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सुिनल सामंतसुिनल सामंतसुिनल सामंतसुिनल सामंत    

 
 
संगीत िशकावं लागतं असं मला लहानपणी वाटलंच न�हतं कधी. गाणं 
काय ... असंच येतं. जरासं बोलता यायला लागलं क" गाणं #हणता 
यायला लागतं. आई.. रेिडयो 'ट�ही िसनेमा ... असं ऐकता ऐकता गाणं 
आपण कधी #हणायला लागतो ते कळतच नाही.  गा*या+या भ-.ा 
लावताना, �वासात,  आंघोळ करताना, िसनेमा बघून बाहरे येताना 
आपण गुणगुणतो आिण गाणं #हणायला लागतो. आप3या आजुबाजूला 
सगळी मुलं , माणसं गाणं #हणतात. 

मग कळलं क" गा*याचे 4लासेस असतात. गु5 
असतात. गाणं #हणायला िशकावं लागतं. 
गा*याचं शा6 असतं. शा6ीय संगीत नांवाचा 
श7द ऐकला. मग एकदा ते शा6ीय संगीत 
ऐकलं.  अगदी एका मो:ा गायकाची बैठक 

ऐकली. अिजबात आवडलं नाही. पण लोक एवढं ल> दऊेन काय 
ऐकताहते ह ेकळेना.  ते कुतूहल घेऊन बाहेर पडलो.  
मग थोडं मोठं झा3यावर पुBहा पुBहा शा6ीय संगीता+या बैठकCना 
जायला लागलो. SPICMACAY (Society for Promotion of 
Indian Classical Music And Culture Amongst Youth) 
नांवा+या एका संDथेशी योगायोगाने गाठ पडली. आिण Eीमंत होत गेलो.  
�यावेळी रेिडयोवर शा6ीय संगीता+या मैफ़ली असत. �याही ऐक3या. हळू 
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हळू मजा यायला लागली. रेिडयोवर संगीत स'रता नावाचा एक काय�Gम 
असे. �यात रागांची मािहती आिण �या �या रागावर आधा'रत गाणी 
लावत. ही रागांशी पिहली दोDती. #हणजे आपली रोजची िसनेमातली 
गाणी रागांवर आधा'रत असतात ह ेकळताच एक नवीनच आनंद झाला! 
मजा आ गया ! काळा+या ओघात शा6ीय संगीत िशकलो. अितशय 
चांगले गु5 िमळाले. िमI िमळाले. पुDतकंही िमळाली. ते तर गु5 आिण 
िमI. एक एक नवनवीन आनंदाचा 
अनुभव िमळत गेला. हा आनंद 
�चंड होता..अतुलनीय होता. गाणं 
ये*याचा न�ह.े गाणं ऐक*याचा. एक 
एक मैफ़ल #हणजे माJया 
आयुKयातले सवLMम >ण आहते. 
खिजना. सुखा+या परमावधी. नंतर+या काळात कॅसेट, सीडी, नेट अस ं
शा6ीय संगीत ऐकत रािहलो. �या �या वेळी जगातलं सगळं सुख समोर 
हात जोडून उभ ंअसायचं. �याचबरोबर िसनेसंगीत, भावगीतं, नाQगीतं 
वगैरे ऐक*यात एक �कारची ए4DRा मजा यायला लागली.  गझल, 
वाSसंगीत, अगदी छोटे छोटे संगीताचे तुकडेही अिधक सुख Sायला 
लागले. �याचबरोबर ह े संगीत न आवडणार्यांबVल आWय� वाटायला 
लागलं. इतकं सुंदर संगीत , Dवग�सुख... यांना का नाही आवडत ? (एके 
काळी मलाही ते आवडत नस ेयाची आठवण होतीच) . एकQाने आनंद 
घे*यात मजा नाही येत यार. तो शॆअर करायला, �यावर चचा� क5न 
�याची उजळणी केली क" आनंद िZगुिणत होतो. अनुभूती िमळते. पण 
सगळेजण काही गा*या+या 4लासला जाऊ शकत नाहीत. ितथे गायला 
िशकवतात. पण ऐकायला कोणीच िशकवत नाही. ते�हा वाटलं ...मुळात 
गाणं कसं ऐकावं याचे वग� का असू नयेत ? आिण मग वाटलं, गाणं ऐकावं 
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कसं ह ेआपणच का शेअर क5 नये ? जसजसा अिधकािधक िवचार करत 
गेलो ते�हा ल>ात आलं क" शा6ीय संगीताबVलचे अनेक गैरसमज आहते. 
ते नुसते दरू केले क" बाक"चं काम अगदी सो[पं आह.े बDस.  
 

िमIांनो. या सIांम\ये 
फ़] एवढंच करणार 
आह.े गैरसमज दरू करणं. 
असे गैरसमज जे खूप 
खोलवर ^जलेले आहते. 
केवळ संगीतच न�हे तर 
सव�च अिभजात 
कलांबVल. िचIांबVल. 
नृ�याबVल. का`ाबVल. 
जसा िसनेमा नाटक 
जाऊन बघता येतं तसं ह े
नसतं. या+यासाठी 
कािहतरी खास अिभजन 

असावं लागतं हा गैरसमज. असे काही गैरसमज दरू करायचे आहते.  ह े
करताना मी इंटरनेटचा मु]हDते वापर करणार आह.े नेटवर+या अनेक 
7लॉगवरची मािहती आिण गा*या+या bल4स वापरणार आह.े cकबdना ह े
केवळ इंटनeट मळेुच श4य होत आह.े ही मािहती उपल7ध क5न दणेाf या 
�या gात अgात gानी लोकांचे आधी आभार मानतो. िजथे श4य ितथे 
�यां+या नावांचा उ3लेख केलेला आहे. 
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गैरसमज �मांक एक :  
 
शा6ीय संगीताला इंhजीत काय #हणतात ? सांगा बरं ! बरो7बर ! 
4लासीकल #युझीक. अगदी bहदीत सुkा मl 4लािसकल #युझीक सुन रहा 
m ंअसंच #हणतात. हा झाला पिहला सगnयात मॊpा चुक"चा गैरसमज.  
शा6ीय #हणजे सायं'टqफ़क. शा6 #हणजे सायBस. मग शा6ीय 
संगीताला 4लािसकल #युिझक का #हणावं ? तर पाWा�य लोक �याला 
4लािसकल #हणतात #हणून. पण पाWा�य 4लािसकल संगीत आिण 
भारतीय शा6ीय संगीत यां+यात खूप फ़रक आह.े 4लािसकल संगीताला 
अिभजात संगीत #हणावं. ते भारतात आहचे. पण शा6ीय संगीत #हणजे 
सायBस आिण संगीत यांचा िमलाफ़ आहे. ह ेभारतात हजारो वषs केले3या 
शा6ीय अtयासाचं फ़िलत आहे. 
पाWा�य अिभजात संगीताचा भर हा 
चायको�हDक", बाख, िबथो�हन यां+या 
कला�म िजनीयसवर आह.े आतून 
आले3या संगीतावर आह.े भारतीय 
संगीत “आतून” येत नाही असं नाही. 
पण भारतीयांना सगnयाचं शा6 कर*याची सवय. �यातून �यांनी “काम” 
पण सोडला नाही. कामशा6 बनवलं. आयुवeद बनवला. hहताf यांचं 
wयोितःशा6 बनवलं. योग बनवला.  ते�हा ऋzवेद सामवेदापासून ते आता 
आता+या अशोक रानड-सार{या  संगीतgांपयsत लोकांनी �योग करक5न 
संगीताचं शा6 बनवलं.  
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अिभजात संगीत आिण शा6ीय संगीत यातला मु{य फ़रक #हणज े
�योगशीलता. अिभजात #हणजे अिभजनांनी अिभजनांसाठी िनमा�ण 
केलेलं संगीत. इथे िन|मका+या �ितभेवर भर असतो. पण शा6 #हणजे 
केवळ �ितभे+या आधारावर रहात नाही. जे�हा एखाSा गो}ीचं शा6 
असतं ते�हा मग observation, analysis, classification, 

experiments, results, अशा चGातून 
�गती होत जाते. तशा �गतीला भारतीय 
शा6ीय संगीतात �चंड वाव आहे. 
�यामुळे भारतीय शा6ीय संगीतात 
िजतकं अिभजात�व आह े िततकंच 
नािवBयही आह.े तु#ही तानसेनाला ए आर 
रेहमानचा �ेस घालून ऐकू शकता. �या 
�योगातलं चांगलं वाईट याचं पृथ�रण 

क5 शकता.  �यामुळेच शा6ीय संगीताची ��येक बैठक युिनक असते. 
एकच राग शंभरजण शंभर तf हांनी पेश करतात. आिण गायकाची ��येक 
बैठक ही �या �या गायकासाठीही युिनक असते. तो तDसा+या तDसा 'रपीट 
परफ़ॉम�Bस इतर 'ठकाणी दते नाही. ��येक बैठक"त काही ना काही नवीन 
भर पडते आिण आधी+या �योगात3या हीणाला काIी लागते. माI काय 
भर घालायची आिण काय कापायचं ह े �या spur of moment चं 
िडिसजन नसतं. तर �यामागे िवचार, [लान, िलिखत न�द, 'रयाझ आिण 
बैठक"त3या इतरांशी �याचं िवचार िविनमय केलेलं असतं. तयारीने ह े
करायचं असतं.  
ता�पय� : शा6ीय संगीत ह े4लािसकल तर आहचे, पण मह�वाचं #हणजे ते 
सायं'टqफ़क आहे.  
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यानंतर मग �� येतो तो वेगळाच. आपण शा6ीय रसायन #हणत नाही. 
शा6ीय जीव #हणत नाही. शा6ीय भौतीक #हणत नाही. शा6ीय मन 
#हणत नाही. मानसशा6, जीवशा6, भौितक शा6 असं #हणतो.  मग 
शा6ीय संगीत हा श7द कुठून आला ? मानस आपलं काम करतं. जीव 
आपलं काम करतात. ते समजून घे*याचं काम आपण �यां+या �या �या 
शा6ांनी करतो.  Bयुटनने शोध लाव*यापुव� गु^�वाकष�ण होतंच क"! 
Bयुटनने िनयमांचा शोध लावला #हणून सफ़रचंद ं पडायला लागली असं 
नाही झालं. �याने शोधलं ते शा6. या िनयमांचा वापर क5न लोकांनी 
यंIं बनवली . ते #हणजे तंIgान. Bयुटन+या आधी धनु|वSा होती. आिण 
धनु|वSा cकवा भालाफ़ेक यांसाठी गु^�वाकष�णा+या पॅराबोला+या 
िसkांत लागू होतो. अजाणतेपणी लोक ह े िनयम वापरत होतेच.  
शा6ातून तंIgान जBमाला येतं.  तंIgानाचा अथ� शा6ाने लागतो. 
शा6ा+या आधाराने तंIgान िवकास पावतं. तंIgानातून कारािगरी येते. 
कला आिण कारािगरी या गो}ी वेगnया. 
कला आिण कारािगरी यांचा जवळचा संबंध 
आह.े मुत�कला अंगात असली आिण जर 
िचकणमाती कशी बनवावी ह े ठाऊक नसलं 
तर मुत� घडवता येणार नाही. िचIकला 
अंगात असली आिण रंग कसे वापरावेत, 
�श, चारकोल, Dपॅ+युला यांचा वापर कसा करावा, ऑईलचे गुणधम� 
आिण वॉटर कलरचे गुणधम� यांची मािहती नसली तर अंगात3या कलेचा 
काय उपयोग ? कले बरोबरच अकलेचा वापर करता यायला हवा. ही 
अ�ल #हणजे कारािगरी---तंIgान--- शा6. तंIgाना+या मागे असतं ते 
िवgान cकवा शा6.  माI शा6, तंI आिण कारािगरी िशकता येतात 
तशी कला , �ितभे+या आधारािशवाय िशकता येत नाही. कला ही दने 
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आह.े आपली (आप3या अंगातली) कला ओळखता येणं ही तर फ़ारच मोठी 
दने आह.े  
िचI काढणाf याला कले बरोबरच अकलेची गरज असते. पण िचI 
बघणाf याला काय ? तो िचI बघून "“ह ेआवडलं ते नावडलं “ असं #हणू 
शकतो.  लहान मूल एखादी गो} आवडली क" िमट4या मारतं आिण 
नावडली क" थंुकून टाकतं. �यात काय काय घातलंय वगैरे िवचारत बसत 

नाही. बाळाला अंगाई आिण ग�गाट यातला 
फ़रक कळतो. मग ऐक*यासाठी शा6 मािहत 
अस*याची गरज काय ?  
हा सगळा िवचारांचा ग�धळ माJया मनात 
झाला आिण मग मी जे वाचन, आिण bचतन केलं 
�यातून जे ल>ात आलं ते असं : संगीत ह े

शा6ावर आधा'रत आह.े संगीता+या िन|मतीसाठी संगीतकाराला , 
अगदी लावणी बनवतानाही संगीत शा6ाची मािहती असायलाच हवी. 
असतेच. ते�हा सगळंच संगीत ह े संगीत शा6ातूनच जBमाला येतं. पण 
wया संगीतात श7दांपे>ा सूरांना अिधक मह�व qदलं जातं �याला 
सव�साधारणपणे शा6ीय संगीत #हटलं जातं. {याल, �ुपद ह े शा6ीय 
संगीतात मोडतात. ठुमरी, नाQगीत, ट[पा, चैती, होरी इ�यादी 
उपशा6ीय संगीतात येतात. तर भावगीत, िसनेसंगीत, लावणी, पोवाडा, 
क"त�न (ह े सव� शा6ावर आधा'रत असूनही) शा6ीय संगीतात मोडले 
जात नाहीत. कारण �यांत Dवरांपे>ा जाDत ल> श7दांवर असतं.   ह े
सगळे �कार सोयीसाठी आहते. आप3या अtयासात आिण संगीताचा 
आDवाद घेताना या भेदांना थोडं बाजूलाच ठेवलेलं बरं.  
आपण शा6ीय संगीताची समज वाढवताना संगीत शा6ा+या 
अtयासाबरोबरच िसने आिण नाQ संगीतही ऐकणार आहोत.  
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गैरसमज �मांक दोन : �वर *कती ? 
 
हा काय �� झाला ? Dवर सात असतात. श-बडं पोर सुkा सांगेल.  
 
मग पेटीला एवढी बटणं का ? क" बोड� एवढा मोठा का ? एवढी मोठी 
वीणा कशासाठी ? गीटारला एव�ा तारा का ? बेसूर होतं #हणजे न�" 
काय होतं ? 
 
श-ब.ा पोराचं काय ? �याला िवचारलं रंग qकती तर ते काय सांगेल ? 
स� रंग. तांबडा, ना रगी, िपवळा, िहरवा, िनळा, पारवा, जांभळा. 
बरोबर ना ? पण खरे रंग qकती. अनिगनत. असं{य. एकQा िहर`ा 
रंगा+या लाखभर छटा िमळतील क". 
तांबडा आिण ना रगी यां+या मध3या 
शेकडो शे¡स सापडतील.  
 
एखाSाला िवचारलं चवी qकती ? 
तर तो सांगेल सात cकवा आठ चवी. 
गोड, ितखट, कडू, आंबट, खारट, तुरट वगैरे. पण चवी अनंत आहते.  
अगदी उसाचा रस, गूळ, आिण साखर ह े एकाच वDतूपासून बBलेले 
असूनही �यां+या चवी वेगवेगnया आहते. एक आंबा घेतला तरी �यात 
अनंत चवी आहते.  अगदी झाडागिणक आं7याची चव बदलते. आिण �याच 
�या आं7याची चव qदवसागिणक बदलते.  
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तसे Dवरसुk असं{य आहते.  Dवर #हणजे कंपनसं{या. (frequency : 
vibrations per second). ही ह¤ज़� म\ये मोजतात. सुमारे २० ते 
२०००० हट�झ हा मानवी Eवण >मतेची र-ज आह.े २० ह¤झ� #हणजे 
अगदी फ़ुसफ़ुस कुजबुजणेच समजा. तर २०००० #हणजे cकचाळी.  Eीक. 
कुकार. आपलं साधं बोलणं ह े३००-५०० हट�झ +या म\ये असतं. आिण 
संगीत (कंठसंगीत) २०० ते १००० +या र-ज म\ये.  बासरी cकवा िशटी 
म\ये खूप वर+या र-जचा समावेश होईल तर ढोल , ऑग�न, ब«डमधले मोpे 

बास वगैरे २०० पे>ाही खालची र-ज 
पकडतात.   
दसुरं #हणजे २०० आिण २०१ या र-जम\ये 
२००.१, २००. २, २००.३५ असेही Dवर 
असणार. #हणजे ऐकू येऊ शकतील अस े
लाखो Dवर असतात. 

थोड4यात सांगायचं तर Dवर सात नाहीत. Dवर अनंत असतात.   
वेदां+या काळात या Dवरांवर खुप अtयास झाला. सामवेद तर जवळ 
जवळ Dवर आिण Eुत¬चा अtयासच #हणता येईल. कारण ऋzवेदात3या 
ऋचा या कशाही #हट3या तरी दवे �स होत नसत. तर यgा+या वेळी 
ऋचा #हण*याची िविश} सांिगतीक पkतीच वापरायची होती. �याला 
जाती गायन #हणत. ते आपण नंतर बघूच. �या काळात �यांनी Eुती 
शोध3या. Eुती #हणजे काय ? तर जे दोन Dवर सामाBय मानवी कानाने 
वेगवेगळे ऐकू येतील आिण जे Dवर कानांना सुंदर वाटतील असे Dवर.  
उदाहरण Sायचं तर िहरवा रंग घेऊ. िहर`ा+या हजार छटा असतील. 
पण आपण अगदी सहज ओळखू आिण स®दय�पूण� qदसतील अशा #हणजे 
गडद िहरवा, िहरवा, पोपटी, वगैरे. 
तर अशा २२ Eुती मान3या गे3या. �यांची नांवं खालील �माणे 
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G नांव 
१ ती¯ा 
२ कुमुZती 
३ मंदा 
४ छंदोवती 
५ दयावती 
६ रंजनी 
७ रितका 
८ रौ°ी 
९ Gोधा 
१० वि±का 
११ �सा'रणी 
१२ ि�ती 
१३ मा|जनी 
१४ ि>ती 
१५ र]ा 
१६ संदीपनी 
१७ अलािपनी 
१८ मदतंी 
१९ रोिहणी 
२० र#या 
२१ उhा 
२२ >ोिभणी 
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साधारण १० ह¤झ� वर एक Eुती धरली तर एक Eुती मंडल २२० Eुत¬चे 
बनेल. आिण मानवी कानांना आनंद देणाf या २०० ते ९०० ह¤ झ� म\ये 

अशी साडेतीन Eुती मंडलं 
बसतील. wयाला आता+या 
काळात स�क #हणतात 
तशी साडेतीन स�कं. 
चांगले तयारीचे गायक 
तीन स�कांत qफ़5 
शकतात. महमंद रफ़" 
साडेतीन स�कांत गायचे 
असं #हणतात. 

सव�साधारण 
हामLिनयमवर तीन cकवा 
साडेतीन स�कं असतात.  
हजारो वषs ही Eुतीपkती 

चालत आली. वैqदक काळात (बdधा नारदीय संगीतातून) जBमाला 
आलेली ही Eुती पkती कालांतराने अिधकािधक परफ़े4ट होत चालली 
आह.े म\ययुगात3या भरत, अहोबल, Eीिनवास,रामामा�य , पंुड'रक आदी 
संगीतशा6gांनी सुमारे ४०० वषs यांवर अtयास करत यांतून 
बाराDवरांचं जे स\याचं स�क आहे ते बनवलं.  व या Dवरांना नवीन नांवं 
qदली. �यांचा shortform #हणजे सा रे ग म प ध नी. ह े नवीन Dवर 
#हणजे जुBया Dवरांतूनच काही िनवडक Dवर आहते. जाDत खोलात न 
िशरता मी डायरे4ट स\या+या पkतीवर येतो. 
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G नांव नवीन नांव short 
१ ती¯ा षड्ज सा 
२ कुमुZती   
३ मंदा   
४ छंदोवती   
५ दयावती ऋषभ रे 
६ रंजनी   
७ रितका   
८ रौ°ी गांधार ग 
९ Gोधा   
१० वि±का म\यम म 
११ �सा'रणी   
१२ ि�ती   
१३ मा|जनी   
१४ ि>ती पंचम प 
१५ र]ा   
१६ संदीपनी   
१७ अलािपनी   
१८ मदतंी धैवत ध 
१९ रोिहणी   
२० र#या   
२१ उhा िनषाद िन 
२२ >ोिभणी   
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या सव� Eुती ..आिण Dवर यांना ष¡ जा+या Dथानापासून मोजलं जातं. 
#हणजे :  
ष¡ ज जर २०० असेल तर ऋषभ २२५, म\यम २६६.६६ असे येणार. 
ष¡ ज जर २४० असेल तर ऋषभ २७०, म\यम ३२० असे येणार. #हणजे 
ष¡ ज बदलला तर बाक"चे सारेच Dवर बदलतात. 
��येक गायकाचा ष¡ ज Dथीर मानला जातो. आिण �यानुसार इतर Dवरांचं 
अंतर ठरतं 
सा : ष¡ज  :  १ मानला तर 
 रे : ऋषभ : ९/८ cकवा १.१२५ पट 
ग : गांधार : ५/४ cकवा १.२५ पट 
म : म\यम : ४/३ cकवा १.३३३ 
प : पंचम : ३/२ cकवा १.५ पट 
ध : धैवत : ५/३ cकवा १.६६ पट 
िन : िनषाद : १५/८ cकवा १.८७५ पट 
आिण वरचा ष¡ ज ( तार स�क) पिह3या षडजा+या द[ुपट असतो. 
 
#हणजे असं क" 
सा : ष¡ज  :  २४० हट�झमानला तर 
 रे : ऋषभ : २७० हट�झ 
ग : गांधार : ३०० हट�झ 
म : म\यम : ३२० हट�झ 
प : पंचम :  ३६० हट�झ 
ध : धैवत : ४०० हट�झ 
िन : िनषाद : ४५० हट�झ 
तार स�कातला सा : ४८० हट�झ 
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हा जो िहशोब आह ेतो Dवरां+या रंजकतेसाठी आह.े #हणजे जर गाणे सुरेल 
�हायचे असेल तर सूर या �माणात लाग3यास कानाला गोड लागतात असे 
�योगांनी िसk झाले आह.े शा6 आिण कला यांचा संगम #हणतात तो हा.  
सूर नीट लागला नाही ह े कानांनी कळतं. जसं जेवणात मीठ बरोबर 
झालंय क" नाही ह ेिजभेने कळतं.  
 
वर+या को}कात आपण जे पािहलं ते सात Dवरांम\ये बरीच मोकळी जागा 
सुटते. �यातून अजून पाच Dवर जBमाला आले. सा आिण रे यां+या गॅपम\ये 
कोमल रे आला. रे आिण ग म\ये कोमल ग आला. म आिण प +या म\ये 
ती¯ म आला. प आिण ध +या म\ये कोमल ध आला. ध आिण नी +या 
म\ये कोमल नी आला. अशा �कारे शुk सात, कोमल चार आिण ती¯ एक 
असे बारा Dवर तयार झाले. आज+या सव� संगीतात ह ेबारा Dवर वापरले 
जातात. अगदी पाWा�य संगीतातही. या िशवाय काही गायक काही 
रागांम\ये अितकोमल Dवरांचा वापर करतात. ह ेआपण नंतर पाmच. 
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गैरसमज Gमांक तीन 
 
अबब ! ह े सगळं ल>ात असेल तरच संगीत ऐकता येतं. ते समजायला 
फ़ारच कठीण असतं. ते राग, ते ताल, ते �कार . आप3या डो4यात ह े
सगळं बसणार नाही. 
 
अिजबात नाही.  शा6ीय संगीत समजायला कठीण असतं हा मोpा 
गैरसमज आह.े मी पुव� चायनीज हॉटेलम\ये जायला घाबरत असे. कारण 
#हणे ितथे का.ांनी खावं लागतं. िसनेमात तसं बिघतलं होतं. मग कळलं. 
चम+याने cकवा अगदी हाताने खा3लं तरी काही होत नाही. अगदी हेच 
संगीताबVल आह.े काय�Gमात काही कोणी Eुती , Dवर वगैर-ची चचा� करत 
नाही. जसं चायनीज हॉटेलम\ये गे3यावर आपण एखादी वDतू मागवतो. 
�यात आलं, लसूण, कांदा िमरची ह े qकती आिण कसं घातलंय याची 
कािहही मािहती नसली तरी आपण चव आवडली तर खाऊ शकतो. तसंच 
ह े आह.े  आिण जसं खा*याचीही चव डे�हलप करावी लागते , तसं 
गा*याचीही चव डे�हलप करावीच लागते. एक िविश} तf हचें गाणं ऐकत 
रािहलं क" हळू हळू ऐकावंसं वाटतं. तसं तर मायकल जॅकसनचे िजतके 
qदवाने आहते िततकेच �याचं गाणं #हणजे धांगडbधगाणा असं #हणणारेही 
आहतेच क".  
दसुरी गो} ही क" ��येक खा*याची वDतू आपण कधीतरी पिह3यांदाच 
Rाय करतो. तसं शा6ीय संगीत एकदा पिहलं Rाय करावंच लागणार. 
एखाSा मो:ा गायकाचं cकवा वादकाचं गाणं आधी एकदा सीडी वर 
घरी ऐकून पहावं. मग एखादी बैठक cकवा काय�Gम अट-ड करावा. मग 
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दसुरी. असं करत वारंवार कानावर ते संगीत पडत रािहलं क" आपोआपच 
चव िनमा�ण होत जाईल. 
wयात �चंड �माणात शा6 गुंतलेलं आह ेअशी दसुरी एक कला #हणजे 
#हणजे िसनेमा. �यात अनेक शा6ं आिण अनेक कला गुंतले3या आहते. 
कॅमेf या+या कोनापासून ते पा¹�संगीता+या अचानक होणाf या मौनापयsत 
अनेक गो}¬चा इफ़े4ट आप3यावर जाणीवपुव�क केला जात असतो. आिण 
आपण अजाणता �यातला आनंद घेत असतो. अगदी तºशीच Dटोरी आिण 
िततकेच भारी नट नटी असूनही एखादा िसनेमा सुपरिहट होतो तर दसुरा 
सुपर»लॉप. �यात असं{य गो}¬चा हात असतो. ह ेसंपूण� टेq¼क समजून 
घेतलं तर िसनेमा बघायलाही म½ा येते. पण नाही कळलं #हणून फ़ार 
काही िबघडत नाही. तंIाचा वाराही न लागता आपण िसनेमा एंजॉय क5 

शकतो. बघून बघून हळू हळू कळतंच. 
 
माI एक गो} म¾�वाची आहचे.  
शा6ीय संगीत ( cकवा कोणतीही कला) 
ह े केवळ ऐकून ऐकून आवड*याने 
भागणार नाही. �यात खोलात खोल खोल 
िशरायला वाव आह.े �यात “समज” 
डे�हलप करता येते. याचं कारण ह ेक" या 

गा*यासाठी , या बैठक"साठी �या गायकाने , वादकाने आधी �चंड तयारी 
केलेली असते. �यामुळे एखाद ंखास मेहनत घेऊन बनवलेलं खाS `ंजन  
जसं चव घेत घेत खावं अशी अपे>ा असते, तशीच मेहनत, 'रयाझ आिण 
घरा*या+या परंपरेतून तयार झालेलं संगीत ऐकणाf याने तेवढीच तयारी 
क5न यावं आिण “कान” दऊेन ऐकावं अशी गायकाची इ+छा अपे>ा 
असते. �यामुळे मैफ़लीत पिह3या रांगेत कोण कोण बसलंय ह े  बघूनच 
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अनेकदा गायकाची कळी खुलते. ह े गु5 लोक आप3या चुकांची न�द 
करणार याबरोबरच आप3या नवीन �योगाची न�द घेणार आिण �यावर 
आपलं मत जागेवरच दणेार याची खाIी �याला cकवा ितला असते. ��य> 
काय�Gम सु5 झा3यावर Eोते जर सुजाण असतील आिण योzय जागांवर 
दाद दते असतील तर गायकालाही मजा येत जाते. �याचं गाणं फ़ुलत 
जातं. मैफ़ल िजवंत होते. �यामुळेच तर ��येक मैफ़ल हा एक DवतंI �योग 
असतो. 
 
एकदा समज डे�हलप झाली क" 
सगळंच संगीत जाDत मजेने घेता 
येतं. wयाला समजत नाही �याला 
कुठ3याच संगीतात काहीच समजत 
नाही. मायकेल जॅकसनचं पण 
नाही. आिण एकदा संगीतातलं 
समजायला लागलं क" सगळंच संगीत सारखंच समजतं. मग 
लोकसंगीतातली मजाही जाणवते. िसने संगीतात3या “जागा” समजायला 
लागतात.  आिण शा6ीय संगीतात मजा काय आह े आिण �याला एक 
वरचं Dथान का  आह े तेही जाणवायला लागतं. एखाSाची िवZMा 
जाणवायला आपण थोडं तरी िशकलेलं असायला हवं ना ! ह े सव�च 
>ेIांना लागू होतं.  
 
शा6ीय संगीत #हणजे जग*याचा एक माग� आह.े याचा अथ� qदवसभर 
खूप संगीत ऐकत रहावं असं वगैरे नाही. पण जगातलं जे जे उMम आह े
�याचा आDवाद घे*याचा िनण�य आपणच करावा लागतो. #हणजे जेवायचं 
ते पोट भरायला क" अाचा आनंद ¿यायला? qफ़रायचं ते कुठे तरी 



 

21

पोहोच*यासाठी क" �वासातला आनंद ¿यायला? काम करायचं ते पाQा 
टाकत क" �यात मजा ¿यायची ? लोकांना भेटायचं ते नाईलाज #हणून क" 
भॆटीचा आनंद ¿यायचा? वाचन करायचं ते प'र>ेसाठी नाईलाज #हणून 
क" gानाचा आनंद घे*यासाठी? मुळात िमळाली थोडीशी वषs जगायचं ते 
नाईलाज #हणून क" �यातला खोलवरचा  आनंद ¿यायचा #हणून.... हा 
�� आह.े आप3याला सवाsनाच एक अगदी छॊटा काळ जगायला िमळाला 
आह.े �यातला ��येक >णाचा आDवाद ¿यायचा तर जग*याची जाण हवी. 
शा6ीय संगीत हा एक भाग आह.े शा6ीय संगीत cकवा संगीताचं शा6 
समज3यावर आनंदाचा एक माग� खुला होतो. तो `ि]गत आह.े �याची 
तुलना mounteneering शी होऊ शकते. वे.ावाक.ा अज6 भयावह 
क.ाकपार¬तून जीव धो4यात घालून qफ़रणाf यांना इतरजन वेडेच 
समजणार. पण �यांना Dवतःला काय आनंद िमळतो ते तोच cकवा तीच 
जाणे. इतरांना ते कायम कोडंच राहतं. 
 

अजून एक. संगीत जर पेय मानलं तर 
शा6ीय संगीत ह े ि�हDक" मानू शकता. 
दहा bमटांचा �ेक िमळाला क" एक 
को3ड�¬क िपऊ शकता. बुटाची लेस 
बांधता बांधता cकवा िमट¬गम\ये चचा� 
करता करता चहा िपऊ शकता. तसंच पॉप 
संगीत, िसने संगीत, भावगीतं इकडे ितकडे 

काम करता करता ऐकू शकता. पण शा6ीय संगीत #हणजे उंची वाईन. ते 
असं जाता जाता ऐकायची गो} नाही. बैठक"ला जाताना मDत अMर 
िबMर लावावं. शरीराबरोबरच मनालाही. सगळे जळमट िवचार बाहरेच 
ठेवावेत. तीन चार तास , आयुKयातले काहीतरी छान जमवायला चाललो 
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आहोत अशा तयारीने घेऊन जावेत. नंतरही लगेच कसली अपॉÁटम-ट ठेव ू
नये. मी माझा एक अनुभव सांगतो. जे�हा संगीत थोडं थोडं कळू आलं 
ते�हाची पिहली मैफ़ल. पंिडत ह'र�साद चौरिसया आिण झाqकर dसेन 
यांची. ते�हा+या काळी मो:ा कॅसेट न�ह�या. ह'र�सादज¬चं जाDतीत 
जाDत १५ िमिनटांचं वादन टेप, रेिडयोवर ऐकलेलं होतं. �यामुळे ह ेअ{खे 
तीन तास फ़] बासरी कशी काय वाजवणार याची उ�सुकता होती. 
कामाव5न उशीरा सुट3यावर तसाच थकलेला गेलो. िमIाकडे जाऊन शट� 
तेवढा बदलला. आप3याला काय ऐकायला िमळणार याची आिण ते 
qकतपत समजेल, पचेल, आवडेल, झेपेल याची अिजबात क3पना न�हती. 
पण...जे घडलं ते क3पने+या बाहरे होतं. चार तास ह'र�सादजी आिण 
झाqकर dसेननी सुमारे तीन चारश-+या दद� गद�चा क�ले आमच केला. 
ते�हा तर ितसरा कोणी साथीलाही नसे. फ़] दोन जादगूार. चार तास 
एखाSा मंIवले3या िDथतीत गेले. bझग. नशा. �चंड भारावले3या 
अवDथेत राIी qदड+या सुमारास आ#ही ितघे ( माझा िमI आिण �याचा 
एक िमI) बाहरे आलो. आिण रD�या+या कडेला एका क¤Qावर तीन 
चार तास बसून रािहलो. जवळपास मु4यानेच. समोर+या 'र>ा 
Dट«डवरचा चहा आजही िजभेवर र-गाळतोय. दसुरा qदवस रवीवार होता. 
तोही अ\या� zलानीत अ\या� बेखुदीतच गेला. नंतरचा पूण� आठवडा तरंगत 
होतो. आज... तीसेक वषाsनंतरही मी ती मैफ़ल जगत असतो.  तीच न�ह,े 
ते�हा पासूनची ��येक मैफ़ल हा माJया जग*यातला एक खास अनुभव 
झाला आहे. 
माJया वाचकांना , जगात3या ��येकाला , येणाf या सव� िप�ांना ही दा5 
[यायचा एक तरी अनुभव यायला हवा. 

 
--------------------
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प�रिश� : 
[ या इथे मला इंटरनेटवर सापडलेलं आिण आवडलेलं काही िलखाण दते आह.े इंटरनेट, �लॉ�स, 
मायबोली, मनोगत, िमसळ पाव अशा वेबसाई%स, मनसेची वेबसाईट अशा 'ठकाणी )चंड मो*ा 
)माणात शा+ीय संगीताब,ल िलहीलेलं िलखाण सापडत.ं अनेकदा लेखकाचा प.ा लागत नाही. 
िजथे श0य ितथे लेखकांचा उ2लेख केला आह.े कोणाला लखेकाब,ल अिधक मािहती िमळा2यास 
कळवावे.  
यातली काही मतं अ4यंत टोकाची वाट5याची आिण न पट5याची श0यता आह.े पण ती िवचार 
करायला लावणारी आहते. 4यामुळे 4यांचा समावेश केला आह.े  ] 
 

धन�ी राय या
ंयाधन�ी राय या
ंयाधन�ी राय या
ंयाधन�ी राय या
ंया    �ा�यानाब�ल �ा�यानाब�ल �ा�यानाब�ल �ा�यानाब�ल : : : :     
    

धनंजयधनंजयधनंजयधनंजय    

 
एका िमIाने पाठवलं #हणून धनEी राय-पंिडत यांचं ह े`ा{यान ऐकलं. 
भारतीय शा6ीय संगीताबVल त^ण िपढीत जो दरुावा िनमा�ण होतो 
�याची वेगवेगळी कारणे द*ेयात येतात. �यात भारतीय संगीतात तांिIक 
गो}ी जाDत आहते #हणून ते कदािचत समजावून घायला अवघड जातं 
असंही एक कारण मानलं जातं. या बाÁनी शा6ीय संगीतातील राग 
समजावून ¿यायला काही उपाय सुचवलाय. तो उपाय ऐकून (आिण 
मु{यत: �यामागचा िवचार जाणून) मला काही गो}ी सुच3या. या 
लेखातील फ] दसुरा मुVा वर उ3लेखले3या `ा{यानाशी संबंिधत आह.े 
बाक"चे �या अनुषंगाने सुचलेले िवचार. 
 
या आधीही मी शा6ीय संगीतातील बदल�या trends वर िलिहलं होतं. 
माझे काही समज थोडे अजून `ापक झाले आहते असे मला वाटते. 
�यामुळे हा लेख िलहायची इ+छा झाली. 
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१. आ>ेप: भारतीय संगीताचा आ�मा हरवतो आह े - उMर : भारतीय 
संगीत ह ेजणू काही "दवैी संगीत" आह ेआिण �यामुळे �यात बदल कर*यात 
येऊ नयेत असा काही मंडळ¬चा सूर असतो. नावं ¿यायची गरज नाहीये 
पण अगदी उMम, �िथतयश आिण मला wया कलाकारांबVल `ि]श: 
�चंड आदर आह े�यां+याकडून ह ेऐक3यावर माI ह ेकलाकार आप3यापुढे 
अपूण� िचI उभं करत आहते असं मला वाटलं. 
 

{याल संगीताबVलच बोलायचं तर 
ते जाDतीत जाDत ५०० वष� जुने 
आह.े �याआधी (�याला समांतरही) 
धृपद संगीत होते. �याचा संदभ� 
फार तर ितथून अजून ५००-
१००० वषe मागे जाईल. 
लोकसंगीताचा संदभ� अजून ३-४ 
हजार वषe पयsत जाईल. (ह े सगळे 

आकडे अंदाजे टाकतो आह,े माझा मुVा मांड*यात अचूक आकडे फारसे 
मह�वाचे नाहीत). शेतीचा उदयच िजथे २० हजार वषा�पूव�पयsत झाला 
न�हता आिण संDकृतीचा उदय ४००००/५०००० वषा�पूव�पयsत झाला 
न�हता ितथे शा6ीय संगीत ह े जणू काही दवैी आह ेआिण �यात बदल 
होणे श4यच नाही ही भूिमका मला तरी हाDयाDपद वाटते. आर डी बम�न 
सार{या संगीताला ७० +या काळात3या लोकांनी नाके मुरडलेली 
असणारच. �यामुळे आज जे (भारतीय ) संगीत आह े ते जणूकाही फारच 
उथळ आह ेअसे सरसकट मानणे चुक"चे आह.े 
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२. भारतीय संगीताचे oversimplification : भारतीय रागसंगीत 
समज*यास अवघड आह े असे माझे मत आह.े पण ते गाणे enjoy 
कर*यासाठी ते समजले पािहजे असे कुठे आह?े �यामुळे गाणे ऐकणे आिण 
ते समजणे या दोन पूण�पणे वेगnया गो}ी आहते. या आधीही याबVल एक 
लेख िलिहला आह े�यामुळे जाDत खोलात जात नाही. 
 
पण enjoy कर*यासाठी 
गा*या+या तांिIक बाजू 
समज*याची गरज नाही याचा 
अथ� तांिIक बाजू सो[या आहते 
असे मुळीच नाही. तांिIक 
बाजू समजावून घायला मेहनत 
¿यावी लागते ह े िन:संशय खरे 
आह.े �यामुळे गा*यात3या 
तांिIक बाजू समजणे सोपे 
आह ेअसे oversimplification माI कृपया क5 नये. 
 
३. बदलते जीवनमान आिण संगीताचा संबंध : िजथे जीवनमान अिDथर 
झाले आह,े लोकांचा उथळपणा वाढतो आह,े भोगवादी �वृMी वाढते आहे 
व ितला खतपाणी घाल*यास सव� घटक त�परतेने आपली भूिमका बजावत 
आहते, ितथे संगीत cकवा कला या गो}¬वर याचा प'रणाम होणार नाही 
असे श4य नाही. अगदी अप'रहाय�पणे तो होणार. पण प'रणाम 
संगीतापे>ा फार मो:ा गो}ीवर पडतो आह े आिण ती #हणजे 
जीवनमू3ये. 
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आज+या (माJया) िपढीत qकती लोक passionately काहीतरी करताना 
qदसतात? ते खेळ, कला, वाचन, Rेcकग यासारखा काहीही असू शकतं. 
weekend ला timepass #हणून करणं वेगळं आिण एखाSा गो}ीची 
�चंड आवड (passion) अस3यामुळे ती गो} करणं वेगळं. या आधी+या 
या post चा रोख या उथळपणावर टीका करणे हाच होता. करमणूक 
#हणून काही क5च नये एवढी अताÆकक भूिमका मी घेणार नाही. माझा 
आ>ेप आह ेते सव� काही करमणूक #हणून बघ*याला. 
 

�यामुळे जर काही हरवत 
असेलच तर ते भारतीय 
संगीत एवढंच हरवत नाहीये 
पण passion 
/संवेदनशीलता यासारखी 
मह�वाची मू3ये हरवत 
आहते. भारतीय संगीत 
िबघडत नाही असं मला 

#हणायचं नाही. ते बदलत आह,े �यातले काही बदल मला ^चत नाहीत. 
एक Eोता #हणून होत असणारे उथळ बदल मला न�"च टोचतात, Iास 
दतेात. पण या पूण� बदलांकडे वDतुिन	 पkतीने बघ*यात यावं असं मला 
वाटतं. 
 
---अमृतव|षणी या 7लॉगव5न (धनंजय) 
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गाण ंऐकण ंगाण ंऐकण ंगाण ंऐकण ंगाण ंऐकण ं: : : :     
    

धनंजयधनंजयधनंजयधनंजय    

 
मला गाणं गुणगुण*याची सवय आह.े अगदी शा6ीय संगीत ते 'अट'रया पे 
लूटन कबुतर रे' cकवा 'िबडी जलाय ले' इथपयsतची गाणी मी गुणगुणत 
असतो. अथा�त शा6ीय cकवा दजeदार (जुने मराठी/ bहदी, नाQसंगीत, 
गझल) संगीतच जाDत ऐकत अस3यामुळे तेच जाDत वेळेस गातो हा भाग 
वेगळा. सांगायचा मुळ मुVा असा क" गाणे गाताना/गुणगुणताना कुणी 
नवीन माणूस आजुबाजुला असेल तर तो/ती हमखास िवचारतातच - 'तू 
गाणं िशकलेला आहेस काय' cकवा 'तू गाणं गातोस वाटतं'. मग मी �यांना 
उMर दतेो क" - ' मी गायक नाही. शा6ीय संगीताची थोडीशी ओळख 
आह.े मी मुळात एक पूण�वेळ Eोता (dedicated listener) आह'े. �यावर 
हमखास थोडासा ��ाथ�क चेहरा cकवा 'िवचीIच असतात लोक! ' असे 
expression उMर #हणून िमळतात. याचं कारण बÈयाच लोकांसाठी 
गाणे ऐकणे हा एक timepass cकवा करमणुक असते. �यामुळे 
dedicated listening #हणजे काय ते सांगावसं वाटलं. 
माJया मते गाणे ऐकणे (cकवा अजून generalization क^न, कुठ3याही 
कलेचा आDवाद घेणे) या गो}ीचे दोन modes आहते. एक आह े
आनंदासाठी ऐकणं. wयाम\ये एकमेव िनकष असा आह ेक" ते गाणं ऐकून 
'छान' वाटलं पािहजे. जसं एखाद ंफूल पाmन छान वाटतं, cकवा पावसात 
िभजून छान वाटतं, cकवा लहान मुलाचं हसणं बघून छान वाटतं. अशा 
वेळी आपण या आनंदा+या कारणांची मीमांसा करत बसत नाही 
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(काहीजण करतही असतील, करो िबचारे!), फ] �या गो}ीचा आनंद 
घेतो. दसुरी गो} आह े िवÊेषणा�मक आनंद (analytical pleasure) -
wयाम\ये एखाSा कला�काराची घडण कशी होत गेली आहे cकवा तो 
कला�कार घडवतानाची कलाकाराची thought process समजावून 
घेणे.अथा�त ��येक वेळेस ऐकताना analytical mode मधे ऐकणे 
माJयासाठी अश4य गो} आहे. 
सु5वातीला शा6ीय संगीत ऐकताना 
मला वाSसंगीत खूप आवडायचं आिण 
कंठसंगीत तेवढंसं आवडायचं नाही. 
जसजसं शाËीय संगीत जाDत ऐकत 
गेलो, तसतसं कंठसंगीतातही ^ची वाढु 
लागली. मग हळुहळू रागां+या सुरावटी 
ओळखी+या झा3या. कुठ3यातरी 
िचIपटसंगीतात3या गा*यात वापरलेला 
राग, भावसंगीतात वापरलेला राग 
ओळखू यायला लागला. काही रागांसाठी Dवतःचे अमूत� models तयार 
झाले. मग हळुहळू बाक"+या तांिIक बाब¬शी ओळख होत गेली. मग 
एखादा रागा+या अंतरंगात डोकवायची सवय लागली. एखादा राग 
आप3याला समजतोय असं वाटावं आिण लगेच असा काही 
performance/recording ऐक*यात यावा क" आधी+या सगnया 
findings चा पुBहा िवचार कर*याची गरज भासावी असं बÈयाच वेळेस 
होतं. 
शा6ीय संगीतात अनवट राग असा एक �कार आह.े जर राग �या+या 
अवघड रचनेमुळे समज*यास सोपा नसेल आिण �याचमुळे तो जाDत 
गायला जात नसेल तर �याला अनवट राग #हणतात. (टीप: अनवट 
हणज े
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दोन रागांचे िम�ण क�न तयार झाललेा राग: सुिनल सामंत) माझी अनवट 
रागाची `ा{या जो राग मला समजत नाही तो अनवट अशी आह.े तर 
अशा अनवट रागांचा अtयास हा एक आनंदाचा मोठाच ठेवा आह.े 
यािशवाय घराणा पkत¬चे गायन आिण �यातील स®दय�, एकाच 
घरा*याचे दोन गायक, तसेच गु5 िशKय यां+या गायनातील सा#यDथळे 
आिण फरक, एखाSा गायकाची शैली, जोड तसाच िमE रागांची घडण 
आिण �यातील �या रागा+या / बंqदशी+या रचनाक�या�ला अिभ�ेत 
असलेला स®दय�िवचार या सगnया गो}ी अगिणत आनंदाचा ठेवा आहते. 
कधीकधी वर सांिगतले3या बÈयाच गो}¬ची उलगड लवकर होत नाही. 
मग �यावर िवचार करत असताना कधीतरी अचानक सा>ा�कार 
झा3यासार{या काही गो}ी Dप} होतात �यावेळेसचा आनंद तर केवळ 
श7दात न सांगता ये*यासारखा. �याचबरोबर ह ेकुणाला सांगता येत नसेल 
तर होणारे थोडेसे दःुखही �याचाच भाग.  

ह ेसगळे होत असताना आप3या 
Dवतः+या (सवा�था�ने) 
लहानपणाची होणारी जाणीव 
आिण या कलेची भ`ता 
आयुKयिवषयक funde ही 
िशकवून जातात. मला तर 

अ�युÌ आनंदा+या आिण दःुखा+या �संगी गा*यामुळे जी मदत झालीय 
�यामुळे मी या कलाकारां+या आिण संगीता+या न qफट3या जाणाÈया 
ऋणात बांधला गेलोय. 
 
---धनंजय 
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संगीत शा� आिण ऐकण ंसंगीत शा� आिण ऐकण ंसंगीत शा� आिण ऐकण ंसंगीत शा� आिण ऐकण ं: : : :     
    

धनंजयधनंजयधनंजयधनंजय    

 
शा6ीय संगीत ऐक*याबVलचा एक फार मोठा गैरसमज #हणजे ते 
ऐक*यासाठी गा*याचं शा6 समजावं लागते. आधी+या post म\ये गाणं 
ऐक*याचे analytical mode आिण pleasure mode असे दोन 
modes सांिगतले होते. याचाच दसुरा अथ� आह ेक" गाणं कुठ3या mode 
म\ये ऐकायचं हा सव�Dवी तुमचा choice आह.े �यात उÌनीच असं काही 
नाही. शेवटी शा6ीय संगीतातील शा6 #हणजे तरी काय आहे? 
 

जे�हाके�हा शा6ीय संगीतातील शा6 
तयार झालं न�हतं (cकवा जे�हा फ] 
लोकसंगीत अिDत�वात होतं) , ते�हा+या 
संगीतकारांना संगीतातील काही 
गो}¬ना, काही िनयमांना cकवा काही 
आकृतीबंधांना (patterns) मूत�5प 
(formal models) Sावंसं वाटंलं. ते 

�यांनी राग cकवा त�सम संgां+या (Dवर, कोमल/ती¯/शुk Dवर, आरोह, 
अवरोह, इ.) Dव5पात मांडलं. (काळा+या रेषेवर) �यानंतर+या 
संगीतकारांनी तीच मूत�5पं वापरणं चालू ठेवलं. याचं अगदी साधं कारण 
#हणजे ती models बf यापैक" प'रपÍ होती/होत गेली आिण �यांना आधी 
formalize केले3या गो}ी पुBहा formalize कर*यात वेळ दवड*यापे>ा 
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( re-inventing the wheel) संगीतातील काही दसुf या गो}¬वर (नवीन 
राग, गा*या+या नवीन शैली, इ.) ल> क- q°त करावंसं वाटलं. �यामुळे 
तीच formal models पुढे वापर*यात येत गेली आिण िवकसत गेली. 
आता, wया लोकांना ही models समजून घे*यापे>ा Dवतःची अमूत� ^पं 
वापरायची (abstract 
models) आहते ते ती 
खुशाल वाप5 शकतात. 
Eवणा+या आनंदाचा 
गा*या+या तांिIक बाब¬शी 
संबंध नाही तो याच 
कारणासाठी. �यामुळे 
पारंपा'रक चालत आलेले formal models असू Sा cकवा Dवतः 
develop केलेले अमूत� models असू Sात, �यामुळे Eवणा+या आनंदात 
बाधा यायचं मुळीच कारण नाही. उदाहरणाथ�, भूपाचे Dवर ऐक3यावर 
एखाSाला भूप राग व �यातील शा6 समजेल तर दसुf या कोणाला 
�यातलं शा6 समजून न घेताही Dवतः+या भावभावनांशी link करता 
येईल (जो क" गा*याचा एक हतूे आह)े. पुलंनी एका 'ठकाणी 
#हट3या�माणे शा6ीय संगीत #हणजे फ] �या रागातील Dवरां+या रचना 
(permutations) न�हते तर �यातील भाव जाDत मह�वाचा आह.े 
#हणूनच जे लोक गा*यातील फ] गिणत cकवा शा6 बघतात ते लोकच 
ऐक*यासाठी गाणं "समजलं" पािहजे या गो}ीचा पुरDकार करतात. 
--- धनंजय (रिसका 7लॉगव5न) 
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गाण ंऐक�या
या �टेजेस गाण ंऐक�या
या �टेजेस गाण ंऐक�या
या �टेजेस गाण ंऐक�या
या �टेजेस : : : :     
धनंजयधनंजयधनंजयधनंजय    

 
माग+या पोDट मधे गाणे ऐक*या+या modes बVल िलहीले होते. तसेच 
माJयामते गाणे ऐक*या+या तीन stages/ पायÈया आहते. पिहली पायरी 
- गाणं आवडणं आिण �यातील technicalities न कळता/माहीत 

नसतानाही गा*यातला 
भाव तुम+यापयsत 

पोचणे.उदाहरणाथ� 
गीतरामायणाचे संगीत हे 
पूण�पणे रागसंगीतावर 
आधारलेले आह.े पण 
गीतरामायण ऐकताना 
�यातील technicalities 

समजून ¿यायची मुळीच गरज भासत नाही. दसुरे उदाहरण #हणून 
qकशोरी आमोणकरांची 'सहेला रे' ही बंqदश घेऊ या. �यातील राग भूप 
आह े क" भूपाचा variant आह े ह े समजून घे*याची गरज भासत नाही. 
�यािशवायही तो enjoy करता येतो. 
 
दसुरी पायरी - गा*या+या तांिIक बाबी समजून गाणे enjoy करणे. 
याम\ये मी analytical pleasure म\ये सांिगतले3या बdतेक बाबी 
येतात. शा6ीय संगीत ऐकणाÈया / समजणाÈया काही `]" या तांिIक 
बाब¬मुळे शा6ीय संगीतच सव�Eे	 आह ेअसे मानू लागतात. इथे शा6ीय 
संगीत great नाही असे मला #हणावयाचे नाही. शा6ीय संगीतासाठी 
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लागणारी साधना 
आिण बुिkमMा ही 
सोपी गो} नाही. पण 
�यामुळे शाËीय 
संगीतच सवा�त Eे	 
आिण बाक"चे संगीत 
कमी दजा�चे हा िवचार 
मला माBय नाही. 

सांगायचा मुVा हा क" तांिIक बाबी कळू लाग3या क" �यातच गुंतून पडून 
�यातील गाणे ऐकणे cकवा गाणे enjoy करणे ह े बाजूला पडून फ] 
तांिIक बाब¬ची िचरफाड करत राहणे हा धोका आहे. 
 
ितसरी पायरी - ही सवा�त वरची आिण अवघड पायरी. गा*या+या 
तांिIक बाबी माहीत असूनही तांिIक बाब¬वर ल> क- q°त न होऊ दतेा 
�यातील भाव या गो}ीवर ल> क- q°त करणे. या पायरीवर पोच3यावर 
शाËीय / अशाËीय / उपशाËीय हा भेदच मुळी राहत नाही. उरते ते फ] 
शुk गाणे. ही पायरीच मुळी वेगळी आह.े आधी गा*याचा वापर आनंद 
घे*यासाठी होत असतो. याम\ये तो Dवतःचा शोध cकवा त�सम 
त�वgानाशी िनगडीत िवचारांसाठी मा\यम #हणून होतो. सूर, ताल, लय 
ही बंधने असूनही ती गळून पडतात. मला वाटतं इथे पोचणारे लोक ह े
एका अथा�ने योगाची साधना करत असतात आिण ही पायरी #हणजे �या 
साधनेचे फळ आह.े संगीता+या `ा{येत असलेला नाद�#ह या श7दाचा 
अथ� इथे कदािचत उलगडत असेल. इथे Eोता cकवा गायक यापैक" कुठ3या 
भूिमकेत साधक आहे याने फारसा फरक पडत असेल असे मला वाटत 
नाही. 
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या 'ठकाणी मला 
कबीराची आठवण होते. 
मंगेश पाडगावकरांनी 
�यां+या कबीर या 
पुDतका+या �Dतावनेत 
कबीरा+या किवते+या 
अवDथा सांिगत3या आहते. 
�यात कबीरा+या 

सु^वाती+या रचना या 'मला चांगलं बनायचंय' cकवा 'मला वाईट 
गो}¬पासून दरू रहायचंय' या भावनेशी साध#य� सांगणाÈया आहते 
(उदाहरणाथ� - माया महा ठगनी हम जानी, िहरना समझ बूझ). पण 
�या+या नंतर+या/शेवटी+या काळात3या रचना या परमत�वाचा 
सा>ा�कार झा3यानंतर+या #हणजेच आप/ पर असं काही नाहीच, 
wयापासून पळून जायचंय असं काहीच नाही, wयाला अंगीकृत करायचंय 
असंही काही नाही अशा Dव5पा+या आहते . या रचनेचे एक उदाहरण 
#हणून 'साधो सहज समाधी भली' ही किवता बघता येईल. तर गाणं ऐकणे 
cकवा िशकणे यामधली ितसरी पायरीची तुलना या+याशी करता येईल. 
वरील उताÈयाची ( ितसरी पायरी) अवDथा 
लहान त�डी मोठा घास अशी झालीय. पण 
जे वाटत गेलं तसं ते िलहीत गेलो. 
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नादवेड नादवेड नादवेड नादवेड ((((नादवेध ची �तावनानादवेध ची �तावनानादवेध ची �तावनानादवेध ची �तावना) : ) : ) : ) :     

--------अ�यतु गोडबोलेअ�यतु गोडबोलेअ�यतु गोडबोलेअ�यतु गोडबोले    
    

 
 
 

गा* यािवषयी मला लहानपणापासूनच िवल>ण 
ओढ होती. अगदी शाळेत अस3 यापासून पहाटे 
उठून मी काहीतरी वाचत बसलेला असे. � यावेळी 
सोलापूरला आम+ या लहानशा � या घरात अगदी 
पहाटे आमची आई रेिडओवर भ4 तीगीत 
लावायची आिण चुलीवर चहा गरम होत 
असताना लता, आशा, मािणकबाई, सुमन 

क3 याणपूर, सुधीर फडके व इतरही अनेक गायक-गाियकांची गाणी मला 
ऐकायला िमळायची. मला गा* यािवषयी नेहमीच एक वाटत आलंय- 
िवशेषतः सुगम संगीतािवषयी- �� येक गा* याबरोबरच काही आठवणी 
(associations) जुळले3 या असतात आिण आप3 याला जे� हा ते गाणं 
आवडतं, ते� हा � या गा* याबरोबरच � या 
आठवणी, तो “माहोल” आप3 या 
डोnयांसमोर उभा रहातो आिण मग ते 
सगळं �करण एकंदरीत आप3याला 
आवडतं तरी cकवा कदािचत आवडतही 
नाही. # हणूनच एकाला आवडणारं गाणं 
दसु-याला आवडेलच असं नसतं आिण 
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� यामुळे � या दोघांत कुणी जाDत बरोबर cकवा “Eे	” ठरत नाही ह े
� यामुळेच.   
 
  
 
भ3 या पहाटे ते आईचं �सB नपणे घरात वावरणं, � या गा* यांबरोबरच 
D वतःही गुणगुणनं ह े अगदी अजून डोnयांसमोर आह.े आजही ती 
पहाटवेळची भ4 तीगीतं ऐकली क" तेच वातावरण डोnयांसमोर D व+ छ 
उभं ठाकतं आिण मग ती गाणी मनात बराच वेळ गुणगुणत रहातात. 
� यानंतर+ या शाळा कॉलेज+ या qदवसात मला िसनेमातली गाणी भारी 
आवडायची. सी. रामचं°, मदनमोहन आिण शंकर-जयqकशन ह े माझे 
खूपच आवडते. मराठीत वसंत �भू, सुधीर फडके आिण Eीिनवास खळे 
# हणजे तर hेटच! कॉलेजमध3 या एन.सी.सी. कॅ# पम\ ये राIी शेकोटीपाशी 
# हटलेली ती मदनमोहनची गाणी, शाळेत3 या � या वेडगळ, काहीशा 
का3 पिनक आिण काहीशा � या काळी 
उगाचंच ख-या वाटणा-या 
�ेमात3 या अवD थेत असताना सतत 
भुंz यासारखी qफरणारी ती सी. 
रामच°ंाची गाणी आिण सहली+ या 
वेळची ती शंकर-जयqकशनची 
गाणी. ती गाणी ऐकली क" मी अजून पुनः मनाने � या सहलीला जातो !  
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अशाच एका अविचत वळेी Eीराम पुजारी (पुजारी सर) आम+ या 
आयुK यात आले. आम+ या घरी सािह�य, संगीत यांचं वेड कुणी लावलं 
असेल तर ते � यांनीच. जगात जे जे चांगलं आह,े � यावर �ेम करायला 
िशकवलं ते � यांनीच. अ3 बेटो मारोि�हया, िडकBस, हाड�, वुडहाऊस, 
लॉरेBस, पु.ल. देशपांडे, अIे, करंदीकर, खानोलकर, बोरकर 
यां+ याचबरोबर मग कुमार गंधव�, भीमसेन जोशी, रिवशंकर यां+ यावरही 
जीव लावायला � यांनीच िशकवलं. qक� येक कवी आम+ या घरी येत. 
qक� येक गायक राIराI बसून ग[ पा मा^न  जात. � या ग[ पा ऐकताना या 
शाD Iीय संगीतात काहीतरी “hेट” आह े असं वाटायला न4 क"च लागलं 
होतं. पण ते �� य> ऐकताना तसं जाणवत माI न� हतं. � याची “qकक” 
अजून बसली न� हती आिण उगाचंच इतर � याला “मोठं” # हणतात # हणून 
तसं आपणही # हणायचं, ह ेमला माB य न� हतं. थोड4 यात काय तर गाणं 
अजून खरं भावलं न� हतं, मनाला खोल कुठेतरी िभडलं न� हतं. 
qदवस-qदवस मनात bपगा घालत न� हतं. बैचेन करत न� हतं!  
 
  

 
माझी बहीण सुलभा खूपच dशार! 
ितची भाषा सुंदर आिण ितचं 
गाणंही छान! � याकाळी ती िशकत 
असे. मग भीमसेन, कुमार, जसराज 
असे कुणीही आले क", ती 

� यां+ यासमोर गायची, िशकायची.. ितला गाणं पटकन समजायचं. मग 
वामनराव दशेपां.ासारखे ितला भ3 या पहाटे िशकवायला यायचे. एकदा 
असंच सकाळी पाच cकवा सहा वाजता आम+ या घरी “उन संग लागे” ही 
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रामकलीतली चीज � यांनी िशकवायला सु^वात के3 याचंही आठवतंय. 
आमचा आिण या �िस\ द गवयांचा चांगलाच घरोबा होता. पुजारी 
सराकंडे तर या सगnयाचंी वD तीच असायची. मग � या+ं या ग[ पामं\ ये 
आ# हीही लुडबुडायला जायचो. � यां+ या घरी भीमसेन आिण 
कुमारांबरोबर तासनतास ग[ पा ऐक3 याचं आठवतंय.  
 
  
 
आपण काहीतरी िवल>ण मो:ा 
माणसांम\ ये वावरतोय असं वाटून 
आपणच मोठं अस3 यासारखं वाटायचं! 
िशवाय दसु-या qदवशी शाळेत 
िमरवायला एक छान कारणही 
िमळायचं! राIी तीन वाजता असंच 
एकदा िबरज ू महाराज आिण आ# ही 
दोन-चारजण या+ं यात3 या ग[ पा आिण � यानंतर � यानंी गाियले3 या 
मराठीत3 या गजला अजून मनावर कोरले3 या आहते. “जायचे असेल तरी 
नकळत िनघून जा” ह े मराठीतले श7 दही ते qकती छान #हणत! या 
सगnया “माहोल” म\ ये शाD Iीय संगीत ऐकत गेलो, पण अजून ते “hेट” 
का आह े ह े माI कळत न� हतं ते न� हतंच! � याकाळी 78 D पीड+ या 
साडेतीन मीिनटां+ या रेकॉड�स् िमळाय+ या. भीमसेनांची शु\ द 
क3 याणमधील “बितया दोरावत”, कुमारांची गौड म3 हामधली “न बताती 
तू पहचान”, धानीमधली “आई ऋत आई” आिण केसरबाई+ या अनेक 
रेकॉड�स् आम+ याकडे आ3 या आिण � या अनेकदा ऐक3 यावर च4 क 
आवडायला लाग3 या! � याअगोदर शाD Iीय संगीत #हणजे तास-दीड तास 
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चालणारा कंटाळवाणा �कार असंच वाटायचं. पण या रेकॉड�स् 
ऐक3 यानंतर चांगलीच आवड िनमा�ण झाली. # हणजे इतक" क", qक� येक 
रेकॉड�स् पुनःपुनः ऐका� याशा वाटाय+ या. अगदी दरवेळी हाताने ते रेकॉड� 
[ लेअरचं हडँल qफरवावं लागलं तरीही! मग कुणी मैqफलीत गौड म3 हार 
गायला क", मनात3 या मनात “न बताती तू पहचान” आळवायचो आिण 
� यात काही सा# य आह े ते बघायचो. असं करता करता ब-याच रागात 
सा# य काय आह े ते कळायला लागलं. �� येक रागाचा “मूड” काय आह,े 
वातावरण काय आहे, ह े मला जाणवायला लागलं. मग � या रागातलं 
एखाद ं गाणं लागलं क" मी ते च4 क ओळखायलाही लागलो. qक� येकदा 
चुकायचोही. पण ब-याचदा बरोबरही असायचो. िनदान जवळचे तरी 
राग ओळखता येऊ लागले. # हणजे “भूप”+ या ऐवजी 4 विचत “दसेकार” 
cकवा “शु\ द क3 याण” � हायचा. “पु'रया क3 याण” ऐवजी “पु'रया धनEी” 
� हायचा. तरीही हा सं\ याकाळचा कुठला तरी राग आह,े एवढं कळायला 
लागलं होतं आिण � याचीही खूप मजा वाटायची. पण तरीही ह े सगळं 
सांगायला गवयांना तास-दीड तास का लागतो, हा �º न सुटायचा 
होताच!!    
 
  
 

पुढे मी आय.आय.टी.त गेलो. ितथे 
ितस-या वष� आमचा 

आय.आय.टी., 
टी.आय.एफ.आर.सी. आिण 
बी.ए.आर.सी. इथ3 या च� 
“टॉप”+ या इंिजिनयस�चा, 
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गिणतw gांचा आिण शाD Igांचा असा िवल>ण hुपच बनला. सगळेच 
आपाप3 या >ेIात “hेट” होते. आ# हा सवाsना वेगवेगnया गोK ट¬त रस 
होता. आयुK याचा अथ� लावायला िनघालो  होतो आ# ही! तो ख-या अथा�नं 
आम+ या आयुK यातला “रेनायसांस” होता. मग � यात त� वgान, सािह�य, 
अथ�शाD I आिण संगीत या 
सगnयाच गोK टी हो�या. राIंqदवस 
अt यासापे>ा � या सगnया 
िवषयातच आ# ही गक�  असायचो. 
रोज काहीतरी नवं वाचायचं, नवी 
चचा� करायची आिण नवं 
ऐकायचंही! ती खरोखरंच एक धंुदी 
होती, बेहोषी होती!! आम+ यापैक" 
बf याचजणांना शाD Iीय संगीतात 
खूपच रस होता. � यावेळी 
“D वरांजली” नावाची संD था D थापन 
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कर* याम\ ये आम+ यापैक" काह¬चा 
हातभार होता. D वराजंलीतफe  मग आ# ही 
अनेक गा* यांचे काय�Gम केले. ते 
कलाकारांना जाऊन भेटणं, � यां+ या घरी 
जाऊन ग[ पा मारणं, � यां+ याच घरी 
� यांचंच गाणं ऐकणं, मग तो काय�Gम 
आख* यातली धंुदी, �� य> 
काय�Gमा+ यावेळी ते पु.लं+ या “नारायण” 
सारखं सगळीकडे धावाधाव करणं आिण 
काय�Gम पार पड3 यावर येणारी ती 

पोकळी, ती िवष* * ता अनुभवणं!! या सगnयातून जाता जाता गा* याची 
आवड आिण ओढ वाढतच गेली. हरी�साद, िशवकुमार, झाक"र, गंगुबाई, 
मB सूर, रिवशंकर, िवलायतखÑ, कुमार, भीमसेन, जसराज ह े सगळे 
� याकाळात मनसो] ऐकले, � यां+ याबरोबर ग[ पाही झा3 या आिण मग 
� हायचं तेच झालं! गाणं मनात bपगा घालायला लागलं. एखाSा गोK टीनं 
पछाडणं # हणजे काय, ह े याच काळात कळलं. कुमारांनी गायलेलं 
भैरवीतलं “धून सुनके मनवा” ह े भजन तर गाणं संप3 यानंतरही बराच 
काळ मला ऐकू येत होतं! अगदी काही qदवस उलटून गे3 यावरही! 
भैरवीत3 या � या सगळं संप3 या+ या वातावरणानं तर मला इतकं पछाडलं 
क" नंतर � या मैqफली+ या जागी जाऊन फ4 त � या 'रका# या D टेजकडे मी 
अनेकदा तासनतास िवष* णपण े बघत बसलोय! आिण मनात � या 
मैqफली+ या आठवणी आिण � यांना िबलगलेले भैरवीचे सूर मनाचा ठाव 
सोडत न� हते. जे भैरवीचं झालं तेच इतरही रागांचं. भीमसेनांची 
“मालकंस” मधली “पग लागन दे” ही चीज, qकशोरी आमोणकरांची “बाजे 
झनन” ही जौनपुरीतली चीज, कुमारांची “सखी मन लागे ना” ही 
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बागेEीतली चीज, रिवशंकर-अली अकबरांची “काफ" पलासी” आिण “Eी” 
मधील जुगलबंदी, िवलायत-िबिDमलांची “चैती धुन” या सगnयांनी 
आम+ या मनाचा ताबाच घेतला.  
  
 
अशा असं{ य रेकॉड�स राIंqदवस qकतीवेळा ऐक3 या असतील कोण जाणे! 
दरवेळी � यात नवीनच काहीतरी सापडायचं! मग पु* या-मुंबईतली 
जवळपास एकही मैqफल आ# ही सोडली नाही. रंगभवनम\ ये मैफल 
झा3 यावर राIी � हीटी+ या [ लॅटफॉम�वर वत�मानपI घालून झोपायचं 
आिण सकाळी पिहली लोकल पकडून कांजूरमागा�पासून आय.आय.टी.ला 
लाल आिण तर� डोnयांनी परतायचं, हा नेहमीचाच काय�Gम होऊन 
बसला. मग �� येक रागात डोकावणं सु^ झालं. “मालकंस” cकवा “बागेEी” 
¿ यायचा आिण तो अनेक गायकांचा, वादकांचा ऐकायचा. वातावरण 
िन|मतीसाठी आ# ही सं\ याकाळचे राग च4 क पवई लेकपाशी सूय� 
मावळताना, qकना-यापाशी बसून ऐकायचो. � यातच मग भीमसेनांचा 
“पु'रया क3 याण”, अमीरखÑचा “मारवा” आिण इतरही बरेच राग 
असायचे. आम+ यात3 या काह¬नी मग भातखंडे वाचायला सु^वात केली. 
काह¬नी सतार िशकायला तर काह¬नी कना�टक संगीतात लुडबुड* याचं 
ठरवलं आिण आमचं आयुK य संगीतमयच होऊन गेलं. अथा�तच हbेमz वे, 
D टाईनबेक यां+ या कादबं-या, रसेल िवटगेनD टाईन आिण साI� यांचं 
त� वgान, मा4 स� आिण केB स यांचे अथ�िस\ दांत हहेी िततकंच bझग 
आणणारं होतंच. फ4 त या सगnयात आय.आय.टी.+ या अt यासGमाची 
थोडीफार कटकट उगीचंच म\ येम\ ये असायची!! पण ते सोडलं तर बाक" 
सगळं कसं मD त चाललं होतं!!  
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� याच काळात आ# ही भीमसेनांचं गाणं 
केलं होतं. पावसाnयाचे ते qदवस होते. 
भीमसेनांनी � या qदवशी “करीम नाम 
तेरो” ही “िमया म3 हार” मधील चीज 
इतक" अफलातून गायली होती क", 
मैqफल एक वाजता संप3 यावरही 
मनाम\ ये तो “म3 हार गडगडाट करतच 

होता. मला काही के3 या 
झोप येईना आिण चैनही 
पडेना. शेवटी मी 
हॉD टेलव^न बाहरे पडलो. 
राIीचे तीन-एक वाजले 
होते. बाहरेही �चंड पाऊस 
कोसळत होता. 

ड�गरावर+ या अ^ंद पायवाटेव^न मी bचब अवD थेतच खाली कांजूरमाग� 
D टेशनवर येऊन ठेपलो. मग बाहरे+ या पावसापे>ा आत कोसळणाf या 
म3 हारनेच मला जाD त बैचेन केलं होतं. एक तासभर Dटेशनवरच 
येरझाf या घालून मी पिहली लोकल पकडली आिण क3 याणला माJया 
मामाकडे येऊन थडकलो. � या+ याकडे भीमसेनांची िमयाम3 हारमधली 
हीच चीज असलेली रेकॉड� होती, हे मला आठवत होतं. सकाळी 
साडेपाचला माझी वाजलेली बेल ऐकून मामाला काही िवशेष वाटलं 
नाही. खरं तर मी गे3या तीन-साडेतीन वषा�त � या+ याकडे फारसा गेलेलो 
न� हतो. पण मी िवि>[ त आह े ह े � याला ठाऊक होतं!  तोही मो:ा 
मनाचा. � याने सरळ दार उघडलं. मी � याला � याचा रेकॉड� [ लेअर आिण 
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म3 हारची “ती” रेकॉड� काढायला सांिगतली. � यानं ती शोधली पण 
िमळाली नाही. मग सकाळी नऊपयsत � या+ या � हरां.ात अD वD थपण े
येरझाf या घालून, दकुानातून ती रेकॉड� िवकत आणून ओळीनं तीनएक 
तास सात� याने 8-10 वेळा ऐकली, ते� हा कुठे “म3 हार” ने लावलेली ती 
“आग” शांत झाली! 
 
  
 
एकदा याच काळात qकशोरी आमोणकरांची मफैल दादरला होती. � या+ं या 
“जौनपुरी” मुळे � यां+ या गा* याची ताकद मी ओळखून होतो. 
qकशोरीताÁकडे सुलभा-माझी बहीण-काही काळ िशकत अस3 याने माझं 
� यां+ याकडे येणं-जाणंही होतंच. � यां+ या घरी गे3 यावर मोगूबाईचं ते 
�सB न हसणं, िवचारपूस करणं अजून आठवतंय. � यां+ या अशर 
मॅB शनमध3 या वाD त� यापासून ते पा3 या�त3 या जयिवजय आिण नंतर 
�भादवेीमध3 या वाD त� यात माझं सतत येणं-जाणं qकशोरीताÁकडे 
असायचं. � यां+ याकडे गेलं क" मग बf याच ग[ पा आिण काही वेळा गाणंही 
ऐकायला िमळायचं. � यांचा आवाज लाव* याची ती प\ दत आिण 

� याहीपे>ा � यांचं ते रागांचं संपूण� िश3 प 
आप3 यासमोर एखाSा अ� यंत कुशल 
कारागीरासारखं उभं करणं यािवषयी 
मला �चंड कुतूहल आिण आº चय� वाटत 
आलंय. मला qक� येक बैठक" आठवतायत 
क" � याचंा एखादा राग ऐकला क", � या 
रागा+ या वातावरणात bचब असताना 
� यातून बरेच qदवस बाहरेच येताही येऊ 
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नये आिण यावंसं वाटूही नये! जे ललतपंचमचं, तेच कबीरभैरवचं, बहादरुी 
तोडीचं, िवभासचं, भीमपलासचं, बसंती केदारचं, यमनचं cकवा कौशी 
कानडाचं!  एखाSा रागाचं यापे>ा सुंदर आिण संपूण� िचI कधीच कोणी 
िनमा�ण क^ शकणार नाही, असं वाट* यापयsत मजल जायची! 
 
  
 
मला रागातलं पांिड� य फारसं कळलंच नाही. cकबdना � याची मला तशी 
गरजही भासली नाही. गा* यावर मी फ4 त �ेम केलं आिण ते माI 
अतोनात, अपरंपार!  �� येक रागात3 या वगेवगेnया छटा शोधाय+ या 
आिण � या भाविवº वात बुडून जायचं हचे मग सु^ झालं. कुमारांची 
“यमन” मधली “बनू रे बलÔया” ही चीज ऐक3 यावर अनेक qदवस मनात 
ती गातच होतो. # हणजे रोजचा qदनGम चालूच असायचा. पण मागे 
सतत तो “यमन” असायचाच! qक� येक वेळा आपण दकुानात आहोत क" 
अB य साव�जिनक 'ठकाणी वावरतोय, याचं भान न रहाता उगाचंच 
त�डातून एखादी लकेर cकवा तान जायची आिण माJया मनातलं ते काmर 
न कळ3 यामुळे आजुबाजूचे लोक माJयाकडे चमकून बघायला लागायचे.  
 
  
 

असाच एक काळ बेगम 
अ{ तरमय होता. � या 
खणखणीत आवाजानं, � या 
श7 द फेक* या+ या प\ दतीनं 
आिण � यात3 या “पॉज” नं मला 
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च4 क वेडच लावलं होतं. “बेगम अ{ तर bसzज गािलब” या रेकॉड�ची तर 
पारायणंच झाली. ितचं ते िसगरेट फंुकणं, ि�हD क"चा [ याला हातात 
घेऊन, जीB स घालून गजल # हण* याबVल खूप ऐकलं होतं. ित+ या एकूणच 
� यि]म� वािवषयी आिण गा* याबVलही मला फारच आकष�ण होतं. मग 
��य> गाठीभेटी झा3 या. आम+ याबरोबर िवनोद मुवाई नावाचा एक 
टी.आय.एफ.आर. मधला शाD Ig होता. तो अमे'रकेतील कॉनeल 
िवSापीठात िशकवायचा. तो त-� हा कुला7 याला राही. आमचाही अÕा मग 
कुला7 याला असायचा. राIी-बेराIी मग अनेक मिहने-वष� सैगल, माDटर 
मदन, मिलका पुखराज, शोभा गुटू� यांचंच गाणं ऐक* यात घालव3 याचं 
आठवतंय! 
 
  
 
यानंतर आयुK यानं अनेक वेडीवाकडी, बरी-वाईट वळणं घेतली. 
आqदवास¬+ या सामािजक चळवळीपासून ते क# [ युटस�+ या उSोगात 
सी.ई.ओ. # हणून बरीच वष� काम करेपयsत बf याच भ3 याबुf या अनुभवांतून 
जाताना बरेचसे संदभ� बदलले. पण गा* याची साथ माI तशीच अ>य 
रािहली. अनेक संकटातून cकवा िबकट �संगा+ या धगीमधून जाताना 
काही गोK टी cकवा काही माणसं दरू गेली, पण गा* यानं माI �ेमाचा, 
qदलाशाचा आिण आनंदाचा िशडकावा करणं काही सोडलं नाही! मनाला 
जखम झा3 यावर रागेEी cकवा गोरख क3 याण+ या सुरांनी हळुवार, मायेनं 

फंुकर घालावी तसंच! 
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मला वाटतं, ते 1988 cकवा � या+ या आसपासचं कुठलंस वष� असावं. 
एकदा कामािनिमM मला अबुधाबीला जावं लागलं. ितथे बाजारपेठेला 
"सूक" असं # हणतात. ितथे "सूक" म\ ये सहज qफरत असताना एका 
कॅसेट+ या दकुानात गेलो. मला फ'रदा खान, इ4 बाल बानू, dसेन ब>, 
मिलका पुखराज, महे-दी हसन, गलुाम अली वगरेै आवडत. मी � या+ं या 
कॅसेटस् मािगत3 या. माझी आवड आिण दाढी या दोB ही गोK ट¬मुळे असेल 
कदािचत, पण तो मला पाqकD तानी समजला! तो # हणाला,"आपको मै 
लता मंगेशकर सुनाता m"ँ मी जरासा वैतागलोच. मी � याला भारतीय 
अस3 याचं सांिगतलं आिण "तू मला लता काय ऐकवणार?" असंही 
खडसावलं! � यानं माI हसत हसत "जसा सिुनए तो" अस ं# हणत लता+ या 
जुB या "कॅB D लड्" गा* यांची कॅसेट लावली. � यातली गाणी भB नाटच होती. 

� यातला ितचा आवाज, तो दद�, ती चाल.. 
सगळं अचाटच. मी आजवर कधीही न 
ऐकलेलं. � यानं फाD ट फॉरवड� क^न दसुरं 
गाणं लावलं. तेही hेट होतं. मग कॅसेट उलटी 
क^न लावली. तेही गाणं अफलातून होतं. मग 
� यानं अजून एक तशातलीच कॅसेट लावली. 
तेही सगळं िवल>ण!  अखेरीस मी शरणागती 
प� क^न � याला िवचारलं,"अशा qकती कॅसेटस् 
तुJयाकडे आहते?" तो # हणाला,"स� वीस". मी 

मुकाQानं � यानं  सांिग तले3 या cकमतीला कॅसेटस् िवकत घेत3 या. "सुख" 
# हणजे काय? याचा खरा अथ� मला � या qदवशी उमगला. नंतर कळलं क", 
1956 सालाअगोदरची फारशी बाहरे न िमळणारी अशी ती द|ुमळ गाणी 
होती. � यात सw जाद, अिनल िवº वास, º यामसुदंर, सी.रामच°ं अ* णा 
अशा अनेक hेट संगीतकारां+ या रचना हो� या. आवाज माI फ4 त लताचा 
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होता. � या वेळी लता # हणजे काय "�करण" आह,े ते कळलं! आपण 
शाD Iीय संगीत ऐकतो # हणजे काहीतरी मोp करतोय, आपण जरा 
वरचढच आहोत, असं मला मधनं मधनं उगीचंच वाटायचं. माJया या 
समजुतीला लतानं जबरदD त हादरा qदला. गंमत # हणजे � यानंतर तीनएक 
वष� मी शाD Iीय संगीत जवळपास ऐकलंच नाही. आयुK य फ4 त लतामयच 
होऊन गेलं.  
 
  
 
माझा एक िविचI D वभाव आह.े कोणतीही उदाM cकवा स®दय�पूण� गोK ट 
मनाला िभडली क" मी � यात पूण� बुडून जातो. मग तो उदाM िवचार असो 
cकवा सुंदर कलाकृती असो, मी � याच वातावरणात भारावून जाऊन 
बराच काळ वावरतो. डी.एच.लॉरेB सची "सB स अँड ल� हस�" cकवा hॅहम 
hीनची "एB ड ऑफ दी अफेअर" वाच3 यावर इंz लंडमध3 या � यात 
व|णले3 या जागी जाऊन तासनतास � या वातावरणात जाऊन भटकणं, 
"लD ट फॉर लाईफ" वाचून � हनॅ गॉग या 
िचIकारा+ या िचIकलेनं आिण 
आयुK यानंच भारावून जाऊन 
अमD टडॅमला � हनॅ गॉग # युिझयमम\ ये 
ते तासन तास तो काळ आठवत आठवत 
र-गाळणं, अशा असं{ य पूण� वेडगळ 
गोK टी मी ब-याचदा के3 यात.   
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आताही तसंच झालं. मी सगnया जुB या संगीतकारांना भेटायला सु^वात 
केली. सी. रामचं°ांना पूव� भेटलो होतोच. सw जादलाही दोनदा मग 
भेटलो. अिनलदांनाही आमचे िमI स�े यां+ याकडे दोनदा भेटलो.. ती वष� 
फ4 त जुनं िसनेसंगीत ऐक* यातच गेली-जवळपास ÙिमK टासारखी. 
� यात3 या "तुम 4 या जानो, तु# हारी याद मे", cकवा "वो तो चले गये ए 
qदल", cकवा "अ+ छा होता जो qदल मे तू आया न होता", cकवा "ये qदल 
मचल मचल के यंू रोता ह ैजारजार 4 या", "तेरा दद� qदल मे बसा िलया", 
cकवा "मै अपने qदलका अफसाना सुनाऊं qफर चले जाना" वगैरे गाणी 
ऐकून तर मला च4 क रडूच फुटायचं. 
 
  
 
मला कुणी � या काळी सांिगतलं क" 
अमुक अमुक गाणं फारच hेट आह,े पण 
तू फ4 त िगरगावात3 या अमुक अमुक 
पानवा3 याकडेच आिण राIी अकरानंतर 
ऐकायला िमळतं, क" आ# ही दसु-या 
qदवशी राIी 11 वाजता � या 
पानवा3 या+ या गादीवर हजर!  एक 
माI झालं क", शाD Iीय संगीत "hेट" 
वाटतंच रािहलं, पण � यािवषयीचा वृथा अिभमान माI गळून पडला. 
कुठलंही संगीत जे मनाला िभडेल, भावेल, ऐकायला गोड वाटेल, तेच 
चांगलं-ही भूिमका घडत गेली!!!  � याचमुळे मग लावणी, गजल, क� वाली, 
भावगीत, भ4 तीगीत, यांचेही नंबर लागले. कना�टक संगीतही खूपच 
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ऐकलं, िवशेषतः लालगुडी जयरामन, यू. Eीिनवास, बालमुरलीकृK णन्, 
बालचंदर वगैरे अनेक.  
 

तसाच एक काळ फ4 त मो� झाट�, बीथोवन, बाख 
आिण चॅकॉ� हD क" यां+ यात गेला. नेमके याच 
काळात सॉÚटवेअर+ या कामासंदभा�त युरोप 
आिण अमे'रकेला मला अनेकदा जावं लागायचं. 
जम�नीतून ÛाB सला एक रे3 वे जाते. जाताना ती 

हॉलंड आिण बेि3जयम या दशेांतून 
जाते. या गाडीने मी चाळीस-पB नास 
वेळा तरी उलटसुलट �वास केला 
असेल. या �वासात बाहरे छान शेतं, 
गावं, शहरं qदसायची आिण 
वॉकमनवर सतत "बीथोवन"ची 
"qफÚथ bसफनी" cकवा "Úयूर 
एिलझे" cकवा चॅकॉ� हD क"चे "D वान 
लेक" चालू असायचं. मला � याही 
संगीतातलं � याकरण फारसं कळलं 
नाही, पण � यातलं वातावरण मला 
फारच मोिहनी घालायचं. मला � यातलं िपयानो, � हायोिलन आिण Úलूट 
यांचं वाजवणं, � यांचे सूर आिण िमEण फार आवडायचं. अजूनही आवडतं! 
मला आठवतंय, क" अमD टरडॅमला मी एकदा �ािझिलयन रेD टॉरंटम\ ये 
जेवायला गेलो होतो, त-� हा �ािझलचं संगीत ऐकायला िमळालं. मग 
ितथलंही संगीत जमवायला सु̂ वात केली. असचं लंडनला एकदा आम+ या 
सॉÚटवेअर इंिजिनयसsना घेऊन एका िचनी रेD टॉरंटम\ ये गेलो असताना 
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ितथे िचनी सगंीत ऐकायला िमळालं. मला ते सगंीत खूप आवडलं. मग � या 
हॉटेलवा3 याने माझा पMा घेऊन च4 क मला � याची कॅसेटच पाठवून qदली. 
गंमतीची गोK ट अशी जाणवली क" जवळजवळ सगळं िचनी पारंपा'रक 
संगीत आप3 या "भूप" रागा+ या जवळपास आह.े � यानंतर 
सॅनÛािBसD कोतील एका िचनी िमIाकडे बसून राIी बराच काळ िचनी 
संगीत ऐकून टेप क^न घेत3 याचंही आठवतंय!    
 
  
 
गा* याची असोिशएशB स कशी असतात बघा, एकदा हÑगकÑग+ या 
समु°qकनारी बसलो असताना एक मुलगी मंद संगीता+ या पाº व�भूमीवर 
सुंदर "सॉÚट" गाणी # हणत होती. जपानमधून चांगली �ोजे4 टस् 
िमळा3 यानेही असेल, पण मी खुशीतच होतो एवढं माI खरं. कदािचत 
यामुळेच क" काय पण ते संगीत मला इतकं सूcदग वाटलं क" मी लगेच 
भराभर बरंच िचनी आिण जपानी संगीत जमा केलं. तो शांत समु° 
qकनारा, लुकलुकणा-या qद� यांम\ ये दरूदरू qदसणा-या बोटी, मंद वारा 
आिण या पाº व�भूमीवरचा तो आवाज यांची धंुदी मी कधीच िवसरणं श4 य 
नाही!  
 
  

 
मग मी भराभर जगात3 या 
वेगवेगnया दशेातलं संगीत 
ऐक* याचा आिण 
जमव* याचा सपाटाच सु^ 
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केला. युरोप, जपान, अम'ेरका, आqÛका, आिशया, ऑD Rेिलया इथ3 या 
w या w या दशेात मी जायचो, ितथलं संगीत मग मी जमवायचो. गंमत 
# हणजे B यूयॉक� + या मॅनहटनमध3 या रD � यांवर+ या दकुानात लॅ'टन 
अमे'रका, आqÛका इथलं संगीत मुबलक �माणात िमळतं. ितथे ऐकून 
खरेदी करायलाही मजा यायची. ते ऐकताना � या � या दशेात3 या 
संD कृतीची, इितहासाची आठवण येते आिण मग तो एक सवsकष 
अनुभवाचाच भाग होऊन बसतो. मग ते बीट3 स असोत cकवा आqÛकन 
7 लूज असोत!  
  
 
1990 + या जवळचं ते कुठलंस वष� असावं. पIकार अशोक जैनांचा मला 
फोन आला. "पटणी"मधील सतीश जोशीने अशोकला माJया सगंीता+ या 
वेडािवषयी सांिगतलं होतं. अशोकला "महाराK R टाई# स"म\ ये गा* यावर 
िलहायला कुणीतरी हवंच होतं. "मी गा* यातला पंिडत cकवा 
� याकरणतw g नाही" मी अशोकला सरळच सांगून टाकलं. पण 
अशोकलाही कुणीतरी वेगnया प\ दतीनं िलिहणारं हवं होतं. मग माझा 
"क कॅसेटचा" हा D तंभ सु^ झाला. बाजारात नवीन आले3 या कॅसेटस् चा 
"'र� ¾यू" करायला मी सु^वात केली. �� येक लेखासाठी मी दर शिनवारी 
न'रमन पÑईट+ या एन.सी.पी.ए.मध3 या वाचनालयात जाई. कलाकार, 
राग, वाS, घराणी यां+ यािवषयी तासनतास अनेक पुD तकं वाचायचो. 
�� येक लेख मािहतीपूण� आिण तरीही रंजक आिण वाचनीय असला पािहजे 

असा माझा कटा> असायचा. 
माझा हा �य� न qक� येकांना 
खूपच आवडला. मला माI 
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� यात ब-याच Iुटी आढळाय+ या! 
 
 आज या सगnयां कडे वळून बघताना खूपच गंमत वाटते. मला 
गा* यात3 या पंिडतापे>ा गा* यावर �ेम करणारेच नेहमी जवळचे वाटत 
आले आहते. पण या "शो"बाजी+ या जगात जो-तो दसु-याला "इं�ेस" 
करायला बघतोय. कुठ3 याही क# [ युटर+ या माणसाशी बोला, तो � यातलं 
जॉग�न वाप^न तु# हाला पिह3 यादंा घाबरवनूच सोडेल!! डॉ4 टरा+ं या 
भाषेचं तर िवचा^च नका. अक®टंट मंडळ¬नीही � यांचाच qकMा 
िगरवलाय! ह े सगळं ठीक आह े हो, पण ह े जाग�न गा* यात-िवशेषतः 
Eो� यानंा कशाला हवयं, हचे कळत नाही. पण तरीही  गा* यावर+ या 
िलखाणात बरंच पािंड� य cकवा � याकरण असलं क" काही लोक � या 
िलखाणाकडे (ते न कळ3 यानं) आदरानं बघायला लागतात आिण इतर 
बरेचजण ही नसती पीडा नको # हणून � यापासून दरूच पळतात!!  
  
 
यात आणखी भर घालतात ते गवई लोक. उगीचंच दीड-दोन तास एखादा 
राग गाऊन लोकांना ब-यापैक" 
"बोअर" करतात!! "अरे! अमुक अमुक 
गवई अमुक अमुक राग अडीच तास 
काय गायलाय!" अशा ग[ पाही मी 
ऐकले3 या आहते. एकेकाळी 
मारले3 याही आहते. � यातून मग 
गवयांचे माझा आवाज खजा�त qकती 
खाली जातो बघा (क" मग लोका+ं या 
टाnया), तो qकती वर जातो बघा 
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(क" मग लोकां+ या टाnया), तो qकती वर जातो बघा (पुB हा टाnया), वर 
उगाच एक सूर ध^न बराच काळ ताणून धरला क" पुB हा टाnया वगैरे. 
मग बf यापैक" स®दय�मारक �कार चालू होतात. आपण ही "नाटकं" केली 
नाहीत तर टाnया िमळणार नाहीत # हणून मग गवईही मग तेच करत 
बसतात आिण मग या सगnया गदारोळात गाणं ह ेकशासाठी आह,े हचे 
आपण िवसरायला लागतो. "अहो, गाणं ह ेआनंदासाठी आह,े कसरतीसाठी 
नाही. कसरती कर* यासाठी इतर अनेक खेळ आहते". कुणी जर मला 
िवचारलं क","आ# हाला गाणं समजत नाही हो, काय ऐकू?" मी 
सांगतो,"पलुD करांचे तीन-तीन मीिनटांचे राग रोज सकाळ, सं\याकाळ 
ऐकावेत. असं एक मिहना के3 यानंतर जर काही फरक न पड3 यास, 
काहीही कमीपणा न वाटून घेता पािहजे ते संगीत ऐकावं" माझा हा 
डॉ4 टरासंारखा स3 ला बf याच "सगंीत^z णा"ंना लाग ूपडलाय. कारण � या 
तीन मीिनटात पलुD कर � यां+ या � या िनम�ळ आवाजात �� येक रागाची 
qकती सुंदर मूत� उभी करतात!  
  
मला आणखी एक आº चय� वाटतं, ते हे क" आनंद घे* या+ या या सुंदर 
गोK ट¬म\ येही आता पैसा, �ितK ठा, �िस\ दी आिण त� सम गोK ट¬नी धुडगूस 
घातलाय. अगदी यथातथाच गाणारी मंडळीही "मीिडया" बरोबर 
"मॅB युपूलेट" क^न D वतःला "मोठी" अस3 याचं भासवतात आिण मग जरा 
पोशाखात, िझपf यात आिण वागणुक"त वेगळेपणा cकवा थोडाफार 
िविचIपणा केला, काही वेळा "पेज Üी" वर फोटो, टी� हीवर काही 
मुलाखती झा3 या क" लोकांनाही तो खरोखरंच मोठा कलाकार आह ेअस ं
वाटायला लागतं. मग लोक � या+ या काय�Gमानंा गद� करतात. � या+ या 
कॅसेटस् िवकत घेतात. आिण एकदा ह े झालं क" � यां+ या काय�Gमांना 
D पॉB सस� िमळतात. # हणजे पुB हा � यांचे काय�Gम जाD त होतात आिण 
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� यानंा जाD त �िस\ दी िमळते. ह े दKु टचG मोडायच ं कस?ं या पैशा+ या 
आिण �िस\ दी+ या झगमग� या जगात कुठेतरी सं थपणे, सहजतेने आिण 
तB मयतेने गात असले3 यांकडे ल> कोण देणार? 
 
याव^न एक आठवलं- आqदवास¬म\ ये शहाSाला असताना लोकगीतं 
ऐकायला िमळाली होती. नेहमी असं वाटायचं क", w या लोकगीतांव^न 

बरेच राग आह े आहते, � या �� य> 
"लोकांची" आज काय अवD था आहे? 
एकदा आठवतंय क" बाहे̂ न शहाSाला 
एक भजनी गट आला होता. राIीचे 
दोन वाजले होते. � यात एक 
मालकंसमधलं, तर एक मांडमधलं 
भजन होतं. � याची चाल आिण � याचा 

तो आवाज इतका अफलातून होता क" राIी+ या � या शांततेला कापून तो 
दरूदरू+ या झोप.ापंयsत आिण ड�गरापयsत जात होता. यानंतर हा जÝ था 
कुठं जाईल? ही मंडळी कसं पोट भरत असतील? तीस वषाsनी हा गायक 
कुठे असेल? याला लगेच "मीिडया"नं उचलंल असतं तर तो कसा रातोरात 
हीरो बनला असता..वगैरे िवचारांनी काmर माजलं आिण असंच एकदा 
पंधरा-एक वषाsपूव� दगुा�पूर D टेशनबाहेर एक आंधळा "तोडी"तलं एक 
भजन गात बसला होता. त्या+ या आवाजानं, सरुानंी, खरं तर भ3 या 
भ3 या गायकांची बोबडी वळवली असती!  पण आजही बdदा तसाच चार-
आठ आ* यासंाठी तो आधंळा D टेशनबाहरे # हातारपणीही कापंले3 या 
आवाजात गात असेल! ह े सगळं कसं बदलायचं? गरीब-Eीमंत दरीमुळे 
जसे qक� येक झोप.ांम\ ये, गावांम\ ये हजारो आईनD टाईन आज भीक 
मागताहते, गरंु हाकताहते तसचे qक� येक रिवशकंर आिण भीमसने या+ं या 
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निशबी फ4 त दःुखच आलंय आिण � यांचं आयुK यच बेसूर झालंय! � यांचं 
काय करायचं? � यां+ या आयुK यात आनंदा+ या बागा क- � हा फुलणार?  
 
आजपयsत मला जे भावलं, w यांनी मला झपाटून टाकलं -अगदी 
माणसांपासून ते � यांनी पेश केले3 या कलाकृत¬नी- ते ते सव� सांग* याची 
एक नैस|गक उम� दडपून टाकणं श4 यच न� हतं!  � याच सगnया 
भाविवº वाचा हा ओझरता उ3 लेख या मनोगता+ या िनिमMानं मी केला 
आह.े अगदी �ामािणकपणे सांगायचं तर कुठलाही आव न आणता cकवा 
कुठलीही पूव�hहिनयोिजत अशी भूिमका न घेता मी आMापयsत या 
नाद�Þाचा आD वाद घेत आलो आह.े संगीता+ या >ेIातली वग�रचना, 
उ+ च-नीचता मला कधीच माB य न� हती. ज ेज ेमनाला भीडलं, � या � या 
>ेIातली मुशाqफरी मी मु4 तपणाने केली. 
�� येक रागाला एक भािव वº व असतं. ते जसं आ# हाला qदसलं ते 
इतरांनाही सांगावसं वाटलं,"अरे! बघ यात qकती स®दय� आह ेते! आ# हाला 
ऐकून असं वाटलं. तुला कसं वाटलं? आिण या रागातली ही गाणी बघ, 
काही सा# य वाटतंय का ते ". जर ह ेवाचून काही ऐकावसं वाटलं तर खूपच 
धमाल येईल. यामागे काहीच पांिड� य न� हतं आिण नाही. खरं तर चौफेर 
आिण बेधंुद गाणं ऐक* याची जी मD ती आिण नशा आह े तीच अजून 
उतरायची आह.े तर मग काय करायचं?  
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सगंीत ऐकणं आिण कळणंसगंीत ऐकणं आिण कळणंसगंीत ऐकणं आिण कळणंसगंीत ऐकणं आिण कळणं    
    

रणिजत पवाररणिजत पवाररणिजत पवाररणिजत पवार    
 
 
‘‘मला आवडेल ते संगीत ऐकायला; पण कळणार नाही, अशी भीती 
वाटते.’’ नवीन �कारचं संगीत ऐक*याची वेळ आली, लोक िबचकतात 
आिण ह े कारण सांगतात. मग ते शा6ीय संगीत असो क" िवदशेातलं 
असो. पण संगीताचा आDवाद घे*यासाठी ते ‘कळायला हवं’ असं खरंच 

काही असतं का? या ��ाचं उMर कुठलाही अDसल संगीतकार 
ठणठणीतपणे ‘‘नाही’’ असंच दईेल. माI संगीतकलेमागची त�वं मांडू 
बघणाf यांना हाच �� केला, तर न`ा �कार+या संगीताचा आDवाद 
घे*याची >मता �ा� हो*यासाठी �या संगीताचं आकलन cकवा �या 
संगीता+या पा¹�भूमीची थोडी मािहती असणं कसं आवºयक आह,े ह े ते 
पटवून दऊे लागतील. #हणूनच या दोBही बाजू समोर आणणं मह�वाचं 
आह.े शा6ीय संगीताचं उदाहरण घेऊ. याची ओळख होते, ती बdधा 
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कुठ3याशा मैqफलीत. ितथे येणारे बdतेक Eोते धीरगंभीर qदसतात. 
आपला सोबतीसुkा गाणं ऐकताना शाळे+या वगा�त3या िवSाÝया�चा 
एकाhिचM भाव मो:ा कौतुकाने चेहया�वर घेऊन बसतो. 
 
�या गा*याची ओळख क5न ¿यायला आले3या िबचाf या नवागताला याचं 
भलतंच टेBशन येतं. एखादाच असतो नशीबवान क" रे3वे+या �वासात 
िखडक"बाहरेचे देखावे फाDट फॉरवड� होत असताना cकवा 
समु°qकनाया�वर पाय मोकळे करताना अचानक Dवत:+याच रेिडओवर 
cकवा Dटी'रओवर कुमार गंधवाs+या आवाजातलं िनगु�णी भजन कानावर 
पडतं आिण �यातला शांत भाव िचMाला असा वेढून टाकतो क" Dवत:चीच 
ओळख िवसरायला होतं; ऐकणारा Dवत:+याच अंतरंगात असा िशरतो क" 
िजथले �दशे �याचे �यालाच माहीत नसतात. ह े असं होतं, ते�हा �या 
संगीताला आDवाद घे*यासाठी कोणा+या माग�दश�नाची, समजावून 
सांग*याची गरज मुळीच भासत नाही. 
�यात3या स®दया�चं Dथान भौितक िनयमां�माणे िन|ववाद असतं आिण 
Dवत:+या अिDत�वा+या जािणवेने भान भ5न जात असताना तुम+या 
आDवादा+या आड, ते संगीत समज*या+या आड काही #हणजे काहीही येत 
नाही. पण मग संगीत शा6ीय असतं, #हणजे नेमकं काय असतं? �थम 
शा6ीय संगीताचा उगम लोकसंगीतातून झाला आह,े ह ेल>ात ¿यायला 
हवं. कुमार 
गंधवाsसार{या महान 
कलाकाराला Dफूत� 
दणेारं लोकसंगीत 
#हणजे सामािजक आिण वैयि]क `वहारात3या सव�सामाBय 
अनुभवांपासून अâभुत अनुभूतीपयsत सारं वण�न कर*याचं एक िवशुk 
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मा\यम असतं. परंतु या आिवKकारातले अथ�पूण� पैलू नेमके पकडता यावेत 
यासाठी काही तरी चौकट उपल7ध असावी लागते. �या चौकटीत अथा�तच 
काही मोजमापं, काही ताल, अिभ`]"+या काही िविश} पkती यांची 
आवºयकता असते. 

या चौकटीमुळे कले+या सादरीकरणात 
एका बाजूने ठरीव रDते तयार होतात, 
तर �याच वेळी काही आ�हानंही उभी 
रहातात. तुलना करायचीच तर 
qGकेटसार{या लोकि�य खेळाशी 
करता येईल! या खेळातही काही 

िनयम असतात, जे सव� दशेांमध3या सव� मैदानांम\ये होणाf या सव� 
Dपधाs+यात सारखेच असतात. या बंधनांमुळे खेळाडू+या �ितभे+या 
आिवKकाराचं मोजमाप करायला आधार िनमा�ण होतो. �याच वेळी 
�े>का+या मनात आपोआप काही अपे>ा उ�प होतात wयां+यामुळे 
खेळा+या आDवादातली खुमारी वाढते. अगदी याच�माणे शा6ीय 
संगीतातही एखाSा रागा+या वा ताला+या संदभा�त काही ढोबळ िनयम 
घालून qदलेले असतात, wयां+यामुळे 
कलावंतासाठी एक संदभ�चौकट तयार होते 
आिण Eोते काही िविश} अपे>ा बाळगून ऐकू 
लागतात. काळ जात रहातो आिण या 
िनयमांमधून, माग�दश�क त�वांमधून समृk 
परंपरा आकाराला येतात. शा6ीय 
संगीतापासून रॉक #युिझकपयsत सव� �कार+या 
संगीतात परंपरा आकार घेतात, �या याच 
पkतीने. 
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परंपरा पाळत थोर संगीत तयार करणाf यांसाठी �या परंपराही थोरच 
असतात. पण ते संगीत अमुक परंपरा पाळतं क" पाळत नाही, या+याशी 
Eो�याला काहीच देणंघेणं नसतं. �याचा संबंध असतो �या+या Dवत:+या 
अिभ5चीचं आिण भावभावनांचं �ितbबब �या संगीतात कसं पडलं आह,े 
या+याशी. वेगवेगnया �कारचं संगीत ऐक*याने िबघडत काहीच नसतं. 
कळणार नाही असं #हणत िबचक*याबरोबर वेगळं संगीत न ऐक*यासाठी 
लोक आणखी एक कारण दतेात, ते #हणजे सांDकृितक परकेपणाचं. खरी 
गो} अशी आह े क" दसुरी कुठलीही कला संगीता�माणे सव� सीमा 
ओलांडून जात नाही. पौवा��य आिण पािWमा�य जगतांनी एकमेकां+या 
संगीताचा Dवीकार तर केला आहचे; िशवाय एके काळी जगावेगnया 
मान3या गेले3या संगीतालाही आता मु{य धारेत माBयता िमळू लागली 
आह.े यातून हचे िसk होतं क" संगीत आिण Eोता यां+या म\ये भाषा, 
सांDकृितक परंपरा, काही काही उभं राm शकत नाही. 
 

िनसगा�त घडणाf या घटनांचं 
िवÊेषण क5न �यां+या मागची 
कारणमीमांसा सांगणे, #हणजे 
शा6. संगीताचंही तसंच आह.े 
िविवध \वनी, सुरावटी, ताल 
मनाला का वेधून घेतात, याचा 

अथ� शोध*यातून संगीता+या परंपरा तयार झा3या. �या अथा�ला िशDत 
लाव3याने अनेकांना ते संगीत आ�मसात करणं श4य झालं, परंपरेत 
िविवध �वाह िनमा�ण होऊन संगीत समृk झालं. संगीताचं ह े शा6 
िशकावं क" िशकू नये, हा wयाचा �याचा �� आह;े पण समजावून 
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¿यायचंच नाही या हãाचा आिण न समज*याचा काही संबंध नाही. 
संगीता+या स®दया�तच �याचा अथ� लपलेला आह.े इं°धनुKय का पडतं, ह े
सांग*याचं काम लोलक करतो;पण इं°धनुKय कसं असतं ह ेकळ*यासाठी ते 
असताना आकाशाकडे नजर केली तरी पुरते. संगीतात3या त�वांचा 
अtयास ज5र करावा; पण संगीताचा खरा अथ� समजून ¿यायचा असेल, 
तर जे ऐक*याचा �यä अगोदर कधीही केलेला नाही, �या वेगnया 
संगीता+या वाटेला जा*याची तयारी ठेवलीच पािहजे. 
 
- रणजीत पवार  --maayboli 
http://www.maayboli.com/node/19086 
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गृहपाठ 
  
पिह3या भागाचा अtयास 
 
पु ल दशेपांडे यांचं गुण गाईन आवडी आिण अ+युत गोडबोले यांचं नादवेध 
ही पुDतकं संhही ठेवून वाचावीत. 
 
पिहला आठवडा : राग केदार 
खालील bल4स डाऊनलोड क5न qकमान ५ ते ६ वेळा ऐका`ा 
 

राग केदारराग केदारराग केदारराग केदार    
 
केदार अनेक नवीन गायक 
http://www.youtube.com/watch?v=LFysp6pEMtg 
 
केदार : प+रतोष पोहनकर : का.हा रे नंद नंदन 
http://www.youtube.com/watch?v=1uKAvYrvjm0&NR=1 
 
केदार : का.हा रे : नवीन गायक 
http://www.youtube.com/watch?v=atypjRzqoHg&feature=related 
 
केदार : /कशोरी आमोणकर 
http://www.youtube.com/watch?v=jPwvRmdFUFg&feature=related 
 
केदार : रािशद खान 
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http://www.youtube.com/watch?v=zM72xAO6Sec&feature=related 
--- 
केदार : पंिडत जसराज :  
http://www.youtube.com/watch?v=4tPP74pWzdA&feature=related 
 
केदार, तराना, : इं0ाणी मुखज1 
http://www.youtube.com/watch?v=THnP6xKmMBM 
 
केदार : भीमसेन जोशी : म3यलय : सोह ेलरायी 
http://www.youtube.com/watch?v=PZt6662BcF4&feature=related 
 
केदार : भीमसेन जोशी : 0तु लय : सावनक4 बंुदिनया 
http://www.youtube.com/watch?v=qZlgmfJJdjQ&NR=1 
 
kedar : िशवकुमार शमा; : संतूर 
http://www.youtube.com/watch?v=KXPaiPU2GJc 
 
केदार : लता : हमको मनक4 
http://www.youtube.com/watch?v=NbchuCfqBls 
 
केदार हमेंत कुमार : दश;न दो घन>याम 
http://www.youtube.com/watch?v=0UYtyMXwEuo 
 
महमंद रफ़4 आशा : आप युंही अगर हमको िमलते 
http://www.youtube.com/watch?v=dI-nQ3WKDPc 
 
केदार : रफ़4 
http://www.youtube.com/watch?v=iJ6bcN2J2-c 
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http://www.youtube.com/watch?v=Wg9iGxkAsG8&feature=related 
 
 
केदार : भीमसेन जोशी : िवलंिबत 
http://vimeo.com/16041583 
 
केदार : बड ेगुलाम अली खां 
http://www.youtube.com/watch?v=NbyzCaJRvxw 
 
केदार : सुषिमता दास  िवलंिबत 
आलाप.  
http://www.youtube.com/watch?v=Cu2nshvYPiM&feature=related 
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आठवडा दसुराआठवडा दसुराआठवडा दसुराआठवडा दसुरा    
खालील bल4स डाऊनलोड क5न qकमान ५ ते ६ वेळा परत परत ऐका`ा 

राग देसराग देसराग देसराग देस    
राग दसे : दरूदश;न ि@हिडओ : नृBय  कार 
http://www.youtube.com/watch?v=tW_q5HJ60tc 
 
राग दसे : दरूदश;न ि@हिडओ : वाC  कार 
http://www.youtube.com/watch?v=3H_lmQMHj6E&feature=related 
 
राग दसे : बासरी : आकाश 
http://www.youtube.com/watch?v=d4icJtswiss&NR=1&feature=fvw
p 
 
राग दशे : नवीन गायक 
http://www.youtube.com/watch?v=rNXsnr1poDE&feature=related 
 
राग दसे : फ़+रदा खानुम : अबके सावन घर आजा 
http://www.youtube.com/watch?v=yrYRxEWug0I 
 
राग दसे : रािशद खान : नादान िजयरा गुम गयो रे 
http://www.youtube.com/watch?v=6sT3DJsUIzo&feature=related 
 
राग दशे : रािशद खान : ठुमरी : मोरा सDया बुलाये आधी रातको न/दया बैरी भयी 
http://www.youtube.com/watch?v=dKs892IqvZQ&feature=related 
 
राग दसे : संजीव अGयंकर : नDनन मH छबी छाये सजन 
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http://www.youtube.com/watch?v=PHqy01JbdJY 
 
राग दसे : संजीव अGयंकर : नDनन मH छबी छाये सजन :भाग २ 
http://www.youtube.com/watch?v=Iz7Yx8KDFLE&NR=1 
 
राग दसे : लता : तकदीर का फ़साना 
http://www.youtube.com/watch?v=0vB-RGEb2aQ 
 
राग दसे : रफ़" : तकदीर का फ़साना 
http://www.youtube.com/watch?v=X7UOXUCb38o&featur
e=related 
 
राग दसे : लता : अिज 5ठकर अब कहां जाइयेगा 
http://www.youtube.com/watch?v=v87vDPpCIwE 
 
राग दसे : मा डे : qफ़र कह¬ कोई फ़ूल िखला 
http://www.youtube.com/watch?v=RcWK3RYi3jU 
http://www.youtube.com/watch?v=JbMJieHdR1o 
 
राग दसे : वंद ेमातरम : भीमसेन जोशी  
http://www.youtube.com/watch?v=9AIRAsoiRUg&feature=
related 
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�थम भाग इथेच संपतो. 
 
दसुf या भागात : 
Dवर, अलंकार, आलाप, ताना, गमक (या साठी कुठून तरी एखादी 
हामLिनयम cकवा bसथेसायझर िमळवा) 
 
ितसf या भागात 
राग, थाट 
 
चौÝया भागात 
ताल, लय, ठेका 
 
पाच`ा भागात 
{याल, ठुमरी, �ुपद,  जाती, �बंध, होरी, चैती, कजरी, लोकसंगीत 
 
सहा`ा भागात 
घराणी, संगीतकार, तानसेन ते भीमसेन. 
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राठी भाषा, सािहBय आिण संJकृती यांना 
इंटरनेटवर मानाचे Jथान असावे या 
उNेशाने अनेक संJथा आिण OP4 आज 
काम करत आहते. ई सािहBय  ितSान 

Bयातलीच एक. नटेाUरी ह े किवतांचे ई 
साVािहक, ई Jटाप ह े िवनोदाला वािहलले े ई 
िनयतकािलक, दगु; दगु;ट भारी ही महाराWातील दगु; 
/क��यांची मािहती दणेाX या ई पुिJतकांची मािलका, 
JवरनेटाUरी ह े मराठीतले पिहल े ऑिडओ ई 
िनयतकािलक, मराठी कसे िलहावे, ई पुJतक कस े
बनवावे आदी ई लZनगची साधने, बालनेटाUरी ह े
मुलांसाठी िनयतकािलक आिण आजवर  िस[ 
झालेली अनेक ई पुJतके अशा आजवर]या समुारे 
/दडशे  काशनांचा प�ला ई सािहBय  ितSानने 
गाठला आह.े सुमारे न@वद हजार वाचकांपय^त ही 
 काशने पोहचतात.   

संगीत कानसेन हा सहा भागां]या ई 
लZनगचा  वास खास भारतीय शा_ीय संगीताची 

ओळख मराठीतून कaन दbेयाचा  यc आप�याला 
कसा वाटला त े कळवा.  तसेच ई सािहBय  ितSान ची 

इतर  काशने िवनामू�य िमळbयासाठी िलहा व भेट Cा. 
 
नवीन �काशने िनयिमत िमळ�यासाठी 

esahity@gmail.com 
 

आजवरची  �काशने वाच�यासाठी 
www.esahity.com 

 

म


