने  े घराणे िर े तबल्याचे घराणे  ोय असा 

त्याच्या अनयुायािंचा दावा असतो. 

 

बनारस घरािे 

या घराण्याचा लवशेर् असा की तबल्याच्या पडुीच्या लकनारीपासून िास ध्वलन लमळावा म् णून उजव्या  ाताची अनालमका 

(अिंगठीचे बोट) लकिं लचत वक्र कोनातून वापरिी जाते. घराण्याच्या एकूण वादनसिंचास त्यामळेु एक आगळा रिंग येतो. या घराण्याचे 

आणिी एक िास वादनतिंि म् णजे एक अििंड ध्वलन- मींड- डग्ग्यातून लमळावी म् णून केिेिे त्यावरचे वादन  ोय. 

नतृ्याशी असिेल्या जवळच्या सिंबिंधामळेु इतर सािंगीत व सिंगीतबाह्य स्रोतािंशी दवेाणघेवाण करणे सोपे जाईि अशा 

वादनप्रकारािंवर या घराण्याचा र्र असतो. या कारणाने उठान, गत, मो रा, मिुडा, रिेा व िग्गी यािंना म त्व प्राप्त  ोते. कायदा 

व पेशकार सारिे अलधक स्वयिंपूणभ वादनप्रकार जरा मागे पडतात. 

र्ारतीय नतृ्यात जनानी व मदाभनी तत्त्वे आढळत असल्याकारणाने या घराण्यातीि गत या वादनप्रकारात ी अपेके्षप्रमाणे 

दोन ी प्रकारच्या गती आढळतात. आपिा िास ठसा उमटलवण्याच्या लदशेने उचििेिे एक पाऊि म् णून स्वतिंि वादनात  े 

घराणे वादनाच्या क्रमात बदि करून उठान  ा प्रकार प्रारिंर्ी सादर करते. धा ऐवजी ना  े लनराळ्या स्वनाचे व मदृतुर पाटाक्षर 

वापरून आणिी एका बारकाव्याची र्र टाकिी जाते.  े घराणे समावेशक असून जवळजवळ सवभ ियवाद्यािंची पाटाक्षर े ते 

आपल्या वादनात अिंतरू्भत करते. एक अथभपूणभ बाब अशी की  े घराणे आकारमानाने ि ान व म् णून अलधक तारतेची वादे्य 

वापरते. एकिं दरीने जोरदार, स्पष्ट, आलण सफाईदार तिंिामळेु घराण्याचे वेगळेपण िक्षात येते. वज्रासन म् णून ओळििी जाणारी, 

जोरदार वादनास स ायक ठरणारी या घराण्यातीि वादकािंची बैठक िक्ष वेधून घेते.  

गायन, वादन तसेच नतभन या सवाांस साथ परुलवण्याच्या क्षमतेचा या घराण्याच्या िोकलप्रयतेत बराच वाटा आ े.  

पिंजाब घरािे 

वादनात जोरदारपणा वा शिी या तत्त्वावर र्र दणे्यात  े घराणे बनारस घराण्याशी स्पधाभ करते. चार ी बोटे व लशवाय 

पिंजाची थाप आघातासाठी कामी िावून  ा पररणाम साधिा जातो. पाव, अधी, पाउण मािा वा पावणेदोन मािा इ. अपूणाांकातीि 

कािावधीचा गुिंतागुिंतीच्या रचना करण्यासाठी वापर करणे  ा ी पिंजाब घराण्याचा एक लवशेर्  ोय. 

कायदा व पेशकार यापेक्षा रिेा व गत यािंना जास्त पसिंती असल्याकारणाने द्रतु व जोरदार वादनास अनकुुि पाटाक्षरािंची 

लनवड केिी जाते. द्रतु वादनावर िक्षात येण्याइतका र्र असतो. दीपचिंदी तािाच्या वजनावर आधाररत ियबिंध वाजलवण्यावर ी 

घराण्याचा कटाक्ष असतो असे मत तज्ज्ञािंनी व्यि केिे आ े. 
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सतार िादनाची घरािी 

र्ारतीय सिंगीतातीि सवभप्रर्ावी वाद्य असा मान आज सतार वाद्यास लमळत आ े. दशेात व दशेाबा ेर सतार वाद्याची 

िोकलप्रयता लविक्षण आ े. माि या वाद्यालवर्यीचे शास्त्रीय साल त्य दलुमभळ आ े.  े कदालचत् या वाद्याचे तौिलनक आधलुनकत्व 

दशभलवणार ेतथ्य मानावे िागेि. डॉ. पे्रमिता शमाभ यािंनी असे दशभलविे आ े की लदल्िीत या वाद्याचे दशभन प्रथमत: १७४०मध्ये 

झािे. पररणामत: याच्या वादनाच्या घराण्यालवर्यीचे लववेचन ठामपणे करणे अवघड जाते. परिंत ुवाद्याची िोकलप्रयता िक्षात घेता 

त्यालवर्यीचे सिंदर्भसाल त्य  व त्याचा योग्य इलत ास लनमाभण  ोण्याची वेळ जवळ आिी आ े. 

सेणनया घरािे 

सवभसामान्यत: असे प्रलतपादन केिे जेते की वीणा या वाद्यावर ध्रपुद  ा किं ठसिंगीतप्रकार सादर करण्याच्या  ेतनेु १६व्या 

व १८व्या शतकाच्या दरम्यान लदल्िी येथे प्रख्यात तानसेनाच्या विंशजािंनी तीन घराण्यािंची घडण केिी. तानसेनाचा सवाभत 

धाकटा मिुगा लबिासिान याने गोबर ार, तर तानतरिंग या पिुाच्या विंशजािंनी डागरु बानीचे अनकुरण केिे. नौबतिान या 

तानसेनाच्या जावयाने ििंड ार बानीचे प्रलतलनलधत्व केिे. असे ी सािंलगतिे गेिे आ े की लदल्िी दरबाराचा अध:पात व पतन 

झाल्यावर, आलण लतथिा आश्रय सिंपल्यावर तानतरिंगाचे विंशज जयपूरिा, लबिासिानचे ििनौिा व नौबतिानचे वाराणशीिा 

स्थिािंतररत झािे. सतार वाद्यालवर्यीचे व त्याच्या घराण्यालवर्यीचे प्रत्येक मखु्य लवधान आपिा विंश तानसेनाशी लर्डलवण्याचा 

प्रयत्न करत असते. जयपूर येथीि सेलनये  े पलिमेचे आलण इतर दोन पूवेचे सेलनये असे वणभन केिे जाते. सतार वाद्यात व 

वादनात आपिी िास सिंशोधने कोणती वा र्र काय यालवर्यीचे उिटसिुट दावे वरीि व इतर ी कें द्रे करत असतात. ििनौ व 

बनारस येथीि किाकारािंना पढेु रामपूर येथे आश्रय लमळािा. म् णून उस्ताद अल्िाउलद्दन िा ँ व त्यािंच्या लशष्यािंनी रामपूर 

घराण्याचे अनयुालयत्व आवजूभन सािंलगतिे. 

सेलनया घराण्यालवर्यी आणिी एक कल्पना ठामपणे मािंडिी जाते, ती अशी की तानसेनानिंतरच्या काळात वाद्यसिंगीत 

मखु्यत: रबाब व बीन या दोन प्रमिु वाद्यािंच्या किाने लवर्ागिे गेिे. दोन ी वाद्यािंच्या लवलशष्ट रचनेमळेु आपापल्या वादनशैिी 

तयार झाल्या  ोत्या, त्यामळेु ध्रपुद  ाच आधाररू्त सािंगीत सिंच असून ी या वाद्यािंनी आपापिे िास सिंगीत लसध्द केिे. उदा. 

रबाब  े वाद्य जास्त करून ियीच्या अिंगावर र्र दणेार,े तर बीन स्वरधनुीवर. निंतरच्या काळी सतार प्रचारात आल्यावर बीनकार 

किाकार आपिे सिंगीत सादर करण्यासाठी सरुब ार व सतार या वाद्यािंकडे वळिे. पल िे वाद्य सिंथगती आिापािंसाठी, तर दसुर े

द्रतुगती  सिंगीतासाठी वापरिे जाई. मदु्दा असा की रबाबवादक व बीनकार  े दोघे ी सतारीकडे वळिे, पण असे करताना त्यािंनी 

आपिे वारशाने आिेिे सिंगीत सादर केिे व असे करताना सतार या वाद्यातच बदि घडवून आणिे. वाद्य वा शैिी यािंत कोणी, 

केव् ा व कोणते बदि केिे या प्रश्नास उत्तर दणे्यासाठी योग्य तो परुावा लमळलवणे  ीच एक वादग्रस्त बाब रा ते. या पररलस्थतीत 

एका पायारू्त घराण्याचे लवशेर् नोंदवून इतर शैिी वा लवधानािंचा सिंदर्भ पा णे  ेच उलचत  ोय. 

जयपूर घरािे 

या घराण्याचे अनयुायी तानतरिंग या तानसेनाच्या पिुापासून घराण्याची विंशावळी सािंगतात. जयपूर येथीि बीनवादकािंशी 

झािेल्या दवेाणघेवाणीमळेु प्रस्ततु घराण्याच्या वादकािंचा बराच फायदा झािा. ध्रपुद, रबाब व रुद्रवीणा यािंत प्रवीण असिेिे 

उस्ताद मसीत िान यािंचे जयपूर घराण्यास बरचे योगदान आ े. तिंिी छेडणारा उजवा, व पडद्यािंवर काम करणारा डावा या दोन 

 ातािंना म त्व दणेारी वादनशैिी या अलर्प्रयाने अनयुायी वादक घराण्याचे वणभन दो  ाथ का बाज असे करतात. तािाबरोबरचा 

रागलवस्तार सरुु झािा की छोट्या ताना सादर करण्याचे या घराण्याचे वादक पसिंत करतात. मसीतिानी गत वाजवून झाल्यावर 

मध्य ियीतीि गत सादर करणे ी यािंना पसिंत असते.  

रामपूर - मण यर घरािे 

रामपूर येथीि सेलनया परिंपरते लशक्षण घेऊन निंतर मल यर येथे स्थालयक झािेल्या उस्ताद अल्िाउलद्दन िा ँयािंच्यामळेु 

मल यर घराणे या नावाने अलधक प्रलसध्द असिेल्या रामपूर घराण्याचे वादक ी बीन शैिीचे अनकुरण करतात. का ी 



 

  

© Dr Ashok Da Ranade Merorial Trust 63 

 

ऐलत ालसक-सािंगीत कारणािंनी ध्रपुद व बीन यािंचा या ी घराण्यावर प्रर्ाव पडिा आ े. त्यामळेु ते अलधक गिंर्ीर आशयाचे सिंगीत 

लनमाभण करते. सतार लशकलवण्याची एक िास पध्दत ी त्याने तयार केिी आ े. 

इमदाद खान घरािे 

आणिी एक म त्त्वाचे घराणे म् णजे अथाभतच उस्ताद लविायत िान यािंनी नावारूपािा आणिेिे इमदाद िान घराणे 

 ोय. इथे वादनशैिीतीि फरक मुख्यत: ध्रपुदाऐवजी ख्याि या प्रकारास अनसुरल्यामळेु  ोतो असे सािंलगतिे जाते. दसुर ेम् णजे 

स्वरधनु लनमाभण करणार ेव एक अििंडता आणणार ेडाव्या  ातास लदिेिे प्राधान्य  ा ी या घराण्याचा एक लवशेर्  ोय. लशवाय 

सतार या वाद्यात तािंलिक सधुारणा घडलवण्यात  े घराणे आघाडीवर असल्याचा ी दावा जोरदारपणे केिा जातो. तबिीची 

अलधक मजबूती, घोडीत फरक, तारािंची वेगळी मािंडणी व जळुवणी, पडद्यािंचे काम व लनमाभण या बाबींचा प्रस्ततु सधुारणािंत 

समावेश केिा जातो. या सारिे बदि व आवा क वादनाची घराण्याने लवकलसत केिेिी शैिी यामळेु एकिं दर सादरीकरण 

गणुवत्तेने लनराळे  ोते  े स ज समजण्यासारिे आ े. 

 

सतार व त्या वाद्याची सिंगीत ध्येये यालवर्यीचे  े थोडक्यात पण यथातथ्य लववेचन म् णता येईि. इतर का ी प्रमिु 

बाबींलवर्यी मतरे्द आ ेत व ते लवशेर्ाभ्यासकािंसाठी सोडणे उलचत  ोईि. उदा. का ी वेधक प्रश्न असे आ ेत : पूवीच्या तीन 

तिंिीच्या जागी पाच तिंिीची योजना कोणी केिी? स किं लपत तिंिी (तरब वा तरफ) वापरण्याचे श्रेय कोणाकडे जाते? लचकारी या 

उच्च तारतेच्या तिंिींची र्र कोणी घातिी व त्यािंच्याकडे म त्त्वाची रू्लमका कोणी सोपलविी? एकाच आघातात अनेक स्वर 

उत्पन्न करण्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात डाव्या  ाताकडे कोणी व कशी लदिी? आणिी ी अनेक प्रश्न उरे् करता येतीि, 

पण त्या सवाांचे तात्पयभ एकच आ े! सतारीच्या लवकासातीि घटना अगदी नाट्यात्मतेने अनेक व र्रार्र झाल्या असल्या 

पाल जेत. अजून ी वाद्याची बािंधणी तसेच वादनशैिी यािंत बरचे बदि घडलविे जात आ ेत. सतार-सिंगीताचा आशय ी उत्क्रािंत 

 ोत आ े.  े बदि स्फलटकीरू्त व् ायिा आलण घराण्यािंच्या लस्थर लचिाचा उदय  ोण्यास  अजून का ी काळ िोटिा पाल जे. 

 

सरोद िादनाची घरािी 

सतार या वाद्याबरोबरीने बरचे िक्ष िेचून घेणार,े व ज्याची मिंचीय प्रलतष्ठा वाढती आ े असे दसुर ेवाद्य म् णजे सरोद 

 ोय. घराणे या लवर्याबाबत सतार व सरोद यािंत बऱ याच गोष्टींबाबत समानता आ े. आजच्या स्वरूपातिे सरोद वाद्य  ेच 

अिीकडचे असल्याकारणाने सरोदमधीि घराणी ी नवीन आ ेत. रबाब वाद्याचे ियकारीयिु सिंगीत, आलण (सतारीप्रमाणेच) 

स्वरधनुीची बाजू आपल्या वादनात समालवष्ट करून घेण्याच्या क्षमतेमळेु सरोदचे म त्व प्रस्थालपत झािे.       

सवभसाधारणत: दोन सािंगीत ईमानािंचे पािन करत सरोदने आपल्या सािंगीत शैिीचा लवकास साधिा आ े. ह्या दोन शैिी 

म् णजे रबाबची ियकारीयिु शैिी आलण बीनची सरुावटीच्या अिंगाने जाणारी शैिी. सािंगीत दृष््टया सरोदचे सिंगीत सतार-

सिंगीताचा नकाशा अनसुरते असे लदसते. 

आजपयांत स्फलटकीरू्त झािेल्या दोन मखु्य शैिींचे प्रलतलनधीत्त्व उस्ताद  ालफज अिी व उस्ताद अल्िाउद्दीन िान 

यािंनी केिे आ े. उस्ताद  ालफज अिी यािंनी आपल्या घराण्याचे ग्वाल् ेर  े, तर उस्ताद अल्िाउद्दीन िान यािंनी मल यर  े मखु्य 

पीठ मानिे. माि सािंगीत तत्वािंच्या सिंदर्ाभत लचि स्पष्ट मा ी. म् णून दोन ी घराण्यािंना शैिी मानणे उलचत आ े. उस्ताद अमजद 

अिी (उस्ताद  ाफीज अिी यािंचे पिु) व उस्ताद अिी अकबर (उस्ताद अल्िाउद्दीन यािंचे पिु)  े अनकु्रमे दो ोंचे प्रलतलनधी 

 ोत.  

सतारीच्या नाजकु व वा त्या वादनाच्या जागी सरोदमळेु एक जोरदार, स्वरधनुयिु आलण तरी ी आघातयिु सिंगीतशैिी 

समोर आिी आ े. सरोदच्या वादनसिंचािंत दजेदार किाकारािंनी यशस्वी र्र घातिी आ े. या सवाभमळेु अलधक स्पष्टशा 

घराण्याच्या िक्षणािंचा उद्भव  ोईि अशी अपेक्षा आ े.  
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घरािी ि त्याचे भणिष्य 

प्रकरण सिंपलवण्यापूवी का ी सवभसाधारण प्रश्न उरे् करण्याइतके लववेचन आतापयांत झािे आ े. अनेकदा असे म् टिे 

जाते की आता घराण्याचे लदवस सिंपिे आ ेत. एक मखु्य लवधान असे की कौटुिंलबक परिंपरा आता रू्तकाळात जमा झािी असून 

व्यावसालयक नसिेल्या सिंगीतकारािंकडून आता बरचे सिंगीत लनमाभण केिे जात आ े. लशवाय असे ी म् टिे जाते की अनेक  

जनसिंज्ञापन माध्यमे व सिंगीत लशक्षणाच्या लवपिु सिंधी यामळेु सािंगीत लवचारािंत असो वा गायन-वादनाच्या शैिींत असो – 

कोणत्या ी एकाच शैिीस वगैर े लचकटून रा णे अवघड झािे आ े. शेवटी अस ेी सचुलवण्यात आिे आ े की कोणत्या ी एका 

घराण्याच्या कुिं पणात न बसणाऱ या सिंगीतकारािंची सिंख्या वाढती असल्याकारणाने र्लवष्यातीि लवचाराच्या सिंदर्ाभत घराणे  ी 

सिंकल्पना त्याज्य ठरते. उरे् केिेिे प्रश्न जरी सयलुिक असिे तरी आज ल िंदसु्थानी किासिंगीत कसे आ े त्याची ओळि करून 

दणे्याच्या उद्देशाच्या ते बरचे पिीकडे पोचतात  े उघड आ े. माझे वैयलिक मत असे की घराणे  ी सिंकल्पना तालत्त्वक तसेच 

पायारू्त आ े. सािंगीत तत्त्वािंची व्यवस्था नव्याने िावण्याचे आलण सािंगीत तत्त्वज्ञानाची नव्याने वगीकरणे करण्याचे प्रयत्न 

सिंर्वतात. आधलुनक कािििंडात घराणी उदयािा आिी तीच मळुी या मखु्य  ेतूने. 
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८ का ी प्रमखु णिचारििंत 
 

सिंगीताचे सजुाण श्रवण व आस्वाद याकररता मदत व् ावी  ा  ेतू असिेल्या पसु्तकात उपपलत्त व लसद्धािंतकारी यािंची 

चचाभ तसे पा ता आवश्यक ना ी. तरी ी सिंगीत कशामळेु व का  आनिंददायी  ोते ते समजावे म् णून मानवी मन अलवश्रािंत धडपड 

करते. सवभसाधारणत: ज्यािंचे वणभन सिंगीताचे औपपलत्तक वा सैध्दािंलतक अभ्यास म् णून केिे जाते त्या लििाणािंत वा 

स्पष्टीकरणािंत  े व इतर प्रश्न लवचारात घेतिेिे असतात. सवभसामान्य अथाभने सिंगीताची उपपत्ती फार लवस्ततृ के्षि व्यापते. 

सिंगीताशी सबिंलधत सवभ लवचारके्षिे यािंत मोडतात - उदा. ध्वलनशास्त्र, मानसशास्त्र, मानवविंशशास्त्र, इलत ास, पदाथभलवज्ञान, आलण 

ज्ञानाची इतर अनेक के्षिे सिंगीताच्या उपपत्तीत र्र टाकतात. परिंत,ु प्रस्ततु प्रयत्न मिंचावरून सादर  ोणाऱ या ल िंदसु्थानी 

सिंगीताच्या कायभक्रमािंशी थेट सिंबिंध असिेल्या वैचाररक लििाणापरुता मयाभ लदत आ े. यामळेु आपिे सिंदर्भ सिंगीताचे व्याकरण 

म् णता येईि अशा लववेचनापरुते रा तात. 

ल िंदसु्थानी किासिंगीत र्ारतीय सिंगीतापेक्षा तरूण आ े  े आपण पाल िे आ े. ज्यािंना आजच्या सिंगीताचा औपपलत्तक 

अथभ िावावयाचा असेि त्याच्या दृष्टीने पा ता २०व्या शतकातीि लििाण सवाांत सयलुिक आ े. ल िंदसु्थानी सिंगीताचा प्रसार 

दशेाच्या बऱ याच र्ागािंत असून ी लवलवध सािंस्कृलतक-ऐलत ालसक कारणािंमळेु लवलवध र्ागािंत औपपलत्तक लििाणाची लवर्म वाढ 

झािी. या पररलस्थतीत सिंपूणभ आढावा घेण्याचा यत्न न करता औपपलत्तक लििाणाच्या वेचक नमनु्यािंना स्पशभ करणे अलधक 

सा ाय्यक ठरिे. म् णून चार वेगवेगळ्या लवर्ागािंतीि लवचारविंतािंच्या कामलगरीचे सारािंशाने लववेचन करण्याचे मी योजिे आ े. या 

मळेु या के्षिािंत लवलवध र्ालर्कािंनी कायभ केिे आ े याकडे ी िक्ष वेधिे जाईि. 

 
सौरेंिमो न िागोर (१८४०-१९१४) 

१९व्या शतकातीि किकत्त्यात दोन ठाकुर कुटुिंबे दोन दृलष्टकोणाचे प्रलतलनधीत्व करत. जोरोसािंको येथीि कुटुिंब 

सधुारणावादी, िाम् ो व आधलुनक प्रवतृ्तींचे; तर पाथरुरया घाट येथीि कुटुिंबाचा कि परिंपरावादी, ल िंदतु्त्ववादी, लनवडक बाबी 

सामावून घेण्याकडे  ोता. सौरेंद्रमो न ठाकुर (टागोर)  े दसुऱ या शािेची लनलमभती  ोती. 

सौरेंद्रमो न यािंनी ल िंद ुकॉिेजमध्ये नाव दािि केिे व लशक्षण १९५६ पयांत चाििे. वयाच्या सोळाव्या वर्ी त्यािंनी 

रू्गोि व इलत ास यावर पसु्तक लिल िे व मग मिुाविी नावाचे एक नाटक. त्यािंचे सिंगीतलशक्षण लपत्याकडे व मग के्षिमो न 

गोस्वामी, िक्ष्मीप्रसाद लमश्र आलण सज्जाद  ुसेन यािंच्यासारख्या गणुीजनािंकडे. सिंबिंलधत वतृ्तािंतािंमधून त्याचे ध्रपुद, बीन, 

सरुब ार आलण लवशेर्त: सतार यातीि प्रावीण्य नोंदिे गेिे आ े. यालशवाय एका जमभन व्यिीकडे त्यािंनी लपआनोचे लशक्षण 

घेतिे. ििनौमधून  द्दपार झाल्यावर किकत्त्यात रा णाऱ या वालजद अिी शा च्या पदरी असिेल्या सिंगीतकारािंचा ी त्यािंच्यावर 

प्रर्ाव पडिा. 

सौरेंद्रमो न यािंनी जवळ जवळ ५० वर्े, आलण ते ी वेगवेगळ्या र्ार्ािंत सिंगीतावर लििाण केिे व ते प्रकालशत ी केिे. 

त्यािंच्या िेिनातीि का ी म त्त्वाच्या पसु्तकािंची नावे अशी आ ेत : जातीय सिंगीतलवर्यक प्रस्ताव (१८७०), यिंिके्षिदीलपका - 

लसतार लशक्षा लवर्यक ग्रिंथ (१८७२), मदृिंगमिंलजरी (१८७३),  ामोलनयम सूि (१८७४), इिंलग्िश वसेस् सट्े टू ल िंद ु म्यलुझक, 

यिंिकोश (१८७५), लसक्स लप्रलन्सपि रागाज् - लवथ अ िीफ् व्हू्य ऑफ द ल िंद ुम्यलुझक (१८७६), अ फ्यू लिररक्स ऑफ ओवेन् 

मेरलेडथ सट्े टू ल िंद ु म्यलुझक (१८७७), ल िंद ु म्यलुझक फ्रॉम वेररअस ऑथसभ (१८८२), सिंगीतसारसिंग्र  (१८८४) व नतृ्यािंकुर 

(१८८५). 

सौरेंद्रािंच्या लििाणाची  ी सिंपूणभ यादी नव् े, तरी ी त्यािंच्या लििाणाच्या लवलवधतेची कल्पना दणे्यास ती परुशेी आ े. 

प्रस्ततु के्षिािंत ते आरिंर्क  ोते  े िक्षािंत घेता  ी कामलगरी प्रचिंड म् टिी पाल जे. र्ारतीय रागािंचे व तािािंचे स्वरूप, वादे्य व 

वादनाची तिंिे, नवे सिंगीतप्रकार, सिंगीतलशक्षण, सिंगीतिेिन व त्याचे वापर, सिंगीत व इतर किा, लवलवध िेिकािंची र्ारतीय 

सिंगीतलवर्यक मते, आलण इतर तत्सम लवर्यािंना या लििाणात स्थान लमळािे आ े. एका दक्ष व जाणकार मनाने केिेिी 

लनरीक्षणे म् णून त्याची का ीं मते अजून ी बोधक वाटतात. 
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गिपतराि बिे (१८७५ – सुमार े१९१५) 

गजुरातेत वडोदरा येथे जन्मिेल्या बव्याांचे लशक्षण गजुरातीत झािे आलण त्यािंनी रसायनशास्त्र, वनस्पलतशास्त्र इ. 

वैज्ञालनक लवर्यािंचा अभ्यास केिा. त्यािंच्या सिंगीतसिंबध्द औपपलत्तक लििाणाच्या सिंदर्ाभत  ी बाब म त्त्वाची आ े. अपेके्षनसुार 

त्यािंचे आरिंर्ीचे लििाण र्ारतातीि िलनजािंवर  ोते. प्रख्यात बीनकार व लवलवध सािंगीत के्षिात कामलगरी बजावणाऱ या उस्ताद 

मौिाबक्षािंकडे त्यािंचे सिंगीतलशक्षण झािे. का ी काळ नवसारी येथे सिंगीत अध्यापनाचे काम केल्यावर नोकरी सोडून सिंगीतावर 

लििाण व तत्सम कायभ करणे बव्याांनी पसिंत केिे. त्याचा पल िा िेि - र्ारतीय स्वरग्रामािंतीि सात स्वरािंवरचा - ब ुधा १८९६ 

निंतर का ी काळाने प्रलसध्द झािा. यानिंतर गजुरातमधीि लवलवध राजदरबारािंत त्यािंनी सिंगीतलशक्षणाचे काम केिे. धरमपूर, 

राजकोट, जनुागड, जामनगर या लठकाणी त्यािंनी नोकरी केल्याचे ज्ञात आ े. सौराष्ट्र, कच्छ आलण कालठयावाडमधीि अनेक 

सािंस्कृलतक आश्रयदात्यािंना ते लप्रय  ोते. म ाराज सयाजीराव गायकवाड यािंच्या स्फूलतभदायक उपलस्थतीत १९०१मध्ये त्यािंनी 

लदिेिे जा ीर व्याख्यान त्यािंच्या व्यवसालयक जीवनातीि एक सिंस्मरणीय प्रसिंग  ोता. या निंतर िवकरच त्यािंनी र्ारतीय व 

पािात्त्य सिंगीतपध्दतीतीि ध्वलनशास्त्रीय तत्त्वािंचा लवचार करणार ेपसु्तक प्रलसध्द केिे. या पसु्तकास ‘नादि री’ असे उलचत नाव 

 ोते. र्ारतातीि सिंगीत लसध्दािंतलवर्यक ग्रिंथावर पढेु त्यािंनी १९१२मध्ये मराठीत िेिमािा लिल िी. त्यािंनी सिंगीतोपचार 

पध्दतीवर काम केिे असे म् टिे जाते. िरोिरच  ा आधलुनक काळातीि एक आरिंर्क प्रयत्न म् टिा पाल जे. आलशयात आलण 

लवशेर्त: जपानमध्ये चौफेर प्रवास करून, तेथीि िोकािंना सूयभपूि असे सिंबोधून त्यािंच्या कतभबगारीची प्रशिंसा करणार ेप्रवासवणभन 

त्यािंनी लिल िे.  ामोलनयम तयार करण्यासाठी एक कारिाना बव्याांनी अ मदाबाद येथे काढिा आलण १९०७मध्ये सिंगीत 

लशक्षण दणे्यासाठी एक सिंस्था ी स्थापिी. यानिंतर सिंगीत लशकलवण्यावर, व र्ारतीय सिंगीतलवचारािंत ने मी वादलवर्य ठरिेल्या 

श्रलुतलसध्दािंतावर त्यािंनी पसु्तके प्रकालशत केिी. आयाभनिंद व धिंदालशक्षक यासारिी मालसके ी त्यािंनी चािविी. या प्रारिंर्कािीन 

सिंगीत लवचारविंतािा योग्य पररप्रके्षत जोिण्यासाठी अलधक सिंशोधनाची जरूर र्ासते  े उघड आ े.  

 
पिं. णिष्िू नारायि भातखिंडे (१८६०-१९३७) 

र्ातििंडे  े ब ुधा ल िंदसु्थानी सिंगीताचे सवाांत अलधक ज्ञात आधलुनक सैध्दािंलतक  ोत. अनेक वेळा ‘ल िंदसु्थानी किा 

सिंगीताचे पालणनी’ अस ेत्यािंचे वणभन केिे जाते. अस ेसािंलगतिे जाते की आपल्या आरिंर्ीच्या सतारवादनाच्या लशक्षणाची त्यािंनी 

सिंगीतशास्त्रावरीि सिंस्कृत ग्रिंथािंच्या पररशीिनाशी सािंगड घातिी  ोती. त्यािंनी आपिे कायद्याचे लशक्षण १८८७ मध्ये परु ेकेिे. 

ल िंदसु्थानी सिंगीताच्या शास्त्रशधु्द अभ्यासासाठी स्थापन झािेल्या पारशी गायनोत्तजेक मिंडळी या सिंस्थेशी सिंबिंध 

आल्याकारणाने अनेक मान्यवर सिंगीतकारािंकडे तािीम घेणे त्यािंना शक्य झािे. लशवाय ल िंदसु्थानी सिंगीताच्या 

व्यवलस्थतीकरणालवर्यीचे आपिे लवचार प्रकट करून ते पक्के करण्यासाठी सिंस्थेने त्यािंना एक मिंच उपिब्ध करून लदिा. या 

सिंस्थािंच्या उत्तजेनाने १८९० ते १९०४ ह्या कािििंडात त्यािंनी आपल्या सिंशोधनालवर्यी व्याख्याने लदिी. या निंतरच्या 

वर्ाांतीि आपल्या दशेर्रच्या दौऱ यात र्ारतातीि इतर सिंगीतकार व लवद्वान यािंच्याशी सिंपकभ  साधण्याची त्यािंना सिंधी लमळािी. 

सिंगीतकार व सिंगीतकार नसिेल्यािंवर ी दूरगामी पररणाम करणारी त्यािंची सैध्दािंलतक रू्लमका १९०८च्या समुारास लसध्द झािी 

 ोती असे म् णण्यास  रकत ना ी. त्याच्या कामलगरीची का ी ठळक वैलशष््टये पढेु नोंदिी आ ेत. 

 १८८५ मध्ये जेव् ा र्ातििंडे पदवीधर झािे तेव् ा फि पाच म त्त्वाचे सिंगीतशास्त्रीय ग्रिंथ उपिब्ध  ोते. १९१० मध्ये 

सरुुवात करून १९२१ पयांत त्यािंनी १८ इतर ग्रिंथ प्रकालशत केिे.  

 समकािीन ल िंदसु्थानी किासिंगीताच्या व्याकरणी अिंगालवर्यीचा आपिा बोध त्यािंनी सिंस्कृत सिंगीतशास्त्रीय ग्रिंथािंना 

अनसुरून ‘श्रीमल्िक्ष्यसिंगीतम्’  ा सिंस्कृत ग्रिंथािंत लिल िा. ‘ल िंदसु्थानी सिंगीतपध्दलत’च्या चार र्ागािंत पढेु याचेच लवस्ताराने 

लववरण करण्यात आिे. 

 प्रचलित ल िंदसु्थानी किं ठसिंगीत सिंचापैकी मोठ्या अिंशाचे ‘क्रलमक पसु्तक मालिके’च्या स ा र्ागािंत त्यािंनी सिंगीतािेिन केिे - 

एकिं दरीने १८०० बिंलदशी अशा रीतीने अमर झाल्या. शेवटचे दोन र्ाग त्यािंच्या लनधनानिंतर प्रलसध्द करण्यात आिे. सवभ 

बिंलदशींचे सिंगीतािेि त्यािंनी तयार केिेल्या सिंगीतािेिन पध्दतीप्रमाणे केिे आ े - आज ी ती पध्दत मोठ्या प्रमाणात 
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वापरिी जाते. या र्ागािंत १८१ राग, १३ सिंगीतरचनाकार, १३ सिंगीतप्रकार सिंग्रल त आ ेत. बिंलदशी १८ तािािंत व ९ 

र्ार्ािंत आ ेत. 

 सिंगीतलशक्षणातीि आपल्या तीव्र आस्थेमळेु त्यािंनी गीतमालिका, व राग व ताि यािंवर २४ पलुस्तका काढल्या. 

 त्यािंच्या लवचारामळेु सिंगीताचे अभ्यासक्रम व परीक्षापध्दती यािंत सधुारणा झािी. 
 

 

आचायभ बृ स्पणत (१९१८-१९७९) 

लवद्वान िाम् ण कुटुिंबात १९१८ सािी रामपूर येथे जन्म झािेल्या ब ृस्पतींचे अध्ययन पारिंपररक पध्दतीने  ोऊन त्यािंना 

१९३६मध्ये शास्त्री  ी पदवी दणे्यात आिी. प्रघातानसुार या लशक्षणात अििंकार, न्याय व व्याकरण यािंचा अिंतर्ाभव  ोता. 

साल त्य व तत्त्वज्ञान या लवर्यािंत त्यािंनी निंतर पदवी व पदव्यतु्तर परीक्षा दऊेन लवशेर् प्रावीण्य सिंपादन केिे.  

त्यािंच्या ग्रिंथािंत र्रत का सिंगीतलसध्दािंत, मसुिमान और र्ारतीय सिंगीत, तानसेन तथा अन्य किाकार, सिंगीतलचिंतामलण 

यािंचा समावेश  ोतो. लशवाय सिंगीताच्या इतर अिंगािंवर ी त्यािंनी अनेक िेि लिल िे. त्यािंच्या कायाभचे का ी लवशेर् असे नोंदलवता 

येतीि -  

१) समकािीन सिंगीतकारािंना र्रत व शार््भ गदवे यािंनी वापरिेिे स्वरग्राम कळावेत यासाठी त्यािंनी सिंबिंलधत लववेचनावर नवे र्ाष्य 

केिे. र्रत व प्राचीन सिंगीत यािंचे सयलुिकत्व पटावे म् णून केिेल्या एका प्रमिु प्रयत्नािंत त्यािंनी प्रथम जालत कशा उर्ारायच्या 

त्याचे लववेचन करून त्यािंचे प्रात्यलक्षक सादर केिे. जालत म् णजे र्रतकािीन स्वरग्राम असून त्यािंच्या निंतरच्या शतकािंत 

रागसिंगीत आिे असे मत आ े. यासाठी त्यािंनी प्राचीन वणभनानसुार वीणा वाद्याची पनु् ा बािंधणी ी केिी  ोती. 

२) सिंगीताच्या इलत ासातीि का ी िोकलप्रय समज दूर करणे ी त्यािंना जरूरीचे वाटत  ोते. उदा रणाथभ, औरिंगजेब  ा 

सिंगीतद्वेष्टा  ोता, वा सािंगीत बाबतीत दलक्षणेपेक्षा उत्तरवेर इस्िामचा प्रर्ाव जास्त पडिा, वा अमीर िसु्त्रौ तबिा, सतार 

इत्यादीचा जनक  ोय, इ. मते त्यािंना मान्य नव् ती.  

३) र्ातििंड्यािंनी केिेल्या ल िंदसु्थानी सिंगीतातीि रागािंच्या स्पष्टीकरणािंत सधुारणा म् णून त्यािंनी १२ राग व त्यािंचे लवस्तार 

यावर लििाण केिे.  

 

 

ल िंदसु्थानी सिंगीतसिंबिंलधत सैध्दािंलतक लवचार व लवचारविंतािंची परिंपरा अजून ी चािू आ े  े उघड आ े. ल िंदसु्थानी 

सिंगीतावरचे आजचे लििाण लवलवध व अनेक लवद्वलत्वर्यक मागण्या पूणभ करणार ेआ े. पण  े वतभमान काम कोणत्या पार्श्भरू्मीवर 

चाििे आ े त्यालवर्यी थोडी माल ती असणे उपयिु आ े. कारण पूवी झािेल्या कामािा दाद दणे्याचा व वतभमानातीि बदित्या 

लदशा कळून घेण्याचा तो सवाभत्तम मागभ  ोय.  
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प्रकरि ९ आम जनतेसाठी सिंगीत 

 

लवलवध सिंपकभ माध्यमे जीवनाच्या सवभ  अिंगािंना- आलण यािंस सिंगीताचा अपवाद ना ी- स्पशभ करत असल्याकारणाने वतभमान यगुाची 

ओळि अनेक वेळा ‘जनतासिंपकभ माध्यमािंचे यगु’ अशी करून लदिी जाते. श्रव्य-दृश्य बोधाच्या मागाभतीि मदु्रण, ध्वलनमदु्रण, 

लचिपट, नर्ोवाणी व मग दूरदशभन या माध्यमािंमळेु र्ारतात सिंगीताची लनलमभती, प्रयोग व ग्र ण या अवस्थािंवर पररणाम झािा 

आ े. किासिंगीतास माध्यमािंनी कस ेसा ाय्य केिे आ े  े प्रस्ततु प्रकरणात थोडक्यात सािंलगतिे आ े. 

 

मिुि माध्यमे 
सिंगीताचा सवाभत आधी सिंबिंध आिेिे जनतासिंपकभ  माध्यम म् णजे मदु्रण. र्ारतीय किासिंगीताीि व्यापक मौलिक 

परिंपरा िक्षात घेता  ी बाब लवशेर् िक्षात घेण्यासारिी आ े. सवभसाधारणत: प्रयोगकिािंत मौलिक परिंपरचेा अलधकार व पालवत्र्य 

मानिे जात असून ी र्ारतात मदु्रणाचा प्रवेश झाल्यावर िवकरच सिंगीत व मदु्रण यािंचा सिंबिंध जळुिा. पल िे असे की 

लनरलनराळ्या प्रादलेशक र्ार्ािंत व इिंग्रजी र्ार्ेत ी सिंगीलतर्यक व सिंगीताची पसु्तके छापिी गेिी- लवशेर्त: लजथे इिंग्रजािंनी पाय 

रोविे  ोते व नवी लशक्षणपध्दती स्थापन केिी लतथे. दसुरे असे की र्ारतीय सिंगीताचे सिंगीतािेि ी छापिे गेिे. मदु्रणाच्या 

नव्या सिंपकभ माध्यमाची ल िंदसु्थानी सिंगीताशी सिंबिंलधत लवलवधता, िोिी व त्याचा व्यापक प्रचार ध्यानात यावा म् णून का ी 

म त्त्वाच्या व आरिंर्कािच्या प्रकाशनािंची यादी पढेु लदिी आ े. र्ारतीयािंनी घातिेिी र्र िक्षात यावी म् णून अर्ारतीय िेिक 

यादीत समालवष्ट केिेिे ना ीत. 

उदा रणादािि केिेल्या या यादीवरून सिंगीतापरुते पा ता र्ारतीय  े मदु्रणाकडे गािंर्ीयाभने पा त  ोते असे ध्यानात 

येते. ज्याअथी अनेक िेिक ‘अलशलक्षत’ किाकारािंत मोडत  ोते त्याअथी  े माध्यम चािंगिेच पसरिे  ोते असे म् णता येईि! 

अनेक नवलशलक्षत ी इिंग्रजीत लिल ते झािे, आलण यावरून ी माध्यमाचा स्वीकार लदसून येतो. मदु्रण व त्याच्याशी सिंबिंलधत 

प्रमाणीकरण व िोकशा ीकरणाच्या प्रलक्रयािंचे पररणाम दूरगामी झािे आ ेत. 

 

शीर्भक लेखक भार्ा प्रकाशनिर्भ 

रागस्थान पोथी बे रामजी तेमरुजी लचनॉय गजुराथी १८३८ 

सिंगीत राग कल्पद्रमु  कृष्णानिंद व्यास बिंगािी १८४२ 

गायनप्रवेश  र्ाऊशास्त्री अष्टपिेु मराठी १८५० 

नादलवनोद पन्नािाि गोस्वामी  ल दी  १८५२ 

कानून-इ-लसतार सालदक अिी उदूभ १८५३ 

गीतलिपी जी. एि्. छिे मराठी १८६४ 

बनी वालजद अिी शा  पलशभयन १८७७ 

लसक्स लप्रलन्सपि रागाज्  एस्. एम्. टागोर इिंग्रजी १८७७ 

स्वरशास्त्र बी. टी. स स्त्रबधु्द े मराठी १८७८ 

तिंतवुाद्य बाळकृष्णबवुा इचिकरिंजीकर  मराठी १८८१ 

सिंगीतमिंलजरी मरुारबवुा गोवेकर मराठी १८८७ 

तािादशभ   अण्णासा ेब घारपरु े मराठी १८८८ 

मदृिंगवादन वी. आर.् काळे  मराठी १८९४ 

श्री सिंगीत किाधर डाह्यार्ाई लशवराम  गजुराथी १८९८ 
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ध्िणनमिुि 
एक प्रयोगकिा म् णून सिंगीताशी ध्वलनमदु्रण लक्रया लन:सिंशय प्रत्यक्षपणे सिंबलधत आ े. इथे ी पनु् ा सिंगीतातीि 

दीघभकािीन मौलिक परिंपरमेळेु प्रस्ततु माध्यम म त्त्वाचे ठरते. सामान्यत: समजतो त्यापेक्षा थोड्या काळात बरचे बदि 

घडिेल्या या माध्यमाने सिंगीतासाठी बरचे का ी केिे आ े. सिंगीत लशकत असता, वा सिंगीतके्षिात आपिा ठसा उमटवू पा त 

असता या माध्यमाने किाकारािंना लकती मदत केिी आ े ते अनेक प्रलथतयश सिंगीतकारािंच्या चररिािंचे वाचन केिे असते िक्षात 

येते. 

अपसमज (ध्वलनमदु्रक यिंि माणसाचा आवाज ल रावून घेते), गैरसमज (केवळ ध्वलनमदु्रण ऐकिे तर किाकारािंना 

श्रोत्यािंकडून योग्य ते श्रेय लमळत ना ी) वा राष्ट्रवादी र्ावनेतून उद्भविेिा लतरस्कार (आमचे सिंगीत इतक्याशा अवधीत 

ध्वलनमलुद्रत कसे करता येईि!) यािंमळेु पल ल्यापल ल्याने या माध्यमास लवरोध झािा. पण िवकरच या माध्यमाने िोकािंची मने 

लजिंकिी. 

र्ारतीयािंच्या ऐकण्याच्या सवयी, व कोणत्या ी िासाची पवाभ न करता चािंगिे, नवीन तसेच वेधक किाकार पढेु 

आणण्याचा ध्वलनमदु्रण करणाऱ या किं पन्यािंचा अदम्य उत्सा  या ध्वलनमदु्रण माध्यमाच्या िोकलप्रयतेत र्र घािणाऱ या दोन प्रमिु 

बाबी  ोत. का ी िोकािंनी केिेल्या अिंदाजानसुार ध्वलनमदु्रण करणाऱ या किं पन्यािंची जवळजवळ ५०० िेबिे िवकरच बाजारात 

लदसू िागिी  ोती व सवाांनी लमळून समुार े५ दशिक्ष ध्वलनमलुद्रका प्रकालशत केल्या असाव्यात! 

ध्वलनमदु्रण व्यवसायास प्रसार व गणुवत्ता या बाबतीत का ी तािंलिक लवशेर्ािंनी कसे प्रर्ालवत केिे  े नोंदण्यासारिे आ े. 

उदा. मेणावरचे ध्वलनमदु्रण १९०१ इतक्या आधी पोचिे.  ी कामलगरी करणारी किं पनी टाईपरायटर ी लवकत असे  ी वेधक बाब 

आ े! १९०४ च्या समुारास ध्वलनमलुद्रकेच्या दोन ी बाजूस मदु्रण करण्याचा प्रघात पडिा. पल िा आलशयाई कारिाना 

किकत्त्यात काढून पल िी ध्वलनमलुद्रका मलुद्रत केिी गेिी १९०८ मध्ये. माध्यमास आलण पालठिंबा लमळण्याची कारणे अशी की 

लवद्यत्ु ध्वलनमदु्रण १९२६ मध्ये सरुु झािे व १९२८ पासून स्वस्त ग्रामोफोन बाजारात लमळू िागिे. पढेु अ लॅसटेटचा थर लदिेिी 

अ ॅल्यलुमलनअमची ध्वलनमलुद्रका १९५० मध्ये आिी आलण यामळेु माि पाठलवणे कमी धोक्याचे व स्वस्त झािे. लशवाय याच वर्ी 

५० ते १००००  ट्भझ किं प्रतािंना प्रलतसाद दऊे शकणार े चुिंबकीय ध्वलनफीतीवरचे मदु्रण शक्य झािे. बारीक कोरणीच्या 

ध्वलनमलुद्रका १९५८ मध्ये तर दीघाभवधी ध्वलनमलुद्रका त्यानिंतर समुार ेवर्ाभनिंतर, १९५९ सािी प्रचारात आल्या. १९६५ मध्ये 

प्रसतृ झािेल्या घन वा लिलमती ध्वलनमदु्रणाने आणिी एक पाऊि पढेु टाकिे. 

प्रारिंर्ीच्या कािििंडात लशष्ट वगाभतिे किाकार ध्वलनमदु्रण करण्यास राजी नसत आलण त्यामळेु आरिंर्ीची ध्वलनमदु्रणे 

‘व्यावसालयक गालयका’ म् णून ओळिल्या जाणाऱ यािंची  ोती. पण यापैकी का ी लन:सिंशयपणे श्रेष्ठ किावती  ोत्या. पढेु 

नोंदिेल्या तथ्यािंवरून लदसते त्याप्रमाणे  ळू  ळू पररलस्थती बदििी : 

o उस्ताद र मत िा ँया ग्वाल् ेर घराण्याच्या अध्वयूभचे १९२० मध्ये ध्वलनमदु्रण झािे व  ी एक ठळक घटना मानिी पाल जे. 

o १९२० पासून नाट्यसिंगीत  ा ल िंदसु्थानी सिंगीताचा िास िोकलप्रय प्रकार ध्वलनमलुद्रत  ोत  ोता. 

o १९३४ पासून व् ी. शािंताराम या कल्पक लदग्दशभकाने लचिपटसिंगीताच्या ध्वलनमलुद्रका काढायिा सरुुवात केिी. 
अशा अनेक तथ्यािंमधून उरे् रा णार ेसिंपन्न लचि असे ठाशीवपणे दािलवते की आपल्या नजीकच्या रू्तकाळात, म् णजे 

२०व्या शतकाच्या पल ल्या अधाभत, सिंगीतकार व श्रोते या दो ोंवर या नवीन माध्यमाने पगडा वसलविा  ोता.  

 

नभोिािी 

सिंगीताशी सिंबिंलधत दसुर ेजनसिंपकभ माध्यम म् णजे अथाभतच नर्ोवाणी  ोय. का ी पायारू्त तथ्ये मळुातच अथभपूणभ 

आ ेत. 

किकत्ता आलण मुिंबई येथे १९२६ मध्ये ‘द इिंलडयन िॉडकालस्टिंग किं पनी’ची स्थापना झािी आलण १९२७ च्या 

समुारास जवळजवळ ३५०० परवाने दणे्यात आिे. बी.बी.सी.मधीि लिओनेि फील्डेन  ा १९३५मध्ये नर्ोवाणीच्या 

सिंचािकपदी रुजू झािा. त्याच वर्ी ‘मैसोर स्टेट रलेडओ’ने पल ल्याने ‘आकाशवाणी’  े नाव वापरिे. १९३६च्या समुारास ‘ऑि 

इिंलडया रलेडओ’  े नाव सवभमान्य झािे. या माध्यमाच्या प्रगतीसिंबिंधीचा प्रलसध्द ‘लफल्डेन अ वाि’ १९४० मध्ये सादर करण्यािंत 

आिा. फील्डेनकडून कायभर्ार  ाती घेणाऱ या ए. एस्. बोिारी यािंनी १९४७पयांत सिंचािक म् णून काम पाल िे. या काळापयांत 
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या माध्यमाने इतकी वाटचाि केिी  ोती की पल ल्या स्वातिंत्र्यलदनी पिं. ओ िंकारनाथ ठाकूर यािंनी गायिेिे ‘विंद ेमातरम्’ एकाच 

वेळी ३२ आकाशवाणी कें द्रािंवरून प्रसाररत  ोऊ शकिे  ोते! १९५०मध्ये सवभ प्रादलेशक र्ार्ािंत आकाशवाणीचे कायभक्रम  ोऊ 

िागिे. आकाशवाणीतीि कायभक्रमािंत लचिपटसिंगीतावर १९५२मध्ये बिंदी घातिी गेिी - पण ५ वर्ाभनिंतर ती उठलवण्यात ी 

आिी! या घटनेचा उल्िेि एवढ्यासाठी केिा आ े की त्यावरून किासिंगीतास उत्तजेन लमळावे म् णून आकाशवाणीचे प्रशासन 

लकती उत्सकु  ोते ते ध्यानात यावे. १९५४मध्ये वालर्भक सिंगीत सम्मेिन आयोलजत करण्यात येऊ िागिे, साप्ताल क राष्ट्रीय 

कायभक्रम प्रसाररत  ोऊ िागिे आलण आकाशवाणी वाद्यवृिंदाची स्थापना करून पिं. रलव शिंकरािंसारख्या मान्यवरािंकडे त्याचे 

लनदशेन सोपलवण्यात आिे. या वेळपयांत एकिं दरीने प्रसाररत  ोणाऱ या सिंगीतापैकी ३१% किासिंगीत  ोते.  ा ब ुधा 

किासिंगीताच्या प्रसारातीि एक उच्चािंक असावा. १९५६मध्ये आकाशवाणीने दशेाचा एक ततृीयािंश र्ाग आलण िोकसिंख्येचा 

एक लद्वतीयािंश र्ाग व्यापिा  ोता. अथाभत निंतरच्या काळात यात आजपयांत वाढच झािी आ े. 

आतापयांत नोंदिेल्या तपशीिावरून माध्यमािंमळेु सिंगीताची पोच कशी वाठिी  े िक्षात येईि. त्यावरून  े ी िक्षात 

येईि की वाढत्या प्रादलेशकतेच्या मागण्यािंना आळा घािण्यासाठी किासिंगीताचा वापर करण्यात आिा. आकाशवाणी अजून ी 

आपिे जाळे वाढवीत आ े आलण एफ्.एम्.सारख्या नव्या सेवा किासिंगीतास िास करून उपयिु आ ेत असे म् टिे जाते. 

दूरदशभन व त्याच्या उपग्र सिंबध्द सेवािंमळेु आज जरी आकाशवाणी या माध्यमास ग्र ण िागिे असे वाटत असिे तरी 

नर्ोवाणीच्या सिंगीतसिंबध्द रू्लमकेस अलधकालधक म त्व  िार्णार आ े. 

 

णचत्रपि 

कोणत्या ी लनलमत्ताने सिंगीत व नतृ्य आणण्याच्या र्ारतीय लचिपटािंच्या प्रघातामळेु त्यािंनी र्ारतातीि सािंगीत 

साक्षरतेस र्रपूर  ातर्ार िाविा असणार अशी अपेक्षा करता येईि. परिंत ु लचिपटािंत येणाऱ या किासिंगीताबाबत माि तक्रार 

आ े कारण ब ुतेक वेळा लफल्मी किासिंगीत  े पाणी घािून पातळ केिेि किासिंगीत असते! तरी ी या माध्यमामळेु ऐकणार े

जरा अलधक चोििंदळ झािे आ ेत व याची िदु्द किासिंगीतकारािंनी ी नोंद घेतिी आ े. िता मिंगेशकर व मो म्मद रफीसारिे 

पार्श्भगायनातीि आवाज, तािंलिक दृष््टया उच्च दजाभचे ध्वलनमदु्रण, र्ारतीय व परकीय वाद्यािंचा कौशल्यपूणभ वापर, वाढीव स्वनरिंग, 

कळायिा सिुर् अशी कलवता, कळण्यासारिे शब्दोच्चार या आलण यासारख्या इतर लवशेर्ािंमळेु लचिपटसिंगीत 

सवभसामान्यािंसाठी अलधक िर ेझािे आ े. एकिं दरीने लचिपटसिंगीताने सिंगीतात्मतेचा एक स्पधाभकारी आलदनमनुा लनमाभण केिा 

आ े. त्याचे अनकुरण करणे व तरी ी आपिी किात्म अलस्मता कायम रािणे  े एक जबर आव् ान आ े. 

 

दूरदशभन 

दूरदशभन माध्यमाने किासिंगीताकडे फारस ेिक्ष लदिेिे ना ी आलण लचिपटसिंगीत व त्याचे उपरे्द यावर ते अवििंबूि 

रा ते यालवर्यी अनेकािंना लचिंता वाटते. किासिंगीताच्या प्रके्षपणापरुते बोिावयाचे तर या माध्यमाने आपल्या शक्यता पूणभपणे 

धुिंडाळल्या आ ेत असे वाटत ना ी. उपग्र  वाल न्यािंमळेु पररलस्थती अलधक गुिंतागतुीची झािी असल्याकारणाने आपण फि 

पा णे व वाट पा णे येवढेच करू शकतो. स ज व दूरवर पोचण्याची या माध्यमाची क्षमता, जाणकार नसिेल्याचे िक्ष वेधण्याची 

त्याची शिी, सािंगीत अनरूु्तीचे यात शक्य असिेिे वैलवध्य आलण त्याच्या आवा कतेस असिेल्या पातळ्यािंची ब ुसिंख्या 

यामळेु सािंस्कृलतक सिंस्कार करणाऱ या सवभ प्रलक्रयािंत त्याचे सा ाय्य मूल्यवान आ े. 
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उपसिं ार 

 

आजची पररलस्थती िूप आशादायक आ े असे कोणत्या ी रीतीने कािंकू न करता म् णता येते. कोणाशी ी तिुना 

करता कमी नसिेल्या गािंर्ीयाभने किासिंगीताकडे वळणाऱ या तरुणािंच्या सिंख्येत एकसारिी वाढ  ोत आ े. आजचा 

किासिंगीतकार सक्षम सिंगीतकार असतो, इतकेच नव् े तर चािंगिा सलुशलक्षत ी. सिंगीताकडे बघण्याचा दृलष्टकोण व सिंगीताचे 

समाजातिे स्थान याबाबतीत त्यामळेु मूिरू्त फरक पडतो. सवभसाधारणत: कल्पना केिी जाते त्यापेक्षा बऱ याच लवलवध मागाांनी 

 े किाकार किासिंगीतात र्र घािू शकतीि असे मानण्यास म् णूनच जागा आ े. उपजीलवका सिंगीतावर अवििंबून नसते या 

अथाभने अनेक सिंगीतकार आज  ौशी असतात आलण म् णून लनलमभतीक्षमतेस अडथळा ठरणाऱ या व्यावसालयक दबावािंपासून ते मिु 

रा तात. 

वतभमान लचिाचा आणिी एक लवशेर् म् णजे सिंगीताच्या अभ्यासकािंना मोकळे असिेिे मागभ  ा  ोय. कमाविेल्या 

सािंगीत प्रावीण्यास अनेक रीतीने योजण्याची आपिी तयारी असिी तर लवलवध पातळ्यािंवर सिंगीत लशकवणे, सिंगीतरचना करणे, 

लनरलनराळ्या ध्वलनमदु्रणािंत आपिा आवाज परुलवणे, इ. सािंगीत कौशल्य वापरात आणण्याच्या अनेक सिंधी उपिब्ध  ोऊ 

शकतात. 

सिंगीताचा अभ्यास व आलवष्कार करण्याच्या लवपिु सिंधींबरोबर  ोतकरू सिंगीतकारािंना उत्तेजन व मदत करण्यासाठी 

अनेक सिंस्था ी पढेु सरसावतात. सरकारी व लबनसरकारी सिंस्था, स्वयिंसेवी सिंघटना, प्रलतष्ठान वा ट्रस्ट  े अभ्यासवतृ्ती, 

लशष्यवतृ्ती, प्रवासाथभ अनदुाने, सामग्रीसाठी अनदुाने इ. दऊे करतात. यामळेु कल्पक व उद्यमशीि सिंगीतकारािंसाठी वातावरण 

आकर्भक झािे आ े. 

सािंगीत अध्ययनाच्या सिंधी वाढत्या आ ेत, त्याचप्रमाणे पररणामकारक व कसून अभ्यास करण्यासाठी उपयिु 

तािंलिक सामग्री ी. लशष्य जरा धाडसी असिे तर यामळेु गरुुिं चा र्ार थोडा कमी  ोईि! लिलित साल त्य, ध्वलनमदु्रणे, 

सिंगीतिेिन, गीतसिंग्र  तसेच ऐकण्याच्या इतर सोयी इत्यालदमळेु सिंगीतापयांत पोचणे सिुर् झािे आ े. व्यापक अथाभने सािंगीत 

ज्ञान सिंपादन करू पा णाऱयािंना व त्यात र्र घािू पा णाऱ यािंना  ा शरु्शकुन आ े. 

आज ज्या प्रमाणात र्ारतीय किािंना आिंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपिब्ध आ े लततकी ती कधीच नव् ती. र्ारतीय 

सिंगीताच्या व्यापक प्रसाराचे व र्ारतीय सिंगीतकारािंना  ोणाऱ या लनराळ्या सिंस्कृतींच्या दशभनािंच्या तत्काि पररणामािंच्या का ी ी 

िटुी असल्या तरी दूरगामी पररणाम िािीने सकारात्मक असतीि. लनरलनराळ्या सिंस्कृतींचे एकि येणे  े सािंगीत बदिाचे प्रमिु 

कारण असते व र्लवष्यातीि सिंगीत लनलितपणे वेगळे व चेतनादायी ठरिे. 

बदि घडलवणाऱ या शिींचा प्रर्ाव आपल्या सािंगीत जीवनाच्या सवभ अिंगावर पडेि  े उघड आ े. अध्यापन, 

अध्ययन, ग्र ण, रक्षण, प्रसार, आस्वाद आलण सिंगीताचे अ-सािंगीत बाबींसाठी वापर या सवाांत र्लवष्यात वाढ  ोईि. बदिािंना 

सामोर ेजाण्यासाठी उद्याच्या सिंगीतकारािंना व सिंगीतपे्रमींना जिद प्रलतसादािंची गरज र्ासेि. 
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सिंज्ञा स्पष्टीकरिे 

  
अिंतरा = सिंगीतरचनेतीि दसुरा, व पल ल्यानिंतर िगेच येणारा लवर्ाग. ब ुतेक वेळा स्वराष्टकाच्या वरच्या अधाभकडे िक्ष दणेारा 

 ा रचनालवर्ाग असतो. 

अनिुादी = रागािंतीि वादी व सिंवादी यािंच्या व्यलतररि असिेिे इतर स्वर.  

अधभताल =  े ताि आपल्या अिंगरू्त साध्या रचनेमळेु पूणाांशाने ताि मानिे जात ना ीत. िोकसिंगीत व इतर लशष्टेतर 

सिंगीतकोटींत  े पषु्कळ वेळा वापरिे जातात. 

अलिंकार = ‘जे सजलवते वा सशुोलर्त करते ते’ असा शब्दश: अथभ. स्वरक्रमािंत बदि करणे, स्वरािंची पनुरावतृ्ती करणे, एिाद्या 

वाक्यािंशाच्या स्वनवैलशष््टयात बदि करणे वगैरतूेन तयार  ोणाऱ या स्वरसमू ािंना सिंगीतात अििंकार म् णतात. सादरीकरणात 

अलधक सौंदयभ यावे म् णून अििंकारािंची योजना करतात. 

अिनध्द = स किं पकािंना आच्छादणार े पटि असणारी वादे्य. सािंगीत वाद्यशास्त्रात त्यािंना किं लपतपटि म् टिे जाते कारण 

त्यातीि मखु्य ध्वलनउत्पादक घटक पटि  ोय.  ी वादे्य मखु्यत्त्वे तािलनलमभतीक्षम असतात. 

अष्टपदी = गीतगोलविंद या आपल्या नतृ्यनाट्यात प्रथमत: जयदवे कवीने १२-१३व्या शतकात वापरिेिा आठ चरणयिु 

गीतप्रकार. १९व्या शतकात ल िंदसु्थानी किं ठसिंगीतात एकि गायनासाठी ग्वाल् ेर घराण्याच्या गायकािंनी याचे पनुरुज्जीवन केिे.     

आभोग = ‘पूणभ  ोईपयांत’  ा शब्दाथभ. सिंगीतरचनेच्या- लवशेर्त: ध्रपुदाच्या- शेवटच्या लवर्ागास आर्ोग म् णतात. 

आरो ी = ‘चढत्या क्रमाचा’  ा शब्दाथभ. या सिंज्ञेने वलणभत सरुावट िािच्या तारतेच्या स्वरापासून वरच्या तारतेच्या स्वराकडे 

जाते. 

आलाप = रागाची चौकट वा सािंगीत वाक्यािंश, रचना इत्यादींत अिंतरू्भत वा गलर्भत असिेल्या सािंगीत कल्पनेचा लवस्तार.  

उठान = ियसिंगीतातीि रचनेच्या आरिंर्ीच्या र्ागाचे नाव. 

उदग््रा  = ‘उचििेिा’  ा शब्दाथभ. रचनेच्या पल ल्या लवर्ागाचे प्राचीन नाव.  

उपराग = अलधक पायारू्त रागापासून लनघािेिा राग.  

ऋर्भ = पारिंपररक सिंगीतग्रामािंतीि दसुरा स्वर.  

ओडि = पाच स्वरािंचा समावेश असिेिा वा असिेिी.  

औचार = ‘उच्चार’ पासून  ी सिंज्ञा. रागाच्या सादरीकरणात आरिंर्ी रागातीि प्राथलमक कल्पनािंचा प्रयोग केिा जातो त्यास 

औचार म् णत. 

कजरी = सगुम किं ठसिंगीतातीि एक प्रकार. पावसाळ्याचे, व लप्रयकराचा लवयोग, पनुमीिनाचा सिंर्व इ. पावसाळ्याशी सिंबिंलधत 

लवर्यािंचे वणभन. मिंचावरून  ोणाऱ या कायभक्रमािंत सादर  ोणारी कजरी, त्याच प्रकारच्या िोकगीतािंचे सिंस्काररत रूप असते. 
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कलबाना = कौि नावाच्या दसुऱ या प्रकाराशी सिंिग्न असणारा इस्िामी र्िीसिंगीताचा प्रकार. 

कव्िाली = र्ारतीय सूफी परिंपरतूेन उदयािा आिेिा इस्िामी र्लिसिंगीताचा एक प्रकार.  

कायदा = तबिा वाद्याच्या स्वतिंि वादनातीि एक म त्त्वाचा रचनाप्रकार. यािंत लनवडक ध्वन्यक्षरािंची कमी-अलधक गुिंतागुिंतीची 

रचना असते व वादक लतचा आपल्या कुवतीनसुार लवस्तार करतो.  

कुतप = नाट्याच्या सादरीकरणात वापरल्या जाणाऱ या वाद्यवृिंदाच्या लवलवध मािंडण्या नाट्यशास्त्रात कुतप या सिंज्ञेने लनदलेशत. 

कैद = अथभ ‘बिंद करणे, तरुुगािंत टाकणे’. एिाद्या स्वरार्ोवती इतर स्वरािंचे आकृलतबिंध गुिंफून रागलवस्तार करणे. 

खिका = िागोपाठ, द्रतुगतीने व जोरदारपणे तीन वा अलधक स्वर असिेिा सािंगीत अििंकार. सगुम सिंगीताच्या अनेक प्रकारािंत 

त्याचा वापर. 

ख्याल = सािंगीत कल्पनािंचे (अनेकदा तत्कािस्फूतभ) लवस्तरण - मखु्यत: बिंलदशींची लनलमभती व शोध, तािाची योजना व त्याचा 

शोध आलण रागाचा िावण्यात येणारा अथभ यामधून साधणारा ल िंदसु्थानी किं ठसिंगीताच्या किाकोटीतीि एक प्रमिु प्रकार. 

१६व्या शतकाच्या उत्तराधाभत आकारािा आिेल्या या प्रकाराने पूवीच्या प्रकारािंची वैलशष््टये समालवष्ट करून घेऊन एकिं दर 

ल िंदसु्थानी सिंगीताच्या िक्षणीय शक्यता सिंके्षपाने समोर ठेवल्या आ ेत. यामळेु या प्रकारात घराणी व शैिींचा उगम सिंर्विा 

असून किाकारािंना आपल्या व्यलिगत प्रयत्नािंतून स्वत:ची जागा लनमाभण करून ी मोठ्या परिंपरते रा णेसधु्दा शक्य  ोत असते. 

ख्यालनमुा = ख्याि, तसेच तराना या प्रकारािंचे लवशेर् एकि आणणारा ल िंदसु्थानी किासिंगीत कोटीमधल्या किं ठसिंगीतातीि एक 

प्रकार.  

गर्ल = ल िंदसु्थानी किासिंगीतातीि सगुम सिंगीतशैिीतीि एक काव्यात्म-सिंगीत प्रकार. यात मूळ पलशभयन व निंतरच्या उदूभ 

काव्याचे प्रर्ाव र्रपूर.    

गमक = किं ठ व वाद्यसिंगीतातीि एक म त्त्वाचा अििंकार. गायनात वा वादनात किं पनात्मक िगावाने जो स्वर मखु्यत: अलर्पे्रत 

आ े त्याच्या वरच्या व िािच्या िगोिाग येणाऱ या स्वरािंस जोरकस स्पशभ करणे म् णजे गमक  ोय.  

ग्राम = प्राचीन सिंगीत परिंपरते ‘पायारू्त स्वरािंचा समू ’  ा अथभ. प्राचीन परिंपरनेे अनकु्रमे र्ड्ज, मध्यम व गिंधार या स्वरािंपासून 

आरिंर्  ोणार ेस्वरग्राम वापरिे असे लदसते. कािािंतराने, फार तारस्वरावर व्यव ार करावा िागत असल्यामळेु गिंधार स्वरावर 

आधारिेिा लतसरा ग्राम प्रचारातून गेिा. 

घन = घन  ी सिंज्ञा वाद्यािंच्या चार वगाभ पैकी एकाच्या बाबातीत वापरिी जाते. इतर तीन वगभ  ोत अवनध्द, सलुर्र व तत. घन 

वगाभतीि वादे्य तािंलिक दृष््टया किं लपतशरीर म् णून वलणभत, कारण वादनावेळी सिंबिंलधत वाद्याचे सिंपूणभ शरीर किं प पावते. उघड 

उदा रणे म् णजे िळुिळेु, लचमटे, झािंज, करताि, मोरचिंग, आलण लवलवध घिंटा र्ारतात लवपिु आ ेत. ब ुतेक वेळा त्यािंची 

योजना ियाघात लनमाभण करण्याकररता केिी जाते. आलदम, िोक, र्िी व जन सिंगीतकोटीत त्यािंचा मबुिक वापर लदसतो. 

घराना = सिंगीतलनलमभतीत सवभ तािंलिक लवशेर्ािंचे स्वरूप, प्रमाण, उलद्दष्ट, व प्रत्यक्ष सादरीकरण याबाबतीत लनणाभयक ठरणारा 

सिंप्रदाय. सिंकल्पन, अध्यापन, अध्ययन, सादरीकरण, ग्र ण आलण व्यवलस्थतीकरण यािंच्या प्रमिु अिंगािंच्या सिंदर्ाभतिे पायारू्त 

सागीत तत्त्वज्ञान म् णजे घराणे. 

चतुरिंग = स्थायी, अिंतरा, सरगम व तबिा वा पिवाज या वाद्यािंची ध्वन्याक्षर ेयािंचा िागोपाठ येणाऱ या चार र्ागािंत समावेश 

करणारा, व राग तसेच ताियिु असणारा ल िंदसु्थानी किासिंगीतातीि एक प्रकार. 
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णचकारी = सरुावटीच्या लवस्तारात स्वर व िय यािंचे आकृलतबिंध लनमाभण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ या सतारीसारख्या तत 

वाद्यािंतीि उच्च तारतेच्या तारा. 

चैती = उत्तर प्रदशे व नजीकच्या र्ागािंत प्रचलित िोकगीतािंवर आधाररत सगुम किं ठसिंगीत प्रकार. 

छोिा ख्याल = ख्याि या प्रकारातीि द्रतु ियीतीि रचनाप्रकार. बडा ख्याि निंतर सादर  ोणारा उपरे्द. 

जमजमा = अनेक स्वरािंचा जोरदार व गलतमान प्रयोग करणाऱ या सिंगीताििंकाराचे नाव. 

जोड = मखु्यत्वेकरून सतारीसारख्या वाद्यािंत लवना-ताि लवर्ागापेक्षा द्रतु ियीने ब ुधा जोडीने स्वरािंची गुिंफण करून सािंगीत 

कल्पनािंचा लवस्तार करण्याचा िास प्रकार. 

र्ाला = मखु्यत्वेकरून सतारीसारख्या ततवाद्यािंत वापरल्या जाणाऱ या, गलतमान, उत्कर्भलबिंदूकडे जाणाऱ या, व ियकारीच्या िास 

आकृलतबिंधाचे नाव. 

िपख्याल = टप्पा व ख्याि या सिंगीतप्रकारािंचे लवशेर् एकि करणारा किं ठसिंगीतप्रकार. 

िप्पा = पिंजाब व जवळपासच्या के्षिािंतीि उिंट  ाकणाऱ यािंच्या गीतािंमळेु स्फुरिेिा ल िंदसु्थानी किं ठसिंगीतातीि एक गायनप्रकार. 

ठुमरी = किासिंगीतातीि राग व ताि लनयमािंबाबत का ीसे स्वातिंत्र्य घेणारा आलण शृिंगारसिंबध्द लवलवध र्ावलस्थतींचे लचिण 

करणारा सगुम किं ठसिंगीताचा म त्त्वाचा प्रकार. 

ठेका = तबल्यासारख्या वाद्यािंसाठी एक पायारू्त ियबिंध. तािाच्या एरवी अमूतभ वाटणाऱ या सिंकल्पनेस यामळेु शरीर िार्ते.  

ठोक = सतार इ. वाद्यािंत सरुावटीच्या लवस्तारातीि एक अवस्था सिंबिंलधत सािंगीत कल्पना साकार करण्यासाठी या अवस्थेत 

वाद्याच्या िाकडी, वा धातूच्या अिंगावर केिेल्या आघातािंची  म त्त्वाची रू्लमका.  

ढाला = िािच्या तारतेतीि स्वर वा ध्वलन. 

तत = र्ारतीय सिंगीतशास्त्रीय वाद्यवगीकरणाप्रमाणे किं लपत तिंिीमळेु ध्वलन लनमाभण  ोणाऱ या वाद्यािंच्या वगाभस तत म् णतात. 

वाद्यशास्त्रीय नाव किं लपततिंिी.  

तबली = किं लपततिंिी म् णून शास्त्रात ओळिल्या जाणाऱ या वाद्यािंच्या स किं पकाच्या तोंडावर वसलविेिी िाकडी, वा धातूची 

तबकडी. 

तरफ / तरब = सतारीसारख्या वाद्यािंतीि स किं पक तिंिी. 

तराना = मखु्यत: अथभ ीन अक्षरािंची योजना केिेिा किं ठसिंगीतप्रकार. 

तान = र्ारतीय किं ठसिंगीत तसेच वाद्यसिंगीतात सवभसाधारणत: द्रतुगती सािंगीत व स्वरगत लवस्तारास तान म् णतात.  

तार = सवभसाधारणत: अथभ उच्चस्वरी. त्याचप्रमाणे (नाम असल्यास) धातूची तिंिी असा ी अथभ. 

ताल = सरुावटीस, तसेच ियसिंबध्द आलवष्कारास, अलवकारी कािचक्र परुलवणारी, सिंस्काररत व लनमाभणक्षम अशी मािाची 

मूिरू्त रचना.  
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तालपाणि = सलुनलित पध्दतीनसुार  ाताच्या व बोटािंच्या लक्रयातून िय दणे्यासाठी, वा ठेवण्यासाठी कायम केिेिी 

लवशेर्ाभ्यासी व्यिी. 

णतपल्ली = ियबिंधाच्या सिंगीतात, लवशेर्त: तबिावादनात एकाच रचनेत तीन ियरे्द गुिंफणारी रचना. 

णत ाई = स्वरधनु अथवा ियबिंधात किात्म पररणाम साधण्यासाठी सािंगीत वाक्यािंश तीनदा घेतल्याने लसध्द  ोणारी आकृलत. 

तीव्र = स्वरग्रामातीि दोन स्वरािंचे - मध्यम व लनर्ाद यािंचे - तारतम रे्द तीव्र म् णून ज्ञात. तीक्ष्ण  ा अथभ.  

तीव्रतर = प्राचीन सूक्ष्म स्वरािंतरलवर्यक पारिंपररक लववेचनात स्वराच्या तीव्र अवस्थेपेक्षा उच्च असणारी अवस्था तीव्रतर म् णून 

ज्ञात.  

तुक = ध्रपुद इ. गीतप्रकारातीि रचना लवर्ाग.  

तेनक = प्राचीन परिंपरते तेनशब्द म् णजे अथभ ीन शब्द  े मिंगिसूचक व पलवि मानिे जात आलण त्यािंचा सिंगीतरचनािंत वापर 

 ोई.  

तोडा = तबिा व सतार यािंच्या सिंगीतातीि एक रचनाप्रकार. 

थणपया = पिवाजासारिी किं लपतपटि वादे्य वाजलवण्याची एक िास शैिी.  

थाि = प ा सिंस्थान.          

दगुनु = सिंस्कृत लद्वगणु या सिंज्ञेपासून. दपु्पट या अथी. सरुावट वा ियीची दपु्पट करण्यास सिंज्ञा िागू. 

दशेी = (१) या सिंज्ञेने दोन प्राचीन सिंगीतकोटींपैकी एकीचा लनदशे  ोतो. मागी व दशेी अशा दोन सिंगीतकोटी असून सारत: 

प्रादलेशक, सवाांना ज्याचा आनिंद घेता येतो ते व राग-ताि यािंच्या लनयमािंपासून मिु सिंगीत दशेी कोटीचे असे वणभन आ े. मागी या 

दसुऱ या कोटीतीि सिंगीत दवेािंना सिंतषु्ट करण्यासाठी व राग-ताि लवर्यक लनयमािंचे कसोशीने पािन करणार े  ोते. (२) एका 

िोकलप्रय रागाचे नाव. 

िुत = सवभसाधारणत: जिद म् णून वणभन केिी जाणारी िय असा जरी अथभ असिा तरी या वणभनाची सत्यता पडताळून 

पा ण्याकररता वापरावयाचे नेमके एकक कसे लनलित करावयाचे यालवर्यी मतरे्द आ ेत. परिंपरा अशी की लवििंलबत, मध्य व द्रतु 

असे ियीचे तीन रे्द मानावयाचे. लवििंलबत िय  ी मध्य ियीच्या सिंदर्ाभत लनम्मी, तर मध्य िय  ी द्रतु ियीच्या सिंदर्ाभत लनम्मी 

असे सािंलगतिे आ े. दसुऱ या शब्दािंत सािंगावयाचे तर- अनेक कारणािंमळेु र्ारतीय सिंगीतशास्त्र लनरपेक्ष कािापेक्षा सापेक्ष कािाची 

सिंकल्पना मान्य करते.  

धयुा = लनलित लनयमानसुार प्रयिु  ोणारा नाट्यातीि गीतप्रकार म् णून नाट्यशास्त्रात धयुा उल्िेलित. या सिंज्ञेने आज 

किासिंगीतात प्रचलित ध्रपुद या शब्दाशी नाते सूलचत  ोते. परिंत ुदो ोतिे नाते जेमतेमच आ े. 

ध्यान = गाढ लचिंतनाची अवस्था. तिंि या तत्वज्ञानाच्या शािेमळेु ध्यान व त्याच्याशी लनगलडत इतर सिंकल्पनािंची सिंगीताशी, 

लवशेर्त: राग या सिंकल्पनेशी सािंगड घातिी गेिी. याची अिंलतम पररणती अशी की पोर्ाि, असे्त्र, रिंग, शरीरावस्था (उर्ी इ.) या 

बाबी लनलित केिेिी राग-प्रलतमा वलणभत  ोऊ िागिी. रागाचे स्वरूप कळण्याकररता सिंगीतकाराने या प्रलतमेचे ध्यान करावे अशी 

अपेक्षा असे. १६व्या शतकानिंतर या सिंकल्पनेचा लवस्तार  ोऊन येऊन रागमािा लचिे व त्यािंतीि लसध्द शैिींचा प्रघात वाढू 

िागिा.  
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ध्रपुद = किासिंगीतातीि, जवळ जवळ ६०० वर्ाांचा इलत ास असिेिा सिंगीतप्रकार. आज प्रचारात असिेल्या प्रकारािंपैकी  ा 

सवाभत जनुा असे समजिे जाते.  

नतृ्यानगु = नतृ्यास साथ करणार.े वाद्याच्या साथ दणे्याच्या कायाभवर आधारून प्राचीन कािी त्यािंचे वगीकरण करण्याचा एक 

प्रघात  ोता. यानसुार वादे्य गीताचे, दसुऱ या वाद्याचे की नतृ्याचे अनसुरण करतात यावरून त्याचे वगीकरण  ोई.  

नोम ्तोम ्= नोम् तोम् लदर ्ताना इ. अथभ ीन अक्षरावयवािंच्या सा ाय्याने तािालशवाय एिाद्या सरुावटीचा लवस्तार सादर करणे 

म् णजे नोम् तोम्  ोय. स्वरलवस्ताराबाबत किं ठसिंगीतािेरीज वीणा इ. वाद्यािंकडून ी याचा प्रयोग  ोतो. मखु्यत: ध्रपुद या 

प्रकाराच्या गायनवादनाबरोबर याची सािंगड  असते.  

पिंचपल्ली = िागोपाठचे पाच लवर्ाग लनरलनराळ्या ियींत असिेल्या तबिा इ. मधीि रचनाप्रकाराचे नाव. 

पि = मूळ ियीच्या दपु्पट, लतप्पट इ. गलणती मापनािंतून स्वर, िय वगैरेंमध्ये बदि घडलवणे म् णजे पट करणे  ोय. 

पद = ढोबळ अथभ गीत. परिंत ुपूवीच्या सिंगीतशास्त्रीय ग्रिंथािंत या सिंज्ञेने सरुावट वा ियसिंबध्द नसिेल्या अिंगाचा म् णजे सिंल ता या 

अिंगाचा लनदशे  ोई.  

परन = पणभ या सिंस्कृत शब्दापासून  ी सिंज्ञा. पिवाज या वाद्यासाठी तयार केिेल्या ियसिंगीतातीि एक प्रमिु रचनाप्रकार. 

याचे अनेक प्रकार असून गुिंतागुिंतीची परन रचना वाजलवण्याची क्षमता  ा वादकाच्या मूल्यमापनाचा एक लनकर् मानिा जातो. 

पािाक्षर = लवलवध वाद्यािंची कलल्पत मूळाक्षर ेतयार व् ावी म् णून लसध्द केिेिी ध्वन्यनसुारी अक्षर.े उदा रणाथभ, तबिा या 

वाद्यासाठी लतरलकट, धा, ता, ना, वा पिवाज या वाद्यासाठी लधिंगड, गलदगन, लधन लधन, लकिं वा सतार या वाद्यासाठी दा, डा, लदर 

लदर इ. नक्की केिेिी आ ेत. सिंबिंलधत वाद्यातून उमटणाऱ या स्वनरिंगाची थोडीफार कल्पना यावी म् णून प्रस्ततु अक्षर ेतयार 

करण्यात आिी आ ेत  े उघड आ े. 

पेशकार = तबिा वाद्याच्या स्वतिंि वादनातीि एक म त्त्वाचा रचनाप्रकार. प्रस्ततुीच्या आरिंर्ी  ा प्रकार ब ुधा सादर करण्यात 

येतो आलण त्यात लनवडक, म त्त्वाच्या ध्वन्यक्षरािंचा समावेश असून पायारू्त आकृलतबिंधाद्वारा ियसिंबध्द कल्पनािंचा लवस्तार 

करता यावा अशी बािंधणी असते.  

प्रबिंध = सिंगीतरचना. सरुावट, िय, शब्द, काव्य, छिंद इ. सािंगीत घटकािंच्या पध्दतशीर व्यवस्था िावून तयार बािंधणीचा या 

सिंज्ञेने लनदशे. बिंलदश  ी आज रूढ सिंज्ञा उपयिु समानाथी  ोय. 

बिंणदश = सिंगीतरचनेसाठी एक सवभसामान्य सिंज्ञा. पण कधी कधी केवळ किासिंगीतातातीि रचनेपरुता सिंज्ञेचा वापर मयाभ लदत 

ठेविा जातो. 

बिंणदश की ठुमरी = ब ुधा लिताि या तािात बसलविेिी, व नतृ्याच्या सादरीकरणासाठी वापरिी जाणारी एक प्रकारची ठुमरी. 

बडा ख्याल = तौिलनक दृष््टया लवििंलबत ियीत असल्याकारणाने ज्यािंत सरुावटींच्या सािंगीत लवस्तारास वाव असतो अशी 

ल िंदसु्थानी सिंगीतातीि ख्याि रचना.  

बराबरी = सिंदलर्भत तािाच्या ियीसमवेत नेमकेपणे असिेिी गलत. 

बल = मखु्यत: आपापल्या ध्वन्यक्षरािंच्या गतीतीि व म त्त्वदशभक आघातािंतीि बदिामळेु लनमाभण झािेल्या ियसिंगीतातीि 

लवर्ागािंना बि म् णतात. 
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बानी = किं ठसिंगीत म् णून ध्रपुद सादर करताना उल्िेििेल्या या प्रकारातीि चार मखु्य शैिी बानी या सिंज्ञेने मखु्यत: दलशभत. 

णबरुद = दवेता, गरुु इ.ना विंदन करणारा रचनेचा लवर्ाग. 

बोल = सािंगीत कल्पनािंचा लवस्तार करण्यासाठी योजिेिे अथभपूणभ वा अथभ ीन अक्षरािंचे एकक. 

भजन = कायभक्रमी मिंचावरून ी सादर  ोणारा र्लिसिंगीताचा एक प्रकार. 

मिंि = मध्य सप्तकातीि र्ड्जाच्या िािचा स्वर वा िािची स्वरमयाभदा. 

मत = लवचारसिंप्रदाय. स्वरूप, वापर व लनयमािंकन या बाबतीत ब ुसिंख्य सािंगीत िक्षणािंचे लनयिंिण करणार े व्यापक सािंगीत 

तत्त्वज्ञान. घराणे या आजच्या सिंकल्पनेची  ी पूवभज सिंकल्पना मानण्यास  रकत ना ी. 

मध्य = उच्च वा नीच स्वरमयाभदािंच्या, वा लवििंलबत व द्रतु ियींच्या दरम्यान असणारी तसचे रचनालवर्ागािंच्या मधिी अवस्था 

लनदलेशत करणारी सिंज्ञा. 

मािंर्ा / मिंर्ा = मध्यलस्थत.  ा सिंज्ञा रचनेच्या मधल्या लवर्ागास उद्देशून. 

मात्रा = आघात असा अथभ िाविा जात असिा तरी मापक एकक असा अथभ अलधक योग्य आ े. सिंगीताची िय लनलित करणार े

सिंगीतात्म कािाच्या प्रवा ाचे लवर्ाजन व मापन करणार ेिघतुम एकक म् णजे मािा. मािा आपल्यािा सिंगीतास पायारू्त िय 

या बाबीकडे नेते. 

मागी = दशेी या अलधक सवभसाधारण व प्रादलेशक सिंगीतास लवरोधसिंबिंधी असे प्राचीन काळातिे, पलवि मानिे जाणार ेसिंगीत. 

मध्ययगुानिंतर  े वगीकरण प्रचारातून गेिे. 

णमश्र = लमश्रणयिु या अथी सिंज्ञा वापरात. एकापेक्षा अलधक रागािंची िक्षणे समालवष्ट करणाऱ या सरुावटीस इ.  ी सिंज्ञा. 

मींड = सरुावटींत वरच्या सरुावरून िािच्या स्वरावर अििंडपणे येणे म् णजे मींड  ोय. गायन-वादनात  ा अििंकार म त्त्वाचा 

मानिा जात असून ज्या वाद्यािंत (उदा.  ामोलनयम, सिंतूर)  ा अििंकार घेणे शक्य ना ी त्यािंच्यावर टीका केिी गेिी आ े.  

मखुडा = सािंगीत कल्पनेच्या प्रत्येक पूणभ लवधानानिंतर येणारा सिंल तेतीि सशब्द सरुावटीचा वाक्यािंश. तबिा व तत्सम इतर 

वाद्यािंत तािचक्राच्या पल ल्या मािेच्या- म् णजे समेच्या आधी वाजलविी जाणारी छोटी रचना म् णजे मिुडा. 

मिुा = रचनाकाराचे नाव ज्यात असते असा रचनेच्या सिंल तेचा लवर्ाग.  

मरुकी = निरिेपणे व नाजकुपणे, तसेच द्रतु गतीने अल्प स्वरािंचा प्रयोग करणारा अििंकार. सगुम सिंगीतप्रकारािंत प्रमिुत: 

वापर.      

मूच्छभना = सात स्वर घेणारा आरो -अवरो , प्रत्येक वेळी नवीन स्वरावरून आरिंर् करून उपिब्ध स्वरग्रामाचा लवस्तार 

करण्यासाठी योजिे जाणार ेतिंि. माि थाट पध्दतीने या तिंिास १६व्या शतकाच्या समुारास मागे सारिे. 

मले = थाट यास समानाथी प्राचीन सिंज्ञा. आरो  व अवरो  यिु, पायारू्त व सजभनक्षम अशी स्वरािंची व्यवस्था.  ी व्यवस्था 

रागाचे वगीकरण शक्य करणारा जनक ग्राम म् णून कायभ करते. रूढ मूच्छभना पध्दतीच्या जागी १५-१६व्या शतकािंत मेि पध्दती 

आिी. प्रत्येक मेि त्यािंतून लनघणाऱ या मखु्य रागाच्या नावे ओळििा जाऊ िागिा. या रागास मेिकताभ म् णत. 
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मो रा = तबिा इ. वाद्याच्या तािचक्राच्या पल ल्या मािेच्या आधी वाजलवण्यात येणारी छोटी रचना. 

रबाब = आज लवशेर् प्रचारात नसिेिे ततवाद्य. याच्या वादन करणाऱ यास रबालबया म् णत. सरोद ह्या वाद्याचे जनकवाद्य म् णून 

मान्यता. 

राग = सािंगीत ग्रामािंतीि परिंपरनेे मान्य स्वरािंची केिेिी लवलशष्ट मािंडणी. ल िंदसु्थानी किासिंगीतातीि सलुनलित लनयमानसुार या 

मािंडणीचा लवस्तार केिा जातो. अरबी व इराणी या स्वरसिं तीवर आधाररत असिेल्या इतर पध्दतीं ून र्ारतीय सिंगीत राग या 

बऱ याच सिंस्काररत सिंकल्पनेमळेु वेगळे पडते. 

रागध्यान = ब ुधा तिंि तत्त्वज्ञानाने पे्रररत व प्रर्ालवत झािेिे रागाचे प्रलतमा म् णून  ोणार े सादरीकरण. रागध्यानाचे वणभन 

करणाऱ या श्लोकािंच्या जोडीने, सिंबिंलधत रागािंचे सादरीकरण अलधक पररणामकारक करता यावे म् णून या प्रलतमािंचे किाकारािंकडून 

लचिंतन अपेलक्षत.  े प्रत्यक्षाशी सिंबध्द अिंग िवकरच मागे पडिे. रागध्यान परिंपरा कािािंतराने रागमािा लचिािंत पररणत. आज 

रागध्यानाचे श्लोक क्वलचतच गायिे जातात. 

रास = नतृ्याचे बोि लवलशष्ट राग-तािािंत लनबध्द करून लसध्द  ोणारा तराण्यासारिा एक दलुमभळ प्रकार. 

रिेा = लवशेर्करून तबिा व पिवाज या अवनध्द वाद्यािंवर प्रयिु  ोणारा, द्रतु गलत वादनप्रकार. 

लिंगडा ध्रपुद = ने मीच्या ध्रपुदापेक्षा अलधक िवचीक, पण ख्यािाइतकी मोकळी नसिेिी ध्रपुदरचना. 

ले रा = तबल्यासारख्या तािवाद्याच्या स्वतिंि वादनासाठी तािाच्या लवर्ाग व िािी-र्रीस स्पष्टपणे दशभलवणारी, न बदिणाऱ या 

सरुावटीची सिंदर्भ चौकट परुलवणारी रचना.  

ििभ = सािंगीत स्वरािंची रचना करण्याचे चार पायारू्त मागभ - स्थायी (लस्थर वा पनुरावतृ्त), आरो ी (वर जाणारा), अवरो ी 

(उतरता) व सिंचारी (ती ींचे लमश्रण असिेिा). 

िादी = लवलशष्ट रागािंत कें द्रस्थानी असणाऱ या स्वरासाठी सिंज्ञा. प्रस्ततु रागातीि ब ुतेक कल्पनालवस्तार या स्वरार्ोवती  

गुिंफिेिे असतात. अनवुादी, सिंवादी व लववादी पा ा. 

िाद्य = सािंगीत वाद्य. शब्दश: अथभ ‘जे बोिते ते’, तर िाक्षलणक अथभ ‘ज्यावर का ी वाजलविे जाते ते’. 

णिभार्ा = मखु्य रागाच्या उपरे्दास लनदलेशणारी प्राचीन सिंज्ञा. 

णिलिंणबत = मिंद ियीतीि. पा ा मध्य व द्रतु. 

णिलिंणबत आलाप = लवििंलबत ियीत सािंगीत कल्पनालवस्तार म् णजे लवििंलबत आिाप. 

णििादी = रागात कमी घेतिा जाणारा, वा वज्यभ असणारा स्वर.  

णिस्तार = स्पष्टीकरण इ. मखु्यत: स्वरधनुसिंबध्द (म् णजे ियीबाबत नसिेल्या) कल्पनािंच्या सिंदर्ाभतीि सिंज्ञा. 

शब्द = सवभसाधारणत: रचना वगैरेंमधीि शब्द असा अथभ. व्यापक तत्त्वज्ञानीय पररपे्रके्षत आकाशाचा धमभ व श्रवणाची प्रतीलत 

म् णजे शब्द असे स्पष्टीकरण करण्यात आिे आ े. 
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शधु्द थाि = शधु्द म् णजे न उतरलविेल्या वा चढलविेल्या स्वरािंचा थाट. 

शरे = गझि या नावाने ओळिल्या जाणाऱ या उदूभ पद्यप्रकारािंतीि लद्वपदी. 

श्रणुत = अलतसूक्ष्म स्वरािंतर. 

र्ाडि = स ा स्वरािंनी यिु.  

सिंचारी = सिंगीतप्रकारािंच्या प्राचीन प्रकारािंत, व आज ी ध्रपुद सिंगीतात सयलुिक असणारा रचना लवर्ाग. स्थायी, अिंतरा, सिंचारी 

व आर्ोग अशी लवर्ागािंची नावे  ोत.  

सिंपूिभ = पायारू्त स्वरग्रामािंतीि सात स्वर. ज्या रागािंत सात स्वर असतात त्यास सिंपूणभ राग म् णतात.  

सिंिादी = रागािंतीि स्वर त्या त्या रागातीि म त्त्वानसुार चार वगाांत लवर्ालजत केिे जातात. वादी  ा सवाांत म त्त्वाचा, व सिंवादी 

त्याच्या िािोिाि म त्त्वाचा मानिा आ े. सिंवादी स्वर  ा वादीबरोबर सिंवाद (र्ड्ज-मध्यम वा र्ड्ज-पिंचम र्ावाने) साधणारा 

असतो. लतसरा वगभ अनवुादी स्वरािंचा- म् णजे रागािंत घेतल्या जाणाऱ या इतर सवभ स्वरािंचा. लववादी  ा चौथा वगभ- यात रागािंत 

वज्यभ वा क्वलचत घेतिे जाणार ेस्वर येतात.  

सिंस्थान = थाट या आधलुनक सिंज्ञेस समानाथी प्राचीन सिंज्ञा. सात स्वरािंपैकी लनवडक स्वर घेऊन वा वगळून, लनलमभतीक्षम चौकट 

तयार करणे  ा अथभ. सिंगीतलनलमभतीत लवस्तार करण्यात येणाऱ या राग-चौकटी यामधून लसध्द केल्या जातात. थाट जसेच्या तस े

सादर केिे जातीि अशी अपेक्षा नसते. सिंगीत सजभनासाठी उड्डाणपीठ म् णून त्याचा उपयोग असतो. या सिंज्ञेचा वापर केल्याने  

१६व्या शतकापयांत रूढ असिेल्या मूच्छभना पध्दतीचा अिंत दशभलविा जातो.  

सम = तािचक्रािंतीि पल िी मािा. प्राचीन परिंपरनेसुार गीतारिंर् व तािचक्र यािंच्या परस्परसिंबिंध तीन प्रकार ेशक्य. सम म् णजे 

स्वरचक्र व तािचक्र यािंचे तिंतोतिंत बरोबर रा णे. आजच्या सिंगीतात सम गाठणे  ा राग वा तािाच्या बिंलदशीच्या लवस्तारलक्रयेतीि 

सवोच्च सौंदयभलबिंद ुमानिा जातो.      

सरगम = सिंगीतग्रामािंत समालवष्ट सवभ स्वरािंचा लनदशे करणारी सिंलक्षप्त सिंज्ञा. किं ठसिंगीतात सािंगीत लवस्तारासाठी योजल्या 

जाणाऱ या एका तिंिाचेल  ते नाव आ े. स्वरनामािंचे नामानसुार गायन करत सािंगीत कल्पनािंना यािंत प्रत्यक्ष केिे जाते.  

सरगमगीत = स्वरनामािंचा रचनाघटक म् णून वापर करून तयार केिेिी सिंगीतरचना. म् णजे या रचनात र्ालर्क शब्द नसून 

केवळ स्वरनामे असतात. 

साथ = सािंगीत लनलमभतीत केिी जाणारी सिंगत – सरुावटींत, ियीच्या अिंगाने, वाद्यािंद्वार ेवा गायनाने. 

सादरा = ल िंदसु्थानी किासिंगीतातीि ध्रपुद प्रकारातीि झपताि तािात बािंधिा जाणारा एक उपरे्द . 

सािन ण िंडोला = पावसाचे स्वागत करणारी गीते अिंतरू्भत असणारा सिंगीतप्रकार. नावात सूलचत केल्याप्रमाणे या गीतािंत अनेकदा 

झोपाळे व त्यािंची आनिंदोत्सवािंतीि रू्लमका वलणभत.  

सीधी = सरि गलत. ियगत व सरुावटीतीि सरळ गलत सूलचत करणारी सिंज्ञा.  

सरु = सािंगीत स्वर.  
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सरुाितभ = रागाच्या गुिंतागुिंतीचा उिगडा व् ावा म् णून स्वरनामािंच्या वापरािंतून लसध्द केिेिी रचना. 

सणुर्र = नादलछद्रािंमधून फुिं क मारल्यामळेु जी वादे्य नादलनलमभती करतात त्यािंना र्ारतीय सिंगीतशास्त्रानसुार सलुर्र म् टिे जाते. 

या वगाभतीि वाद्यािंना वाद्यशास्त्रािंत किं लपतवायसु्तिंर् म् णतात.  

स्थायी = स्वरािंची मूिरू्त रचना या सिंदर्ाभत एिाद्या स्वराचे लस्थर उच्चारण वा त्याच स्वराची पनुरावलृत्त म् णजे स्थायी. तसेच 

रचनेच्या लवर्ागाच्या सिंदर्ाभत पल ल्या लवर्ागाचे स्थायी  े नाव असून सवभसाधारणत: तींत स्वरसप्तकाच्या पूवाभधाभचा शोध 

घेतिेिा असतो.  

स्िर = सािंगीत स्वर (र्ड्ज, ऋर्र् इ.) अथवा र्ालर्क स्वर (असे अ, आ, इ, ई).  

स्िरग्राम = प्राचीन र्ारतीय सिंगीतशास्त्रानसुार पायारू्त स्वरािंची व्यवस्था. ज्या स्वरापासून स्वरग्राम सरुु  ोई त्याच्या 

नावाप्रमाणे र्डजग्राम, गािंधारग्राम व मध्यमग्राम या तीन ग्रामािंचा प्रघात प्राचीन र्ारतात सिंमत. 

स्िराथभ = स्वरनामािंचा वापर करून सिंगीतालवष्कारािंत लसध्द केिेिा एक सिंगीतरचनाप्रकार. ह्यात स्वरनामािंचाच वापर करून 

साथभ काव्यरचना केिेिी असल्याने रचनेतीि स्वर, स्वरनामे आलण उच्चाररत शब्द यािंची सािंगड असते. यािाच बामायना 

अशी ी सिंज्ञा. 

 ोरी =  ोिी म् णून ज्ञात असिेिा रिंगािंच्या उत्सवाचे वणभन करणारी गीते ज्यािंत असतात असा किं ठसिंगीताचा सगुम प्रकार. 

प्राय: िोकसिंगीतातून उदू्भत. किासिंगीतातीि ध्रपुद या सिंगीतप्रकारािंत ी अशा वणभनाची गीते असतात व ती धमार तािात 

असतात, म् णून  ोरी धमार म् णून ओळििी जातात. सगुम सिंगीतातीि  ोरीपेक्षा या रचना अथाभतच लनराळ्या पध्दतीने सादर 

केल्या जातात. या गीतािंत कृष्णाची गोपींबरोबरची रिंगािंचा िेळ असिेिी पे्रमक्रीडा साजरी करतात. 
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िीपा 

 

मेल 

सिंज्ञेचा अथभ सर्ा, मीिन, एकि येणे असा असून ल िंदी शब्द लमिना यापासून त्याची व्यतु्पलत्त िागू शकते. सिंगीतशास्त्रािंत 

त्याचा िास अथभ आ े. आधारस्वरापासून त्याच्या अष्टमस्वरापयांतच्या सात पायारू्त स्वरािंची, क्रमयिु, आरो ी व अवरो ी, व 

लनलमभतीक्षम व्यवस्थेत पररणती  ोईि अशा रीतीने स्वरािंना एकि आणणे म् णजे मेि  ोय.  

१३३६ मध्ये लवजयनगरच्या साम्राज्याच्या स्थापनेस कारणीरू्त असणाऱ या स्वामी लवद्यारण्य यािंनी  ी सिंकल्पना 

पल ल्याने वापरिी. त्या काळी दशेात प्रचलित असिेल्या ५० रागािंची त्यािंनी लनलिती केिी. प्रचलित सिंगीतशास्त्रीय ग्रिंथ व त्यात 

अनसुरिेिी रागािंतगभत स्वरािंतरािंची व्यवस्था िावण्याची पध्दलत रूढ रागािंचे स्पष्टीकरण करू शकत ना ीत असे त्यािंच्या िक्षात 

आिे. वीणेवरीि स्वरािंतरािंची व सिंबिंलधत पडद्यािंची मािंडणी याच्या आधार े त्यािंनी एका सप्तकके्षिाची अशी लवर्ागणी केिी की 

त्यामळेु सवभ १२ स्वर एकाच सप्तकके्षिात स्थापणे शक्य झािे. रागासाठी आवश्यक ती सप्तकके्षिाची प्रस्ततु मािंडणी मेि म् णून 

ओळििी जाते. 

पूवीच्या मूच्छभना पध्दतीत सप्तकके्षिािंचा आरिंर्ाचा स्वर बदिून इष्ट ते स्वर लमळवणे सिंर्व  ोते. मेि पध्दतीने या 

पूवीच्या पध्दतीस मागे टाकिे. थाट व सिंस्थान या मेि सिंज्ञेस समानाथी सिंज्ञा  ोत. 

 

राग-राणगिी िगीकरि 

मध्ययगुात वाढत्या रागसिंख्येचे वगीकरण करण्याचा एक मागभ राग-रालगणी असे वगभ तयार करणे  ा  ोता. राग-रालगणी  ी 

सिंज्ञा अनेक पातळ्यािंवर वावरते. आध्यालत्मक पातळीवर  ी सिंज्ञा लशव-शलि वा परुुर्-प्रकृलत या जोड्यािंचे प्रलतलबिंब  ोय, तर 

सिंगीतात ती मदाभनी व जनानी तत्त्वे दशभलवते.  

सिंगीतशास्त्रीय परिंपरा ६ राग व ३० रालगणींचा उल्िेि करते. नाट्यशास्त्रातीि नायक-नालयका रे्दाचा ी प्रर्ाव या 

लवचारावर पडिेिा असणे शक्य आ े. 

रागािंपासून रालगणी वेगळ्या करण्यासाठी वेगवेगळ्या कािािंत वेगवेगळे लनकर् पढेु करण्यात आिे आ ेत. त्यापैकी का ी 

म त्त्वाचे असे - 

१. मूळचे स ा ऋतसुिंबध्द ते राग, व बाकीच्या रालगणी  ोत. 

२. द्रतुगती व चिंचिप्रकृती रालगणींपेक्षा सिंथ ियीत चािणार ेव गिंर्ीर प्रकृती राग लनराळे पडतात. 
३. राग-रालगणींच्या नावािंवरूनच त्याच्या लििंगरे्दाचा उिगडा  ोतो. 

४. रालगणींमधीि स्वरािंतर ेि ान असून रागािंची मोठी असतात.  
लचिे रिंगलवणे वा तत्सम इतर कायाांत जरी या वगीकरणाची मदत  ोत असिी तरी प्रत्यक्ष व्यव ारात या वगीकरणािा 

का ी रू्लमका लदसत ना ी. 

 
श्रुती उपपत्ती 

एका स्वराष्टकाच्या मयाभदते व्यव ायभ, ओळिण्याजोग्या आलण मापण्यासारिी सिंख्येने २२ सूक्ष्म स्वरािंतर ेअसतात  ी 

प्रलसध्द र्ारतीय रू्लमका प्रस्ततु लसध्दािंताद्वार ेमािंडिी जाते. 

सािंगीत ग्रामातीि क्रमाने वाढणारी तारता व स्वर मापण्यासाठी जे िघतु्तम एकक मानिे जाते त्यास श्रलुत असे म् णतात. 

श्रलुत यास तसे म् णतात कारण लतची लनलिती मखु्यतः तीक्ष्ण श्रवणशिीद्वार े ोते. श्रतुी सिंख्येने बावीसच का याचे लनणाभयक 

उत्तर अजून लदिे गेिेिे ना ी. परिंपरनेे २२ श्रतुी पाच वगाांत लवर्ागल्या जातात. 

श्रतुी उपपत्तीच्या सवभ म त्त्वाच्या अिंगािंलवर्यी कटोकटीचे वाद आज ी िेळिे जातात. पैकी का ी अिंगािंची सारािंशाने नोंद 

अशी - 
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१. श्रतुी समान नसतात. 

२. प्रत्येक स्वर आपल्या पल ल्या श्रलुतवर स्थालपत  ोतो. 

३. या उपपत्तीचा अथभ मानस-ध्वलनशास्त्रीय लववेचनाने िावता येतो.  

४. पािात्त्य स्वरग्रामाचे ध्वलनशास्त्रीय स्पष्टीकरण आलण श्रतुी उपपत्ती यािंचे सामिंजस्य प्रस्थालपत केिे तर पािात्यािंचा 

नैसलगभक स्वरग्राम व ल िंदसु्थानी  लबिावि थाट  े जळुतात असे दािलवता येईि. 

या लवधानािंच्या नेमकी उिट जाणारी मतेल  मािंडिी गेिी आ ेत.  

 

स्िाफ नोिेशन 

सािंगीत तपशीि लचन् े, अक्षर ेवगैरचे्या सा ाय्याने पािात्त्य परिंपरते लवकलसत झाल्याप्रमाणे लिल ण्याच्या प्रघातास स्टाफ 

नोटेशन म् णतात. या पध्दतीत उभ्या व आडव्या ररे्ा, व त्यामधीि जागा म त्त्वाच्या रू्लमका बजावतात. सातव्या शतकापासून 

उत्क्रािंत  ोत आिेल्या या सूक्ष्मलवस्ततृ पध्दतीच्या आजच्या रूपात इतर अनेक सिंगीतपध्दतींचे िेिन करण्याची क्षमता आ े. 

स्वरिेिन  े दशेातीि सािंगीत सिंस्कृतीचे पढुारिेपण दािलवण्यासाठी अत्यावश्यक मानिे गेल्याने लिलटश कािििंडात पािात्त्य 

स्टाफ नोटेशनच्या प्रर्ावािािी उघडपणे आडव्या स्वरिेिनाच्या र्ारतीय परिंपरते बरचे बदि करण्यात आिे.  
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डॅलनएि,ु अ ॅिें. णद रागाज् ऑफ नॉदभनभ इिंणडअन म्यूणर्क, बॅरी रॅडलक्िफ, ििंडन, १९६८. 

जयराजर्ॉय, एन्. ए. णद रागाज् ऑफ नॉदभनभ इिंणडअन म्युणर्क - दअेर स्ट्रक्चर अ ॅन्ड इिोल्यूशन, फेबर अ नॅ्ड फेबर, ििंडन, 

१९७१. 

ताल 

शमाभ, र्गवतशरण. तालप्रकाश, सिंगीत कायाभिय,  ाथरस, १९७८. 

आिाज जोपासना शास्त्र 

दवेधर, बी. आर.् आिाज साधना शास्त्र, मिंगि प्रकाशन, नागपूर, १९७९. 

स्िरणलपी 

कोएिरूटर, एच्. जे.  पाश्चात्त्य सिंगीत और उसकी स्िरणलपी, र्ार्ािंतर - दीपािी नाग, सिंगीत नाटक अकादमी, न्य ुलदल्िी, 

१९७३. 

घरािी 

दशेपािंडे, वामनराव. इिंणडअन म्युणर्कल टॅ्रणडशन्स ्- अ ॅन इस्थणेचक स्िडी ऑफ घरानाज् इन ण िंदसु्थानी म्युणर्क, र्ार्ािंतर 

एस् एच् दशेपािंडे, पॉप्यिुर प्रकाशन, मुिंबई, १९७३. 

लविायत  ुसेन िान. सिंगीतज्ञों के सिंस्मरि, सिंगीत नाटक अकादमी, न्य ुलदल्िी, १९५६. 

धु्रपद 

धोंड, एम्. वी. प्रबिंध, ध्रपुद, ख्याल, मुिंबई मराठी ग्रिंथ सिंग्र ािय, मुिंबई, १९७५. 

ठुमरी 

वाजपेयी र्ारतेन्द.ु ललनणपया की ठुमरीया,ँ उ. प्र. सिंगीत नाटक अकादमेी, ििनौ, १९७७. 
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तेििंग गिंगाधरराव (सिंपालदत). ठुमरी सिंग्र , उ.प्र. सिंगीत नाटक अकादमी, ििनै, १९७७. 

 

 

चररत्रग्रिंथ 

गगभ, िक्ष्मी नारायण.  मार ेसिंगीतरत्न, सिंगीत कायाभिय,  ाथरस, १९७८. 

चौबे, सशुीिकुमार. ण िंदसु्थानी सिंगीत के रत्न, उत्तर प्रदशे ल न्दी ग्रिंथ अकादमी, ििनौ, १९७६. 

जरीवािा, जयलन्तिाि एस्. अबदलु करीम खान - द मनॅ ऑफ द िाईम्स - लाईफ अ ॅन्ड आिभ ऑफ ए ग्रेि म्युर्ीणशअन, 

मुिंबई, १९७३. 

जोशी, जी. एन्. डाउन ममेरी लेन, ओररएन्ट िॉ िंगमन्स, मुिंबई, १९८४. 

ठाकुर, ओ िंकारनाथ. िाग्गयेकार, बनारस ल िंद ुलवद्यापीठ,  

दवेधर, बी आर.् थोर सिंगीतकार, अलिि र्ारतीय गािंधवभ म ालवद्यािय मिंडि, मुिंबई. 

दवेधर, बी आर.् णिष्िु णदगिंबर पलुस्कर. दवेधर स्कूि ऑफ इिंलडअन म्यलुझक, मुिंबई, १९७१. 

नाडकणी, मो न. अ ॅि णद सेंिर, अल्िाउद्दीन िान सिंगीत अकादमी, र्ोपाि, १९८२. 

नाडकणी, मो न. भीमसने जोशी - द मनॅ अ ॅन्ड ण ज् म्युणर्क, लप्रझम कॉम्यूलनकेशनस्, मुिंबई, १९८३.  

र्ट्टाचायभ, तरुण. उस्ताद अल्लाउद्दीन खान अ ॅन्ड ण ज म्युणर्क, बी. एस. शा  प्रकाशन, अ मदाबाद, १९७९. 

भातखिंड ेस्मणृत ग्रिंथ, इिंलदरा किा सिंगीत लवर्श्लवद्यािय, िैरागढ, १९६६. 

लमत्ति, प्रर्दुयाि. सिंगीताचायभ बैजु और गोपाल, साल त्य सिंस्थान, मथरुा, १९६१. 

लमश्रा, सशुीिा. ग्रेि मास्िसभ ऑफ ण िंदसु्थानी म्युणर्क,  ेम पलब्िशसभ, न्य ुलदल्िी, १९८१. 

राघवन् वी. द ग्रेि इिंणिग्रेिसभ, गवनभमेंट ऑफ इिंलडया, १९७९. 

राव, एन् जयविंत. खाणदम  ुसने खान सजनणपया, सजन लमिाप, मुिंबई, १९८१. 

ररजवी, डॉिी. ग्रेि म्युणर्शीअन्स ऑफ इिंणडया, इिंलडया बकु  ाउस एज्यकेुशन ट्रस्ट मुिंबई, १९७२. 

वाजपेयी, अशोक. कुमार गिंधिभ, राजकमि प्रकाशन, न्य ुलदल्िी, १९८२. 

शिंकर, रवी. माय म्युणर्क माय लाईफ. कॅप्टन लि. ििंडन, १९६९. 

शिंकर, राजेन्द्र. उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, एस् एस् बाटिीवािा, मुिंबई, . 

लसिंग, नैना आर.् मशु्ताक  ुसने खान, सिंगीत नाटक अकादमी, न्य ुलदल्िी, १९८४. 

 

िाद्यसिंगीत आणि सािंगीत िादे्य 

चक्रवती, इिंद्राणी. स्िर और रागों के णिकास में िाद्यों का योगदान, चौििंबा ओररएिंटालिआ, वाराणशी, १९७९. 

दवे, बी चैतन्य. भारतीय िाद्य, म ाराष्ट्र साल त्य सिंस्कृती मिंडळ, मुिंबई, १९७६. 

कोठारी, के. एस्. इिंणडअन फोक म्युणर्कल इिंस्टु्रमेंिस,् सिंगीत नाटक अकादमी, लदल्िी, १९६८. 

लमश्रा, िािमलण. भारतीय सिंगीत िाद्य, र्ारतीय ज्ञानपीठ, लदल्िी, १९७३.



 

  

© Dr Ashok Da Ranade Merorial Trust 85 

 

ध्िणनमणुिका सूची 

घरािी  

ग्िाल् रे घरािे 

पिंणडत कृष्िराि शिंकर HMV ECSD २४५३ 

राग तोडी – िाि मनावन मै चिी (लतिवाडा), राग  मीर – साच सूरन गाये (एकताि) 

टप्पा काफी – ओ लमया जानेवािे (पिंजाबी) 

आग्रा घरािे 

फैय्याज खान HMV EALP १३९६ 

राग र्िंकार – ख्याि, राग दसे –  ोरी ठुमरी 

लताफत  ुसने खान HMV ECSD २७५९ 

राग प्रदीपकी – दिेो री एक जोगी (एकताि), मोर ेअिंगनवा आवो जी (लिताि) 

राग बागेश्रा ब ार – जा जा र ेकगवा (एकताि) ऋत ुबसिंत (लिताि)  

जयपूर घरािे  

मणल्लकाजुभन मन्सूर EMI PSLP १३८२ 

राग यमनी लबिावि – आिी री कतवे गये, राग लब ागडा - ये प्यारी पग  ोिे 

पणतयाळा घरािे  

बड ेगलुाम अली खान EALP १२६५ 

राग दरबारी कानडा, राग कौशी धानी 

नजाकत अली अणि सलामत अली ७EPE १२२४ 

राग मािकिं स, ठुमरी प ाडी 

णकराना घरािे  

अब्दलु करीम खान ३३ECX ३२५३ 

राग बसिंत, जोलगया, राग शिंकरा, पे्रम सेवा शरण, चिंलद्रका  ा जण ु 

राग शधु्द कल्याण, उगीच का कािंता, राग रै्रवी ठुमरी – जमनुा के तीर 

अब्दलु ि ीद खान HMV ECLP २५४१ 

राग पटदीप - लपया न ी आये, राग मिुतानी – जा को मना, राग दरबारी कानडा – गमुानी जगत 

रामपूर स स्िान घरािे 

मशु्ताक  ुसने खान EMI ECLP २६६८ 

राग लब ाग - ख्याि आलण तराणा, राग दशे - तराणा, सरपरदा लबिावि – टप्पा, राग लजिा ठुमरी 

णनसार  ुसने खान HMVECLP २२६० 

राग अर्ोगी, राग गोवधभन तोडी 

गलुाम मसु्तफा खान ECSD २४७१ 

राग रू्पाि तोडी, राग बागेश्री, राग सरस्वती, राग नायकी कानडा 

 फीज अ मद खान POLYDOR २३९२९३१ 

राग बसिंत मिुारी, रसरिंजनी, श ाणा (तराणा), रै्रवी ठुमरी 

इिंदोर घरािे 

अमीर खान HMV ECLP २७६५ 

राग लबिासिानी तोडी, राग अर्ोगी  

मिेाती घरािे 

मणिराम, प्रतापनारायि, पिं. जसराज HMV ECSD २७६७ 
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राग जोग, राग धनाश्री  

सिंगीतप्रकार  

ध्रपुद धमार 

नसीर मोइनदु्दीन डागर ि नसीर अमीनदु्दीन डागर HMVEALP १२९१ 

राग दरबारी कानडा - आिाप व धमार, अडाणा - ध्रपुद  

 

ख्याल – घरािे या शीर्भकाखाली पा ा  

 

तरािा  

मशु्ताक  ुसने खान EMI ECLP २६६८ 

राग दशे 

मोगबुाई कुडीकर REGAL EIRZ १७ 

राग यमन, राग बागेश्री 

िप्पा 

पिंणडत कृष्िराि शिंकर HMV ECSD २४५३ 

राग काफी - ओ लमया जानेवािे  

णसध्दरे्श्री दिेी HMV ECSD २५२० 

राग अडाणा ब ार 

ठुमरी  

रसूलन बाई HMV ECLP ४१५४३ 

राग रै्रवी – रस के र्र ेतोर ेनैन (जत ताि)       

णसध्दरे्श्री दिेी HMV ECSD २५२१ 

राग िमाज - जावो बिम ना ी बोिो              

दादरा  

णसध्दरे्श्री दिेी HMV ECLP ४१५४३ 

तरपे लबन बािम मोरा लजया, चमकन िागो लबिंलदया                    

सािन 

बेगम अख्तर POLYDOR २३९२८३८ 

पलपया धीर ेधीर ेबोि  

भजन 

ओिंकारनाथ ठाकुर COLUMBIA ३३ECX ३३०१ 

मै न ी मािन िायो 

बड ेगलुाम अली खान ODEON MOAE ५००४ 

 री ओम् तत्सत् 

कव्िाली 

इक्बाल, अफजल आणि साब्री EMI S /MDCE ४००३ 

आर्ाद युसफु कव्िाल  HMV ७EPE १४३१   

 

िादे्य  

रुि िीिा 
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णर्या मोइनदु्दीन डागर HMV ECSD १३७० 

राग चिंद्रकिं स व जोग                 

णिणचत्र िीिा 

अ मद रर्ा खान HMV S/७LPE ४०१३ 

राग मारु लब ाग लिताि, ठुमरी लमश्र गारा 

अब्दलु अर्ीर् खान HMV ८-१५४०० 

राग रै्रवी आलण लपि ु 

सरुब ार 

इम्रत खान HMV EASD १३७० 

राग मारवा 

सरोद 

अली अकबर खान EP७EPE १२०९EMI 

राग र्ीमपिासी तोडी व मािकिं स  

अमजद अली खान EP ७EPE १२०९ EMI 

राग श ाणा व लतिक कामोद  

णसतार  

णिलायत खान HMV ASD २३४१ 

राग अ ीर रै्रव व िमाज  

रणि शिंकर HMV ASD २३४१ 

राग िमाज व िलित  

सिंतूर 

णशि कुमार शमाभ HMV ECLP २३४६ 

राग िित, धनु रै्रवी, किावती, धनु प ाडी 

णगिार 

णिर्श्मो न भट्ट HMV ७EPE १४९३ 

राग दशे व प ाडी 

मेंडोणलन ि बािंसरी  

खगने ड ेि नगेन ड ेHINDUSTAN १३०७-०००१ 

िॉयलीन 

गजाननराि जोशी HMV ७EPE १२४७ 

राग िमाज व  िंसलकिं लकणी 

िी. जी. जोग EMI ECSD ४१५०१ 

राग लझिंझोटी व अडाणा  

सारिंगी 

बुिंद ुखान HMV २ MR २३८ 

राग दरबारी व मािकिं स 

राम नारायि 

राग यमन, कोमि ऋर्र् आसावरी 

राग दशे व रुपकिी 

इसराज 
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आणशर् बिंदोपाध्याय EMI SENGE ११०१२ 

जौनपरुी व लब ाग  

बािंसरी 

पन्नालाल घोर् EALP १२५२ 

राग यमन व श्री 

श नाई 

णबसणमल्ला खान ECSD २६२५ 

लबिासिानी तोडी व रागेर्श्री 

णपआनो 

िी. बलसारा EMI EAD १४०४ 

चारुकेशी व लमश्र लपि ु

 ामोणनयम 

ज्ञान प्रकाश घोर् HMV EALP १३२० 

जोग, लपि,ु तोडी, रै्रवी  

जलतरिंग 

ण मािंश ुणिर्श्ास HMV ECLP २३६१ 

दगुाभ, रू्पाि तोडी 

पखिाज 

अजुभन शजेिळ EMI ECSD २९८४ 

चौताि व धमार                   

तबला  

अ मदजान णथरकिा HMV ७EPE १२५४ 

एकताि व झपताि                 

ड्रम्स ऑफ इिंणडया HMV ECSD २३६२ 

 

 

 

 


