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स्वरमािलका
संगीत

कानसेनच्या

पिहल्या

भागात आपण सात सूर म्हणजे
काय ते समजून घेतलं. हे समजलं
की

स्वर

अनंत

आहेत.

त्यातल्या काही िविश

ुती म्हणतात. या

पण

स्वरांना

ुती कानांना

सुखद वाटतात, मनाला रं जक
वाटतात. अशा २२ ुती आहेत. त्यातल्या सात िनवडक त
ु ना सा, रे ग,
म ,प ध नी अशी सात सुरांची नांवं िदली. यातला सा हा सूर

त्येक

गाण्यात अढळ आिण मूळ असतो. सा कवा षड्जाच्या कं पनसंख्येनस
ु ार
इतर सुरांची जागा ठरते. हेही आपण िशकलो. या सात सुरांना शु

सूर

म्हणतात. आता आपण कोमल आिण ती स्वर समजून घेणार आहोत.
सात सुरांपैकी सा आिण प हे अचल स्वर आहेत. म्हणजे सा आिण प यांचे
कोमल ती स्वर नसतात. पण इतर पाच स्वर चल आहेत. त्यातले रे , ग,

ध आिण नी यांचे कोमल सूर असतात. आिण म चा ती

म सूर

असतो. म्हणजे असं की सा आिण रे यांच्या मधल्या एका

ुतीला

म्हणतात कोमल रे . तसाच रे आिण ग यांच्या मध्ये एका ुतीला म्हणतात
कोमल ग. ग आिण म यांच्या मध्ये काही सूर नसतो. पण म आिण प
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यांच्या मध्ये एक सूर असतो. त्याला म्हणतात ती म. प आिण ध यांच्या
मधल्या स्वराला कोमल ध म्हणतात. आिण ध आिण नी यांच्या मधल्या

कोमल स्वर स्वराखाली डॅश देऊन

स्वराला कोमल नी म्हणतात.

िलिहतात. रे ग ध नी. आिण ती म॑ उभी रे षा देऊन िलहीतात.
आधी आपण िशकलो की सूर सात असतात. पण हे नवीन सूर धरून बारा
सूर होतात. जगभरात संगीतात बारा सूर वापरतात. ते असे
नांव

short

१

षड् ज

सा

२

कोमल ऋषभ

रे

३

ऋषभ

रे

४

कोमल गांधार

ग

५

गांधार

ग

६

मध्यम

म

७

ती मध्यम

म'

८

पंचम

प

९

कोमल धैवत

ध

१०

धैवत

ध

११

कोमल िनषाद

िन

१२

िनषाद

िन

पा ात्य संगीतात A,B,C,D,E,F,G असे सात स्वर असतात आिण त्यात
वरच्या अध्यार् स्वराला शापर् म्हणतात आिण खालच्या अध्यार् स्वराला लॅट
म्हणतात. F आिण G यांच्या मधल्या स्वराला Fsharp (F#) कवा G
flat(Gb) म्हणतात. त्याचेही १२ सूर असतात. ७+५=१२
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दिक्षण भारतीय संगीतातही १२ सूर असतात. पण ते वेगळे . कनार्टक
संिगतात सा, शु

रे , चतुः ुती रे , षट् ुती रे , अंतर ग, शु

म, ित म, प ,

शु ध, शु नी, कौिशक नी, काकली नी असे बारा स्वर असतात.
िहदुस्थानी संगीतात १२ स्वरांनी काम भागत नाही. अित कोमल रे वगैरे
ुती वापरा ा लागतात. पण हे जास्त खोलात आपण नंतर कधीतरी जाऊ.
सध्या आपण १२ स्वरांचंच बघूया.

हे झालं बारा स्वरांचं एक स क. अशी तीन स कं असतात
१) खजर् कवा मं

२) मध्य
३) तार

खजर् म्हणजे घोगरा कवा भरदार पुरुषी आवाज. अमरीश पुरीचा आवाज
समजा. मध्यस क म्हणजे आपण सवर्साधारण ज्या प ीत बोलतो ती प ी.
आिण तार स क म्हणजे वरच्या, कचाळण्याच्या आवाजात. खजर् स्वर
छातीतून

िनघतो.

मध्य स्वर गळ्यातून
िवनासायास िनघतो.
तार स्वर मस्तकातून
िनघतो.

िलहून

समजवणं

कठीण

साठी
गाठावा लागेल.

िमळवावा लागेल.

हे

सगळं
आहे.
हाम िनयम कवा कीबोडर्

आता

म्हणून

या

तुम्हाला

कवा एखा ा गुरूला
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साधारण हाम िनयम हा असा िदसतो. त्यावर पांढर्या आिण काळ्या
पट्

ा असतात. त्यांचं गुणो र पाच काळ्या पट्

ांमागे ७ पांढर्या

पट्

ा असं असतं आिण कोणत्याही लागोपाठ येणार्या १२ पट्

म्हणजे एक स क असतं. अगदी डावीकडच्या पिहल्या १२ पट्
खजर् स क. मधल्या (म्हणजे त्या नंतरच्या) १२ पट्
स क. त्यानंतरच्या १२ पट्

ा

ा म्हणजे

ा म्हणजे मध्य

ा म्हणजे तार स क. एकदा ही पेटी( कवा

की बोडर्) वाजवून पहा. म्हणजे खजर् , मध्य आिण तार स कं म्हणजे काय
ते नीट समजेल. संगीताचा अभ्यास के वळ वाचून करणं म्हणजे गादीवर
हातपाय मारून पोहायला िशकण्यासारखं होईल. तेव्हा िनरिनराळ्या
वा ांशी संपकर् साधाच.

तर अशा कारे हे वर दाखवलेलं तीन स कांचं की बोडर्चं िच पहा.
त्यात बटनांना नांवं िदलेली आहेत. A,B,C,D,E,F,G. हे जरी आपल्या
सा रे ग म प ध नी सारखे सात सूर िदसले ( आिण तसेच ते आहेतही) तरी
त्यांत एक मोठा फ़रक आहे. पा ात्य सूर त्या त्या बटनाशी िफ़क्स
असतात. कारण ते संगीत वा
त्येक

धान आहे. या उलट िहदुस्थानी सा हा

ीचा, गायकाचा वेगळा असतो. इतके च नव्हे तर अनेकदा तोच
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गायक , स्वतःचा षड् ज रागाच्या स्वरुपानुसार बदलूही शकतो.
उदाहरणारथर् अनेक गायक भैरवीच्या वेळी म ला षड्ज समजून सूर
लावतात.
म्हणजे असं की एखादा गायक C ला सा धरून त्यानंतरच्या पटीत रे , ग,
म प ठरवून गाऊ शकतो. तर दुसरी गाियका A# ला सा समजून गाऊ
शकते.
पा ात्य संगीतात स कातल्या सुरांना
डो, रे , मी , फ़ा , सो , ले, टी
अशी नांवं आहेत.

हे थोडं िवषयांतर झालं.
एकू ण हे मह वाचं की एका स कात सात शु

आिण पाच चल स्वर

िमळू न १२ सूर असतात. पुन्हा एकदा पेटी कडे बघूया आिण या बारा
स्वरांना समजून घेऊ या.
खाली िदलेलं िच नीट बघा.
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यात C ते B अशा सात पांढर्या पट्

ा िदसतील. नीट मोजून पहा. अगदी

बोटं िफ़रवून नीट मोजा. ( कृ पया खरोखरच मोजून बघा, एखादी पेटी
कवा िसथेसायझर िमळवून त्यावर बोटं िफ़रवून बघाच. पुन्हा पुन्हा
िफ़रवा. त्याचा आनंद घ्या. संपूणर् संगीताचा हा पाया आहे आिण पुढचा
अभ्यास नीट समजायचा असेल तर या इथे थोडं रगाळू न नीट समजून
घ्यावंच लागेल ).
या सात पांढर्या पट्

ांच्या मध्ये पाच काळ्या पट्

ा आहेत. दोन आिण

तीन च्या प
ु ने. पुन्हा एकदा सवार्त वरचं पेटीचं िच बघा, कवा खर्या
पेटीवर नजर टाका. तुम्हाला खालच्या बाजूला पांढर्या सलग पट्
िदसतील आिण वर दोन आिण तीन च्या ुपने काळ्या पट्

अशा बारा पट्

ा

ा िदसतील.

ाचं एक स क अशी तीन कवा साडेतीन स कं िदसतील.

जर C ला सा मानलं, तर
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नवीन नांव

short

प ी

प ीचं मराठी
नांव

१

षड् ज

सा

C

२

कोमल

रे

black between काळी एक

ऋषभ

पांढरी एक

C&D

३

ऋषभ

रे

D

४

कोमल

ग

black between काळी दोन

गांधार

पांढरी दोन

D&E

५

गांधार

ग

E

पांढरी तीन

६

मध्यम

म

F

पांढरी चार

७

ती मध्यम

म'

black between काळी तीन
E&F

८

पंचम

प

९

कोमल धैवत ध

G

पांढरी पाच

black between काळी चार
G&A

१०

धैवत

ध

A

११

कोमल

िन

black between काळी पाच

िनषाद
१२

िनषाद

अशा कारे १२ पट्

पांढरी सहा

A&B
िन

B

पांढरी सात

ांमधून आपल्याला एका स कातले ७ शु

आिण ५

चल स्वर िमळतात. आिण अशा तीन स कांतून आपल्याकडे ३६ सुरांचा
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खिजनाच िमळतो. ३६ वेगवेगळ्या फ़ु लांची बागच समजा.

३६

वेगवेगळ्या रं गांची रं गपेटी. ३६ वेगवेगळ्या मसाल्यांचा िकचन बॉक्स.
या ३६ सुरांच्या पायावर सगळं संगीत आहे. भारतीयच नाही तर
जागितक, वैि क. एकदा का या १२ सुरांचा आिण तीन स कांचा अंदाज
आला की सुर की दुिनया मु ीम. तेव्हा या १२ स्वरांशी चांगली दोस्ती
जमवा िभडू .
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अलंकार
आपल्याकडे आता १२ सूर आिण तीन
स कं म्हणजे ३६ सूर जमा झाले.
आपल्या संगीतिव ाचा हा पाया. या
३६ पैकी काही सूर घेऊन आपण
संगीतात काहीही करू शकतो.
आता हे ३६ सूर म्हणजे ३६
कारची फ़ु लं समजू. यात १२
रं गांची फ़ु लं आहेत. आिण
रं गाच्या

तीन

शेड्स...

त्येक
लाईट,

िमिडयम आिण डाकर् . अशा एक
फ़ु लबागेत आपण पोचलो. आिण ितथे
आपल्याला हार बनवायचा आहे. तर
आपल्यातली
असलेली

चांगली

स दयर्द ृ ी

ी असेल ती काय करे ल

? आधी मनात एक रचना ठरवेल.
िमळे ल ते फ़ु ल दोर्यात गुंफ़लं असं
करणार नाही.
हारवाला फ़

एखादा चांगला
पाचच

कारची

िनवडक फ़ु लं िनवडेल आिण त्या पाच
कारच्या फ़ु लांना असं काही ओवील
की पहात रहावं. त्यांचा

म
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लावील. काही फ़ु लं जास्त वापरील. काही
कमी. पण त्या

माणाला काही

माणब ता

असेल. काही िसस्टीम असेल. काही िसमे ी
असेल. त्या िनवडीला काही कारण असेल. ही
िनवड आधी त्याच्या मदूत होईल आिण नंतर
त्याच्या हारात.

अगदी अशीच मांडणी स्वरांची के ली की
त्यातून स दयर् िनमार्ण होतं. आिण ते कसं
असावं हे िनिमतीकाराच्या मदूत ठरतं. त्याला
कसब लागतं. स दयर्द ृ ी लागते.

ितभा

लागते. आिण भारतीय “शा ीय” संगीत
प ती यासाठी रसद पुरवते. साधनं देते.
पािठशी उभी रहाते.
सोपं करते. मा

आिण अरजमट करणं

ती त्याला हुकू म

सोडत नाही. अमूक एक असंच , याच्या नंतर
हाच सूर असं बंधन घालत नाही. ती त्याला
मागर्

दाखवते

आिण

त्याला

गाण्याचं

स्वातं यही देते.
या दृ ीने पािहलं की लक्षात येईल की शा ीय
संगीताचे िनयम हे जाचक, कवा बंधनकारक
नसून ते रस, स दयर्, मूड यांच्या उत्प ीसाठी
मदतकारक असे आहेत. आिण ऐकणार्याच्या
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दृ ीने हे िनयम म्हणजे गायकाची परख
करण्याचे साधन नसून गायकाने के लेल्या
मांडणीचा रसास्वाद घेण्याचे साधन आहे.
चांगले गायक या िनयमांचा

विस्थत वापर

करतात.
ज्ये गायक हे िनयम आत्मसात करून नंतर
या िनयमांच्या पिलकडे जाऊन चमकदार
िनिमती करतात.
े

गायक हे िनयम आत्मसात करतातच, त्यांच्या पिलकडे जाऊन

ितभेच्या आधारे स्वतःचे िनयम िनमार्ण करतात आिण पुढल्या
िप

ासाठी नवनवीन दालनांची िनिमती करतात.

चांगले गायक, ज्ये गायक आिण े गायक यांच्यातला फ़रक स्प होतो
तो त्यांच्या संगीतशा ाच्या वापरातूनच.
आपण ज्या काळात आहोत, त्याचे भाग्य असे की आताच्या काळात काही
खरे च महान गायक आिण वादक आपली गायकी सादर करीत असतात.
तसेच, िटव्ही, रे िडयो, सीडी, नेट आिद
माध्यमांच्या

आधारे

आपण

त्यांना

घरबसल्या ऐकू शकतो. त्या दृ ीने मी
स्वतःला आजवरच्या सवार्त भाग्यवान
िप

ांपैकी

समजतो.

(फ़

तेवढी

कृ ष्णाची बासरी ऐकायला िमळायला हवी
होती यार !)
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अलंकार

या

अरजमट्स

समजण्यासाठी

पिहली पायरी म्हणजे अलंकार.
अलंकारांची समज येण्यासाठी मी
फ़

मध्य

स कातले

शु स्वर

म्हणजे ७ सूरच घेत आहे. मा
अलंकार
वेगवेगळ्या

वेगवेगळ्या
स कांतही

हे

सुरांसह,
गायले

वाजवले जातात.
अलंकार सुरू करण्यापुव आरोह आिण अवरोह म्हणजे काय हे समजून
घेऊ.

आरोह म्हणजे स्वरांचं चढत जाणं. सा , रे , ग म, प, ध, नी सां
अवरोह म्हणजे उतरत जाणं. सां िन ध प म ग रे सा.
(यातला वरचा सां हा अनुस्वारासह दाखवला आहे. वरचे (तार स कातले)
स्वर दाखवण्यासाठी अनुस्वार आिण

खालचे ( मं

कवा खजर्) स्वर

दाखवण्यासाठी स्वराखाली टब िदला जातो. माझ्या या फ़ टमध्ये स्वराखाली
टब देण्याची सोय नसल्यामुळे मी खजार्मध्ये तो स्वर पाय मोडू न दाखवणार
आहे)
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सरल अलंकार :
१)
आरोह :

सारे रे ग गम मप पध धनी नीसां

अवरोह :

सांनी नीध धप पम मग गरे रे सा.

२)
आरोह :

सारे ग रे गम गमप मपध पधनी धनीसां

अवरोह :

सांनीध नीधप धपम पमग मगरे गरे सा.

३)
आरोह :

सारे गम रे गमप गमपध मपधनी पधनीसां

अवरोह :

सांनीधप नीधपम धपमग पमगरे मगरे सा

४)
आरोह : सारे रेरेग, रे गगगम, गमममप, मपपपध, पधधधनी, धिनिनिनसां
अवरोह : सांिनिनिनध, िनधधधप, धपपपम, पमममग, मगगगरे , गरे रेरेसा

वगैरे .... वर िदलेली उदाहरणं
आहेत. या माणे िकतीही मोठे
अलंकार होऊ शकतात. आपण
आपल्या मनाने शेकडो, हजारो
लाखो
शकतो.

रचना

िनमार्ण

करू
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वज्यर् स्वर अलंकार
आरोह : साग रे म गप मध पनी धसां
अवरोह :सांध नीप धम पग मरे गसा.
आरोह : साम रे प गध मनी पसां
अवरोह : सांप नीम धग परे मसा
वगैरे . यात दोन स्वरांमधला एक स्वर कवा अनेक स्वर गाळले जातात.
... वर िदलेली उदाहरणं आहेत. या माणे अनेक अलंकार होऊ शकतात

व अलंकार :
आरोह : सागरे , रे मग, गपम, मधप, धसांनी, िनरसां
अवरोह : सांधिन, िनपध, धमप, पगम, मरे ग, गसारे , रे िन्सा
(इथे िन चा पाय हा खजार्चा िन दाखवण्यासाठी िन ् मोडला आहे, खाली टब
दाखवण्याची सोय नसल्यामुळे. मा शा ीय पलुस्कर प तीनुसार टब खाली
देणं आवश्यक आहे)

आरोह : सागरे ग, रे मगम, गपमप, मधपम, पिनधिन, धसािनसां
आवरोह : सांधिनध, िनपधप, धमपम, पगमग, मरे गरे , गसारे सा
वज्यर् अलंकार समजण्यासाठी मी उदाहरण म्हणून घाईघाईने िजना
चढणार्या माणसाकडे बघायला सांगीन. तो एक कवा दोन पायर्या
गाळू न िजने चढताना आपण पािहलाच असेल.
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व

अलंकार समजण्यासाठी मी लेिझम पथकांचं चालण्याचं उदाहरण

देतो. साधं चालणारा

ी सरळ एकापुढे एक पाउल टाकत जातो.

मा लेिझम पथक दोन पावलं पुढे, एक मागे कवा उडी मारून पुढे आिण
मग पुन्हा मागे असं जातं. यात एक परफ़े क्ट िनयम असतो, आिण त्यामुळे
ते पुढे सरकतात पण स दयर्पुणर् प तीने.
अलंकार infinite अमयार्द आहेत. िजतकी

ितभा िततके अलंकार.

अलंकाराची लांबीही िकतीही मोठी असू शकते.

कोणत्या

कारचे

अलंकार कोणत्या रागात चांगले बसतात याची काही स्प

गिणतं

असतात. कबहुना काही अलंकार , स्वरसंगती हे त्या त्या रागाचं

ोतक

असतात. उदाहरणाथर् : िनरे सा, िनरे ग हे स्वरसमूह यमन कल्याण रागाचे
लक्षण आहेत. गरे गसा हा स्वरसमूह देस रागाचं वैिशष्
रागाचं

आहे. त्यांना त्या

चलन

कवा

पकड म्हणतात.
या अलंकारांचा वापर
आलाप

आिण

िनमार्ण
होतो.
ताना

ताना

करण्यासाठी
आलाप
हे

आिण
भारतीय

संगीताचं खास वैिशष्
आहे.
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आलाप :
सूरांचे हे अलंकार जेव्हा एखा ा रागात मु पणे गायले जातात तेव्हा
त्यांना आलाप म्हणतात. मु

म्हणजे ताल मा ांच्या िहशोबात ( जेव्हा

सोबत तबला वाजत नसतो पण गायकाच्या मनात एक ताल सुरू असतो
आिण त्या लयीबरोबर तो वाजवतो कवा गातो) कवा िहशोबाबाहेर
(जेव्हा तो कसलाही िहशोब न करता मनसो

, एका एका स्वराचा आनंद

घेत आळवीत आळवीत गातो) , पण एका एका स्वरावर भरपूर वेळ
थांबत हे गायले जातात. वरवर आलाप हे सोपे (आिण बोअ रग) वाटले
तरी यांत स्वरांचं प ं असणं खूप गरजेचं असतं. (स्वरांचं प ं असणं
म्हणजे नेमकी कं पनसंख्या , नेमकी ुती गळ्यातून कवा वा ातून काढता
येणं आिण त्या स्वरावर ठे हराव घेता येणं) आलापां ारे रागाचं स्वरूप
स्प

के लं जातं. रागातले स्वर,

वादी

संवादी

नीट

दाखवले

जातात. वज्यर् स्वरांचीही जाणीव
िदली जाते. त्याच बरोबर रागाचं
स्वरूप

दाखवणारे

म्हणजे

चलन

स्वरसमूह

आिण

पकड

आलापीतून दाखवली जाते.
एखादा स्वर जरा जरी बेसूर
कवा

चुकीचा

लागला

तरी

आलापी मध्ये लक्षात येऊ शकतं.
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कारण गाण्याच्या कवा तानांच्या वेगात एखा ा चुकीकडे दुलर्क्ष होऊ
शकतं. पण आलापी म्हणजे तब्येतीत एक एक स्वर दाखवणं असतं. दुसरं
म्हणजे कोणता सूर कमी वा जास्त वेळ लावावा याचं माण सांगायला
सोबत तालाचं गिणत नसतं. त्यामुळे के वळ आपल्या मनात चालणार्या
लयीच्या आधाराने , लयीच्या सोबतीने सूर कमी कवा जास्त माणात
लावावा लागतो.
आलपात बहुधा आ... असा सूर लावला जातो (म्हणून तर त्याला आ-लाप
म्हणतात). पण अनेक गायक अनेक कारांनी आलाप करतात. उदाहरण
सांगायचे तर पंिडत कु मार गंधवर् सहसा आकारी आलाप लावत नसत तर

हुं-कार कवा ए-कारी आलाप लावत. कवा गाण्यातल्या ज्या शब्दावर
आलाप सुरू होई त्याचेच शेवटचे अक्षर सूर म्हणून घेत.
मा जेव्हा त्यांना “मला उमगलेले बालगंधवर् “ हा कायर् म करायचा होता
तेव्हा त्यांनी आकारी आलापांचा वापर के ला कारण बालगंधवर् सहसा
आलापात

फ़

आकारच वापरत .
काही
कार

घराण्यांत
लावत

आ

नाहीत.

काही गायन कारांतही
ए कार कवा हूं-कार
असतो. काही गायन
कारांत नोम त असे
ध्वनी असतात. काही जण ओम, मंगलम भगवान िवष्णू.. कवा अल्ला
असे ई रालाही आळवतात.
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बोल आलाप : गाण्याचेच बोल वापरून पण संथ गतीने वेगवेगळ्या
चालीत आलाप घेण्याला बोल आलाप म्हणतात.

स्वर आलाप (सरगम आलाप) : आ... लावण्याच्या ऐवजी सा रे ग म या
स्वरांचा उ ार करत करत आलाप घेण.े

न थ आलाप : काही घराण्यांत
ुपदांत)

गाण्याची

सुरुवात

(

नथ

आलापांनी होते. री, द, न, त अशी
अक्षरं उ ारत आलाप घेतले जातात.
नथ

आलापी

थम स्थायी (ठाय)

लय त घेतात. नंतर त्याचीच दुगुन,
चौगुन लय करत जातात. स्वरांची लडी
वापरली

जाते.

ुपदात

आलापीचे

स्थायी, अंतरा, संचारी आिण आभोग
असे चार िवभाग असतात.

िबदारी : जुन्या काळी म्हणजे हजार वषापुव ( ख्याल
येण्यापुव ) अिनब

ुपद वगैरे

गायन असे. त्यात िबदारी हा आलापाचा

कार

वापरला जाई.

िबडार अंगाची आलापी : ही बहुधा िबदारी वरून आली असावी. ही
मांडणी गुत
ं ागुंतीची असते.
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आलाप घेण्याची एक िविश प ती असते. सुरुवातीला सा पासून सुरुवात
करून रे कवा ग पयत जाऊन पुन्हा सा वर येतात. नंतर ( कवा कधी कधी
सुरुवातीलाच) खजार्च्या स्वरांची ओळख िदली जाते. हे आलाप रागाच्या
कृ तीला धरून असतात. म्हणजे रागात ज्या स्वरांचं बहुत्व असेल त्यावर
आलाप जास्त वेळ थांबतो आिण ज्यांचं लघुत्व असेल त्यावर कमी वेळ
थांबतो. िशवाय रागात जे स्वर वापरायाचे नसतील त्यांना आलापाच्या
वेळी टाळले जाते. ज्यामुळे

ोत्यांना रागाची ओळख पटायला लागते.

तसेच रागाचे चलन, िविश स्वर वापरले जातात.

उठाव : आलापातूनच ...अगदी
किचतशा

स्वरांच्या

छटेतून

संपूणर् राग उभा करण्याच्या
ि येला

उठाव

म्हणतात.

हे

म्हणजे िजभेवर कण ठे वताच तो
पदाथर्

ओळखता

येण्यासारखं

होय. त्यासाठी कलाकाराला त्या
रागाचा आत्मा , िनचोड गंवसणं आवश्यक असतं. फ़ारच थोडे कलाकार हे
स दयर्पूणर् िरतीने करू शकतात. कारण अत्यंत ठोकळे बाजपणे राग
दाखवणं यात काही कौशल्य नसतं. आिण जर रागाचा उठाव नीट करता
आला नाही तरी तो फ़सतोच. तेव्हा कमीत कमी वेळात, एखा ा किचत
शच्या

फ़टकार्यात

दाखवण्यासारखं हे असतं.

येऊ

घातलेल्या

संपूणर्

िच ाचा

आत्मा
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ताना :

अलंकार जेव्हा अत्यंत जलद गतीने आिण तालात लयीत म्हटले जातात
तेव्हा त्यांना ताना म्हणतात. एका मा ेत म्हणजे एक कवा अध्यार् सेकंदात
साधारण चार स्वर या वेगाने ताना म्हटल्या जातात. ( मा ेला नेमकी वेळ
नाही. पण बहुधा हृदयाचा एक
ठोका म्हणजे मध्य लयीतली

मा ा आिण पापणीची एक
िनिमष म्हणजे

त
ु ाची मा ा

मानली

म्हणजे

जाते)

िमिनटाच्या

तानेत

४८०

या

सूर

एक

साधारण

वेगाने

सूर

उ ारायचे असतात. अशी कधी
कधी ४-५ िमिनटांची एक तान
असते. अथार्त एका एका तानेची
शंभर शंभर वेळा िरयाझ करून
तयारी के ली जाते.

चंड चांगलं पाठांतर, गती, लय आिण तालावर

जबरदस्त कमांड, आिण गळ्याची अत्यंत चांगली तयारी यािशवाय तान
जमणं कठीण.
त्यातून नुसती तान म्हटलं म्हणजे झालं नाही. समोरचा ती ऐकताना
झोपी जाऊन चालणार नाही. ोते काही गायकाचं पाठांतर बघायला येत
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नाहीत.
तानेतला

चांगले गायक, अत्यंत स्प

स्वरात ताना म्हणतात. म्हणजे

त्येक स्वर स्प पणे वेगळा समजतो. त्याची

त
ु ी , त्याची

जागा नेमकी घेतली जाते. तयारीचे गायक आिण उपटसुंभ यांच्यातला
फ़रक तानांमध्ये नेमका कळतो. त्या बािरक बािरक जागा घेणं हे
कौशल्याचं काम असतं.
वर पुन्हा फ़

तयारीने, मेहनतीने, िरयाझाने ताना पाठ करून अगदी

परफ़े क्ट सुरात म्हटल्याने काम भागत नाही. फ़
म्हणजे सकर् स नव्हे. ताना तयार करणं हे

िस्कल िदसतं. संगीत

ितभेचं काम. कारण उगाच

आपलं भारं भार स्वर म्हटले म्हणजे लोकांना आवडेल असं नसतं. लोक
झोपतील. अनेकदा असे गायक शा ीय संगीताब लची नावड उत्प
करायला मदत करतात. गाण्यात स दयर् असणं
आवश्यक(च) असतं. तान स्प

, स्वच्छ

घेण्याबरोबरच त्यातून नािवन्याचा आिवष्कार
िदसायला हवा. मनाला गुदगुल्या व्हायला
ह ात.

तरं ग

वाटायला हवं

उठायला

हवेत.

नाचावंसं

कवा रडू कोसळायला हवं.

संगीताची पिरक्षा नेमक्या आलाप तानांमध्ये नसते.
अशा कारे तानांमध्ये

दोन्ह चा कस लागतो.

ितभा आिण कौशल्य या
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तानांचे उ ारणानुसार आकार-ताना, हुंकार-ताना, बोल-ताना , स्वरताना (सरगम ताना)

असे अनेक

कार आहेत.

आकार म्हणजे आ

म्हणताना त ड उघडते तसे उघडू न आलाप कवा ताना म्हणणे तसेच
हुंकार, उ-कार वगैरे ताना असतात.
स्वरांच्या मांडणीनुसार तानांचे दहा कार आहेत.

तानांचे कार :
सरल तान : या तानेत आरोह
अवरोहातले स्वर सरळ मागार्ने
घेतले

जातात.

उदाहरणाथर्

सारे गमपधिनसां...
सािनधपमगरे सा. कवा िनसांरगंमं
मंगंरसांिन....वगैरे...या
एका

काराला

सपाट

ताने्च्या
तानही

म्हणतात. सपाटतान तीन स कांतून जाते. त्यामुळे ती गायला िवशेष
तयारी लागते.

िम तान : आरोह आिण अवरोहाचे िम ण असलेली तान

कू ट तान : इतर सवर् तानांमध्ये स्वरांचा एक िविश

म असतो. पण कू ट

तान ही संपूणर्तः unpredictable असते. कोणत्याही स्वरानंतर अचानक
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दुसराच स्वर घेतला जातो. वर िदलेल्या हारांच्या उदाहरणातच , जर
फ़ु लं कसलाही

म न ठे वता जुळवली तर ... आिण तरीही सुंदर रचना

करणं ...हे फ़ारच कौशल्याचं काम असतं.

अलंकािरक तान : वर िदलेल्या अलंकारांचा वापर करून के लेली तान.
ही पुणर्तः symmetric आिण predictable असते. त्यामुळे नवीन गायक
असल्या ताना गातात. फ़ारसं खोलात न जाणार्या ोत्यांना असल्या ताना
खूप आवडतात. या ताना म्हणजे िठपक्यांची रांगोळी होय.

बिहला ाची

(बेहला ाची)

तान : कोणत्याही स्वराशी न
थांबता

घेतलेली

मोठी

तान.

कु ठे ही िव ाम नाही, सतत जागा
भरून काढणारे कणस्वर वापरत
घेतलेली तान.

ासांवर

चंड

िनयं ण असणार्या गायकीचं हे
िनदशर्न आहे.
वापरतात

यात दमछाट
आिण

त्येक

मह वाच्या स्वरावर आधीच्या वा
नंतरच्या स्वराचे कणस्वर वापरले
जातात. (कणस्वर म्हणजे स्वराचा किचत कण वापरणं)

खटक्याची तान : छो ा छो ा तुक

ांच्या ताना खटक्यांसह घेतल्या

जातात. म्हणजे सागरे ग सागरे ग pause रे मगम रे मगम pause गपमप
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pause मधपम pause पिनधिन असे स्वरांच्या तुक

ामध्ये थांबतात.

मा हे थांबणेही स दयर्पूणर् असावे लागते. त्यालाही लय असावी लागते.
हे कमी कवा जास्त झालं की ोता झोपलाच.

लडंत तान : स्वर कवा गीताचे शब्द तबल्याच्या ठे क्याबरोबर म्हणत
जाण्याला लडंत कवा लढंत तान म्हणतात. तबल्याच्या परणीसारखी ही
तान दमसास घेऊन म्हटली जाते. अनेकदा बासरी आिण तबल्याच्या
जुगलबंदीत अशा लडंत तानांचा वापर करून स दयर् िनिमती के ली जाते.

िगटकडी तान (िगटकली
तान) : स्वतः भोवती
िगरकी

घेणार्या

मुलांसारखी स्वरांभोवती
िगरक्या घेत घेत घेतलेली
तान. हा आभास िनमार्ण
करण्यासाठी दोन दोन
स्वरांची

जोडी

घेऊन

वेगाने म्हटली जाते . उदा. िनरे िनरे - रे गरे ग- गम॑गम॑-म॑पम॑प-पधपध....

अचरक तान : एखादा तोतरा माणूस बोलावा तशी ही तान िनघते.
त्येक स्वराला दोन दोनदा कवा तीनतीनदा घेऊन म्हटल जातं. सासा
रे रे गग मम .
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म ा तान : एखा ा मंदबु ीला म म्हणतात ना. तशीच कमी वेगाने
घेतल्या जाणार्या तानेला म ा तान म्हणतात. अत्यंत वेगाने ताना चालू
असताना मध्येच धीम्या गतीने एखादी (आिण एखादीच बरं का!) म ा
तान घेतली की बघा िकती मजा येते. टाळ्या वाजतात.

सपट तान : स्वरांत दाणेदारपणा
न आणता ( म्हणजे
सुस्प

न

जाणार्या

त्येक स्वर

दाखवता)
तानेला

घेतल्या

सपट

तान

म्हणतात. बहुधा एके री आरोहात
कवा अवरोहात घेतली जाते. ही
त
ु

कवा अित त
ु ातच घेतली

जाते.

झमझम्याची तान : ही तान िवशेषतः सतारीवर वापरली जाते. इतर
कारच्या ताना एकामागून एक िरपीट करत ही तान होते. सतत
पावसाचा धो धो आवाज व्हावा तसा झमझमा वाजतो. तसा हा सोपा.
एकच स्वर सतत वाजवायचा असतो. आिण मध्येच एकादी िगरकी. उदा.
पपपपपपपपप पधप पधप पपपपपपपपपपपप..... पण हे वाजवायला
सोपं असलं तरी ऐकायला रं जक करण्याची कला आहे. त्यामुळे वरवर सोपं
वाटलं तरी फ़

’पोचलेले’ गायक वादकच याचा वापर करतात.

छू ट तान : सट्कन उ
तान.

स्वरावरून नीच स्वरावर येणारी अवरोहाची

एखादा पक्षी िनसटावा तशी ही तान िनसटते. हा भाव
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िनमार्णकरण्यासाठी आधी एखा ा स्वरावर थांबून नंतर वेगाने तान
घेतली जाते. उदा. नी----- िनधपमगरे , ध------धपमगरे सा

जब

ाची तान : ना संगीतात अनेकदा वापरली जाणारी ही तान.

जब

ाचा वापर करून गदगद स्वरांची िनिमती के ली जाते. महारा ात

लोकांना ही तान आवडते.

सरगम तान : सारे गम अक्षरांचा वापर करून घेतलेली तान. नसरत फ़ते
अली खांचं आफ़र आफ़र ऐकलंय ? त्यात सरगम तानांचे अनेक कार
बघायला िमळतील.

पलटा : आरोहात घेतलेल्या स्वरसमूहाला त्याच

माने अवरोहात

घेण्याला पलटा म्हणतात. म्हणजे सारे ग चा पलटा गरे सा. सामगम चा
पलटा मसारे सा (मसागसा नाही)
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गमक :

भारतीय

शा ीय

संगीतातली मजा ही त्याच्या
गमकांत आहे. कवा गमक
हेच शा ीय संगीताचे गमक
आहे असे म्हटले तर ते वावगे
ठरणार नाही. एकच गाणे
जर पा ात्य प तीने म्हटले
तर ते सरळ म्हटले जाईल. अगदी राग सु ा पा ात्य प तीने गायला
जाऊ शकतो. पण त्याला जी एक खास
गमकांमुळेच. एखादी इमारत भ

ीट्मट िदली जाते ती

असणं आिण त्यातल्या त्येक खांबात,

िखडकीत नक्षी असणं या दोन वेगवेगळ्या गो ी आहेत. ताजमहाल कवा
अिज

ात हे िदसतं. राजस्थानातल्या हत्यारांत ते िदसतं. िहमाचल

मधल्या िच कलेत ते िदसतं. काश्मीरच्या िवणकामात ते िदसतं.
दिक्षणेच्या मंिदरांत ते िदसतं. भारतीय शा ीय संगीतात हे निक्षकाम
असतं. आिण या नक्षीचं ितिबब वास्तुकला, िवणकाम, व ,ं िच कला,
यु कला, नृत्यकला, अशा सवर्च बाब त िदसेल. उदाहरणाथर् भारतीय
नृत्यांत एकाच वेळी हस्तमु ा, पदन्यास, आिण चेहर्याच्या मु ांचा अगदी
बारकाईने िमलाप के लेला असतो. भारतीय कलांना बटबटीतपणा मान्य
नाही. त्यामुळे भारतीय नृत्य हे कसरत न रहाता कला बनतं. माझा
जगभरच्या कलांना अिजबात आक्षेप नाही. त्येक कलेची स्वतःची अशी
वैिशष्

ं आहेत. आिण त्या त्या संस्कृ तीशी ती सलं

असतात. तसं
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भारतीय कलांचं बािरकी, सू मता, detailing, हे वैिशष्

आहे. याचंच

संगीतातलं ितिबब म्हणजे गमक.
गमक म्हणजे स्वरसमूह. ताना.
पलटे, आलाप यांत कवा मुख्य
गाण्यात हे गमक िदसत रहातात.
जसं एखा ा

ीच्या बोलण्यात

िविश हेल असतात तसे. गमकांचे
१५

कार

शा ांत

सांिगतले

आहेत.(काहीजण १८ सांगतात)

कं िपत : आवाजात किचत कं प आणून , स्वरांना किचत थरथर देऊन
गाणे. ( तलत महंमूदचा आवाज आठवतो? जलते ह िजसके िलये...) .
शोकरसाची, गांिभयार्ची भावना िनमार्ण करण्यासाठी याचा वापर होतो.

स्फ़ु िरत : जलद स्वरांची हरकत. झटके देणे. हे ग
ॄं ार रसाच्या िनिमतीला
उपयोगी पडते.

ितयर्क : तान यु

स्वरांची लांबच लांब हरकत. ही सु ा

ॄंगार रसाच्या

िनिमतीसाठी वापरतात.

लीन : स्वर जमवून, स्वर दाबून स्वर उं च स्वराकडू न नीच स्वराकडे खेचन
ू
नेणारी हरकत.
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आंदोिलत : कं िपत सारखीच पण कापणार्या स्वराऐवजी झोपाळ्यासारखं
आंदोलन घेणारा स्वर म्हणजे सारे गम म्हणण्या ऐवजी िनसारे सारे ग रेगम गमपम
असं त्या स्वराच्या मागचे पुढचे स्वर कणांनी घेऊन आंदोलन म्हणजे
झोपाळ्याचा इफ़े क्ट देणं.

वली : च ाकार गत त स्वर व गतीत जलद तानांत घेत जाणं. यातून
ॄंगार रसाची उत्प ी होते.

ि िभ

: एकापाठोपाठ तीनही स कांत

तेच सूर घेणं.
मंधंपंधं.

म् ध् प् ध् , मधपध,

ि िभ तेतून

गायकाची

स्वरांवरची पकड तर जाणवतेच पण
त्याचबरोबर गाण्याला एक

कारची

भ ता ा होते.

आहत : पोवा

ांमध्ये वापरली जाणारी ही हरकत आहे. आवाजाला

खालच्या स्वरावरून वरच्या स्वरावर घासत जाण्याची ि या. यातून
वीररसाची िनिमती होते.

उल्लिसत : स्वरांत गदगद िनमाण करणं. शांत गंभीर रसासाठी ही
उपयु

असते.

प्लािवत कवा म ड : अंतरावर असणार्या दोन स्वरांमधला वास इतर
स्वरांना आिण मधल्य मधल्या

ुत ना स्पशर् करत हळू वारपणे करणॆ.
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(आशाच्या

छॊटासा

बालमा

मधला न द न आआय हे शब्द
बघा). यातून एक स्मूथ भाव
िनमार्ण
पायर्यांनी

होतो.

हे

म्हणजे

उतरणं

आिण

घसरगुंडीवरून उतरणं यातल्या
फ़रकासारखं असतं. चांद िफ़र
िनकला... मधली ला नंतरची म ड आिण हाये मधलं आंदोलन आिण म ड.
चांद िफ़र िनकला हे गाणं अनेक गमकांचं उदाहरण आहे. (खरं तर लता
आिण हल्लीच्या गाियका यांतला मुख्य फ़रक माझ्यामते गमकांतूनच
िदसतो.)

हुंिपत : हुंकार यु . स्वरांमध्ये

ास घेऊन झटक्यासरशी सोडण्याची

ि या.

मुि त : इं िग्लशमध्ये ज्याला humming म्हणतात. त ड बंद करून अत्यंत
मृदप
ू णे स्वरांना सोडणे. यात फ़े कण्याची ि या नसते. िजदगी भर नह
भूलेगी वो बरसात की रात - ची सुरूवात.

निमत : आवाजाच्या volume control
चा वापर करून अगदी नजाकतीने
स्वरांना पेश करण्याची ि या. एखादं
गुिपत सांिगतल्यासारखं.
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कु रुल : शेवटच्या स्वराला किचतसा ध ा, झटका देऊन सादर के लेली
तान. ( नमकहलाल मधल्या पग घुंगरू बांध मध्ये या तानेचा बराच वापर
के ला आहे)

िमि त : वर िदलेल्या १४ कारच्या गमकांपैकी वेगवेगळ्या गमकांचं
िम ण करून सादर के लं गमक.
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संकीणर् :
आलाप, ताना-पलटे, गमक ही सवर् मुख्य गाण्यावरची कु सर
असते. मुख्य व ाचा रं ग आकाशी िनळा असेल तर त्या
रं गाला आिण पोताला शोभेल अशी कु सर काम के लेलं
असावं तशी. मुख्य गाण्याची शोभा वाढवणारी. गाण्याचं
हे अिभ

अंगच असतं. यांच्यािशवायही अनेक दािगने आहेत. खरं तर या

दािगन्यांची थोडीशी ओळख इथे देत आहे. पण यांची खरी ओळख
पटण्यासाठी एकच उपाय म्हणजे गाणी बारका ांसह ऐकणं. बर्याच वेळा
आपण आपली एनज त्या गाण्याचा राग ओळखण्यात कवा स्टेजवर
बसलेल्यांची ओळख काढण्यात वाया घालवतो. चांगल्या गायकाचा त्येक
सेकंद हा एक एक खािसयत असते. त्यात बुडून जाण्यातला आनंद घ्यायला
िशकायला हवं तरच संगीत िशकण्याचा आनंद िमळे ल.
गमकं पंधरा आहेत असं आपण वर पािहलं. पण हल्लीच्या काळातल्या
एका पुस्तकात मी गमकं अठरा असल्याचं वाचलं. तानांचे

कार १०

असतात. पण आलाप ताना पलटे गमक यांच्या खेरीज िदसणारी बरीच
गंमत मला सापडत रािहली. यांना न ी काय म्हणावं हे मला ठाऊक
नाही. जाणकारांमध्ये वाद असलेले िदसले. तेव्हा जास्त खोलात न िशरता
मी तशी काही कु सर इथे देत आहे. संगीत या कलेला अंत नाही तसं या
यादीलाही अंत नाहीच. यात भर घालण्यासाठी जो जशी मदत करील ती
हवी आहे.
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डगर : डगर म्हणजे पायरी. हे स्वर पायरीपायरीने उ

ामारत कवा

डु लत डु लत चढल्यासारखे चढतात कवा आरोहात उतरतात. मग-पमधप-नीध कवा धनी-पध-मप-गम अशा तर्हेने हे गायले जातात.

मांड

:

मांड

भावासारखा
एकास्वरावरून

मला

वाटतो.

म डच्या
म डमध्ये

दुसर्यास्वरावर

अलगद घसरत जाण्याची ि या असते.
मांड मध्ये एकच स्वर हळु वारपणे
लगाव करून नंतर तो रुं द , भरदार
के लाजातो आिण पुन्हा िचचोळाकरून
सोडला

जातो.

एकाच

स्वराच्या

पोताची िविवध अंगं गळ्याच्या आिण त डाच्या आिण

ास सोडण्याच्या

ि यांवर कं ोल ठे वून दाखवणं हे अत्यंत कसबी गायकच करू शकतात. हे
करण्यासाठी त्या स्वरावर घो

ावर असावी तशी प ी मांड असावी

लागते म्हणूनच बहुधा याला मांड म्हणतात. (मांड नांवाचा रागही आहे.
त्याचा आिण याचा काही संबध
ं नाही)

मुरकी : हा शु

मराठी शब्द आहे. एखा ा सुंदरीच्या स दयार्ची तारीफ़

के ल्यावर ितने ईश्य म्हणून घेतलेला मुरका आठवते ? बस्स. तीच मुरकी
संगीतात, स्वरांची लडी एकाच िदशेला सपकपणे जाते आहे असं वाटत
असतानाच अचानक िफ़रकी घेऊन स्वर मान वळवतो. त्यालाच मुरकी
म्हणतात.
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लेहक : गायक ताना कवा आलापीच्या मधल्या लय च्या अवस्थेत आवाज
हलवतो. डळमळीत चालणार्या माणसाच्या चालीचा सारखा हा सुरांच्या
हालण्याचा त्यय येतो.

रे ला : बोलसमूहातले पिहले अक्षर स्वर आिण शेवटचे अक्षर
असणारा,

ज
ं न

त्येक दोन मा ांमधील अंतरात स्वराच्या पुढे अिधकािधक

ंजने असणारा, त
ु लयीत वाजवल्या मुळे रव िनमार्ण करणारा, व स्वैर
लौट पलट कवा काय ासारखा िवस्तार के ला जाणारा वादन कार.

रव

कवा रौ : बोलाचे पलटे न करता एकसारखे रे ल्याचे बोल

वाजवण्याची ि या. यातून ’झाल्या’चा इफ़े क्ट िमळतो.

झाला : सतार वादनात एकाच स्वरावर सतत झंकार करत पावसासारखा
ध्वनी िनमार्ण के ला जातो.

खच: या

कारात खालच्या

स्वरापासून िकमान तीन चार
स्वर सोडू न वरचा स्वर लावतात.
उदा. रे ----ध कवा ग---सां. ही
स्वरांतरे करताना आंस ठे वणे
आवश्यक असते. ही खच बहुधा
मं स कातल्या स्वरावरून सुरू
होते. याच ि येला सूंथ कवा
घसीट म्हणतात. घसीट म्हणजे
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सारं गीवर कवा व्हायलीन वर एका स्वरावरून खूप वरच्या स्वरावर
जाताना घेतली जाणारी घसीट. हा इफ़े क्ट खच मध्ये िदसतो. याचं उत्कृ
उदाहरण म्हणजे -अथर्शून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा- हे गाणं.
याला खच का म्हणतात हे मला एकदा वीणावादन ऐकताना कळलं. वीणा
वाजवताना एका स्वरावरून दुसर्या स्वरावर जायला नोड्स ची सोय
असते. पण त्या ऐवजी तार अशा प तीने खेचली जाते की त्यातून तीन
चार स्वर पुढे जायला होईल. (अथार्त हा माझा कयास आहे.)

धुनक : खच सारखाच एक कार म्हणजे धुनक. खच मध्ये आस घेतली
जाते तर धुनक म्हणजे आंस रिहत खच. खच फ़

आरोही असते मा

धुनक आरोहात आिण अवरोहात घेतात. धुनक मध्ये स्वरांचा लगाव
एके री असतो. त्यामुळे धृपदात वापरला जातो.

बोलबनाव आिण बोलबांट : ख्याल कवा ठु मरी मध्ये जे गाणं असतं
त्याला बंिदश म्हणतात. या बंिदशीचे जे शब्द असतात त्यांना बोल
म्हणतात. एकच बोल जेव्हा वेगवेगळ्या प तीने, स्वरांवर,

ासावर,

आवाजावर िनयं ण ठे वून उ ारले जातात आिण एकापाठोपाठ एक तीच
ओळ म्हणून त्यांतून वेगवेगळे भाव दाखवले जातात तेव्हा त्याला बोल

बनाव म्हणतात.
गाण्याच्या मागे तबला वाजत
असताना अगदी तबल्याच्या
मा ांगिणक गाण्याचं एक एक
अक्षर

ठे वत

जाण्याच्या

गंमतीदार ि येला बोलबांट
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म्हणतात. हे कार गझलमध्ये वापरतात. हंगामा है क्युं बरपा... थोडीसी
जो पी ली है. मध्ये डाका तो नह डाला हे शब्द असेच बोल बांट आिण
बोल बनाव यांच्या आधाराने अधोरे िखत के ले आहेत. ये िदल ये पागल
िदल मेरा कवा चुपके चुपके रात िदन.... मधले गुलाम अल चे काही तुकडे
बघा. बोलबनाव आिण बोलबांटचं उत्कृ

उदाहरण आहे. ठु मरी , चैती,

होरी यांच्यातही बोलबनाव आिण बोलबांट खूप वापरतात.

मुखडा : तानांच्या जंगलात िफ़रत असताना, समेवर येण्यापुव दुप्पट
अगर चौपट लयीत बांधलेल्या बोलांच्या समूहाला कवा रचनेला मुखडा
म्हणतात. समेवर येताना सम दमदारपणे दाखवण्यासाठी मुखडा
वापरतात. हमखास टाळ्या घेणारा हा एक

कार आहे. मुखडा एका

आवतर्नाहून छोटा असतो आिण त्याची सुरुवात आवतर्नाच्या मध्यातून
कवा कु ठू नही होते. हे करण्याला भरपूर िरयाझ आिण साथी बरोबर
चांगली समज असणे गरजेचे असते.
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आलाप आिण ताना यांना जेव्हा चीजेमध्ये ओवलं जातं तेव्हा ख्याल कवा
कोणतंही संगीत सादर होतं. मला तर आलाप , ताना हेच संगीत वाटतं.
एखादा सुद
ं र अलंकार, एक छानशी सुरांची लडी घेऊन त्याला लयीचं,
तालाचं अंगडं, आिण शब्दांचं टोपरं घातलं की बनतं ते गाणं. त्येक गीत
हा एक अलंकारच असतो. एक मांडणी. स्वरांची मांडणी. स्वरांचा हार.
सुरांची रांगोळी. त्यावर शब्द पेरलेले असतात.
म्हणून मला राग, ख्याल, बंिदश , ठु मरी या सार्या सार्या ढांच्यांपेक्षा हे
अलंकार अिधक मोलाचे आिण संगीताचा आत्मा वाटतात. ताना, आलाप,
गमक आिद कु सर चं ज्ञान असणारी मंडळी जेव्हा बारकाईने एक एक
शब्द, ( कवा पॉज... हो पॉज ही सु

संगीतकलेतल्या नैपुण्याची एक

ओळख आहे) सूर, तान ऐकतात तेव्हा िमळणारा आनंद अवणर्नीय असतो.
मा त्यासाठी लहान मुलांच्या कु तुहलाची गरज असते. लहान मुलं जेव्हा
अक्षर ओळख सुरू करतात तेव्हा बाजारात िफ़रतानाही त्येक बोडार्वरची
अक्षरं वाचायचा य

करतात. गाडीची नंबर प्लेट वाचतात. लोकांच्या

नेमप्लेट वाचतात. आिण आपल्याला कळे ल असं अक्षर िदसलं की आई
बाबांना दाखवतात. तसं

त्येक गाण्याच्या

त्येक ओळीतल्या

त्येक

शब्दात दडलेले अलंकार शोधायची सवय सुरू करा. आिण बघा. एकदम
साक्षर झालेल्या पोरावाणी म ा यायला लागेल.
मा

सुरांपुढे सूर ठे वले म्हणजे गाणं नाही बनत. ते कसे ठे वावेत याचं

शा

असतं. आिण त्यातला पुढचा भाग म्हणजे थाट आिण राग. बर्याच

लोकांना राग ओळखता येणं म्हणजे शा ीय संगीत समजणं असं वाटतं.
माझ्या मते हा त न चुकीचा समज आहे. कारण राग हजाराच्या आसपास
आहेत आिण कोणाच्या बापाच्याने हे सगळे राग लक्षात ठे वणं शक्य नाही.
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त्यात

परत

िम

राग.

variations. आिण जर गायक
चुकीच्या प तीने गात असला
तर?
माझ्या मते राग ओळखणं हे

अ राचं

नांव

ओळखण्याइतकं च

मह वाचं

होय . म्हटलं तर मह वाचं.
म्हटलं तर नाही. अ राचा वास
घेतल्या घेतल्या नांव ओळखलं
की आनंद होतो. ओळख पटली
की मजा येते तसं. पण अ राचं नांव ओळखता आलं तरच त्याचा सुगंध
िभडतो असं काही होत नाही.
दुसरं म्हणजे चा याचं अ र सगळ्यांचं त्याच दजार्चं नसतं. तर
िनमार्त्यागिणक त्याची महक वेगवेगळी होत जाते. तो दरवळ मह वाचा.
शा ीय संगीतातही राग ओळखता आलाच पािहजे असं नाही. त्या
गाण्यातल्या या नजाकती, या जागा, कलाकाराने के लेल्या पेशकशीतले
बारकावे बघत बघत त्यांचा आनंद घेणं म्हणजे शा ीय संगीत ( कवा खरं
तर कोणतंही संगीत ) समजणं होय.
िसनेमाच्या गाण्यांचाही अपवाद का करावा ?

जुन्या िसनेमाच्या

गाण्यांत हे बारकावे फ़ार चांगल्या कारे पेश होत हे खरं . पण नवीन गाणी
सु ा अनेकदा अत्यंत सुंदर िरतीने गायलेली ऐकायला िमळतात. आिण
नवीन टे ॉलॉजीमुळे या बारका ांची बारीकी आपल्या कानांपयत फ़ार
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छान िरतीने पोहोचते. उदाहरण... पी लूं हे या वष चं गाणं (once
upon a time in Mumbai या िसनेमातलं) ऐकलंय? पहाडी रागाचा
आधार आहे या कव्वाली बाजाच्या गाण्याला. मन रामरं गी रं गले या
गाण्याचा भास होतो. िकती सुंदर ीटमट आहे. त्येक वेळी पी लूं हे शब्द
वेगवेगळ्या स्वरांच्या लडीवर घेतलेत. गेल्या वष राजिनती नांवाच्या
िसनेमात आलेलं “मोरा िपया मोसे बोलत नाही” हे दरबारी कान

ातलं

गाणं ऐकलं होतं ? मृगनयना रिसक मोिहनी ची छाप होती. िकती सुद
ं र
बोल आलाप आहेत यात ! मोरा िपया िकती छान घोळवलंय. िपया.... वर
िकती सुंदर म ड आहे. मानत नाही वर एक च ी आलाप घेतलाय. तसंच
एक नसरत फ़ते अली खां चं आफ़र आफ़र ... िकती िकती जागा आहेत या
गाण्यात. सरगम तानांचं एक खास उदाहरण म्हणून या गाण्याकडे बघावं.
तसंच एक गाणं “अल्लाह के बंद”े .. कै लास खेरचं. या गाण्यात कसलेच
अलंकार नाहीत असं वाटतं. अत्यंत साध्या वेशातलं गाणं. पण बारकाईने
ऐकलं की त्यातली

ीमंती जाणवते. तीन्ही स कांत अगदी सहज

िफ़रणारा कै लाश खेरचा आवाज. आिण अत्यंत सहजपणे घेतलेल्या जागा.
अजून एक “आओगे जब तुम साजना” (जब वी मेट िसनेमातलं)... ितलक
कामोद मधलं एक सुंदर गाणं. त्यातली ती सुंदर बांसरीची धून. उस्ताद
रािशद खानचा rich आवाज. झूमझूम म्हणताना होणारी आंदोलनं.
सारं गीचा टच. खास आहे. शेवटच्या आलापाला रे कॉिडगमध्ये िदलेली
खास ीटमट.
वर

मी

ीमंती

हा

शब्द

वापरला आहे. आलाप, ताना,
पलटे, गमकं हे सगळं वैभव
आहे. आभूषणं आहेत. जगातल्या
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कोणत्याही संगीतात हे नाही. याचा अथर् इतर संगीतात स दयर् नाही असं
नाही. पण राजहंसाचं स दयर् आिण मोराचं स दयर् असा तो फ़रक आहे.
राजहंसाचा डौल , आकारब ता आिण शु

नीतळ वणर् हे त्याचं स दयर्

आहे. मोराच्या स दयार्त बािरकी, िडटेल्स, भजर्रीपणा आहे. म्हणून मी
भारतीय शा ीय संगीताला मोरासारखं

ीमंत म्हणतो. भािवकता आिण

भावुकता यांच्या अत्यंत कसदार शेड्स दाखवण्याची ताकद या आभूषणांत
आहे.
मा

अजून एक मह वाचा भाग आहे जो मोठ मोठे गायक आिण महान

गायक यांच्यात भेद दाखवतो. तो म्हणजे ीमंतीचं दशर्न. अत्यंत जोरदार
तयारी आिण भरपूर िरयाझ यांच्या आधाराने सवर्च मोठे संगीतकार
संिगतीक

ीमंत होतात. पण या

ीमंतीची मांडणी करायला उमज

असण्याबरोबरच उपज असायला हवी. एखा ा अचानक धनलाभ
झालेल्या नव ीमंत
मा खानदानी

ीमंत

ीला सगळे दािगने घालून िमरवायची हौस असते.
ी संगानुरूप शोभतील एवढेच िनवडक दािगने

घालून येते. भारतीय संगीतातले हे अलंकार आभुषणं हाती आहेत म्हणून
वाटेल तशी, वाटेल त्या

काराने भरमार वापरण्याने एक िबभत्स

िदखाऊपणा डोकवायला लागतो. इथेच या शतकातले महान संगीतकार
आिण

इतर

मोठे

संगीतकार

यांच्यातला

फ़रक

िदसायला

लागतो.

ोत्याने

जाणकार

असण्याबरोबरच गल्भ असण्याची
गरज िनमार्ण होते ती इथेच. चंड
आभुषणाची आतषबाजी झाली की
जाणकार असलेला पण

गल्भ
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नसलेला

ोता भारावून आिण िदपून जातो. मग मंद समईसारखा

तेवणारा एखादा रागही काही गायक वादक फ़ु लबाज्यांसारखा

दिशत

करतात. टाळ्यांचा कडकडाट होतो. ज्याच्या त्याच्या त डी या
संगीतकाराचे नांव गाजत रहाते. या आतषबाजीच्या पिलकडे जाऊन
गाण्याचा आत्मा ओळखणार्या

ोत्यांची वाढ व्हायला हवी असं मला

वाटतं ते यासाठी.
शा ीय संगीत नांवाचं वेगळं काही नसतं. संगीत शा

असतं. आिण ते

एकदा र ात िभनलं की ई राने िदलेल्या कानांना ऐ यर् लाभतं. मग
गाणं तर गाणं... लोकांच्या बोलण्यातले हेल सु ा आनंद देऊन जातात.
अिहराणी , मालवणी, सातारी, सोलापुरी, कािठयावाडी... बोली
भाषांतही संगीताची गंमत उतरते. उ ारांचा बाज ऐकताना संगीतातल्या
गमकांचे िनयम लावून बघा. पु लं चं म्हैस ऐकलं असेलच ना? त्यात
त्यांचा संगीताच्या संस्कारांनी तयार झालेला कान जाणवतो. थोडं
िवषयांतर होतंय. पण संगीताला शा ीय म्हटलं की बाकीचं जणू काही
अशा ीय असतं असं म्हणून िशवी हासडल्यासारखं दूर लोटलं जाऊ नये.
संगीत ’संगीत’ असतं. तेच ते सात सूर जगभर... घरोघर वापरले जातात.
मनोमनी नांदतात. पाच सातशे कोटी लोक त्यांचा
आनंद घेतात. त्याच त्या सात सूरांतून अब्जावधी
गाणी बनतात.
आिण हे स्वर शोधून काढणारे लोक माझे पूवज
र्
होते. हे जाणवलं की ऊर अिभमानाने आिण
कृ तज्ञतेने भरून येतो.
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भाव आिण मु ा
भारतीय शा ीय संगीताचं एक खािसयत म्हणता येईल असं लक्षण
म्हणजे गायकांचे हावभाव. परदेशातील काह ना ते िविच वाटतात तर
काह ना ते मु ाम के लेले नखरे वाटतात. गाण्याचा आिण हावभावांचा
काही संबध
ं असतो का ? मला हे हावभाव इतके मह वाचे वाटतात की
त्यांवर एक पुस्तक िलहायची इच्छा आहे.
या आधीच्या

करणात िदलेल्या गमकांचे, तानांचे, आलापांचे

कार

पािहले की हे लक्षात येईल की स्वरांनाही आकार असतात. म्हणजे
पायरीवरून डौलदार पणे उतरणं, त्याच पायर्यावरून आनंदाच्या भरात
उ

ा मारत मारत खटक्यांसारखं उतरणं, आिण घसरगुंडीवरून उतरणं

या ितन्हीत स दयर् आहे. अगदी तसंच खटके घेत घेत उतरणारे स्वर आिण
गोलाकारात येणारी म ड यांना गाताना गायकाच्या हातून आपोआप ते
आकार येत असतात. जेव्हा जब

ाची तान चालू असते तेव्हा गायकाचा

हातही थरथरा िफ़रत असतो. या उलट जेव्हा स्वरांचं आंदोलन चालू
असतं तेव्हा गायकाची मान आिण हातही डोलत असतात. झोपाळ्यावर
झुलत असतात. जेव्हा कु मारजी प ा सूर पकडतात तेव्हा त्यांची मूठ पहा
आिण मग ते पतंगासारखे त्या स्वराला हलके च हवेवर सोडू न देताना
पहा. कवा भीमसेनज चा वरचा सूर जेव्हा आभाळाच्या छताला ओलांडून
“त्या”च्याशी िभडतो तेव्हा त्यांच्या चेहर्यावरचा

ानंद बघा. शोभा गुटूर्

स्वरांशी लिडवाळपणे गुलुगुलु खेळताना िदसतात. तर रािशद खान
सूरांशी गंमतीदार चे ामस्करी करताना िदसतात. उस्ताद झािकर हुसेन
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जेव्हा गायकाला तालाच्या मा ांच्या
जंगलात नेऊन सोडतो आिण रं गात
येतो
येणारा

तेव्हा
ख

कृ ष्णलीलाच.

त्याच्या
ाळपणा

चेहर्यावर
म्हणजे

हिर सादजी, पं.

िशवकु मारशमार् आिण झािकर हुसेन
यांच्या जुगलबंदीत एखा ा स्पोट्सार्रखी मजा येते ती नुसतं बघत रहावी.
ते आपापल्या वा ा ारे एकमेकांना क डीत पकडत आहेत की काय असा
भास होतो. याने त्याला आता खोपच्यात घेतलं असं वाटतं आिण दुसर्याच
क्षणी दुसर्याचा असा काही पैतरा िदसतो की आपण गार होतो. शा ीय
संगीताची मैफ़ल ही के वळ कानांना मेजवानी नसते तर ेक्षणीयही असते.
आलाप घेताना हात स्वराच्या जागेनुसार िफ़रत असतात. तार स्वरांच्या
वेळी हात उं चावले जातात तर खजार्च्या वेळी ते (आपोआप) खाली
येतात. हे हावभाव गायक मु ाम करत नसतो. तर त्याच्या तन्मय
अवस्थेत ते आपोआप घडू न येत असतात. जेव्हा स्वरांमागून स्वर येत
असतात तेव्हा हात त्या त्या जागेवरून खालीवर होत जातात. या उलट
जेव्हा एकाच स्वराशी गायक थांबतो तेव्हा हातही एका जागी िस्थर
होतो. कधी िचमटी, कधी ताठ बोट, कधी मूठ अशा तर्हेने हा नेमका सूर
त्यांच्या हाताच्या मु ांतून िदसतो. या उलट जेव्हा गायकाला स्वरांतून
एखादा ि िमती आकार जाणवायला लागतो तेव्हा त्याचा हातही त्या
आकाराचा वेध घेत जणू त्या आकारावरून िफ़रत असतो. त्याची बोटं त्या
आकाराला स्पशर् करत असतात. कधी सूर िचमटीत असतो. तर कधी
एखा ा फ़डफ़डणार्या पक्षा माणे िनसटत असतो. या तन्मय अवस्थेत,
धुंदीत, गायकाला स्वतःला आपण काय हावभाव के ले याचा अिजबात
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अंदाज नसतो. गायकच का ? अनेकदा एखादा ोताही त्या सुरांच्या नशेत
तसेच हावभाव करताना िदसतो.
पं वीणा सह बु े म्हणतात “मी संगीताचे आकार बघते आिण कसलेही
िवशेष सायास न करता मी ते आकार पूणर् करत जाते”.

पं अरुण

कशाळकर यांनी तर म्हटलंय की “ हे आकार नृत्यासारखे अथर्पूणर् नसतात
तर abstract अवस्थेत नजरे ला िदसत असतात. मा abstract िच ा
माणे ते कायम अमूतर् नसतात तर त्यांना हळू हळू आकार येत जातो.
तोही ि िमत. एखा ा अमीबा माणे िनरं तर बदलणारा, ि िमत आिण
तरीही साकार.”
मा

याचा अथर् सा म्हटलं

की पोटासमोर आिण रे
म्हटलं की छातीसमोर असं
ते ढोबळ ठोकळ नसतं. पण
काही
गायकाच्या

माणात

त्येक

हावभावांतून

त्याच्या गायनाचा अंदाज
येऊ लागतो. उदाहरणाथर् हृिषके श रानडे खजार्च्या स्वराला जाताना
हातात वीट धरल्या माणे पंजा घ

करून मागे घेतो. भीमसेनजी वरचा

सा लावताना डोळे वर करून दोन्ही हातांनी अघ्यर् िदल्यासारखं करीत.
पंिडत जसराज एखादी नवीन खास हरकत पेश करताना मुठी मुठीने रं ग
उधळल्यागत करतात. तर कु मारांची एखादी सुंदर हरकत पूणर् झाल्यावर
हात असे उं चावतात जसे तीन प ीत तीन ए े आलेल्या जेत्याने समोर ते
प े स्टाईलमध्ये टाकावेत. घ्या !...
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जणू या गायकांसमोर िनसगार्चे रं गांचे आिण आकाराचे सोहळे च चालू
असतात आिण त्यांच्यात रं गून जात असताना त्यांच्या त डू न िनघणारे
अनाहूत ध्वनी आपण ऐकत असतो. त्यांच्या गाण्यामागे इतका िरयाझ
असतो की त्या क्षणी एका सूरामागे दुसरा सूर ितिक्ष येत असतो.
दूसरं म्हणजे गाणं म्हणजे सूरांचं गिणत नाही ना बंधो. त्यातला रस,
त्यातला भाव हाच तर त्याचा आत्मा. गायकांच्या या हावभावांतून,
मु ांतून, त्यांच्या मनातले भाव, त्यांना त्या क्षणी िदसणारे “सत्य” जाणून
घ्यायचा आपण य
िभजायचं कवा

करायचा असतो. त्या रसात आपणही त्यांच्यासह

संगी बुडायचं असतं. पंिडत मिल्लकाजूर्न मन्सूर ना

एकदा कोणीतरी िवचारलं “ गाणं म्हणजे िकती क

करावे लागतात,

नाही ?”... त्यावर ते उद्गारले ”त्यात कसले क ? तो तर आनंद”. त्या
आनंदाची दोन चार छ टं जरी आपल्यावर उडाली तरी आपण धन्य व्हावं.
सुफ़ी गायकांच्या वा

ाला येणारं वेड. गझल गायकांच्या त डी शब्दांना

होणारा परीसस्पशर्. कीतर्नकारांच्या वा
पोवा

ाला आलेलं सूरांचं वैभव.

ात होणार्या सुरांच्या तलवारी आिण भाले. आिण अंगाईत होणारे

सुरांचे रे शमी तलम व . या सार्यांचा आनंद ज्यांनी भोगला ते
नशीबवान. ज्यांनी िजतका भोगला
ते िततके

ीमंत . ही सारी दौलत

आपल्या समोर ओतलेली असतेच.
काही

करं टे

त्यातल्या

कव

ा

उचलतात. काह ना त्यातली अस्सल
िहरे

माणकं

ओळखता

एवढाच काय तो फ़रक.

येतात.
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पिरिश :
िहदुस्तानी संगीत २ - शु , कोमल, ती , इत्यािद
िदगम्भा
र गं

मं धं न

रे ग

म ध नी

र गर्

मर् धर् न

रे ग

सां र गं मं पं धं न सा रे ग म प ध नी सार् र गर् मर् पर् धर् न सा
रे ग
मध्य स कातील पांढऱ्या पट्

ा - सारे गमपधनीसार् - आपण वाजवून व

गाऊन पािहल्या.
आता बरे च
या काळ्या पट्

उभे राहतात.
ा कसल्या? आपण स कात ७ स्वर म्हणतो मग हे १२

स्वर कु ठू न आले? १२ च स्वर का? ३२ का नाहीत? रे षेवरच्या िबदूं माणे
अनंत (infinite) का नाहीत? हे स्वर न ी हेच हे कोणी ठरवले? ते
वेगवेगळ्या पे

ांवर एकच असतात की

वेगळे ?
हे सवर्

मह वाचे आहेत आिण या

लेखात त्यांचीच उ रे जाणून घ्यायची
आहेत.
त्येक

ाकडे बारकाईने पाहूया.

या काळ्या पट्

ा कसल्या? आपण

स कात ७ स्वर म्हणतो मग हे १२ स्वर
कु ठू न आले? - आपण वाजवलेल्या सारे गमपधनी या (पांढऱ्या) पट्

ांना
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शु

स्वर म्हणतात. यापैकी सा व प हे स्वर अचल मानले जातात. बाकीचे

स्वर "िवकृ त" होऊ शकतात (ही मला माहीत असलेली एकमेव िवकृ ती
आहे की जी आपल्याला आवडणारी, हवीहवीशी वाटणारी आहे). सा व रे
यांमध्ये एक स्वर आहे. हा रे पेक्षा खालचा आहे. याला म्हणतात कोमल रे .
हीच गो रे -ग, प-ध व ध-नी यांमध्ये होते. हे कोमल स्वर मी अधोरे िखत
करून दाखवले आहेत. ग-म यांमध्ये स्वर नाही, त्यामुळे कोमल म होत
नाही, पण त्याऐवजी म-प यांमध्ये एक स्वर आहे, त्याला ती

म

म्हणतात. हा मी जाड टायपात दाखवला आहे. पूणर् यादी करायची तर
कोमल रे -> सा-रे यांच्यामध्ये - रे पेक्षा खाली - रे
कोमल ग -> रे -ग यांच्यामध्ये - ग पेक्षा खाली - ग
ती म -> म-प यांच्यामध्ये - म पेक्षा वर - म
कोमल ध -> प-ध यांच्यामध्ये - ध पेक्षा खाली - ध
कोमल नी -> ध-नी यांच्यामध्ये - नी पेक्षा खाली - नी
(आिण पुन्हा नी-सा यांच्यामध्ये स्वर नाही) हे पाच िवकृ त स्वर होतात.
म्हणून आपल्या तथाकिथत स कात असे एकू ण १२ स्वर येऊ शकतात.
१२ च स्वर का? ३२ का नाहीत? रे षेवरच्या िबदूं माणे अनंत (infinite)
का नाहीत? खरे आहे. रे षेच्या दोन टोकांच्या दरम्यान जसे अनंत िबदू असू
शकतात, तसेच सा व सार् यांच्या दरम्यानसु ा अनंत स्वर का असू शकत
नाहीत? त वतः असू शकतात. पण ऐकणारी जी माणसे आहेत त्यांना
िकती जवळचे दोन स्वर वेगळे ओळखता येतात याचाही िवचार करावा
लागतो. या बाबतीत आपल्या पूवर्सूर नी असा िनणर्य िदला आहे की
आपल्याला सा-सार् या दरम्यानचे २२ िभ
ुती म्हणतात. त्यक्ष

स्वर ओळखता येतात. यांना

वहारात अशा बावीस

दुिमळ आढळतात. या लेखकालाही हे बारकाईचे

त
ु ी जाणणारे लोक फार
ुितज्ञान नाही हे कबूल

करावे लागेल. आिण त्यात कमीपणा मानण्याचे कारण नाही, ९०-९५%
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लोकांची पिरिस्थती/क्षमता हीच असते. (गंमतीत बोलायचे तर कोणी
बेसूर गाऊ लागला तर तो

ुत मध्ये गातो आहे अशी आम्हा िम ांत

खवचटपणे म्हणण्याची प त आहे.)
हे स्वर न ी हेच हे कोणी ठरवले? ते वेगवेगळ्या पे

ांवर एकच असतात

की वेगळे ? माझ्या मते हा आपल्या संगीतावरील पिहला व सवार्त जुना
पा ात्य भाव असावा. पेटी कवा तत्सदृश वा े येण्याआधीची बहुतेक
भारतीय वा े (सारं गी, वीणा, इ.) स्वतः वादकाने स्वर लावण्याची होती
असे वाटते. इतर बासरी वगैरे वा े
बनत असत. त्यात शा ीय प तीचे

त्येक वा िनमार्ता बनवेल तशी
माणीकरण नसावे. पण जी

कळप ीवाली वा े आपल्याकडे युरोपातून आली त्यात स्वर बहुतेक
ठरािवक नादका

ावरून मािणत के लेले असत. सा ची कं पनसंख्या २५६

व सार् ची ५१२ हा मूळ िनकष. तसेच सां ची कपनसंख्या १२८ व सा ची
१०२४ हे ही मग आपोआप ठरते. आता यात बारा स्वर बसवायचे म्हणजे
५१२/२५६ = २ याचे
बारावे मूळ (१.०५९४६३)
घ्यावे लागते (१.०५९४६३
गुिणले

१.०५९४६३

गुिणले १.०५९४६३ असे
बारावेळा
यु ीमुळे

=

२).
त्येक

या
दोन

जवळच्या स्वरांतील अंतर एकच राहते. सा पासून रे व रे पासून रे हे
सारख्याच अंतरावर पडतात. ही आपली नेहमीची अंकगिणती ेणी नसून
घातांक- माणातली (लॉग-स्के ल) आहे याची न द घ्यावी.
या प तीने ठरवलेल्या स्वरस काला संस्कािरत प ी (tempered
scale) म्हणतात. याचे कोणते फायदे आहेत त्याची चचार् पुढे होईलच.
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परं तु आपल्याकडच्या जुन्या िव ानांच्या मते हे सवर् गिणत चुकीचे आहे व
अशा रीतीने ठरवलेले स्वर बरोबर कवा खरे नाहीत. त्यांच्या मते जे खरे
स्वर आहेत त्यांची नैसिगक प ी (natural scale) हीच योग्य प त होय.
हे स्वर अथार्त टपडर् स्के लशी न जुळणारे होते.
हा स्वरस्थानांचा वाद फारच मूलभूत स्वरूपाचा असल्याने जुन्या
िव ानांचा गायनाच्या साथीला पेटी वापरण्याला कडक िवरोध होता.
िशवाय पेटीवर म ड (अखंिडत स्वरालाप) काढता येत नाही असाही
आक्षेप होता. याचमुळे आकाशवाणीवर िकत्येक वष पेटी ऐकू येत नसे. पण
वहारात पं. भीमसेन

भृित बहुतेक मो

ा गायकांनीसु ा एक सोय

म्हणून पेटीचा कधीच स्वीकार के ला होता. कालांतराने

ुतीवादी,

नैसिगकप ी वादी, म डवादी हे लोक बहुशः अल्पसंख्य होत गेले आिण
पेटी आपल्याकडे पूणर् रुळली (*** टीप पहा). आताच्या काळात "खरे " स्वर
कोणते हे जाणणारे िकती िव ान िमळतील हा संशोधनाचा िवषय आहे.
सध्याच्या काळात भारतीय व पा ात्य संगीतकारांचे बारा स्वर कोणते
या बाबतीत एकमत आहे असे िदसते (तज्ज्ञांनी जरूर आणखी मािहती
ावी.)
एक गो मा मानता येईल की
सवर् चांगल्या
पे

ांचे स्वर

ूिनग के लेल्या
सारखे

असणे

अपेिक्षत आहे. तसे नसले तर
ा
स्वर/

कवा

त्या

पेटीचे

ूिनग चुकीचे आहेत असे

म्हणावे लागेल व तेवढा उत्साह
उरला असल्यास त्यक्ष िनणर्य मािणत नादका
लागेल.

ांच्या सहाय्याने करावा
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गायक गातात ते तरी हेच स्वर असतात की वेगळे असतात? वरील सवर्
ताि वक चचचा डोस जरा जास्तच होऊन आपण थकले व कं टाळले असाल
असे मानून या

ाचे उ र पुढच्या एखा ा लेखात देईन म्हणतो.

आता काही सोप्या ात्यिक्षकांकडे वळू .
१. सारे गगगग गगगऽगग रे गम गऽगग रे ऽरे रे न रे सा - हे कोणते गीत आहे
ते (उभे राहून) ओळखा पाहू.
२. सासासा सासासा सासासासा रे गप
सासासा सासासा सासासासा रे गप
धधध प गरे रेऽऽऽ
गगग रे रे सासाऽऽ
(कडवे) सार्सार्सार् सार्सार्सार् सार्सार्सार् सार्सार्
ररर ररर ररर रर
नीनीनी धधप नीनीनी धध
गगग रे रेसा गगग रे रे
हे कमालीचे एकसुरी पण एके काळचे लोकि य िहदी िच पटगीत कोणते?
(हे असले शंकर-जयिकशन यांचे उ रकालीन संगीत!)
३. साऽऽरे ग सारे साधं पंधंसारे गप गपगरे सा धं सा
हा संगीत तुकडा कोणत्या िहदी गाण्यातला आहे (संगीतकार खय्याम)
४. वर िदलेल्या प तीने गाण्याचे स्वर िलिहण्याला सरगम करणे कवा
"नोटेशन" िलिहणे असे म्हणतात. तुम्हाला आवडणाऱ्या एखा ा गाण्याचे
सरगम करून िलहून पहा/ ा. इतर िव ाथ , तात्या कवा मी यापैकी
कोणीतरी तपासून पाहील. त्येकाला डबल काम!
आता पुढच्या लेखात प ी बदलून मी तुमच्या आिण आतापयत तुम्ही
िशकलेल्या मािहतीच्या पायाखालची सतरं जी ओढणार आहे, सावध!
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--------------------------------------------------------तळटीप १ - (***) या वादात मी अवघड जुनी कवा सोयीस्कर नवी
यापैकी कोणतीही बाजू घेऊ शकत/इच्छीत नाही. पेटीचा सावर्ि क
स्वीकार झाल्यामुळे कदािचत आपण काहीतरी मौल्यवान पारं पिरक ज्ञान
गमावूनही बसलो असू. कदािचत असे काही एक सत्य नसून नुसताच
वेगवेगळ्या िव ानांत िभ

िभ

स्वर खरे असा मतभेदांचा गदारोळ

होता/असेल व त्याची कोठे ही शा शु

न द नसेल कवा एखादवेळ

असेलही. सत्य काय हे कसे व कोणी सांगावे? कोणी एखादा ज्ञानीच यावर
अिधकारवाणीने आणखी काही सांगू शके ल. (पण तो मी नव्हे)
मीही पेटी कवा कॅ िसओची मागणी करण्यापूव या वादाचा यथाश ी
िवचार के ला (अशी मागणी करून मी सवाना सांगीितक उन्मागार्ला तर
लावत नाही ना?) व शेवटी महाजनाः येन गताः स पंथः असे म्हणून
सोईस्कर मागर् स्वीकारला.
तळटीप २ - काही तज्ज्ञांनी व वादकांनी बावीस

ुती वाजवता येतील

अशा व सवर्दोषिवरिहत अशा आपापल्या खास पे

ा बनवल्या/बनवून

घेतल्या आहेत (अशा योगशील

पकी पं. मनोहर िचमोटे यांचे नाव

लगेच स्मरते). पण अशी पेटी तोच वादक वाजवू शके ल व ते तं

बरे च

िकचकट असणार यात शंका नाही. अशा कारची पेटी बाजारात उपलब्ध
नसावी. तरबेज वादक पेटीवर म ड काढू न दाखवू शकतात असेही ऐकले
आहे.
असो. सामान्य माणसाला आपली नेहमीची पेटी बरी असे माझे मत.
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गृहपाठ :
िसथेसायझर कवा हम िनयम िमळवून त्यावर रोज थोडा थोडा वेळ बोटं
िफ़रवावीत. सुरुवातीला सा रे ग म प ध िन सा, नंतर आरोह अवरोह. नंतर काही
अलंकार. सोबत म्हणूनही पहा.
हळू हळू डोळे बंद करून स्वर ओळखायला िशकावे. साधारण १५ िदवसांत एवढे
न ीच जमते.
धन ी पंिडत राय: संगीतावर भाषण

http://nadabrahman.wordpress.com/2011/04/10/tedxmumbaidhanashree-pandit-rai-on-indian-classical-music/
हा िव्हिडओ , भाषण पहावे ऐकावे. िनदान दोन तीन वेळा.

खालील गाणी बारकाईने ऐका आिण त्यातल्या ताना आलाप आिण गमकं न दवा.
रिसक बलमा ....
original
http://www.youtube.com/watch?v=y3jahzOEQMY
live
http://www.youtube.com/watch?v=kdI89Znmv60&feature=related
chitra
http://www.youtube.com/watch?v=R_9tqnHvTPY&NR=1

56

कु हू कु हू बोले कोयिलया
http://www.youtube.com/watch?v=poe7y4AEBwU&feature=related
ये शाम की तनहाईयां
चांद िफ़र िनकला
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ितसर्या आठव

ाचा राग : यमन कल्याण

lesson on Yaman kalyaN
http://www.youtube.com/watch?v=Y7DTDuSm3bY
ए री आली िपयािबन (लहान मुलगी)
http://www.youtube.com/watch?v=s3kFP1BXRjk&feature=related
लता : ए री आली िपयािबन
http://www.youtube.com/watch?v=fRAM68Wgqn4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=89AjqBI8pcU&feature=related
संजीव अभ्यंकर : ये री आली िपया िबन
http://www.youtube.com/watch?v=TmKMG0F2V-I&feature=related
भीमसेन जोशी : ये री आली िपयािबन
http://www.youtube.com/watch?v=n_R1jso7e6Y&feature=related
यमन कल्याण
िकशोरी आमोणकर : म्हारो णाम
http://www.youtube.com/watch?v=z7RHhWaeQTY
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चौथ्या आठव

ाचे राग :

तोडी आिण गुजरी तोडी
Todi
उस्ताद बडे गुलाम अली खां : भोर बयी तोरी बाट तकत िपया
http://www.youtube.com/watch?v=WV0Zo86n88o

तोडी : ताजमहाल : जोधा अकबर
http://www.desivideonetwork.com/view/tc3ao5t86/the-quest-alaapmixture-of-todi-s-jodha-akbar-taj-mahal-indian-classical-raagbollywood-music/
उस्ताद बडे गुलाम अली खां, ेया घोषाल : गुजरी तोडी
भोर बयी तोरी बाट तकत िपया
http://www.youtube.com/watch?v=peO41EZ6OfQ
http://www.youtube.com/watch?v=iUdziKNBWe4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gM2NkPOOd84
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भोर भयी : परवीन सुलताना
http://www.youtube.com/watch?v=5sqX-resr0s&feature=fvsr

ृित गोखले : गुजरी तोडी
http://www.youtube.com/watch?v=oVCpOJQ2TFE

पंिडत जसराज : सौतन के घर
http://www.youtube.com/watch?v=pRd5g-keGm0
गुजरी तोडी, : नंदनंदन िदठु पिडया
http://www.youtube.com/watch?v=zR4YDQrctP4
http://www.searchresults.com/videos?qsrc=167&o=15917&l=dis&q=gujari+todi&atb=
sysid%3D101%3Aappid%3D0%3Auid%3Debc518e35fc2bbc7%3A
uc%3D1308996191%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3D15917%3Aq%3Dg
ujari%2520todi
अिनशा बक्षी
http://www.search-results.com/videos/watch-video/anisha-bakshisings-bhajan-in-raga-gujaritodi/FhDDq3tneW0nbuVgAS8uHg?o=15917&l=dis&ver=11&domai
n=www.search-results.com
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भीमसेन जोशी : गुजरी तोडी, बडा ख्याल : ३० िमिनटं
http://ww.smashits.com/pt-bhimsen-joshi-vocal/raga-gujritodi/song-9535.html
http://www.searchresults.com/web?l=dis&o=15917&q=raagaa%20todi%20bhimasen
%20joshi&atb=sysid%3D101%3Aappid%3D0%3Auid%3Debc518e
35fc2bbc7%3Auc%3D1308996191%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3D159
17%3Aq%3Draagaa%2520todi%2520bhimasen%2520joshi
http://www.youtube.com/watch?v=qua8uukMfRU&feature=player_
embedded
आरती अंकलीकर : सालग वराली तोडी
http://www.youtube.com/watch?v=UVlLslrAQJ4
http://www.youtube.com/watch?v=BeK1-mtg_38&feature=related
एक था बचपन : सजदा िसस्टसर्, x factor
http://www.youtube.com/watch?v=oqrpJoFe30U
एक था बचपन : lataa
http://www.youtube.com/watch?v=oFIvJustsP8&playnext=1&list=P
L712C2AFA7046BB73
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दुसरा भाग इथेच संपतो
पिहल्या भागात आपण ध्वनी, स्वर आिण

ुती पािहल्या. त्यातल्या

िनवडक त
ु ना सूराचा दजार् िमळालेलं पािहलं.
दुसर्या भागात आपण अलंकार, ताना, आलाप, पलटे, गमक पािहले.
भारतीय शा ीय संगीताचं इतरांपासून वेगळे पण दाखवणारा हा भाग
होता.
ितसरा भाग
राग, थाट रागांगप ती. यात आपण राग म्हणजे काय आिण रागांची
ओळख कशी वाढवावी ते बघू. याच बरोबर तुम्हाला दोन खास पिरिश ं
देणार.एक असेल १००० रागांची मािहती. आिण दुसरं रागांवर आधािरत
१००० गाणी.
चौथ्या भागात
ताल, लय, ठे का
पाच ा भागात
ख्याल, ठु मरी, ुपद, जाती, बंध, होरी, चैती, कजरी, लोकसंगीत
सहा ा भागात
घराणी, संगीतकार, तानसेन ते भीमसेन.
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राठी भाषा, सािहत्य आिण संस्कृ ती यांना
इं टरनेटवर

मानाचे

स्थान

असावे

या

उ ेशाने अनेक संस्था आिण

ी आज

काम करत आहेत. ई सािहत्य

ित ान

त्यातलीच एक. नेटाक्षरी हे किवतांचे ई
सा ािहक, ई स्टाप हे िवनोदाला वािहलेले ई
िनयतकािलक, दुगर् दुगर्ट भारी ही महारा ातील दुगर्
िकल्ल्यांची मािहती देणार्या ई पुिस्तकांची मािलका,
स्वरनेटाक्षरी हे मराठीतले पिहले ऑिडओ ई
िनयतकािलक, मराठी कसे िलहावे, ई पुस्तक कसे
बनवावे आदी ई लिनगची साधने, बालनेटाक्षरी हे
मुलांसाठी िनयतकािलक आिण आजवर

िस

झालेली अनेक ई पुस्तके अशा आजवरच्या सुमारे
िदडशे

काशनांचा पल्ला ई सािहत्य

ित ानने

गाठला आहे. सुमारे नव्वद हजार वाचकांपयत ही
काशने पोहचतात.
संगीत कानसेन हा सहा भागांच्या ई
लिनगचा

वास खास भारतीय शा ीय संगीताची

ओळख मराठीतून करून देण्याचा

य

आपल्याला

कसा वाटला ते कळवा. तसेच ई सािहत्य

ित ान ची

इतर काशने िवनामूल्य िमळण्यासाठी िलहा व भेट

ा.

नवीन काशने िनयिमत िमळण्यासाठी
esahity@gmail.com
आजवरची

काशने वाचण्यासाठी
www.esahity.com

