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प्रास्ताहवक 

लोकसंगीताचा अभ्यास करू लागताच, लनदान र्ारतात, एक गोष्ट जाणव ू

लागत.े अशा अभ्यासास आवश्यक त्या औपपलत्तक, शास्त्रीय चौकटीचा अर्ाव ही 

ती बाब होय. राजस्थानसारख्या काही प्रांतांत लोकसंगीताचे नमनुे इत्यादी गोळा 

करण्याचे काम खपूच इमाने-इतबारे िाले आह.े पण ललखाणात वणभनात्मक र्ागाचे 

प्रमाणच जादा. शास्त्रीय ललखाणाची उणीव र्रून काढण्याचे अलधक कसोशीचे 

प्रयत्न िाले पालहजते. 

प्रस्ततु प्रयत्नात श्री. दगुाभबाई र्ागवतांचे मागभदशभन लार्ले याचा अलर्मान 

वाटतो. मलुद्रते तपासण्याचे लकचकट काम माि े लमत्र प्रा. लमललंद मालश े यांनी 

मनःपवूभक पार पाडले आह ेत्याबद्दल आर्ार. 

- अशोक दा. रानडे 
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गं्रथहनहमिती योजनेसंबंधी थोडेसे 

मातरृ्ाषेतून लदलेले लशिण ह े जास्त प्रर्ावी आलण उपयकु्त असते यालवषयी आता दमुत होण्याच े कारण नाही. 

महाराष्ट्ट्रातील महालवद्यालयीन लशिण घणेाऱयांची संख्या दरसाल वाढते आह.े लशिणाचा प्रसार स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण 

र्ागांत मोठ्या प्रमाणावर िाला आह.े महाराष्ट्ट्रातील दहा लवद्यापीठांतील महालवद्यालयांची संख्या बरीच वाढली आह.े या 

लवद्यापीठांतील बहुसंख्य लवद्याथी मराठी माध्यमातनू लललहण्याच्या सवलतीचा उपयोग करून घतेात. काही लवद्यापीठांनी मराठी 

माध्यमाचा अलधकृतपण े स्वीकारही केला आह.े थोडक्यात प्रादलेशक माध्यमाच्या लवकासाबरोबर प्रादलेशक गं्रथांची लनकड 

लनतांतपण े र्ास ूलागली आह.े प्रादलेशक र्ाषेतून गं्रथलनलमभतीचे प्रमाण वाढले आह,े ह े जरी खरे असले तरी आवश्यक त्या 

लवषयावर अलधकारी आलण अनरु्वी लेखकांकडून असे ललखाण फार अल्प प्रमाणात िाल्याच े आढळून येते. तसेच काही 

लवषय ऐलच्छक स्वरूपाचे असतात. त्यांना लवद्यार्थयाांची संख्या कमी असल्यामळेु प्रकाशक अशा लवषयांवरील पसु्तके 

काढण्यास धजावत नाहीत. याचा पररणाम त्या लवषयाच्या लवकासावर होतो. 

प्रादलेशक र्ाषेचा माध्यम म्हणनू वापर मोठ्या प्रमाणावर व्हावा व त्यासाठी आवश्यक सालहत्य लनमाभण व्हावे या 

उदात्त हतेूने पे्रररत होऊन कें द्रीय लशिण मतं्रालयान ेसवभ राजयांना या कायाभसाठी र्रपरू आलथभक साहाय्य दऊे केले. प्रादलेशक 

र्ाषांतून सवभ लवषयांसाठी पाठ्यपसु्तके तयार करण्यासाठी कें द्राच्या लशिण लवर्ागान ेएक स्थलू योजना तयार केली असनू त्या 

योजनेचा तपशील ठरवनू ती अमलात आणण्याच ेकाम प्रत्येक राजयातील शासन व लवद्यापीठे यांजकडे सोपलवले आह.े 

महाराष्ट्ट्र राजयान ेया योजनचेा स्वीकार करून मराठी माध्यमातनू गं्रथलनलमभती करण्याच्या उलद्दष्टान ेएक स्वतंत्र व 

स्वायत्त मंडळ स्थापन करण्याचे ठरलवले व त्यानसुार १९ माचभ १९६९ रोजी महाराष्ट्ट्र लवद्यापीठ गं्रथलनलमभती मंडळाची स्थापना 

िाली. या मंडळाच्या मध्यवती सलमतीवर महाराष्ट्ट्रातील सवभ लवद्यापीठाचे कुलगरुू, त्याचप्रमाण े कें द्रीय लशिण लवर्ाग, 

लवद्यापीठ अनदुान मंडळ व महाराष्ट्ट्र शासन लशिण लवर्ाग यांच ेतसेच इलंडयन इलन्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजीच ेएक प्रलतलनधी 

असे सर्ासद आहते. 

मध्यवती कायाभलयाची जबाबदारी नागपरू लवद्यापीठान ेउचलली. प्रत्येक लवद्यापीठान ेकाही लवषयांची जबाबदारी 

उचलावी असे ठरवनू लवषयांची लवर्ागणी करण्यात आली आलण या मंडळाच्या कायाभला प्रारंर् िाला. 

प्रत्येक लवषयासाठी एक 'लवषय सलमती' नेमण्यात आली. या 'लवषय सलमती' वर लवद्यापीठातील त्या त्या 

लवषयाच्या अभ्यास मंडळाच्या अध्यिांची अथवा लवद्यापीठाने सचुलवलेल्या प्रलतलनधीची सर्ासद म्हणनू लनयकु्ती करण्यात 

आली. यामळेु लनरलनराळ्या लवद्यापीठांतील अभ्यासक्रम, त्यांच्या गरजा यांचा साकल्यान े लवचार होण ेसलुर् िाले. प्रत्येक 

'लवषय सलमती' ह्या पाठ्यपसु्तक लनलमभतीच्या कायभक्रमातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आह.े लवद्यापीठात व संलग्न 

महालवद्यालयात काम करणारे प्राध्यापक व इतर तजञ अनरु्वी लेखक व गं्रथ लनलमभती मंडळ या सवाांना एकत्र जोडणारा तो 

महत्त्वाचा दवुा आह.े गं्रथलनलमभती मडंळाचे महत्त्वाच ेकायभ या लवषय सलमतीच्या माफभ तच सरुू िाले आह.े 

'संगीतशास्त्र' हा लवषय मुंबई लवद्यापीठाकडे सोपलवलेला असनू त्यासाठी खालील तजञांची लवषयसलमती नमेलेली 

आह:े प्रा. अ. दा. रानडे (लनमतं्रक) मुंबई, प्रा. प्र. नी. खडेनवीस, नागपरू, श्रीमती मधवंुती एम.् लमराशी, मुबंई, श्री. व्ही. डी. 

घाटे, पणु,े डॉ. एस. आर. नाईक, धळेु, श्री. व्ही. आर. आठवले, मुंबई. 

आपल्या लवषयात सवभ लवद्यापीठांत प्रचललत असलेल्या अभ्यासक्रमांच ेपररशीलन करून संयकु्त अभ्यासक्रमाचा 

एक आराखडा तयार करणे, योग्य लेखकांची लनवड करण,े लेखनासंबंधी त्यांना मागभदशभन करण,े लेखन मदुतीत परेु करवनू 

घणे,े लेखन लनदोष व्हावे म्हणनू त्या लवषयातील तजञांची तपासणीसाठी लशफारस करण े इत्यादी महत्त्वाची काम े लवषय 

सलमतीकडे सोपलवली आहते. 

लसद्ध िालेले गं्रथ छापनू घऊेन प्रकालशत करण्याची व्यवस्था, मंडळाने आता त्या कामासाठी एक स्वतंत्र प्रकाशन 

सलमती नमेनू केलेली आह.े 

प.ु स. मेन े

कायभकारी अध्यि, 

महाराष्ट्ट्र लवद्यापीठ गं्रथ लनलमभती मंडळ 
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प्रकरि पहिले 

लोकसगंीताचे वाढते महत्त्व 

 

अलीकडे लोककलांची लोकलप्रयता वाढती आह.े शासनसंस्था, वगेवगेळ्या ञानशाखांचे अभ्यासक, 

संगीत, नतृ्य इत्यादी कलांतील अलर्जात वा शास्त्रीय म्हणनू गणल्या जाणाऱया प्रकारांचे अभ्यासक आलण सवभसामान्य 

जनता - सवाांनाच लोककलांचे आकषभण अलधक वाटू लागले आह.े यास लोकसंगीताचा काही अपवाद नाही. 

संगीतकार, संगीत लदग्दशभक, सामालजक शास्त्रांचे अभ्यासक इत्यादींची लोकसंगीतातली आस्था वाढली आह.े अर्गं, 

र्जन,े लावण्या इत्यादी लोकसंगीताच्या लवलशष्ट प्रकारांचा सढळ लकंवा प्रासंलगक वापर लचत्रपट, नाट्य इत्यादींमध्य े

होत होता एवढेच नव्ह ेतर शास्त्रीय संगीताच्या बैठकीतही अर्गं वगरैेंचा लशरकाव पवूीच िालेला होता. पण तरीही 

लोकवाद्य,े लोकधनुा, लोकसंगीतातील लयींचे खटके, त्यांतील शब्दरचना यांची वलैशष््टये कायम राखनू त्यांचा 

व्यापक उपयोग करण्याचे प्रयत्न हल्ली-हल्लीच होत आहते. याहीपेिा महत्त्वाची घटना अशी की लोकसंगीत हा 

नेटाने आलण सखोल अभ्यास करण्याचा लवषय आह े याची आता जाणीव होऊ लागली आह.े आजपयांत होत 

असलेला लोकसंगीताचा अभ्यास आलण आता अलर्प्रेत असणारे त्या अभ्यासाचे स्वरूप यात मलूर्तू स्वरूपाचा 

फरक आह.े 

लोकसगंीताच्या अभ्यासाच्या बदलत्या णदशा 

आजपयांत लोकसंगीताचा अभ्यास कसा होत होता याचा लवचार करू लागलो तर काही लवशेष लिात 

येतात. आजपयांतचा अभ्यास जास्त करून सालहत्यानसुारी होता असे म्हणता येईल. या तऱहचे्या सालहत्यानसुारी 

अभ्यासात लोकसंगीताच्या अस्सल संलहता लमळलवण,े त्यातील सालहलत्यक दृष््टया सुंदर वा कलात्मक वाटेल असा 

र्ाग बाजलूा काढून त्याचे लववचेन करण े यांचा मखु्यत्वेकरून समावेश होई.1 हा सालहत्यानसुारी अभ्यास बहुधा 

सालहलत्यकच करीत हहेी ओघानेच आले. 

याच अभ्यासाचा एक पोटलवर्ाग म्हणनू लोकगीतांच्या र्ालषक अभ्यासांचा लनदशे करता येईल. लवलशष्ट 

लोकर्ाषचेी व्याकरणी वलैशष््टये वा संकेत, लतच्या गद्य व पद्य आलवष्ट्कारांतील फरक, दोन्ही आलवष्ट्कारांतनू हाती 

लागणारे त्या लवलशष्ट र्ाषार्ेदाचे तलुनेने पक्के असणारे स्वरूप इत्यादी लवषय या अभ्यासात येत. अथाभत र्ालषक, 

सालहलत्यक अभ्यासातही लोकगीतांतील छंदांचा आलण पररणामत: त्यातील लयबंधाचा लवचार होई. पण संगीताच्या 

दृष्टीने अभ्यास करावयाचा म्हटल्यास याहून बरेच पढुे आलण तेही पद्धतशीरपण ेजायला हव.े याचा अलधक लवचार पढु े

आला आह.े 

                                                           
1 "... जो भी लोकगीतोों की पुस्तकें  हमें उपलब्ध हुअी उन में गीतोों के साहहत्यिक कलेवर (literary content) तथा उन के 

सामात्यजक अध्ययन के अलावा कुछ भी नही ों हमला । ... इन पुस्तकोों में लोकगीतोों का पाठ्यस्वरूप हमें अवश्य दृहिगत हुआ, परोंत ु

उन का श्राव्य स्वरूप हिन छुआ ही रह गया ।" - देवीलाल सामर (सामर), लोकधमी प्रदर्शनकारी कलाएँ, १९६८, पृ. ३. 
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लोकगीतांकडे पाहण्याची आणखी एक दृष्टी काही प्रमाणात आढळते ती मानववशंशास्त्र, समाजशास्त्र 

इत्यादी शास्त्रांच्या अभ्यासकांत होय. मानवाच्या जीवनाचा समग्रतेने अभ्यास करण्यास प्रवतृ्त िालेल्या या शास्त्रांच्या 

अभ्यासकांना संस्कृतीचा फार मोठा र्ाग संगीत व्यापीत असल्याचा प्रत्यय येण े अपररहायभ होते. त्यामळेु त्यांनी 

आपापल्या दृष्टीने आलण आपापली अभ्यासतंते्र वा साधने वापरून लोकगीतांकडे (व काही प्रमाणात 

लोकसंगीताकडेही) पालहले. लोकजीवनातील महत्त्वाचा धागा म्हणज े लोकसंगीत, आलण लोकसंगीत लनमाभण 

करणाऱया, जतन करणाऱया, त्याचे वहन करणाऱया संस्था म्हणज ेउत्सव, धमभलवधी इत्यादी-अशा लदशनेे या शास्त्रांचे 

अभ्यास चालले. एक पररणाम असा िाला की या अभ्यासांचे लनष्ट्कषभ त्या त्या शास्त्राच्या पररघापरुते मयाभलदत रालहले 

आलण त्या त्या शास्त्राच्या पररर्ाषते मांडले गलेे. लोकसंगीताचा संगीत म्हणनू अभ्यास करताना आवाका, पद्धती 

आलण लनष्ट्कषभ इत्यादी सवभच बाबतीत लचत्र वगेळे राहते. 

अथाभत लोकसंगीताच्या काही घटकांचा सांगीलतक दृष््टया अभ्यास िाला; नाही असे नाही. उदाहरणाथभ, 

काही लोकगीतांचे स्वरलेखन केले गलेे, लवलवध लोकवाद्यांची मालहती वळेोवेळी सलचत्र प्रलसद्ध िाली, लोकगीतांतील 

लयबंधांचाही लवचार व उपयोग िाला. पण ह े सवभ अभ्यास व उपयोग सटेु सटेु िाले. उदाहरणाथभ एखाद्या 

लोकगीताचा गीत म्हणनू अभ्यास करतानाही लोकसंगीत ह े नतृ्यादी कलांसमवतेच अभ्यासले गलेे पालहज े अशी 

जाणीव नसल्यास त्या गीताचे काही सांगीलतक लवशेषही नजरेतनू सटुण्याची शक्यता असते. लोकसंगीताचा उद्भव, 

त्याचा प्रयोग आलण त्याचा प्रचार व जतन या साऱयांबाबतीत लोकसंगीताचा इतर कलांशी असलेला संबंध इतका 

लनकटचा आह ेकी लोकसंगीताला वगेळे काढून त्याचा अभ्यास करण ेह ेफसव ेठरण्याची शक्यता आह.े लचत्रीकरण, 

ध्वलनमदु्रण आलण नतृ्याचेही एका लवलशष्ट मयाभदपेयांत लेखन करण्याची अद्ययावत साधने व पद्धती आता उपलब्ध 

आहते ह ेलिात घेता लोकसंगीताचे दशभन त्याच्या नैसलगभक व जन्मजात अशा कलासंदर्ाभत घणे ेओघानेच येते. या 

अभ्यासात लोकसंगीताचा लवचार कृलत्रमतेच्या दोषापासनू जास्तीत जास्त मकु्त राहण्याची शक्यता असते. सामालजक 

शास्त्रांनी लोकसंगीताला एकंदर जीवनाचा संदर्भ लदला, पण इतर कलालवष्ट्कारांचा लदला नाही. आज होणाऱया 

लोकसंगीताच्या अभ्यासात ही उणीव दरू करता येण्यासारखी आह.े 

लोकसंगीताचा आदशभ अभ्यास म्हणज े वर लनलदभष्ट केलेल्या सवभ बाजूनंी िालेला व एकाचवेळी 

चाललवलेला अभ्यास होय. लोकसंगीताच्या स्वरूपातच अशी काही वलैशष््टये आहते की जयामळेु असा अनेकांगी 

अभ्यास िाल्यालशवाय त्याचे आकलन आलण मलू्यमापन नीट करता येणार नाही. यासाठी आवश्यक ती साधनसामगु्री 

आलण अभ्यासाची पवूभपरंपरा यांची उणीव ही अभ्यासकाच्या मागाभतली आजची प्रमखु अडचण होय. ती हळूहळू दरू 

होणारीच आह.े परंत ुया लदशेने प्रयत्न सरुू न िाल्यास िपाट्याने होणाऱया जीवनाच्या नागरीकरणाने लोकसंगीताचे 

काही पारंपररक नमनुे (आलण गणु, संख्या यादृष्टीने ते महत्त्वाचे आहते) नष्ट होण्याचा धोका आह.े जयाचे सांगीलतक 

लवशे्लषण करायचे तो कच्चा मालच हाती न लागल्यास अथाभत अभ्यास अशक्य होईल. आलण लशवाय लनदान आता 

तरी पद्धतशीर अभ्यास न केल्याने लोकसंगीताचे स्वरूप, त्याचे कायभ इत्यादी लवषयांबाबतचा गोंधळ कायमच राहील 

हा र्ाग वगेळाच. 
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लोकसगंीत म्हिजे काय? 

लोकसंगीताचे स्वरूप स्पष्ट करण्याच्या लदशनेे केलेल्या अनेक प्रयत्नांची नोंद म्हणज ेत्याच्या लनरलनराळ्या 

व्याख्या होत. सवभसाधारणतः पाहाता लोकसंगीताची कोणतीही व्याख्या त्याचे कोणते ना कोणते तरी अंग महत्त्वाचे 

म्हणनू समोर ठेवते. यामळेु एका दृष्टीने पाहता त्याच्या सवभच व्याख्या महत्त्वाच्या ठरतात. पण त्याचबरोबर कोणत्याही 

एका व्याख्येत लोकसंगीताचे सम्यग्दशभन घडेल अशी अपेिा धरून एखादी लवलशष्ट व्याख्या प्रमाणर्तू धरणहेी चकुीचे 

ठरते. आधी लनदशे केल्याप्रमाण ेअनेक शास्त्रे, अनेक उद्दशेांनी, आपापल्या दृलष्टकोणांतनू लोकसंगीताकडे पाहतात. 

असे घडण ेन्याय्य आलण आवश्यकही ठरते आलण त्यामळेु त्यांना प्रतीत होणारे लोकसंगीताचे स्वरूपही वगेवगेळेच 

असते पनु्हा अशा सवभ व्याख्या एकत्र करून त्या सवाांतनू लमळून एक व्याख्या करण्याचे प्रयत्नही व्यवहारतः अशक्य 

आहते. आलण लशवाय लोकसंगीताच्या प्रत्येक अभ्यासाचे मयाभलदत उलद्दष्ट लिात घतेा ह ेअनावश्यक म्हटले पालहज.े 

उदाहरणाथभ सांगीलतक दृष््टया लोकसंगीताकडे पाहणाऱया अभ्यासकास वंशसंगीतशास्त्राने पढुे ठेवलेल्या 

लोकसंगीताच्या व्याख्या सवाांशाने उपयकु्त वाटणार नाहीत. तेव्हा लोकसंगीताच्या सांगीलतक अभ्यासकास परेुशी 

आलण आवश्यक वाटणारी अशी व्याख्या तयार करताना लोकसंगीत ह ेअनेकधमी आह,े त्याच्या अभ्यासाच्या पद्धती 

अनेक आहते, आलण त्या सवाांची उलद्दष्ट ेवगेवगेळी असली तरी न्याय्य आहते ह ेध्यानात घऊेनच पढुे पाऊल टाकले 

पालहज.े या यथाथभदशभनालशवाय लोकसंगीताचे महत्त्व व स्वरूप यालवषयींचे गरैसमज वाढते राहण्याची शक्यता आह.े 

एवढ्या नमनानंतर लोकसंगीताची व्याख्या करण्याकडे वळता येईल असे वाटण े स्वार्ालवक आह.े पण 

त्यातही एक मखे आह.े लोकसंगीताच्या आसपास वावरताना दसुरेही काही संगीतप्रकार असे लदसतात की ज ेशास्त्रीय 

संगीत इत्यादी लनलितपण े नाहीत अशी आपली खात्री असते पण तरीही ते लोकसंगीत या प्रकारात बसत नाहीत. 

शास्त्रीय संगीताचे जसे ख्याल, ध्रपुद-धमार इत्यादी अनेक प्रकार आहते आलण त्या प्रत्येकाची स्वतःची स्वरूप-

वलैशष््टय ेआहते तसाच प्रकार शास्त्रीयेतर संगीतातही आह.े पण त्याच्या प्रकारांचे नीटसे लववचेन िालेले नाही. त्यामळेु 

‘शास्त्रीयेतर’ असे जयांना म्हणता येईल असे सवभच संगीतप्रकार एकत्र गोळा करण्याची चकू होण्याचा संर्व आह.े 

तेव्हा लोकसंगीताच्या आसपास असनूही ज ेलनलितपण ेवेगळे आहते त्यांचे स्वतंत्र लववचेन करण ेजरूर आह.े अशा 

संगीतर्देात आलदम संगीत, नागर संगीत व लौलकक संगीत यांचे स्वरूप तपासण ेलवशेष उद्बोधक ठरणार आह.े 

आणदम सगंीत 

‘आलदम’ या संञचेे तसे पाहता अनेक अथभ होतात; आलण वगेवगेळ्या संदर्ाभत वेगवगेळ्या अथाांनी ही 

संञा वापरली जाते. उदाहरणाथभ, या संञचे ेकाही अथभ पढुीलप्रमाण े: (१) काललकदृष््टया पलहले - उदा. प्रागलैतहालसक; 

(२) प्राथलमक स्वरूपाच्या संस्कृतीचे; (३) कोणत्याही संस्कृतीचे पलहले लकंवा प्राथलमक; (४) तंत्र, रूप इत्यादीसंबंधी 

प्रगत नसलेले कोणतेही; (५) कोणत्याही संबंलधत चळवळीतील वा कालखंडातील पलहले; (६) आद्य संस्कृतीशी 

कल्पनाबद्ध असलेल्या गणुांचे, शलैींचे अनकुरण करणारे. 

संगीताच्या संदर्ाभत यातल्या प्रत्येक अथाभचा उपयोग करता येईल ह ेलिात घतेले की या संञचेा कोणता 

अथभ लोकसंगीताच्या अभ्यासकांना अलर्प्रेत असतो ह ेनेमके पाहण्याची आवश्यकता सहज लिात येईल. 
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लोकसंगीताची व्याख्या दते असता अनेक अभ्यासकांनी आलदम संगीताचे वणभन केले आह.े पैकी ब्रनूो 

नेट्लचे वणभन लिणीय आह.े2 जया लनरिर लोकांच्या जीवनात लोकसंगीताशेजारीच संस्काररत, लशष्ट वा कला-

संगीताची धारा वाहात नसते अशांचे संगीत ते आलदम संगीत होय, असा त्याच्या वणभनाचा आशय आह.े या वणभनात 

अतंर्ूभत िालेले आलदम संगीताचे लिण काहीसे नकारात्मक असले तरी परेुसे स्पष्ट आह.े कोणत्याही समाजाच्या 

एकंदर जीवनास अनेक अगं,े अनेक घटक असतात. काही अगंांना, घटकांना उपांग,े उपघटकही असतात. या सवाांनी 

लमळून संबंलधत समाजाच्या एकंदर जीवनाचा पट लवणलेला असतो. यांतील प्रत्येक घटकाचे, अगंाच े स्वरूप इतर 

घटकांच्या इत्यादी स्वरूपाने लनलित िालेले असते. संगीताच्या संदर्ाभत ही पररलस्थती मांडावयाची तर असे म्हणता 

येईल की कोणत्याही लोकसमहूाच्या एकंदर जीवनात एकापेिा अलधक संगीतप्रकारांचा वावर व वापर कमी-अलधक 

प्रमाणात एकाच वेळी चाल ू असतो. या सवभ संगीतप्रकारांचा कमी-अलधक प्रमाणात एकमकेांवर पररणाम होण े ही 

गोष्टही क्रमप्राप्तच असते. या पररणामांना जमसे धरूनच यांपैकी प्रत्येक संगीतप्रकाराचे व्यलक्तगत स्वरूप लनलित होत 

असते. 

मदु्दा असा की कोणत्याही समाजात संगीताचे लकती प्रकार अलस्तत्वात असतात ही गोष्ट त्या समाजाच्या 

सांस्कृलतक पातळीवर अवलंबनू असते. संस्कृतीचे एकंदर स्वरूप लनलित करणारे घटक कोणते? अथभव्यवस्था, 

वस्त्रप्रावरण े इत्यादींचे उत्पादन, लनवासाची पद्धत, धमभ, वाङ्मय, कला इत्यादींना असलेली स्वायत्तता, र्ाषा-ललपी 

यांचा वापर, इत्यादी अनेक घटक उल्लेलखता येतील. या सवाांची व्यालमश्र संघटना म्हणज ेप्रगत संस्कृती असे स्थलू 

मानाने म्हणण्यात येते. अशी प्रगत संस्कृती म्हणजचे अलधक संगीत प्रकारांच ेअलस्तत्व असाही प्रकार आढळतोच. 

अशा तऱहनेे जया समाजात लनरिरता इत्यादी अप्रगत संस्कृतीची लिण े लदसतात तेथे कला-संगीत (वा संस्काररत 

लकंवा लशष्ट संगीत) व लोकसंगीत अशा दोन संगीत परंपरा आढळत नाहीत, तर संगीताची अशी एकच धारा वाहताना 

लदसते की लजला आपण आलदम संगीत असे म्हण ूशकू. आपल्याकडील वारली, कातकरी, गोंड इत्यादी जमातींच्या 

संगीतास आलदम संगीत म्हणता येईल. जीवनाच्या संगीतेतर र्ागांत अशा जमातींत साधेपणा, लनसगाभच्या जवळ 

असण े वगरेै काही लिण े आढळतात व यांचेच प्रलतलबंब त्यांच्या संगीतातही पडलेले लदसते असाही काही 

अभ्यासकांचा दावा आह.े उदा. दवेीलाल सामर म्हणतात : 

“इसी तरह मानवी सभ्यता के प्रर्ावों से दरू रहनेवाली तथा लशिा-दीिा और मानवी अनरु्लूतयों से 

हीन जालतयों के गीत र्ी आलदम जालतयों के गीतों की तरह ही सरल और संलिप्त होते हैं।” - 

लोकधमी प्रदशभनकारी कलाए ँप.ृ ४. 

आलदम संगीताचे आणखी एक लिणही सांगता येईल ते असे की आलदम संगीत ह े मखु्यतः 

वशंसंगीतशास्त्राचा अभ्यासलवषय असते. वेगवगेळे वंश असे जयांना म्हणता येईल अशा मानवसमहूांत कोणत्या 

संगीताला कोणते स्थान का आह,े इत्यादी प्रश्ांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱया शास्त्राला वशंसंगीतशास्त्र असे 

म्हणतात. मानवी इलतहासात वशं लनर्ळे (लकंवा जास्तीत जास्त मळू) स्वरूपात अभ्यासासाठी उपलब्ध करण े

                                                           
2 "In many parts of the world today there are people who are conventionally called primitive. They 

have simple cultures with no system of reading and writing of their own, although they usually possess 

some kind of tribal organization. It is their music which one shall examine here." - Bruno Nettl, 

(Nettl), Music in Primitive Culture, 1956, p. 1.  
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अथाभतच प्रगत मानवी संस्कृतीत शक्य नाही. या कारणामळेु ह े शास्त्र मखु्यत्वकेरून आलदम मानवसमहूांच्या 

अभ्यासाकडे वळते. अथाभतच याचा मखु्य अभ्यासलवषय आलदम संगीत हाच ठरतो. 

‘आलदम’ या संञचे्या अथाभची जी चचाभ केली त्यावरून आलदम संगीत ह े कलादृष््टया प्राथलमक असत,े 

सांगीलतक दृष््टया ते स्वरूपतः कलनष्ठ असते असा समज होण्याची शक्यता आह;े परंत ु तो काही लततकासा बरोबर 

नाही.  

आलदम या लवशषेणास पात्र होणारे मानवगट वा संस्कृलतगट कोणते ह ेठरलवण्यासाठी ज ेलनकष लकंवा जया 

कसोट्या वापरल्या जातात त्या सांगीलतक नसतात ह ेपलहले कारण होय. कपडे-लत्त ेकशाचे, कोणते व लकती प्रमाणात 

वापरले जातात; अन्न-धान्ये कोणती व लकती प्रलक्रया करून वापरली जातात; उपकरण ेइत्यादी कोणकोणती वापरली 

जातात व ती कशा तऱहनेे तयार केली जातात व लकती प्रमाणात त्यांचा उपयोग होतो; या व यांसारख्या प्रश्ांची उत्तरे 

कशी येतील यानसुार लवलशष्ट समाज आलदम ठरलवला जातो लकंवा जात नाही. आता वरील सवभ प्रश्ोत्तरांनंतरही या 

समाजाचे संगीत कसे असेल याचा अदंाज फार िाले तर ढोबळपण ेलमळू शकतो. सांस्कृलतक दृष््टया आलदम ठरलेल्या 

समाजाचे संगीत सांगीलतक दृष््टया, कलात्मक दृष््टया श्रेष्ठ अस ूशकते; अप्रगत ठरलेल्या संस्कृतीच्या संगीताची प्रत 

लावताना मात्र प्रगत संस्कृतीच्या संगीताची लिणेही त्यात लदसनू येतात. मदु्दा असा की सांगीलतक दृष््टया आलदम 

संस्कृतीचे संगीत साध,े कमी गुतंागुतंीचे वाटले तर यावरून फार तर इतकेच लसद्ध होईल की त्याची कलात्मकता वा 

सौंदयाभत्मकता वेगळ्या प्रकारची आह.े3  

आणखी एक कारण असे की आलदम या संञनेे लनदलेशत होणाऱया सवभ कुळी काही सारख्या स्वरूपाच्या 

लदसत नाहीत. स्वरूपतः लर्न्न असलेल्या सवभ संगीतकुळींना एकाच संञनेे संबोधण्याची कारण ेखरे पाहता ऐलतहालसक 

आहते. एकंदरीत पाहता लवलवध दशेांच्या संगीतांचा अभ्यास करणाऱयांनी सरुुवातीला आपल्यापेिा वगेळ्या 

संस्कृतींना काही अशंी सरसकटपण े व काही अशंी अलधिेपाने आलदम म्हटले. पयाभयाने या संस्कृतीचे संगीतही 

आलदम ठरले. पढुे सरसकटपणा व अलधिेप ह ेर्ाव गले्यानंतरही या संञचेा वापर केवळ सवयीने पवूीप्रमाणचे होत 

रालहला. कारण ेकाहीही असली तरी ही संञा काही वणभनपर नव्ह;े या संञनेे संबंलधत संगीताची लिण ेकाय याचा बोध 

होऊ शकत नाही.4  

                                                           
3 "साोंसृ्कहतक हवकास की इन अवस्थाओों के अनसुार लोकगीतोों की हवहवध हवकास-सीहियोों का कभी यह तात्पयश नही ों है हक जो 

अत्यर्त्यित वगश है, उस के गीत साहहत्यिक तथा साोंगीहतक तत्त्ोों स ेहीन होत ेहैं और जो त्यर्त्यित समाज हैं, उस के गीत ही हवकत्यसत 

हैं । अहवकत्यसत समाज के गीतोों में र्ब्द, स्वर तथा तात्पयश की सरलता अवश्य होती है। परोंतु गीतोों का स्वाभाहवक स ोंदयश तथा उन 

के ममशस्पर्ी गणु हवकत्यसत समाज के गीतोों स ेहकसी तरह कम नही ों होते।" - सामर, उहन., पृ. ४. 

4 "Furthermore, it should be pointed out here that the word primitive is not an accurate term for 

designating the music discussed in this book. We used it because it has been used in the past and is 

generally accepted by persons acquainted with the material, but it is not actually descriptive. We have 

no basis for believing that the music labeled primitive is closely related to the beginnings of the music 

of the human race: certainly complex styles like those of the African Negroes and the Pueblo Indians 

of the South Western United States must have evolved over a long period of time. And assuredly there 

are many primitive styles that in complexity exceed European and American folk-music.... Therefore, 

we cannot honestly say that the musical styles of the undeveloped cultures are primitive..." - Nettl, op. 

cit., p. 3. 
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नागर सगंीत व लौणकक सगंीत 

आलदम संगीताएवढे महत्त्वाचे नसलेले पण तरीही लोकसंगीताच्या आसपास वावरणारे लकंवा त्याच्या काही 

लिणांवरही हक्क सांग ूशकणारे असे दसुरे दोन प्रकार म्हणज ेनागर संगीत व लौलकक संगीत ह ेहोत. या दोन्हींच्या 

स्वरूपांत सारखा असलेला र्ाग बराच असल्याने त्यांचा लवचार एकत्र करता येईल. 

संस्कृतीच्या लवकासाबरोबर शास्त्रीय नसलेल्या संगीताचे ज ेप्रकार अलस्तत्वात येतात त्यांचे प्रमाण अथाभतच 

संस्कृतीच्या स्वरूपानसुार कमी-अलधक असते. औद्योगीकरण व यांलत्रकीकरण यांचा होणारा पररणाम, अठरापगड 

जातीचे व अनेक र्ाषा बोलणारे लोक एकत्र राहण,े अनके वशंांचे लोक आपापल्या सवभ (म्हणज ेसांगीलतकसदु्धा) 

संस्कारांलनशी एकाच लठकाणी वावरण े ही व यांसारखी वलैशष््टये नागर, शहरी जीवनाची म्हणनू उल्लेलखता येतात. 

अशा लोकांचे प्रश् बऱयाच अशंी सारख े असतात. या प्रश्ांना ते सामोरे जात असता त्यांचे प्रलतसाद, त्यांच्या 

प्रलतलक्रयाही सारख्या अस ू शकतात. यात सांगीलतक प्रलतलक्रया-पडसादांचाही समावेश होतो. यांतनू लौलकक 

(पॉप्यलुर, परंत ुलोकलप्रय या अथाभने नव्ह)े अशा नागर संगीताची लनलमभती होते. मदु्दा असा की या सवभ लोकांचे वशंगत 

लोकसंगीत वगेळे असनूही त्यांच्या समान संगीतबाह्य पररलस्थतीमळेु समान सांगीलतक प्रलतलक्रया अस ूशकतात. अशा 

पररलस्थतीतनूही गीते रचली जातात, गायली जातात. उदाहरणाथभ, मुबंईच्या लोकल्समधनू प्रवास करणाऱयांची र्जने, 

लकंवा लनवडणकू इत्यादी घटनांलनलमत्त राजकीय पि वापरीत असलेली गीते यांना लौलकक वा नागर संगीत म्हणावे 

लागले. महाराष्ट्ट्रात स्वातंत्र्यपवूभ काळात जया चळवळी िाल्या त्यावळेी रचल्या वा गाइल्या गलेेल्या बहुसंख्य 

मळे्यांच्या गीतांचा अतंर्ाभव नागरी संगीतात होतो. कीतभनकार जवे्हा लसनेगीतांच्या चालीवर आपल्या गरजनेसुार पद े

रचतो तेव्हा त्यांचाही समावेश नागरी संगीतात करावा लागले. सांगीलतक दृष््टया कदालचत ही गीते व ह े संगीत 

तात्काललक महत्त्वाचे वाटेल. पण समाजाच्या सांगीलतक अलर्रुचीत होणारे बदल, समाजाच्या वगेवेगळ्या थरांत त्या 

त्या थराच्या एकंदर सांस्कृलतक पातळीनसुार लवलशष्ट संगीताला लार्णारे कमी-अलधक महत्त्व या सवभ दृष्टींनी नागर 

संगीत ही कोटी अलतशय महत्त्वाची आह.े सांगीलतक दृष््टया याचे महत्त्व जरी तात्काललक वाटले तरी या तऱहचे्या 

संगीताची व्याप्ती अनेक वळेा त्याचा खास लवचार करण्यास लावण्याइतकी मोठी असते. नागरी जीवनाचा जबर वगे, 

वाहतकूीच्या साधनांचे लवलवधत्व व लवपलूत्व, लवलवध प्रकारची मालहती लवलवध प्रकारे दणेाऱया साधनांचा सकुाळ, 

दाट लोकसंख्या आलण जोडीला बरेचसे यांलत्रक व साचेबंद जीवन इत्यादींमळेु महानगरात राहणाऱयांची एक वगेळीच 

संस्कृती बनते. या एकंदर संस्कृतीचे असे एक स्वतंत्र संगीतही बनते. आलण ह ेनागर संगीत होय. आणखी एक लिात 

घणे्यासारखा लवशषे असा की या सवभ नगरवालसयांची पनु्हा आपापली अशी एक खाजगी संस्कृती असतेच, व 

त्याबरोबरच अथाभत एक संगीतही. पण याचा वावर व वापर घर, नातलग आलण समान जात-पोटजात, जन्मस्थान 

इत्यादींवर आधारलेल्या संस्था व त्यांत साजरे होणारे सण, उत्सव इत्यादी, यांपरुताच मयाभलदत असतो. एरवी नागरी 

संस्कृती व काही खास वळेा आपली खास संस्कृती, असा काहीसा प्रकार यांत होतो. 

लौलकक संगीत आलण नागरी संगीत यांत करायचा म्हटला तर एक सकू्ष्म र्दे करता येईल. नागरी 

संगीतापासनू स्फूती घऊेन जवे्हा धंदवेाईक संगीतकार त्याचे आलण कलासंगीत परंपरेचे सामान्य जनतेस आवडेल व 

पचेल इतके लमश्रण करतो आलण मखु्यतः जनतासंपकभ माध्यमांद्वारा त्याचा प्रचार करतो तेव्हा त्यास लौलकक संगीत 

म्हणता येईल. अनेकांच्या मखुी असण े यासारखी कसोटी लोकगीतांप्रमाणचे लौलकक गीतालाही लागते. पण ह े

अनेकांच्या तोंडी खळेेल या अदंाजाने, काही अशंी एक प्रकारच्या व्यापारी नजरेने हरेलेल्या लोकलप्रयतेच्या खात्रीने 
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लौलकक गीत रचले गेलेले असते. या दृष्टीने पाहता ह ेकाहीसे लनरिरांच्या संस्कृतीच्या आवाक्याच्या लनदान मलूतः 

बाहरेचे असते. एकदा रचले गेल्यावर ह ेजरी लनरिरांच्या तोंडी खेळले तरी त्यावेळेस त्याचा कताभ, त्याचे रचलेपण या 

सवाांचा लवसर पडलेला असतो. बहुसंख्य लसनेगीतांचा या कोटीत समावशे होतो. अशांपैकी काही गीते ही उगमात 

‘लौलकक’ असली तरी नंतर 'लोकगीतांत' जमा होण्याचा संर्वही नजरेआड करता येण्यासारखा नाही. आजची 

‘लौलकक’गीते ती उद्याची ‘लोक’गीते असाही प्रकार होण्याइतकी या दोन प्रकारांतील र्देरेषा चल आह.े (मराठी 

अभ्यासकास सहज मान्य होणारे उदाहरण म्हणज े‘संत तकुाराम’ लचत्रपटातील शांताराम आठवले रलचत ‘आधी बीज 

एकल’े हा अर्ंग). या कारणामळेु या दोन प्रकारांतील र्दे हा खरे पाहता अंगर्तू नसनू अपघाती आह,े असेही एक 

मत मांडले गलेे आह.े5  

यापेिा कमी आग्रही मत असे की अजनूपयांत कोश इत्यादी लस्थर ग्रंथांत या प्रकारच्या व्याख्या नमदू 

होण्याइतके त्यांचे स्वरूप वा त्यांची लिण ेजरी लस्थर िाली नसली तरी त्या प्रकारांचे आकलन होण्याइतपत त्यांचे 

घटक लनलित िाले आहते.6 तेव्हा त्यांच्या कोटी वगेळ्या मानण ेहचे श्रेयस्कर होय. 

 

 
 

  

                                                           
5 "(Folk-song) is thus distinguished from the popular song, i.e. a song of purely literary origin (though 

that origin may not be known in all its details) which has gained currency among unlettered folk, who 

naturally never worry about author and composer. In practice it is often difficult to draw the line 

between the two, and it stands to reason that many a song now considered a folk-song was originally 

but a popular song, but no literary tradition exists to explain by whom and on what occasion it was 

composed. The distinction between folk-song and popular song is therefore accidental rather than 

inherent in the two genres." - Alexander Krappe, The Science Folklore, 1965, p. 153. 

6 " ... a working definition of popular music in Western society appears to have several ingredients: (1) 

it is primarily urban in provenience and audience orientation; (2) it is performed by professional and 

trained, but normally not very highly trained musicians who usually do not take an intellectual view of 

their work; (3) it bears a stylistic relationship to the art music of its culture, but a lower degree of 

sophistication; (4) in the 20th century, at least, its diffusion has been primarily through the mass-media 

of broadcasting and recording." - Nettl, "Persian Popular Music in 1969," Ethnomusicology. Vol. xvi, 

No. 2, May 1972, p. 218.  
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प्रकरि दुसरे 

लोकसगंीताची लक्षिे 

 

लोकसंगीताच्या जवळपास वावरणारे शास्त्रीयेतर संगीताचे प्रकार पालहल्यानंतर आता लोकसंगीताची 

लिण े काय या प्रश्ाकडे वळण्यास हरकत नाही. यासाठी दोन तऱहचे्या व्याख्यांची मदत घतेा येण्यासारखी आह.े 

लोकसंगीत हा लोकसालहत्याचा (फोकलोअरचा) एक र्ाग, एक अगं असल्याने या िेत्रातील अभ्यासक 

लोकसंगीताची व्याख्या करतातच. एका प्रत्यितः संबंलधत असलेल्या िेत्रातील व्यापक अभ्यासाचा संदर्भ या 

प्रकारच्या व्याख्यांना असल्यामळेु या व्याख्या महत्त्वाच्या ठरतात. या व्याख्यांचा बहुधा आढळणारा एक लवशेष असा 

की लोकसालहत्य या लवषयाचा अभ्यास लवशेष कसोशीने पािात्यांनी सरुू केला असल्याने बऱयाच वळेा 

लोकसालहत्याच्या अभ्यासकांनी केलेल्या जया लोकसंगीताच्या व्याख्या आपल्याला उपयकु्त वाटतात त्या 

पािात्यांच्या-म्हणज े एक वगेळ्या संस्कृतीच्या अभ्यासकांच्या असतात. दसुऱया तऱहचे्या व्याख्या म्हणज े खदु्द 

लोकसंगीताच्याच अभ्यासकांनी केलेल्या. या आपल्या अभ्यासलवषयाच्याच िेत्रातील म्हणनू अथाभतच महत्त्वाच्या. 

त्यात आणखी लोकसंगीताचा अभ्यास र्ारतात-लवशेषतः राजस्थान इत्यादी प्रांतांत बऱयाच कसदारपण े चाल ू

असल्याने अभ्यासकांच्या या बाबतीतल्या व्याख्यांना र्ारतीय संदर्भही लमळण्याची शक्यता अलधक असते. अशा 

तऱहचे्या दोन व्याख्या नोंदवनू त्यांच्या आधारे लोकसंगीताच्या लिणांची चचाभ करण्याचा उद्दशे असा की 

लोकसंगीताचे कोणतेही महत्त्वाचे अगं त्याकडे लि वधेल्यालशवाय राहू नये. पलहली व्याख्या अलेक्िाडंर कॅ्रप या 

लोकसालहत्याच्या अभ्यासकाची आह ेव दसुरी दवेीलाल सामर या लोकसंगीताच्या र्ारतीय अभ्यासकाची. 

“The folk-song is a song i.e. a lyric poem with a melody, which 

originated anonymously, among unlettered folk in times past and which 

remained in currency for a considerable time, as a rule for centuries.” - 

The Science of Folk-lore, p. 153 

“साधारणतः यह सबकी मान्यता ह ै लक वह गीत लोकगीत है, जो जनसाधारण द्वारा प्रयकु्त 

होता ह ै और जनसाधारण की र्ावनाओ ं को व्यक्त करता ह|ै” - लोकधमी प्रदशभनकारी 

कलाए,ँ प.ृ १ 

(१) वाद्यसंगीताचा अभाव 

या दोन्ही व्याख्या वाचल्यावर एक गोष्ट लिात येते ती ही की दोन्ही व्याख्यांत वाद्यसंगीताचा उल्लेख 

नाही. सवभ लोकसंगीत केवळ कंठसंगीत असते असे मानण्याचे कारण नाही. लोकसंगीतात प्राधान्याने लोकगीतांचा 

समावशे होतो ही गोष्ट खरी. परंत ुयाचे कारण इतकेच की वाद्यांचा लोकसंगीतात मखु्यत: साथीसाठी उपयोग होत 
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असतो.7 वाद्यांचे बराच काळ स्वतंत्र वादन होत राहण ेलकंवा वाद्यवादनाला एकंदर संगीतालवष्ट्कारात महत्त्वाचे स्थान 

लमळण,े ही गोष्ट लोकसंगीताच्या संदर्ाभत जवळजवळ अकल्पनीय म्हटली पालहज.े कंठसंगीताचे प्रलतलबंब 

वाद्यसंगीतात उतरण्याचाच प्रकार अलधकांशाने वाद्यसंगीतात (लनदान लोकसंगीताच्या संदर्ाभत) आढळत असल्याने 

लोकसंगीताच्या व्याख्येत वाद्यसंगीताचा उल्लेख िालेला लदसत नाही. आणखी एक कारण असे अस ू शकते की 

लोकगीतांच्या वगेवेगळ्या प्रकारांना वगेवगेळ्या वाद्यांची कमी-अलधक प्रमाणात साथ होत असल्याने, 

लोकसंगीताच्या सवभसामान्य व्याख्येत त्याचा समावेश िाला नाही. उदाहरणाथभ आपण अंगाईगीताबरोबर कोणत्याही 

वाद्याच्या साथसंगतीची कल्पनाच करू शकत नाही, तर लावणीबरोबर साथ नसण्याची शक्यता अपवाद म्हणनूच 

मान्य करावी लागले. याव्यलतररक्त असेही म्हणता येईल की लोकसंगीतात वाद्यांचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणात 'लय' 

या संगीतातील काल-अिावरील मोजमापासाठी होत असतो. 

लोकसंगीतातील वाद्यसंगीताच्या अर्ावाचे आणखी एक कारण अभ्यासकांनी नोंदले आह.े वाद्यसंगीत ही 

लवशेष प्रावीण्य लमळलवणाऱयांची खास बाब आह.े गाण े (लनदान लोकसंगीतातील) सवाांना र्ाग घतेा येईल अशा 

तऱहचेे असत;े पण वाद्य वाजलवणाऱयास लवशेष कौशल्य प्राप्त करून घणे ेआवश्यक असते. याचा अथभ तेच व तेव्हढेच 

काम एखाद्याने करण े - वाद्य वाजलवण्याचाच धंदा करण े - यालशवाय वाद्य-संगीताचे अलस्तत्व कलल्पण ेशक्य नाही. 

आलण धंदवेाईक कलावंत ही संस्था तर लोकसंगीतात आढळत नाही.8 वाद्य वाजलवण्यास कंठसंगीतापेिा अलधक 

कौशल्य लागत असल्याने अनेकदा कंठसंगीतापेिा वाद्यसंगीताची परंपरा वगेळी असलेली आढळते.9 एवढेच नव्ह े

तर त्या परंपरेत कंठसंगीताच्या परंपरेपेिा लवलवधताही अलधक आढळते असेही काही तजञांचे मत आह.े तसे पाहता 

वाद्यसंगीताचे प्रमाण कमी असण ेयाचा संबंध लोकसंगीताच्या दसुऱया एका लिणाशी पोचतो असे म्हणायला हव.े 

लोकसंगीताची सामलूहकता ह ेते लिण होय. वाद्यसंगीताच्या प्रयोगास व अभ्यासास आवश्यक ती व्यलक्तगतता आलण 

लोकसंगीताची सामलूहकता या दोन्ही प्रवतृ्ती परस्परलवरोधी म्हटल्या पालहजते. लशष्ट वा कला-संगीतात व्यलक्तगततेचे, 

तर लोकसंगीतात सामलुहकतेचे प्राबल्य (या दोन्ही शलैींच्या लवलशष्ट स्वरूपामळेु) असल्याने लोकसंगीतात वाद्यसंगीत 

कमी आढळण ेतकभ संगतच म्हटले पालहज.े 

                                                           
7 "यह त्यसद्ध हो चुका है हक अत्यधकाोंर् वाद्ोों की कल्पना कों ठसों गीत के िाद की कल्पना है जो कों ठसों गीत को अत्यधक प्रभावर्ाली 

िनाने के प्रयोजन से ही प्रादभुुशत हुई है । लोकवाद्ोों का हवकास मखु्यतः  कों ठसों गीत की सों गत के त्यलए ही हुआ है । ... लोकवाद्ोों 

में कोई ऐसा वाद् नही ों है जो केवल िजान ेके उदे्दश्य स ेही िजाया जाता हो ।" - सामर, उहन., पृ. ६४.  

8 "While we can state with confidence that the participation of the population in singing is quite 

general (i.e. most sing songs etc.) ... instruments are to a much larger extent the property of specialists. 

As we have pointed out, truly professional musicians are rarely found in folk cultures." - Nettl, Folk 

and Traditional Music of the Western Countries, 1965, p. 50. 

9 "The original concepts of vocal and of instrumental music are utterly different. The instrumental 

impulse is not melody in a 'melodious' sense, but an agile movement of the hands ... Altogether, 

instrumental music, with the exception of rudimentary rhythmic percussion, is as a rule florid, fast and 

brilliant display of virtuosity ... Consequently, the vocal and instrumental expressions of a tribe are 

never one in style. They shape two separate arts." - Curt Sachs, The Wellsprings of Music, ed. Jaap 

Kunst, 1962, p. 110. 
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वाद्यसंगीत ह े जास्त करून करमणकुीसाठी अवतरत असते. लोकसंगीताचा अवतार प्रामखु्याने जया 

प्रेरणांनी शक्य होतो त्यांचे स्वरूप लिात घतेा लोकसंगीतात करमणकुीला स्थान लमळण ेअशक्य लदसते. अथाभतच 

लोकसंगीतात वाद्यसंगीत आढळण ेहहेी दरुापास्त होते. 

(२) सामूहिकता 

लशष्ट व कला संगीत लकंवा शास्त्रीय संगीत या सवभ मानवी समाजांनी मान्य केलेल्या संगीतकोटींत व इतर 

सवभमान्य संगीतशलैीत अलतशय महत्त्वाचा फरक जर कोणता असेल, तर कलासंगीतात जयाचा आढळ व इतर शलैीत 

जयाचा अर्ाव अपवादर्तू असतो, त्या सामलुहकतेच्या बाबतीतील होय. सामलूहकता या एका लिणाचा वाचक बन ू

शकेल असा ‘लोक’ हा शब्द संगीताच्या इतर कोणत्याही प्रकाराच्या वा शलैीच्या नावातच अतंर्ूभत िाला आह ेअसे 

आढळत नाही. ‘लोक’-संगीतातील सामलूहकता लकती अंगर्तू असते याचेच जण ू लनदशभन या संञनेे होत असते. 

लोकसालहत्यात सवभत्र 'लोक' हा शब्द असेच अथभपणूभ कायभ करतो.10  

लोकसंगीतातील सामलूहकता अलतशय व्यापक स्वरूपाची असते असे म्हणता येईल. लनलमभती, प्रयोग, काही 

अशंी प्रसार आलण र्ावसंबंध या साऱया बाबतीतही सामलूहकता लनयंत्रक शक्ती म्हणनू लोकसंगीतात वावरताना 

लदसते.11    

लोकगीताची लनलमभती कोणत्याही एका माणसाची असते असे म्हणता येत नाही. एके काळी लोकगीताची 

लनलमभती अनेक लोक एका वेळी करतात अशी उपपत्ती मांडण्यात येत होती. पण आता याऐवजी ‘सांलघक पनुलनलमभती’ 

ही उपपत्ती अलधक ग्राह्य मानली जाते.12 म्हणज े असे की एका लवलशष्ट सांस्कृलतक गटाला लवलशष्ट काळी लवलशष्ट 

जालणवा वा प्रेरणा होत असतात. लवलशष्ट घटना वा प्रसंग लकंवा अनरु्व यांमळेु त्यांची बौलद्धक-मानलसक प्रलक्रया एक 

                                                           
10 "Folk-lore thus takes root in the 'humble influences of place and kinship’, of shared experience and 

wisdom, and has its flower and fruition in those works of art in which the individual artist succeeds in 

identifying himself with a folk-tradition and giving it universal form and significance. On both levels - 

folk culture or folk art - folk-lore derives its integrity and survival value from its direct response to and 

participation in group experience, and the fusion of the individual and the common sense." - B. A. 

Botkin, "Folk-lore", Standard Dictionary of Folk-lore, Mythology and Legend, ed. Maria Leach 

(Standard Dictionary), 1949, p. 399. 

11 "Folk song is an art in which the average member of the group participates more generally than is 

the case with the cultivated music or literature of the city. Nearly everyone in a folk group knows 

songs and sings them, or at least listens to them and knows a good deal about them. On the many 

occasions on which singing is by a group, the less outstanding singers have ample opportunities for 

participating." - George Herzog (Herzog), "Song: folk song and the music of folk song", Standard 

Dictionary, p. 1034. 

12 "We have implied, then, that folk music is composed by individuals, but that subsequent to the 

original act of composition, many persons may make changes, thus in effect re-creating a song. This ... 

'communal re-creation' is one of the things that distinguish folk music from other kinds. ... It was 

believed by some 19th century scholars that folk songs were made up by people, improvising in 

groups. ... But this kind of 'communal creation' is rare." - Nettl, op. cit., p. p. 5-6. 
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लवलशष्ट स्वरूप धारण करू पाहात असते. याचा एक पररणाम म्हणनू एखाद े लोकगीत वा त्याचा एखादा खडं 

जनमानसात जण ूआकार धरू लागतो. अशा वेळी सवभ वातावरणातच जण ूते गीत र्रलेले असते. त्याला शब्द वा 

स्वररूप दणे ेह ेकाम जरी नंतर एखाद्या व्यक्तीने केले तरी त्या गीताचे कतृभत्व काही एका व्यक्तीचे आह ेअसे म्हणता 

येत नाही. लोकगीताच्या कत्याभची अनालमकता ही या अथाभने पाहता समाजाच्या सांलघक कतृभत्वाची पावती असते. 

अशा लनलमभतीला सांलघक लनलमभती न म्हणता 'सांलघक पनुलनभलमभती' म्हणण्यातले तात्पयभही आता स्पष्ट होईल. 

अथाभत याहीपेिा प्रत्यि असा सांलघक पनुलनभलमभतीचा आणखी एक अथभ आह.े लोकांत जी गीते वा गीतखडं 

अनालदकालापासनू रूढ असतात त्यांतच काटछाट करून वा र्र घालनू बहुधा लोकगीतांची लनलमभती होत असल्याने 

ही खऱया अथाभने पनुलनभलमभतीच असते असे म्हटले पालहज.े13 कधीतरी व्यक्तीने रचली असली तरीही लोकगीते पनु्हा 

पनु्हा कमी-अलधक महत्त्वाची वाटत असल्याने समाज त्यावर लक्रया-प्रलतलक्रया करीत त्यांना आपलीशी करीत असतो. 

व्यक्ती ह े लोकगीताचे लनलमत्तकारण असते. लोकगीतांच्या लवषय-आशयातला अपररहायभ सामालजक संदर्भ व 

व्यलक्तगत सखु-दःुखाच्या पलीकडे पोहोचणारा त्याचा आवाका लिात घतेा ही गीते मानवाच्या संस्कृतीत 

जवळजवळ आरंर्ापासनू असण ेह ेस्वार्ालवक ठरते. 

लोकगीताची लनलमभती आणखी एका अथाभने सांलघक असते. लोकगीताच्या कडव्यात जरूर र्ासेल 

त्याप्रमाण ेअलधक कडवी र्र म्हणनू घालण्यात लकंवा त्यातनू काही कडवी कमी करण्यास कोणाची हरकत राहात 

नाही. कारण लोकगीत कुणाही एका व्यक्तीचे नसते. जया सांगीलतक गरजा पऱुया करण्यासाठी लोकगीताचा जन्म 

िालेला असतो त्या गरजांत होणाऱया फरकाबरोबर लोकगीताचे स्वरूपही बदलते. ह े बदल शक्य होतात कारण 

लोकगीत ही एका माणसाची कृती नसते. संबंलधत लोकसंगीताची परंपरा जोपयांत लजवतं असते तोपयांत त्यातील 

लोकगीतांची लनलमभती जण ूचाल ूराहाते.14 कलवता वा गीत ललहून संपते त्याप्रमाण ेलोकगीत ललहून िाले असे कधी 

म्हणता येत नाही. 

कत्याभची अनालमकता आलण लनलमभतीचे अनालद-अनंत स्वरूप यांचा पररणाम म्हणनू अवतरणारा 

लनलमभलतसंबद्ध असा आणखी एक लवशेष नोंदता येईल. गाणारा (म्हणज ेगीताचा प्रयोग करणारा,) गीताचा लनमाभता व ते 

ऐकणारा अशी लवर्ागणी लोकसंगीताच्या बाबतीत करता येत नाही. वर उल्लेलखलेली काम ेअनेक वळेा एकच जण 

लकंवा अनेकजण वगेवगेळ्या प्रमाणात करीत असतात. वरील तीन अवस्था लनरलनराळ्या मानण े आलण त्यांचे 

श्रमलवर्ाजन नीटसपण ेव लनलितपण ेकरण ेह ेलशष्ट संगीताचे लिण होय. या तीन अवस्था लोकसंगीताबाबत संर्वण े

याचा अथभ त्या लोकसंगीताची लशष्ट संगीताकडे वाटचाल होण े होय. लतन्ही अवस्था लोकसंगीताबाबत बऱयाचशा 

अलवर्ाजय ठरतात कारण लोकगीत ही एक एकसंध सांगीलतक प्रलक्रया व प्रलतलक्रया असते. 

प्रसाराबाबतीतही लोकसंगीतात काहीशा प्रमाणात सामलूहकता प्रर्ावी ठरते. कारण लोकगीते बहुधा 

समहूाने गायली जातात व ऐकलीही जातात. एका दृष्टीने त्यांचा संर्वही (कन्सेप्शन) सामलूहक असल्याकारणाने त्यांचे 

                                                           
13 "Folk songs are normally not created by a process comparable to that of our composer or poet who 

is expected to manifest some degree of originality. The body of folk song grows, rather, through a 

process of recreation of materials already in existence." - Herzog, op. cit., p. 1034. 

14 "The creative process is not one begun and finished by one individual; it is spread over many 

individuals and generations, and it never comes to an end as long as the tradition is alive." - ibid. p. 

1034. 
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खरे स्वरूप सामलूहक आलवष्ट्कारातच प्रत्ययास येणार. एखाद े सांलघक श्रमगीत जर एकट्याने गायलेले ऐकले तर 

त्याचा असर होण ेअवघडच. प्रसारासंबंधीची सामलूहकता ही लोकगीतांच्या स्वरूपापेिा त्यांच्या पररणामकारकतेशी 

अलधक लनगडीत असते आलण सवभ प्रकारांच्या लोकगीतांबाबत प्रसारसंबद्ध सामलूहकता सारख्याच प्रमाणात महत्त्वाची 

नसत,े एवढ्या दोन स्पष्टीकरणांसह सामलूहकता ह ेलिण प्रसाराच्याही संबंधात स्वीकारण्यास हरकत नाही. 

पण यापेिा महत्त्वाचे असलेले सामलुहकतेचे अगं म्हणज ेर्ावसंबंधांबाबतचे होय. लोकगीतांच्या आशय-

लवषयापासनू त्याच्या सरुावटीपयांत सवाांवर सामलुहकतेचा पगडा असतो. सवभसामान्य लोकांचे ज ेप्रश्, ज ेलजव्हाळ्याचे 

लवषय, त्यांवर लोकगीते रचली जातात. व्यलक्तगत सखु-दःुख, आशालनराशा, प्रेम-द्वषे, राग-लोर् यांचे लचत्रण 

लोकगीतांत होत नाही. सवभसाधारणतः संबंलधत संस्कृतीच्या सवभ मानवी घटकांना जवळीक वाटेल असेच 

लोकगीतांचे र्ावलनक स्वरूप असते. याच तऱहनेे त्याच्या सरुावटीतही र्र असतो तो सवभसामान्यांना ती पेलावी 

यावर. लोकगीतांची सांगीलतक रचना, घटना तपासताना पढुे याचा तपशीलवार लवचार होईलच. र्ावसंबंधांच्या 

बाबतीत सामलूहकता लनयंत्रणकारी कशी ठरते हा लवषय येथे अलधक करून लवचारात घ्यायचा आह.े मानवी जीवनात 

(म्हणज े बहुधा सवभ मानवांच्या जीवनात) घडणाऱया जन्म-जरा-मतृ्यसूारख्या घटना, मुजं-लग्न इत्यादी लवधी, 

ऋतचुक्राचे फेरे, या व यांसारख्या लवषयांवरच लोकगीते का आढळतात याचा उलगडा त्यांच्या सामलुहकतेमळेु होतो. 

लोकगीत लपढ्यान-्लपढ्या लटकते, गायले जाते याचे कारण त्याच्या तीनही प्रकारच्या सामलुहकतेत सापडते. त्याचे 

आवाहन व्यक्तीपेिा समष्टीला, तात्काललकापेिा सावभकाललकाला असते. या बाबतीत जया मयाभदा पडतील त्यानुसार 

लोकगीताचे 'आयषु्ट्य' कमी-जास्त असते. समहूाच्या मनाचा आलवष्ट्कार, असे जयाचे वणभन केले जाते त्या 

लोकसालहत्याच्या एका र्ागात, एका अगंात सामलूहकता परेुपूर र्रलेली असावी यात संशय नाही. 

(३) मौहखक परंपरा 

पािात्त्य लोकसालहत्यशास्त्रञांनी लोकसंगीताच्या लिणांत लनरिरांचा सामालजक उद्गार असण े आलण या 

उद्गाराचा प्रयोग, प्रसार व त्याचे रिण मौलखक परंपरेने होण,े यांचा महत्त्वाची लिण े म्हणनू समावेश केला आह.े 

पािात्त्य दशेांत कला-संगीत वा लशष्ट-संगीत यांचे ज े लललखत स्वरूप आह े त्या दृष्टीने पाहता ही दोन्ही लिणे 

लनलितपण े महत्त्वाची ठरतात. परंत ु र्ारतीय संस्कृतीत मौलखक प्रयोग, प्रसार आलण रिण यांना सवभ कला व 

ञानिेत्रांत ज ेस्थान आह ेते लिात घेता या दोन्ही लिणांचे महत्त्व र्ारतीय संदर्ाभत काहीसे कमी होईल असे वाटते. 

उदाहरणाथभ, र्ारतात तत्त्वञानासारख े ञानलवषय आलण शास्त्रीय संगीतासारख े कलालवषयही मौलखक परंपरेनेच 

वावरले. याचे कारण संबंलधत लोक नेहमी लनरिर होते ह ेनव्ह ेतर एकंदर संस्कृतीच्या वळणातच लललखत शब्दाला 

महत्त्व कमी होते. अनेक कारणांसाठी उच्चारण आलण श्रवण यांवरच र्र लदला गलेा. या पररलस्थतीत संबंलधत 

मानवगटाचे लनरिरत्व आलण त्याच्याकडून (लोकसंगीताच्या सवभ व्यवहारात) होणारा मौलखक परंपरेचा अवलंब, 

यांचा अन्वयाथभ र्ारतीय संदर्ाभत वेगळा लागेल एवढे लिात ठेवले पालहज.े परंत ु दगुाभबाई र्ागवतांनी उल्लेख 

केल्याप्रमाण े १२ व्या शतकातील राजशेखराने लोकगीताची व्याख्या करताना ‘बालस्त्री हीन यातीनां काव्यं यालत 

मखुान्मखुम’् असे म्हणनू मौलखक परंपरेचा लनलित उल्लेख केला आह.े याचा अथभ असा की र्ारतीय संदर्ाभत 

लोकपरंपरा व लशष्टपरंपरा या दोन्हींत मौलखकतेला महत्त्व आह.े पण दोन्हींत फरक असा की लशष्टपरंपरेत गरुु-लशष्ट्य 

पद्धतीने मौलखकतेचा वावर होतो, (उदाहरणाथभ, र्ारतीय शास्त्रीय संगीत पाहा.) तर लोकपरंपरेत गरुु-लशष्ट्य पद्धतीन े

मौलखकता वावरत नाही. 
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लोकगीते जवे्हा लनरिर लोकांची असतात तेव्हा ती लललहली जाण े शक्यच नसल्याने मौलखक परंपरेचा 

आश्रय करतात ह ेउघडच आह.े पण सािर लोकांची लोकगीतेही मौलखक परंपरेचा आश्रय का घतेात हा प्रश् लवचारात 

घणे्यासारखा आह.े या बाबतीतला एक महत्त्वाचा मदु्दा असा की एरवीच्या अथाभने सािर असलेले लोक सांगीलतक 

संबंधांत, व्यवहारात लनरिर अस ू शकतात. म्हणज े असे की लवलवध कारणांचा एकलत्रत पररणाम होऊन त्यांच्या 

संस्कृतीत संगीत ललहून ठेवण्यासाठी आवश्यक ती ललपी, पद्धती यांचाच आढळ होत नसतो. अशा पररलस्थतीत 

मौलखक परंपरेलशवाय संगीताचे अलस्तत्वच अशक्य होते. र्ारतात संगीतलेखनाची पद्धतीच मळुात फार उलशरा व 

तीही काहीशा अपऱुया स्वरूपात आल्याने मौलखक परंपरा हीच संगीताच्या वापरात व वावरात प्रमखु जोपासनापद्धती 

ठरली. लशवाय र्ारतीय संस्कृतीने एकंदरीने पाहता संगीतालवष्ट्कारासाठी स्वर संवाद हा मागभ न स्वीकारता; स्वरसंहती 

(मलेडी) हा मागभ स्वीकारला; त्यामळेुही संगीतलेखन अनावश्यक वाटले असाव.े स्वरसंवाद पद्धतीने जवे्हा पािात्त्य 

दशेांत जोर धरला तेव्हाच पािात्यांनी संगीतलेखनाचा अलधक कसोशीने पाठपरुावा केला ह े या संदर्ाभत लिात 

घणे्यासारख ेआह.े15 

परंत ुएका दृष्टीने पाहता या सवभ लववचेनाचा रोख कला-संगीताकडे िकुला आह.े तेव्हा लोक व कला या 

संगीतांचा एकमकेांवर प्रर्ाव पडतो ह ेगहृीत धरूनसदु्धा लोकसंगीत मौलखक परंपरेचा आश्रय का घतेे याचा लवचार 

वगेळ्या लदशनेे पढुे चाललवला पालहज.े लोकसंगीताच्या स्वरूपातच मौलखक परंपरेकडील या त्याच्या कलाचा शोध 

घतेला पालहज.े 

असा लवचार करू लागताच लिात येते की आपल्या लवलशष्ट प्रकारच्या सामलुहकतेमळेु लोकगीताची रचना 

'संपनू' चालत नाही. त्याची वाढ होण ेहाच त्याचा धमभ असतो. एका व्यक्तीने मलूत: रचले असनूही अनेकांच्या तोंडी 

खळेण्यास सोयीचे जाव े म्हणनू त्याचा व्यलक्तर्तू कताभ त्यात लपलेला असतो. त्याच्या दलेशक आलण काललक 

प्रसारास व प्रवासास अनकूुल म्हणनू जसे अनालमक कतृभत्व ह ेत्याचे एक लिण बनते त्याचप्रमाण ेत्याच्या वाढीस वा 

गरजनेसुार होणाऱया काटछाटीस आवश्यक तो लवलचकपणा त्यात राहावा म्हणनू मौलखक परंपरेचा स्वीकार होतो. 

लललहलेला शब्द स्वतः एक पररणाम असतो. ज ेअढळ व्हावे असे वाटते ते यामळेु लललहले जाते. लललहलेला शब्द हा 

दसुऱया अथाभनेही एक पररणाम घडवीत असतो; बदल होऊ दणे्यास लवरोधी अशी त्याची शक्ती असते. लोकसंगीताला 

या दोन्हींचे वावडे असल्याने लललखत परंपरेला (जरी ती उपलब्ध असली तरी) सोडून मौलखक परंपरा स्वीकारण्याकडे 

त्याचा कल असण ेत्याच्या स्वर्ावाला, प्रकृतीला धरूनच असते असे म्हटले पालहज.े 

मौलखक परंपरेचा अथभही जरा अलधक बारकाईने तपासण ेआवश्यक आह.े मौलखक परंपरा या संञचेा लवचार 

करू लागलो की कमी-अलधक प्रमाणात का होईना पण लनलितपण ेअलस्तत्वात असलेल्या वाद्यसंगीताचे काय, असा 

प्रश् पडतो आलण मग मौलखक परंपरा असे न म्हणता अलललखत परंपरा अशी संञा बापरण ेअलधक योग्य होय असा 

लनणभय क्रमप्राप्त ठरतो. याहीपिेा आणखी एक सकू्ष्म अडचण अशी की लोकसंगीतास समग्रपण ेलाग ूपडणारी प्रलक्रया 

खरे म्हणज ेऐकण्यास फार महत्त्वाचे स्थान दतेे. मौलखक या संञनेे लोकसंगीताचा प्रयोग कसा होतो वा त्याचे रिण 

कसे होते ह ेसांगणाऱया उपपत्तीच्या एकाच अगंाचा बोध होतो. श्रवणाची र्लूमकाही महत्त्वाची असताना त्याचा स्पष्ट 

लनदशे होत नाही. या दोन्ही गोष्टी लिात घतेा ‘मौलखक’पेिा ‘अलललखत’ ही संञा अलधक वापरात यायला हवी 

असतानाही प्रस्ततु चचेला ‘मौलखक परंपरा’ शीषभक दणे्याचे कारण ती संञा रूढ आह ेएव्हढेच होय. 

                                                           
15 "Notation became indispensable only under the pressure of worked-out polyphony, still, in and 

outside the polyphonic style the script was sketchy even in Europe." - Curt Sachs, op. cit., p. 46. 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 23 
 

अललखत परंपरेची नेमकी काये कोणती? मखु्य काये तीन म्हणता येतील. पलहले कायभ असे की प्रत्येक 

संस्कृलतगटात लोकगीतांचा संच तयार होत असतो. लपढ्यान-्लपढ्या हाच संच कायम राहतो असे नाही. पण त्यातला 

बहुतांशी कायम राहतो आलण त्याच्या अवतीर्ोवती दसुरी गीते तयार होतात. संच तयार होतो याला कारण अलललखत 

परंपरा होय. 

दसुरे कायभ म्हणनू या संचाच्या वहनाचा आलण वाढीचा उल्लेख करता येईल. संच एका लपढीकडून दसुऱया 

लपढीकडे लकंवा आधीच्या लपढीकडून नंतरच्या लपढीकडे पोहोचलवला जातो. एवढेच नव्ह ेतर प्रत्येक लपढी आपापल्या 

गरजांनसुार त्या संचात र्र टाकते लकंवा काटछाट करते. 

लतसरे कायभ म्हणज े अलललखत परंपरा लोकगीतांच्या जतनाची काही लनलित तंते्र तयार करते. ही तंते्र 

उपलब्ध िाल्याने नको असलेले बदल लोकगीतांच्या बांधणीत लकंवा प्रयोगात लशरण्याची शक्यता कमी होते. अस ेन 

िाल्यास लोकगीतांचे स्वरूप फारच प्रवाही, बदलते होण्याचा धोका असतो. लोकगीतांच्या बदलत्या स्वरूपातही 

एक लस्थर र्ाग असतो आलण हा र्ाग लस्थर ठेवण्यासाठी अलललखत परंपरेने उपलब्ध करून लदलेल्या जतनाच्या 

तंत्राचा फार उपयोग होतो. लोकगीतांच्या लिणात त्यांच्या सामालजक कायाभचाही उल्लेख करण्यात येतो. ह े कायभ 

लिात घतेा लोकगीतांचे स्वरूप संपणूभतः प्रवाही असनू चालणार नाही ह े उघड आह.े सामगायनाचा समावशे 

सवाांशाने काही लोकगीतांत करता येणार नाही. पण अलललखत परंपरा जतनाची तंते्र कशी लनमाभण करते व त्यामळेु 

जतन करण े कसे सलुर् जाते याचे उदाहरण म्हणनू सामगायनपरंपरेचा उल्लेख करण्यास हरकत नाही. हजारो वष े

संलहतेपासनू गायनपद्धतीपयांतच्या सवभ गोष्टी सामगायनाच्या परंपरेत लटकल्या आहते. कोणत्याही िेत्रातील परंपरा 

म्हटली म्हणज ेसातत्य आलण बदलाची शक्यता स्वीकारण्याची शक्ती या दोन गोष्टी तीत अपररहायभपण ेआढळतात. 

परंपरा आलण रूढी यांत फरक असतो तो परंपरेच्या लवलचकपणाच्या जागी रूढीत एक प्रकारचा अधं कडवपेणा 

आढळण्यात. लोकसंगीतात अलललखत परंपरेचे माहात्म्य असण े याचा अथभ र्ोवतालच्या सांस्कृलतक जीवनातील 

नवनवीन चेतकांना पडसाद दणे्याचे सामर्थयभही त्यात असण ेहा होय. 

(४) संहमश्र पे्ररिा 

लोकसंगीतामागील प्रेरणा संलमश्र स्वरूपाच्या असतात ह ेत्यांचे लिण, त्यांचे स्वरूप लनलित करणारे आह.े 

थोडक्यात सांगायचे तर त्यामागील प्रेरणा व्यलक्तगत, सामालजक व कलात्म अशा तीनही प्रकारच्या असतात. त्यांपैकी 

व्यलक्तगत व कलात्म म्हणता येतील अशा प्रेरणांचा आढळ शास्त्रीय इत्यादी इतर संगीतप्रकारांतही होतो. येथे कलात्म 

म्हणज े मनोरंजनाथभ संगीतलनलमभती करू पाहणाऱया प्रेरणा आलण व्यलक्तगत म्हणज े सांगीलतक लकंवा सांगीलतक 

नसलेल्या गरजा पऱुया करू पाहणाऱया प्रेरणा असे अथभ अलर्प्रेत आहते. उलटपिी सामालजक प्रेरणा म्हणज ेएकंदर 

समाजाच्या संस्कृतीतील गरजा पऱुया करू पाहणाऱया प्रेरणा असा फरक करावयाचा आह.े मलूतः व्यलक्तगत वा 

कलात्म प्रेरणांनी लवलशष्ट लोकगीताची लनलमभती जरी होत असली तरी त्याचे दीघभकालीन अलस्तत्व व वावर हा मखु्यतः 

सामालजक स्वरूपाच्या प्रेरणांवर अवलंबनू असल्याने लोकसंगीताच्या लिणांचे लववचेन करीत असता (त्यामागील 

प्रेरणांची संलमश्रता लिात घऊेनही) या प्रेरणांच्या सामालजकतेवरच र्र द्यावा लागतो. 
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प्रेरणांच्या सामालजकतेचा धागा आधी पालहलेल्या सामलूहकता या लिणाशी अथाभतच जळुतो. धमभ, र्ाषा, 

लवधी संस्कार इत्यादी प्रत्येक संस्कृतीची जी लवलवध अगंे असतात त्या सवाांमधनू संबंलधत समाजाच्या मनाची 

अलर्व्यक्ती होत असते. या सवभ अगंांच्या संदर्ाभसकट लोकसंगीत अवतरते हा त्याच्या सामालजकतेचा अथभ होय.16  

जयांना सांगीलतक अथवा व्यलक्तगत स्वरूपाच्या प्रेरणा म्हणता येतील अशांपेिा सामालजक प्रेरणा वगेळी 

पडते. कारण तीमळेु लोकसंगीत ह े स्वतःबाहरेच्या घटकांशी जखडले जाते. स्वरूप व अलस्तत्व या दोन्हींबाबत ते 

अलधक व्यापक व गुतंागुतंीच्या घटकांशी बांधले गलेेले असते. स्त्रीगीते, बालगीते, लववाहगीते, संस्कारगीते, श्रमगीते 

इत्यादी लोकगीतांचे प्रकार पालहल्यास या गीतांचा वावर होण्यापेिा त्यांचा वापर होतो असे लदसते. उपर्ोगापेिा 

उपयोगाकडे त्यांचे उलद्दष्ट म्हणनू बोट दाखलवता येईल. संगीतेतर सामालजक संस्थांच्या गरजांनसुार लोकसंगीताच े

अवतार, आलवष्ट्कार लनलित होतात. या अथाभने त्यामागील प्रेरणा मखु्यतः सामालजक असतात, असे लववचेन 

लोकसंगीतशास्त्रञांनी केले आह.े लोकसंगीताचे वणभन करताना ‘लवलशष्ट संस्कृतींचे’ संगीत असे कराव ेलागते हाही 

याच सामालजकतेचा पररणाम होय.17 इतर संगीतप्रकारांच्या बाबतीत असे कराव े लागत नाही. सामालजकतेचे वणभन 

करण्याचा आणखी एक मागभ म्हणज े लोकसंगीताच्या ‘कायभबद्धते’चा उल्लेख करण.े धमभ, र्ाषा, लवधी इत्यादी 

अगंांशी संबंलधत असलेल्या कायाांशी (फन्कशन्स) लोकसंगीत लनगडीत असते याचाच लनदशे ही संञा करीत असते. 

अथाभत लोकसंगीताच्या कायभबद्धतेवर र्र देण े याचा अथभ त्यात व्यक्तीगत व कलात्म प्रेरणा अलजबात 

नसतात असा नाही. कायभबद्धतेबरोबरच कलात्म प्रेरणाही कायभकारी अस ू शकते.18
 इतकेच नव्ह े तर सामलुहकतेतनू 

उद्भवणाऱया सामालजकतेबरोबरच व्यलक्तगत प्रेरणाही लोकसंगीताची लनलमभती, प्रसार इत्यादींमध्ये हातर्ार लाव ूशकते. 

लशवाय शास्त्रीय संगीत इत्यादी लोकसंगीतेतर प्रकारातही थोडीफार कायभबद्धता आढळतेच. प्रश् प्रमाणाचा असतो. 

लशवाय आणखी एक लिात घणे्यासारखा मदु्दा असा की वरवर पाहता कायभबद्ध व सामालजक वाटणारे लोकगीत 

मानलसक दृष््टया कलात्म व व्यलक्तगत प्रेरणांनी र्ारलेले अस ू शकते. लोकगीतांमागच्या प्रेरणा याही अथाभने संलमश्र 

म्हणता येतील.19 त्याला एकाच वळेी सामालजक व व्यलक्तगत पातळ्यांचा संदर्भ लमळू शकतो ह े साहलजक आह,े 

कारण लोकगीत हा समाजमनाचा आलवष्ट्कार असे म्हटले तरी व्यलक्तमनांच्या यंत्रणतेनू तो आलवष्ट्कार आकार घते 

                                                           
16 "We frequently hear the statement that folk and primitive music are functional while art music is 

not, or less so. This would imply that folk and primitive music always accompany other activities in 

life, ..." - Nettl, op. cit., p. 11. 

17 "But there is an element of truth in the notion that the folk music of a nation or a tribe has a special 

relationship to its culture... For example, it seems likely that the general characteristics of a language, 

its stress patterns, its patterns of intonation, and of course the structure of its poetry, are reflected in 

the music of its people." - Nettl, ibid, p. 7.  

18 "The relation of functional and aesthetic purposes, ... is even in folk art not a simple one; these are 

not mutually exclusive categories. The aesthetic element never needs to be absent when functional 

songs are performed." - Herzog, op. cit., p. 1035.  

19 "It should be borne in mind, however, that the distinction between functional and non-functional 

songs, while useful, is somewhat crude. It may be better to think of the contrast as one between 

obvious social or group function, which can be observed on the surface, and psychological function, 

which affects the individual more intimately-in the lyrical song for instance, and in which the social 

connotations are more subtle, submerged, but by no means absent." - ibid, p. 1035. 
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असतो, आलण व्यलक्तमन हहेी खरे पाहता कोणत्या तरी समाजातल्या व्यलक्तचेच असते. व्यलक्तद्वारा समष्टी आलण 

समष्टीमधील व्यक्ती असे ह ेसूत्र असते. 

कायभबद्धता या लोकसंगीतांच्या लिणाचा आणखी एक चकुीचा अथभ लावला जाण्याची शक्यता आह.े 

धमभलवधी, उत्सव, संस्कार यांसारख्या प्रत्यि गोष्टींबरोबर लोकसंगीत कायभबद्ध असल्याने ते नेहमी त्याच स्वरूपात 

अवतरते असे वाटण्याची शक्यता आह.े पण लोकगीते यापेिा तरल व अप्रत्यि अशा मानलसक पातळीवरही 

समाजमनाचा आलवष्ट्कार म्हणनू अवतरू शकतात. समाजाच्या फार पवूीच्या इलतहासातली सवुणभयगु ेआलण त्यांच्या 

पनुरागमनाची समाजाला वाटणारी आशा, समाजाच्या र्ावी कलालवषयीच्या अपेिा लकंवा पवूभलदव्यांना त्याने लदलेले 

रूपककथांचे रूप या सवाांना सामावनू घणे्याची प्रेरणाही लोकगीतामागे असू शकते. र्ालषक पातळीवर अशा प्रसंगी 

आढळणारी प्रतीकात्मता ही सांगीलतक पातळीवर अवतरणहेी शक्य असते. उदाहरणाथभ, लवलशष्ट समाजात लवलशष्ट 

प्रकारच्या र्ावना व्यक्त करण्यासाठी लवलशष्ट सरुावटी वा स्वर समहू वापरले जाण े शक्य आह.े अशा तऱहचे्या 

प्रतीकात्मतेच्या उपयोगाने मानलसक फायद े काय व कस े होतात यालवषयीचे मनोलवशे्लषणात्मक लववचेन उपलब्ध 

आह.े पण लोकसंगीतामागची प्रेरणा ही याही स्वरूपाची अस ू शकते इतकेच येथे नोंदवायचे आह.े बोलनू 

दाखलवल्याने दःुख हलके होते व आनंद वाढतो हा व्यवहारातला न्याय लोकसंगीताबाबतही लाग ूिाला तर त्यात 

नवल मानण्याचे कारण नाही. जन्मापासनू मतृ्यपूयांतच्या बहुतेक सवभ सखुदःुखप्रसंगी गायन-वादनाचा उपयोग का 

केला जातो याचा उलगडा वरील लववचेनाने होण्यास हरकत नाही. लवलशष्ट संस्कृतीच्या अनरु्वलवश्वात काही गोष्टींचा 

आढळ होत नाही वा फार अपवादाने होतो; ठरालवक गोष्टींचे लोकगीतात रूपांतर हमखास ठरालवक पद्धतीने होते, 

आलण काहींचा समावशे फार क्वलचत होतो वा मळुीच होत नाही इत्यादी सवभ बाबींची कारणमीमांसा करताना 

लोकगीतांमागील तरल मनोवैञालनक प्रेरणांचा आधार घणे ेक्रमप्राप्त ठरते.20
 या पाश्वभर्मूीमळेुच ‘लोकगीतांमळेु रोगी 

बरे होतात’ या आशयाची अभ्यासकांनी केलेली लवधाने हास्यास्पद न ठरता फक्त जरा अलतशयोक्त ठरतात.21
 

लोकसंगीतामागील संलमश्र प्रेरणांचे एकंदर लववचेन लिात घतेा लोकगीतांची लनलमभती राष्ट्ट्राच्या 

इलतहासातले हषाभमषाभचे प्रसंग, लोकजीवन शारीर-मानलसक पातळीवर ढवळून टाकणाऱया घटना इत्यादी जया 

                                                           
20 "It is striking how often themes and elements are found in folk-song, which are foreign to the life-

mode and experience of the group. American Surmers sing surprising numbers of British ballads 

concerned with the fate of lords and ladies, with their castles, gold, and milk-white steeds... It is 

equally striking how much stereotyping occurs in folk song... More surprising perhaps is the frequency 

of the recurrence of some topics and situations in folk song, and the rarity of others... These 

phenomena call for explanation, whether by considering differences in social structure and attitudes, 

or by trying to substantiate speculative assumptions concerning the rate of psychological factors in folk 

song: of indirection, of sublimation, over-emphasis, day-dream wishes, or of the avoidance and even 

repression of some topics and attitudes." - ibid, p. 1036. 

21 “लोकगीतोों की रचना में एक आश्चयशजनक िात और देखने को हमलती है, वह है उसकी कायशसों वधशक र्क्ती । ... लोकगीतोों की 

अनेक धुने ऐसी हैं जो िीमारोों को अच्छा करती हैं।” - सामर, उहन. पृ. ७९-८०. 
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कालखडंात जास्त असतील त्या कालखडंात होते ह ेअभ्यासकांचे मतही अगदीच उपेिणीय म्हणता येणार नाही.22 

लोकजीवनाचे प्रलतलबंब म्हणण्याइतके नसले तरी त्याच्या आसपास वावरण े ही लोकसंगीताची प्रकृती असल्याने 

लवशेष घडामोडी जया कालखंडात घडतात त्याच काळात लोकसंगीताची लनलमभती अलधक असे म्हणण्यात काही वावगे 

होणार नाही. 

 

(५) अनाहद-अनंतता 

आधी जयांचे लववचेन केले त्या लिणांत अप्रत्यितः जयाचा उल्लेख येऊन गलेा आह े अशा एका 

लिणाचा आता स्पष्ट लनदशे करायचा आह.े सवभ लोकसंगीत ह े अनालद-अनंत असते. तसे पाहता कोणत्या तरी 

एकाकडून वा अनेकांकडून संगीताचा पणूभ वा अपणूभ प्रयोग िाला असे म्हटले तरी तत्त्वतः त्याला एक लनलित काळ 

लागलेलाच असतो. परंत ुलोकसंगीताला अनालद-अनंत म्हणण्याचा उद्दशे असा की कालपररमाणात त्याचे अलस्तत्व 

सामावत नाही ह े ध्यानात याव.े ते कोणत्या काळी रचले गलेे ह े त्याच्या सावभकाललक आवाहनांमळेु, स्वरूपामळेु, 

अप्रस्ततु असते. याचाच पररणाम म्हणनू त्यात कत्याभच्या नावाचा इत्यादी उल्लेख सहसा आढळत नाही. आलण दसुरा 

पररणाम म्हणज ेलवलशष्ट काळाशी लवषय, आशय वा रचना इत्यादींमळेु अलधक जखडले गलेेले लोकसंगीत समाजाच्या 

संचातनू गळून पडते. लपढ्यान-्लपढ्या परंपरेने, वारशाने चालत आलेल्या लोकसंगीताचा एक कताभ एक काल 

लनलितपण े सांगता येण े अशक्य आह.े23 लवलशष्ट समाज वा त्याची संस्कृती ही जशी लवलशष्ट काळी सरुू िाली वा 

संपली असे म्हणता येत नाही तोच प्रकार लोकसंगीताचा आह;े कारण लोकसंगीत संस्कृतीचेच एक अगं, लतचाच एक 

र्ाग आह.े लनलित कालखडंाच्या लनदशेाच्या दृष्टीने पाहता अनालद-अनंत असलेले लोकसंगीत त्याच्या प्रस्ततुतेच्या 

दृष्टीने नेहमीच समकालीन असते हा त्याचा लवशषे होय. लोकसंगीत जनुे लकंवा नव ेअस ूशकत नाही.24 ते असते लकंवा 

नसते. त्याचा लवषय जनुा वाटू शकतो पण त्याचा आशय सदा 'आज' चा संदर्भ असलेलाच वाटतो. याला एक 

अलतशय महत्त्वाचे कारण असे की लोकसंगीत जर लजवतं परंपरेतले असेल तर ते जया संस्कृतीचे असते त्यापासनू, 

संबंलधत समाजापासनू प्रेरणा घेत राहते. ते बदल ूशकते आलण बदलांना लवरोधही करते. 

 

(६) हवकारहवरोध आहि हवकारक्षमता 

लोकसंगीतात लवकारलवरोध व लवकारिमता ह े दोन्ही गणु आढळतात. या दोन्ही गणुांची आवश्यकता 

लोकसंगीताच्या स्वरूपातनूच लसद्ध होते. या दोन्ही गणुांनी लमळून लोकसंगीताचे लवलचकपणा ह ेएक लिण बनते 

असे म्हणता येईल. एकेक गणु क्रमाक्रमाने लवचारात घऊे. इथे लवकार हा शब्द पररवतभन वा बदल या अथाभने वापरला 

आह.े 

                                                           
22 “लोकसों गीत की हनष्पहि के त्यलये साोंसृ्कहतक सों घर्शण, भावात्मक उथल-पुथल तथा आध्यात्यत्मक क्रान्ति का वातावरण अिोंत 

अनुकूल होता है|” - ततै्रव, पृ. ९१. 

23 "एक िहुत ही महत्त्पूणश िात यह है हक हकसी भी लोकगीतपर हकसी कालहवर्रे् की छाप अोंहकत नही ों रहती|" - ततै्रव, पृ. ९६. 

24 "हकसी भी सजीव लोकगीत की भार्ार्ैली पुरानी नही ों पडती, न उसकी अत्यभव्यों जनाएँ, उसके हवर्य, एवों  सों दभश पुरान ेपडत ेहैं|" 

- ततै्रव, पृ. ९७. 
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हवकारहवरोध : (१) लोकसंगीत ह े लवकारलवरोधी असते कारण सामलूहक असते. व्यक्तीपेिा समाजाला कोणतीही 

गोष्ट प्रथमतः स्वीकारण्यास अलधक काळ लागतो. आलण मग स्वीकारलेली गोष्ट टाकण्यास वा बदलण्यासही तसाच 

अलधक वळे लागतो. समहू अलधक सनातनी असतो. कारण त्यात अनेक पातळ्यांवरची अनेक व्यलक्तमने अतंर्ूभत 

असतात. या सवभ व्यलक्तमनांनी होणाऱया एखाद्या बदलास वा त्यागास मान्यता दणे्याची तयारी दशभलवण ेही एक मोठ्या 

प्रमाणावरची व हळूहळू होणारी प्रलक्रया असते. लशवाय संकलल्पत बदल इत्यादी लगचे स्वीकारण्यात नेहमीच आपले 

लहत असतेच असे नाही. काही बदल आकषभक पण अलंतमतः लहतकर नसण्याची, तर काही वर वर पाहता अनाकषभक 

पण अलंतमतः लहतकर ठरण्याची शक्यता समाज दृष्टीआड करू शकत नाही. 

(२) आधी पालहल्याप्रमाण ेलोकसंगीताशी संबद्ध असलेल्या प्रेरणाही संलमश्र स्वरूपाच्या असतात. अथाभतच या सवभ 

तऱहचे्या प्रेरणांचे समाधान एकाच वळेी होण्याची शक्यता फार कमी असते. या प्रेरणांच्या परस्परांच्या 

अतंलवभरोधानंतर, रस्सीखचे होत होत एक प्रकारचा समतोल जवे्हा साधला जातो तेव्हा संबंलधत बदल इत्यादींचा 

स्वीकार सामालजक पातळीवर होत असतो असे म्हणता येईल. अथाभत ही अवस्था प्राप्त होण्यास बराच काळ लागण े

स्वार्ालवकच होय. 

(३) लोकमानसाच्या (व्यलक्तमनाच्या नव्हे) दृष्टीने सावभलत्रक व सावभकाललक आवाहनाचे ठरतील अशा लवषय-

आशयांवर लोकसंगीत मलूतः आधाररत असते. संगीताच्या दृष्टीनेही बहुजनांना रुचेल व पेलेल असे सांगीलतक रूपच 

लोकसंगीताला प्राप्त होत असते. अशा बहुमान्यतेच्या अनेक चाळण्या लावनू ज े रूप तयार होत असते त्याचा 

कोणत्याही बदलाला लवरोध असण े ह े नैसलगभकच म्हटले पालहज.े जयांना मलुर्तू, सनातन म्हणता येतील अशा 

बाबींचाच समावशे लोकसंगीतात असतो. याचा अथभ असा की आधीपासनू त्यात असलेल्या सनातन लवषय-

आशयांपेिा वगेळी, पण लततक्याच व्यापक आवाहनाची बाब समाजाच्या जीवनात वावरू लागल्यालशवाय बदलाची 

आवश्यकता मान्य होणार नाही. बदलत्या पररलस्थतीनसुार, गरजांनसुार लोकसंगीत बदलते जरूर पण त्या बदलांची 

आवश्यकता, सांस्कृलतक अपररहायभता प्रतीत िाल्यालशवाय बदल घडण ेसंर्वत नाही. 

(४) बदलाला लवरोध करणारे आणखी एक कारण म्हणज े लोकसंगीताच्या बऱयाचशा प्रकारांची (आधीच लववचेन 

केलेली) कायभबद्धता. कायभबद्धतेचा अथभच असा की संबंलधत लोकसंगीत प्रकाराला स्वतंत्रपण े वावरण्याची मरु्ा 

नसते. जया कायाभबरोबर ते बद्ध असते ते कायभ बदलल्यालशवाय लोकसंगीत कसे बदलणार? कोणत्याही कारणाने जर 

कायभ बदलले नसताही कोणी केवळ संबंलधत लोकसंगीत बदलण्याचा प्रयत्न करू लागले तर अथाभतच या बदलास 

लवरोध होणार. अशा तऱहनेे संस्कृतीच्या इतर अंगांबरोबर लोकसंगीत लनबद्ध असण ेसट्ुया बदलाला लवरोध करते. 

व्यापक आवाका असल्याकारणाने बदलही व्यापक असला तरच तो स्वीकारण्याजोगा होऊ शकतो. 

अथाभत या सवभ लवकारलवरोधी कारणांचा जोर लोकसंगीताच्या सवभ प्रकारांबाबत सारखाच असतो अस े

नाही. सवभसाधारणतः पायरीपायरीने पाहता बदलाला लवरोध असणाऱया प्रकारांची उतरती मांडणी पढुील प्रमाण ेकरता 

येईल :- 

अ) सवाांत अलधक लवकारलवरोधी लोकसंगीत ह ेधालमभक संस्कार, लववाहादी लवधी, उत्सव इत्यादींशी कायभबद्ध असते. 

ब) प्रेम, शृगंार, लवरह, मीलन इत्यादी मानवी जीवनांतील सवभसामान्य घटनांशी लनगडीत लोकसंगीत ह े त्या मानाने 

कमी लवकारलवरोधी असते. 

क) वरील दोन्हींपेिा अलधक सहजतेने बदलाचे स्वागत करणारे लोकसंगीत खेळ, नाच इत्यादी मनोरंजनपर घटनांशी 

लनगडीत असते. 
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ड) केवळ आनंद देणारे म्हणनू लोकलप्रय होणारे संगीत सवाांत अलधक सहजतेने बदलते. 'फॅशन' म्हणनू तात्परुता 

जयांचा प्रचार होतो अशांचा समावशे या वगाभत होतो. 

हवकारक्षमता : लवकारलवरोधी कारणांचे लववचेन िाल्यानंतर आता लवकारिमतेच्या कारणांची चचाभ करू. 

(१) उपलब्ध लोकसंगीतात सधुारणा व्हावी या हतेनूे त्या संगीताचा वापर करणारेच जर प्रेररत िाले तर या 

लोकसंगीतात बदल होऊ शकतो. लोकसंगीताचा प्रयोग होत असतो ही गोष्ट आपण लवसरून चालणार नाही. प्रयोग 

म्हटल्यावर त्यात चांगला वा वाईट प्रयोग असे मलू्यमापन प्रयोगकत्याांकडूनच होण े अपररहायभ आह.े प्रयोग 

म्हटल्यावर त्यात स्पधेचा र्ागही लशरणारच. अथाभत लोकसंगीताच्या सवभ प्रकारांत सारख्याच तीव्रतेने सधुारणा 

घडवालवशी वाटणार नाही. पण याचा संबंध लवलशष्ट प्रकाराच्या एकंदर स्वरूपाशी असतो, आलण याचे लववचेन आधी 

आलेच आह.े 

(२) लोकसंगीताच्या लवकारिमतेचे दसुरे महत्त्वाचे कारण म्हणज े त्याची अलललखत परंपरा होय. र्ाषा, उच्चार, 

स्वररचना यांत नकळत लशरणारे बदल पषु्ट्कळदा गीताच ेमळू रूप कोणते याचा (न बदलणारा) परुावा नसल्याने होत 

असतात. जवळ जवळ सवाांशाने जी परंपरा स्मतृीवर अवलंबनू राहते तीत बदल होण ेअपररहायभ आह.े कारण लवलवध 

कारणांनी वगेवगेळ्या प्रमाणात लवस्मतृीचा पडदा पडून, लवसरलेल्या गोष्टींच्या जागी दसुऱया घटकांचे अलस्तत्व लदसणे 

ही गोष्ट मानवाच्या बाबतीत अगदी नेहमीच्या अनरु्वातली आह.े 

(३) लोकसंगीत अथाभतच लोकांबरोबर स्थलांतर करू शकते. स्थलांतराने संबंलधत लोकांच्या राहणीत, उच्चारांत व 

म्हणण्याच्या धाटणीतही फरक पडू शकतो. त्याचप्रमाण ेकाहीसे लवरोधार्ासात्मक सत्य असे की एका संस्कृतीमधील 

संगीत दसुऱया संस्कृतीतही स्थलांतर करू शकते. अथाभत या सवभ घडामोडीत त्यांच्यात बदल होण ेही गोष्ट अगदी 

लनसगभप्राप्त ठरते. अनेकदा सरुावट सारखी असनूही शब्द व आशय अलजबात वगेळे असाही प्रकार आढळतो. अशा 

चालींचा उल्लेख लोकसंगीत शास्त्रञांनी ‘र्टक्या चाली’ असा केला आह.े25
  

(४) लोकसंगीत जर गायकांच्या लकंवा गायनावर वा संगीतावर उपजीलवका करणाऱया जमातींच्या वा जातींच्या हाती 

गलेे तर त्यात फरक होण ेअपररहायभ असते. अशा जमाती वा व्यक्ती यांच्यात संगीतकौशल्य अलधक असल्याने हाती 

आलेल्या संचावर कलात्मकतेचे वा लवशषे कौशल्याचे संस्कार त्यांना करावसेे वाटतात. आलण त्यामळेु संबंलधत 

संगीताच्या मळू स्वरूपात फरक पडतो.26 ह े अलधक संगीतात्म रूप मग सवभमान्य होण े लकंवा न होण े मात्र अलधक 

गुतंागुतंीच्या प्रलक्रयांवर अवलंबनू असते. पण असा बदल लनदान त्या संगीताचे आदशभ रूप म्हणनू वावरू लागण्याची 

शक्यता मात्र लनलित असते. सवभसामान्यतः लोकसंगीताच्या संदर्ाभत धंदवेाईक लोकसंगीतकार असा शब्दप्रयोग करणे 

तत्त्वतः अशक्य आह.े लोकसंगीताच्या स्वरूपाशी ह े लवरोधी आह.े तेव्हा लवशषे कौशल्यवान लकंवा लनमधंदवेाईक 

हौशी व्यक्तींच्या वा जमातींच्या हाती लोकसंगीत जाण ेयाचा अथभ त्याची वाटचाल लशष्ट संगीताच्या लदशनेे होण ेअसा 

होय ह ेस्पष्ट आह.े 

                                                           
25 In the 19th century, some scholars began to be intrigued by what they came to call 'wandering 

melodies', i.e. tunes whose variants were found in the folk traditions of widely separated countries. 

The existence of such tunes is generally recognized ... Curiously the variants of a tune found in 

separated countries are usually accompanied by widely varying verbal texts. - Nettl, op. cit., p. 45. 

26 "त्यजन जाहतयोों को अपनी उपजीहवका, उपाजशन हेतु तथा अन्य जाहतयोों के साथ व्यावसाहयक प्रहतस्पधाश के कारण अपनी 

कलाकृहतयोों को चमतृ्कत करना पडता है... और मूल लोकगीतोों स ेकुछ त्यभन्नसे लगते है ।" - सामर, उहन., पृ. ५ 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 29 
 

(५) लवलशष्ट जमातीची शिैलणक वा सांस्कृलतक पातळी बदलल्याने त्या जमातीच्या लोकसंगीतात फरक पडतो ह े

ओघानेच येते. संस्कृतीच्या स्वरूपाशी एक प्रकारच्या समांतरत्वाचे नाते ठेवणाच्या लोकसंगीताच्या वलैशष््टयामळेु 

असा प्रकार होतो ह ेउघड आह.े अथाभत अशा वळेी आह ेत्या लोकसंगीताच्या संचात संपणूभतः बदल होतो असे नाही. 

पण म्हणण्याच्या धाटणीत वगैरे होणाऱया बदलापासनू ते काही गीते इत्यादी जाण ेव त्यांची जागा दसुऱया गीतांनी घणे े

येथपयांत सवभ प्रकार या बाबतीत संर्वतात. या लठकाणी लोकसंगीतात होणारा बदल काहीसा अप्रत्यि म्हणता येईल. 

म्हणज े असे की प्रथमतः संस्कृती बदलते व काही एक लनलित पररणाम संबंलधत लोकांच्या जीवनावर होतो. या 

पररणामाचा असर होऊन मग लोकसंगीतात बदल होतो. म्हणज ेहा बदल पररणामाचा पररणाम असतो असे म्हणता 

येईल. ढोबळ मानाने बोलायचे तर जीवनाची एकंदर गती वाढल्याने गायन-वादनाची गती वाढण े वा मदंावणे 

यांसारख्या घटनांचे उदाहरण या संदर्ाभत घतेा येईल. सवभसाधारणतः शहर व खेडे यांतील सांगीलतक फरकांचा संबंध 

दोन्हीकडील जीवनात जो फरक आढळतो त्याच्याशी असण े स्वार्ालवक आह.े कारण कलासंगीत इत्यादी संगीत 

प्रकारांपेिा लोकसंगीताचा जीवनाशी असलेला संबंध अलधक प्रत्यि व आतंररक स्वरूपाचा आह.े 

लोकसंगीताच्या स्वरूपात बदल घडवनू आणणाऱया एका कारणाचा लोकसंगीताचे एक लिण म्हणनू 

उल्लेख करावा इतके ते महत्त्वाचे आह.े लशष्टसंगीताचा शेजार ह े ते लिण होय. म्हणनू त्याचा स्वतंत्रपण े लवचार 

करणचे इष्ट होय. 

(७) हशष्टसंगीताचा शेजार 

आलदम संगीत व लोकसंगीत यांतील एक महत्त्वाचा र्दे म्हणनू आलदम संगीताशजेारी दसुऱया 

संगीतप्रकाराची धारा वाहती नसते आलण लोकसंगीताशेजारी ती तशी आढळते असा उल्लेख पवूी केला आह.े 

लशष्टसंगीताचा प्रवाह शजेारी असण े याला लोकसंगीताचे स्वरूप लिण म्हणनू मानण्यात एक संस्कृलत संबद्ध मदु्दा 

स्पष्ट होतो. तो असा की एका वळेी दोन संगीतधारा अलस्तत्वात असण ेयाचाच अथभ संबंलधत संस्कृती गुतंागुंतीच्या 

स्वरूपाची असण.े र्ाषा, लेखन पद्धती, अथभव्यवस्था, उद्योगधद्यांचे कमी-अलधक यांलत्रकीकरण इत्यादींच्या 

अलस्तत्वानसुार संस्कृतीचे स्वरूप कमी-अलधक गुतंागुतंीचे होत असते. दसुऱया शब्दांत सांगावयाचे तर असे म्हणता 

येईल की एखाद्या संस्कृतीचे स्वरूप गुतंागुंतीचे असण ेयाचाच अथभ असा की त्या लवलशष्ट संस्कृतीत एकापेिा अलधक 

संगीतप्रवाहांचे अलस्तत्व असण.े संस्कृतीच्या स्वरूपातील कमी-अलधक गुतंागुंत आलण एकाहून अलधक संगीतधारांचा 

आढळ यात एक प्रकारचे तलु्यशलक्तत्व आढळते. मळुात जीवनाची िेते्र अनेक म्हणनू गुतंागुतं जास्त; त्यात आणखी 

संगीत या एका जीवनांगातही एकाहून अलधक अगं ेलकंवा रंग असण ेअसे एकंदर वाढत्या गुंतागुतंीचे लचत्र मनापढुे उर् े

राहते. मदु्दा असा की लोकसंगीताचे स्वरूप लनलित व लनयंलत्रत करणारे घटक आलदम संगीताच्या तलुनेने पाहता बरेच 

अलधक लदसतात. ते नसुते संख्येने अलधक असतात एवढेच नव्ह े तर त्यात लवलवधताही अलधक असते. या सवाांचे 

संकललत पररणाम लिात घणे्याइतक्या प्रमाणावर होत असल्याने लशष्टसंगीताचा शजेार ह ेलोकसंगीताचे स्वरूपलिण 

म्हणनू लनदलेशत केले जाते. या शजेारधमाभचे स्वरूप काय व त्याचे लोकसंगीतावर कसे पररणाम होतात यासंबंधीचे 

लववचेन स्वतंत्रपण ेकरण ेयोग्य होय. 

(८) राष्ट्रीय आहवष्ट्कार 

लोकसंगीताची स्वरूप लिणे पाहता एक गोष्ट लिात येते ती अशी की लोकसंगीत ह े लवलशष्ट जनसमहू 

आलण त्याची संस्कृती यांच्याशी बांधलेले असते. या बांलधलकीचे वणभन दसुऱया प्रकारे करावयाचे तर असे म्हणता 
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येईल की अनेक संस्कृलतगटांचे लमळून एकच लोकसंगीत असल्याचे आढळणार नाही. लोकसंगीताच्या अनेक कुळी 

आहते इतकेच नव्ह े तर त्या कुळींची, त्यांच्या (संबंलधत संस्कृलतगटाव्यलतररक्त) स्वतंत्र अलस्तत्वाची कल्पना करणे 

शक्य नाही. या अथाभने प्रत्येक राष्ट्ट्राचे वगेळे लोकसंगीत असते असे म्हटले जाते. इथे राष्ट्ट्रीयत्व व संस्कृती यांचा 

परस्परांच्या जागी उपयोग करता येईल अशा अथभच्छटा अलर्प्रेत असतात. र्ारतासारख्या खडंप्राय दशेात अथाभतच ह े

लववचेन जसेच्या तसे लाग ूहोत नाही. येथे संस्कृती एक असूनही प्रत्येक प्रांताचे लोकसंगीत वगेळे असलेले आढळते. 

र्ारतीय लोकसंगीताचे प्रांलतक र्दे त्या त्या जनसमहूाशी बांधलेले असतात ह े नाकारता येणार नाही. या अथाभने 

लवलशष्ट लोक व संगीत यांची अलवर्ाजयता मान्य होण्यासारखी आह.े एका लोकसमहूाचे लोकसंगीत एकच असते 

म्हणनू त्यांच्या अन्योन्य संबंधांचे अनन्यसाधारणत्व लिात घऊेन लोकसंगीताला राष्ट्ट्रीय आलवष्ट्कार मानले जाते.27 

याचा आणखी एक पररणाम म्हणज ेलवलशष्ट संस्कृतीच्या लोकसंगीताच्या रचनापद्धतीत, आलवष्ट्कारशैलींत सारखपेणा 

आढळतो. त्यातल्या त्यात कंठसंगीत ह े एकाच संस्कृतीत वाद्यसंगीतापेिा अलधक सारख े व एकसंध असलेले 

आढळते असा तजञांचा अलर्प्राय आह.े 

याच संदर्ाभतला आणखी एक मदु्दा असा की अनेक राष्ट्ट्रांच े लमळून लशष्टसंगीत लकंवा शास्त्रीय संगीत एक 

अस ूशकते. त्यामळेु त्याला काही राष्ट्ट्रीय आलवष्ट्कार-एका राष्ट्ट्राचा प्रालतलनलधक आलवष्ट्कार म्हणता येत नाही. पण 

लोकसंगीताचे असे नसते; ते प्रत्येक राष्ट्ट्राचे स्वतंत्र असते.28
 पािात्त्य संगीताची राष्ट्ट्रीय शाखा पाहता ती इगं्लंड, 

फ्रान्स, अमरेरका इत्यादींना एकच आह;े पण या प्रत्येक राष्ट्ट्राचे लोकसंगीत मात्र वगेळे आह.े इथेही पनु्हा र्ारतीय 

संदर्ाभत ह ेलववचेन सवभस्वी स्वीकारता येत नाही असे लिात येते. या दशेात संस्कृती एक, शास्त्रीय संगीतपद्धती दोन 

व लोकसंगीत प्रांतागलणक वगेळे अशी पररलस्थती आह.े परंत ुएकंदरीने इतर कोणत्याही संगीतप्रकारापेिा लोकसंगीत 

व संबंलधत संस्कृतीचे लोक यांचा संबंध अलधक आतंररक व अलवर्ाजय असतो हा अलर्प्राय अबालधतपण े मान्य 

होण्यासारखा आह ेव उपयुभक्त लिणाचा रोख हचे स्पष्ट करण्याकडे आह.े 

 

(९) भूगोलहवहशष्टता 

वास्तलवक पाहता लोकसंगीताला राष्ट्ट्रीय आलवष्ट्कार म्हणण्यात त्याची र्गूोल-लवलशष्टताही व्यक्त होत 

असते. लोकसंगीत ह े तसे पाहता, लवलशष्ट र्पू्रदशे, त्याची नैसलगभक वलैशष््टये यांच्याशीही जखडलेले असते, कारण 

कोणत्याही लोकसमहूाची संस्कृतीसदु्धा र्संूबद्ध असतेच. यांच्यात बदल िाला तर लोकसंगीतातही बदल होतोच. 

पण याहीपेिा एका लवशषे अथाभने लोकसंगीत र्गूोललवलशष्ट असते असे म्हणता येईल. इतर कोणत्याही 

संगीतप्रकारापेिा लोकसंगीत लनसगाभला जवळ असते. र्ोवतालच्या लनसगाभची दखल घते घते त्याचा आलवष्ट्कार होत 

असतो; त्याच्या घडणीतही हा लनसगभ र्रपरू प्रमाणात लदसतो. ऋतचुक्र, त्याचे बदलते र्ावतरंग, त्यांचा मानवी 

जीवनावर होणारा पररणाम या सवाांना लोकसंगीतात स्थान लमळते. अथाभत प्रत्यिात लवलशष्ट लोकसमहूाच्या र्ोवती 

असलेल्या लनसगाभचे लचत्रणच लोकसंगीतात लदसते असा याचा अथभ नाही. र्ोवती असलेल्या लनसगाभच्या अगदी 

लवरुद्ध स्वरूपाच्या लनसगाभचे लचत्रणही लोकसंगीतात आढळू शकते. पण येथेही मळू कारण र्ोवतालचा लनसगभच होय. 

                                                           
27 पाहा : टीप क्र. (१७) - Nettl, op. cit., p. 7 

28 "The idea that folk music is closely associated with a people, a nation or a culture and its 

characteristics has long been widely accepted. In some languages the words folk music and national 

music are the same." - ibid, p. 6 
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कारण त्याच्या दशभनाने संबंलधत मानवी समहू आपल्याला कसा लनसगभ हवा आह ेयाच्या लनलित जालणवपेयांत पोहोच ू

शकतो. लोकसंगीतामागील लवलवध संलमश्र प्रेरणा लिात घतेा, असेल त्याचे लचत्रण आलण ज े नसेल पण हवहेवसेे 

वाटेल त्याचे लचत्रण असा दोहोंचा आढळ लोकसंगीतात होण े स्वार्ालवकच म्हटले पालहज.े मानवी संस्कृतीच्या 

एकंदर घडणीत लनसगाभचा प्रर्ाव लिात घेता लोकसंगीताची र्गूोललवलशष्टता अपररहायभ म्हणनूच ओळखली जाते. 

(१०) स्थलांतरक्षमता 

एक संस्कृती, एक समहू, एक र्ौगोललक प्रदशे यांच्या संदर्ाभतले लोकसंगीताचे लववचेन पाहून कदालचत 

लोकसंगीत ह ेस्थलांतर करू शकत नाही असे वाटण्याचा संर्व आह.े पण ते बरोबर नाही. मखु्यतः अलललखत परंपरा 

आलण लोकसमहूाची स्थलांतरे यांमळेु लोकसंगीताचे स्थलांतर होऊ शकते. पण याहीपेिा महत्त्वाचे स्थलांतर 

अलललखत परंपरेतील श्रवणलक्रयेची र्लूमका बजावली गेल्यामळेु होते. आकषभक वाटणारे लोकसंगीत ऐकून ऐकून 

दसुऱया संस्कृतीगटाच्या मचंापयांत पोहोचते आलण त्यात आवश्यक वाटणारे बदल केले जाऊन त्याचा वापर सरुू 

होतो. 

या स्थलांतराबाबत लिात ठेवण्यासारखा आणखी एक मदु्दा असा की सवभ साधारणतः वाद्यसंगीताचे 

स्थलांतर कंठसंगीतापेिा सहज व (म्हणनूच) जास्त प्रमाणात होते. कंठसंगीतास मानवी समहूांची हालचाल 

िाल्यालशवाय स्थलांतर करता येण े सवभसामान्य पररलस्थतीत शक्य नसते. उलटपिी वाद्यांची आवक-जावक होणे 

अलधक सटुसटुीत व सहज शक्य असते. लशवाय वाद्यसंगीताबाबत शब्द व र्ाषा यांच्या आकलनाचाही प्रश् उद्भवत 

नाही. 

लोकसंगीताच्या सवभ महत्त्वाच्या स्वरूप लिणांची चचाभ येथे संपली असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

लोकसंगीताचे सांगीलतक लवशे्लषण करीत असताना या सवभसामान्य लिणांची चचाभ ध्यानात ठेवण ेजरूर आह.े या 

सवभसाधारण लिणांच्या पाश्वभर्मूीवरच त्याच्या सांगीलतक लवशेषांच्या लववचेनाचा बोध होण े शक्य असल्याने हा 

लिणलवचार आधी केला आह.े लशष्टसंगीत आलण लोकसंगीत यांच्या संबंधालवषयीच्या उपपत्तीचा लवचार 

लिणलवचारात आवश्यक तेवढा प्रस्ततु प्रकरणात केला आह.े अलधक तपशीलवार लवचार हा पढुील प्रकरणाचा 

लवषय होय. 
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प्रकरि हतसरे 

णशष्ट सगंीत आणि लोकसगंीत 

 

आधी म्हटल्याप्रमाण ेलशष्ट संगीताचा शजेार लोकसंगीताच्या लिणांमध्ये समालवष्ट केला गेला आह.े आलण 

या शजेारामळेु दोन्ही प्रकारांच्या स्वरूपावर आलण काही अशंी त्यांच्या वापरावरही पररणाम िाला आह.े अशा 

पररलस्थतीत या दोहोंचे संबंध लनलित कोणत्या प्रकारचे असतात हा प्रश् लोकसंगीतशास्त्रञांना लजव्हाळ्याचा वाटणे 

अगदी साहलजक आह.े त्यात आणखी लोकसंगीतशास्त्राच्या लवकासात कधी लोकसंगीतालवषयीच्या रोमलँटक 

कल्पनांनी लोकसंगीताला श्रेष्ठता बहाल करून हा प्रश् लवचारात घतेला गेला, तर कधी त्याच्या चचेत लशष्ट संगीताला 

आधीच उच्च संस्कृतीचे इत्यादी ठरवनू लोकसंगीताकडे अलधिेपाने पाहण्यात आले. दोन्ही बाजूनंी केलेले दाव े

अलतशयोक्त असल्यामळेु या प्रश्ाचा लवचार जरा लवस्ताराने करण ेआवश्यक आह.े 

लशष्ट संगीत आलण लोकसंगीत यांचा शजेार मान्य केल्यावर त्यांच्या संबंधांची चचाभ क्रमप्राप्त ठरते. 

लोकसंगीतशास्त्राच्या लवकासक्रमात या संदर्ाभत दोन उपपत्ती मांडण्यात आल्या आहते. 

अवरोही अपभ्रशं 

एका उपपत्तीनसुार लशष्ट संगीताचे भ्रष्ट स्वरूप लोकसंगीतात पररणत होते.29 लशष्ट संगीताची कोणतीच 

वलैशष््टय े शदु्ध स्वरूपात लनरिर समाजाला आपलीशी करता येत नसल्याने असे होणे अपररहायभ असते. उच्चार, 

अतंर्ूभत िालेले सांगीलतक आकृलतबंध, र्ालषक वा सालहलत्यक अलर्व्यक्तीतील सकू्ष्मता इत्यादी सवभ बाबतींत 

अवघडापासनू सोप्याकडे, गुतंागुतंीपासनू साधेपणाकडे आलण सकू्ष्मतेकडून ढोबळपणाकडे लोकसंगीताची प्रवतृ्ती 

असते. लशष्ट संगीताचे अनकुरण करण ेहीच प्रर्ावी प्रेरणा आलण अपभ्रष्ट अलंतम रूप हा एकमवे पररणाम असे जया 

संगीताबाबत म्हणता येते ते संगीत म्हणज ेलोकसंगीत होय असा या उपपत्तीचा एकंदर रोख लदसतो. अपभ्रष्ट संस्कृती 

ती लोकसंस्कृती आलण लतचे संगीत ते लोकसंगीत असा या उपपत्तीचा आशय होय. 

या उपपत्तीचा एकांगीपणा उघड आह.े दोन स्तरांमधील सांस्कृलतक व सामालजक दवेाण-घेवाण कधीच एका 

बाजचूी नसते. लकंबहुना कोणताच सामालजक वा सांस्कृलतक घटक केवळ दणेारा वा घेणारा अस ूशकत नाही. 

दसुरे म्हणज े लशष्ट संगीताचे अपभ्रष्ट रूप म्हणज ेलोकसंगीत इत्यादी लववचेनात लोकसंगीताच्या प्रेरणांचे 

लवलिण नकारात्मक स्वरूप गहृीत धरलेले आढळते. लोकसंगीतात फक्त ग्रहणिमतेचा आढळ होतो, 

लनलमभलतिमतेचा नाही असे मानण्यास कोणताच आधार उपलब्ध िालेला नाही. 

                                                           
29 "In Europe it is sometimes thought, both the songs and style of music in each nation are derived 

from the same nation's art-music. This idea, based on a theory which is known by the German term 

'gesuntenes kulturbnt' (debased culture), assumes that the folk-communities are inherently incapable 

of creating music... and that they instead assimilate what trickles down from the sophisticated of the 

town." - ibid., p. 13 
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लतसरे म्हणज े सांस्कृलतक, सांगीलतक श्रेष्ठ - कलनष्ठत्वाची र्ाषा लकंवा शदु्धाशदु्धतेच्या कसोटीवर केलेले 

लववचेन लोकसंगीतासारख्या संलमश्र प्रेरणांवर आधारलेल्या आलवष्ट्कारासंबंधी अप्रस्ततु आह.े कारण त्याची कमी-

अलधक प्रमाणातली कायभबद्धता आलण लशष्ट संगीतातली स्वयंपणूभता यांची तलुनाच होऊ शकत नाही. लोकसंगीत 

अस्सल लकंवा बनावट, सहज लकंवा कृलत्रम अस ूशकते, शदु्ध लकंवा अशदु्ध इत्यादी अस ूशकत नाही. वगभवाद लकंवा 

वणभवाद यावर आधारलेल्या कसोट्या व वगीकरण े यांची सामालजक उपयकु्तता न नाकारताही, यांची आयात 

सांस्कृलतक शास्त्रात करण्याने वचैाररक गोंधळ माजतो एवढे लिात घेतले पालहज.े 

शवेटचा आिेप असा की लशष्ट संगीताकडून - वरून लोकसंगीताकडे - खाली असा सांगीलतक प्रर्ावांचा 

प्रवाह वाहतो या तऱहचे्या र्ाषासरणीतनू सलूचत होणारा पातळ्यांतला फरक एका दृष्टीने फसवा आह.े कारण 

संस्कृतीचे लशष्ट, लोक, नागर, जानपद, ग्रामीण इत्यादी सवभ घटक वा लतची सवभ अगं े एकाच वळेी अलस्तत्वात 

असतात. अलस्तत्वाच्या त्यांच्या पातळ्या वगेळ्या असतात असे म्हणण्यापेिा त्या पातळ्यांची लक्रयाशीलता, 

पररणामकारकता इत्यादींच्या तीव्रतेत फरक असतो असे म्हणण ेजास्त योग्य होईल. 

या सवभ लववचेनाचे तात्पयभ असे की लशष्ट संगीत पािरत वा लिरपत, लनरिरांच्या मयाभलदत ग्रहणिमतेच्या 

चाळण्यांतनू अपभ्रष्ट लोकसंगीताच्या स्वरूपात पोहोचते ही उपपत्ती मान्य होण्यासारखी नाही. उच्च-नीच, प्रगत-

अप्रगत इत्यादी संबंधीच्या कल्पना जवे्हा वणभ, वगभ इत्यादींच्या आधाराने लवकलसत होत होत्या त्या वेळेस 

लोकसंगीताचे ज े स्वरूप अभ्यासकांना अलर्प्रेत होते त्यापेिा आज त्याचे वगेळे स्वरूप प्रत्ययास येत असल्याने 

लोकसंगीतशास्त्राच्या लवकासाच्या इलतहासातील एक अवस्था यापेिा या उपपत्तीचे वगेळे वणभन करता येईल असे 

वाटत नाही. अलधक नेमकी संञा लमळेपयांत या उपपत्तीस लशष्ट संगीताचा 'अवरोही अपभ्रशं' मांडणारी उपपत्ती 

म्हणण्यास हरकत नाही. 

आरोही ससं्करि 

लशष्ट संगीत व लोकसंगीत यांचा संबंध कसा असतो यालवषयीची दसुरी उपपत्ती पलहल्या उपपत्तीच्या अगदी 

लवरोधी असे लववचेन करते. या उपपत्तीनसुार लोकसंगीतातनूच उसनवारी करून लशष्ट संगीत अलस्तत्वात येते. काललक 

लकंवा स्तरांच्या पातळीवरचे तऱहतेऱहचेे आकृलतबंध, वगेळ्या ढंगाच्या नाद व अथभ या बाबतीतील शब्दाकृती, या 

सवाांचे फार तर काहीसे लशष्टमान्य होईल असे रूप करवनू घऊेन लशष्ट संगीत आपला संसार थाटत असते. सगळा 

कच्चा माल लोकसंगीतामधनू घ्यावयाचा आलण त्यावर लशष्ट अलर्रुचीला मान्य होतील, पचतील असे संस्कार 

करावयाचे. या प्रलक्रयेतनू लशष्ट संगीत तयार होते.30 सनवारी आलण संस्करण या पायऱयांनी प्रस्ततु उपपत्तीचा सोपान 

लसद्ध होत असतो. अगदी वाद्यांच्या उपपत्तीचाही यास अपवाद नाही.31 ही उपपत्तीदखेील एकांगी आह.े ही गोष्ट सहज 

लिात येण्यासारखी आह.े 

                                                           
30 "लोकसों गीत का प्रवाह, उसका अपररहमत स्वरूप तथा वैहवध्य ही केवल र्ास्त्रीय सों गीत के त्यलये प्ररेणादाहयनी र्हक्तयाँ है|" - 

सामर, उहन., पृ. ८३. 

31 "लोकवाद्ोों के त्यलये हम हनत्यश्चत रूप स ेकह सकत ेहै हक व ेर्ास्त्रीय वाद्ोों के अहवकत्यसत रूप है । क्ोों हक र्ास्त्रीय सों गीत में 

वाद्ोों का हवकास ही लोकवाद्ोों स ेहुआ है|" - ततै्रव, पृ. ६५. 
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या उपपत्तीत गहृीत धरलेले लशष्ट संगीत व लोकसंगीत यांचे नातेही या प्रकारांपैकी एक केवळ दणेारा व 

दसुरा केवळ घेणारा अशा तऱहचेे मानलेले लदसते. सांस्कृलतक प्रलक्रयांनी लसद्ध होणारी नाती कधीच एकांगी नसतात. 

लशष्ट संगीत हा लशष्ट संस्कृतीचा एक घटक असतो ही गोष्ट लिात घतेली की प्रस्ततु उपपत्तीवरील दसुरा 

आिेप लिात येतो. लशष्ट संस्कृती ही तीमधील घटकांच्या गुतंागुतंीच्या संबंधांनी तयार िालेली असते. याचा सरळ 

अथभ असा की यातले बहुतेक घटक गुतंागुतंीचे संबंध अलस्तत्वात आणण्याइतके लक्रयाशील व ग्रहणिमही असतात. 

असे असता कोणत्याही तऱहचेी लनलमभलतिमता लशष्ट संगीतात लनरवलंबपण े नसते आलण त्याचे अलस्तत्व फक्त 

उसनवारीवर आधारलेले असते असे म्हणण े पटण्यासारख े वाटत नाही. लकंबहुना संपकभ  साधने, लशिणसंस्थांचे 

लवपलुत्व आलण लशलितांची बहसंख्या लिात घतेा लशष्ट संस्कृतीत लनलमभतीस अनकूुल अशी पररलस्थती असण्याची 

शक्यताही पषु्ट्कळ असते असे म्हटले पालहज.े 

लोकसंगीत घऊेन त्याचे संस्करण िाले की लशष्ट संगीत तयार होते असे मांडण्यात लनलमभती प्रलक्रयचेे फार 

ढोबळ लचत्र काढले जाते. अशी नसुती उसनवारी व उपरे संस्करण कधीच करता येत नाही. आपल्याजवळ ज ेअसते 

त्याच्याशी संगती लावता येईल अशाचे ग्रहण करून त्याला रूप दणे ेइतका प्रपंच िाल्यालशवाय संगीताची उसनवारी 

करता येत नाही. र्ले-बरेु संस्करण करण ेयातही आधीच असलेल्याशी संगती लावण्याचा र्ाग येतोच. तेव्हा लशष्ट 

संगीत म्हणज ेउसनवारी केलेल्या लोकसंगीताचे संस्काररत स्वरूप असे म्हणताना लशष्ट संगीताची लनलमभलतिमता जरी 

नाकारली असली तरी वास्तलवक पाहता तसे नसते ह ेस्पष्ट व्हाव.े 

पलहल्या उपपत्तीप्रमाणचे याही उपपत्तीमागच्या प्रेरणा अवांतर वाटतात. यातही एक वगभवाद लदसतो. 

सामालजक शास्त्रातील काही संगीतबाह्य लनकषांवर आधारलेली उपपत्ती सांगीलतक प्रलक्रयांचे स्वरूप लिात न घेता 

लोकसंगीतशास्त्रात घसुडल्याचा प्रकार येथे घडत आह ेअसे लदसते. लोकसंगीत ह ेखालच्या वगाभचे असे म्हणण्यात 

जो अशास्त्रीय अलधिेप लदसतो त्याचीच प्रलतलक्रया म्हणनू लशष्ट संगीत म्हणज ेकेवळ उसनवारीवर वगेळेपणाचा छाप 

उमटलवलेले अशी र्लूमका स्वीकारली गलेी असावी. लोकसंगीतशास्त्राच्या लवकासात इतर लवचारिेत्रातल्या प्रवतृ्तींनी 

आपापला पगडा बसलवण्याचे प्रकार िालेले लदसतातच. त्याचेच उदाहरण म्हणनू या उपपत्तीकडे बघता येईल. 

लोकसंगीतशास्त्राला अलर्प्रेत असलेल्या लोकसंगीताच्या स्वरूपापेिा वगेवेगळ्या सामालजक शास्त्रांनी त्याचे स्वरूप 

वगेळे समजण्यामळेु घडलेल्या प्रमादांचेही ही उपपत्ती एक उदाहरण होय. 

मग लोकसंगीत व लशष्ट संगीत यांचा संबंध लनलित असतो तरी कसा? नेहमीप्रमाणचे, लहरररीने पढुे केलेल्या 

दोन उपपत्ती दोन टोकांना असतात व या प्रश्ाचे उत्तर कोठेतरी मधल्या सवुणभमध्यावर असते. लोकसंगीत आलण लशष्ट 

संगीत यांच्यात दवेाण-घवेाण होत असते.32 त्या त्या वळेची जी सांगीलतक गरज असेल त्यानसुार या दोन्ही शलैी 

एकमकेांच्या आवश्यक त्या वलैशष््टयांचे, अगंांचे अनकुरण, संस्करण करीत असतात. या व्यवहाराला उसनवारी 

म्हणण्यापेिा सांस्कृलतक आवश्यकतांचे ग्रहण आलण आपापल्या वारशाचे वधभन म्हणावयास हव.े एकाच संस्कृतीच्या 

दोन अगंांमध्ये यापेिा वगेळा व्यवहार होण ेसंर्वनीय नाही. आधी पालहल्याप्रमाण ेया दोन घटकांत श्रेष्ठ-कलनष्ठ असा 

फरक प्रस्ततु अभ्यासलवषयाच्या संदर्ाभत नसतो.33  

                                                           
32 "Rather let us accept a theory of mutual give-and-take to describe the relationship between folk and 

art music." - Nettl, op. cit., p. 13. 

33 "र्ास्त्रीय सों गीत और लोकसों गीत एक वृि की दो र्ाखाएँ है, न हक दमुों त्यजले मकान की पहली और दसूरी मों त्यजल|" - सामर, 

उहन., पृ. १९. 
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लशष्ट संगीत आलण लोकसंगीत यांच्यातील दवेाण-घवेाणीचा एक लवशषे आलण र्ारतीय संगीतातील 

रागसंगीत व लोकसंगीत यांच्या नात्यालवषयी थोडी तपशीलवार लटप्पणी दऊेन ह े छोटे प्रकरण संपलवण्यास हरकत 

नाही. 

लशष्ट संगीत व लोकसंगीत यांच्या दवेाण-घेवाणीलवषयी एक मदु्दा मांडला गेला आह े तो असा. लशष्ट 

संगीतातील जो र्ाग लवलशष्ट परंपरेत समालवष्ट केला जात नाही असा र्ाग लोकसंस्कृतीच्या अलललखत परंपरेत 

समालवष्ट केला जातो. जो र्ाग लशष्ट संगीताच्या लललखत परंपरेत अतंर्ूभत केला जात नाही त्याचे स्वरूप अलललखत 

परंपरेत सामील करण्याइतके सावभजलनक आवाहनात्मक असते. लकंबहुना असेही म्हणता येईल की लशष्ट संगीतातील 

तात्काललक म्हणता येण्यासारखी वळण े वा अलंकरण े तेवढी वगळून सारतः जो र्ाग, त्या लवलशष्ट समाजाची 

सांगीलतक अलस्मता लिात घेता, त्याच्या सावभजलनक व सावभकाललक संलचताचा म्हणता येईल अशाला लोकसंस्कृती 

आपल्या संचात सामावनू घेते; आलण असा संच म्हणज ेलोकसंगीत होय. अथाभत या बहुजन समाजाकडून होणाऱया 

परीिणास, ग्रहणास व संपणूभ स्वीकारास काळ जावा लागतो व पयाभयाने लशष्ट संगीतात आज रूढ िालेल्या गोष्टी लशष्ट 

संगीताकडून काही काळाने त्यांचा त्याग िाल्यानंतर लोकसंगीतात समालवष्ट िाल्या आहते, असे लचत्र अपररहायभपणे 

लदसनू येते. जलद गतीने नवलनलमभती करण्याकडे लशष्ट संगीताचा ओढा असतो व अनेक लवलवध चेतकांचे ग्रहण 

करण्यास अलधक अनकूुल पररलस्थती असल्याने मागे म्हटल्याप्रमाण े लनलमभतीच्या शक्यताही जास्त असतात. तर 

लोकसंगीताचा ओढा संबंलधत समाजाच्या संदर्ाभत ज े सनातन महत्वाचे वाटेल त्याचे रिण करण्याकडे असतो. 

म्हणनूच काळाच्या कसोटीवर तावनू सलुाखनू घतेल्यालशवाय कशाचाही स्वीकार करण्यात त्यास फारशी उत्सकुता 

नसते. 

वरील लववचेनाला काहीसे वळण दऊेन काहींनी वेगळा मदु्दा मांडला आह.े सांगीलतक गरजा लनमाभण 

िाल्यावर लोकसंस्कृती आजबूाजसू पाहून नवीन लनमाभण करण्याच्या कष्टप्रद कामास हात घालण्यापेिा, आधीच 

सािरांच्या संस्कृतीत असलेल्या संगीतातनू आपल्या गरजांना परेु पडणारे संगीत आत्मसात करते.34   

वरील लववचेन मखु्यतः वाङ्मयाच्या (आलण त्यातही पनु्हा लोककथेच्या) संदर्ाभत असले तरी 

लोकसंगीताच्या दृष्टीने पाहताही त्यातला गलर्भताथभ लिात घणे्यासारखा आह.े जथेे कमीत कमी प्रलतकार असेल त्याच 

लठकाणी आपले पाऊल पढुे टाकण्याच्या लोकसंस्कृतीच्या या प्रवतृ्तीमळेु लोकसंगीतात आढळणारे संगीत लशष्ट 

संगीताचीच बदललेली आवतृी वाटल्यास नवल नाही. 

वरीलपैकी कोणतीही लवचारधारा पाहता अलललखत परंपरा इत्यादी लिण े ध्यानात घऊेनही 

लोकसंस्कृतीमध्ये लललखत म्हणजचे लशष्ट परंपरेतील बऱयाच गोष्टींचा आढळ होतो, यालवषयी अभ्यासकांचे एकमत 

िाल्याचे आढळून येते.35  

                                                           
34 "If there is a choice between taking over what fairly suits the particular purpose in view and creating 

a new, the common man now as always, will inevitably prefer the former alternative, following as 

usual the line of least resistance. Hence in periods of intense literary productions will sink, from the 

classes for which they were intended in the first place, to the lower levels of the common people." - A. 

Krapp, op. cit., p.154. 

35 "For though in many cases we cannot prove written provenience or influence, there are so many 

cases in which we can prove it, that the inference is, : folk music is definable in part by survival in it, 

upon a lower social level where writing is rare, of traditions that have sifted down from a "higher" 
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लोकसगंीत आणि रागसंगीत 

या सवभ चचेच्या पाश्वभर्मूीवर आता र्ारतात रागसंगीत व लोकसंगीत यांच्या संबंधाबद्दल जी चचाभ होते 

त्याचा लवचार केला पालहज.े वास्तलवक पाहता लशष्ट संगीत व लोकसंगीत यांच्या संदर्ाभतली सारी चचाभ यासंबंधी 

प्रस्ततु ठरते. पण र्ारतीय रागसंगीतात िालेल्या लवलशष्ट कोंडीमळेु आलण लोकसंगीताचा र्ारतातील अभ्यास अजनू 

वस्तलुनष्ठ पातळीवर आलेला नसल्याने या बाबतीत प्रकट िालेली मते आकषभकपणे कडवी आहते. सवभ राग 

लोकसंगीतात लमळतात या तऱहचेी मते सध्या कलावतंांपासनू अभ्यासकांपयांत सारेच व्यक्त करताना लदसतात. 

उदाहरणाथभ पं. कुमारगधंवाांसारखा कलावतं असे ठासनू सांगताना लदसतो की राग लोकधनुांमध्ये लपलेला असतो. 

सवभ लोकधनुांत कोणता ना कोणता राग असतो. तो लदसायला दृष्टी हवी. सवभ शास्त्रीय राग ह ेलोकधनुांमधील रागांची 

लवकलसत रूपे होत.36 त्याचप्रमाण ेश्री. दवेीलाल सामर यांच्यासारखा अभ्यासकही रागसंगीताचे मळू लोकसंगीतातच 

आह,े लमश्र रागसदु्धा लोकसंगीतात असतात, अशा तऱहचेे प्रलतपादन ठामपण े करताना लदसतो.37 इतकेच नव्ह े तर 

लववादी स्वरांचा उपयोग, रागाचंी लमश्रण ेआलण लोकलप्रयता या गोष्टी लोकसंगीतानेच शास्त्रीय संगीताला लदल्या असे 

त्यांचे म्हणण ेआह.े38  

या व यांसारख्या लवधानांत अंशतः सत्य असते. रागलनलमभतीची एक प्रेरणा म्हणनू लोकधनुांकडे पाहण्यास 

काहीच हरकत नाही. त्याचप्रमाण े संगीतात साचेबंदपणा आल्यावर रूढ चौकटी मोडून काहीतरी नवीन करू 

पाहणाऱयास लोकसंगीतातील लववादी स्वरांचा उपयोग लकंवा शब्दांचे काहीसे राकट उच्चार वा त्यांचा मकु्त उपयोग 

यांसारख्या वलैशष््टयांचे अनकुरण करण,े त्यापासनू स्फूती घणे े शक्य आह े हहेी लततकेच खरे. परंत ु एवढ्यावरून 

लोकसंगीतात राग असतात इत्यादी लवधाने करण्यास पढुे सरसावण े जरा धाडसाचेच आह.े रागाची स्वरूपे लशष्ट 

संगीताकडून लोकसंगीताकडे गलेी नाहीत कशावरून, यांसारख े परुाव्यालवषयीचे र्ारतीय संदर्ाभत अलतशय 

अडचणीचे ठरणारे प्रश् सोडले तरीही राग म्हणज े केवळ आरोह-अवरोह नव्ह े ह े लिात घतेा, लोकसंगीतात 'राग' 

असतो ह ेम्हणण ेलकतपत खरे असा प्रश् पडतो. मलूतः लोकसंगीतात संगीताचा आलवष्ट्कार वा प्रयोग होत असतानाही 

                                                                                                                                                                                           

social level where writing is more common. It seems untenable today to say it is exclusively this, but 

equally so to say it is none of it. A theoretical 50-50 normal ratio between the dying survival of written 

tradition and the living creation of oral tradition would seem to be the safest working hypothesis,". - 

Charles Seeger, "oral tradition in music", Standard Dictionary, p. 828. 

36 "अनुभव से इस हनणशयपर पहँुचा हँ हक राग िनाए नही ों जाते, िनत ेहैं। हम लोकधुनोों में रागोों को छुपा हुआ पात ेहैं... लोकधनुोों 

में कोई ना कोई राग अवश्य होता है। उसके त्यलए दृहि की आवश्यकता है।... अतः  स्पि है हक र्ास्त्रीय राग लोकधुनोों में त्यछपे हुए 

रागोों के हवकत्यसत स्वरूप होत े हैं। - डॉ. कुमारगोंधवश, "भारतीय सों गीत का मूलाधार लोकसों गीत", सों गीत, लोकसों गीत अोंक, 

जानेवारी, १९६६, पृ. २५. 

37 "इन सि पररणामोों स ेयही हनष्कर्श हनकलता है हक र्ास्त्रीय सों गीत की मूल रागोों की जननी लोकसों गीत ही है, तथा उसी के 

आधारपर र्ास्त्रीय सों गीत की राग-राहगहनयोों का महान ्भवन अवन्तस्थत है।" - सामर, उहन., पृ. २१. 

38 ततै्रव, पृ. ८३-८५. 
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त्याचा लवस्तार करण्याची कल्पना आह ेकोठे? कायभबद्धता इत्यादी लोकसंगीताच्या वलैशष््टयांमळेु सांगीलतक लवस्तार, 

अलंकरण इत्यादी गोष्टी त्यात फारच थोड्या प्रमाणात व काही लोकसंगीतप्रकारांत अलजबात न लदसण ेस्वार्ालवकच 

आह.े आलण रागबाजीचा लनयलमत लवस्तार ह ेतर रागसंगीताचे सवभस्व आह.े जयांना लवस्तार शक्यता कमी आहते व 

जयांचा उपयोग रागाच्या वजयाभवजयभ लनयमांचे फारसे काटेकोर पालन न करणाऱया सगुम संगीताच्या प्रकारात मखु्यतः 

केला जातो त्या पील,ू लतलंग यासारख्या रागांना रागसंगीतात धनूराग म्हणनू संबोलधले जाते ह े या संदर्ाभत मोठे 

लिणीय आह.े जयांच्यात 'रागत्व' सैलपण ेवावरते लकंवा रागवाचक स्वरांशावरच जयाचा र्र असतो अशा 'रागांचा' 

उल्लेख धनू-राग म्हणनू व्हावा आलण लोकसंगीतात राग लदसतात असा लोकसंगीताच्या अभ्यासकांचा आग्रह 

असावा या दोन्ही गोष्टी काही केवळ अपघाताने घडलेल्या नाहीत. आधीच्या तालत्त्वक चचेत सांलगतल्याप्रमाण ेएका 

संस्कृतीची दोन अगं ेअसे जयांचे वणभन कराव ेलागते त्या संगीतशलैींमध्ये दवेाण-घवेाण होण ेही गोष्ट अपररहायभ आह.े 

याचा पररणाम असा की दोन्हींमध्ये काही गोष्टींचे स्वरूप सारख ेआढळते. या अशंरूप स्वरूपसाम्याच्या आधारे एका 

शलैीनेच दसुरीला स्फूती लदली इत्यादी तऱहचेी लवधाने करण्यात काय अथभ? त्यात आणखी र्ारतात लशष्ट संगीतही 

मखु्यतः अलललखत परंपरेचाच अवलंब, अभ्यास, प्रयोग व जतन या तीनही अवस्थांत करत असल्याने पररलस्थती 

अलधकच गुतंागुतंीची होते. कमी जास्त प्रमाणात दोन्ही शैली लवलचक होतात आलण कागदोपत्री परुावाही कमी होतो. 

लोकसंगीत श्रेष्ठ ह ेदशभलवण्याच्या सपु्त इच्छेने शास्त्रीय संगीत ऋणकोच्या बाजसू असल्याचे लववचेन होत असाव ेअसे 

वाटते. लोकसंगीतशास्त्राच्या वाढत्या अभ्यासाबरोबर सामालजक घटकातील दणे्या-घणे्याच्या प्रलक्रया एकतफी व 

साध्या नसनू बव्हगंी व गुतंागुतंीच्या असतात ह ेलिात येईल. 

आणखी एक महत्त्वाचा मदु्दा असा की लोकसंगीत आलण शास्त्रीय संगीत यांच्या संबंधात लललहताना 

लोकसंगीताला िकुते माप दणेारे वर उल्लेलखलेले अभ्यासक शास्त्रीय संगीताला तालही लोकसंगीताकडूनच लमळाला 

असे काही म्हणत नाहीत. तालाची संकल्पना फार संस्काररत आह,े फार गुतंागुतंीची आह.े सामलुहकतेचा सवभव्यापी 

आढळ लोकसंगीतात होत असल्याने या तऱहचे्या गुंतागुतंीस तेथे स्थान नाही. हाच न्याय रागसंकल्पनेच्या बाबत लाग ू

होतो असाही एक लवचार सचुतो. कारण स्वरांचा समहू ही संकल्पना, आलण वजयाभवजयभ लनयम, वादी-संवादी इत्यादी 

घटकांनी बांधणी लनलित व गुंतागुतंीची असण ेही वलैशष््टये असणारी रागसंकल्पना आलण मखु्यतः दर वळेेला एका 

लस्थर संदर्भचौकटीतच पण नव-नवीन स्वतंत्र रचना करण्याची रागस्वरूपात अतंर्ूभत असलेली संकल्पना यातला र्दे 

गणुदृष््टया पाहता फारच मोठा आह.े अशा पररलस्थतीत, लोकधनुांत राग असतो असे म्हणण्यापेिा त्यात राग लदसतो 

असे म्हणण ेजास्त सयलुक्तक आह.े लयीच्या कल्पनेपासनू ताल लजतका दरू त्याचप्रमाणे स्वरधनुीच्या कल्पनेपासनू 

रागाची कल्पनाही दरू आह.े  
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प्रकरि चौथे 

लोकसगंीताचा अभ्यास 

 

लोकसंगीत म्हणज ेकाय, त्याच्या मागच्या प्रेरणा कोणकोणत्या अस ूशकतात आलण त्यांमळेु त्याचे स्वरूप 

कसे असते इत्यादी प्रश्ांची चचाभ करीत असताना आपण आपल्याला गोड लागणाऱया वा आवडणाऱया 

लोकसंगीताच्या र्ागापरुताच आपला आवाका मयाभलदत ठेव ूशकत नाही ही गोष्ट अप्रत्यितः सलूचत िाली आह.े 

लोकसंगीताचे शास्त्र तयार िाले असता त्याचा अभ्यास करणाऱयाला आपल्या आवडीलनवडी बाजलूा ठेवाव्या 

लागतात यात नवल नाही. शास्त्र या संञनेे सलूचत होणारे सवभ लवशेष आता लोकसंगीतालाही लाग ूहोतात. चांगल्या 

वाटणाऱया लोकसंगीतातील चाली गोळा करण ेशक्य नसते लकंवा बरोबर नसते असा याचा अथभ नाही. पण त्याला 

लोकसंगीताचा अभ्यास म्हणण े अलतशयोक्तीचे होईल. अभ्यास आलण शास्त्र यांचा अगंर्तू संबंध आह.े 

लोकसंगीतशास्त्राचा उदय िाला आह ेअसे तरी आता लनलितपण ेम्हणता येईल. यामळेु कशाचा अभ्यास करावयाचा, 

तो कोणत्या पद्धतीने करावयाचा त्यासाठी कोणकोणती साधने कशी वापरायची इत्यादीसंबंधी आता लनलित असा 

आराखडा तयार िाला आह.े लोकसंगीताचे प्रकार इत्यादींची मालहती करून घणे्याआधी ह ेअभ्यासलवषयक प्रकरण 

समोर ठेवण्याचा हते ूअभ्यासकाच्या श्रमांना शास्त्राचे पाठबळ असाव ेहाच आह.े 

लोकसंगीतशास्त्राच्या अभ्यासाच्या दोन अवस्था आहते असे म्हणता येईल, पलहल्या अवस्थेस 

प्रयोगशाळेबाहरेील व दसुऱया अवस्थेस प्रयोगशाळेतील अभ्यास असे म्हणता येईल. स्थलू मानाने पलहल्या अवस्थेत 

मखु्यतः लोकसंगीताचे संकलन होते आलण दसुरीत त्याचे सांगीलतक लवशे्लषण होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

प्रथमतः संकलनाचा तपशीलवार लवचार करू. 

सकंलन कशाचे? 

अभ्यास लोकसंगीताचा करावयाचा असल्याने संकलन कशाचे हा प्रश् तसे पाहता अनावश्यक वाटण्याचा 

संर्व आह.े परंत ुअभ्यासकास अनेक वळेा लोकसंगीताच्या अभ्यासात लपडणारा प्रश् म्हणज ेखरे लोकसंगीत कोणते, 

हा होय. अस्सल लकंवा खऱया अथाभने परंपरागत लोकसंगीत कोणते याचा दरवळेी लबनचकू लनणभय करता येईलच अस े

नाही. अशा वेळेस लोकसंगीताची माहीत असलेली सवभ लिण े कसोट्या म्हणनू वापरूनही एखाद े गीत अस्सल 

लोकसंगीतात मोडते लकंवा नाही ह ेसमाधानकारकरीत्या ठरलवता येत नाही. लोकसंगीताची लवकारिमता लिात घेता 

अशा वेळी अनेक नमनुे गोळा करण ेह ेअलधक श्रेयस्कर. बदल िालेल्या गीताचे इत्यादी अनेक नमनुे गोळा करण ेव 

मग त्यांच्या असली-नकलीपणालवषयीचा लवचार लवशे्लषणाच्या अवस्थेत करण ेहा योग्य मागभ होय. 

संकलन कशाचे, हा प्रश् दसुऱयाही एका संदर्ाभत उद्भव ू शकतो. आपल्या सांगीलतक दृष्टीला कोणते बरे 

वाईट वाटते त्यावरून लकंवा आपल्या लशष्ट संगीताततू वगरेै लमळालेल्या सांगीलतक लनकषांच्या आधारे लवलशष्ट 

लोकसंगीत महत्त्वाचे लकंवा लबनमहत्त्वाचे असल्याचा लनणभय घणे्याकडे अजाणता का होईना, अभ्यासक िकुत 

असतो. असे िाल्यास अभ्यासाच्या शास्त्रीय स्वरूपास अथाभतच बाधा येईल. तेव्हा आपल्या आवडीलनवडीच नव्ह े

तर अलर्रुचीसदु्धा संकलनाच्या अवस्थेत बाजलूा ठेवनू लोकसंगीताला सामोरे जाण ेजरुरीचे आह.े समोर असलेला 
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लोकसंगीताचा नमनुा संकलनासाठी पात्र आह े लकंवा नाही ह े ठरलवण्याचा लनकष एकच; आलण तो म्हणज े त्या 

नमनु्याचे संबंलधत संस्कृतीला वाटणारे महत्त्व. सांस्कृलतक दृष््टया जर तो नमनुा त्या लवलशष्ट संस्कृतीत अथभपणूभ ठरत 

असेल39 तर सांगीलतक दृष््टया लवलशष्ट संकलकाला तो फारसा र्ावला नाही, वधेक वाटला नाही तरी त्याचे संकलन 

िाले पालहज.े येथे लोकसंगीताची व्याख्या सांस्कृलतक दृष््टया अथभपणूभ असलेला ध्वनी अशी होते ह ेध्यानात घ्याव.े 

लोकसंगीताच्या लिणातील सामलूहकता, कायभबद्धता इत्यादी लिणांचे लववचेन आठवल्यास लोकसंगीत कशाला 

म्हणावयाचे अथवा नाही, आलण कोणते लोकसंगीत सांगीलतकदृष््टया चांगले वा वाईट ठरवावयाचे, या दोन्ही प्रश्ांना 

लोकसंगीतशास्त्रात उत्तरे लदली जातात ती संगीताला त्याच्या सामालजक व सांस्कृलतक कोंदणात ठेवनूच, असे 

आढळते.40  

संकलनाच्या अवस्थेनंतर लवलशष्ट संगीताच्या नमनु्यांचा उपयोग कसा करता येईल ह ेपाहताना लशष्ट संगीत 

इत्यादींनी वापरलेल्या कसोट्या अभ्यासकाला वापरता येतील. पण संकलनाच्या अवस्थेत पाळण्याचे पर्थय म्हणजे 

अभ्यासकाने आपल्या संस्कृतीचे लनकष इत्यादी समोर आलेल्या नमनु्यास न लावण ेह ेहोय. 

वस्तुणनष्ठता 

वर लववचेन केलेल्या मदु्यामळेु काय संकललत करायच ेयाचा बोध होईल. त्याच्याशी तकभ त: लनगलडत असा 

संकलकाचा गणु म्हणज े वस्तलुनष्ठता होय. आपल्या व्यलक्तगत आवडीलनवडी, आपली अलर्रुची इत्यादी बाजलूा 

ठेवावयाचे याचाच अथभ संबंलधत प्रलक्रयेलवषयी वस्तलुनष्ठ दृलष्टकोण स्वीकारावयाचा. संकलन कशाचे करावयाचे या 

प्रश्ाच्या चचेतही वस्तलुनष्ठतेचा मदु्दा अप्रत्यितः आला आह.े पण प्रत्यितः वस्तलुनष्ठ दृलष्टकोणाने संपणूभ संकलनलक्रया 

व्यापलेली असावी ह ेलिात येण्याच्या दृष्टीने वस्तलुनष्ठतेचा स्वतंत्र उल्लेख करण ेइष्ट आह.े 

लशवाय वस्तलुनष्ठतेचा स्वतंत्रपण े लवचार करू लागताच यांलत्रक साधनांच्या उपयोगाची अपररहायभताही 

मनावर ठसते. मानलसक लशस्त, अललप्तता इत्यादी गणु अंगात लकतीही बाणलेले असले तरी या ना त्या मागाभने 

व्यलक्तगत कल संकलनात घसुण ेशक्य आह.े तेव्हा याही शक्यतेला प्रलतबंध करण्यासाठी यांलत्रक साधनांचा उपयोग 

करण े जरुरीचे ठरते. लोकसंगीताच्या बाबतीत पालहले तर ऐकून ऐकून संगीत लेखन करायचे ठरलवल्यास असंख्य 

तऱहचे्या अडचणी येऊ शकतात. मालहतीदाराला (जयाच्याकडून लोकगीत इत्यादींचा नमनुा घेतला जातो त्याला 

‘मालहतीदार’ म्हणतात.) वारंवार गीत म्हणायला लागल्यामळेु थकवा येण,े थकल्यामळेु त्याने आपल्या म्हणण्यात 

फरक करण,े एकाच नमनु्यासाठी संकलकाचा बराच वेळ जाण े इत्यादी अडचणींचा पररहार टेपरेकॉडभरसारख्या 

साधनांमळेुच होऊ शकेल ही गोष्ट उघड आह.े 

                                                           
39 "Music is a complex of activities, ideas and objects that are patterned into culturally meaningful 

sounds recognized to exist on a level different from secular communication." - Quoted by Alan P. 

Merriam in The Anthropology of Music, 1964, p. 27 

40 "In short, music cannot be defined as a phenomenon of sound alone, for it involves the behaviour of 

individuals and groups of them, and its particular organization demands the social concurrence of the 

people who decide what it can and what it cannot be." - ibid, p. 27 
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वस्तलुनष्ठतेचे आणखी एक अंग म्हणज ेसंबंलधत लक्रयेतील बहुसंख्य घटकांवर शोधकाचे लनयंत्रण राहण ेह े

होय. यंते्र इत्यादींच्या मदतीलशवाय प्रस्ततु संदर्ाभत एखाद ेलोकगीत संकलकास पनु्हा एकदा ऐकावयास लमळण ेया 

सारखी बाब मालहतीदाराच्या लहरीवर अवलंबनू राहण े शक्य आह.े याचाच अथभ ही गोष्ट संकलकाच्या लनयंत्रणात 

रालहली नाही. टेपरेकॉडभर इत्यादी साधनांनी लनयंलत्रत संकलन साध ूशकेल. 

या वस्तलुनष्ठतेच्या संदर्ाभत जसा टेपरेकॉडभर इत्यादी ध्वलनमदु्रणसाधनांचा उल्लेख केला त्याचप्रमाण े

कॅमऱेयासारख्या छायालचते्र घेणाऱया साधनांचाही केला पालहज.े कायभबद्धता इत्यादी लोकसंगीताचे ज े लवशेष आपण 

पालहले आहते ते या संबंधात लिात आणावते. काही लोकगीतांचा अवतार होतो तोच आलवर्ाभव, हातवारे, 

नतृ्यांतगभत हालचाली इत्यादींमळेु अथभपणूभ ठरत. तेव्हा या संदर्ाभच्या बाहरे काढून त्याच्या फक्त ध्वलनसंबद्ध अगंाचा 

अभ्यास करू पाहण े यात अभ्यासाचे उद्दशे फसण्याचा संर्वच जास्त. ध्वलनमदु्रणाखरेीज इतर अगं े सांर्ाळणारी 

कॅमऱेयासारखी साधने जर उपयोगात आणली नाहीत तर दृश्यादी अगंांसाठी आपल्याला पनु्हा संकलकाच्या लटपणांवर 

वगरेै अवलंबनू राहाव ेलागले. याबरोबर येणारे धोके टाळण ेहहेी आदशभ संकलकाचे उलद्दष्ट आह.े 

सवाांगीि सकंलन 

लोकसंगीताच्या व्यापक सांस्कृलतक संदर्ाभलवना अभ्यास होऊ शकणार नाही या मळू लनयमाचा उपलसद्धांत 

म्हणनू त्याचे संकलन सवाांगीण कराव ेअसा करणात्मक सांगता येईल. म्हणणाऱयांचे वय, त्यांची कौटंुलबक, सामालजक 

व शिैलणक पाश्वभर्मूी, त्याने कोणत्या पररलस्थतीत नमनुा सादर केला, त्याच्या गाण्याबजावण्यालवषयी वगरेै इतर 

तपशील; नतृ्याचा र्ाग संगीतात लकती होता, त्याचा तपशील-लकंबहुना संगीत लेखनाच्या पद्धतीवर नतृ्यलेखन करणे 

इत्यादी अनेक गोष्टींचे संकलन एकाच माणसाने नसले तरी एकाच वळेी करण ेजरूर आह.े यासाठी आवश्यक ते तके्त 

इत्यादी कसे वापरावयाचे याचा सराव आधी केलेला असण ेजरुरीचे आह.े या पसु्तकाच्या शवेटी लदलेल्या तक्त्याच्या 

नमनु्यावरून संकलनाच्या सवाांगीणतेची कल्पना बरोबर येईल. अथाभत लवशे्लषणही सवाांगीण हव े ही गोष्ट क्रमप्राप्त 

आह.े लोकसंगीताच्या स्वरूपाची लनलिती त्याच्या सवभ घटकांच्या एकमेकांवर होणाऱया लक्रयाप्रलक्रयांतनू होत 

असल्याने कोणत्याही एकाच घटकाचे संकलन करण ेधोक्याचे आह.े संकलन सवाांगीण करून मग लवशे्लषणाच्या वळेी 

एक एक घटक सखोल अभ्यासासाठी लनवडण ेअथाभत शक्य आह.े येथे सारी प्रलक्रया लनयंलत्रत असल्याने असे घटकांचे 

सटेु होण ेशक्य होते व चालतेही. असा प्रयोग संकलनाच्या अवस्थेत केल्यास हातात लमळणाऱया लोकसंगीताच्या 

नमनु्याचे स्वरूपच लवकृत होण्याचा संर्व असतो. 

फेरतपासिी 

संकलनाच्या अवस्थेची पलहली पायरी येथे गाठली जाते. ह े संकलन पनु्हा त्याच माणसाने लकंवा दसुऱया 

अभ्यासकाने जाऊन तपासण ेही संकलनातील दसुरी पायरी होय. हा संकलनाचा पनुरभ्यास असेही म्हणण्यास हरकत 

नाही. अशा पनुरभ्यासात मखु्यतः चार प्रकार अस ूशकतात : (१) दसुऱया अभ्यासकाने जाऊन पलहल्याने गोळा केलेले 

नमनुे बरोबर आहते लकंवा नाहीत ह े पाहण.े (२) त्याच लकंवा दसुऱया अभ्यासकाने जाऊन आधी गोळा केलेल्या 

नमनु्यात काही महत्त्वाचा सांस्कृलतक लकवा सांगीलतक बदल िाला आह ेकाय ह ेपाहण.े (३) आधी स्पशभ न केलेल्या 

एखाद्या सांस्कृलतक वा सांगीलतक अगंाचे नमनुे गोळा करण्यासाठी पनु्हा सवभ नमनुे गोळा करण.े (४) आधी स्पशभ 

केलेल्या एखाद्या सांस्कृलतक वा सांगीलतक अंगाचा अलधक सखोल अभ्यास करण्यासाठी पनुरभ्यास करण.े या सवभ 
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प्रकारांत काही लठकाणी अभ्यासाची पनुरावतृ्ती होऊ शकते. संकलनाची पनुरभ्यास ही पायरी गाठली न गले्यास 

लवशे्लषणादी काये नीटपण ेपार न पडण्याचा धोका असतो. या पनुरभ्यासानंतर प्रयोगशाळेबाहरेचा अभ्यासाचा र्ाग 

संपला असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

णवश्लेषि 

लोकसंगीताच्या प्रयोगशाळेतील अभ्यासाची दोन अगं ेअसतात. पलहले अगं पाठसंबद्ध अभ्यासाचे होय. 

हा अभ्यास लोकसंगीतातील फक्त कंठसंगीताचाच व त्यातही बऱयाच वळेा गीतांचाच अस ूशकतो, ही गोष्ट उघड 

आह.े पाठसंबद्ध अभ्यास म्हणज ेर्ालषक वा सालहलत्यक अभ्यास नव्ह ेही गोष्ट लिात ठेवली पालहज.े प्रस्ततु संदर्ाभत 

पाठाचा संबंध जया प्रमाणात व जया बाबतीत लोकसंगीताच्या सांगीलतक स्वरूपाशी पोहोचतो लततक्याच प्रमाणात 

त्याचा अभ्यास अलर्प्रेत आह.े 

प्रयोगशाळेतील अभ्यासाचे दसुरे अगं सांगीलतक लवशे्लषणाचे होय. लोकसंगीताचा सांगीलतक अभ्यास हाच 

आपल्या प्रयत्नांचा प्रमखु लवषय असल्याने सांगीलतक लवशे्लषणाचा लवचार स्वतंत्रपण ेकेला आह.े 

तुलना 

लवशे्लषणानंतरची पायरी तुलनेची होय. कोणत्याही लोकसंगीताच्या अभ्यासात सारख्या चाली पण वगेळे 

पाठ, वगेळे पाठ व वगेळ्या चाली, बोलीर्ाषांनुसार गीताच्या एखाद्या प्रमखु वाटणाऱया नमनु्याची होणारी रूपांतरे, 

प्रदशेर्देानसुार अन्य प्रांतीयांच्या कमीअलधक जवळ असणाऱया शलैी व चाली त्याचप्रमाण ेलशष्ट संगीताशी असलेले 

कमीअलधक जवळीकीचे नाते इत्यादी अनेक गोष्टींचा तलुनात्मक अभ्यास िाल्यालशवाय सारेच लचत्र केवळ गोंधळाच े

वाटत राहते. कोणत्याही नमनु्याला पायार्तू, अस्सल समजनू संशोधनादी पढुील प्रलक्रयांना हात घालण्याआधी अनेक 

नमनु्यांची तलुना करण ेअथाभतच जरुरीचे ठरते. 

उपपत्ती 

तलुनेनंतर, हाती लागणारे लनष्ट्कषभ ससंुगत रीतीने मांडण,े त्यातील वचैाररक सतू्र शोधण,े या सतू्रातील कच्च े

दवु ेशोधण,े एकंदर सवभ सांगीलतक घटकांमधील कायभकारणर्ाव शोधण ेही पायरी येते. या पायरीला उपपत्ती मांडण े

असे म्हणण्यास हरकत नसावी. लोकसंगीतशास्त्राचे एका अथाभने ह ेअलंतम उलद्दष्ट म्हणता येईल. याचा अथभ असा नव्ह े

की या पायरीपयांत प्रत्येक अभ्यासकाने पोहोचले पालहज.े असा आग्रह धरण ेयोग्य होणार नाही कारण लोकसंगीताच्या 

वगेवगेळ्या अभ्यासकांच्या प्रेरणाही वगेवगेळ्या असतात. इतर सवभ मानव्य लवद्या आलण सामालजक शास्त्रे यांमध्ये 

जयाप्रमाण ेअलंतम उलद्दष्ट म्हणनू संपणूभ मानव समजनू घेण ेया काहीशा अमतूभ आदशाभचा लनदशे करता येतो त्याच्याच 

जवळपास लोकसंगीतशास्त्राचेही उलद्दष्ट येऊन ठेपताना आढळते. सांस्कृलतक बदलांचे स्वरूप काय, ते कसे घडतात, 

त्यांचे गलतशास्त्र असते काय, त्यांची आधीच अटकळ बांधता येते का, त्यांच्यावर लनयंत्रण ठेवता येते का, त्यांना 

जाणीवपवूभक लदशा दतेा येण ेशक्य आह ेका - या व यांसारख्या अनेक प्रश्ांना सामालजक शास्त्रे हाताळत असतात. 

लोकसंगीतशास्त्राचाही यास अपवाद नाही. 
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नोंद 

केवळ प्रयोग करण्याच्या दृष्टीने जो लोकसंगीताचा अभ्यासक प्रेररत िाला नसेल त्याला आपल्या 

अभ्यासात गाठावा लागणारा आणखी एक टप्पा म्हणज े सवभ अभ्यासाची कागदोपत्री नोंद तयार करण.े समोर 

असलेल्या लोकसंगीताच्या नमनु्याची सवभ अगंे-आलवष्ट्काराच्या सवभ बाज ूलिात घऊेन-दृश्य स्वरूपात लेखन करणे 

म्हणज े कागदोपत्री नोंद होय. केवळ स्वरलेखनाच्या पषु्ट्कळ पलीकडे हा टप्पा असतो. आलण याद्या (कॅटलॉग्स)् 

सलूचपते्र (इडेंक्स काडभस)् संख्याशास्त्रीय आकडेमोड, यांसारख्या वाचनालयादी लठकाणी वापरल्या जाणाऱया 

साधनांचा व तंत्रांचा वापर येथ ेसढळपण ेकेला जातो. 

अशा तऱहचे्या अभ्यासातनू दोन फायद े होतात. लोकसंगीताच्या आकृलतबंधांशी लनगलडत असलेल्या 

लवशेषांची मांडणी नोंदणीच्या तंत्रांमधनू दृश्य स्वरूपात अनेक वळेा अलधक उठावदारपणे होते. अभ्यास करण्याच्या 

दृष्टीने नेहमी समोर ध्वलनमदु्रक इत्यादी साधने नसतानाही लोकसंगीताच्या नमनु्यांच्या बांधणीची, जडणघडणीची 

वलैशष््टय े दृलष्टिेपातनू तपासता येण े ह े फारच सोयीचे असते. दसुरा फायदा असा की शवेटी लोकसंगीत ह े केवळ 

संगीताच्या अभ्यासकांचाच अभ्यासलवषय असते असे नाही. संस्कृतीच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीनेही लोकसंगीताचा 

अभ्यास अमकु एका मयाभदपेयांत अलनवायभ असतो. संस्कृतीच्या इतर शाखांच्या अभ्यासकांनाही लोकसंगीताच्या 

स्वरूपालवषयीचे लनष्ट्कषभ सांगीलतक अभ्यास स्वत: केल्यालशवाय उपलब्ध होऊ नयेत अशी पररलस्थती लनमाभण होणे 

लहतावह नाही. अशा सवभ अभ्यासकांना स्वरास्वरातील फरकसदु्धा कदालचत समजणार नाही; परंत ु

लोकसंगीतालवषयीचे काही लनष्ट्कषभ त्यांच्या स्वतःच्या संगीतेतर अभ्यासात परूक परुावा म्हणनू महत्त्वाचे ठरू 

शकतील. लोकसंगीतशास्त्रञांनी आपल्या अभ्यासाची व लनष्ट्कषाांची नोंद कागदोपत्री व संगीतबाह्य संकेतांची (म्हणज े

र्ाषा, गलणत इत्यादींमधील लचन्ह े वा आलेख) वगरेै मदत घऊेन केल्यासच या अभ्यासकांना त्याचा फायदा घतेा 

येईल. एकंदर सवभच ञानिेत्रांतल्या अभ्यासकांना आपल्या िेत्राशी काहीसे अप्रत्यि पण आलंगक नाते असणाऱया 

इतर िेत्रांतील लनष्ट्कषाांची दयु्यम लकंवा साहाय्यक परुावा म्हणनू गरज र्ासत असते. ही गरज परुी करण े ह े एक 

सवभसामान्य कतभव्य आह.े लोकसंगीतशास्त्रातही या सत्याचा पररणाम त्याच्या अभ्यासपद्धतीवर िालेला लदसनू येतो. 

लोकसंगीताचा अभ्यास का व कसा करावा याचे शास्त्रीय लववचेन या प्रकरणात केले आह.े एकंदरीन े

पाहता लोकसंगीताच्या स्वरूपाचे आकलन, त्याचे रिण आलण त्याचे लवशे्लषण अशा तीन मखु्य उलद्दष्टांनी 

लोकसंगीतशास्त्रञ प्ररेरत िालेला असतो, असे म्हणता येईल. ही तीनही उलद्दष्ट ेकाही एकमकेापासनू संपणूभतः वगेळी 

काढता येत नाहीत. पण तरीही लतन्हीच्या स्वरूपांतला फरक स्पष्ट आह.े काही समाजशास्त्रञांच्या मत ेउपयोजन हहेी 

उलद्दष्ट वरील यादीत अतंर्ूभत केले पालहज.े लोकसंगीताची सावभजलनक ओढ व त्याची व्यापकता लिात घतेा 

समाजाच्या घडणीत त्याचा सहतेकु उपयोग करून घेता येईल अशी या सचूनेमागची धारणा होय. आपण 

लोकसंगीतशास्त्राच्या उपपत्तीच्या र्ागापरुता आपल्या प्रयत्नांचा आवाका मयाभलदत ठेवला असल्याने 

उल्लेखापलीकडे या सचूनेकडे अलधक लि दणे ेआपल्याला शक्य नाही. 
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प्रकरि पाचवे 

पाठसबंद्ध णवशे्लषि 
 

चौर्थया प्रकरणात जयाचा उल्लेख केला त्या लवशे्लषण या अभ्यासाच्या अवस्थेचा आता अलधक 

तपशीलवार लवचार करावयाचा आह.े पाठसंबद्ध आलण सांगीलतक लवशे्लषणांची क्रमवार तपासणी करू. 

पाठसंबद्ध लवशे्लषणाची पलहली पायरी म्हणज े लमळणाऱया गीताची कडवी लनलित करण.े लोकगीतांतला 

समहूाने म्हणण्याचा र्ाग पषु्ट्कळ वेळा ध्रवुपदाशी संबंलधत असल्याने गीताची कडवी पडण ेहा स्वार्ालवकपण ेलसद्ध 

होणारा गीताचा र्ाग असतो. कडव ेह ेध्रवुपदाच्या अलस्तत्वाने जसे लिात येते त्याचप्रमाण ेध्रवुपद म्हणनू येणाऱया 

ओळीच्या लांबीमळेुही लिात येते. बहुतेक वळेा ध्रवुपद ह ेइतर ओळींपेिा लांबीने अलधक असते. कडव्यातील इतर 

ओळींपेिा ध्रवुपद लहान असण ेयातही त्याचे वगेळेपणच उठून लदसते. परंत ुलोकसंगीताची सामलूहकता लिात घतेा 

सवाांना म्हणण्यासाठी उपलब्ध असणारी एकुलती एक ओळ इतर ओळींपेिा लांब असण ेअलधक स्वार्ालवक आह.े 

बहुशः कडव ेछोटे असण्याकडे लोकगीतांची प्रवतृ्ती असते. त्यातही ओळींची संख्या चारच्या आसपास 

असणारी कडवी हा या संदर्ाभतला सवभसाधारण लनयम म्हणण्यास हरकत नाही. एकंदरीने छोटी रूपे ह ेलोकसंगीताचे 

सवभसामान्य लिण असल्याने सट्ुया ओळींची लांबीही मयाभलदत असते. मानवी आवाजांतनू आलवष्ट्कृत, प्रयोलजत 

होणाऱया लोकगीतांत गाणाऱयांच्या श्वासाला, दमालाही काही मयाभदा असतात, या सत्याची जाणीव ओळींच्या, 

कडव्यांच्या लांबीत व आकारात प्रतीत होण ेअगदी तकभ संगत आह.े कधी कधी एकापेिा अलधक ओळींचे ध्रवुपद 

आढळते तर कधी एक संपणूभ कडवहेी ध्रवुपद म्हणनू वापरलेले असते. ध्रवुपद कडव्याच्या शेवटी याव े हा 

लशष्टकाव्यातला लनयमही फार कसोशीने पाळल्याचे लोकगीतांत आढळत नाही. ध्रवुपदासंबंधी कोणत्याही एकाच 

संकेताचे पालन सवभ गीतांत िाले आह ेअसे लदसत नाही. ध्रवुपदाने गीताला एक आकृतीबंधाचे स्वरूप प्राप्त होण्यास 

मदत लमळते ह ेध्रवुपदाचे महत्त्व म्हणता येईल. 

ओळ, कडव,े ध्रवुपद या गीताच्या पाठबद्ध अगंांबरोबरच छंदाचाही लवचार करण े आवश्यक आह.े 

छंदातील संगीततत्त्वाचा आढळ ही एक सवभमान्य अनरु्तूी आह.े तेव्हा लोकगीतांच्या गयेतेबरोबर छंदत्त्वाचाही 

उल्लेख अपररहायभतेने होतो. या संदर्ाभत लोकगीतांची रचना काटेकोरपण ेछंदाच्या वगभवारी सारखी उतरत नाही असे 

अभ्यासकांना आढळले आह.े म्हणज ेअसे की लशष्ट परंपरेत छंदशास्त्रानसुार लनलित िालेल्या छंदांपैकी एकाचा वा 

अनेकांचा शास्त्रशदु्ध व लनयलमत वापर लोकसंगीतात िाला आह ेअसे आढळत नाही. छंदाचे सतत सचून करण ेपण 

त्यांच्या काहीशा चाकोरीबद्ध चलनात न अडकण ेअशी लकमया लोकगीते साधताना लदसतात. गयेता ह ेएक प्रर्ावी 

तत्त्व असल्याकारणाने त्याच्या आलवष्ट्कारासाठी आवश्यक वाटणारे ते सवभ स्वातंत्र्य घेण्यास लोकसंगीत मागपेढुे 

पाहत नाही. हवा तेथे शब्द मोडून लकंवा त्याचे उच्चारण ऱहस्व-दीघभ करून, ओळीचे अंत्य अिर लांबवनू लोकगीत 

आपल्या स्वातंत्र्याकांिेची अमंलबजावणी करताना लदसते. अिरसंख्या आलण त्यावरील आघात याही बाबतीत 

लोकगीतांची प्रवतृ्ती स्वातंत्र्य घणे्याकडेच असते. मराठी जीवनातील छंदोरचनेचा व्यापक व सातत्याने अभ्यास 
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करणारे श्री. ना. ग. जोशी यांनी मराठी शालहरी वाङ्मय 41 व लौलकक गीत े42 यांच्या छंदांगालवषयी लललहताना त्यांच्या 

स्वातंत्र्यलप्रयतेचा उल्लेख केला आह.े सबंध गीताला एक छंद वगरेै असण े ही गोष्टदखेील लोकगीतांच्या संदर्ाभत 

अथाभतच अस्वार्ालवक ठरते. त्यातही पनु्हा एक र्दे करावयाचा तर लय आलण लयवाद्य े यांची अपेिा असलेले 

प्रकार इतर लोकगीतप्रकारांपेिा छंदाच्या अलधक उपयोगाकडे िकुलेले असतात. जयांचा अखरे प्रयोग व्हावयाचा 

असतो अशा लोकगीतांचा लवलचकपणा त्यांच्या पाठसंबद्ध लवशे्लषणाच्या जवळजवळ सवभ अगांत लदसनू येतो. 

आणखी एक पाठसंबद्ध अगं म्हणज ेयमक, प्रास इत्यादींचा लोकगीतांमधील अथभपूणभ उपयोग. लोकगीत 

म्हणत असता प्रास इत्यादी ध्वलनसंबद्ध बाबींची सांगीलतक उपयकु्तता सहज लिात येण्यासारखी असते. लोकगीताला 

लमळणारे अलंतम रूप ह ेयाही बाबतीत गयेतेच्या कसोटीवर उतरणाऱया गोष्टींवर अवलंबनू असते. 

लोकगीतांचा पाठसंबद्ध अभ्यास जर सालहलत्यक असता तरी ओळ, कडव,े ध्रपुद अगर ध्रवुपद, छंदत्त्व 

आलण ध्वलनगणु यांची थोडीशी चचाभ त्यातही िालीच असती. लशवाय लोकगीतांतली शब्दकला, त्यांतली 

प्रलतमासषृ्टी, त्यांतले कथनकौशल्य लकंवा लनवदेनचातयुभ इत्यादींचाही लवचार सालहलत्यक अभ्यासात होईल. हा दोन 

अभ्यासांमधला एक फरक आलण दसुरे म्हणज ेलोकगीताच्या पाठसंबद्ध अभ्यासातील प्रत्येक बाबीचा संबंध त्याच्या 

सांगीलतक स्वरूपाशी आह.े उच्चारणसौंदयभ, चालीला अनकूुल अशी मरुड घालण्याची सोय, ठेक्याच्या अगंाने पडणारे 

लवर्ाग, आलण एकाने लकंवा अनेकांनी गाण्यासाठी आवश्यक तशी ध्रवुपद इत्यादींची योजना, या सवाांचा 

लोकसंगीताच्या पाठसंबद्ध अभ्यासात लवचार होत असतो. 

अथभहीन शब्द लकंवा अिरसमहू यांचा लोकगीतांतला वापर हाही एका दृष्टीने पाहता त्याच्या पाठसंबद्ध 

लवशे्लषणातच लिात घ्यायला हवा. प्रमखु गायकाचे साथीदार, लकंवा श्रोतवृृदंातले गायनात र्ाग घणेारे लोक, यांना 

म्हणण्यासाठी म्हणनू बहुधा अथभहीन अिर समचु्चयाची योजना िालेली लदसते. सांगीलतक दृष््टया समहूाने मध्ये मध्ये 

गाण्याने मखु्य गायकाला लवश्रांती लमळते आलण अनेक आवाज गाते िाल्यामळेु गायनातल्या स्वररंगांत लवलवधता येते, 

असे दोन फायद े नोंदलवता यतेात. अशा जागा अथभहीन अिरे इत्यादींनी घतेल्याने गायनात र्ाग घणे े सकुर होते; 

गीताशी, त्याच्या शैलीशी पवूभ-पररचय असण्याचीही आवश्यकता नसते. ऐकता ऐकता र्ाग घतेा यावा आलण 

म्हणताना चकुले तरी फारसा रसर्गं होऊ नये हहेी हते ूअथभहीन अिरांच्या उपयोगातनू साधतात. 

अथभहीन अिरांचे आणखी एक वलैशष््टय म्हणजे त्यांना असलेली व साथभ शब्दांच्या जळुणीत सहसा न 

आढळणारी वगेळी नादाकृती. या आकृतीचे आकषभणच मळुी लतच्या संपणूभतः वगेळ्या नादसमचु्चयात असते. एकंदर 

गीताच्या लोकांच्या मनावर बसणाऱया पगड्यात या अथभहीन नादसमचु्चयांच्या र्ारून टाकणाऱया सामलूहक 

उच्चारांचा बराच मोठा वाटा असतो. नादपणूभतेच्या याच गणुाचा असर लोकगीतांत वापरल्या जाणाऱया यमक, प्रास 

आदी दसुऱया वलैशष््टयांतनू होत असतो. ‘उललूलू ू गाई लनज रे बाळा’ या एकनाथांच्या अगंाई गीतांत, दगुाभबाई 

र्ागवतांनी दाखवल्याप्रमाण े‘उलधू्वलन’ आह.े ह ेलनरथभक अिरसमहूांच्या साथभ उपयोगाचे उदाहरण होय. 

                                                           
41 "ही र्ाहहरी रचना गायन, वादन आत्यण नृि याोंना अनुलिनू केललेी असते. िामुळे तिल्याचा हकों वा िोलकीचा ठेका हाच यथे े

मुख्य असतो. िातील तालाच्या िोलाोंत जर्ी मुरड असेल तर्ी र्ब्दाोंची रचना असत ेहकों वा तर्ी मरुड र्ब्दाोंना म्हणताना घातली 

जाते." - ना. ग. जोर्ी, मराठी छों दोरचना, १९५५, पृ. २६१ 

42 "(ल हकक रचनाोंतील) िहुतेक प्रकार प्राधान्याने गेय असल्यामुळे िाोंत खों हडत रचनाोंचा आत्यण प्लहुतयकु्त आवतशनाोंचा उपयोग 

पदोपदी व्हावा हे स्वाभाहवक आहे. िामळेुच िाोंतून हनयम ठरहवण ेअनेक वळेा कठीण जाते." - ततै्रव, पृ. ३६४-६५ 
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या तऱहचे्या र्ारून टाकणाऱया नादपणूभतेचा आलवष्ट्कार म्हणनू ‘पनुरावतृ्ती’ या प्रवतृ्तीचाही लनदशे करता 

येईल. वणभ, शब्द आलण पषु्ट्कळ वळेा सबंध ओळी, तर काही वळेा कडवीच्या कडवी लोकगीतांत पनुरावतृ्त िालेली 

लदसतात. अनेकदा दसुऱयाच लोकगीतातील कडव े इत्यादींचा समावशे एखाद्या लोकगीतात िालेला लदसतो. अशा 

पररलस्थतीत अथाभपेिा नादाचेच आकषभण पनुरावतृ्तीला जबाबदार आह ेअसे म्हटले पालहज.े 

प्रास, अनपु्रास, यमक इत्यादी अलंकारांचा उपयोग पषु्ट्कळ वळेा गीताच्या र्ाषेच्या प्रकृतीवर अवलंबनू 

असतो. लवलशष्ट र्ाषते आघात कसेकसे येतात, कोणकोणते वणभ एकत्र येऊ शकतात. याचे संकेत पक्के िालेले 

असतात; व या संकेतांचा पररणाम लोकगीताच्या पाठाच्या स्वरूपावरही िाल्याखरेीज राहात नाही. 

अनेकदा गीतांची सरुुवात काही ठरालवक शब्दांनी लकंवा वाक्यांशांनी होताना लदसते. 'आटपाट नगर' लकंवा 

'कोण ेएके काळी' यासारख्या वाक्यांशांचा आढळ मराठी लावणीत वारंवार होतो ह ेया संदर्ाभत लिात याव.े संबंलधत 

गीताच्या र्ाषते लोककथा जया तऱहनेे सांलगतली जात असेल त्याचा हा अनवुाद अस ूशकतो. या तऱहचे्या शब्दांना 

वा वाक्यांगांना चालीही सारख्या लागतात हासदु्धा ध्यानात घणे्यासारखा लवषय होय. सरुुवात करण्याच्या या ठरालवक 

शब्दरचनेचा व गीतातील बाकीच्या आशयाचा काही अथभगत संबंध असेलच असे नाही. 

पाठसंबद्ध रचनेचा आणखी एक लवशषे सांगीलतक दृष््टयाही महत्त्वाचा ठरू शकेल; आलण तो म्हणज,े काही 

गीतांत होत जाणारी कडव्यांची वाढ. अशी वाढ होत गलेेली गीते चालीच्या बाबतीत फारशी वलैचत्र्यपणूभ नसतात. 

नंतर जोडलेल्या कडव्यांना आधीच्या कडव्यांनीच चाल लावण्याचा मागभ बहुधा स्वीकारला जातो. 

पाठ आणि चाल 

तसे पाहता लोकगीते म्हणज े लोककलवतेचाच एक र्ाग असतो असे म्हटले पालहज.े म्हणी, वाक्प्रचार, 

जाद-ूटोण्याचे मतं्र, उखाणे वगैरेंनाही छंदोबद्धता कमीअलधक प्रमाणात असते. परंत ुह ेसवभ प्रकार लवस्ताराने बरेच कमी 

असतात. याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणज ेह ेसारे प्रकार गायले जात नाहीत. तेव्हा पठणापलीकडे जाऊन गायनापयांत 

पोहोचणारे लोकगीत या साऱयांपेिा वगेळे पडते ते गयेतेमळेु. एखाद्या लोकगीताचा पाठ आलण त्याचे लोकगीतत्व 

यांतला दवुा गयेता हा असतो. अनेकदा लोकगीत गाणाऱयांना त्याचा नसुता ‘पाठ’ म्हणनू दाखलवण्यास सांलगतले 

असता जमत नाही. याला कारण पाठ व गेयता यांचा अलवर्ाजय संबंध होय. 

परंत ुमहत्त्वाची गोष्ट अशी की गयेता आलण पाठ याचंा असा अलनवायभ संबंध असला तरी एखादी चाल 

आलण एखादा पाठ यांचा संबंध मात्र तसा नसतो. एकच चाल अनेक वगेवगेळ्या पाठांना, आलण त्याच पाठाला 

वगेवगेळ्या प्रदशेांत लर्न्नलर्न्न चाली असा प्रकार आढळतो. तलुनेने पाहता जराशी लनराळी शब्दरचना वा थोडीशी 

अथभलर्न्नता असलेले त्याच चालीचे गीत ‘नवीन’ म्हणनू लोक स्वीकारताना लदसतात. वगेळ्या शब्दात सांगायचे तर 

असे म्हणता येईल की चाल ही गीताच्या शब्द-अथाभदी घटकांपेिा अलधक लस्थलतशील असते. शब्द, अथभ 

इत्यादींमधील बदलांपेिा चालीच्या बदलाबाबत लोक कमी उत्सकु लकंवा अलधक सनातनी वतृ्तीचे असतात. पाठ 

आलण गेयता यांच्या अपररहायभ संबंधाइतकेच पाठ आलण चाल यांचे संबंध अपररहायभ असतात. पण ते अलधक 

प्रमाणात बदल ूशकतात. त्यातही पाठ हा लवकर व अलधक बदल ूशकतो. चाल त्या मानाने तशीच रालहलेली लदसते. 

आपल्याकडच्या ओव्या, पाळण,े अर्ंग यांच्या चालीतले ‘तेच-तेपण’ आलण पाठांतली लवलवधता या संदर्ाभत लिात 

घणे्यासारखी आह.े 
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एकंदरीने पाहता कायभबद्ध गीतप्रकारांच्या चाली फार थोड्या आलण गीते (व वणभन केलेली कायेही) त्या 

मानाने लवलवध लदसतात. यावरून पवूी एके काळी लोकगीतांच्या मलूर्तू चाली थोड्याच असनू पढु ेया चालींमध्ये 

थोडेफार फरक होत होत चालींची कुटंुबे तयार िाली, अशा तऱहचेी उपपत्ती मांडण्यात आलेली आह.े याचा अथभ 

असा की वगेवगेळ्या चालींचे साचे उपलब्ध असताना त्यात नवनेव े पाठ बसलवण े आलण नवीन पाठ तयार िाला 

असता नवीन चालीचा नवीन साचा तयार करणे, यांपैकी पलहला मागभ स्वीकारण्याचे लोकसंस्कृतीने पसंत केले 

आह.े43 या संदर्ाभतले चालीचे गीतांतगभत सनातनत्वही बघण्यासारख े आह.े अनेक वेळा एकाच गीतातली कडवी 

बांधणीच्या दृष्टीने सारखीच असतात, पण अथाांच्या वा शब्दाच्या दृष्टीने त्यात फरक असतो, चाल मात्र अनेक 

कडव्यांना तीच असते. र्ालषक यमक जथेे जथेे येते तेथे तेथे सांगीलतक यमक असतेच असे नाही. पण तरीही र्ालषक 

ओळ आलण सांगीलतक ओळ यांच्यांत मात्र जास्त तलु्यशलक्तत्व लदसते. म्हणज े असे की, र्ालषक यमक समजा 

पलहल्या दोन ओळींत परेु िाले तर त्याच दोन ओळींच्या शवेटी सांगीलतक दृष््टयाही सारख्याच चढउताराच्या वगरेै 

सरुावटी असतील असे नाही; परंत ुजथेे र्ालषक ओळ पणूभ होते तेथे सांगीलतक दृष््टयाही सरुावट पणूभ िाल्याची र्ावना 

लनमाभण होण्यासारखी चाल असण्याची शक्यता बरीच असते. 

या सवभ पाश्वभर्मूीवर नेहमी लवचारला जाणारा एक प्रश् लवचारात घ्यायला हरकत नाही. लोकगीतात कोणते 

तत्त्व अलधक प्रर्ावी असते-स्वरतत्त्व की अथाांनी पढुे येणारे पाठतत्त्व? असा तो प्रश् असतो. या प्रश्ाचे उत्तर अथाभतच 

सरळपण ेएका लकंवा दसुऱया तत्त्वाच्या बाजनूे दतेा येणार नाही. खरे पाहता प्रत्येक व्यलक्तर्तू लोकगीताचे उदाहरण या 

प्रश्ाच्या संदर्ाभत स्वतंत्रपणे चचेला घ्याव े लागले. गीतागीतानसुार पाठतत्त्व लकंवा स्वरतत्त्व प्रर्ावी असलेले 

लदसण्याची शक्यता जास्त आह.े या दोन्ही तत्त्वांत एकसारखी दवेाणघवेाण होत असते, आलण ती इतकी सकू्ष्म व खोल 

पातळीवर असते की अनेक वळेा दोन्ही तत्त्वांची वगेवगेळी कल्पना करणहेी अशक्य होते. अनेक वेळा 

कडव्याकडव्यानसुार ढोबळ मानाने पाहता चाल तीच असनूही त्यात बारीक सारीक र्दे होतात आलण ते अिरांच्या 

जळुणीतील वलैशष््टयांमळेु, शब्दांच्या लवलचकपणामळेु होत असतात ह ेखरे आह.े परंत ुदसुऱया अनेक उदाहरणांत छंद 

वा आशय यांना चालीसाठी वा चालीमळेु मरुड पडलेलीही आढळते. पण लोकर्ाषेत न आढळणाऱया ध्रवुपदी रचना, 

पनुरावतृ्ती, यमक, प्रास, अथभहीन शब्द इत्यादी गोष्टींचा उपयोग लोकगीतातच िालेला लदसतो. गयेतेमळेुच यांचे 

अलस्तत्व शक्य होते असे म्हटल्यास फारसे चकू ठरू नये.44
 र्ाषचे्या बोलण्यासारख्या व्यवहारातील मयाभदा बऱयाच 

लवस्तारल्या गेलेल्या लदसतात आलण हा गयेतेच्या अलस्तत्वाचा पररणाम होय. लोकगीत गायले जाते त्याचा हा असर, 

अस ेमत म्हणनूच मांडले गलेे आह.े45  

                                                           
43 "The phenomenon of a comparative paucity of melodies as opposed to a comparative abundance of texts in 

these older song groups led some scholars, like the late Bela Bartok, to believe that in some stages of folk music 

development there may have been only a limited number of tunes in the repertory, branching out later into the 

'tune-families'. - Herzog, op. cit., p. 1039 

44 "गीतोों में गेय गुण की प्रधानता रहने के कारण उन के स्वरोों का आत्यधपि र्ब्दोोंपर सदा ही िना रहता है । यही ऐसा तत्त् है जो उने्ह कहवता 

से अलग करता है ।" - सामर, उहन., पृ. ५. 
45 "The fact that so many repetitive and ornamental devices or features of form, which flourish in folk poetry are 

almost entirely lacking in folk-speech refrains, line repetitions, rime, the use of meaningless words, the stanza-

indicates that in folk song the possibilities of speech are much expanded and that they are employed in ways 

which are closely connected with the fact that folk songs are sung." - Herzog, op. cit., p. 1040. 
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पाठातंील आशय आणि चाल 

चाल आलण आशय यांच्या संबंधाचा प्रश्ही असाच गुतंागुतंीचा आह.े कलासंगीतात रूढ िालेले 

वीररसपणूभ, दःुखपणूभ संगीतासंबंधीचे संकेत लोकगीतांत पाळलेले लदसत नाहीत. यादृष्टीने पाहता लोकसंगीत अलधक 

अमतूभ असते असे म्हटले पालहज.े पाठाचा र्ावलनक आशय लिात घऊेन चाल वापरली जाते असे आढळत नाही. 

आशयातील उत्कषभलबंद ूव बांधणीतील टप्पे यांचे र्ान जरी वापरल्या गलेेल्या चालीत लदसत असले तरी र्ावलनक 

आलवष्ट्काराची लशष्टसंगीतातील साधने (उच्च-नीचता, लयीची दु्रत-लवलंलबतता इत्यादी), लोकगीतांत आढळत 

नाहीत. या अथाभने पाहता लोकगीते र्ावनांचा आलवष्ट्कार वगरेै करण्याच्या पद्धतीने गायली जात नाहीत. र्ावपणूभ 

गायन इत्यादी शब्दप्रयोग त्यांच्या संदर्ाभत योग्य वाटत नाहीत. परस्परलवरुद्ध र्ावनांना वगेवगेळ्या गीतांत तशाच 

चाली असण ेयासारख ेप्रकार अगदी सहज आढळणारे आहते. मराठी नाटकात साकी, लदडंी इत्यादींचा उपयोग याच 

तऱहनेे होतो. ह े उदाहरण वगेळ्या संगीतप्रकारातले वाटले तरी मदु्दा लिात येण्याच्या दृष्टीने उपयोगी आह.े मराठी 

नाट्यसंगीताने आरंर्ावस्थेत जया हररदासी गायनपद्धतीकडून आपल्या चालींचे साचे घतेले त्या साच्यांचे मळू मराठी 

लोकसंगीतात शोधले जाते हहेी सवभञात आह.े 

पाठ आणि हालचाल 

पाठातील आशय श्रमगीतांच्या, क्रीडागीतांच्या प्रकारचा असेल तर त्यानुसार पाठाचे स्वरूप बदलते ही 

गोष्ट लोकगीतांच्या कायभबद्धता आदी लिणांना धरूनच आह.े जया हालचाली लवलशष्ट गीताबरोबर केल्या जातात त्या 

हालचालींना अडथळा होऊ नये, इतकेच नव्ह े तर त्या सकुर व्हाव्या अशा तऱहनेे पाठाची रचना होण े अगदी 

स्वार्ालवक आह.े जया गीतांच्या बरोबर नतृ्य करण्याचा संकेत असतो त्या गीतांबाबतचा न्याय काही वगेळा नसतो. 

तरीही हालचालीपेिा नतृ्याबरोबर बांधले गलेेले गीत कमी सैलपण े रचले जाण े अलधक शक्य आह.े ज े गीत 

हालचालीबरोबर संलग्न असते आलण ज े गीत नतृ्याबरोबर गायले जाते त्यांच्या सांगीलतक गणुवत्तते काही फरक 

असतो काय ह े पाहण्यासाठी नतृ्यलेखन आलण गीतांचे लचत्रीकरणही होण ेआवश्यक आह.े या सवभ परुाव्याअर्ावी 

अशा गीतांचे पाठसंबद्ध लकंवा सांलगलतक कोणतेही लवशे्लषण अलधक सकू्ष्म होण ेअशक्य आह.े 

सागंीणतक णवश्लेषि 

पाठसंबद्ध लवशे्लषणानंतर सांगीलतक लवशे्लषणाचा लवचार क्रमानेच येतो. सांगीलतक लवशे्लषणाचा आता 

बराच तपशीलवार लवचार िाला आह.े लवशषेतः अलॅन लोमकॅ्स या अमरेरकन लोकसंगीतशास्त्रञाने यासंबंधी जो 

लवचार केला आह ेतो अलतशय सकू्ष्म व व्यापक असनू त्याने प्रलतपादन केल्यानसुार लोकसंगीताचा अभ्यास िाल्यास 

त्याची बहुतेक सवभ अंग ेतपासली जातील. यासंबंधी पढुे केलेले लववचेन मखु्यतः त्याच्याच लेखनाच्या आधारे केले 

आह.े46  

कोणत्याही लोकगीताची तपासणी करताना सदतीस अगं ेतपासावीत असे लोमकॅ्सचे प्रलतपादन आह.े या 

सदतीस अगंांतही पनु्हा आलवष्ट्काराच्या स्वरूपानसुार तेरा शक्यता संर्वतात. अशा तऱहनेे सदतीस अगं े व तेरा 

पोटलवर्ाग यांच्या आधारे गीताच्या स्वरूपाचे जे अकंन होते त्यावर दृलष्टिेप टाकताच गीताची बांधणी कशी िाली 

आह ेयाचा बोध होऊ शकतो. अनेक गीतांची अनेक अकंने जर एकाच प्रदशेातली असली तर त्या सवाांवरून लवलशष्ट 

                                                           
46 Alan Lomax, Folk Song; Style and Culture, 1971 
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र्ौगोललक प्रदशेात कोणती गायनशलैी रूढ असते यालवषयी लनलित स्वरूपाचे लनष्ट्कषभ काढता येतात असेही लोमकॅ्स 

आग्रहाने मांडतो. संस्कृती आलण गायनशैली यांच्या अगंर्तू संबंधामळेु गायनशैलींचा जो एक नकाशा तयार होतो 

त्याला राजकीय इत्यादी दृष्टींनी िालेल्या प्रदशेलवर्ागणीचाही अडथळा होऊ शकत नाही असा लोमकॅ्सचा दावा 

आह ेव संगीतसंबद्ध सीमारेषा काही अशंी स्वतंत्र असतात असे तो सचुलवतो. लोमक्सच्या उपपत्तीची ओळख नीट 

करून घेण ेप्रत्येक लोकसंगीतशास्त्रञाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आह.े 

लोमकॅ्सने प्रत्येक गीताची सदतीस अगं े असतात असे म्हटले आह.े ही सवभ अगं े सवभ दशेांतील 

लोकसंगीतांच्या बाबतीत शक्य होतील असे संर्वत नाही. आवाजांची रचना आलण स्वरसंगतीच्या तत्त्वानसुार 

केलेला वाद्यवृदंाचा उपयोग यांसारख्या बाबींशी संबंलधत असलेली व लोमकॅ्सने जयांचे अलस्तत्व लवशे्लषणासाठी 

महत्त्वाचे मानले आह ेअशी अगं ेअथाभतच र्ारतीय लोकगीतांच्या संदर्ाभत लवशे्लषणासाठी लकती उपयोगी पडतील 

यालवषयी शकंा आह.े पण तरीही लोमकॅ्सने लोकगीताची जी सदतीस अगं ेकलल्पली आहते त्यांची पढुे लदलेली यादी 

अभ्यासकांना लनलितपण े उपयकु्त ठरेल. बरीचशी अगं े र्ारतीय लोकगीतांच्या संदर्ाभत जशीच्या तशी स्वीकारता 

येतील, तर काहींच्या जागी दसुऱया अगंांची स्थापना करणहेी शक्य होईल. 

अगंे 

१) गायक-समहू 

२) साथीचा वाद्यवृदं आलण गायन यांचे नाते 

३) वाद्यवृदं 

४) गाणाऱया आवाजांची मलूर्तू रचना 

५) गाणाऱयाचंे एकमकेांशी लमसळून गाण ेलकंवा तसे नसणे 

६) लयीच्या बाबतीत गाणाऱयांचे एकसाथ असण ेलकंवा नसण े

७) वाद्यवृदंाकडे सोपलवलेल्या सांगीलतक कामलगरीचे स्वरूप 

८) वाद्यवृदंाचा एकमकेांशी मेळ असण ेलकंवा नसणे 

९) लयीबाबत वाद्यवृदंाचा मळे असण ेलकंवा नसणे 

१०) साथभ शब्दांचे लनरथभक शब्दांशी नाते 

११) गाणाऱयांची लयीबाबत लनलित पद्धत असण ेइत्यादी 

१२) समहूातील गायकांचे लयीलवषयीचे अतंगभत संबंध 

१३) साथसंगीताची लयीबाबतची एकंदर बांधणी 

१४) साथसंगत करणाऱया समहूातील लयीसंबंधीची अतंगभत बांधणी 

१५) चालीचा आकार 

१६) चालीचे रूप 

१७) सांगीलतक तकुड्यांची लांबी 

१८) सांगीलतक तकुड्यांची संख्या 

१९) शवेटच्या स्वराचे स्थान 

२०) गीताचा सांगीलतक पल्ला 

२१) गीतातील स्वरांतरांतील अतंर 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 49 
 

२२) बहुआवाजी गायन 

२३) गायकांनी गायनात वापरलेल्या अलंकरणाचे प्रमाण 

२४) गती 

२५) गाज (लहान-मोठेपणा) 

२६) लयीपासनू गायकांनी घतेलेले स्वातंत्र्य 

२७) लयीपासनू वादकांनी घेतलेले स्वातंत्र्य 

२८) आवाजाचे एका स्वरावरून दसुऱयाकडे जातानाचे घसरण े

२९) एकेका अिराला अनेक स्वरांतरांचा उपयोग करणे 

३०) आवाजातील कंप 

३१) आवाजातील गमक; कंठमणी हलवनू वगरेै लनमाभण केलेला जोरकस कंप 

३२) आवाजातील रलजस्टसभचा उपयोग 

३३) वापरल्या जाणाऱया आवाज लावण्याच्या पद्धतींचा पल्ला 

३४) नाकातनू गाणे 

३५) घोगरा आवाज (घसा खरवडून गाणे) 

३६) स्वरावरील आघात 

३७) व्यंजनाचे उच्चार 

या सदतीस अगंांच्या आलवष्ट्कारात जया तेरा शक्यता संर्व ू शकतात त्या सवभच अंगांच्या बाबतीत 

संर्वतात असे नव्ह.े वगेवगेळ्या अंगांच्या स्वरूपानसुार त्यात कमी अलधक शक्यता आढळतात. या सवभ शक्यता 

दशभलवण्यासाठी, त्यांचे सलुर्तेने व थोडक्यात अकंन करण्यासाठी लोमकॅ्स लचन्हांचा उपयोग करतो. लचन्हांच्या 

साहाय्याने संगीताची नोंद आपण संगीतलेखनातही करतच असतो. लोकसंगीताच्या सांगीलतक लवशे्लषणाचे वेगळेपण 

लिात घेता त्यासाठी आवश्यक ती लचन्हहेी वगेळी असण ेस्वार्ालवकच होय. 

लोमकॅ्सने वापरलेली लचन्ह ेजशीच्या तशी न वापरता, पण त्याचीच लवर्ागणी, स्वीकारून ‘गायकसमहू’ 

या पलहल्या अगंाच्या तेरा शक्यता पढुे नोंदवनू दाखलवल्या आहते. त्यावरून त्याच्या लवशे्लषणपद्धतीची अलधक 

चांगली कल्पना येऊ शकेल. 

१) Ø - गायक नसणे 

२) ए. गा./श्रो. - एकच गायक. वाद्यांच्या साथीसह लकंवा लशवाय. छेदर्ागी असलेला ‘श्रो’ श्रोतवृृदं दशभलवतो. हा 

श्रोतवृृदं शांत असतो. 

३) ए. गा./श्रो. स. - गायक एकच. पण श्रोतवृृदं गाऊन, नाचनू वा ताल दऊेन, इत्यादी तऱहांनी सहर्ागी होतो. 

४) — गा - गायक एका वळेी एक. पण एका मागनू एक असे अनेक गायक गातात. जर एकाचे गायन संपतासंपताच 

दसुऱयाच ेगायन सरुू होत असेल तर गा (श्रो असे लचन्ह वापराव)े 

५) गा/श्रो - प्रमखु गायकाचा आवाज व गाण ेउठून लदसते पण इतर श्रोतेही आपला आवाज लमसळत असतात. 

६) श्रो/गा - श्रोत्यांचा आवाज, गाण ेइ. प्रर्ावी. 
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७) गा | | श्रो/श्रो | | गा - गायक व श्रोते यांच्या गाण्याबाबत कोणत्याही लनलित पद्धतीचा अर्ाव लदसनू कोणीही 

कोणत्याही वळेेस गातो. या शक्यतेचा आलवष्ट्कारही दोन तऱहांनी होईल. एक तर एकाच वळेी अनेक जण वगेवगेळे 

संगीत गात असतील (अंशर्ागातील लचन्ह) लकंवा साधारणतः सवभजण सारख े गात असनूही त्यांच्या सवाांच्या 

गायनातील तपशील संपणूभतः वगेळा असेल. (छेदर्ागातील लचन्ह पाहा). 

८) गा + स - गायक व समहू यांनी आलटून पालटून गाण.े 

९) स + स - समहूा-समहूांनी आलटून पालटून गाणे 

१०) गा (स - गायक व समहूाने आलटून पालटून गाण.े पण गायकाचे संपता संपता समहूाचे गायन सरुू होण.े 

११) स (गा - समहू व गायक यांनी आलटून पालटून गाण.े वरच्याप्रमाण ेबाकीचा तपशील. 

१२) स (स - समहूासमहूाने आलटून पालटून गाण.े बाकी वरीलप्रमाणे 

१३) X - समहू, गायक इ. ची रचना गुतंागुतंीची असण.े 

आधी म्हटल्याप्रमाण ेसदतीस अगंांपैकी प्रत्येक अगंाला वरील तेराही शक्यता असतात असे नाही. परंत ु

संर्वणाऱया सवभ शक्यता वरील तेरा शक्यतांच्या आसपास असतात. 

लोमकॅ्सच्या लवशे्लषक लचन्हांत वाद्यांना फारसे महत्त्व लदलेले लदसत नाही ही एक मोठी उणीव आह.े वाद्ये 

कोणती व ती कोणत्या पद्धतीने वाजलवली जातात इत्यादींनाही अकंनलचन्ह ेदऊेन लवशे्लषण करावयाचे म्हटले तर ती 

पद्धत राबवनू घणे्याच्या दृष्टीने फार गुतंागुतंीची व अवजड िाली असती असे तो म्हणतो. वाद्यसंगीताचे एकंदर 

लोकसंगीतातील प्रमाणही तुलनेने पाहता बरेच कमी असते. पण तरीही वाद्यसंगीताचे अगं संपणूभतया वगळण्याइतके ते 

कमी नसते ह ेलिात घणे ेआवश्यक आह.े 

लोमकॅ्स पद्धतीतील आणखी एक उणीव अशी की स्वरसंहलतपद्धतीने जयांचे एकंदर संगीत लनयंलत्रत िाले 

आह ेअशा र्ारतासारख्या दशेांच्या संगीताचा त्याने अलजबात लवचार केलेला नाही. त्याच्या सांगीलतक लवशे्लषणात 

जी अगं ेव त्यांच्या जया शक्यता उल्लेलखल्या आहते त्यांच्या स्वरूपावरूनही लोमकॅ्सच्या पद्धतीची ही मयाभदा स्पष्ट 

होते. स्वरसंहलतपद्धती काही केवळ र्ारतापरुती मयाभलदत नाही. इराण, अरबस्थान, आलशयातील इतर दशे यांच्या 

संगीतातही कमी अलधक प्रमाणात याच पद्धतीचा पगडा आह.े अलतशय तपशीलवार लवचार करून तयार केलेल्या 

लवशे्लषणपद्धतीतील ही उणीव इतर अभ्यासकांनी र्रून काढण े जरुरीचे आह.े स्वरसंहलतपद्धतीचा प्रर्ाव जया 

संस्कृतींवर पडला असेल अशांसाठी लोमकॅ्सच्या पद्धतीतील लचन्हांच्या यादीत र्र घालावी लागले, बदल करावे 

लागतील, रागतालादी खास सांगीलतक संकल्पनांशी संबंलधत संकेत असतील त्यांना अकंनलचन्हांच्या यादीत समालवष्ट 

करून घ्याव ेलागेल. 

परंत ुया उलणवा असनूही लोमॅक्सच्या पद्धतीचे महत्त्व काही कमी होत नाही. नतृ्याचेही लेखन करण ेहा र्ाग 

लोकसंगीताच्या सांगीलतक लवशे्लषणासाठी आवश्यक आह े याचे र्ान लोमॅक्सने राखले आह.े त्याच्या एकंदर 

उपपत्तीचा लवस्ततृ पररचय स्वतंत्रपण ेकरून दणे ेआवश्यक आह.े कारण तंत्र व पद्धती यांव्यलतररक्त लोमकॅ्सने केलेले 

औपपलत्तक लववचेनही लिात घणे्यासारख ेआह.े त्याच्या लवचाराचा लवस्ततृ पररचय या पसु्तकात इतरत्र केला आह.े 

सांगीलतक लवशे्लषणाची लोमॅक्सइतकी तपशीलवार पद्धत कोणीच मांडलेली नसली तरी ब्रनूो नेटलने 

थोडक्यात या संबंधात उर् ेकेलेले प्रश् नोंदलवण्यासारख ेआहते. 
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प्रथमतः लोकगीताच्या रूपालवषयी तो पढुील प्रश् नोंदलवतो : 

१) गीताला लवर्ाग आहते का? 

२) ते लवर्ाग सहज समजण्याइतके उठून लदसतात का? 

३) ह ेलवर्ाग सारख्या लांबीचे आहते का? 

४) लवलशष्ट र्ागांत गीताच्या गतीत बदल होतो का? 

५) लवर्ाग पनुरावतृ्त होतो का? 

६) पनुरावतृ्तीतल्या सारखपेणात तंतोतंतपणा आह ेका? 

७) संगीताच्या अंगाने पडणारे लवर्ाग व आशयादींमळेु पडणारे लवर्ाग यांत तुल्यशलक्तत्व आह ेका? 

नेटलच्या मते यानंतर प्रयोगाची व्यवस्था कशी आह ेयासंबंधी प्रश् उर् ेराहतात : 

१) एकच गायक की त्यांचा समहू गाता असतो? 

२) ते आलटून पालटून गातात काय? 

३) गायनाचे र्ागशः प्रयोग होतात काय? 

लोकगीतगायनाच्या शैलींमध्ये सारखपेणापेिा फरक जास्त असतात, अशा लनष्ट्कषाभला ब्रनूो नेटल ् आलेला आह.े 

आधारस्वर असण ेलकंवा त्याच चालीचा वगेवगेळ्या आवाजांसाठी व वगेवगेळ्या गीतांत उपयोग करण ेआलण त्याच 

त्याच सांगीलतक कल्पनाबंधांची वगेवगेळ्या पट््यांमध्ये (उच्चनीचतेच्या वगेवेगळ्या पातळ्यांवर) आवतृ्ती करणे 

यामळेु लोकगीताला एक प्रकारचा बंलदस्तपणा चालीच्या संदर्ाभत प्राप्त होतो असे नेटलचे लववचेन आह.े 

गीताच्या लयीसंबंधी नेटल ्पढुील प्रश् महत्त्वाचे मानतो : 

१) गीताचा छंद लनयलमत आह ेका? 

२) गीताबरोबरची लयवाद्य ेगीताच्याच लयीत वाजतात का? 

३) गीतांतले स्वर सारख्या लांबीचे आहते काय? 

एकंदर गीताची गती हळू लकंवा जलद आह ेलकंवा नाही यांलवषयीचे लनष्ट्कषभ अनेकदा व्यलक्तलनष्ठ असतात 

अशीही धोक्याची सचूना करण्यास नेटल ्लवसरत नाही. 

गीताची संलहता, त्याची लय यांचा लवचार केल्यावर नेटल ् चाल व त्याला आधारर्तू असलेले सप्तक 

यांकडे वळतो. 

१) एकंदर चालीचा कल उतरता, चढता की वक्रतेकडे, की मोठमोठ्या उड्या मारण्याकडे आह?े 

२) चालीचा पल्ला लकती? 

३) चालीला लनलित स्वरसप्तकाचा आधार आह े काय? (र्ारतीय लोकसंगीताच्या संदर्ाभत येथे गीतात लनलितपण े

एखाद्या लनलित रागाचे आरोहावरोहाचे लनयम लदसतात काय ह ेपाहाव ेलागले.) 

४) मान्य असलेल्या स्वरांतरात लकती बदल केला असता चालतो? 

५) आवाजाचा लगाव कसा असतो? 
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यानंतर नेटलने एकंदर गीताच्या रूपाचे तीन प्रकार केले आहते : 

१) जया गीतांची प्रवतृ्ती वगेवगेळ्या लवर्ागांत त्याच त्याच चालीची आवतृ्ती करण्याकडे आह ेअशी गीते. 

२) आधीच्या चाली ‘उलट्या’ करून वापरण्याची प्रवतृ्ती असलेली गीते. 

३) लवर्ागांना संपणूभत: नवीन चाली लावण्याकडे प्रवतृ्ती असलेली गीते. 

या वगीकरणाचा उपयोग गायन शलैीच्या संदर्ाभतही करता येईल असे नेटलचे प्रलतपादन आह.े 

सांगीलतक लवशे्लषणाची एक अलतशय व्यापक व काहीशी गुतंागुतंीची, आलण दसुरी तलुनेने पाहता साधी 

पण मदु्दसेदू प्रश् लवचारणारी, अशा दोन पद्धतीचा आतापयांत पररचय करून लदला आह.े यांपैकी कोणतीही एक पद्धत 

संपणूभपण ेस्वीकारता येईल असे लदसत नाही. पण दोन्हींचा उपयोग करून गीताचे लवशे्लषण नक्कीच उपयकु्त होईल. 

शवेटी संगीताच्या स्वरूपानसुारच त्याच्या संदर्ाभत वापरावयाची पद्धत लनलित होत असते. 
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प्रकरि सिावे 

लोकसगंीत आणि वादे्य : एक 

लोकवाद्याचंा णवचार का ? 

लोकसंगीतशास्त्रञांनी वाद्यांचा लवचार करावा की नाही, लनदान त्याला स्वतंत्रपण े महत्त्व द्याव े की नाही 

असा प्रश् पडण्याची थोडी फार शक्यता आह.े याचे एक कारण असे की एकंदरीने पाहता लोकसंगीतात वाद्यसंगीत 

कमी असते अशा लनष्ट्कषाभस बहुतेक सवभ लोकसंगीतशास्त्रञ येऊन ठेपलेले आहते आलण दसुरी एक र्लूमका अशी की 

वाद्यसंगीतात खरे पाहता कृलत्रमपणा आह,े कंठसंगीताच्या तुलनेने पाहता त्यात नैसलगभकपणा नाही. अशा पररलस्थतीत 

नैसलगभकपणा हचे जयाचे प्रमखु लिण त्या लोकसंगीताच्या अभ्यासात वाद्यांलवषयीच्या लववचेनाचे स्थान काय असा 

प्रश् उर्ा राहतो. 

परंत ुवरील र्लूमकेत थोडासा गोंधळ आह.े कोणत्याही लोकसंगीतात, कंठसंगीताच्या तुलनेने पाहता जरी 

वाद्यसंगीताचे प्रमाण कमी असले तरी त्याचे ज ेस्थान असते ते लनलित व वलैशष््टयपणूभ असते. साथीसाठी वापरले जाते 

एवढ्यावरून लोकसंगीताच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने वाद्यसंगीत व वाद्य ेकमी महत्त्वाची ठरत नाहीत. 

आणखी एक महत्त्वाचा मदु्दा असा की वाद्यसंगीत कंठसंगीतापेिा कृलत्रम असते असे म्हणत असताना जी 

वाद्य े डोळ्यांपढुे असतात ती बनावट, वाद्यतंत्र इत्यादी बाबतीत गुतंागुतंीची असतात. उलटपिी लोकसंगीतात 

वापरली जाणारी वाद्य ेपषु्ट्कळच साध्या बनावटीची व लनसगभतः उपलब्ध असणाऱया द्रव्यांवर जयांची घडण अवलंबनू 

आह ेअशी असतात. याहूनही महत्त्वाची बाब ही की लशष्ट संगीताच्या शास्त्रकारांनी वाद्यांची जी व्याख्या केली आह े

त्यापेिा लोकसंगीताच्या शास्त्रकाराला अलर्प्रेत असणारी व्याख्या मळुातच लनराळी व अलधक व्यापक असते. 

व्याख्येचे ह ेवगेळेपण आवश्यक ठरते. कारण लोकसंगीताच्या प्रत्यि प्रयोगात जी वाद्य ेउपयोगात आणली जातात 

त्या वाद्यांचे व त्यांच्या वादनाचेही स्वरूप वगेळे असते. उदाहरणाथभ हात मांडीवर आपटण ेलकंवा शीळ घालण,े वा 

दोन पदाथभ एकमकेांवर घासनू आवाज उत्पन्न करण े इत्यादींचा लोकसंगीतातला उपयोग पाहा. रूढ व्याखय्ेनसुार 

पाहता असांगीलतक ठरणाऱया नादांची उत्पत्ती करणाऱया गोष्टींचा वापर वा उपयोग हा खरे पाहता वाद्यांसारखाच केला 

जात असतो. तेव्हा वाद्याची व्याख्या वेगळी करायला हवी ही गोष्ट उघडच आह.े या पाश्वभर्मूीवर पाहता वाद्य व 

वाद्यवादन यांची चचाभ लोकसंगीताच्या संदर्ाभत आवश्यक व स्वार्ालवक ठरते. याच कारणास्तव 'लोकवाद्य'े अशी 

संञा वापरायला हवी. 

लोकवाद्याचंी लक्षिे : 

लोकवाद्यांच्या स्वरूपाचे वणभन करताना पलहले लिण म्हणनू जयाचा सवाांनी उल्लेख केला आह े असे 

लिण म्हणज े लोकवाद्य े मखु्यतः साथसंगतीची वाद्य े असतात ह े होय.47 कंठसंगीताचा प्रर्ाव वाढलवण्यासाठी, 

त्याच्या पररणामकारकतेत र्र पडावी म्हणनू लोकवाद्यांचा उद्भव व वापर होत असतो. लोकवाद्यांतील कोणत्याही 

वाद्याचा लनदशे स्वतंत्र वाजलवण्याचे वाद्य म्हणनू करता येत नाही. 

                                                           
47 पाहा टीप (७). - सामर, उहन., पृ. ६४. 
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कंठसंगीताच्या मापाने वाद्यांची र्लूमका घतेली जात असल्याने कंठसंगीताच्या लनरलनराळ्या प्रकरानसुार 

वाद्यांचा उपयोग लनलित होत असतो. सामलूहक गीतांना मोठ्या आवाजाची, व्यलक्तगत गीतांना त्या मानाने पाहता 

नाजकू आवाजाची, नतृ्याबरोबर अलधक दणकट व र्रघोस अशा आवाजाची वाद्य ेउपयोगात आणली जातात ती 

याच कारणामळेु. 

जास्तकरून लोकवाद्य े ही लयवाद्य े असतात, हहेी त्यांचे महत्त्वाचे लिण होय. वाद्यवादनासाठी जास्त 

कुशलता लागते, कुशलतेबरोबर व्यलक्तगत लवशषे प्रावीण्य लमळलवण ेआवश्यक ठरते आलण यामळेु लोकसंगीताच्या 

सामलुहकतेस छेद जातो. यामळेु गीताची सरुावट छेडण्यापेिा त्याची लय दाखवनू समहूाच्या आवाक्यात आणण ेहचे 

स्वार्ालवकपण े आवश्यक ठरते. पररणामतः लयवाद्यांचे प्रमाण लोकवाद्यांत खपू असते. एकतारी, तणुतणु े इत्यादी 

तंतवुाद्यांचे उदाहरण जरी घतेले तरी सहज लिात येण्यासारखी गोष्ट अशी की या व यांसारख्या वाद्यांत अखडंपणे 

सरुावट छेडण्याची सोय नसते तर आधारापरुता स्वर व तोही लवलशष्ट व बदलत्या लयीत परुलवण्याची तजवीज असते. 

म्हणज ेशेवटी ही वाद्यसेदु्धा लयवाद्यांतच जमा होतात. अथाभत सारंगीसारखी तंतुवाद्य ेलकंवा बासरीसारखी सलुषर वाद्य े

अखडं सरुावट परुव ूशकतातही. पण एक तर अशी वाद्य ेकमी असतात, आलण दसुरे म्हणजे अशी वाद्य ेवाजलवणाऱया 

जमाती बहुतेक वळेा व्यावसालयक दृष्टीने संगीताचा उपयोग करीत असतात. तेव्हा बहुतेक लोकवाद्य ेसाथसंगतीची 

असतात व त्यातही बहुशः लयवाद्यांचे प्रमाण जास्त असते हा लोकसंगीतशास्त्राचा सवभसामान्य लसद्धांत मानावयास 

हरकत नाही. (येथे एक लिात ठेवण्यासारखी बाब अशी की ‘तालवाद्य’ यापेिा ‘लयवाद्य’ ही संञा जास्त योग्य 

आह.े कारण लोकसंगीतात सवभत्र ‘ताल’ असतोच असे नाही; परंत ुताल नसतानाही लयीचे अलस्तत्व अपररहायभपणे 

जाणवते. वाद्यांचा उपयोग प्रामखु्याने लय दशभलवण्याकररता होत असल्याने ‘लयवाद्य’ हीच संञा जास्त स्वीकाराहभ 

होय). 

वास्तलवक पाहता वाद्यांच्या उत्पत्तीसंबंधीच्या उपपत्तीच्या चचेत जो मदु्दा पढुे येणार आह ेत्याचा उल्लेख 

थोडासा आधी असला तरी येथे करण े आवश्यक ठरेल, कारण हा मदु्दा लयवाद्यांशी संबंलधत आह.े लोकवाद्यात 

लयवाद्य ेअलधक का, याचे उत्तर या उपपत्तीत लमळते. सवभसाधारणतः शरीरगत अवयवांच्या घषभणाने लकंवा आघाताने 

सवभ साथसंगत लोकसंगीतात उपलब्ध करून घतेली जात असते. आलण या लक्रयेतनूच लोकवाद्यांची लनलमभती होत 

असल्याने लयवाद्यांचे प्रमाण अलधक असण ेअपररहायभ ठरते. घषभण लकंवा आघात यांमळेु शक्य होणाऱया तटुक पण 

जोरदार नादसमहूांचा उपयोग लय दशभलवण्यासाठी व्हावा हहेी साहलजकच आह.े 

लोकवाद्यांच्या संदर्ाभत मांडण्यात आलेला त्यांच्या स्वरूपालवषयीचा आणखी एक मदु्दा म्हणज े लशष्ट 

संगीतात वापरल्या जाणाऱया वाद्यांशी तलुना करता प्रत्ययास येणारी त्यांची काहीशी अलवकलसत अवस्था.48 आलदम 

संगीतात वापरल्या जाणाऱया वाद्यांच्या वा वाद्यांचे कायभ करणाऱया शारीर अवयवांच्या पलीकडे लोकवाद्य े लनलित 

पोहोचलेली असतात. येथे वाद्यांना श्रेष्ठ-कलनष्ठतेची कसोटी लावलेली नसनू वाद्याच्या बनावटीसाठी नैसलगभक तऱहनेे 

वा कमी संस्कार करून उपलब्ध होणारे सालहत्य वापरले जाण,े वाद्य तयार करण्याच्या पद्धतीत यंते्र इत्यादींचा उपयोग 

कमी असण,े वाद्य वाजलवण्यासाठी दीघभकालीन अभ्यास व लशिण यांची खास जरूरी न र्ासण,े इत्यादी गोष्टींना 

लवचारात घतेले आह.े वाद्य सांगीलतक दृष््टया काय काय सांग ूशकेल, त्यातनू काय काय लनघ ूशकेल ह ेपाहण;े त्याची 

वादनतंते्र व बनावटीच्या पद्धती याबाबतीत प्रयोगशील असणे; एकंदरीने पाहता संबंलधत वाद्यांच्या सांगीलतक शक्यता 

                                                           
48 पाहा टीप (३१) - सामर, उहन., पृ. ६५ 
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धुंडाळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे; या गोष्टी लोकवाद्यांच्या बाबतीत घडत नसल्याने लोकवाद्य अलवकलसत 

आहते असे लवधान करण्यात येत असते. या अलवकलसत वाद्यांची अलवकलसत रूपे लशष्ट संगीतात अनेक वळेा 

उपयोगात आणलेली लदसतात. ही गोष्ट सवभच वाद्यांच्या बाबतीत अथाभतच संर्वत नाही, कारण सांगीलतक 

शक्यतांच्या बाबतीत समदृ्ध अशी लोकवाद्य ेमळुात थोडी असतात. साथसंगतीसाठीच मखु्यतः जयाचा जन्म अशा 

लोकवाद्यांकडून अलधक अपेिा ठेवण ेतकभ संगत नव्ह.े 

लोकवाद्याचंी उत्पत्ती 

लोकवाद्यांच्या प्रमखु लिणांच्या लवचारानंतर त्यांच्या उत्पत्तीलवषयक उपपत्तीकडे वळण्यास हरकत नाही. 

लोकवाद्यांची उत्पत्ती ही त्यांच्या लिणांशी कशी लनगलडत आह ेयाचा उल्लेख आधी केलेलाच आह.े उत्पत्तीनंतर 

जयांच्यावर फारशा प्रलक्रया होत नाहीत, जयांच्या मळू स्वरूपात फारसे संस्कार होत नाहीत, ती लोकवाद्य ेअसा एकंदर 

लवचाराचा स्थलू मानाने रोख असल्याकारणाने उत्पत्तीलवषयक उपपत्तीची चचाभ लवशषे महत्त्वाची ठरते. 

वाद्यांच्या उत्पत्तीलवषयीचा अलतशय ससुतू्र व व्यापक लवचार कुटभ सॅक्स (१८८१-१९५९) या 

वाद्यशास्त्राच्या अभ्यासकाने केला आह.े त्याने मांडलेल्या उपपत्तीला पयाभयी उपपत्ती अजनू कोणी सचुलवलेली नाही. 

तेव्हा लठकलठकाणी त्याने यासंबंधी ज ेलववरण केले आह ेत्याच्या आधारे पढुील लववचेन समोर ठेवले आह.े 

सॅक्सचा पलहला मदु्दा असा की मलूत: वाद्यसंगीत व कंठसंगीत या मागच्या प्रेरणाच मळुी लनरलनराळ्या 

असतात. आलण पढुे वाद्यसंगीत जरी कंठसंगीताशी अलधकालधक जवळचा संबंध राख ूलागले तरी सरुुवातीस बराच 

काल वाद्य े व वाद्यसंगीत कंठसंगीतावर अवलंबनू नव्हती. वाद्यसंगीताचा उगम मखु्यतः जादटूोणा व त्याबरोबर 

लनगलडत असलेले लवधी यातनू िाला आह,े तर कंठसंगीताचा उगम मात्र ‘हाकेतनू’ (साद घालण्याची लक्रया -म्हणजे 

र्ावर्ावनांच्या लवरेचनातनू-) िाला आह.े दोहोंच्या मागील मळू प्रेरणा अशा लर्न्न लर्न्न असल्याने त्यांच्या 

स्वरूपात, प्रयोगातही त्याचे प्रलतलबंब पडले आह.े 

कंठसंगीताचा प्रयोग करीत असताना लकंवा ते ऐकत असताना र्ाव र्ावनांचे ज ेताणतणाव लनमाभण िाले 

त्याचा पररणाम म्हणनू शारीररक अवयवांनी एकमेकांवर कमी अलधक जोराने आघात करण्याकडे प्रवतृ्ती िाली.49 या 

प्रवतृ्तींतनू आद्य वाद्यांचा जन्म िाला. हात, पाय यांसारख्या अवयवांनी जलमनी वगरेैवर आघात करण्यातही याच 

प्रेरणचेा आलवष्ट्कार होत असतो. अशा तऱहनेे, हात मांडीवर आपटण,े टाळ्या वाजलवण,े पाय जलमनीवर आपटणे 

यासारख्या लक्रया आद्य वाद्यांच्या जनक लक्रया होत. आता याचाच अथभ असा की आद्य वाद्य ेआधी म्हटल्याप्रमाणे 

लय वाद्ये होत. लयवाद्य े स्वतंत्रपण े वावरण े ह े आरंर्ीच्या अवस्थांत तरी असंर्वनीय होय. लय म्हणज े काललक 

लनयमन. आलण लनयमन कशाचे तरी हव.े दसुऱया शब्दांत सांगायचे तर असे म्हणता येईल की साथसंगत करण्याची 

                                                           
49 "In early periods, the reasons for using instruments were totally different from those of singing. Early 

vocal music had carried words as a mere vehicle or else burst forth as a powerful discharge of 

passionate feeling. But instrumental music, at first remote from passion, began in general as a 

percussive act of the body.... Its cause was a muscular urge concomitant to the nervous tension of 

those who sang or listened to singing; its aim was audible order." - Curt Sachs, op. cit., p. 92. 40) 
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लयवाद्यांना जण ूआंतररक आवश्यकता असते. कशाची तरी साथसंगत करत असल्यालशवाय वाद्यांचे अलस्तत्व लशष्ट 

संगीताखरेीज इतरत्र संगीतात पररणामकारकरीत्या आलवष्ट्कृत होत नाही. तसे ते होऊ शकत नाही. 

यापढुील अवस्था म्हणज े वाद्यांची उत्पत्ती केवळ शारीररक व शरीरसंबद्ध आघातांनी न होता आघात 

करण्याच्या व आघात जयांच्यावर होतो अशांच्या जागी नैसलगभक लकंवा मानवलनलमभत आलण अलधक कठीण वस्तूंची 

योजना होण े ही सोय. हातांनी टाळ्या वाजलवण्याऐवजी लाकडी काठ्या इत्यादी एकमकेांवर आपटल्या जाण,े 

जमीनीवर आपटल्या जाणाऱया पायात घुगंरू लकंवा खळुखळुणाऱया वस्त ूबांधण,े या गोष्टी वाद्यांच्या उपपत्ती आधी 

घडू लागण्यामागची पाश्वभर्मूी ही अशी आह.े 

या टप्प्यापयांत वाद्यांच्या उत्पत्तीमागील प्रेरणांचे वणभन एका मलर्तू प्रवतृ्तीच्या लनदशेाने करता येईल. ही 

प्रवतृ्ती म्हणज े मानवी शरीरातील अवयवांचे प्रसारण करण े ही होय.50 याचबरोबर आघातकारी व आघातस्वीकारी 

गोष्टींचे वस्तरुूपात लसद्ध होण ेयाही प्रवतृ्तीचा उल्लेख करावा लागले. आलण त्याहूनही सकू्ष्म लवचार मांडावयाचा तर 

असे म्हणता येईल की या दोन प्रवतृ्तींच्या मळुाशी एकच प्रेरणा असते आलण ती म्हणजे पररणामकारक लक्रया लसद्ध 

व्हावी ही इच्छा. हातांचा एकमकेांवर आघात करण्याने जया प्रतीचा ध्वनी लजतक्या कष्टांनी लमळू शकतो त्यापेिा 

त्याच हातांनी दोन लाकडी काठ्या एकमकेांवर आपटल्यास जास्त मोठा ध्वनी कमी कष्टांनी लमळू शकतो. म्हणजचे 

जी लक्रया जया हतेूंनी केली जात असते ते हते ूअलधक सफल होतात. 

अथाभत मानवी अवयवांचे प्रसारण या एकाच प्रेरणतेनू वाद्यसंगीत व वाद्य ेयांचा संर्व होतो असे सॅक्सचे 

म्हणण ेनाही. त्याचप्रमाण ेआघातलसद्ध लयीचा अलधक पररणामकारक आलवष्ट्कार करण ेहचे वाद्यांचे एकमवे उलद्दष्ट 

असते असेही त्याला सचुवायचे नाही. लनसगाभत अशा अनेक वस्त ूआहते की जयांना स्वतःला ध्वनी लनमाभण करता येत 

नाही, पण त्यांच्यामळेु हवचेा स्तंर् कंपन पाव ूशकतो व पररणामतः त्यांतनू ध्वलनलनलमभती होऊ शकते. स्वतः मलूतः 

मकू असनूही ध्वलनलनलमभतीसाठी आवश्यक ती पररलस्थती लनमाभण करण्याची िमता असणाऱया या वस्तूंची वाद्य े

बनतात तेव्हा अवयवांचे प्रसारण लकंवा आघातवाद्यांची वाढती पररणामकारकता यांपैकी कोणतीच प्रेरणा कायभकारी 

िालेली नसते. या संदर्ाभत पोकळ फांदी, बांब ूलकंवा शंख यांचा उल्लेख करता येईल. सॅक्सच्या या म्हणण्यालवषयी 

थोडीशी शकंा लनमाभण होते. कारण शीळ घालण्याच्या लक्रयेतील व वरील वाद्य े वाजती होतात तेव्हा घडणाऱया 

प्रलक्रयेतील साम्य अथभपूणभ वाटण्याइतके ठसठशीत आह.े जया तऱहनेे टाळ्या वाजलवण्याच्या लक्रयेतून िांज, टाळ 

इत्यादींचा जन्म शक्य होतो त्याच तऱहनेे शीळ व वरील वाद्य ेयांचे एकाने दसुऱयाबरहुकूम कायभकारी होण ेशक्य होते 

असे म्हणता येईल. सनई इत्यादी लजव्हाळी असलेला जो पढुचा वगभ वायवुाद्यात समालवष्ट होत असतो त्याचाही 

लवचार येथे केला पालहज.े दोन्ही हातांच्या आगंठ्यांमध्ये ताणनू धरलेले गवताचे पाते ह ेलजव्हाळीदार वाद्यांच्या दृष्टीने 

लनसगाभतील आद्य नमनु्याच्या वाद्याच्या जागी असते. याहीबाबतीत शीळ वाजलवताना लजर्चेा लवलशष्ट उपयोग 

                                                           
50 "The musical instruments-apart from those directly placed at man's disposal by nature, such as rattles 

made from the outer shells of fruits... (are) as it were, the objectivization and intensification of the 

clapping hands, stamping feet, beating of rolls on the performer's buttocks; in brief, of the music 

produced by the body; technically put, they are extensions of bodily organs, just as in another field of 

human activity, the fork is an extension of the hand and fingers, the spoon of the scooping hand, and 

the hammer of the fist.” - Jaap Kunst, Ethnomusicology, 1969, p 51 
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करण्याच्या लक्रयेचाच अलधक प्रमाणात पगडा जाणवतो. सवभ वाद्य े दोनच प्रेरणांतनू जन्माला आली आहते असे 

आग्रही मत जरी मांडावयाचे नसले तरी पलहली शक्यता तीच ह े मान्य करण्याइतपत या प्रेरणा मलूर्तू आहते. 

धनषु्ट्याच्या दोरीच्या नमनु्यापासनू लसद्ध होणाऱया तंतवुाद्यांच्या संदर्ाभत वरील दोन्ही प्रेरणा लाग ूपडणार नाहीत असे 

वाटते. 

आघात करण्याची असोत, छेडण्याची असोत, लकंवा फंुकण्याची असोत सवभ तऱहचे्या वाद्यांना अलधक 

पोकळी असणारी वस्त ूजोडली की त्यांच्या ध्वनीत फरक पडतो, र्र पडते, ही गोष्ट लिात येताच बहुतेक वाद्यांच्या 

आद्य नमनु्यांत फरक पडू लागले. वाद्यांच्या उत्क्रांतीतील हा पढुचा महत्त्वाचा टप्पा होय असे सॅक्सचे म्हणण ेआह.े 

अशा जोडाजोडीने तयार होणारी वाद्य ेएका अथाभने संयकु्त वाद्य ेम्हणता येतील. या संयकु्तपणाचे वाढते प्रमाण ह ेप्रगत 

वा लवकलसत वाद्यांचे लिण म्हणता येईल. लशष्टसंगीतात वापरली जाणारी वाद्य ेही लवकलसत असतात व लोकवाद्य े

अलवकलसत असतात या लवधानाचा अथभ लावताना वरील साऱया चचेचा संबंध लिात घणे े आवश्यक आह.े 

वाद्यांच्या कल्पनेपासनू ते त्यांच्या पररणामकारक आलवष्ट्कारापयांत कोणत्या मानवी प्रवतृ्ती प्रर्ावी ठरतात व का याच े

ससंुगत व साधार लववचेन कुटभ सॅक्सने केले. वाद्यांलवषयीचे अभ्यास ह ेस्वतंत्र शास्त्रांच्या पंक्तीत बस ूशकतील इतकी 

सखोल व साधार चचाभ त्यानेच प्रथम केली असे म्हटले पालहज.े वाद्यशास्त्राचा तो एक प्रमखु प्रणतेा होय. 

नेटलचे णववेचन : 

ब्रनूो नेटलने वाद्यांच्या उत्पत्तीमागच्या मलूर्तू प्रेरणा वगरेै संबंधी लववचेन केलेले नाही. पण वाद्य ेकशी 

लनमाभण िाली यासंबंधीच्या तीन शक्यता तो नोंदवतो.51
 

१) केवळ ध्वनी लनमाभण करू शकणाऱया खेळण्यांचे वगरेै संगीतयोग्य नाद लनमाभण करू शकणाऱया यंत्रांत रूपांतर. 

२) अपघाताने का होईना पण संगीतशक्यता असलेल्या ध्वनीची लनलमभती करणाऱया ध्वलनशास्त्रीय घटनेचा शोध 

लागण.े 

३) कारालगरांनी वस्त ूतयार करीत असता काही हक्कसंबद्ध कसोट्यांचा वापर केल्यामळेु ध्वलनसंबद्ध फललते हाती 

लागण.े 

पलहल्याचे उदाहरण म्हणनू खळुखळु्यासारख्या लोकवाद्यांचा उल्लेख करता येईल. 

बांबचू्या र्ोकातनू वारा जात असता नादाची लनलमभती होते. या ध्वलनसंबद्ध घटनेचा अपघाताने लागलेला 

शोध व बासरीसारख ेवाद्य म्हणज ेदसुऱया शक्यतेचे उदाहरण होय. 

लतसऱया शक्यतेचे नेटलने फारसे लववचेन केले नाही, पण त्याने त्याबाबतीत घेतलेले उदाहरण मोठे 

मनोवधेक आह.े तो म्हणतो की बासरीसारख ेवाद्य एखादा कारागीर बनवत असता जवे्हा ती चांगली लदसतात म्हणनू 

लवलशष्ट लछद्र ेलवलशष्ट लठकाणी पाडतो तेव्हा त्याच्या या कृतीमळेु हाती लागणारे वाद्य वगेळ्याच संगीताला जन्म दतेे. 

अशासारख्या असांगीलतक प्रेरणाही वाद्यसंगीताच्या माग ेअसल्याकारणाने कंठसंगीत व वाद्यसंगीत यांची वाटचाल 

वगेवगेळ्या लदशनेे अस ूशकते आलण याचमळेु वाद्यसंगीतात अलधक लवलवधताही असते असे त्याचे म्हणण ेआह.े 

                                                           
51 Nettle, op. cit., p. 51 
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वाद्यांच्या उत्पत्तीसंबंधीच्या उपपत्तीचे ह ेकाहीसे संलिप्त व आवश्यक त्या बाबींचा परामशभ घणेारे लववचेन 

संपले असे म्हणावयास हरकत नाही. कुटभ सॅक्सने जगातील जवळजवळ सवभ महत्त्वाच्या वाद्यांचा जो कोश जमभन 

र्ाषते प्रलसद्ध केला आह ेत्यात समुारे दहा हजार नोंदी आहते. त्यातल्या प्रत्येक वाद्यास वरील उपपत्ती लाग ूपडतील 

असा आग्रह कोणीच धरणार नाही. पण कोणत्याही वाद्याचा तपशीलवार लवचार करावयाचा म्हटल्यास या उपपत्तीचा 

उपयोग लनलितपण ेहोईल. कलासंगीत, लोकसंगीत वा आलदम संगीत यांपैकी कोणत्याही िेत्रातले वाद्य असले तरीही 

वरील उपपत्ती लिात घ्याव्या लागतील. वाद्यांच्या उपपत्तीनंतर त्यांच्या वापराबाबत, उपयोजनाबाबत काही लववचेन 

करण ेक्रमप्राप्त आह.े 

वाद्याचंा वापर 

वाद्यांच्या उपयोजनाच्या वा वापराच्या संदर्ाभत लोकसंगीतशास्त्रञांनी काही लनष्ट्कषभ काढले आहते. 

लोकवाद्य े कशी जळुवली जातात हा प्रश् प्रथमतः चचेस घऊेन, स्वरवाद्ये जळुलवताना षड्ज-पंचम र्ावाचे र्ान 

वादकांना लनलित असते, अशा लनणभयास संगीतशास्त्रञ आले आहते. षड्ज-पंचमाप्रमाण ेषड्ज-मध्यम र्ावाचेही ञान 

त्यांना असते.52 अथाभत या बाबतीत संगीतशास्त्रञ जया संञा वापरतात त्या लोकसंगीतकार वापरत नाहीत ही गोष्ट 

सहज समजण्यासारखी आह.े53 पलहल्या व पाचव्या स्वराचं्या आधारे बाकीचे स्वर लनलित होतात, पण ते 

लशष्टसंगीतातलेच असतात असे नाही. अधभस्वरांतरांचा लोकसंगीतकारांनी उपयोग करण ेही गोष्ट त्यांच्या वलैशष््टयातच 

जमा करण्यात आली आह.े परंत ुया सवाांत लशष्ट संगीतात वापरल्या जाणाऱया सप्तकांचे आलण त्यात मान्य व लनलित 

असलेल्या सवभ स्वरांतरांचे र्ान नसते. लयवाद्य े जळुवीत असता पररणामकारकतेच्या दृष्टीने त्यांच्या उच्चनीचतेत 

चढउतार करण ेही गोष्ट अनुर्व व कणभप्रत्यय यांवर आधारून केली जाते. बहुतेक लोकवाद्यांत लयवाद्यांचे प्रमाण 

जास्त असते व त्याही वाद्यांत लनलितपणे एक ‘स्वर’ असणारी वाद्य े जवळजवळ नसतात ह े लिात घतेा 

लोकसंगीतकारांच्या याबाबतीतल्या पद्धती साथभच म्हटल्या पालहजते. वाद्यांच्या वापराशी संलग्न असणारी दसुरी गोष्ट 

म्हणज ेवाद्यवादनाच्या लशिणाची नैसलगभकतेचा सवभ लोकसंगीतातला प्रर्ाव लिात घतेा ‘लशिण’ ही गोष्ट फारशी 

योजनाबद्ध नसावी ह े स्वार्ालवकच आह.े साधारणतः लहान वयात बापाने मलुाला लशकवायला लागाव े ह े

‘लपढीजात’ संगीतकारांच्या बाबतीत घडते. त्याचप्रमाण े एखाद्या वाद्यात लवशेष प्रावीण्य असणाऱया माणसाकडे 

दसुऱयाने जाऊन काहीतरी दलिणा दऊेन लशकू लागण े हाही प्रकार आढळतो. पण खरे पाहता र्ारतीय संदर्ाभत 

याबाबतीत परेुसे संशोधन िालेले नाही व उपलब्ध मालहती ताडून पाहून नोंदली गलेेली नाही. लोकसंगीताचा अभ्यास 

                                                           
52 "The importance of perfect fourths and fifths has often been stated in discussions of musical origins. 

The simplicity of the acoustic ratios of these intervals and their importance in Western harmony and 

melody, both folk and cultivated, has been considered evidence of their primary historical position. 

...in the scales, even where the range exceeds an octave, perfect fourths and fifths figure in an 

important way." - Nettl, Music in Primitive Culture, 1956 

53 "The Langa musician and other chordophone instrument players are aware of a musical scale, but at 

the same time they have their own independent method of recognizing the notes of the scale.... the 

word 'Dadar' stand for 'Sa' and 'Agora' for 'Pa'. The rest of the notes are counted first, second and 

third from Dadar and then Agora followed by the other set of first and second notes. The repetition of 

Dadar completes the octave." - Komal Kothari, Monograph on Langas, p. 17 
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करताना याही गोष्टींबाबत संशोधन होण ेजरूर आह ेइतकी जाणीव मनात ठेवायला हवी याचसाठी इथे त्याचा उल्लेख 

केला आह.े 

 

लैंणगक प्रतीकात्मता : 

लोकवाद्यासंबंधी एक अलतशय महत्त्वाची उपपत्ती आता वरील पाश्वभर्मूीवर लवचारात घ्यावयास हरकत 

नाही. याही उपपत्तीचे सांगोपांग व साधार लववचेन कुटभ सॅक्स यानेच केले असे म्हणता येईल. या लववचेनास जपॅ 

कुन्स्ट, ब्रनूो नेटल ्यांसारख्या इतर अभ्यासकांनी आपली कमीअलधक मान्यता दशभलवली आह.े सॅक्सच्या लववचेनास 

वा उपपत्तीस पयाभयी अशी लवचारधारा प्रर्ावीपण ेअजनूपयांत समोर आलेली नाही. तेव्हा सॅक्सच्या लवचारांचा पररचय 

करून घणे े एवढे मयाभलदत उलद्दष्ट समोर ठेवले तरी सध्याच्या अभ्यासाच्या अवस्थेत परेुसे आह.े प्रस्ततु उपपत्ती 

लोकवाद्यांच्या स्वरूपात आढळणाऱया लैंलगक प्रतीकात्मतेलवषयीची आह.े54  

सवभ लोकवाद्य,े सवभ उत्सव वा लवधी इत्यादींमध्ये वापरता येत नाहीत. कोणते वाद्य कुठे वाजवायचे व कुणी 

वाजवायचे याचे काही लनलित लवलधलनषधे असतात. यामाग े केवळ वादनसलुर्ता व त्यासारखी प्रॅलक्टकल कारण े

नसनू मानवी आयषु्ट्यात सवभत्र आढळणारा व कमीअलधक उघडपण े प्रर्ावी ठरणारा नर-मादी र्दे असतो अशी 

सॅक्सची र्लूमका आह.े नर-मादी र्दे लोकवाद्यात आढळणे म्हणज ेलवलशष्ट वाद्य ेपरुुषांशी व लवलशष्ट वाद्य े लस्त्रयांशी 

संकेताने बद्ध राहण.े ठरालवक प्रकारची वाद्यचे परुुषांनी वाजलवण े व दसुरी काही ठरालवक प्रकारची वाद्य े लस्त्रयांनी 

वाजलवण,े असा संकेत सवभच संस्कृतींमध्ये आढळतो. सवभत्र त्याच वाद्यांबाबत त्याच तऱहचेे संकेत रूढ नसले तरीही 

असे संकेत आढळतात ही गोष्ट मान्य करावी लागते. सवभसाधारणतः स्त्री-परुुषांच्या गहु्येलद्रयांशी आकारादी साम्ये 

असणाऱया वाद्यांना त्या त्याप्रमाण ेनर वा मादी मानण्यात येते. संस्कृलतर्देानसुार थोडेफार फरक असतील ह ेगहृीत 

धरूनसदु्धा मखु्यतः ‘ड्रम्स’ म्हणता येतील अशी सवभ वाद्य ेस्त्री-शरीराचे, आलण काठ्या, नळ्या इत्यादी असलेली सवभ 

वाद्य ेपरुुषांचे प्रलतलनलधत्व करतात असा सॅक्सचा लनष्ट्कषभ आह.े आघात जयांनी होतो, जयांचा आवाज मोठा असतो, 

जयांची लांबी वा उंची अलधक असते त्यांस ‘नरवाद्य’े आलण जयांवर आघात होतो, जयांची लांबी वा उंची कमी असते, 

जयांचा आवाज लहान असतो त्यांस ‘मादीवाद्य’े म्हणण्याचा संकेत बहुतेक संस्कृतीमध्ये रूढ लदसतो. सॅक्सने बासरी 

व ड्रम यांना मळू नर व मादी वाद्य े माननू आपले सवभ लववेचन अनेक संस्कृतींच्या संदर्ाभत केले आह.े ही लैंलगक 

प्रतीकात्मता रंग, वाजलवण्याच्या वळेा इत्यादी बाबतींतही लदसते असे सॅक्स पढु ेम्हणतो. सयूभ व लदवस, रक्त, तांबडा 

रंग, लवषम आकडे यांना नररूपी आलण चंद्र, रात्र, दधू, पांढरा रंग व सम आकडे यांना स्त्रीरूप मानण्याकडे कल 

लदसतो; आलण याच तऱहचे्या द्वतैांत वाद्यहेी गुंतली आहते असा सॅक्सचा लनष्ट्कषभ आह.े संगीताची जसजशी उत्क्रांती 

होत गलेी तसतशी ही प्रतीकात्मता अगदी लनखळ स्वरूपात वाद्यात लदसेनाशी िाली; संलमश्रपणा हाच मग मखु्य गणु 

बनतो अशीही सॅक्सची पसु्ती आह.े 

                                                           
54 "The role of instruments in magic-ridden cultures is confusingly manifold. Instruments, as the only 

objects, have not only meaningful shapes and colours but also meaningful sounds and even significant 

substances. The ensuing connotations are often in agreement and sometimes contradictory. All of 

them can be reduced to one of the two universal principles: through the worlds of men and beasts, 

across all groups and families, a great divide leaves, left and right, what Chinese cosmology has called 

the Yang and the Yin, the male sex and the female sex as the fundamentals of all organic life." - Curt 

Sachs, op. cit., p. 94. 
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ब्रनूो नेटलने अलतमानुष वा दवैी शक्ती व धालमभक लवधीतील पालवत्र्या-पालवत्र्य यांची दशभक अशी 

प्रतीकात्मताही वाद्यांच्या संदर्ाभत आढळते असे प्रलतपादन केले आह.े55
 सनईसारख ेवाद्य मगंल मानले जाण,े शखं 

इत्यादीसारखी वाद्य े लवलशष्ट वळेी वाजलवण्याचा संकेत असण े यात प्रतीकात्मतेचे संलमश्र पररणाम जाणवतात. 

लनरलनराळ्या संस्कारांत वा लवधीत कोणती वाद्य ेवाजतात यासारख्या संकेताला वाद्यसंबद्ध प्रतीकात्मतेचे अगंही असू 

शकते ही गोष्ट या लववचेनावरून स्पष्ट होईल. 

लोकवाद्यांचा अभ्यास करताना औपपलत्तक पाश्वभर्मूी कोणत्या प्रकारची अस ूशकेल याचा अदंाज वरील 

चचेवरून आला असावा. अप्रत्यितः का होईना, एखाद ेवाद्य कशाचे बनवावे, ते कसे (कशाने) व केव्हा वाजवाव,े 

कोणी व का वाजवाव,े यासंबंधीच्या संकेतांनी त्या वाद्याचा सांगीलतक आलवष्ट्कार लनयंलत्रत होतो, ह े लिात घतेा 

लोकवाद्यांची औपपलत्तक बाजहूी अभ्यासकाने समजनू घणे ेजरुरीचे ठरते. लोकसंगीताच्या बाबतीत आचार व लवचार 

दोहोंची एकमकेांतील गुतंवणकू अलधक खोलवरची असते व म्हणनू त्याकडे मदु्दाम लि वधेण ेआवश्यक आह.े 

लोकवाद्यांच्या संदर्ाभतला पढुचा महत्त्वाचा मदु्दा म्हणज े त्यांचे वगीकरण होय. त्यांचे वगीकरण व मग 

त्यासंबंधात महाराष्ट्ट्रातील काही प्रमखु लोकवाद्यांचा काहीसा तपलशलात लनदशे ह ेपढुच्या प्रकरणातील पढुील लवषय 

होत. 

 

 

  

                                                           
55 Nettl, op. cit., p. 104 
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प्रकरि सातवे 

लोकसगंीत आणि वादे्य : दोन 

 

लोकवाद्याचें वगीकरि 

एकंदर वाद्य े लकती व त्यातली लोकवाद्य े लकती याची लनणाभयक गणती अजनू कोणी केलेली नाही. कूटभ 

सॅक्सने जो जागलतक वाद्यकोश तयार केला त्यात आधी उल्लेख केल्याप्रमाण ेदहा हजारावर नोंदी आहते. या त्याच्या 

गणनेत सवभ तऱहचेी वाद्य ेअतंर्ूभत केली आहते. या सवभ वाद्यांची व्यवस्था लावल्यालशवाय त्यांचे आकलन होणार 

नाही ही गोष्ट उघड आह.े वाद्यांचे वगीकरण म्हणनूच महत्त्वाचे ठरले. याच गरजचे्या जालणवेतनू वगीकरणाच्या 

लनरलनराळ्या पद्धती संर्वल्या. कोणत्याही वगीकरणात वाद्यांचे एखाद ेलस्थर स्वरूप डोळ्यांसमोर ठेवले जाते. अथाभत 

ऐलतहालसक गलतमानतेमळेु त्या वाद्यात जर बदल होत गलेे व आद्य स्वरूपाशी त्याचे नाते तटुले तर वगीकरणावरून या 

बदलाचा बोध होईलच असे नाही. मदु्दा इतकाच की सवभ वगीकरणांना कोणकोणत्या मयाभदा असतात ह ेलिात घते 

असता त्याचे लस्थर स्वरूप लवसरता कामा नये. वगेवेगळ्या कसोट्या लकंवा लनकष वापरल्यास वगीकरणहेी लनरलनराळी 

होतात. सवभ वगीकरणांचा महत्त्वाचा फायदा असा की वगीकरणामळेु वाद्याची ओळख पटू शकते आलण त्याचसारख्या 

लदसणाऱया लकंवा असणाऱया दसुऱया वाद्याशी त्याची तलुना करून दोन्ही वाद्यांचा अलधक पररचय करून घतेा येतो. 

जपॅ कुन्स्टने वाद्यांच्या वगीकरणाचा इलतहास थोडक्यात नोंदला आह.े वाद्यांचे वगीकरण करण्याचे दोन 

महत्त्वाचे प्राचीन प्रयत्न म्हणनू चीन व र्ारत या दोन दशेांचा त्याने उल्लेख केला आह.े एखाद ेवाद्य मखु्यतः कोणत्या 

द्रव्यापासनू तयार केले गलेे आह ेयावर चीनमधील वाद्यवगीकरण मखु्यतः आधारलेले होते. या वगीकरणात आठ 

लवर्ाग पाडलेले होते. धात,ू पाषाण, माती, कातडे, तंत, र्ोपळा, बांब ूव लाकूड असे ते लवर्ाग होते. अथाभत अनेक 

वाद्य े यांपैकी अनेक द्रव्यांनी बनलेली असल्याने वरील लवर्ागावर आधारलेले वगीकरण सोपे वाटले तरी फारसे 

उपयकु्त नाही. लकंबहुना संगीताच्या लकंवा वाद्यसंगीताच्या फारच प्रारंलर्क अवस्थेत ह े वगीकरण परेु पडण्याची 

शक्यता कलल्पता येते. लकंवा वगीकरणच मळुी ढोबळ असले तरी चालेल अशी वचैाररक अवस्था असताना लचनी 

वाद्यवगीकरण मनाचे समाधान करू शकत असाव.े यापेिा र्ारतात र्रताच्या नाट्यशास्त्राने पढुे मांडलेले तत, 

अवनद्ध, घन, सलुषर ह ेवाद्यवगीकरण अलधक शास्त्रोक्त व मलूगामी वाटते. याबाबतीत र्ारतीय शास्त्रकारांनी आघाडी 

मारलेली आह े असे म्हणता येईल; कारण वाद्यवगीकरणाचे कसोशीचे व शास्त्रशदु्ध प्रयत्न १८८० च्या सुमारास 

यरुोपात सरुू िाले, आलण या प्रयत्नात लसद्ध िालेले वगीकरण बऱयाच प्रमाणात र्रताच्या वगीकरणाशी लमळते जळुते 

आह.े 

वगीकरिाच्या पद्धती 

एकंदरीने पाहता वाद्यवगीकरणाच्या तीन मखु्य पद्धती मानता येतील : 

१) वाद्य मखु्यतः कशाचे बनलवले जाते यावर आधारलेली पलहली पद्धत. 

२) संगीतशैलीवर आधारलेली दसुरी पद्धत. 
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३) लवलशष्ट वाद्याच्या ध्वलनलनलमभतीत कोणते ध्वलनशास्त्रीय तत्त्व कायभकारी होते ह े लिात घेऊन तयार िालेली ती 

लतसरी पद्धती. 

पलहल्या पद्धतीचे उदाहरण म्हणनू वर जया लचनी वगीकरणाचा उल्लेख केला त्याचा लवचार करता येईल. 

पािात्त्य वाद्यवृदंरचनेत लस्टं्रग (तत), लवडं (वाय)ू, परकशन (आघात) इत्यादी लवर्ाग असतात. ते शलैीवर आधाररत 

असतात. एकच वाद्य वगेवेगळ्या संस्कृतीत वगेवगेळ्या शलैीत वाजलवले व वापरले जात असल्याने आतंर-

सांस्कृलतक अभ्यासात या तऱहचेे वगीकरण उपयकु्त ठरत नाही. सवभ बाज ू लवचारात घतेा लतसऱया पद्धतीचे-

ध्वलनलनलमभतीसंबंलधत ध्वलनशास्त्रीय तत्त्वांवर आधारलेले-वगीकरण हचे अलधक मलूर्तू व व्यापक आवाक्याचे म्हणनू 

मान्य िाले आह.े लशष्ट, लोक लकंवा आलदम यांपैकी कोणत्याही संगीत िेत्रातील वाद्य असो लकंवा कोणत्याही 

संस्कृतीतले वाद्य असो, लतसऱया पद्धतीचे वाद्यवगीकरण त्याची नीटपणे सोय लाव ूशकण्याचा बराच संर्व असतो. 

लवक्टर महॅीलोन (१८४१-१९२४) या ब्रसेल्सच्या संगीतशास्त्रञाने मळुात पढुे मांडलेली आलण कुटभ सॅक्स व 

वॉन हॉनभबोस्टेल यांनी काहीशी सधुारलेली वाद्यवगीकरणपद्धती आज अभ्यासकांनी बहुतांशी मान्य केली आह.े या 

सधुाररत आवतृ्तीत ड्यईू या ग्रंथालयशास्त्रञाच्या दशांशलसद्ध वगीकरण अकंन पद्धतीचाही समावशे असल्याने 

अभ्यासकांना आपल्या लनरीिण, प्रयोग इत्यादींची नोंद करणहेी अलधक सलुर् व फायद्याचे ठरले आह.े र्ारतीय 

संदर्ाभतही लोकवाद्यांच्या अभ्यासकांनी याच पद्धतीचा (र्रतप्रणीत पद्धतीशी असलेले साम्य लवचारात घऊेन) 

अवलंब केला आह.े तेव्हा सॅक्स-हॉनभबोस्टेल पद्धतीचा प्रथमतः थोडक्यात पररचय करून घऊेन मग र्ारतीय 

लोकवाद्यांकडे वळू. 

सकॅ्सची पद्धती 

सॅक्सच्या सधुाररत पद्धतीनसुार वाद्यांचे चार वगभ पडतात : 

१) इहडओफोन : कोणत्याही तऱहनेे आधी ताणले वगरेै न जाता जया वाद्याचे शरीर कंप पावते व नादलनलमभती करत े

त्याची गणना ‘कंहपतशरीर’ वाद्यांत होते. उदाहरण े: खळुखळेु, िांज, टाळ, काष्ठतरंग, घटंा इत्यादी. 

२) मेम्ब्रानोफोन : वाद्यावर खचेनू बसलवलेल्या कातड्याने वा पडद्याने जयात नादलनलमभती होते त्यास ‘कंहपतपटल’ 

वाद्य म्हणतात. उदाहरणाथभ : एक लकंवा अनेकमखुी ड्रम्स, तबला, हलगी, खोळ, ढोल, ढोलकी इत्यादी. 

३) कॉडोफोन : जया वाद्यातील नादलनलमभती ताणनू बसलवलेल्या तारेमळेु होत असते त्यास ‘कंहपततंत्री’ वाद्य 

म्हणतात. उदाहरणाथभ : तणुतुण,े तंबरुी, एकतारी, सारंगी, कोका, रावणहत्था इत्यादी. घषभण, आघात, टणत्कार इत्यादी 

कारणांनी तंत्री कंप पावते. 

४) एअरोफोन : जया वाद्यात वाद्याचे मलूद्रव्य नव्ह ेतर पलहल्याने हवा (बहुतेक वेळा हवचेा स्तंर्) कंप पावल्याने 

नादलनलमभती होते त्याला ‘कंहपतवायुस्तंभ’ वाद्य म्हणतात. उदाहरणाथभ : लशगं, ततुारी, बासरी इत्यादी. 

या प्रत्येक वगाभचे अथाभतच अनेक उपवगभ पडतात. ह े उपवगभ पाडण्यासाठी सॅक्सने वापरलेली तत्त्व े मात्र 

सवभत्र सारखी नाहीत. कंलपतशरीर वाद्य े आघात प्रत्यि की अप्रत्यि होतो यानसुार; कंलपतपटल वाद्य े प्रथमतः 

वाजलवण्याच्या पद्धतीनसुार व मग आकारानसुार; कंलपततंत्री वाद्य े प्रथमत: साधी व संयकु्त अशी व नंतर 

आकारानसुार; तर कंलपतवायसु्तंर् वाद्य ेप्रथमतः मकु्त व मग ‘खरी’ अशी, आलण मग दसुऱया प्रकारात फंुकण्याच्या 
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पद्धतीनसुार अशी लवर्ागली आहते. मोन्तॅन्दन, शफॅनर इत्यादी अभ्यासकांचा सॅक्सच्या उपलवर्ाजनास लवरोध आह.े 

लवशेषतः शफॅनरचा एक आिेप लवचारात घणे्यासारखा आह.े वादनपद्धतीची कसोटी लावनू उपलवर्ाजन करत राहणे 

चकुीचे आह,े कारण लगटारसारख ेवाद्य मींड, खचे, िकंार इत्यादी अनेक वादन पद्धतींचा अवलंब करते असा त्याचा 

लबनतोड दावा आह.े म्हणनू शफॅनरने स्वतःची एक वगीकरण पद्धतीही बनलवली आह.े मखु्यत: जया वाद्यांत कंलपत 

पदाथभ ‘घन’ असतो तो पलहला वगभ व जयात कंलपत पदाथभ ‘वाय’ू असतो तो दसुरा वगभ असे त्याच्या वगीकरणाचे 

थोडक्यात वणभन करता येईल. पढुे पलहल्या वगाभत एक वगभ लवलचक घन पदाथाांचा असे माननू आपले वगीकरण त्याने 

एकूण तीन लवर्ागांत केले आह.े 

परंत ुएकंदरीने सॅक्सची पद्धत अमंलबजावणी करण्यास सोपी, समजण्यास सलुर् आलण फार थोडे अपवाद 

असलेली आह,े अशा लनणभयास येण्यास हरकत लदसत नाही. 

आधी म्हटल्याप्रमाण ेसॅक्सप्रणीत वगीकरणास र्रतप्रणीत वगीकरणाची पसु्ती जोडून र्ारतीय लोकवाद्यांच े

वगीकरण र्ारतीय अभ्यासकांनी केले आह.े श्री. के. एस.् कोठारी यांनी राजस्थानमधील प्रलसद्ध लोकसंगीतशास्त्रञ 

श्री. कोमल कोठारी यांच्या साहाय्याने र्ारतीय लोकवाद्यांवर एक सलचत्र पलुस्तका प्रलसद्ध केली आह.े या पलुस्तकेत 

जवळ जवळ तीनश ेलोकवाद्यांची यादी त्या त्या वाद्याच्या मळू प्रांतासह लदली आह.े या पलुस्तकेतील वगीकरण दऊेन 

महाराष्ट्ट्रापरुते त्या त्या वगाभत मोडणाऱया वाद्याचे वणभन केले असता एकंदर लववचेनास अलधक मतूभ स्वरूप येईल. 

 

१( घन : कंणपतशरीर वादे्य: 

भरतप्रिीत वगि : घन 

वाद्यशास्त्रीय वगि : कंलपतशरीर 

व्याख्या : "Idiophonic instruments or self-vibrators i.e. instruments of solid substance which, 

owing to their elastic nature, have a sonority of their own, which is emitted in waves when 

they are struck, plucked or stimulated by friction or air." - Francis W. Galpin. 

हवभाग १ : आघाताने वाजणारे वाद्य. 

उपलवर्ाग अ : आदळून वाजणारे वाद्य 

उदा. लचपळ्या, लटपऱया, मलंजरी, टाळ, चकवा, िांज, कासाळे, लेजीम. 

उपलवर्ाग ब : आपटून वाजणारे वाद्य. उदा. घटंी. 

उपलवर्ाग क : हलवनू वाजणारे वाद्य. उदा. घुगंरू, खळुखळेु. 

हवभाग २ : छेडून वाजणारे वाद्य 

उपलवर्ाग अ : बोटाने छेडण्याचे वाद्य. उदा. मोरचंग. 

उपलवर्ाग ब : दातवाल्या पट्ीने छेडण्याचे वाद्य. उदा. या प्रकारचे वाद्य महाराष्ट्ट्रात आढळत नाही. 

 

हववेचन व वाद्यवििन : 

हवभाग १: आघाताने वाजणारे वाद्य. 
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उपहवभाग अ : आदळून वाजणारे वाद्य 

उपलवर्ाग अ व ब यांतील फरक आधी स्पष्ट केला पालहज.े आदळणे या लक्रयेत वाद्याचे दोन समान र्ाग 

सारखचे (जवळ जवळ) लक्रयाशील असतात. ते र्ाग एकमेकांवर येऊन आदळतात व त्यामळेु नादलनलमभती शक्य होते. 

उलटपिी ब उपलवर्ागातील वाद्यावर आघात होतो तो बाहरेून, दसुऱया कोणत्या तरी आघातकाचा व त्यामळेु 

नादलनलमभती होते. 

लाकडातनू लनमाभण होणाऱया नादपणूभ ध्वनीमळेु आद्य वाद्यांत जयांची गणना करता येईल अशा वाद्याची-

लाकडी काठ्यांची उत्पत्ती िाली. साध्या काठ्या जरी एकमकेांवर आदळल्या तरी लनलित उच्चनीचता नसलेला व 

म्हणनू अमयाभद शक्यतांचा नाद उपलब्ध होऊ शकतो, आलण यामळेु गायन व नतृ्य या दोहोंतील लयबंधांना 

उठावदारपणा येतो. यालशवाय नतृ्यरचना व त्यांस सौंदयभपणूभता दणेाऱया हालचाली यांतही काठ्यांच्या उपयोजनामळेु 

र्र पडते. बाबं,ू इतर प्रकारचे लाकूड लकंवा वते इत्यादींपासून या काठ्या बनलवता येतात. 

हटपऱ्या : लटपरी ही पंधरा ते सोळा इचं लांबीची काठी असनू लतचा व्यास जाड टोकास समुारे एक इचं असतो. दसुरे 

लनमळुते होत जाणारे टोक सुमारे अधाभ इचं व्यासाचे असते. काही वळेा जाड टोकास घुगंरू बांधण्यात येतात. प्रत्येक 

लटपरी खळेणाऱयाच्या हातात दोन दोन लटपऱया असतात. गोकुळ-अष्टमीला लटपरी-नतृ्य होत असते. 

हचपळ्या : या वाद्यात दोन लाकडी फळ्या व त्यामध्ये दोन टोकांना लपतळी चकत्या खळ्-खळ् आवाज येण्यासाठी 

बसलवलेल्या असतात. समुारे सोळा सें.मी. लांबीच्या या दोन फळ्या लोखंडी कड्यांमध्ये बोटे अडकवनू पकडल्या 

जातात. मखु्यतः र्लक्तसंगीतात याचा उपयोग केला जातो. 

  

(आकृती १ हचपळ्या) 

लचपळ्यासंारख्या वाद्यांना 'क्लॅपसभ' म्हणतात. नसुत्या लाकडी फळ्या असण ेलकंवा त्यांत पनु्हा खळ्-खळ् 

आवाज करणाऱया चकत्या इत्यादी बसलवण ेअशा दोन प्रकारचे क्लॅपसभ अस ूशकतात. 

ह ेवाद्य अनेक आकारांत र्ारताच्या सवभ कानाकोपऱयांत आढळते. 

'क्लॅपर' प्रकारच ेवाद्य धातचूेही आढळते.  

अशा वाद्यांचे सवभसामान्य गणुधमभ पढुीलप्रमाण ेनोंदलवता येतील : 

१) सारख्या जाडीच्या लमश्र धातचू्या वतुभळाकार चकत्या व मध्यर्ागी खोलगट जागा असणे. 

२) वजन, जाडी व लहानमोठेपणा यांत लवलवधता आढळण.े 

३) ब्राँि लकंवा इतर लमश्र धातूचे बनलवलेले असण.े 
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या प्रकारच े वाद्य वाजलवण्याच्या पद्धतीनसुार व लनमाभण होणाऱया ध्वनीच्या जातीनसुार तीन र्दे करता 

येतात. 

पलहला र्दे : वाद्य लहान व फक्त कडा आपटून नाद लनमाभण करणारे; उदा. मलंजरी. 

दसुरा र्दे : मध्यम आकार व फक्त समोरासमोरून पषृ्ठर्ाग आदळून नाद लनलमभती करणारे; उदा. टाळ. 

लतसरा र्दे : मोठा आकार व फक्त समोरासमोरून पषृ्ठर्ाग आदळून नाद लनलमभती होणारे; उदा. िांज. याचा नाद 

आघात िाल्यानंतरही गुंजत राहतो. 

मंहजरी : दोन मलंजऱयांना बांधणाऱया दोरीने मखु्यतः पकडल्या गेलेल्या मलंजऱयांच्या कडा समोरासमोरून व एक 

मलंजरी दसुऱयावर कडेने आपटून ह ेवाद्य वाजलवले जाते. 

 

(आकृती २ मंहजरी) 

टाळ : मलंजरीपेिा जड व मोठे. मध्ये आतल्या बाजसू खोलगट आलण ब्राँिचे बनलवलेले. पाठच्या बाजनूे कापसाच्या 

मोठ्या दोरीने वारकऱयाच्या गळ्यात अडकलवले जातात. 

 

(आकृती ३ टाळ) 

चकवा : नऊ इचं व्यास; टाळाप्रमाण ेवादन. 

िांज : पंचवीस इचंापयांत व्यासाची. महाराष्ट्ट्रात फारसा प्रसार नाही. 

कासाळे : लपतळ, कासे व इतर धातूंच्या लमश्रणाने बनलेल्या कासळ्याचा व्यास सहा-सात इचं असतो. वाटोळ्या 

आकाराच्या या धातचू्या दोन पत्र्यांत मध्यर्ागी फुगवटा असतो. यातील र्ोकात दोरी गोवनू त्यास दोन लाकडी तकुडे 

बांधतात. ह े तकुडे हाती धरून वादन होते. एक अधभ दसुऱयावर आदळल्यानंतर तसाच पढुे घसरत नेल्याने लवलशष्ट 

नादलनलमभती होते. उपयोग आरती इत्यादींमध्ये. 
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(आकृती ४ िांज) 

लेजीम : समुारे एक फूट लांबीची व एक इचं व्यासाची लाकडी काठी घतेात. एक कड्याकड्यांची व मध्ये लोखडंी 

चकत्या असलेली साखळी काठीच्या दोन्ही टोकांना जोडून सैलसर बांधतात. काठीच्या मध्यर्ागी डाव्या हाताने 

पकडून उजव्या हाताने साखळीचा मध्य पकडला जातो. दोहोंच्या हालचालीने आघातपणूभ असा नाद लमळतो. 

लमरवणकुीत लेजीम खेळणाऱयांची पथके असतात. 

 

उपहवभाग ब : आपटून वाजणारे वाद्य 

आपटून वाजणारे वाद्य म्हणजे वाद्याच्या आतल्या लकंवा बाहरेच्या बाजसू काठी, हातोडा लकंवा लोळ्याने 

आपटून जयात नादलनलमभती होते ते होय. पलहल्या उपलवर्ागातील वाद्यांपेिा यांच्या आवाजात नादमधरुता असली 

तरीही मखु्यतः यांचाही उपयोग लयवाद्य ेम्हणनूच होत असतो. 

घंटी : लपतळ लकंवा ब्राँिच्या बनलवलेल्या घटंा लहान-मोठ्या अनेक आकारांच्या असतात. अनेक वेळा त्यांच्या मठुी 

सशुोलर्त केलेल्या असतात. दवेळापासनू गायीम्हशींच्या गळ्यात बांधण्यापयांत सवभत्र यांचा संचार होतो. दवेळातल्या 

घटंांना ‘घटंा’ म्हणतात कारण त्या आकाराने मोठ्या असतात. गरुांच्या गळ्यातल्या घटंा लहान असतात, त्यांना 

‘घटंी’ म्हणतात. दोहोंच्या बाबतीत मधला हातोडा, सबंध घटंा हललवल्याने (लहान घट्ंयांच्या बाबतीत) लकंवा केवळ 

हातोडा हललवल्याने (मोठ्या घट्ंयांच्या बाबतीत), आपटल्यामळेु वाद्य ेवाजती होतात. 

 

उपहवभाग 'क' : हलवनू वाजणारे वाद्य 

हलवनू वाजणारी ही वाद्य े म्हणज े वगेवगेळ्या द्रव्यांचे पोकळ गोलक असतात. या पोकळ्यांत लहान 

लहान घन गोट्या मोकळ्या सोडलेल्या असतात. हललवल्यामळेु बे-लय खळुखळु्यासारखा आवाज येतो. या 

आवाजाला लनलित उच्चनीचता अथाभतच नसते. 

घंुगरू हकंवा पैंजि : नतृ्यामध्ये उपयोगात येणारे घुंगरू वरील वणभनाप्रमाणचे असतात व वाजतात. 

 

हवभाग २ : छेडून वाजणारे वाद्य. 

उपहवभाग अ : बोटाने छेडले जाणारे. 
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मोरचंग : लोखडंी चौकट व त्यात एक पट्ी लकंवा जीर्, कंप पाव ूशकेल अशी. डाव्या हाताने धरून चौकट तोंडात 

पकडली जाते व मग उजव्या हाताने जीर् छेडली जाते. लशवाय फंुक मारून जीर्चे्या कंपनात र्र घातली जाते. 

उपहवभाग ब : काटेरी पट्ीने वाजणारे. या प्रकारचे वाद्य महाराष्ट्ट्रात नाही. 

 

२( अवनद्ध : कंणपतपटल वादे्य : 

भरतप्रिीत वगि : अवनद्ध 

वाद्यशास्त्रीय वगि : कंलपतपटल 

व्याख्या : "Membranophonic instruments or skin-vibrators i.e. instruments in which the sound-

waves are due to the vibrations of a stretched skin or membrane when struck, plucked or 

stroked." - Francis W. Galpin 

हवभाग १ : आघाताने वाजणारे वाद्य 

उपलवर्ाग अ : डमरूच्या आकाराचे. उदा. डमरू 

उपलवर्ाग ब : खलंजरीच्या आकाराचे. उदा. खलंजरी, डफ, चंग 

उपलवर्ाग क : घटाच्या आकाराचे. उदा. घमुट 

उपलवर्ाग ड : नगाऱयाच्या आकाराचे. उदा. ताशा, नगारा, लटमकी, चौघडा 

उपलवर्ाग इ : ढोलाच्या आकाराचे. उदा. ढोलक, नाल, समळे लकंवा संबळ, खोळ 

हवभाग २ : छेडून वाजणारे. उदा. चोळण लकंवा चोंडके 

हवभाग ३ : घषभणाने वाजणारे. उदा. डेरा 

 

हववेचन व वाद्यवििन : 

हवभाग १ : आघाताने वाजणारे वाद्य 

उपहवभाग अ : 

डमरू : ह ेवाद्य परुातन कालापासनू परुाणांतरी ख्याती पसरलेले असे आह.े दशेाच्या सवभ र्ागांमध्ये ह ेवाद्य या ना त्या 

रूपात आढळते. त्याचे लाकडी र्ांडे, वाजत्या पडुीचा व्यास व वाजलवण्याच्या पद्धती या सवभ बाबतीत लवलवधता 

आह.े कालमापक यंत्राच्या आकाराचे लाकडी पोकळ र्ांडे घऊेन दोन तोंडांना चामड्याने मढलवले जाते. चामडे 

दोऱयांनी ताणनू बसलवलेले असते. गाठ असलेल्या दोन दोऱया र्ांड्याच्या मध्यर्ागी बांधलेल्या असतात. र्ांडे 

हाताने जोराने हललवले की दोऱयांच्या गाठी आलटून पालटून दोन्ही बाजूचं्या पड्ुयांवर आपटतात व एक प्रकारच्या 

तटुक, स्पष्ट नादाची लनलमभती होते. लयवाद्य म्हणनू याचा उपयोग फारच मयाभलदत होतो. लर्कारी, गारुडी, लजप्सी, 

जादगुार इत्यादींकडून देशर्र याचा उपयोग केला जातो. 
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(आकृती ५ डमरू) 

उपहवभाग ब : खलंजरीच्या आकाराचे 

कड्याच्या आकारावर चामडे बसवनू तयार केलेल्या या वाद्याचे दोन प्रकार अस ूशकतात. 

१) खलंजरीप्रमाण ेअसलेली वाद्य े

२) डफाप्रमाण ेअसलेली वाद्ये 

दोन्ही प्रकारांच ेकाही सवभसामान्य गणु पढुीलप्रमाण ेनोंदलवता येतील : 

१) एका बाजसू पडुी असलेले कडे आधार म्हणनू वापरले जाते. 

२) कातड्याच्या पडुीस कड्यावर लचकटलवलेले असते लकंवा लशवनू बसलवले जाते. 

३) एका हाताने पकडले जाते व दसुऱया हातान ेवाजलवले जाते. काठी, बोटे, नख,े तळवा इत्यादींनी आघात करून 

वाजलवण्यात येते. कधी कधी अगंठा घासनू वा सबंध कडे हलवनू वादन केले जाते. 

४) मढलवलेले चामडे कमी-अलधक ताणण्यासाठी काही सोय नसते. वाद्याचा उपयोग मखु्यतः लयवाद्य म्हणनूच होतो. 

५) काही वेळा खलंजरीच्या कड्यात धातचू्या चकत्या मोकळ्या मोकळ्या अशा अडकलवलेल्या असतात. 

६) दोन्ही प्रकार दशेर्र लदसनू येतात. 

७) डफ ह ेवाद्य मखु्यतः प्रांगणीय संगीतासाठी वापरण्यात येते. समहूगान वा समहूनतृ्य यांसाठी त्यांचा उपयोग केला 

जातो. 

 

प्रकार १ : खलंजरीसारख े

डफरी हकंवा हदमडी : लाकडी कडे पण आतल्या बाजसू लनमळुते होत जाणारे. पातळ धातचू्या चकत्या आत सट्ुया 

सट्ुया अडकलवलेल्या. घोरपडीचे कातडे वापरतात. पडुीचा व्यास १५ सें.मी. लोकनतृ्य व संगीत यांत साथ म्हणनू 

वापरले जाते. 
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प्रकार २ : डफासारखे 

लाकडी कडे : 

डफ : पोवाडा व इतर शालहरी रचनांत साथ म्हणनू उपयोगात आणतात. 

 

(आकृती ६ डफ) 

लोखंडी कडे : 

रि िलगी : सुमारे ५० सें.मी. व्यासाचे लोखडंी कडे व त्यावर कातडे ओढून बसवनू आतल्या बाजसू घऊेन दोऱयांनी 

ताणले जाते. आतही एक छोट्या लोखडंी कड्याने घट् बसलवले जाते. हात आलण काठी-दोहोंच्या उपयोगाने वाजलवल े

जाते. 

 

(आकृती ७ रि िलगी) 

उपहवभाग क : घटाच्या आकाराचे 

मातीचा घडा दशेर्र रोजच्या कामकाजात वापरला जातो. त्याचा उपयोग संगीतातही अनेक तऱहांनी केला 

गलेेला आह.े घड्यावर चामडे बसवनू अनेक वाद्यांचे प्रकार वापरले जातात. सवभसाधारणतः मळू आकार राखनूही 
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वापरले जाणारे द्रव्य, घटाची एक बाज ूलनमळुती असण,े इत्यादींमळेु अनेक प्रकारचे ड्रम्स तयार होऊ शकतात. एक 

लकंवा दोन अशा संख्येने ‘घट’-वाद्य म्हणनू वापरले जातात. 

घुमट : मातीच्या र्ांड्याच्या तोंडावर घोरपडीचे कातडे ताणनू बसलवतात. कातडे घमुटाच्या काठाला केळ्याच्या 

लडंकाने लचकटलवतात व कार्थयाच्या दोरीने बांधतात. व्यास समुारे २० सें.मी. तळाशीही छोटे तोंड. घमुट साज एकेरी 

वाजवीत नाहीत. समळे व कासाळे यांबरोबर वादन. वादन हातांनी केले जाते. 

 

(आकृती ८ घुमट) 

उपहवभाग ड : नगाऱयाच्या आकाराचे 

प्रकार १ : ताशासारखे 

या प्रकारची वाद्य ेदशेर्र आढळतात. यांचे सवभसामान्य गणुधमभ पढुीलप्रमाण े: 

१) वगेवगेळ्या आकाराचे पण कातडे मढलवलेले एक र्ांडे. 

२) गळ्यात अडकवनू वक्र, सपाट आलण कठीण अशा लाकडी काठ्यांनी वाजलवले जाते. 

३) उथळ लकंवा खोलगट मातीचे व लाकडाचे र्ांडे वाद्यासाठी. 

४) पडुीचा ताण कमी अलधक करण्याची सोय नाही. 

५) लमरवणकुी, उत्सव इत्यादींमध्ये याचे वादन. 

ताशा : तांबे, लपतळ लकंवा दोहोंचा लमळून असे तीन तऱहचेे ताश े आढळतात. (लतसऱया प्रकारास गगंाजमनी 

म्हणतात.) याची पडुी बकऱयाच्या चामड्याची व साधारणपण ेसव्वा फूट व्यासाची असते. दोऱयांची लकंवा यांलत्रक 

खचेणीची पडुी आढळते. वतेाच्या काठ्यांनी वाजलवला जातो. ढोल व ताशा यांवर अनकु्रमे तबला व डग्गा यांचे बोल 

लनघतात. वादनात पषु्ट्कळ कौशल्य दाखलवता येण्याइतकी ताशावादनाची अवस्था प्रगत असते. 

 

(आकृती ९ ताशा) 
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हटमकी : डग्ग्यासारखी पण आकाराने लहान. पट्ी अथाभतच वरची असते. 

 

(आकृती १० हटमकी) 

 

प्रकार २ : नगाऱयासारखे 

नगारा-प्रकारच्या वाद्यांचे सवभसामान्य गणुधमभ पढुीलप्रमाण े: 

१) आकार, पडुीचा व्यास व खोली यांबाबतीत बरेच र्दे आढळणारे ह ेवाद्य अवनद्ध वाद्यांतले 'प्रचंड ड्रम' म्हणनू 

ओळखले जाते. र्ारतातल्या बहुतेक दवेळांत यातला मोठा नगारा नेहमीच आढळून येतो. 

२) वापरलेल्या कातड्याची जात, पडुीचा व्यास यांमळेु त्याच्या आवाजाचे गणुधमभ ठरून जातात. फक्त 

वाजलवण्याच्या काठीचे आकार आलण वाजलवण्याच्या पद्धती यांनसुार र्दे होऊ शकतात. 

३) पडुीवरील ताण कमी अलधक करण्याची सोय नाही. फक्त कणीक, पाणी इ. पडुीस लावण े लकंवा पालहज े त्या 

प्रमाणात पडुी तापलवण ेयामळेु आवाजात थोडा फार फरक होऊ शकतो. 

४) धालमभक उत्सव, दवेळे, लमरवणकुी व समहूनतृ्य यांबरोबर लनगलडत. घोडा लकंवा हत्तीवर ठेवनूही वाजलवले जाते. 

५) आवाज र्रीव व मोठा. 

६) अनेकदा वक्र काठीने वा दोन काठ्यांनी वाजलवला जातो. वाद्य समोर ठेवनू लकंवा वादकाच्या गळ्यात अडकवनू 

वाजलवले जाते. 

७) मोठ्या आकाराचे नगारे अधभगोलाकार धातचू्या र्ांड्यांचे बनलवलेले असतात. 

८) प्राण्यांचे जाड कातडे कातड्याच्या वाद्यांनी र्ांड्यावर मढलवले जाते. तळाला असलेल्या छोट्या र्ोकातनू पाणी 

ओतल्यास पडुीवरचा ताण कमी होतो. 

एकच र्ांडे असलेल्या नगाऱयाचेच बहुतेक गणु असलेला एक नगाऱयाचा र्दे म्हणज ेदोन र्ांडी असलेला 

नगारा. यातील एकाचा आकार दसुऱयापेिा थोडा लहान व पट्ी थोडीशी वरची असते. पकैी डाव्या हातास खालच्या 

पट्ीचे व आकाराने मोठे असलेले र्ांडे ठेवले जाते. वेगवगेळ्या आकाराच्या काठ्यांनी वाजवनू या वाद्याचे 

कौशल्यपूणभ वादन केले जाते. 
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एक भांडे : 

नगारा : यालाच र्रेी लकंवा नक्कारा म्हणतात. प्राचीन वाङ्मयात दुदंरु्ी म्हणनू उल्लेख. तांबे, लपतळ वा लोखडंाच्या 

पत्र्यांचे र्ांडे बनलवलेले असते. कातडे धातचू्या कड्यावर ताणनू बसलवतात. दोन ते तीन फूट व्यासाची पडुी. दोन वक्र 

काठ्यांनी वाजलवतात. 

 

(आकृती ११ नगारा) 

 

दोन भांडी : 

चौघडा : चौघडा म्हणज े चार वाद्य े नसनू चार वळेा वाजलवले जाणारे असा एक मान्य अथभ आह.े बसनू 

वाजलवण्याच्या या वाद्यात दोन र्ांडी असतात. मोठे र्ांडे धातचूे लकंवा लाकडाचे, व धाकटे उंच स्वराच े धातचू े

असते. दोन्ही र्ांडी एकमकेांकडे तोंड करून ठेवतात, आलण उजव्या हाताने डाव ेव डाव्या हाताने उजव ेर्ांडे लाकडी 

काठ्यांनी वाजलवतात. काठ्या साधारणतः एक फूट लांबीच्या असतात. मोठ्या र्ांड्याला गरुाचे व धाकट्या 

र्ांड्यास बकरीचे चामडे मढलवतात. गजरा मोठ्या र्ांड्यात कदालचत वापरतात. चौघडा ह ेमगंलवाद्य समजले जात.े 

उपहवभाग इ : ढोलाच्या आकाराची वाद्य े

ढोलाच्या आकाराची असे म्हटले जाणाऱया कंलपतपटल वाद्यांतही तीन प्रकार आकारानसुार पडतात. लतन्ही 

प्रकारांत लाकूड, धात ू लकंवा मातीच्या ढोलाकार सहकंपकाचा वापर हा सवभसामान्य गणु असतो. खरे पाहता 

ढोलापेिा पषु्ट्कळच वगेळ्या आकाराची वाद्य ेया वगाभत अंतर्ूभत केली गलेी आहते. 

प्रकार १ : गोपचु्छाकृती प्रकार 

प्रकार २ : मदृगंाकृती प्रकार 

प्रकार ३ : ढोलाकृती 

गोपुच्छाकृती : 

जोड समेळ हकंवा संबळ : कपाच्या आकाराची दोन र्ांडी वते लकंवा दोरीच्या साहाय्याने कातडे मढलवलेली. खोड 

लाकडी व आस एक वीत. नर समळे डग्ग्याचे बोल व मादी समळे तबल्याचे बोल परुलवते. काठ्यांनी वादन. दोहोंत 

पडुी बकऱयाच्या कातड्याची. नर समळेावर डग्ग्यासारखी शाई. 
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(आकृती १२ जोड समेळ हकंवा सबंळ) 

मृदगंाकृती : 

खोळ : मदृगंाप्रमाण ेपण एका बाजसू फारच लनमळुते तोंड असलेल्या या वाद्याचे र्ांडे माती लकंवा लाकडाचे असते. 

सवभ र्ांड्यार्ोवती वाद्यांचे जाळे असल्याने र्ांड्याला मजबुती येते. पड्ुयांची जळुवाजळुवी करण्यासाठी खास सोय 

नसते. उजव्या पडुीला लोखंडाचा कीस इत्यादी असलेली शाई व डाव्या पडुीस कणीक लावलेली असते. गळ्यात 

दोरीने बांधनू आडवी धरून बसनू लकंवा उर् ेराहून वाजलवली जाते. 

 

(आकृती १३ खोळ) 

ढोलाकृती : 

यातही दोन प्रकार : 

१) ढोलकाच्या आकाराची वाद्य े

२) ढोलाच्या आकाराची वाद्ये 

या दोन प्रकारांतील साम्य-र्दे पढुीलप्रमाण ेनोंदलवता येतील : 

१) दोहोंची बनावट एकसंधी लाकडी नळकांड्यांपासनू, पण ढोलाचे र्ांडे मोठे व ढोलकाचे लहान. खोली व व्यास 

दोन्ही बाबतीत ढोलक लहान. 

२) कातडे, दोरी लकंवा कातडी वाद्या, यांचा दोहोंत उपयोग. पण ढोलाचे कातडे अलधक जाड. 

३) ढोलक हाताने तर ढोल काठ्यांनी वाजलवला जातो. ढोलाच्या दोन्ही बाज ू लनलित स्वरात नसतात. ढोलकाला 

लनलित स्वर असतो. 

४) ढोलाच्या 'सरुात' जळुवाजळुवी करण्याचा प्रश् येत नाही. ढोलक जळुलवला जातो. 
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५) दोन्ही लयवाद्य.े पण ढोलकाच्या वादनात कौशल्यास व लयकारीस वाव असतो. ढोल नसुता बडलवला जातो. 

६) ढोल प्रांगणीय आलवष्ट्कारात व वापरात, ढोलक छोट्या समहूात व घरगतुी वापरात येतो. 

७) ढोलाचा आवाज मोठा व गरं्ीर. जनतेचे लि वधेण,े लमरवणकुी आलण लवलधयकु्त समहूनतृ्य यांसाठी ढोलाचा 

उपयोग. ढोलकीचा असा उपयोग होऊ शकत नाही. 

८) ढोलाला दसुऱया कोणत्यातरी लयवाद्याची जोड असते. ढोलक तलुननेे अलधक स्वतंत्र आह.े 

प्रकार पहिला : ढोलकाच्या आकाराचे वाद्य 

नाल : एका बाजसू लनमळुते होत जाणारे नळकांड्यासारख ेर्ांडे. उजवीकडच्या पडुीवर लोखडंी कीस वगरेै असलेली 

शाई. ही पडुी बाहरेून चढलवली जाते. दोरी व कडे यामळेु ताणनू बसलवली जाते. या पडुीचा आवाज स्वच्छ व उंच 

पट्ीचा. डावी पडुी आतनू लचकटलवतात. ही ढाल्या स्वराची असते. 

प्रकार दुसरा : ढोलाच्या आकाराचे वाद्य 

ढोल : आबं्याच्या लकंवा इतर िाडांच्या खोडातनू समुारे तीन फूट लांब व अधाभ फूट व्यासाचे र्ांडे खोड कोरून तयार 

केले जाते. खोडाचा व्यास सगळीकडे सारखा असतो. दोन्ही तोंडे चामड्याच्या पड्ुयांना कार्थयाने बांधनू मढलवले 

जातात. काही वळेा याहून मोठे ढोल धातचू्या र्ांड्याचे असतात. असे ढोल काठ्यांनी वाजलवले जातात. ढोलाच्या 

र्ांड्यात एक बांगडी व सपुारी ठेवतात. यामळेु याचा नाद चांगला येतो अशी समजतू आह.े 

 

(आकृती १४ ढोल) 

 

हवभाग २ : छेडून वाजणारे वाद्य 

या लवर्ागात मोडणारे वाद्य रूढीप्रमाण ेकंलपततंत्री वाद्य म्हणनू वगीकृत केले जाते. तरीही त्याचा समावेश 

कंलपतपटल लवर्ागात करण्यास पढुील कारण ेआहते: 

१) या वाद्याचे कायभ मखु्यतः लय दणे,े लयीचे आघात दशभलवण े हचे असते. स्वरकाम करण्याची िमता त्यात 

जवळजवळ नसते. 

२) ध्वलनशास्त्रदृष््टया या वाद्यातील पटलाचे ध्वलनलनलमभतीतील कायभ त्यातील तंताइतके लकंवा तातीइतके महत्त्वाचे 

असते. 

३) या वाद्यातील तात लकंवा तंत वाद्यातील एक घटक म्हणनूच वावरत असतो. 

४) या वाद्याच्या रचनेत सरुाच्या जळुवाजळुवीसाठी खुटंी वगरेै नसते ही गोष्ट अथभपणूभ आह.े 
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चोिक, चौंडक : या वाद्यांत लाकडी नळकांड्याचा सहकंपक म्हणनू उपयोग केला जातो. गोंधळी वगरेै या वाद्याचा 

उपयोग करतात. 

हवभाग ३ : घषभणाने वाजणारे 

डेरा : डेरा म्हणज ेबकऱयाचे कातडे वापरून तोंड घट् बंद केलेले मातीचे र्ांडे होय. या र्ांड्यात पाणी असते. तीन-

एक फूट लांबीची दोन ताडाची पाने कातड्याच्या मध्यात खपुसनू बसलवतात. मग डेरा जलमनीवर ठेवला जातो आलण 

एक व्यक्ती खाली बसनू डेरा गडुघ्यात पकडते. या वाद्याचे वादक नाच करताना आपल्या हाताचा अगंठा व बोटे यांत 

पाने धरतात व आलटून पालटून हात आपल्याकडे खचेतात. पानावर बोटांचे घषभण होऊन घमुारेदार आवाज लनघतो. 

हा आवाज ताक घसुळताना होणाऱया आवाजासारखा असतो. 

 

३( सुणषर : कंणपतवायुस्तभं वादे्य 

भरतप्रिीत वगि : सलूषर 

वाद्यशास्त्रीय वगि : कंलपतवायसु्तंर् 

व्याख्या : "Aerophonic instruments or wind-vibrators, i.e. instruments in which the sound-

waves are produced by the vibrations of a column of air, the pulsations being set in motion by 

some special device, flue (whistle), reed, or the lips." - Francis W. Galpin 

हवभाग १ : ओठांनी फंुकलेल े

उपलवर्ाग अ : लशगंासारखी. उदा. लशगं, शखं 

उपलवर्ाग ब : तरुीयसारखी. उदा. शृगं 

हवभाग २ : खाचेतनू फंुकलेल े

उपलवर्ाग अ : शवेटून फंुकलेल.े उदा. महाराष्ट्ट्रात नाही 

उपलवर्ाग ब : उर्.े उदा. अलगजू, बासरी 

उपलवर्ाग क : आडव.े उदा. मरुली 

हवभाग ३ : लजव्हाळीने वाजलवलेले 

उपलवर्ाग अ : मकु्त लजव्हाळी. उदा. महाराष्ट्ट्रात नाही 

उपलवर्ाग ब : एक वाजती लजव्हाळी. उदा. पुंगी, तारपी 

उपलवर्ाग क : दोन वाजत्या लजव्हाळ्या. उदा. सनई, सुंद्री 

हववेचन व वाद्यवििन : 

ओठांनी फंुक मारलेली कंलपतवायसू्तंर् वाद्य ेआपल्या मळू अवस्थेपासनू फारशी पढुे सरकलेली नसतात 

असे म्हणता येईल. पानांची लपपाणी ह ेआद्यरूप लिात आणल्यास या लवधानाचा उलगडा होईल. 

या प्रकारची वाद्य े दवेळे, कौटंुलबक पजूा-अचाभ, धमभलवधी, लमरवणकुी, लवधी व समहूनतृ्ये यांत वापरली 

जातात. 
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या वाद्यांच्या ध्वनीची जात त्यात वापरल्या गलेेल्या नळीचा आकार इत्यादींवर अवलंबनू असते. याचा 

आवाज मोठा, व ढाला लकंवा उंचही अस ूशकतो. ध्वलनलनयंत्रण ह ेओठांची हालचाल व फंुक मारताना लदलेला दाब 

यांच्याद्वारे करता येते. 

 

हवभाग १ : ओठांनी फंुकलेले वाद्य 

उपहवभाग अ : हशंगासारखी वादे्य 

हशंग : प्राण्याच्या लशगंापासनू बनलवलेले. लशगंाचे टोक छाटून लतथे क्वलचत लाकडी माऊथपीस इत्यादी बसलवतात. 

 

(आकृती १५ हशंग) 

शंख : प्राचीन कालापासनू पलवत्र मानले गलेेले ह ेवाद्य म्हणज ेलहानमोठ्या आकाराचे नैसलगभक शंख होत. बैरागी, 

लर्कारी यांच्या हाती व काही घरांतनू पजूालवधीच्या वळेी ह ेवापरलेले आढळते. लमरवणकुीतनूही याचा वापर होतो. 

 

(आकृती १६ शंख) 

उपहवभाग ब : तुरीय प्रकारची वादे्य 

शंृग : आकाराने अधभचंद्राकृती असलेले ह ेवाद्य बनलवताना तांब्या-लपतळेचे गोलाई असलेले आठ-दहा तकुडे एकत्र 

आणलेले असतात. पढुचे तकुडे आधीच्याहून मोठे होत गलेेले असतात; व एकात एक असे ह ेतकुडे बसवनू वाद्य 

तयार होते. तकुडे जोडणाऱया सांध्यांना सशुोलर्त करतात. तोंडास चार इचं व्यास ठेवनू कमळासारखा लकंवा 

कण्याभसारखा आकार दतेात. फंुक घालण्याच्या जागी अधाभ-पाऊण इचं व्यास असतो. ह ेमगंल वाद्य मानले जाते व 

प्राचीनही आह.े वादन िाल्यावर ह े जलमनीवर ठेवीत नाहीत; खांद्यात अडकलवतात लकंवा लर्तंीवर ठेवतात. सैन्य-

संचालन, लमरवणकुी इत्यादींसाठी याचा उपयोग होतो. 
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(आकृती १७ शंृग) 

तुतारी : लपतळेचे तोंड घटेंच्या आकाराचे व बाकीचा र्ाग नळकांड्याच्या आकाराचा पण वक्र. 

 

(आकृती १८ तुतारी) 

हवभाग २ : खाचेतून फंुक मारलेले वाद्य 

या वाद्यांत मखु्यत: वगेवेगळ्या प्रकारच्या बासऱयांचा समावशे होतो. 

पढुील महत्त्वाचे : 

उपलवर्ाग अ : शवेटच्या बाजनूे फंुकलेले वाद्य 

उपलवर्ाग ब : उर् ेफंुकलेले वाद्य 

उपलवर्ाग क : आडव ेफंुकलेले वाद्य 

ब आलण क या लवर्ागात पनु्हा एकेरी व दहुरेी वाद्य असे दोन प्रकार पडतात. 

रचनेच्या दृष्टीने पाहता या सवाांतील पोकळ्या नळकांड्याच्या आकाराच्या असतात. दशेाच्या बहुतेक 

र्ागांत लनरलनराळ्या पोकळीचे, व्यासाचे व लांबीचे बांब ूया वाद्यांसाठी वापरले जातात. 

उपहवभाग अ : शेवटच्या बाजूने फंुकलेले 

महाराष्ट्ट्रात या नमनु्याचे वाद्य नाही. 
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उपहवभाग ब : उभे फंुकलेले 

एकेरी 

बासरी हकंवा पावा : बांबचू्या समुारे २९ सें.मी. लांबीच्या नळकांड्यास आठ लछद्र.े एक बाज ूबंद. 

दुिेरी 

अलगूज : सारख्या लांबीच्या दोन बांबचू्या नळकांड्या एकदम हातात धरून वाजलवतात. सहा लछद्र ेअसतात. 

उपहवभाग क : आडवे धरून फंुकलेले 

एकेरी 

मुरली : बांबचूी नळकांडी. चार लछद्र ेस्वरांची व एक फंुक मारण्यासाठी. चार स्वर - लन, सा, रे, ग 

 

(आकृती १९ मुरली) 

दुिेरी 

महाराष्ट्ट्रात या नमनु्याचे वाद्य नाही. 

हवभाग ३ : हजव्िाळीतून फंुकलेले 

यातही तीन उपलवर्ाग असतात : 

उपलवर्ाग अ : मकु्त लजव्हाळी 

उपलवर्ाग ब : एकेरी आघाताची लजव्हाळी 

उपलवर्ाग क : दहुरेी आघाताची लजव्हाळी 

उपहवभाग अ : मुक्त हजव्िाळीची वादे्य 

महाराष्ट्ट्रात या नमनु्याचे वाद्य नाही. 

उपहवभाग ब : एकेरी आघाताची हजव्िाळी 

पंुगी : सारख्या लांबीच्या बांबचू्या नळ्या. त्यात एकेरी लजव्हाळी. दोन्ही र्ोपळ्याच्या खालच्या र्ागात मणेाने 

पक्क्या बसलवतात. जयात फंुक मारली जाते ती नळी र्ोपळ्याचाच र्ाग असते. दोन्ही लजव्हाळ्या सारख्या स्वराच्या 

असतात. एका नळीस पाच ते आठ स्वरलछद्र.े दसुरी नळी एकच आधारस्वर परुलवते. गारुडी, जोगी इत्यादींच्या हातात 

आढळते. 
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(आकृती २० पुंगी) 

तारपी : २ ते ५ फूट लांबीचे ह ेवाद्य मल्हार कोळी, वारली इ. वाजलवतात. लांबी लकतीही असली तरी त्याच्या नादात 

फारसा फरक पडत नाही. त्याचे तीन र्ाग असतात. पलहला र्ाग म्हणज ेर्ोपळा. याच्या आकारावर वाद्याची लांबी 

मखु्यत: अवलंबनू असते. यात वाजलवणारा सारखी फंुक मारीत राहतो. या र्ोपळ्यातली हवा मग वाद्याच्या दसुऱया 

र्ागात-दोन पोकळ बांबूच्या नळ्यातं-जाते. एका नळीला सहा स्वरलछद्र ेअसतात. यावर लनरलनराळे स्वर उत्पन्न करता 

येतात. एकच स्वर लागोपाठ तटुकपण ेवाजलवता येत नाही. स्कॉलटश बॅगपाईपसारख ेह ेवाद्य अखडंपण ेवाजत राहते. 

खालच्या र्ागास अलंकाररक महत्त्व असते. यासाठी ताडाची पाने वापरतात. सवभ र्ाग मणेाने डकलवले जातात. 

समहूनतृ्यात याचा उपयोग करतात. 

 

(आकृती २१ तारपी) 

उपहवभाग क : दुिेरी आघातांची हजव्िाळी 

शहनाईसारख्या सवभ वाद्यांत वरील ध्वलनशास्त्रीय तत्त्व कायभकारी िालेले असते. या तऱहचे्या वाद्यांच े

सवभसाधारण गणुधमभ पढुीलप्रमाण-े 

१) ताडाच्या पानांसारख्या पानाची लजव्हाळी या सवभ वाद्यांत वापरली जाते. 

२) लजव्हाळी तोंडात घालून वाद्यवादन होत असल्याने लजव्हाळीचे लनयंत्रण प्रत्यिपण ेहोत असते. 

३) शकूंच्या लकंवा नळकांड्याच्या आकाराचे या वाद्याचे शरीर लाकडाचे वा बांबचूे बनलवले जात असनू वाद्यांचा 

कणाभ लाकडाचा लकंवा धातचूा असतो. 

४) वाद्याचा तोंडात धरण्याचा र्ाग म्हणज ेधातचूे बोंड असून ते नळकांड्याच्या वरच्या र्ागात बसलवलेल ेअसत.े 

५) वाद्याचा पल्ला दीड ते अडीच सप्तके असतो. 
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६) उत्सवी प्रसंगांसाठी, मखु्यतः प्रांगणीय वातावरणात याचा उपयोग केला जातो. 

७) या वाद्याबरोबर ढाला, मोठ्या आकाराचा चौघडा व आधारस्वर परुलवणारे एक फंुकीचे वाद्य असते. 

हपपािी : वाद्याच्या शरीरातच कणाभ असलेले लाकडी, अखडं नळकांडे. सात स्वरलछद्र े व मागच्या बाजसू 

अगंठ्यासाठी एक. दहुरेी आघाताची लजव्हाळी धातूच्या बोंडात बसवनू ह ेबोंड लाकडाच्या नळकांड्यात घालतात. 

सनई : लाकडाची एक नललका; एका बाजसू मोठी होत जाणारी व दसुरीकडे बारीक. मोठ्या बाजसू लपतळी कणाभ. 

दसुऱया बाजसू चार बोटे लांब तांब्याची नललका, त्यावर छत्रीसारखा बसलवलेला रुपे, हलस्तदतं वगरेैचा एक तकुडा व 

त्यावर ताडाच्या वगरेै पानाची पंख्याच्या आकाराची लजव्हाळी. 

 

(आकृती २२ सनई) 

सुंद्री : सनईच्या दपु्पट वरच्या सप्तकात वाजणारी 'सुंद्री' वीतर्र लांबीची असनू लहचा कणाभही धातचूा असतो. 

सनईच्या जवळजवळ दीडपट आकाराचे पण दोन-तीन स्वररंध्रांचे 'सतूभ' ह े वाद्य सनईला आधारस्वर परुवीत 

राहण्यासाठी वापरले जाते. 

 

(आकृती २३ सुदं्री) 

 

४( तत : कंणपत ततं्री वादे्य 

भरतप्रिीत वगि : तत 

वाद्यशास्त्रीय वगि : कंलपत तंत्री 

व्याख्या: "Chordophonic instruments or string-vibrators, i.e. instruments in which the sound-

waves are dependent upon the vibrations of a stretched string and induced by plucking, 

striking, or by friction or air." - Francis W. Galpin 

हवभाग १ : गजाने वाजणारी वाद्ये 

उपलवर्ाग अ : पडद ेनसलेली. उदा. महाराष्ट्ट्रात नाहीत 

उपलवर्ाग ब : पडद्याची. उदा. महाराष्ट्ट्रात नाहीत 
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हवभाग २ : छेडण्याची वाद्य े

उपलवर्ाग अ : मकु्त तंत्री. उदा. एकतारी 

उपलवर्ाग ब : पडद्यांची. उदा. महाराष्ट्ट्रात नाहीत 

उपलवर्ाग क : पडद्यांलशवाय. उदा. महाराष्ट्ट्रात नाहीत. 

हववेचन व वाद्यवििन 

हवभाग १ : गजाने वाजिारी वाद्य 

उपहवभाग अ : पडद ेनसलेली 

कोका : या लहानशा वाद्याचे पोट म्हणज े कागदाने मढलवलेली नारळाची करवटंी होय. यातनू जाणारी छोटी 

लाकडाची काठी ह ेवाद्याच ेशरीर. वरच्या बाजचू्या खुट्ंयांना व खालच्या बाजचू्या पोलादी हुकाला दोन पोलादी तारा 

लावतात. खाच पाडलेली लाकडी घोडी व मग मणी यांतून तार जाते. वक्र लाकडी गजास काही घुगंरु बांधलेले 

असतात. र्तृभहरी व गोपीचंद राजाच्या गोष्टी सांगत लर्कारी ह ेवाद्य वाजलवतात. 

याच वगाभत मोडणारी साररंदासारखी गजवाद्य ेमहाराष्ट्ट्रात नाहीत. 

साररंदा व त्यापासनू लनघालेली वाद्य े काही बाबतीत सारखी असतात. यांची सवभसामान्य लिण े

पढुीलप्रमाण े: 

१) ही वाद्य ेम्हणज ेएक मोठी पोकळीच असते, व यात कमानी, बाक यांचे प्रमाण मोठे असते. 

२) या वाद्यांच्या पोटाच्या अध्याभ र्ागावर लचकटलवलेले वा लखळ्यांनी वगरेै ठोकून बसलवलेले चामडे असते व 

उरलेला र्ाग उघडा असतो. 

३) या वाद्यांना अखडं लाकडाच्या तकुड्यातनू कोरून काढलेले असते आलण यांचे 'डोके' (जयात खुट्ंया असतात) 

शरीराबरोबरच अखडंपण ेयेते. 

४) वाद्याचे शरीर-त्याच्या बोटपट्ीसह-मागल्या बाजनूे पोकळ असते. 

५) सवाांमध्ये खांच पाडलेली, हललवता येण्यासारखी घोडी व खुट्ंयांची पेटीही असते. 

याच वाद्यांचे अलधक लवकलसत स्वरूप सारंगी व तत्सम वाद्यांत लदसते. 

बाजाच्या तारा व सहकंपी ताराही सारंगीसारख्या वाद्यांमध्ये साररंदा इत्यादींपेिा अलधक असतात. नखांचा 

स्पशभ करून सारंगीच्या तारांची वाजती लांबी कमीअलधक केली जाते. सारंगीचे लोकवाद्य म्हणनू वादन होत असता 

शास्त्रीय संगीताच्या तलुनेने त्यातील गजकाम लयीच्या अगंाने अलधक िकुले असल्याचे लिात येते. 

उपहवभाग ब : पडद्याची 

अशी वाद्य ेमहाराष्ट्ट्रात आढळत नाहीत. 

हवभाग २ : छेडण्याची वादे्य 

उपहवभाग अ : मकु्त तंत्री 

मानवी आवाजाला, गात असता कमीत कमी प्रमाणात का होईना पण स्पष्ट जाणलवण्याइतका लय व स्वर 

या पातळ्यांवरचा आधार एकाच वळेी लमळावा म्हणनू या लवर्ागातील आलदवाद्य ेतयार िाली असावीत. मकु्ततंत्री 

वाद्यात दोन प्रकार अस ूशकतात. 
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प्रकार १ : एकच तार असलेली, आलण लय व स्वर दोन्ही बाबतीत आधारर्तू असणारी. 

प्रकार २ : एकाहून अलधक तारा असलेली, व म्हणनू मखु्यत: सरुावटीच्या र्ागास आधारर्तू असणारी. 

दोन्ही प्रकारांची सवभसामान्य लिण ेपढुीलप्रमाण ेनोंदता येतील : 

१) दशेाच्या सवभ र्ागांत आढळतात, फरक फक्त सहकंपक म्हणनू पोकळ र्ांडे कोणते वापरले यात असतो. 

२) खुट्ंयांनी ताणलेली एक तार लकंवा अनेक तारा. छेडण्याचे काम बोटांनी होते. 

३) आधारस्वर परुवीत राहण ेव लयीचे आघात स्पष्टपण ेदाखलवण ेएवढी मयाभलदत र्लूमका ही वाद्य ेबजावतात. 

४) या वाद्यांना जेव्हा शरीर असते तेव्हा ते बहुधा बांबपूासनू तयार होते. 

५) गायक स्वतः ही वाद्य ेवाजलवतो. 

प्रकार १ : यांच्या बाबतीत पढुील दोन शक्यता संर्वतात : 

१) खुटंी लपळून लकंवा तार जयावर ताणलेली असते ती चौकट हाताने वाजलवता वाजलवता दाबनू तारेवरील ताण कमी 

जास्त करून स्वरात बदल करण.े 

२) एक स्वर, पण तो बदलण ेशक्य असण.े 

पलहल्या प्रकारचे वाद्य महाराष्ट्ट्रात आढळत नाही. बंगालमधील बाऊल वाजलवतात ते आनंदलहरी ह े वाद्य असेच 

असते. 

तुितुिे : हातात धरण्याइतकी जाड असलेली दोन-अडीच फूट लांबीची बांबचूी काठी घेऊन त्याच्या तळाशी एक 

पोकळ लाकडी नळकांडे बसलवलेले असते. याचा तळ बकऱयाच्या कातड्याने मढवनू काढतात. कातड्याच्या 

मध्यापासनू ते बांबचू्या काठीच्या वरच्या टोकापयांत तार खचेनू बसलवतात, आलण बांबतू खोचलेल्या छोट्याशा 

खुटंीस ही बांधतात. डाव्या हातात धरून उजव्या हातातील एका लाकडी तकुड्याने ह ेवाद्य वाजलवतात. 

 

(आकृती २४ तुितुिे) 
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एकतारी : नावाप्रमाण े यास एकच तार असते. बांबचू्या काठीस शवेटाला र्ोपळा बसलवतात व त्याची एक बाज ू

चामड्याने मढलवतात. या चामड्याच्या मध्यापासनू लनघणारी व बांबचू्या वरच्या टोकांशी असलेल्या खुटंीपयांत 

जाणारी (३ ते ४ फूट लांबीची) तार गायक वाद्य धरलेल्या हाताच्याच बोटाने छेडीत राहतो. एका खाली एक अशा 

दोन तारा लावलेले पण एकतारी याच नावाने ओळखले जाणारे वाद्यही र्जनी संप्रदायांत वापरतात. 

 

(आकृती २५ एकतारी) 

प्रकार २ : 

तंबुरी : साधारणतः अडीच फूट लांबीचे ह े वाद्य म्हणज े शास्त्रीय संगीतात वापरल्या जाणाऱया तंबोऱयाची छोटी 

आवतृ्ती होय. शरीर व पोट लाकडातनू वेगवगेळे कोरून काढून जोडतात. चार तारा वरच्या बाजसू खुट्ंयांपासनू 

पोटावरील घोडी व मणी यांतनू आणनू बांधल्या जातात. चारही तारा बोटांनी छेडल्या जातात. कीतभन, र्जन 

यांसारख्या प्रसंगी तंबरुीचा उपयोग केला जातो. 

उपहवभाग ब आहि क : पडद्याची व पडद ेनसलेली छेडण्याची वाद्य े

या प्रकारची लोकवाद्य ेमहाराष्ट्ट्रात आढळत नाहीत. 

महाराष्ट्ट्रातील लोकवाद्यांची अजनू शास्त्रशदु्ध व संपणूभ पाहाणी िालेली नाही. जी वाद्य ेमोठ्या प्रमाणावर 

वापरात आहते लकंवा जयांच्या वापराचा परुावा व स्वरूपाचा तपशील नीटपण ेनोंदला गेला आह ेअशा वाद्यांसंबंधी 

शक्य तेवढे लवस्ततृ लववचेन वर केले आह.े आलण या लववचेनाला आधी म्हटल्याप्रमाण ेवाद्यशास्त्रञांनी व र्ारतीय 

अभ्यासकांनी त्यासंबंधी पढुे ठेवलेला नकाशा यांची पाश्वभर्मूी ठेवली आह.े अलधक तपशीलवार अभ्यासाची व 

शास्त्रशदु्ध लववचेनाची एक लनलित लदशा यामळेु अभ्यासकांस उपलब्ध व्हावी. 
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प्रकरि आठवे 

लोकसगंीताचे प्रकार 

लोकसंगीताच्या एकंदर लिणांवरून त्यात लशष्टसंगीतापेिा व्यापकता व लवलवधता अलधक असते ह े

अपररहायभ वाटते. त्याच्या मागच्या प्रेरणा वगेवगेळ्या असतात आलण त्याच्याकडून अपेलित असलेली कायेही 

लवलवध स्वरूपाची असतात. धमभलवधी, खेळ, नतृ्य, संस्कार इत्यादींशी लोकसंगीत लनगलडत िालेले असते; स्त्री-परुुष, 

लहान-मोठे, लशलित-अलशलित या साऱयांवर त्याचा पगडा व या साऱयांचा त्याच्यावर हक्क असतो. अशा 

पररलस्थतीत लोकसंगीतात अनेक प्रकार असावते यात नवल नाही. अनेकांच्या अनेक गरजा अनेक तऱहांनी पऱुया 

करण्यासाठी जो संगीतर्दे अलस्तत्वात येतो त्याचे प्रकार बहसंुख्य असावते यात नवल नाही. लशवाय आणखी एकाच 

र्ालषकात बोलीर्ाषा अनेक असणे, आलण जातीजातीनसुार जीवनसरणीत बदल असण ेह्या गोष्टींची र्र पडते. मदु्दा 

असा की लोकसंगीतप्रकार अनेक असतात आलण प्रेरणालर्न्नत्वामळेु त्यांचे वगीकरणही कोणत्याही एकाच 

लनकषाच्या आधारे करण ेयोग्य ठरत नाही. लवषयानसुार लोकसंगीताचे प्रकार पाडले तरीही ते सोयीसाठीच होय ह े

लिात ठेवण ेआवश्यक आह.े 

)१( लौणकक गीते : पोवाडा, लाविी 

पलहला महत्त्वाचा वगभ लौलकक लवषयावरील गीतांचा होय. महाराष्ट्ट्राच्या संदर्ाभत लावण्या व पोवाडे यांचा 

उल्लेख करावा लागेल. यालशवाय जयांना लनसगभगीते म्हणतात त्यांचाही समावशे याच वगाभत होईल. संगीताच्या दृष्टीन े

पाहता लवषयामळेु या प्रकारांच्या संगीतात फरक पडतो असे लदसत नाही. लवषयापेिा, या प्रकारांना कोणते कायभ 

बजावायचे आह े हचे अगं त्यांच्या संगीताचे लनयंत्रण करताना लदसते. मोकळ्या वातावरणात, समहूापढुे कथन 

करावयाचा म्हणनू पोवाडा हा दु्रतगती, सहज उचलता येणाऱया लयीत आलण स्वरांचे फारसे गुतंागुंतीचे बंध नसलेल्या 

चालीचा असतो असे आढळते. पोवाड्यामध्ये असलेल्या चालीचे बंध दर कडव्याचा आशय वगेळा असनूही 

कडव्यागलणक बदलत नाहीत, ही गोष्ट लिात घणे्यासारखी आह.े श्रोत्यांचे लि चालीकडे सारख ेखचेले जाऊ नये या 

दृष्टीने एक प्रकारचा तोच-तोपणा आवश्यक असतो असे लदसते. चालीचे सांगीलतक वाक्यांश जर पालहले तर 

कथनातला टप्पा गाठला गले्यावर येणारे 'जी जी जी जी' चे सांलघक उच्चारण उच्च स्वरात असल्याने एक प्रकारची 

पणूभता ठोसपण ेव्यक्त करण्याचे काम नीटपण ेपार पडते असे लिात येईल. 

पोवाड्यापेिा लावणीत सांगीलतक आकषभकपणा अलधक असतो. श्रोत्यांच्या मनोवतृ्तींना आवाहन करण ेहा 

हते ूअसलेल्या रचनेत असे होण ेस्वार्ालवकच. पण तरीही समहूापढुे आलवष्ट्कार ही शतभ असतेच. त्यामळेु सांगीलतक 

अलंकरण लकंवा लवस्तार यांना वाव नसतो. ‘पोवाड्यापेिा लकंलचत ्अलधक संगीतमय पण ख्याल इत्यादींपेिा खपूच 

कमी लवस्तारशक्यता असलेला’ असे लावणी या प्रकाराच ेवणभन करता येईल. ख्यालाचा उल्लेख लावणीच्या संदर्ाभत 

करण्यास लवशषे कारण आह.े सांगीलतक दृष््टया लावणी प्रथमतः पोवाड्याच्याच जवळ होती. नंतर ख्याल, टप्पे यांचा 

सांगीलतक आशय दसुऱया बाजीरावाच्या आमदानीत होनाजी बाळा इत्यादींनी लावणीत आयात केला ही गोष्ट 

सवाांनाच माहीत आह.े त्यामळेु गाणारणींनी ख्याल, टप्पे गाण ेसोडले ही तक्रारही तत्कालीन लोकांनी केली आह.े 

बैठकीची लावणी पोवाड्यापासनू दरू सरकली व ख्यालाच्या जवळ गेली याचा उलगडा पोवाड्यापेिा वगेळ्या 
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सांगीलतक गरजा लतने पऱुया केल्या ह ेलिात घतेल्यावरच होऊ शकतो. म्हणनूच बैठकीची लावणी संथ लय, चालीत 

रागांची योजना व गायनात अलंकरण अलधक, या लिणांनी यकु्त असते. याच कारणाने पोवाड्याच्या वळणापेिा 

लावणीचे चलन वगेळे पडते. लोकसंगीताच्या इतर प्रकारांपेिा लावणी लशष्टसंगीताकडे जास्त िकुलेली असते हहेी 

खरे. 

)२( णनसगगगीत 

लनसगभगीतांच्या चालींत त्या मानाने गलतमानता कमी असते. वणभनाचा अशं जास्त असण ेआलण समहूाला 

कथन लकंवा लनवदेन करण्याची लनकड नसण ेयामळेु हा फरक स्पष्ट होऊ शकतो. एका माणसाने म्हणण ेआलण लशवाय 

दसुऱया कोणासाठी न म्हणण ेया दोन्ही कारणांमळेु हा सांगीलतक स्वरूपातला फरक पडला असावा. याही गीतांमध्य े

चालीचा पल्ला कमी असतो. सारी चाल थोडक्याच स्वरांत लफरते ह ेलिात घणे्यासारख ेआह.े पावसाचे वणभन आह े

म्हणनू जोरकसपणा वा लवलशष्ट राग इत्यादींचा आढळ होण ेया गोष्टी लशष्टसंगीतात असतात; लोकसंगीतात त्यांचा 

आढळ नाही. 

)३( स्त्रीगीते 

धमाभतीत लवषय-आशयाची वा लौलकक म्हणता येतील अशी गीते लोकसंगीतात जास्त प्रकारांत लदसत 

नाहीत. यानंतर लिात घणे्याजोगा वगभ स्त्रीगीतांचा होय. या गीतप्रकारातील काही लवषयावरील गीते धमाभतीत म्हणावी 

की नाही असा संभ्रम पडण्यासारखी आहते. उदाहरणाथभ, सारी संस्कारगीते घ्या. डोहाळे, पाळण,े लग्नाची गीते या 

सवाांतील लवषयांना एका बाजनूे धालमभकतेचे दाट अस्तर असते, पण आरत्या, र्जन,े स्तोते्र यांच्या अथाभने ती धालमभक 

आहते असे म्हणता येत नाही. म्हणनू स्त्रीगीतांचा एक वगेळा वगभ कलल्पण े सोयीचे होते. एकंदर लोकसंगीतातही 

स्त्रीगीतांचे प्रमाण बरेच असते ह े कारणदखेील त्यांचा स्वतंत्र वगभ पाडण्यास परेुसे आह.े समाजातील लस्थलतलप्रय 

प्रवतृ्तींचे प्रलतलनलधत्व लस्त्रया करीत असल्याने सहजासहजी बदल न पावणाऱया लोकगीतांसारख्या गोष्टी व लस्त्रया यांचे 

साहचयभ पषु्ट्कळ आढळते, असाही यलुक्तवाद केला जातो. उलटपिी एकंदर मानवी जीवनातील लवलवध अवस्थांत व 

लवलवध प्रसंगांत स्त्रीची र्लूमका इतकी महत्त्वाची असते की त्यामळेु या जीवनाचे प्रलतलबंब उमटलवणाऱया 

लोकसंगीतातही स्त्रीगीतांचे वचभस्व लदसण ेह ेवस्तलुस्थतीला धरूनच आह ेअसेही प्रलतपादन केले जाते व ह ेअलधक 

सयलुक्तकही वाटते. 

वर म्हटल्याप्रमाण ेस्त्रीगीतांत लोकगीतांचे अनेक प्रकार आढळून येतात. क्रीडागीते, श्रमगीते, संस्कारगीते, 

अगंाईगीते इत्यादी प्रकार या सदर्ाभत महत्त्वाचे आहते. त्यात लशवाय ओवी हा प्रकार रचनाप्रकार म्हणनू अलतशय 

मकु्तपण े वापरलेला आह े असे आढळते. एक तर रचना करण्याच्या दृष्टीने ओवी सोपी आह.े छंददृष््टया अलतशय 

लवलचक असल्याने ओवी करावयाची तर कलवत्व इत्यादी काही खास गणु हवेत असे दडपण मनावर येईनासे होते. 

लशवाय ओवीला तालाचे बंधन जवळ जवळ नाही. नतृ्य इत्यादींमधील लक्रयेला स्वरूपतः ज ेकालाचे बंधन असते 

त्यामळेु त्यात तालही लशरतो व मग तो काहीशा जाचकपणे आपल्या मोजमापानसुार इतर आलवष्ट्कार लनयंलत्रत करू 

लागतो. ओवी जया लक्रयांबरोबर वावरते त्या दळण-कांडणासारख्या लक्रया फार कसोशीने कालबद्ध िाल्याच पालहजते 

(म्हणज ेलनलित कालात सुरू होण,े संपण,े लनलित लठकाणी, लवराम घणे ेइ.) असे त्यांचे स्वरूप नसते. त्यामळेु ओवी 

कालावधीच्या बाबतीत अलतशय लवलचक िाली आह.े ओवीबरोबरची स्वररचना पालहली तर पनु्हा स्वरमयाभदा फार 
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छोटी असल्याचे लदसते. सवभच लोकसंगीतात वापरात येणाऱया स्वरांची संख्या त्या त्या चालीत कमी असते. कारण 

लोकगीतांत लवस्तारहतेलूा स्थान नसते ह ेपवूी पालहलेच आह.े पण ओवीच्या संदर्ाभत लिात घणे्यासारखा मदु्दा असा 

की उच्चनीचतेच्या अगंाकडे पाहता ओवी मध्य सप्तकाच्या ‘सा’च्या आसपास वावरताना लदसते. याला दोन कारणे 

लदसतात : 

१) दळण,े कांडण ेइ. ओवीबरोबर होणाऱया लक्रयांत होणारे शरीरश्रम गाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या श्वसनलक्रयचेे 

एकमागी उपयोजन अशक्य करतात. 

२) ओवी जसजशी मध्य ‘सा’ पासनू अलधक दरू जाईल तसतशी ती आपल्या आलवष्ट्कारासाठी अलधक कुशल 

म्हणणाऱयांवर अवलंबनू राहील. 

अलधक स्वरांतरे म्हटली की त्यांना गळ्यात उतरलवण्यास सवभसाधारण ‘गळे’ असनू चालत नाही, अशी 

पररलस्थती बहुधा लदसते. ‘आम’ जनतेच्या तोंडी एखादी चाल सहज बसण्यास ती थोड्या स्वरांची पण साधारणत: दु्रत 

लयीत पनुरावतृ्ती करणारी अशी असावी लागते, हा अनुर्व नेहमीच येतो. कायभबद्धता आलण सामलूहकता यांचा प्रर्ाव 

संगीताच्या बाबतीत लोकसंगीतावर अगदी ठसठशीत असतो याचे गमक म्हणज ेओवीचा सांगीलतक मयाभलदतपणा. 

रचना या दृष्टीने ओवी आणखी एका अथाभने लवलचक आह.े ओवीमागनू ओवी गुफंत जाता येते. जी सहज ओवता 

येते ती ओवी असे चातयुभपूणभ वणभन खरे व्हाव ेइतका हा लवलचकपणा स्पष्टपण ेराबलवला जात असतो. न संपणारे ते 

लोकगीत असे एक लिण पवूी लववचेनात येऊन गलेे होते. ओव्यांच्या बाबतीत ते जास्तीत जास्त खरे आह.े 

अ) क्रीडागीते :  

हा स्त्रीगीतांचा उपलवर्ाग सांगीलतक दृष्टीने महत्त्वाचा आह.े कारण यात स्त्रीगीते केवळ लयीचा नव्ह े तर 

लनलितपण ेखऱया अथाभने तालाचा आधार घतेाना लदसतात. ओवी म्हणताना तालबद्ध गाण ेलजतके अनैसलगभक वाटते 

लततकेच क्रीडागीत तालाबाहरे गलेे तर अस्वार्ालवक वाटेल. फुगड्या, लटपऱयांचा नाच लकंवा लिम्मा इत्यादींबरोबर 

गायली जाणारी गाणी या दृष्टीने पाहण्यासारखी आहते. त्यात सहा लकंवा आठ मात्रांचे तालवतुभळ वापरले जाते असे 

लदसते. वापरले जाणारे ह े तालही मोठे अथभपूणभ आहते. अशा अथाभने की कमी मात्रांचे असल्याकारणाने त्यांची 

आवतभने लवकर संपतात व त्यामळेु एखादी रचना तालात बसलवण ेसोपे जाते. एखाद ेआवतभन संपनू हाती सम आली 

नाही तरी जरासे अिर लांबलवले की पढुची सम पकडता येते. एखाद्या हालचालीला जो वळे लागतो तो सम लकंवा 

लवषम आकड्यांनी लनलित करता येतो, आलण मग तो दादरा लकंवा केरवा या तालांत बसलवण ेबरेच स्वार्ालवक होते. 

याही गीतांच्या बाबतीत चालींचा उच्चनीचतेचा पल्ला कमी मयाभदचेाच असतो, कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे 

स्वरालवष्ट्काराचा आधार जो श्वास त्यावर शारीररक हालचालींकडूनही मागण्या केल्या जात असतात. 

ब) श्रमगीते वा कायिगीते :  

क्रीडागीतांनंतर महत्त्वाचा वगभ श्रमगीतांचा म्हणता येईल. कोणतेही काम करताना त्यास अनकूुल अशा 

लयीत व सरुावटीत ज े गीत गायले जाते त्यास श्रमगीत म्हणतात. ज े काम करायचे असेल त्याबरोबर गायल्या 

जाणाऱया गीतांत त्याच कामाचे वणभन इत्यादी असण्याची शक्यता अलधक ह ेओघानेच आले. श्रमगीतांना कायभगीते 

असेही म्हणण्यास हरकत नाही. संबंलधत काम ेकरत असताना श्रम होतात हा अथभ येथे अलर्प्रेत नाही, पण काही वळेा 

काम करताना होणारे श्रम हलके व्हावेत म्हणनूही गीते म्हटली जातात व म्हणनू श्रमगीत ही संञा व्यापक अथाभने 

वापरण ेउलचत आह.े मोट चाललवताना वा कापणी इत्यादी करीत असताना गाणे, लकंवा जड पदाथभ ओढत असताना 
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हां ऽऽऽ-हो ऽऽऽ असले लनरथभक वणभ पण लनलित लयीत व तलुनेने पाहता बऱयाचशा लनलित उच्चनीचतेने म्हणण े

इत्यादी सवाांचा श्रमगीते या लोकसंगीतप्रकारात समावेश होतो. याच कोटीत व संगीतप्रकारात परुुषांनी गावयाची 

गीतेही आढळतात ह ेलिात घणे्यासारख ेआह.े 

क) अंगाईगीते व पाळिे :  

एक अथाभने पाहता अगंाई गीते व पाळण े यांचाही समावेश कायभगीतांतच करावयास हवा. या गीतांचा 

उपयोग लनलित कायाांसाठी केला जातो. ही काये संस्कार लकंवा धमभलवधी यांच्या स्वरूपाची नसतात आलण 

जीवनातील लौलकक प्रसंगांशी - म्हणज े ज े प्रसंग जालत-धमभलनरपेि असनू मानवी जीवनातले टप्पे असतात, व 

सावभदलेशक महत्त्वाचे म्हणनू सवभ संस्कृतीत ओळखले जातात - अशांशी लनगलडत असतात. म्हणनू पाळण े व 

अगंाईगीते यांचा समावशे कायभगीतांत होतो. अगंाई व पाळणा यांत सांगीलतक अभ्यासासाठी एक फरक केला पालहज.े 

पाळणा म्हणज ेमलुाला लनजलवण्यासाठी पाळण्याला िोके दते असताना म्हटले जाणारे गीत होय. (बारशाच्या वळेी 

म्हटले जाणारे पाळण ेसंस्कारगीतात जमा होतात ह ेउघड आह.े) अगंाई म्हणज ेपाळण्याचा उपयोग न करता मलुाला 

लनजलवताना म्हटलेले गीत होय. यांत संगीताच्या दृष्टीने चालीत फरक पडण ेअलनवायभ आह.े कारण पाळण्याला िोके 

दते असताना म्हटल्या जाणाऱया गीतांची लय िोक्यांच्या लयीचे र्ान न राखता आपले चलन लनलित करू शकणार 

नाहीत. िोक्यांच्या लयीचे आघात व गीताचे आघात यांत नाते राहण े अपररहायभ आह.े त्याचप्रमाण े नसुते थोपटत 

असताना म्हटले जाणारे गीत त्या आघातांशी नाते राखते. सवभसाधारणत: थोपटण्याची लय िोक्यांच्या लयीपेिा 

लकंलचत दु्रत असण ेशक्य आह.े कारण िोके दते असताना हात-दोरी-खचेण ेव िोका अशी ढोबळ प्रलक्रया होते तर 

थोपटताना हात व थोपटण ेअशी कमी पायऱयांची प्रलक्रया असते. अथाभतच थोपटण्याला लागणारा, कोणत्याही दोन 

आघातांमधला कालावधी कमी असतो. परंत ुएकंदरीत लनजलवण्याच्या लक्रयेत वापर होत असलेल्या गीतांच्या लयीत 

फार फरक असण ेसंर्वनीय नाही; कारण िोप आणण्याच्या शारीर-मानसलक्रयेच्या सफलतेसाठी आवश्यक ती लय 

चेतनाशक्ती मदं वगरेै करणारी हवी व अशी लय एका लवलशष्ट मयाभदपेलीकडे संथ वा जलद असू शकणार नाही. 

लस्त्रयांच्या कायभगीतांत अंगाई-पाळण े यांचे खास स्थान आह.े यापेिा थोड्या कमी महत्त्वाची लस्त्रयांची कायभगीते 

म्हणनू, पण तरीही कालगत व दशेगत सावभलत्रकता असलेली म्हणनू जयांचा लनदशे करता येईल अशा गीतांना 

‘पाणवठ्याची गीते’ म्हणता येईल. घडा घऊेन जातानाची चाल ही एरवीपेिा वगेळी होण ेस्वार्ालवक होय; व म्हणनू 

पयाभयाने या गीतांची लय लवलशष्ट असते. दळण-कांडणाच्या ओव्या इत्यादींचा समावशे कायभगीतांतच होतो. 

ड) संस्कारगीते :  

संस्कारगीते हा स्त्रीगीतांतला प्रकार महत्त्वाचा आह.े जनु्या रीलतर्ातींचे वणभन, पवूी कोणते पोषाख, 

खाण्यालपण्याचे पदाथभ, वा दालगने महत्त्वाचे मानले जात यांलवषयी मालहती लमळण ेइत्यादी दृष्टींनी संस्कारगीतांचे महत्त्व 

तर आहचे, पण संगीताच्या अगंाने यांचे महत्त्व वेगळ्या कारणासाठी आह.े कथागीत सोडून इतर कोणत्याही 

गीतप्रकारापेिा या प्रकारची गीते लांबीने अलधक असतात. संबंलधत संस्कारातील सवभ पायांचे तपशीलवार वणभन 

असण ेह ेस्वरूपतः आवश्यक असल्याने गीतांची लांबी अलनवायभ ठरते. अशा वळेी पनुरावतृ्ती, चाल बदलण,े 'बाई ग' 

इत्यादी शब्दांनी ऐकणाऱयाशी नाते प्रस्थालपत करण,े इत्यादी कथागीतांतल्या क्लपु्त्या सरसकटपण े वापरता येत 

नसल्या तरी थोड्याफार प्रमाणात त्यांचा आढळ संस्कारगीतांत होऊ लागतो. कारण नाहीतर गीत फारच कंटाळवाणे 

होण्याचा संर्व वाढतो. इतर प्रकारच्या गीतांपेिा अलधक पण कथागीतांपेिा खपूच कमी तीव्रतेचे सांगीलतक 
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नाट्यात्मतेचे तत्त्व संस्कारगीतांत हळूहळू प्रवेश करताना लदसते. सरुावटीतील उडतेपण, लयीत मध्येमध्ये होणारा 

बदल, व लवलशष्ट लठकाणी होणारी लवलशष्ट सरुावटींची पनुरावतृ्ती यांतनू सांगीलतक नाट्यात्मता जाणवते. संस्कारगीतांत 

लग्न, मुजं इत्यादी प्रसंगांची गाणी अतंर्ूभत होतात. 

इ) कथागीते :  

कथागीतांचा वगभ हा स्त्रीगीतांतील अत्यंत मनोवधेक वगभ होय. संगीताच्या दृष्टीने पाहता यात वापरलेल्या कथनातील 

क्लपु्त्या अलतशय नेमक्या आहते. स्त्रीजीवनातील नेहमीच्या लजव्हाळ्याच्या प्रसंगांशी साम्य असलेले देवतांच्या 

जीवनातील प्रसंग या कथागीतांत उपयोलजलेले लदसतात. कथा सपुररलचत असल्याने सांगण्याची तऱहा महत्त्वाची ठरत,े 

व यामळेु अनेक ‘धावे’, अनेक ‘मलुद्रकांची’ गाणी, वा अनेक ‘पलत्रका’ आढळण े तकभ संगत ठरते. या सवभ गीतांत 

आधी म्हटल्याप्रमाण े सांगीलतक नाट्यात्मतेचा कमी अलधक प्रमाणात आढळ होतो. चाली बदलण,े काही र्ाग 

गद्यप्राय म्हणण;े पनुरावतृ्ती तीनदा करण े व यात चालीचा लकंलचत फरक करून मळू चालीवर ठसठशीतपण े येणे 

इत्यादी गोष्टी येथे नजरेस येतात. या तऱहचे्या गीतांच्या प्रयोगाच्या वेळी पाश्वभसंगीत म्हणनू परात, लाटण ेइत्यादींच्या 

आवाजांचा उपयोग केला जातो ही अभ्यासकांची साि प्रस्ततु संदर्ाभत बोलकी आह.े एरवी इतर कोणत्याही 

प्रकारच्या लोकगीतांच्या संदर्ाभत पररणाम साधण्यासाठी काही वगेळे प्रयत्न करण े वा क्लपु्त्या योजण े ह े

लोकगीताच्या आतंररक प्रेरणांच्या दृष्टीने लवसंवादी म्हटले असते. पण कथागीताचे बलहमुभख असण ेह ेनैसलगभक आह ेव 

म्हणनू पररणाम साधण्यासाठी त्यात काही गीतबाह्य संकेतांचा उपयोग होण ेहहेी स्वार्ालवकच वाटते. 

)४( धाणमगक गीते 

धालमभक गीते केवळ स्त्रीगीतांतच असतात असे नाही ह े उघड आह.े दवेतेची पजूा-अचाभ करताना 

म्हणण्याच्या आरत्या वा एरवी र्जन इत्यादी करीत असताना म्हटल्या जाणाऱया रचना यांचा धमभसंगीतात समावेश 

होतो. महाराष्ट्ट्रातील एकनाथादी संतांनी रचलेली पद,े वा वारकरी, समथभ संप्रदायातील अर्गं, मनाचे श्लोक इत्यादी 

रचनांपैकी काहींचा समावशेही धमभसंगीतात करावयास हवा. यांपैकी बऱयाचशा रचना समहूगीतांत जमा होतात. 

त्यामळेु साधी चाल, ठसठशीत लय आलण लवस्ताराचा अर्ाव या लिणांचा आढळ अपररहायभपण े होतो. 

व्यलक्तव्यक्तीनसुार म्हणताना या रचनांचे थोडेफार अलंकरण होते पण तरीही या सवभ रचनांच्या काही रूढ व पारंपररक 

चाली असतात व त्यांपासनू उपरोक्त अलंकृत आवतृ्त्याही फारशा दरू जाऊ शकत नाहीत. नामस्मरणाचे ज ेजयघोष 

लकंवा गजर असतात त्यात सामलुहकतेचे चालीवरील लनयंत्रण चांगलेच प्रत्ययास येते. एरवी नीट उच्चारले जाणारे 

शब्दही गजर इत्यादींच्या लवलशष्ट चालीमळेु त्रोटक उच्चारले जातात. उदाहरणाथभ रां रां रां रां सीताराम ् सीताराम.् 

लशलितांकडूनही स्तोते्र, आरत्या, गजर इत्यादी ‘शदु्ध’ म्हणण्याचा प्रयास होत नाही. कारण पारंपररक चालींचा 

यावरील ठसा पक्का उमटलेला आह.े साथसंगतीची अपेिा असल्याने या प्रकारात सांगीलतकतेचा प्रवशे अनेक 

लवर्ागात अलधक प्रमाणात िाला आह े असे लदसते. गजरापेिा स्तोत्रे, स्तोत्रांपेिा आरत्या, आरत्यांपेिा अर्ंग, 

अर्गंापेिा पद ेअलधक सांगीलतक आशय असलेली लदसतात. सरुावटीचा पल्ला वा मयाभदा, रचनेतली गुतंागुतंीची 

आकृलतबद्धता, शास्त्रीय संगीतातील राग इत्यामदींधील चौकटी, वा पायार्तू संकेतांजवळ पोहोचणारी वळण ेया व 

यांसारख्या इतर बाबतीत सांगीलतकतेचा वाढता प्रत्यय येत राहतो. लशष्ट संगीतात अर्गं-पदे-गौळण यांचा वापर केला 

जावा पण आरत्या, स्तोते्र याचंा उपयोग नसावा ही गोष्ट बोलकी आह.े जयांत सांगीलतक शक्यता अलधक त्याच 

लोकसंगीताच्या प्रकारांना लशष्ट संगीताने जवळ कराव ेही गोष्ट स्वार्ालवक आह.े फार जलद नाही, फार लवलंलबतही 
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नाही अशी लय असण,े एकसुरीपण नसले तरी गायन चालले आह ेअसे वाटण्याइतपतही सरुांचे वपैलु्य नसण,े आलण 

सांगीलतक शक्यता असलेला चालीचा साचा उपयोगात आणलेला असण,े इत्यादी गोष्टींमळेु या प्रकारातील काही 

गीते लशष्टसंगीत व लोकसंगीत यांच्या सीमारेषवेर वावरताना लदसतात. 

)५( नतृ्यगीते  

गीत, वाद्य व नतृ्य एकत्र असण ेही संगीताची शास्त्रोक्त व्याख्या लोकसंगीताला नेमकी लाग ूपडते. कारण 

त्यात नतृ्यही संर्वते. लशष्टसगीतांत या लतन्हींच्या वेगवगेळ्या कला बनतात. हालचाली व समहूाची गलतमानता यांना 

बरोबर घऊेनच लोकसंगीतातले नतृ्य अवतरते व नतृ्यासह गायली जाणारी गीते या दृष्टीने पाहता ती ठोस ठेक्याची व 

सरळ असतात. संगीताच्या दृष्टीने पाहता त्यात श्रमगीते व कायभगीते यांपेिा चालींच्या जाती, गणुवत्ता इ. वगेळेपण 

नसते. गोलवदंा, लदडंी इत्यादींपासनू कोळ्यांच्या नाचापयांत लनरलनराळ्या गीतांना नतृ्यगीते म्हणता येईल. त्यांत 

गीतांबरोबरच नतृ्यासारख ेपदिेप व कलापणूभ हालचाली वा हातवारे आढळतात हचे त्यांचे वलैशष््टय होय. संगीताच्या 

दृष्टीने हा फारसा महत्त्वाचा प्रकार नाही. 

पोवाडा, लावणी, लनसगभगीत, ओवी, क्रीडागीत, श्रमगीत, अगंाई-पाळणा, संस्कारगीत, कथागीत, धालमभक 

गीत व नतृ्यगीत या लोकसंगीताच्या अकरा प्रकारांचे लववरण येथे संपले. लोकसंगीताचे लवषय-आशयानुसार आणखी 

अनेक प्रकार होऊ शकतील. इतकेच नव्ह ेतर महाराष्ट्ट्रातील वगेवगेळ्या जाती व पोटजाती, त्यांचे लवलवध उत्सव व 

लवधी, व त्यांच्या जीवनात रूढ असलेले लोकगीतांचे संच यांचे पद्धतशीर सविेण िाल्यावर संगीतदृष््टयाही अनेक 

प्रकार नजरेस येऊ शकतील. त्या सवाांचे जेव्हा लववरण होईल तेव्हा महाराष्ट्ट्राच्या लोकसंगीताच्या सांगीलतक 

अभ्यासाने समाधानकारक प्रगती केली असे म्हणता येईल. तोपयांत वरील लववरणाचे महत्त्व लदशा दशभलवणारे म्हणनू, 

व स्थान वानगीदाखल अभ्यासाचे होय. पण तरीही ज े लनष्ट्कषभ नंतर लनघतील ते सवभथा वगेळे लनघतील असे वाटत 

नाही. कारण लोकसंगीताची प्रकृती लिात ठेवनूच सारे लववचेन केले आह.े लोकसंगीताची ही प्रकृती लिात घतेा 

संगीताच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा लनष्ट्कषभ नोंदवावासा वाटतो. तो असा की अलंतम दृष्टीने पाहता 

लोकसंगीताचे सांगीलतक प्रकार ह े त्याच्या सालहलत्यक प्रकारांपेिा नेहमीच कमी राहणार. र्ावर्ावनांच्या छटा, 

वयैलक्तक अनरु्वांची तीव्रता व आलवष्ट्कारिमता या सवाांना लोकसंगीताच्या सामलुहकतेने एक मोठा छेद लदला आह.े 

त्यामळेु त्याच्या आवाक्यात येणारी ‘मन’े अलधक व अनेक पातळ्यांवरची असण े शक्य िाले. पण याचाच एक 

पररणाम म्हणज ेलोकसंगीताच्या सांगीलतक मयाभदा होत. सरुावट, लयबंध, लवस्तारशक्यता इत्यादी बाबतींत या मयाभदा 

जवळ जवळ सवभ प्रकारांत लनरपवादपण ेजाणवल्यालशवाय राहात नाहीत. म्हणनू संगीतदृष््टया पाहता त्याचे प्रकार कमी 

असण ेस्वार्ालवक व तकभ संगत होय. 

लोकसंगीताच्या स्वरूपाचे लववचेन करताना त्यात वाद्यसंगीत कसे नाही व का नाही यालवषयी चचाभ केली 

आह.े वाद्यसंगीताचे प्रकार असण्याचा प्रश् म्हणनूच उद्भवत नाही. या प्रकरणात चचेला घतेलेल्या कोणत्याही 

प्रकारच्या आसपास येतील असे लकंवा त्यासारख े प्रकार लोसंगीतातील वाद्यवादनात असल्याचे आढळत नाही. 

वाद्यवादनाची र्लूमकाच मळुी लोकसंगीतात साथ-संगतीपुरती मयाभलदत रालहलेली असल्याने त्याचे असे स्वतंत्र 

वादनप्रकार लनमाभण होऊ नयेत ह े साहलजकच होय. वाद्यवादन स्वतंत्रपण े होण े याचा अथभ लवशषे प्रावीण्य 

लमळलवण्याचा, एखाद्याने एकच गोष्ट लवशषे कौशल्याने करण्याचा अलधकार प्राप्त करून घणेे; म्हणजचे पयाभयान े
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लशष्टसंगीताच्या लदशने,े कलावतं म्हणनू वगेळे स्थान प्राप्त करून घणे्याच्या लदशनेे वाटचाल करण.े लोकसंगीतात ह े

घडण ेअकल्पनीय आह,े कारण त्यामळेु लोकसंगीताच्या सामलुहकतेला छेद जातो. 

सांगीहतक प्रतीकात्मता व लोकगीते 

सवभ प्रकारांचे सांगीलतक परीिण, लववरण करीत असताना काही प्रश् मनात पनु्हा पनु्हा येत राहतात. 

गीतातील आशय व त्याची चाल यांचे काही लनलित नाते सांगता येईल का? अमकु प्रकारच्या आशयाबरोबर लय व 

स्वर यांच्या लवलशष्ट प्रकारच्या रचना अलनवायभपण े वापरलेल्या असतात असे लदसते का? स्वरगत प्रतीकात्मतचेा 

लोकगीतात आढळ होतो का? लशष्ट संगीतात वीररस म्हणज ेअडाणा इत्यादी राग, करुणरस म्हणज ेआसावरी, र्रैवी 

इत्यादी राग, लकंवा करुण म्हणज ेअलतदु्रत लकंवा संथ व वीर म्हणज े दु्रत अशा तऱहचेी समीकरण े लकंवा संकेत रूढ 

आहते. तसाच लकंवा त्यासारखा प्रकार लोकसंगीतात आढळतो काय? ह ेप्रश् महत्त्वाचे आहते, कारण त्यांमळेु लवलशष्ट 

समाजात कोणते सवभसाधारण सांगीलतक संकेत मान्य िाले आहते याची उत्तरे लमळण्यास मदत होणार आह.े संगीताचा 

र्ावलनक आशय काय? संगीताचा ‘अथभ’ कसा कळतो? त्यात शब्दाथभ व स्वररचना यांचे परस्परसंबंध कसे व्यक्त 

होतात? इत्यादी सांगीलतक सौंदयभशास्त्राच्या प्रश्ांनाही वधेक वचैाररक सामग्री परुलवण्याच्या दृष्टीन ेवरील प्रश् महत्त्वाचे 

आहते. 

या संदर्ाभत लोकसंगीताकडे पालहले की काहीशी चमत्काररक अवस्था होते. समुारे शरं्रावर चालींच े

परीिण केल्यावर सामलूहकता व त्यामळेु रचनांच्या समग्र आवाक्यावर पडलेल्या मयाभदा पालहल्या आलण र्ावलनक 

आशय इत्यादींच्या व्यापकतेशी त्याची तलुना केली की स्वरगत प्रतीकात्मता लोकसंगीतात आह े असे मानण्यास 

परेुसा परुावा आह ेअसे पटत नाही. चालींच्या बाबतीत लोकसंगीतात आढळून येणारा तोच-तोपणा लवलिण प्रमाणात 

सावभलत्रक आह.े त्यात काहीसा सकू्ष्म र्दे करावयाचा तर लयीचे बदल आलण आशयाची जात यांच्या एकत्र अवतारात 

थोड्याफार प्रतीकात्मतेचा आढळ होतो असे तात्परुते तरी म्हणावयास हरकत नाही. याही बाबतीत अलधक लवलवध व 

व्यापक नमनुे शास्त्रशदु्ध पद्धतीने गोळा करण्याची आवश्यकता आह.े जया थोड्याफार नमनु्यांचे संगीतलेखन मलुद्रत 

स्वरूपात उपलब्ध आह,े त्यांचे स्वरूप बऱयाच अथाांनी जजुबीच म्हटले पालहज.े अशा पररलस्थतीत कोणत्याही 

तऱहचे्या ठाम लवधानाला परूक परुावा लमळण े दरुापास्त आह.े नागरी संस्कृतीचे पसारे जीवनाच्या सवभ िेत्रांत व 

दशेाच्या सवभ र्ागांत वाढत असल्याने संकलनाचे काम व लवशे्लषणाचे कतभव्य नीटपण ेपार पाडण ेतातडीचे समजले 

पालहज.े 
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प्रकरि नववे 

लोमकॅ्सचा सगंीत णवचार 

अलॅन लोमकॅ्स हा लवद्यमान लोकसंगीतशास्त्रञांपैकी एक प्रमखु शास्त्रञ होय. ‘एर्थनोमलुिकॉलॉजी’ या 

प्रख्यात मालसकाने वशंसंगीतशास्त्राच्या वाटचालीच्या इलतहासात मलैाचे दगड म्हणता येतील अशा प्रबंधावर दोन 

लटपण ेप्रलसद्ध केली, त्यात लोमकॅ्सच्या प्रबंधाचा उल्लेख व लवचार अवश्यमेव ठरला इतकी त्याच्या लवचारांची महती 

लवचारवतंांनाही वाटते. 

तसे पालहले तर लोमकॅ्सचा लवचार लोकसंगीतशास्त्र आलण सांस्कृलतक मानववशंशास्त्र यांच्या सीमारेषेवर 

वावरतो. कारण, लोकसंगीत म्हणज े काय? त्याची लिणे कोणती? त्यातील प्रकार कोणते? लोकवाद्य े कोणत्या 

प्रकारची असतात? लोकसंगीत व लशष्टसंगीत यांचा परस्पर संबंध काय? इत्यादी खास लोकसंगीतशास्त्राचे म्हणता 

येतील अशा प्रश्ांचा लवचार तो प्रत्यिपणे करताना आढळत नाही. लकंबहुना असेही म्हणता येईल की 

'लोकसंगीतशास्त्राच'े म्हणनू जया प्रश्ांचा वा लवषयांचा उल्लेख करता येईल अशासंबंधी बहुमान्य वा रूढ असलेले 

लवचार व लववरण लोमकॅ्स गहृीतच धरतो. लोकसंगीतशास्त्र जथेे थांबते तेथनू त्याचा लवचार सरुू होतो, असेही 

म्हणण्यास हरकत नाही. पण हा लवचार लोकसंगीताला संगीत म्हणनू जमसे धरूनच होतो व म्हणनू त्याचा पररचय 

करून घेण ेलोकसंगीतशास्त्राच्या अभ्यासकास आवश्यक ठरते. 

गायनातील गणुवत्तचेा तौललनक अभ्यास ह े लोमकॅ्सच्या पद्धतीतील पलहले लवचारसूत्र म्हणता येईल. 

१९४० च्या आसपास जवे्हा लनरलनराळ्या संस्कृलतसमहूांतील लोकसंगीताची ध्वलनमदु्रण ेउपलब्ध होऊ लागली तेव्हा 

जगर्रची लोकगीते ऐकण ेव त्यांची तलुना करणे प्रथमतः शक्य िाले. तुलना करताना लोमकॅ्सच्या असे लिात आले 

की लय आलण चाल ही गीताची अगं े वगळूनही जरी गीताच्या प्रत्यि प्रयोगात उपयोगात आणलेली आवाज-

उत्पादनाची जात व गायन सादर करण्याची पद्धती यांची तपासणी केली तरी सांगीलतक लवर्ाग लकंवा प्रदशे लनलित 

करता येतात. 

या दोन गोष्टींच्या आधारे जगाची जी सांगीलतक प्रदशे-लवर्ागणी होते लतला सध्याची र्ौगोललक वा 

सांस्कृलतक प्रदशे-लवर्ागणी मळुीच अडथळा करीत नाही असेही त्याला आढळून आले. उदाहरणाथभ, आलफ्रकन 

लपग्मी आलण बशुमने वांलशकदृष््टया लर्न्न असनू, वगेळ्या वातावरणात राहत असनू व त्यांमध्ये लकत्येक शतकांत 

सांस्कृलतक दळणवळण नसनूही त्यांच्या गायनशलैीमध्ये साम्य आढळते. तेव्हा गायनशैलींच्या आधारे जगाचा एक 

वगेळा नकाशा बन ूशकतो अशा लनष्ट्कषाभस लोमकॅ्स येऊन पोहोचला. 

१९५३ मध्ये र्मूध्य समदु्राच्या आसपासच्या प्रदशेांतील लोकसंगीताच्या ध्वलनमदु्रणाचे नमनुे जमवीत 

असता लोमकॅ्सने आपल्या लवचारातील पढुचा टप्पा गाठला. स्पेनच्या प्रत्येक प्रांतात त्याला असे लदसले की लग्नपवूभ 

स्त्रीसंबंधाबाबतीत जया प्रमाणात कमीअलधक लनबांध असत त्या प्रमाणात गायनशैलीत बदल दृष्टोत्पत्तीस येई. 

उदाहरणाथभ, दलिण स्पेनमध्ये लैंलगक व्यवहारावरील लनबांध पवूकेडील दशेाइतके कडक असत; आलण तेथे ककभ श, 

उच्च स्वरात, गळा दाबनू आवाज काढण्याची प्रथा लदसे; यामळेु समहूगायन जवळ जवळ अशक्य होई. १९५५ मध्ये 

इटलीतील लोकसंगीताचा अभ्यास करतानाही आवाज-उत्पादनाच्या बाबतीतील गळ्यावरील ताण व लैंलगक 
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व्यवहाराबाबत रूढ लनबांध यांत काही लनलित संबंध असल्याचे त्याच्या ध्यानात आले. साधारणतः १९५९ च्या 

समुारास गळ्यावरील ताणाचे प्रमाण, गायनप्रयोगातील स्वतंत्र गायकांच्या वा गायक संघाच्या महत्तचेे प्रमाण व 

सांलघक गायनात लदसणाऱया एकरूपतेचे प्रमाण या तीन लनकषांचा उपयोग करून, गायनशलैीवर आधाररत अशी 

जगाची प्रदशे-लवर्ागणी करता येते अशा लनष्ट्कषाभस लोमकॅ्स पोहोचला होता. 

लोमकॅ्सने आपल्या लवचारात लोकसंगीताच्या काही स्वरूपलवशषेांचा व एकंदर जीवनसरणीतील काही 

अगंांचा लनलित संबंध असल्याचे प्रलतपादन केले आह े इकडे लि वधेले पालहज.े औपपलत्तकदृष््टया लोकसंगीत ह े

लोकांच्या एकंदर जीवनाचे एक अगं असते ह ेमत अनेकांनी मांडले आह.े पण लोकसंगीताच्या प्रत्यि प्रयोगातील 

काही बाबींच्या एकंदर जीवनसरणीशी प्रत्यि संबंध असल्याचे मत लोमकॅ्सने साधार मांडले व त्याला आजपयांतच्या 

अभ्यासात जोड नाही. लोकसंगीताचा सवाांगीण अभ्यास केल्याने केवळ लोकसंगीतच समजते असे नव्ह ेतर संबंलधत 

लोकसंगीताला पोसणारे लोकजीवनही समजते हा त्याचा दावा काहींसा खळबळजनक वाटला तरी लवचारान्ती 

पटण्यासारखा आह.े गीते ते गायनशलैी, आलण मग गायनशैली ते जीवनसरणी असा संबंध अतटू व लनलित असतो ह े

लोमकॅ्सच्या लवचारांचे सार होय. 

१९६१ मध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनतफे लमळालेल्या मदतीमळेु लोमकॅ्सने आपल्या संशोधनाला प्रकल्पाच े

स्वरूप लदले. लोकगीतांच्या प्रयोगांचे अनरु्वसंबद्ध अगंांच्या द्वारे असे वणभन करावयाचे की जयामळेु संस्कृलत-

संस्कृतीतील गीतांचे संच एकत्र आणता येतील, तलुनात्मक दृष्टीने तपासता येतील. कोणत्याही गीताच्या कोणत्याही 

अगंाचा अभ्यास केला तरी त्याचा लनष्ट्कषभ आकृलतबद्ध करता येईल अशी तजवीज करण्याचेही ठरलवण्यात आले. 

कारण यालशवाय पाहतािणी एखाद्या गीताची शैली व शलैीवरून पढुील सामालजक लनष्ट्कषभ वगरेैसंबंधी लवचार करणे 

दलुभर् िाले असते. जगातील अनेक संगीतपद्धतींमधील सुमारे ७०० उदाहरण े घऊेन, त्यांचे परीिण करून प्रत्यके 

गीताच्या लवशे्लषणासाठी गीताला लकती व कसे खाने असतात असे कल्पाव ेव त्यांचे अकंन कसे कराव ेयालवषयीची 

पद्धत १९६६ च्या समुारास तयार िाली. याच वळेी जया लनष्ट्कषाांना लसद्धांतांची पात्रता आह ेकी नाही याचे संशोधन 

करावयाचे त्यांची लसद्धांतपवूभक मांडणी लोमकॅ्सने कोलंलबया लवद्यापीठाच्या कॉनरॅड आरेन्सबगभच्या साहाय्याने 

पढुीलप्रमाण ेकेली. 

(१) स्वतंत्र गीतगायक असणे याचा अथभ संबंलधत समाजात मोठ्या प्रमाणावर कें द्रीर्वन िालेले असते. पढुारी वा 

मखु्य गायक नसताना गीतप्रयोग होण ेयाचा अथभ समाजात राजकीय सत्तचेी सोपानपरंपरा फार साधी, लबनगुतंागुतंीची 

असण.े 

(२) एकरूप संघगायन संघलटत समाजात, व या लवरुद्धची अवस्था लवघलटत वा व्यलक्तप्रधान समाजात आढळते. 

समाजाचे मोजमाप त्याच्या गायनशलैीवरून घ्यावयाचे असे लोमकॅ्सच्या पद्धतीचे उलद्दष्ट ठरून, ही पद्धत 

म्हणज ेएक स्वतंत्र अभ्यासशाखा आह ेअसाही लनष्ट्कषभ (लतची व्याप्ती पाहून) काढण्यात आला. या अभ्यासशाखसे 

‘कँट्रोमलेट्रक्स’ असे नाव नक्की करण्यात आले. समाजातील सामालजक संस्था आलण त्याच्या घटकांतील परस्परसंपकभ  

यांच्या सवभसाधारण वलैशष््टयांचे प्रलतलबंब त्याच्या लोकगीतांच्या प्रयोगात आढळते असा या शास्त्राचा मलूर्तू लसद्धांत 

म्हणता येईल. 

१९७० पयांत अनदुान लमळून जवे्हा हा प्रकल्प एका अथाभने परुा िाला तेव्हा तो संगीतशास्त्रञ, र्ाषाशास्त्रञ, 

मानववंशशास्त्रञ, संख्याशास्त्रञ, प्रोग्रॅमसभ, आलण हालचालींचे लवशे्लषण करणारे, या सवाांच्या मदतीने परुा करण्यात 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 93 
 

आला, हा एक नोंदण्यासारखा लवशषे होय. गीत ही अनेक पातळ्यांवर साधली जाणारी संपकभ लक्रया असनू त्यात 

अनेक पद्धतींच्या इशारती एकाच आवाहक संदशेात एकत्र येत असतात. अनेक शास्त्रञांच्या या एकत्र प्रयत्नामाग ेही 

जाणीव होती. कोणत्याही गीताच्या प्रयोगात नतृ्याची तत्त्वे, र्ाषणातील चढउतार, नाट्यातील एखादी र्लूमका जण ू

पार पाडत असल्याचे सवभ व्यवहारात असलेले सकू्ष्म अंग, सामालजक व्यवस्था लावण्याचा प्रयत्न लवलधपवूभक आलण 

र्ावलनक संपकभ  साधण्याची लक्रया, या साऱयांचे मलेन होत असल्याने यांतल्या कोणत्याही घटकाचे सटेुपण ेबोधन होत 

नाही. परंत ुगीताची शलैी समजण्यासाठी व लतचे वगीकरण कळण्यासाठी गीताच्या सवभ पातळ्यांवर लनयंलत्रतपण ेलि 

कें लद्रत करण े आवश्यक असल्याने अनेक ञानशाखांच्या अभ्यासकांनी एकत्र येण े जरूर ठरते. गीतावलंबी 

समाजसंस्कृतीमापन करण्याच्या प्रयत्नात हा घाट जमलवला गलेा. लोमकॅ्सच्या कायाभचा हा एक लवशषे गणु होय. 

लोमकॅ्सने आपल्या अभ्यासात वाद्यसंगीताचा समावशे केलेला नाही. कारण सरुुवातीसच त्याने अस े

ठरलवले की गाण,े गायन करण े ह े सावभलत्रक लिण आह.े वाद्यसंगीत मात्र परोदू्भत लदसते; ते गायनामळेु उद्भवते. 

त्यामळेु गीताइतके वाद्यवृदंाचे तपशील न पाहाता, गायल्या जाणाऱया गीताशी वाद्यवृदंाचे लयीबाबत नाते काय, तसेच 

सामालजक दृष््टयाही वाद्यांचे गीतांशी संबंध कोणत्या प्रकारे प्रस्थालपत होतात एवढ्यापरुता लोमकॅ्स व त्याच्या 

सहकाऱयांनी आपला अभ्यास मयाभलदत ठेवला. परंत ुलनरलनराळे वाद्यवृदं, त्यांतील वाद्य,े त्या वाद्यांची रचना, त्यांतील 

प्रतीकात्मता इत्यादी बाबतींत जो तपशील लललखत वा मलुद्रत स्वरूपात लमळाला तो एकत्र करून, काँप्यटुरच्या साह्याने 

कोणत्या वाद्यांचा व वाद्यवृदंांचा प्रसार कोणत्या प्रदशेात िाला आह े याचे एक लचत्र तयार करण्यात आल.े ७७५ 

संस्कृलतगटांचे परीिण या पद्धतीने करण्यात आले. या पाहणीतनू हाती लागणारे लनष्ट्कषभ गीतावलंबी 

समाजसंस्कृलतमापनाशी जळुते आहते असे लोमकॅ्सने नोंदले आह.े एका नकाशावरून असे लदसते की जया प्रदशेातील 

वाद्यवृदंात कंलपततंत्री वाद्य ेमहत्त्वाची र्लूमका बजावताना आढळतात त्या प्रदशेाशी पौवाभत्य संस्कृतीचा संबंध बहुधा 

बराच आलेला असतो. आलण लशवाय या प्रदशेात लस्त्रयांनी लववाहपवूभ लैलगकं संबंध ठेवण्यावर कडक बंधने असतात 

असेही लदसनू आले. कंलपततंत्री वाद्य ह ेअ-लक्रयाशील स्त्रीत्वाचे प्रतीक होय या सॅक्सच्या म्हणण्यास वरील परुाव्याने 

पषु्टी लमळते, अशी लोमकॅ्सची या संबंधात लटप्पणी आह.े 

लोमकॅ्स-लवचारात गीताच्या गायनात वा प्रयोगात कोणते स्वर वा व्यंजने कोठून लनमाभण केली जातात 

याचाही अभ्यास होतो. या तऱहनेे जमलवलेल्या परुाव्याचे काँप्यटुरी लवशे्लषण अजनू परेु िालेले नाही. तरीही हाती 

लागलेला व लोमकॅ्सने नोंदलेला एक लनष्ट्कषभ असा की गायल्या जाणाऱया कलवतेत उच्चारणाचे लकती र्दे एखादी 

संस्कृती ससंुगतपण ेउपयोगात आणते यावरून त्या संस्कृतीच्या कमीअलधक गुतंागुतंीच्या स्वरूपाचे अदंाज बांधता 

येतात. अनेक र्ाषाकुले, अनेक बोलीर्ाषा, आलण तरीही एक संस्कृती असलेल्या र्ारताच्या बाबतीत या पद्धतीच्या 

अभ्यासाचे लनष्ट्कषभ फार वधेक ठरतील यात शकंा नाही. 

ध्वनींचे स्वरूप व ध्वनींच्या उच्चारणाच्या पद्धती यानंतर अथाभत गीताच्या पाठाचा, संलहतेचा क्रम लागतो. 

संस्कृतीच्या लजव्हाळ्याच्या बाबींना गीतात अथाभतच जागा लमळणार. गायल्या गेलेल्या शब्दांनी कोणत्या संकल्पना 

व्यक्त होतात याची ओळख पटवनू घणे्याची व मग तलुना करण्याचीही एक पद्धत तयार केली गलेी. अथाभत प्रत्येक 

संस्कृतीनसुार संकल्पनांच्या माग े असलेली अथभघनताही वेगळी असते याचीसदु्धा दखल घतेली गलेी. संकल्पनांचे 

लवशे्लषण करून त्यामागील अथभघनतेतील फरकांचे, र्देांचे मापन करण्यात पनु्हा काँप्यटुरची मदत घणे्यात आली. 

र्ाषाशास्त्रीय अभ्यासात अलतररक्ततेची संकल्पना मान्य िाली आह.े आपण बोलतो त्या प्रत्येक ध्वनीतनू अथभप्रतीती 
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होते असे नाही. अशी प्रतीती िालीच पालहज ेअसा बोलणाऱयाचा आग्रह नसतो व ऐकणाऱयाचाही. गीताबाबत त्याचे 

लघतु्व आलण त्यातले पनुरावतृ्त र्ागांचे मोठे प्रमाण लिात घतेा हचे र्ाग त्या संस्कृतीतील सवभमान्य असलेल्या 

आशयाला व्यक्त करतात ह े उघड आह.े म्हणनूच लोमॅक्स-पद्धतीत ह े ‘अलतररक्त’ र्ाग अभ्यासासाठी लनवडून 

गीताच्या जन्मदात्या संस्कृतीतील गार्ा जतन करणारे म्हणनू र्ाषांतररत केले गेले. मग त्यांचे लवशे्लषण चाल ूिाले. 

अशा लवशे्लषणातनू हाती लागलेला एक लनष्ट्कषभ लोमॅक्सने नोंदला आह.े जयावर आघात आह ेअशाच (कलवतेतील) 

शब्दांची जरी मोजणी केली तरीही इगं्रजी लोकगीतांचे योग्य असे संकल्पनात्मक लवशे्लषण होते. म्हणज ेर्ाषचेे ञान 

नसतानाही आघात नीट दशभलवणाऱया मापक यंत्राच्या साहाय्यानेही या गीतात कोणत्या संकल्पना महत्त्वाच्या म्हणनू 

अतंर्ूभत िाल्या आहते याचा बोध होऊ शकतो. 

गायनशलैींच्या अभ्यासात लयबद्ध रचना व त्यांचे अथभपणूभ उपयोग यांचा अन्वय नेमकेपण ेलावण ेह ेकाम 

लोकगीतांच्या संदर्ाभत फारच अवघड आह.े तालांच्या उपयोगापेिा लयीच्या िटपट पण सकू्ष्म बदलांवर र्र दणेाऱया 

लोकगीतांबाबत असे होण ेसाहलजक होय. या समस्येचा अभ्यास करताना लोमकॅ्सचा लवचार शारीर हालचालीद्वारे 

अथभसंक्रमण साधणाऱया नतृ्याकडे वळला आह.े आपल्याबरोबर इतर माध्यमाद्वारा लदल्या जात असणाऱया इशारतींना 

शारीर हालचाली नेहमी समांतर असतात या लसद्धांताचा लोमकॅ्स-लवचारात म्हणनूच उपयोग करून घतेला गलेा. 

यातनू नतृ्यावलंबी समाजसंस्कृलतमापनाचा- कॉररओमलेट्रक्सचा- जन्म िाला. कोणताही आशय कसाही व्यक्त करीत 

असता शरीराची लवलशष्ट हालचाल होते. ही हालचाल शरीराच्या लनरलनराळ्या अवयवांत कमी अलधक प्रमाणात 

लवर्ागली जात असते. हचे प्रमाण पढुे त्या त्या संस्कृतीचे ज े नतृ्य असते त्यातही प्रलतलबंलबत होते. फक्त त्यात 

आकृलतमयता अलधक लदसते. एखाद्या संस्कृतीचे नतृ्य म्हणज ेत्या संस्कृतीने मान्य केलेल्या नेहमीच्या व्यवहारातील 

शारीर हालचालींचे अलधक आकृलतमय, रचनाबद्ध स्वरूप. गायनशलैीमध्ये जवे्हा जवे्हा व जया कारणांनी व्यालमश्रता 

आढळते त्यालाच संवादी असे त्याबरोबरच्या नतृ्याचे वा हालचालीचे स्वरूप असते असा लोमकॅ्सचा तात्परुता 

लनष्ट्कषभ आह.े 

गायनशलैीचा जो एक नवीन र्गूोल लोमकॅ्स पढुे मांडतो त्यावरून मानवाच्या मखु्य स्थलांतरांचा मागोवा 

घतेा येतो आलण ऐलतहालसक काळापासनू जगाची जी सांस्कृलतक लवर्ागणी िाली आह े लतचा एक नकाशाही हाती 

लागतो. गायनशैली व समाजघटना यांचा अलतशय प्रत्यि असा अतंगभत संबंध असतो. एरवी लिात न येणाऱया 

ताणतणावांचे दशभनही गायनातून होऊ शकते. सहजासहजी दृष्टोत्पत्तीस न येणारे शरीररक व मानलसक तणाव वा शक्ती 

यांचा आलवष्ट्कार गीतांत होत असतो. लोकांचे गायन त्यांच्या जीवनासारख े असते. लोमकॅ्सच्या लवचारात 

मानववंशशास्त्रञांना फारसे नवीन काही वाटणार नाही. पण संख्याशास्त्रीय व अनुर्वजन्य परुाव्याचा एवढा मोठा व्यहू 

लोमकॅ्सपद्धतीमळेु उर्ा राहतो की सांस्कृलतक लवचाराला एक नवीन र्क्कम पाया लमळाल्यासारख ेहोते. 

लोमकॅ्सने दोनश ेतेहतीस संस्कृती तपासल्या. त्यात त्याला छप्पन्न सासं्कृलतक प्रदशे आढळले. या सवाांना 

तो जगाच्या सहा लवर्ागात बसलवतो. सवभ लवर्ागांत गायनशलैी सहा गोष्टींबरोबर बदलते असे त्याला आढळले. 

उत्पादनिमतेची मयाभदा, राजकीय प्रगती, वगभर्देांचे स्वरूप, लैंलगक व्यवहारातील लनबंधांचा कडकपणा, परुुष-स्त्री 

यांपैकी कुणाचे व लकती वचभस्व आह ेयाची पातळी, सामालजक एकसंधतेची प्रत या सहा गोष्टींबरोबर गायन शैलीही 

बदलते असा त्याचा लनष्ट्कषभ आह.े गायनशलैीतील बदल जया सदतीस अगंांत लदसनू येतात त्यांचे लववचेन पवूी केलेच 

आह.े या सदतीस अगंांना तेरा शक्यता अस ूशकतात. या दोहोंतनू उपलब्ध असते ते गीताचे ‘प्रोफाईल’ असते असे 
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लोमकॅ्स लचत्रमय पद्धतीने सांगतो. जीवनसरणीतल्या जया गोष्टींचा लोमकॅ्स लनदशे करतो त्यांतल्या प्रत्येकीचा 

गायनशलैीतील प्रायोलगक वलैशष््टयांशी प्रत्यि संबंध तो प्रस्थालपत करतो, हा त्याच्या प्रलतपादनातला अलतशय वधेक 

र्ाग होय. त्याच्या लवचारांची लदशा काय व पद्धती काय ह े मळुात वाचनू पाहण े अलधक श्रेयस्कर. त्याच्या 

लनष्ट्कषाांइतकेच त्याचे लववरण महत्त्वाचे आह.े गीताच्या अतंरंगाशी प्रत्यि जाऊन लर्डणारे त्याचे काही लनष्ट्कषभ 

नमनु्यादाखल खाली लदले आहते. 

१) जया समाजाचे उत्पादन साध्या सरळ पद्धतीने होत असेल (म्हणज ेनांगराने शतेी इ.) त्यांच्या गीतांत पाठावर र्र 

असनू गाणी स्पष्ट असतात, त्यांत सचूकता इ. कमी. उलटपिी जया समाजात उत्पादनपद्धती व्यालमश्र असेल (म्हणजे 

यांलत्रक शतेी, उद्योगीकरण इ. र्रपरू) त्यांची गाणी छोटी, पनुरावतृ्ती असलेली व सचूक असतात. 

२) जया समाजात सामलूहक काम ेकरण्याची पद्धत अलधक असेल; कुटंुब, कुळी इ. संस्था पक्क्या लवणीच्या असतील, 

तेथे समहू गीते अलधक असतात. 

३) समाजात परुुष वा स्त्री यांचे वचभस्व जया प्रमाणात स्पष्ट असेल त्या प्रमाणात परुुष वा स्त्री यांचा आवाज गीतात 

रेकून लावला जातो. 

४) जया समाजात दोन वषाांखालील मलुाबाबत नाक, कान, ओठ टोचण;े सुंता इ. करणे; डोके, हातपाय वा शरीर 

वारंवार दमुडण,े वाकलवण े इ. प्रकार केले जात असतील त्या समाजातील मलुात मोठेपणी शोध घणे्याची प्रवतृ्ती 

अलधक असते व याचा असर गीताचा पल्ला अलधक असण ेव त्यात आघात जास्त असण ेयांत लदसतो. 

आधी म्हटल्याप्रमाण े ह े नमनु्यादाखल म्हणनू नोंदलेले लनष्ट्कषभ आहते; आलण लनष्ट्कषाभपेिाही त्यासाठी 

वापरलेली पद्धत महत्त्वाची आह.े लोकगीतांकडे बघण्याची एक नवीन दृष्टी लोमकॅ्सच्या लवचारांमळेु अभ्यासकाला 

लमळते. ददुवैाने र्ारताचा लवचार लोमकॅ्सने अगदीच नावापरुता केला आह.े त्याने लनवडलेल्या गीतांलवषयी दमुत अस ू

शकेल, त्याने जगाचा जो मडोकप्रणीत सांस्कृलतक नकाशा पायार्तू म्हणनू मळुात वापरला त्यालवषयीही वाद अस ू

शकेल. पण तरीही अनेक शास्त्रांच्या आधारे व अनेक संस्कृतींचा मागोवा घेत अभ्यास करण्याचा लवषय म्हणनू त्याने 

लोकगीताकडे पालहल्याने लोकगीतांचा अभ्यास म्हणज ेगरं्ीरपण ेकरण्याचा अभ्यास आह ेयाची जाणीव होईल. 
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प्रकरि दिावे 

स्वरलेखन आणि णवशे्लषि 

 

नवव्या प्रकरणात जया लोकसंगीतप्रकारांची चचाभ केली आह ेत्यांचे स्वरलेखन दऊेन आवश्यक तेथे लववरण 

करण्याचे या प्रकरणात योलजले आह.े शक्यतो लदलेली उदाहरण ेअस्सल असावीत अशी काळजी घतेली आह.े मलुद्रत 

उदाहरणांचा मळू संदर्भही परुलवला आह.े जया लठकाणी उदाहरणाच्या स्वरलेखनात काही त्रटुी आह ेअशी शकंा आली 

तेथे अशा शकेंची कारणहेी स्पष्ट केली आहते. खाली लदलेली सवभ उदाहरण ेकोणकोणत्या पररलस्थतीत जमलवली गेली, 

गायक-वादक कोणकोण होते व त्यांचे वय, लशिण काय इत्यादी मालहती ददुवैाने उपलब्ध नाही, कारण 

लोकसंगीतशास्त्राच्या पद्धतीनुसार संकलन िालेले नाही. पढुे होणारे संकलन कशा प्रकारचे असाव े यालवषयीचे 

लववचेन आधीच्या प्रकरणांतनू येऊन गलेेच आह.े दसुरीकडे मलुद्रत िालेले स्वरलेखन येथे र्ातखंडे-पद्धतीचा अवलंब 

करून लदलेले आह.े 

पोवाडा 

शब्द :  जसा रंग श्रीरंग खळेले वृदंावलन द्वापारांत । तसा रंग श्रीमतं खेळले कललयगुात अलत आदरांत ॥ ध.ृ ॥ 

(चाल बदलून) महावीर महादजीबावा हुजरुातीचे । आणलुन मरातब बाच्छाई वलजरातीचे ॥ 
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संदभि : य. न. केळकर, ऐहतिाहसक पोवाडे, र्ारत इलतहास संशोधन मडंळ, १९२८, प.ृ ५००. 

टीप : मळू स्वरलेखनात ताल लदलेला नाही. (सवभ पोवाड्यांचा ताल केरवा लकंवा धमुाळी असे प.ृ ५१८ वर सांलगतले 

आह.े) पण पोवाड्याच्या पाठावरून ताल लनलित होऊ शकतो. अवग्रह लचन्हांच्या जागी पोवाडे गायक नसुता ‘आ’ 

म्हणत नाहीत, त्यात ‘हा’ चा अशं असतो. या पसु्तकात एकंदरीने १७ पोवाड्यांचे स्वरलेखन चालीपरुते केले आह.े 

पोवाड्यांची सरुुवात ध़, लि, सा यांसारख्या स्वरांनी होते व अनेक कडवी चाल तीच असते. चालीचा पल्लाही फार 

नसतो. कथनात्मक व वीररसात्मक अशा स्वरूपाच्या गीतांत चालीबाबत तोच-तोपणा, लयीबाबत दु्रतता व 

म्हणण्यात आघातांचे प्राचयुभ स्वार्ालवक होय. 

लाविी (बैठकीची) 

चाल : घोडा बावरा लशपाई मोहरा स्वार िाला घोडा ढवळा जी, अगबाई 

र्र चालीवर दौडत आला पीळ लमशाला नामी लपळला जी, अगबाई 

 
संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र संग्रह 

टीप : ही पठे्ठ बापरूावाची लावणी बैठकीची मानण्यात सांगीलतक खणुा दोन :- ही मध्यमाला ‘सा’ करून म्हटली जाते 

व अदध््याच्या अगंाने जाणाऱया लत्रतालात आह.े ताल सरुू होण्याआधीची तान टप्प्याच्या अगंाची आह ेहहेी लिात 
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घणे्यासारख े आह.े ढोलकी मात्र दगुणीत वाजत राहते. ही लावणी पोवाड्यापासनू दरू सरकलेली व ख्यालटप्प्यास 

जवळची आह.े या लावणीच्या गायनात पढुे माफक प्रमाणात पण आलाप म्हणता येतील असा लवचार केलेला आह.े 

यमनकल्याणच्या आसपास वावरणाऱया गायकीत आवाज लावण्याची पद्धत खटकेबाज व शब्द टाकण्याची पद्धत 

ठसकेबाज आह.े शब्दांकडे, त्यांच्या नादांकडे लि खचेनू घणे्याची प्रवतृ्ती आह.े कथनात्मक पोवाड्यात शब्दाच्या 

अथाभला श्रोत्यांच्या समोर ठेवनू पढुे चालण्याची वतृ्ती लदसते तर या लावणीत शब्दाच्या अथाभद्वारे र्ावसचून करण्याची 

प्रवतृ्ती आह.े 

लाविी मिानंदेची 

शब्द : 

काश्मीर दशेामध्ये महापत्तन नंदीग्राम । सती वारांगना मनोरमा महानंदा नाम 

लकती हो मानी रूपसंदर खाण रतनाची । र्लुले सरूव ेर्पू कलव महाजन वतनाची 

 

संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र संग्रह 

टीप : ही लावणी कथनाची. म्हणनू लहचे चलन उघड उघड पोवाड्यासारख ेआह.े दु्रत लय. प्रांगणीय प्रयोग म्हणनू 

उच्चारात आघातपूणभ ‘ह’ पषु्ट्कळ. चाल साधी व पनुरावतृ्त. कथेतले टप्पे गाठले जातील तेव्हा ‘जी जी’ चे सामलूहक 

गायले जाणारे ध्रपुद. तणुतुण ेव ढोलकीची साथ. आलापाचा वासही नाही. पोवाड्यापासनू जवळ म्हणज ेख्याल इ. 

पासनू दरू. 

 

हनसगिगीते 

लनसगभगीते मखु्यतः पावसाळ्यालवषयी आढळतात. सजभनालवषयी मानवाला वाटणाऱया अनालदअनंत 

आकषभणाचाच हाही पररणाम असावा.56  

वर उल्लेलखलेली गीते ‘बारमासी’ स्वरूपाची नाहीत. ती जया चपखल पद्धतीने तालात बसलवली आहते तीही 

स्वार्ालवक वाटत नाही. सरुावटीतील लशष्ट संगीतातले पावसाळ्याबरोबर मल्हारचे सरू इ. संकेत मळुीच आढळत 

                                                           
56 डॉ. सरोत्यजनी िािर, लोकसोंगीत, प्रत्यसद्धी हवभाग, महारािर  र्ासन, १९६२, पृ. ११३. 
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नाहीत. लयही फारशी वलैशष््टयपणूभ नाही. खाली लदलेले उदाहरण नावापरुते बारा मलहने म्हणता येईल. त्याचा 

ऋतचुक्राशी संबंध नाही. 

शब्द :  अलश्वन मास हो साजणी । लवनवी पतीलागोनी । तमु्ही जाता का टाकोनी । कोणाला लनरवनूी । 

म्हणनू लागली चरणाला । हरी परदशेा गलेे । बरवा महूुतभ पालहला ॥ 

कालतभक मास हा लवष्ट्णचूा । पवभकाळ पणु्याचा । संगम र्रलासे गगंचेा । मळेा नरनारीचा । 

गाती सुंदरा न्हायाला । हरी परदशेा गलेे । बरवा महूुतभ पालहला ॥ 

सासाहि  सारेग  रे  साहिसा ।   गगग   रेग  मगरे   । 

अहिन   माऽस िो साजिी  । हवनवी पतीलागोनी । 

हीच चाल आलटून पालटून पढुच्या सवभ चरणांना. 

संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र 

 

ओवी 

आधी म्हटल्याप्रमाण े हा एक अलतशय लवलचक असा रचनाप्रकार आह.े सवभ तऱहचे्या आशयांशी, 

लक्रयांशी ओव्या संलग्न आहते. ओवीचा लवलचकपणा लिात घतेा लतच्याबरोबर ताल असण ेअवघड आहे; तालात 

ओवी म्हणण े ह े लतच्या प्रकृतीशी लवसंगत आह.े जया धनगरी इ. ओव्या तालात असतात त्यांत एक तर कथा 

सांलगतलेली असते व दसुरे म्हणज,े त्यांत ताल जया वळेी लदला जातो त्यानंतर बराच काळ तो दाखलवला जात नाही. 

तालाचे असे मधनू मधनू असण ेतालाच्या प्रकृतीशी लवसंगत आह.े 

शब्द :  पलहली मािी ओवी । पलहला मािा नेम ।  

  तळुसी खाली राम । पोथी वाचे ।। 

सासारे   सारे    गरे    ।   ..........................     ।   रेरे  सासा ।। 

पहिली मािी ओवी । (पहिल्या तीन ओळींना सारखी चाल) । पोथी वाचे ।। 

शब्द :  ॐ नमोजी हरंेबा । आठवलुन तिुी स्वरूपशोर्ा ।  

सकलालद त ूप्रारंर्ा । वदंन र्ाव ेकरीतसे ।। 

 ग   गगग    रेगग ।   गगगग    रेग   रे ग ग   रे रे   ।  गग ग ग  ग  रे ग ग । सारेरे   गरे  गरेसासा  ।। 

ॐ नमोजी िेरंबा । आठवुहन तुिी स्वरूपशोभा । सकलाहद तू प्रारंभा । वंदन भावे करीतसे   ।। 

संदभि : G. H. Ranade, Hindustani Music: Its Physics & Aesthetics, Popular Prakashan, Reprint 

1971, p.191 
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घाण्याच्या ओव्या (लग्नाच्या वळेच्या) 

शब्द : जात्या ईशवरा । तुला सपुारी बांलधली । नवरी हळद लागली । 

           जात्या ईशवरा । तुला तांदळुाचा घास । नवरी मोलतयाचा घोस । 

ध़सा  रेग सारे गरेसा । सासा ध़सारेग  हि  सा रे ग  । प़-हि हिसाहि   सारेसा । 

जाऽत्याऽ ईशवऽरा  । तुला   सुऽ पाऽ  री बांहधली । नव् री   िळद   लागली । 

 

संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र संग्रह 

टीप : ही ओवी रचनेच्या दृष्टीने साडेतीन चरणी ओवीपेिा लनराळी आह.े प्रथम एक अधाभ चरण व मग दोन पणूभ हा 

क्रम लिणीय. चालीत कोमल स्वर. 

 

क्रीडागीते 

फुगडीचे गािे 

शब्द :   १ एक र्ईु सारव ूसारव ू २ पांच खडे मांडू मांडू ३ एक खडा मोठा मोठा ४ सई आली पोटा पोटा 

५ सईच्या कानी बगुड्या बुगडया ६ आम्ही खळूे फुगड्या फुगड्या  

७ फुगडी फुल्लेदार ८ र्ाई लकल्लेदार 

९ नणदंा मोकाशी १० जावा कोल्हारी ११ हरर्ऱयाच्या घाटा १२ माझ्या फुगडीला ताठा 

१३ बार्ळीची साल १४ मािा कंबरपट्ा लाल १५ मेंदीची साल १६ मािी पाची बोटे लाल 

गऽ  गग  रेग  मग   रेऽसाऽ 

एक् भुई साऽ रूऽ   साऽरूऽ  (हीच चाल १ ते ६ ओळींपयांत) 

सा सा  रेसा  साऽऽसा 

फुग् डी फुल्ले दाऽ ऽर    (हीच चाल ७ ते १० ओळींपयांत) 

 रे  रे   रे सा   ध़ध़     सारे    रे       गरे   सा प़ 

िर् भऱ्याच्या घाटा  माझ्या फुग् डीला ताठा (आलटून पालटून अशी चाल शवेटपयांत) 

संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र संग्रह. 

टीप : पसु्तकांवरून पाहता ओळी ७ ते १६ वगेळ्या गाण्यात आढळल्या. ध्वलनमदु्रणात मात्र सवभ ओळी एकाच 

गाण्यात. 

 

खेळाचे गािे 

शब्द :   १ तिुी मािी पालखी २ रामाची जानकी ३ पगडा फू बाई पगडा फू 

४ गलेे एका शेता ५ लवसरले कोयता ६ पगडा फू बाई पगडा फू 

७ गलेे एके लवलहरी ८ लवसरले दोरी ९ पगडा फू बाई पगडा फू 
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ताल : केरवा 

 रे रे   रे रे     रे  सा    |  रे रे सा   रे   सा |  सा  रे  ग   गरे  | सा सा सा | 

तुिीमािी पाल् खी | रामाची जान् की | पग् डा फू बाई  | पग् डा फू  |   (पढुे चाल तशीच) 

 

हिम्मा 

शब्द : बारा बैलाची लागली िोंबी ग लागली िोंबी | लतथे मािा लहरा ग हारपला ग हारपला |  

धाकट्या दीराला सांपडला ग सांपडला | धाकट्या दीरान काय माि केलं ग | काय माि केलं 
 

साहि  | सारेऽ सा   रे    सा  | सारे  सा  रे   सा  | साऽ प़ऽ | 

बारा   | बैलाऽची लाग् ली | िोंबी ग लाग् ली | िोंऽबीऽ| 

| सासा हिहि  सारे सा | रे  हिसारे  सा | रे  सासाप़ऽ | 

|  हतथे  मािा हिरा ग | िाऽरपलाऽ ग | िाऽरपलाऽ  | (बाकीच्या ओळींची चाल वरीलप्रमाणे) 

 संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र संग्रह 

 

िादग्याचे गािे 

शब्द : माझ्या माहरेचा वदै्य आणा बाई वैद्य आणा 

  प़हि   हिहिसाप़  सारे   सारे   गग   सारे   सा-प़- 

माझ्या  मािेरचा   वैद्य आिा बाई   वैद्य आऽिाऽ 

संदभि : G. H. Ranade (उलन.) 

टीप : क्रीडागीतांचा सहज जाणवणारा लवशषे म्हणज ेत्यांत लनलितपण ेआढळणारे लयीचे बंध. या लयीच्या बंधांना 

ताल म्हणनू टाकण्याचा मोह लनदान शास्त्रीय संगीताच्या अभ्यासकांना होण्याचा संर्व आह.े पण केवळ मात्रांच्या 

संख्येवरून लोकगीतांत आढळणाऱया लयबंधांना तेवढ्याच मात्रा असणाऱया तालांच्या साच्यांत बसलवण ेयोग्य नाही. 

कारण तालांना अतंगभत खाने असतात व त्यांची वजनेही वलैशष््टयपणूभ असतात. लोकगीतांतील लयबंधांबाबतची 

मोडणी वगेळी लदसते. उदा. पलहल्या फुगडीच्या गाण्यात १ ते ६ ओळींच्या मात्रा बारा िाल्या तरी त्याचे लवर्ाग 

४+४+४ असे पडतात व वजन मात्र कोणत्याही (शास्त्रीय) तालाचे नाही. त्याच गाण्यात ७ ते १० ओळींचे व ११ ते 

१६ ओळींचेही वजन केरव्याचे वजन आह.े दसुऱया खळेाच्या गाण्याचे वजन केरव्याचे आह.े लतसऱया लिम्म्याच्या 

गाण्याच्या मात्रा चौदा असल्या तरी त्याचे लवर्ाग ६+४+४ असे पडतात. अशा पररलस्थतीत लोकगीतांना लयबंध 

असतात पण त्यांच्या वणभनास तालाची र्ाषा व संकल्पना वापरण े चकू आह,े ह े लिात ठेवायला हव.े 

स्वरलेखनाबाबत आणखी एक ध्यानात घणे्यासारखी गोष्ट अशी की सवभ स्वर नेहमी दशभलवल्याप्रमाण ेम्हटले जातातच 

असे नाही. दाखलवलेल्या स्वरस्थानांच्या आसपास प्रत्यि प्रयोगात वापरलेल्या स्वरांची स्थाने असतात. 
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श्रमगीते 

श्रमगीतांचा चांगला नमनुा लमळाला नाही.  

आधी स्पष्ट केल्याप्रमाण ेकायभगीतांमध्ये पाळण्याचा समावशे होऊ शकतो. 

 

शब्द : बाळा जो जो रे | लनज बाळा लस्मतहासा वेल्हाळा | 

लकंवा 

बाळा जो जो रे | कुलर्षूणा दशरथनंदना | लनद्रा करी बाळा |   

१ पाळणा लांबलवला २ अयोध्येसी ३ दशरथाचे वशंी ४ पतु्र जन्मले 

५ हृषीकेशी ६ कौसल्येच्या कुशी ७ बाळा जो जो रे 

हिसारे   म   रे   | सा ऽऽऽ  |   मरे   म   प  |   मप  ध  पम  पम |  रे   साहि  हिसारे  | म   रे   | सा ऽऽऽ  |    

बाऽळा जो जो  |  रे  ऽऽऽ  |  हनज बा ळा |  हस्मत िा साऽ वेऽ | ल्िा ळाऽ  बाऽळा | जो जो |  रे  ऽऽऽ  |   

(पलहल्या व चौर्थया ओळीस चाल तीच) 

हि सारे   ग ग रे सा  | हिसाहिसारे   | रेग म  गरे  गरे   रे साहि 

पाळिा लांबवीला | अयोध्येऽ सी | दश र थाऽ चेऽ  वं शीऽ 

(याचप्रमाण ेपढुील ओळी. पलहली व सातवी ओळ सारखी) 

संदभि : मुबंई लवद्यापीठ संगीत कें द्र संग्रह 

टीप : सवभ पाळण्यांत स्वरांचा पल्ला मध्य सप्तकाच्या आसपास असण ेस्वार्ालवक. ताल अथाभतच अस ू शकणार 

नाही. पलहल्या दोहोंच्या चालींत सारंग रागाचा र्ास होतो. 

 

संस्कारगीते 

संस्कारगीतांचा वगभ स्त्रीगीतांत मोठा आह ेह े पवूी पालहले आह.े जन्मापासनू प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर 

धमभलवधी व त्याबरोबर संस्कार यांची वदी लागलेली आह.े संस्कारगीतांत बहुतेक वेळेस संस्काराचे वणभन दवे-दवेतांना 

नालयका कल्पनू केलेले आढळते. रुखवत कृष्ट्णाचे होते व न्हाणोली रखमाई होते. नागपंचमीची गाणी इत्यादींचा 

समावशे याच वगाभत होतो. लनरलनराळी व्रतवकैल्ये व पजूा यांवळेच्या गाण्यांनाही संस्कारगीतांतच समालवष्ट करावयास 

हव.े 

शब्द : लर्तंी सारलवल्या, वर काढीलं स्वलस्तक 

तझु्या लग्नाचं कौतकु, यमनुाबाई         (लग्नाची तयारी) 

 ध़सा रे  सारे ग   रे  सासा  ध़सा रेसा   रे  ग  रे  |  सासा ध़सारेसा  रे  ग रे  रे  रे रे  गरे सा |     

हभंऽ ती सारहवल्या  व  र  काऽढीलं  स्वहस्तक | तुझ्या लऽग्नाचं कौतुक यमुना बाऽ ई  | 

संदभि : संगीत कला लवहार, जलैु १९७३, प.ृ ४४४, वासंती रानडे 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 103 
 

शब्द : (लग्नाच्या वेळचा घाणा) 

घाणा र्रीयेला । लवडा ठेवीयेला । आलध नमीयेला । गणराज ।। 

आम्हा घरी कारण । गणराजानी याव ं । मांडवी रहाव ं। पाची लदवस ।। 

  ध़ध़   ध़ध़ध़सा  | सासारे रेसा सारेरे  |    ध़रे    रेरे रेसा   | सारेगरेसा   || 

घािा  भरीयेला |  हवडाऽ ठेऽवीयेला | आहध नमीयेला |  गि राज  || 

(याचप्रमाण ेपढुील ओळी) 

शब्द : 

पलहलं नमन करू गणपलत । लवघ्नहरा आलणक सरस्वती । 

गीत गाईन तुळसी तुमची स्तलुत । धन्य धन्य तळुसी तमुचा मलहमा ।। 

सासारे रेगग  गरे   सारेगसा |  सारे रेग     मगरे   सारेगसा  | 

पहिलं नमन करू  गिपहत | हवघ्निरा आहिक सरस्वती | 

सारे   रेगग  गगरे    सारेग सासा | सारे   रेग   मगरे   सारेरे   गरेसासा || 

गीत गाईन तुळसी तुमची स्तुहत | धन्य धन्य तुळसी तुमचा  महिमा || 

संदभि : मु.ं लव. संगीत कें द्र संग्रह 

टीप : चालीच्या दृष्टीने फार फरक नसलेल्या या रचनेतही आलटून पालटून अधोरेलखत जागते ‘म’ येतो व हा 

चालीतील सवोच्च स्वर होय, ह ेलिणीय आह.े 

शब्द : 

ओवाळू आरतीला, लगररजारूपी कोलकळेला, ओवाळू आरतीला |  

जासी यञ माहरेाला, तेथे अपमान केला, यञकंुडी प्रवेश केला, लवघ्न आलणलं दिाला || 

सासाहि   सारेगसा |  सासारे रेग     गग   रेसा रे  | 

ओवाळू आरतीला | हगररजारूपी कोहकळेऽ ला | (पढुे तशीच चाल) 

टीप : र्लक्तसंगीतात लकंवा धमभसंगीतात समालवष्ट होणाऱया आरत्यांतनू लस्त्रयांच्या आरत्या वगेळ्या काढल्या 

पालहजते. सांगीलतक दृष््टया लस्त्रयांच्या आरत्यांना ताल वा लनलित लय नसते, व त्याबरोबर वाद्य े वाजलवली जात 

नाहीत. तेव्हा संस्कारगीतांतच त्यांचा समावशे करण ेइष्ट होय. 

 

कथागीते 

पवूी म्हटल्याप्रमाण ेकथागीत हा स्त्रीगीताचा प्रकार अलतशय मनोवधेक आह.े कथेमध्ये मखु्य र्ाग अथाभत 

कथानकाचा व घटनांचा. या एका गोष्टीने कथानकाची सांगीलतक लिण ेलनलित िालेली लदसतात. लस्त्रयांत लशिणाचा 

प्रसार उलशरा िाल्याने व मनोरंजनाची साधने त्यांच्यापयांत उलशरा पोहोचल्याने कथागीत हा प्रकार समाजाच्या सवभ 

थरांत महाराष्ट्ट्रात चांगला फोफावलेला लदसतो. दवेालदकांच्या, परुाणातल्या गोष्टींपासनू सवभ कथा कथागीतांत 
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गुफंलेल्या आढळतात. मानवी जीवन दवेालदकांच्या आयषु्ट्यातील घटनांमधनूच समोर ठेवण्याच्या सावभलत्रक प्रवतृ्तीमळेु 

र्ारतात दवेलनरपेि कथागीते तलुनेने कमी लदसतात. परंत ु संगीताच्या दृष्टीने पाहता सवभ कथागीतांची वलैशष््टये 

सारखीच असल्याचे आढळते. 

शब्द : 

अबंरध्वज ह्यो ना राजा | पवळावतंी त्याची नार | 

नीळकंठ राजा पतुर | नाई म्हण ेराजर्ोज | अकरा वसाभचा नीळकंठ || 

हिहिहिहिसा हि सा  रेग    रेसासाहिसा  ध़ हि सासा  

अंबरध्वज    ह्यो ना राजा  अंबरध्वज   ह्यो ना  राजा (सवभ ओळी तशाच) 

संदभि : मु.ं लव. संगीत कें द्र 

टीप : जनाबाई महारीण लहने ही गोष्ट जवळजवळ दोन तास सांलगतली. ह्याला ताल नाही. एक एक ओळ तीन तीनदा 

म्हटली. ‘नीळकंठ राजा’ ऐवजी ‘नीळकंठ द्येव’ यासारख ेबदल, सांगताना सहजपण ेती करीत असे. गोष्ट पाठ केली 

होती असे वाटले नाही; सांलगतली असेच जाणवले. वाक्ये नेहमी छोटी. वर लदलेली ओळीची लांबी सवभसाधारणतः 

कायम. हा अगदी गद्याच्या जरा वर, पण संगीतात्मतेपासून खपू दरू असा कथागीताचा प्रकार िाला. वगेवगेळ्या 

जातींतल्या कथागीतांचे संकलन िाल्यालशवाय त्यावर अलधक र्ाष्ट्य करण ेशक्य नाही. 

शब्द : 

१ लगररजा िालीसे उदास २ लनघाली शंर् ूशोधायास ३ दसुरा पालटीला लतने वषे 

४ िाली लर्ल्लीण ५ िाली लर्ल्लीण ६ मशी बोल ग ंलर्लल्लणी ७ सदालशव म्हणे 

८ सदालशव म्हण े९ मशी बोल ग ंलर्लल्लणी 

सासासा  रेम  मगप  मग रेग 

हगररजा  िाऽलीसेऽ उऽदास   (दसुरी, लतसरी ओळ वरीलप्रमाण)े 

साऽ ध़  सा रे  ग रे        साऽ  ध़  सारे  प  म      गग    गग  ग    म ग  रे  सा 

िाऽ ली हभऽल्लीि    िाऽ ली हभऽल्लीि    मशी बोल  गं   हभऽहल्लिी 

सासाध़  सा रे  ग रे   सा साध़ सा रे पम 

स  दाऽ  हशव म्ििे   स दाऽ   हशव म्ििे    (पनु्हा सहावी ओळ) 

संदभि : मु.ं लव. संगीत कें द्र 

टीप : वरील उदाहरणात संगीतात्मता अलधक आह.े कडव्यांची रचना लनलित आह.े गाण ेगाता गाता रचले जात नसनू 

गीताचे पठण केले जात होते. 

याच तऱहनेे ध्रवु, अनसयूा इत्यादी अनेक कथागीते आहते. या सवाांत कथन मदंाव ूनये इतकी लय आलण 

फार गायनकौशल्य लाग ूनये इतकी स्वरमयाभदा लदसते. कथेतील उत्कषभलबंदूनंा उच्च स्वर घणे ेवा दु्रत लय करण ेअसे 
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काही संकेत पाळलेले लदसत नाहीत. कथा कळावी इतकी पनुरावतृ्ती आह.े कथन करणाऱया दसुऱया ‘पोवाडा’ या 

प्रकाराचे प्रांगणीय स्वरूप व स्त्रीगीतातील कथागीतांचे ‘माजघरी’ स्वरूप लिात घतेा पोवाडे उच्च स्वरात गायले 

जावते व स्त्रीगीतांतील कथागीतांबाबत तसे घडू नये ह े अगदी स्वार्ालवक म्हटले पालहज.े धनगरी कथागीतांचे 

प्रांगणीय स्वरूप त्यांना उच्चस्वरी बनलवते हहेी या संदर्ाभत नोंदण्यासारख ेआह.े 

सावभजलनक म्हणता येतील अशा आरत्या, स्तोते्र इ. धालमभक गीतांची उदाहरण े स्वरलेखन करण्याची 

आवश्यकता पडू नये इतकी सुपररलचत आहते. गणशे, दत्तात्रेय, रामदास इत्यादीच्या आरत्या लय पकडण्यास सोप्या, 

चालीबाबतही सलुर् असतात. ‘राम राम सीताराम सीताराम’, ‘लवठ्ठल लवठ्ठल जय हरी लवठ्ठल’ यांसारख ेजयघोषही 

यास अपवाद नाहीत. गोंधळ इ. धमभसंगीताच्या प्रकारांचाही यास अपवाद नाही. 

यालशवाय ‘इतर’ असे जयांचे वगीकरण कराव े लागले अशीही लोकगीते आहते. स्त्रीगीतांत लेकुरवाळी 

होऊ इलच्छणाऱया स्त्रीची दःुखे सांगणारी गाणी आहते. नकली गाण ेया नावाने प्रलसद्ध असलेली, सासरची लटंगल व 

माहरेचा पोवाडा गाणारी गीते आहते. पण सांगीलतक दृष्टीने ती फारशी लनराळी नाहीत. 

आतापयांत वानगीदाखल म्हणनू जया गीतप्रकारांचे वणभन, लवशे्लषण केले त्यापेिा दसुरे प्रकार कदालचत 

सापडतीलही; पण चालींबाबत फारशी लवलवधता सापडेल असे लदसत नाही. याच प्रकारांचे अलधक तपशीलवार 

लवशे्लषण कसे करता येईल याचे लदग्दशभन आधीच्या प्रकरणांत आले आह.े आता तर काँप्यटुरसारख्या यंत्रांची मदत 

घऊेन चालींमधनू एकसारख े आढळणारे स्वर वा लयबंध कोणकोणत्या पररलस्थतीत आढळतात, इत्यादी लवशे्लषण 

मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यताही लनमाभण िाली आह.े एकट्यादकुट्या संशोधकाने स्वतःच्याच प्रलतर्वेर व 

कुवतीवर संशोधन करण्याचे यगु आता संपले आह.े लनदान ते लवकर संपलवले पालहज.े बदलत्या जीवनसरणीचे र्ान 

राखनू लोकसंगीतासारख्या अिय आलण तरीही नाशवतं गोष्टींचा अभ्यास करण ेहचे आता संशोधनाचे उलद्दष्ट ठरले 

पालहज.े जवे्हा लोकसंगीतासारख ेलवषय अनेक बाजूनंी अभ्यासावयाचे असतात असे जाणवते तेव्हाच तसा अभ्यास 

करण्याची जबाबदारीही वाढते. आता होणारे संशोधन जर सवाांगीण िाले नाही तर तो अिम्य गनु्हा ठरेल, कारण 

आता साधनांची कमतरता ही सबब सांगता येणार नाही; नकतेपणाचा अपराधच मग स्वीकारावा लागले. 
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