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भारतीय शा ीय सगंीताचा इितहास 
 
 
 
 
भारतीय शा ीय संगीत फ़ार पुरातन आह े असं आपण अनेकदा म्हणतो. पुरातन 
पुरातन म्हणजे िकती. आिण मग जर ह ेपुरातन आह ेतर आताच्या काळात याचं काय 
काम ? 
 
इथे ह ेलक्षात घ्यायला हवं की संगीत ह ेशा  आह.े  जसं िफ़िजक्स ह ेजुनं शा  
असलं तरी त्यात सदा नवनवीन भर पडत असते. त्यामुळे जुने िस ांत मागे पडतील 
पण त्या शा ाचा मूळ गाभा , जी ायोिगकता, ते कधीच जुनं होत नाही. उलट 
त्याच्या शा ीयते मुळे ते िनत्य नवीन असतं. तेव्हा इथे एकदा या शा ाचा वासही 
बघू या. 
 

आपण जे रोज पोट भरण्यासाठी 
खातो, त्यालाही आपल्या पुवर्जांनी 
यज्ञकमर् ठरवलं.  अशा लोकांसाठी 
संगीत ह े तर टाईमपास म्हणून 
नव्हतंच. ते तर सुपरयज्ञकमर् होतं. 
ऋग्वेदातल्या ऋचा ज्या िविश  
स्वरसंगतीने गायल्यावर ईं  
वरुणादी दवे स  होत त्यातून 
संगीताचा जन्म झाला. ऋग्वेद 
आिण सामवेदामध्ये या संगीताचं 
संपूणर् वणर्न आह.े ह े करताना 
त्यांना असंख्य योग करावे लागले 
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असणार. आिण या योगांत अनेक िप ा गेल्या असणार. त्या काळातलं संगीत ह े
आजच्या काळाच्या अगदी वेगळं होतं. सूरही वेगळे होते. ुत चा पूणर् िवकास 
झालेला नव्हता. या काळात संगीताची तीन साधनं होती. वाणी, वेणू आिण वीणा 
वाणी : गळ्याने गायचं संगीत 
वेणू : आजची बासरी. बांबूच्या बनात भुंग्यांनी बांबू पोखरल्यावर भोकं पडतात. या 
भोकांच्या बाजूने वारा गेला की त्यातला काही या बांबूच्या आतल्या बाजूने त्या 
बांबूच्या अंगाला घासून जाते. त्यातून होणार् या ध्वनीतून कुणाला तरी बासरीची 
कल्पना सुचली असावी.  
वीणा : धातूयुगाच्या सुरूवातीलाच , धातूच्या वेगवेगळ्या तारांना छेडल्यावर ध्वनी 
येतात ह ेकुणाला तरी जाणवलं. आिण सुरू झाले योग. यातून वीणेचा जन्म झाला 
असावा.  
या ितघांच्या सोबतचं चौथं साधन म्हणजे चमर् वा ं. ढोल, नगारे, िटमकी...यांतून 
जाितगायनाच्या वेळी वापरलं जाणारं पखावज , मृदगं यांच्या कारचं वा  
त्याकाळी असावं.  
अगदी सुरुवातीच्या काळात सामगायन असे. 
त्या नंतरच्या काळात जाितगायनाचा जन्म झाला.  
ह ेदोन्ही अिनब  संगीत कार असावेत . म्हणजे ज्यांना ताल कवा िनयमांचे बंधन 
फ़ारसे नसलेले. 
या नंतरचा काळात िनब  कवा बंध संगीत अिस्तत्वात आले. त्यातला एक कार 

म्हणजे गीती ( कवा बानी). 
ह ेसवर् संगीत जरी जुन्या ंथांमधून आह े
तरी ते संपूणर्तः मौिखक असल्यामुळे 
आज अिस्तत्वात नाही. तरीही त्याचा 
थोडा अभ्यास आपण पुढच्या भागांत 
केला आह.े तो केवळ कुतुहल 
असणार् यांसाठी आह.े 
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या नंतरच्या काळात म्हणजे सुमारे पाचशे वषापुव  ुपद गायन अिस्त वात आलं. ह े
जरी आज फ़ारसं चारात नसलं तरी अनेक कायर् मांतून ुपिदये गातात कवा 
वादन करतात.  
सुमारे ितनशे वषापुव  ख्याल गायन अिस्तत्वात आलं. आज शा ीय संगीत म्हणुन जे 
ओळखलं जातं ते बहुतांश ख्याल गायनच असतं. ख्याल गायनाचा अभ्यास आपण 
आता करणार आहोत. 
ख्याल गायना सोबतच त्या नंतरच्या काळात जन्माला आलेले गायन कार म्हणजे 
ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, गझल, कजरी, टप्पा, तराणा, ना गीत, िसनेसंगीत (!), 
भावगीत इत्यादी कारांनाही आपण स्पशर् करणार आहोत. यातल्या ठुमरी, दादरा, 
चैती , होरी आदी कारांना उपशा ीय संगीत म्हटलं जातं तर भावगीत , 
ना गीत, िसनेसंगीत आदी कारांना शब्द धान सुगम संगीतात गणलं जातं.   
यािशवाय एक मोठा संगीत कार म्हणजे लोकसंगीत. शा ीय संगीत सुरुवातीच्या 
काळात मंिदर आिण मठांतून वास्त  करत होतं. नंतरच्या काळात म्हणजे १३ ा 
शतकानंतर ते अमीर उमरावांच्या हवेल्यांतून गायलं जात होतं. अशा वेळी 
सवर्सामान्य जनतेच्या मनाला िरझवण्याचं काम केलं ते लोकसंगीताने. या 
लोकसंगीतातही शा  होतंच. त्यांतही सूर होतेच. त्यांतही ताल होताच. कबहुना 

त्यांत अत्यंत सुंदर सुंदर रचना होत 
होत्या. गेल्या शतकभरात लोकसंगीत 
आिण शा ीय संगीत यांच्यात 
मेलजोल होत आह.े 
लोकसंगीताब लही आपण थो ा 
खोलात जाऊन चचार् करणार 
आहोतच.  
मा  या भागात आपण मुख्य करून 
चचार् करणार ते ख्याल आिण त्यानंतर 

ुपद, आिण ठुमरी ब ल. 
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ख्याल  

 
सध्याच्या काळात शा ीय संगीताचा सवार्त जास्त िस  कार आह े
ख्याल.  कबहुना ख्यालालाच बहुतांश लोक शा ीय संगीत म्हणतात. 
तशी तर लावणी सु ा शा ीयच संगीत. पण ख्याल तो ख्याल. आिण 
ख्यालात ख्याल म्हणजे बडा ख्याल. गेली तीन चारशे वष शा ीय 
संगीतावर ख्यालाचं अिधराज्य चालू आह.े त्या पुव च े खुप जुन्या 
काळातले बंध, जाती ह े कार आताशा फ़ारसे ऐकू येत नाहीत. 
ख्यालाच्या आधीचा कार म्हणजे धृपद. तो मा  आजही गायला जातो. 
त्याब ल आपण बघचू, पण त्या आधी ख्यालाची मािहती घेऊ.   
ख्यालाची बैठक म्हणज े एक राग िकमान पाऊण तास आिण कमाल 
िकतीही. त्यात  एक बडा ख्याल आिण िकमान एक कवा दोन छोटे ख्याल 
व्हायलाच हवेत. ख्याल ही तब्येतीत गायची आिण िततक्याच िनवांतपणे 
ऐकायची चीज आह.े यात घाईला जागा नाही. ही राईसप्लॆट नाही. ख्याल 
म्हणजे पचंप ा ाचंी मेजवानी. ही चाखत चाखत घ्यायची चीज आह.े  
ख्याल कळत नाही असं बरेच म्हणतात. माझ्यामते ख्याल ( कवा खयाल 
म्हणजे िवचार) हा जाणायचा िवषयच नाही. हा भावायचा िवषय आह.े 

िकशोरी आमोणकर म्हणतात 
तसं कलाकाराच्या 
भाविव ाला सगुण रुप दणेारी 
तॊ गो  आह.े ख्यालातून 
गायक एक भाव िनमार्ण करत 
असतो. एक रस. कधी िवरह, 
कधी भ ी, कधी करूण.   
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हा भाव ोत्याच्या मनात िझरपत जायला हवा. आिण त्याही वरच्या 
िस्थतीत म्हणज े भाविवहीन िस्थतीला, आत्मानदंी टाळी लागण्याच्या 
िस्थतीला पोहोचवण्याची ताकद या ख्यालात असते.  
 
“कंटक शल्य ेबोथटली,  
मखमालीची लव वठली,  
काय म्हणाव ेया िस्थतीला? ”  
 
अशी झपझुार् अवस्था ख्याल ऐकताना व्हायला हवी. ख्याल ऐकायला जाणं 
म्हणजे स्वतःच्या िव ेची झलक दाखवायला जाणं नव्ह.े गायकाची 
पिरक्षा बघायला तर नव्हचे नव्ह.े  
 
पु लंच्या गुण गाईन आवडी मध्ये एक िकस्सा आह े. अल्लिदयांखांचे सपुु  
मंजीखां एकदा एका बैठकीत गात होते.  त्यांनी जेव्हा अंतर् यात वेश 
केला तेव्हा एक जाणकार म्हणाले “ बड ेखां साब ऐसा अंतरा नही उठाते” 
. रंगाचा बेरंग व्हायचा. पण मंजीखां म्हणाले “जानते ह. बडॆ खां साबका 
गाना सुनकेही बडे हुए ह” असे म्हणून त्यांनी त्याच लयीत अल्लािदयांखां 
अंतरा कसा उठवत ते दाखवले. 
इतकेच नव्ह े तर त्यांच्या 
घराण्याच्या चार पाच 
वेगवेगळ्या तर् हांनी त्यांनी 
अंतरा उचलला”. आिण मग 
म्हणाले ... “लेिकन हम अंतरा 
ऐसाही उठाते” असं म्हणून पुन्हा 
स्वतःचं गाणं सुरू केलं. यावर 
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पुलंनी िलहीलं आह.े मुलगा चहेरेप ीने आईच्या वळणावर जातो. म्हणजे 
त्याने हुबेहूब आईसारखं िदसायला हवं असं नव्ह.े”  
ख्यालाची हीच तर मजा आह.े त्येक गायकाची स्वतःची झलक, स्वतःची 
कारािगरी िदसते. आिण तोच कलाकार रागाच्या कृतीनुसार स्वतःची 
स्टाईल बदलत असतो. आिण तोच कलाकार, तोच राग वेगवेगळ्या 
बैठक त वेगवेगळ्या प तीने गात असतो. भीमसेनज चा हर बैठकीतला 
केदार वेगळा असायचा. पा ात्य अिभजात सगंीतात आिण भारतीय 
शा ीय सगंीतात हाच मूलभूत फ़रक आह.े इथे योगांना चडं वाव आह.े 
गाण्यातून अंतमुर्ख करायचं, मन आतल्या बाजुला वळवायचं कौशल्य 
ख्यालात आह.े  
मला राजन साजन िम ांची एक बैठक आठवते. हजार बाराशे ोत.े सपंूणर् 
मैफ़लभर त्यांना टाळ्यांचा पाऊस पडत होता. ोते खुश झाले होते. दर 
िमिनटाला दाद दते होते. हजार बाराशे ोत्यांना त्यांनी अगदी िभजवलंच 
होतं म्हणा. मध्यरा  उलटून गलेी होती.  आिण त्यांनी भैरवीला सुरुवात 
केली. “भवानी दयानी”. आिण सुरू करतानाच त्यांनी एक अनोखी िवनंती 
केली. कृपया या ख्यालाला कोणी आवाजी दाद दऊे नये. मनातल्यामनात 
दाद ावी. कायर् म संपल्यावरही कोणीही टाळ्या वाजवू नयेत. शांतपणे 
उठून जाव.े एवढे बोलून त्यांनी “भवानी.....” चा सरू लावला.  दर आलाप 

तानेला अंगावर रोमांच उठत 
होते. पण एकही आवाज नाही. 
सारा हजारांचा समदुाय मं ांनी 
मुग्ध होऊन गेला होता. फ़  
माना डोलताना िदसत होत्या. 
यात कॊण जाणते कोण अजाणते 
! सार् यांना जादनेू िह ोटाईज 
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केले होते.  कायर् म संपला. सगळे आवाज न करता िनघाले. मला खा ी 
आह े, घरी जातानाही त्यातला कोणी आपसातही बोलला नसेल.  
आज वीस पंचवीस वषानंतरही ती भैरवी आठवून मला रोमांच उठतात. 
त्या भैरवीची कॅसेट, िसडी िमळवायच्या भानगडीत मी पडलो नाही. 
नेटवर शोधली नाही. मला िभती आह.े पुन्हा ऐकताना ती भैरवी मला 
कदािचत सामान्य वाटेल. आिण “ती” चव पुसली जाईल. 
 
सांगायची गो  म्हणजे ख्याल ही मदनेू ऐकायची गो  नाही. just enjoy!  
 
ख्यालाचे साधारणपणे तीन/चार िवभाग होतात. 
आलाप 
िवलंबीत 
मध्य लय  
तु लय 

(कधी कधी िवलंिबत लयीनंतर तु लय सुरू होत)े 
ख्यालाची सुरूवात आलापीने 
होते. या वेळी तबला वाजत 
नाही. सुरूवात तंबोरे जुळवून 
होते. तंबोरे, गायकाचा सूर 
आिण तबला जुळवनू घेतला 
जातो. मग गायक 
(गाियका, कवा वादक. ख्याल 

वा वादनातही असतो) षड् ज लावतो. या षड् ज लावण्यातच गायकाचा 
दम जाणवतो. अध  मैफ़ल या षड् जातच िजकली जाते. त्येक घराण्याची 
षड् ज लावण्याची आिण आलापीची प त वेगवेगळी असत.े कोणी आ-
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काराने सरुूवात करतं. कोणी सा--- लावतं. कोणी नुसता हुकंार लावतं.  
कोणी ए-ह-े कार लावतं. काही घराण्यांत िवशेषतः ुपिदये नोम-तोम 
अशा अक्षरांनी आलाप सुरू करतात. पंिडत जसराजांची मैफ़ल ओम, 
िवष्णू कवा अल्ला, मंगलम भगवान िवष्णू ... अशा अक्षरांनी सुरू होते.  
आलापीच्या पिहल्या दोन चार िमिनटांतच रागाचं स्वरूप दाखवलं जातं.  
आिण गायकाची भावावस्थाही.  हळू हळू संवाद िनमार्ण व्हायला लागतो. 
आधी अती संथ असणारी आलापी धीम्या गतीने वेगात यायला लागते. हा 
आस घणे्याचा कार इतका संथ असतो की त्याची जाणीव ोत्यांना 
होतही नाही. गाणं हळू हळू कब्जा घ्यायला लागतं. अशा वेळी ोत्यांनी 
गाण्याच्या सूरांच्याही पिलकडे जाऊन गाण्याच्या आकाराकडे --- 
िच ाकडे लक्ष ायचं असतं.  गायक कधी कधी आलापांतही बोल घेतो. 
याला बोल आलाप म्हणतात. कवा सा रे ग म घते घेत आलाप म्हणतो. 
याला सरगम आलाप म्हणतात.   
ह े आलाप घेण्याची एक प ती असते. सा पासनू सुरूवात करून बराच 
वेळ षड् ज दाखवून गायक खजार्च्या नी आिण ध पयत खाली उतरतो. 

त्याच वेळी मध्य स काच्या रे 
आिण ग ला स्पशर् करतो. व परत 
षड् जाशी येऊन िस्थरावतो.  
त्यानंतर खजार्च्या प आिण म 
पयत येऊन पुन्हा षडजावर 
मु ाम करतो. या सहा सात 
स्वरांपैकी जो वज्यर् असेल तो 
अथार्तच लावत नाही. आिण जो 
वादी असेल त्यावर जास्तीत 
जास्त वेळ मु ाम करतो. पण सवर् 
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गाव िफ़रून पुन्हा षड् जावर यतेोच येतो.  
नंतरच्या आवतर्नात थोडा खजर्, थोडा रे, ग, म असं करत पंचमापयत 
पोहोचतो. अशा कारे मध्य स काच्या अध्यार् स्वरांची आिण खजार्तल्या 
अध्यार् स्वरांची ओळख करून दतेो. याच वेळी स्वराचंी मांडणी (म्हणज े
रागाचं चलन ) स्प  झालेली असते. राग स्वरूप िदसायला लागलेलं 
असतं. यानंतरच्या आलापांच्या आवतर्नांत ध, नी घेत संपूणर् स क 
दाखवलं जातं. मा  त्येक आलापाच्या िव ांतीच्या जागा ठरलेल्या 
असतात. बहुधा वादी आिण संवादीवर थांबत त्येक स्वराला त्याच्या 
त्याच्या मह वानुसार आंजारत ग जारत गायक पुन्हा पुन्हा षड् जाच्या 
मु ामाला येतो.   
या पुढच्या काही आलापांत गायक एकेका स्वराच्या भोवती िपगा घालत, 
रागाची बढत करत जातो. आिण अखरे वरच्या षड् जाला सूर िभडतो. 
वरचा षड् ज लावणं हा बैठकीतल एक मह वाचा टप्पा असतो. अगदी 
जसा मूळ षड् ज लावताना गायकाचा दम कळतो तसाच वरचा षड् ज 
लावताच गायकाच्या सुरांची जाद ूमस्तकावर काम करायला लागते.  
आलाप घते घेत गायक जेव्हा वरच्या षड जापयत पोहोचतो तेव्हा 
तबलजी सरसावतात. आिण गायकाच्या संमतीने अत्यंत संथ धीम्या गतीने 

कळेल न कळेल असा 
िवलंिबत ताल सुरू 
करतात. ( कधी कधी 
हा वेश मा  
मा ांच्या कडकडाटात 
होतो.)  
ही िवलंिबत लय 
आधीच्या गायनातल्या 



संगीत कानसेन भाग ५                                                                                         13 

 

आलापीतच िनमार्ण झालेली असत.े आलापीत जरी सोबत तबला वाजत 
नसला तरी गायकाच्या आत एक लय सुरू झाललेी असते आिण त्याचे 
पडसाद ोत्यांच्या हृदयापयत पोहोचललेे असतात. संपूणर् मैफ़ल एका 
लयीत आधीच आललेी असते आिण तबलजी त्याच लयीचे दशृ्य स्वरूप 
सादर करत असतो.  
िवलंिबत लय सुरू होण्याबरोबरच गायक त्या तालातली एखादी िवलंिबत 
बंिदश ( कवा चीज म्हणा, कवा वादक वाजवतात ती गत म्हणा) सुरू 
करतो. बंिदश कवा चीज म्हणजे का , गीत. त्या रागाच्या रसाला 
शोभणारी अशी ही बंिदश असते. बंिदश बहुधा चार ओळ ची असते. 
आिण एक ओळ साधारण तीन चार ते सहा शब्दाचंी.  बर् याच बंिदश च े
शब्द बहुधा बृजभाषेतले असतात.  या बंिदशी जशा खुप जनु्या 
काळापासनू चालत आलेल्या आहते तशाच नवीनही बनत असतात.  
बंिदशी बनवणार् यांना वाग्गेयकार असे म्हणतात.  
उदाहरण म्हणून बागे ीतली एक बंिदश दते आह े
 

अस्ताई : 
पायल बाजे मोरी झाझंर प्यारे 
कैसे आउं तरेे मीलना रे II 
 
अतंरा 
जाग रही मोरी सास ननिदनी 
िजया डर पावत रैन अधंरेेII 
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बंिदशीचे दोन भाग असतात. पिहल्या दोन ओळ ना अस्थाई (अस्ताई ) 
म्हणतात आिण पढुल्या दोन ओळ ना अंतरा.  बंिदशीत शब्दही नादमधुर 
आिण भावमय असतात.  
बहुतांश बंिदशी या िहदीच्या जवळच्या भाषा म्हणजे ज, मैिथली, 
भोजपरुी, मागधी, बधेली, अवधी, बुदंलेी, कनौजी, माळवी, डोगरी, 
कांगडी अशा भाषांतून रचलले्या आहते. अनेकदा त्यांचा अथर् पटकन 
कळत नाही. पण कळला की खुप गंमत येते. बिंदश त सहसा बरसन, 
अजहू, मनवा, िपहू, िपहरवा, नैहर, बाबुल, िबदसे, िपया, रिसया, 
बलमवा, जोगन, बदरवा, झनन, झांजर, सावन, कोयिलया, करजवा, रैन, 
नैन, बैरन, िनिदया, पायिलया, नीर, पिनया भरन, पलकन, सखी, 
रुमझुम, पछताई, अंग, आंगनवा, अंबुवा, मनवा असे शब्द वापरतात. या 
शब्दांना स्वतःची अशी एक सुंदर नादमयता असते. त्यामुळे संगीत 
हळुवारपणे पुढे सरकतं आिण स्वरांना क दण िमळतं.  
बंगालमध्य े रिव  संगीतात बंगाली शब्द आले आिण महारा ात 
ना गीतांतून मराठी. पण ख्याल अजूनही िहदीच्या बोलीभाषांतूनच 
गायला जातो. 
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अस्थाई मध्य आिण खजर् स कात गायली जाते आिण अंतरा मध्य आिण 
तार स कात. अस्थाईचा आिण अंतर् याचा उठाव कोणत्या स्वरावरून 
होणार ह ेत्या त्या रागाच्या कृतीवर अवलंबून असतं. 
 
िवलंिबत ख्यालाच्या सुरुवातीला संपूणर् िवलंिबत बंिदश एकदा गायली 
जाते. 

त्यानंतर िवलंिबत अस्ताई आलापांसह गायली जाते. यात आ-कार, 
सरगम, आिण बंिदशीचेच शब्द वापरून केलेले बोल आलाप असतात.  
नंतर िवलंिबत अंतरा आलापांसह गायला जातो. 
त्यानंतर िवलंिबत अस्थाई तानांसह गायली जाते. इथेही पुन्हा आ-कार, 
सरगम, आिण बंिदशीचेच शब्द वापरून केलेल्या बोलताना असतात.  
तानांसह गायलेल्या अस्ताईनंतर तानांसह अंतरा गायला जातो. 
ह े सवर् चालू असताना लय अत्यंत हळू हळू वाढत असते. ोत्यांना 
सहजासहजी जाणवणारही नाही अशा तर् हनेे ती वाढवतात. याला आस 
घेणे असे म्हणतात. म्हणजे कायर् माच्या सुरूवातीला असलेला संथपणा 
जाऊन क्लायमॅक्सच्या जवळ जाणारी गती गायनाने घेतलेली असत.े  
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अशी आस घेत घेत िवलंिबत लयीतले गाणे मध्य लयीच्या जवळ आलेले 
असते. त्यामुळे िवलंिबत ख्याल संपताच मध्य लयीत कवा एकदम तु 
लयीत दसुरा ख्याल सुरू होतो.  
मध्य वा तु लयीत पुन्हा वगेळी बंिदश असते. पुन्हा एकदा अस्ताई 
अंतरा. नंतर आलाप. नंतर ताना. 
िवलंिबत ची जशी स्वतःची मजा असते तशी तुाचीही असते. 

िवलंिबतमध्ये मेलडी आिण 
सूरांना ाधान्य असतं तर 
तुात िर् हदम आिण 

तालाला ाधान्य िमळतं. 
बहुधा तु गायन ह े पॉप 
गायनाच्या जवळचं असतं. 
अनेक तु ख्यालांना 
िसनेसंगीतात आिण 

ना संगीतात जागा िमळाली आह.े  
िनव्वळ वेग म्हणूनच नव्ह.े तु संगीताचे स्वतःच्या अनेक खासीयती 
असतात. एकतर वगेाने एका स्वरावरून दसुर् या स्वरावर जाताना 
वाटेतल्या स्वरांना स्पशर् करत जाणं अवघड असतं. वगेामुळे अनकेदा 
सुराचंे अपस्वर (बेसरू कवा कणसूर) होण्याची शक्यता आसते. चुकीची 

ुती लागू शकते. अस्प  सूर लागू शकतात. त्यामुळे वरवर जरी तु सोपे 
वाटले तरी ते अवघड असते. कणस्वरांचा वापर करून ताना घेण्याची 
मजा तुात बघायला िमळते.   
तु लयीत तबलावादकाला अनेकदा जागा घ्यायला वेळ िदला जातो.  

बर् याचदा तबला आिण गायन यांची जुगलबंदी चालते. कधी कधी 
तीनताल चालू असताना तबलावादक त्याच लयीत कवा दगुुन, 
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ितगुनमध्ये, दसुराच ताल सुरू करतो. आिण त्या तालाची अनेक आवतर्नं 
घेत घेत पुन्हा समेवर येतो. त्याचं ह ेमा ांच्या जंगलात िफ़रत असताना 
गायकही तानांचं अरण्य उभं करतो . ोत्यांना या दोन जंगलांतनं बाहरे 
पडण्याची घाई नसते, पण समेवर कस े येणार त्याची उत्सुकता असते. 
अनेक ोते अशा वेळी मा ांचा िहशोब टाळी आिण बोटांनी मोजत 
असतात. ही वेळ ोत्यांचे ास रोधनू ठेवणारी असते. या भयंकर 

ं यु ातून जेव्हा दोघेही धाडकन पण लीलया आपापल्या मागार्ने एकाच 
वेळी समेवर येतात तेव्हा तो क्षण म्हणजे स्वरांच्या उत्सवाची परमावधीच 
असत.े 

वा संगीतात तर तुाचे ख्याल 
( यांत बंिदशीच्या ऐवजी गत 
असते) म्हणज े नुसती धमाल 
असते. िवशेषतः जेव्हा दोघेही, 
वादक आिण तबला वादक 
तयारीच े असतात तेव्हा 
त्यांच्या कलाकारीला काही 
समुारच नसतो. त्यांत अनेक 

चमत्कृत चाही समावेश होतो. मी अनेकदा हरी साद चौरिसयांना 
बासरीवर तबल्याचे बोल आिण त्यापाठोपाठ झािकर हुसेनना तबल्यावर 
तेच बोल पण बासरीच्या सूरात काढताना त्यक्ष पािहले आिण ऐकले 
आह.े  बराच वेळ बासरी कोण वाजवतो आिण तबला कोण वाजवतो असा 
सं म िनमार्ण करणारा तो भाग असतो. 
 
एकूण बडा ख्याल जर एक तासाचा असेल तर त्याच्या वेळॆची साधारण 
वाटणी अशी असत.े 
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आलापी : १० ते २० िमिनटं 
िवलंिबत बंिदश: आलाप : १० ते २० िमिनटं 
िवलंिबत बंिदश: ताना : ७ ते १० िमिनटं 
मध्य लय बंिदश : आलाप ३ ते ८ िमिनटं 
मध्य लय बंिदश : ताना :  २ ते ४ िमिनटं 
तु लय बंिदश : आलाप : २ ते ४ िमिनटं 
तु लय बंिदश : ताना : १ ते ३ िमिनटं. 

 
शेवटी ितहाई घेऊन मैफ़ल संपते. 
 

वेळेची वर िदलेली 
ही वाटणी ठोकळ 
मानाची आह.े त्येक 
रागाची स्वतःची एक 

कृती असते. 
उदाहरणाथर् 

पहाटच्या वेळचा  ललत राग हा जास्त करून िवलंिबतात गायला जातो 
आिण शेवटचा थोदा वेळ मध्य लयीत.  या उलट पहाडी सारखे धुन राग 
िवलंिबतात गायले जातच नाहीत. ख्याल या शब्दाचा अथर्च मुळी भावना 
कवा िवचार. काही भावना या तडतड शब्दांत येतात तर काही हळुवार 

संथपणे कुजबजुायच्या असतात. काही भावनांचा कल्लोळ असतो तर कधी 
भावना मुक्यानेच  होतात. बंिदशीची लयही त्या त्या रसाच्या 
भावाच्या आवेगानुसार ठरते.  
दरबारी, मालकंस, कल्याण, तोडी, अल्हयैा िबलावल, मारवा, ललत, 
सारंग, पवू  , आसावरी, भैरव, भीमपलासी, भूप, िबलासखानी तोडी 
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यांचे िवलिंबत ख्याल ऐकायला सुंदर वाटतात. या उलट पहाडी, मांड, 
झ झोटी, िपलू, काफ़ी, जंगला, ितलंग, दसे, वसतं, सोहनी, अआणा, 
ितलक कामोद, पटदीप, दसेकार, हमीर, केदार , बहार आिद राग मध्य 
कवा तु लय तच बहार आणतात.  

 
या िशवाय त्येक घराण्याची प त वेगळी असते आिण एकाच 
घराण्याच्या त्येक गायकाची प त वेगळी असते. पण ढोबळ मानाने  
ख्याल वर सांिगतलेल्या वेळेच्या बंधनांतून  चालतो. 
 

ख्यालाची मजा ही त्याच्या 
या तब्येतशीर बाजामध्य े
असते. जपानी लोक म्हणे 
चहा िपतानाही एखादा 
सोहळा असल्या माण े
साजरा करतात. ख्याल हा 
असाच एक सोहळा आह.े 

त्यात पोटभरूपणा नाही.  इतर गाणी साधारण पाचेक िमिनटांमध्ये 
संपतात. ख्यालात तंबोरे जुळवणे आिण तबला जुळवण्यातच पाच िमिनटं, 
कधी दहा पंधरा िमिनटंही जातात. पं  िकशॊरीताई आमोणकर तर 
साधारण पाचेक िमिनटं साऊंडिसस्टीम नीट चेक करतात. ख्यालाच्या 
बैठकीला ोत्यांनी उशीरा यणे्याला गायक  अपमान मानतात. एकदा का 
ख्याल सरुू झाला की ोते तर सोडाच पण आयोजकांच्या हालचाल वर 
पण अनेकदा गायक नाराजगी दाखवतात.  हा नखरा नसतो. हा माज 
नसतो. हा तप यचा अिभमान असतो. पंिडत कारनाथ ठाकुर  
यांच्याब ल असं सांगतात की त्यांना एकदा ग डल नरेश महाराजांच्या 
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दरबारात गाणं गायला बोलावलं होतं. मोठी िबदागी िमळणार होती. 
दरबार भरला. राज े उ ासनावर स्थानाप  झाले. आिण पंिडतज ना 
गाण्याची फ़मार्ईश केली. पण त्यांना उ  स्थान िदलं नाही म्हणून त्यांनी 
गाणं नाकारलं. आिण वर न पणे सांिगतलं की, नुसतंच बसायचं म्हणाल 
तर मी तुमच्या पायाशी पण बसेन. पण गाताना मी उ  स्थानावरच 
बसणार. हा त्या गाण्याचा मान आह.े असा स्वािभमान बाळगणारे काही 
गायक आजही आहते.  
अनेकदा बैठक तून फ़  आमंि तानंाच वशे िदला जातो. यामागे 

चांगल्या गाण्याला 
न्याय िमळावा ही 
भावना आसते. 
लोकशाही चांगलीच. 
पण काही वेळा 
लोकशाहीच्या गद पेक्षा 
दद  लोकांची दादच 
मह वाची असत.े 

 
बडा ख्याल ह े प ा  आह.े  आजच्या धावपळीच्या काळात रोज 
परवडणारं नाही. पण आता नेटच्या काळात, घरच्या घरी बडा ख्याल 
ऐकणं सुलभ झालं आह.े  तरीही नवीन ऐकणार् यांना मी आ ह करीन की 
त्यांनी मु ाम बैठक ना जाऊन ख्याल ऐकावा. ितथल्या त्या भारलेल्या 
वातावरणाचा अनभुव घ्यावा. मो ा गायकांच्या बैठकीची ितिकटं 
हजारांत असतात. पण पसैे वसूल होतात. कारण तो अनभुव ितथेच सपंत 
नाही.  ह ेपैसे वसूल करण्यासाठी तंबोरे जुळण्यापासून ते गायक स्टेजवरून 
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जाताना लोकांनी उभ ंराहून िदलेल्या टाळ्यांच्या सलामीपयत त्येक क्षण 
“अवधािरजोजी” अवस्थेत भोगायची ताकद हवी भाई. 
 
पुलंचा एक उतारा दतेो आह.े.. 

तबंोरे जळुत जळुत यते असताना ती मजा घते बसण ेहा एक फ़ार 
मोठा आनदं आह.े तबंोरे जळुल ेजात असताना माणस ेगप्पा मारीत 
बसललेी पािहली की, मला मनस्वी चीड येत.े जळुत यणेारा तबंोरा 
ऐकण े ह े साधनात गुगं झालले्या यवुतीला पाहण्यासारख े
आल्हाददायक आह.े बु या कानाचं्या पाळ्यावंर मोत्याची कुडी 
चढल्यावर जसा ासं्फ़र सीन होतो , तसाच कंुद बोलणार् या 
तबंोर् याच्या तारावंर जव्हार बोलायला लागली म्हणज े होतो. तो 
स्वर आता गायकाच्या गळ्यातनू बाहरे केव्हा यतेो याची उत्कंठा 
लागत.े साधन सपंल्यावर ती स दयर्वती आता आपल्याकडे पाहुन 

स  िस्मताची महेरेबानी केव्हा करील , या उत्कंठेसारखीच ही 
पिहल्या षड् ज –मीलनाची उत्कंठा! त्या पिहल्या षड् जातच पिहल्या 
िस्मतासारख े समोरच्या माणसाला िजकण्याच े सामथ्यर् एकवटलेल े
असत.े .  
आमच े रामभूय्या दात े बगेम अख्तरच े गाणे ऐकायला गेल े होते. 
पिहला षड् ज कानी पडल्यावर म्हणाल े - “बस्स! गाण ं पावल”ं. 
म्हणज ेजवळची जी काही सारी दादीची पुजंी होती ती त्या पिहल्या 
षड् जानचे सपंवनू टाकली होती. आता त्या आनदंऋणाच्या 
परतफ़ेडीला जवळ ’दाद’ च िशल्लक उरली नव्हती. त्यापढुल ेगाण ेह े
ऋणाच ेओझ े! 
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 ख्यालाचे ह े६-८ िवभाग समज म्हणून मािहत असणं ह ेयोग्यच आह.े पण 
ख्याल ऐकताना, िवशेषतः एखा ा महान गायकाचा कवा वादकाचा 
ख्याल ऐकताना आपलं ह े “ग्यान” बाहरेच ठेवावं आिण मु  मनाने 
मिंदरात जाव ंया मताचा मी आह.े चागंले गायक एका िवभागातनू दसुर् या 
िवभागात असे जातच नाहीत. त्यांची आलापी कधी संपते आिण बंिदश 
कधी सुरू होते ह े कळतच नाही. िवलंिबताची आस घेता घेता ते कधी 
मध्यलयीत आिण तुात िशरतात ह ेसमजूनच यते नाही. आिण त्यामुळे 
आपणही या सगळ्याची िचता न करता त्या ख्यालात तं ी लावून बुडून 
जाणं आिण मजा घणें एवढंच कराव.ं िशकावू िव ाथ्यानी अथार्तच त्येक 
बैठकीचा िव ेषणात्मक अभ्यास करायला हवा. मा  एक ोता म्हणून 
कधी कधी िव ाथ्यार्ला रजेवर पाठवून मनसो  िभजण्याचा आनंद घेणं 
हचे परमकतर्  मानावं. 
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धपृद गायकी 
 
 

 
धृपद गायकी कधी सुरू झाली आिण त्याचा िनमार्ता कोण यावर एकमत 
नाही. अनेकजण धृपद गायकी पुरातन आह ेअसे मानतात. भावभ ाच्या 
अनूपसंगीतर ाकर या ंथात धृपदाब ल वणर्न आह.े त्या काळी धृपद ह े
संस्कृतगीतांवर आधारलेले असे. काहीजण मानतात की पंधरा ा शतकात 
राजा मानिसगापासून धृपद गायकी िवशेष चारात  आली. राजा 
मानिसगाची राणी मृगनयना ही धृपदाची गाियका होती. त्यांनी आपल्या 
दरबारात अनेक धृपिदयांना आणून ही या गायकीचा चार आिण सार 
केला. नंतरच्या काळात हिरदासस्वामी डागूर, तानसेन, बैजू, गोपाल 
नायक, िचतामणी िम  यांनी धृपद गायकीचा सुवणर्काळ गाजवला. 
संगीत कल्प मु या पसु्तकात हजारो पुरातन धृपदाचंा समावशे आह.े परंतु 

ाचीन काळी संगीत लेखनाचा (स्वरलेखनाचा) घात नसल्यामळेु ती 
आता गाता येत नाहीत. 
 
धृपद गायकी ही शांत 
आिण गंभीर असते. 
त्यातले का ही उ  

कारचे, गंभीर आिण 
िवशेष करून 
ई रभ ीपर असत.े 
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भाषा दिेखल उ  तीची ससं्कृत कवा ज, ऊदूर् वगैरे असत.े उदा  
भावनांचा पिरपोष करण्याचे सामथ्यर् धृपदात असते. ऋचांमधल्या 
का योजनांशी िमळती जुळती का  योजना धृपदात असत.े त्याच 
बरोबर िनसगर्, का , दरबार आिद िवषयही धृपदात असतात. परंतू 
धृपदात खळॆीमेळीची, कवा ृगंाररसमय गीतं म्हटली जात नाहीत असा 
संकेत आह.े  
 
धृपद गायकी ही गंभीर आिण जोरकस असल्यामळेु सहसा खजर् आवाजाचे 
पुरुष गायकच ती गातात.  
 
धृपदात गीताचे चार भाग असतात. सुरुवातीला नोमतोम कारची 
आलापी असते. म्हणजे नोम तोम िदर अशासारखी अक्षरं उ ारत आलापी 
केली जाते. यात सुरुवातीला तान अिजबात घेत नाहीत तर एकदा गीत 
सुरू झाल्यावर आलापी करत नाहीत. आलापी करताना लयीमध्ये 
आलापी करतात आिण यात लयकारी दाखवली जात.े  लयकारी म्हणज े
आधी म्हटलेले शब्द िलवा सूर दपु्पट , ितप्पट कवा चौपट लयीत पुन्हा 
पुन्हा म्हणणे. 

आलापी नंतर अस्ताई, 
अंतरा, संचारी आिण 
आभोग असे धृपदाचे चार 
भाग असतात.  कधी कधी 
दोन दोन आभोगही 
असतात. गीताचे चरण 
दगुुन , ितगुन , चागुन 
अशा पट च्या लयकारीत 
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गाऊन दाखवले जातात. तसेच वेगवेगळ्या मा ांवरून गीताचा उठाव 
करून तीन त डांनी समेवर येण्याचा एक िवशेष कार धृपदात असतो.  
धृपदासाठी नेहमी पखावजची साथ केली जाते. पखावजब ल आपण 
संगीत कानसेनच्या चौथ्या भागात वाचले आहचे. धृपदात साधारणतः 
चारताल वापरला जातो. त्याच्याच जोडीने १४ मा ांचा धमार हाही 
ताल वापरतात. तेव्हा त्याला धृपद धमार असे म्हणतात. धृपद धमार हा 
जास्त करून होरी (होळीच्या) गीतांसाठी वापरतात.   या िशवाय म  
ताल, शूल ताल,  ताल, रु  ताल आदी तालांचाही धपृदात वापर 
होतो. 
जशी ख्यालगायनात अनेक घराणी आहते तसे धपृदातही चार प ती 
आहते. त्यांना बानी म्हणतात. गोबरहारी, डागुर, खंडार आिण नौहार या 
नांवानी त्या बानी ओळखल्या जातात. त्यातली डागुर ही बानी सध्या 
जास्त चारात आह.े 
धृपद ऐकायला जाताना काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवण्याची गरज असते. 
बर् याचशा लोकांना धृपद ख्यालाच्या मानाने अळणी वाटतं. त्यात 
मनोरंजन कमी असल्यासारखं वाटतं. पण तसं नाही.  धृपदामध्ये भ ीरस 
आिण शांतरसाचीच अिभ ी असल्यामळेु त्यातून चमकदार ताना आिण 

गमकांची भरमार असण्याची 
अपेक्षा ठेवूच नये. त्यातून 
पखावज एका घुमारदार 

ीमत्वाची पखरण करत 
असतो. यातून एक वेगळंच 
सुंदर वातावरण िनमार्ण होतं. 
एखा ा भ  मंिदरात , 
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गाभार् यात असल्याची भावना िनमार्ण होते. धृपदाची मजा अशीच 
घ्यायला हवी. 
 
धृपद धमार : धमार या पखावजावर वाजवल्या जाणार् या तालासोबत 
गायल्या जाणार् या धृपद गायकीला धमार म्हणतात. अथार्त धमार आिण 
धृपद यांत थोडा उ ीस बीस फ़रक असतो. धमार थोडा चंचल असतो. 
भाषाही थोडी हलकी फ़ुलकी असते. धमारचाच थोडा अिधक हलका 
फ़ुलका कार म्हणजे होरी. धृपद धमार मध्य े होळीच्या िनिम ाने 
होणार् या कृष्ण गोिपकांच्या रास लीलांच्या गाण्यांमुळे थोडं हलकं फ़ुलकं 
वातावरण िनमार्ण केलं जातं. कािहशी रोमांचक अशी ही गायन प ती 
ख्याल कवा ठुमरी इतकी नसली तरी धृपदाच्या मानाने कािहशी 

ेमरसमय असत.े  
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ठुमरी 
 
 
 
ठुमरी हा उपशा ीय गायनाचा एक कार आह.े िदसायला 
ख्यालासारखीच पण ितच्या रंगीन बाजामुळे आिण हलक्या फ़ुलक्या 
तालांमुळे ठुमरीला एक वेगळेपण आलं आह.े तशी ठुमरी सतरा ा 
शतकात गायली जायची ती लोकसंगीतात. पण ठुमरीला दरबारी वभैव 
लाभलं ते अठरा ा शतकाच्या शेवटी अवधच्या नवाब वािजद अली 
शाहच्या दरबारात. भारतात ि िटश आपले हात पाय पसरत असण्याच्या 
काळात या नवाबांनी संगीत आिण नृत्यात आपली श ी वाया घालवली 
असा यांच्यावर आरोप आह.े पण त्यांनी कथ्थक आिण ठुमरी यांच्यात 
केलेल्या कामाब ल संगीतकार त्यांचे ऋणी रहातील.  
 
ठुमरी कथ्थकच्या सोबतीने वाढली. ठुमरी म्हणजे ख्यालाचाच जरासा 

हलका कार म्हणता 
येईल. त्यक्षातही 
ठुमरीनुमा ख्याल 
नावाचाही ख्यलाचा 
एक कार आह.े ठुमरी 
मध्ये लोकसंगीत आिण 
ख्याल यांचं सुदंर 

िम ण असतं. त्यामुळे लोकसंगीतात वापरले जाणारे दीपचंदी, अ ा, 
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केरवा ह े ताल ठुमरीत वापरले जातात. तबलावादनात लग्गीचा वापर 
होतो.  
ठुमरीत भाषाही लोकसंगीतासारखी असते. आिण गाणी (बंिदशी)  
रंगीनिमजाज शृंगािरक आशयाच्या असतात.  
 
लटका राग दाखवणार् या.... 
 
बांकी छबी िदखलाय सांवरो 
मेरो मन ठगौ रे 
भ ह कमान, बान पलकन, 
बेधत ान िहयौ रे 
 
कवा, नाजुक त ार करणार् या... 

 
बारे बलम फ़ुलगदवा न मारो 
लगत करेजवा म चोट 
 
सया िनरमोिहया दरिदया न जाने 
रखत पलिकया की ओट 
 
कवा िवरहातर् 

 
बीत गई सारी रैन सखी री 
मोह ेिपया िबन िगनत तारे 
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अंिखयां मोरी ारे लगी ह ै
कब घर आवगे प्यारे 
 
ठुमरी मध्ये नाियकांचे बारा कार मानले जातात. ह े भरतमुन च्या 
शा ाच्या जवळ जाणारे आिण कत्थकच्या अंगाचेच आह.े 

• वासक स ा : वाट पहाणारी 
• िवरहोत्कंिठता : िवरहाने तडफ़डणारी 
• स्वाधीन पितका : ि यकराच्या स्वाधीन होऊ पहाणारी 
• कलहांतिरता : ि यकराशी भाडंण्यात सखुावणारी 
• गु ाखंिडता : सवतीपुढे हार मानणारी 
• खंिडता : सवतीसमोर हार न मानणारी 
• िव लब्धा :  
• ोिषतपितकापूवर् :  
• ोिषत पितका : आठवण नी तडफ़डणारी 
• अिभसािरका : ि यकराच्या िमलनाकडे डोळेअ लावून तयार 

बसलेली 
• ज्ञातयौवना : िमलनाची िभती असणारी पण इच्छा असणारी 
• ज्ञातयौवना : िमलनाचा अनुभव असणारी आिण िमलनाला तयार 

असलेली 
 
   या िशवाय नाियकेच्या 
रुपाची वणर्नं करणार् या 
ठुमर् या आहते. त्यांचेही 
चार भेद आहते 
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1. नखिशखांत रुपवणर्न 
2. नखिशखरुप गती वणर्न 
3. ने  आिण दृ ी वणर्न 
4. मुखस दयर् वणर्न 

 
या िशवाय वषार्, वसंत आदी ऋतूंची वणर्नं, सूरदास, कबीर, मीराबाई 
आ दच्या काही कवनांवरही सुदंर ठुमर् या रचल्या गेल्या आहते. 
 
ठुमरी मध्ये तीन शैली आहते.  

1. पंजाबी अगं 
2. पूरवी अंग : अवध ातंात िवकसीत झालेली 
3. बनारसी अंग 

 
या तीनही शैल मध्ये 
का  , भाषा आिण 
वापरले जाणारे ताल, 
म्हणन्याची प ती यांत 
फ़रक असतात. ( अिधक 
मािहतीसाठी ठुमरी की 
उत्प ी , िवकास और 
शैलीयां ह े डॉ. श ु  
शुक्ला यांचं पसु्तक 

वाचावं. डॉ शुक्ला यांनी ठुमरी या िवषयात PhD केली असून संगीताच्या 
िविवध शलै ब ल त्यांची पुस्तकं आिधकािरक मानली जातात) 
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ठुमरीमध्य े सवर् राग वापरल े जात नाहीत. सगंीत कानसनेच्या ितसर् या 
भागात ज्या धुन रागांचा उल्लेख केला आह े अस े िसधु, दशेी, भैरवी, 
पहाडी-भरैवी, झ झोटी, िसधु-काफ़ी, मुलतानी, बरवा, दसे, खंबावती, 
गारा, िबहारी, िबहाग, दसे सोरठ, पीलू, जंगला, खम्माइची, कािलगडा, 
खमाज, धौल, फ़ूलानी, सोब, ितलककामोद, लूम, चंगडी, कल्याणी, 
धानी, मांझ, जंगला आदी राग ठुमरी मध्ये वापरले जातात.  
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चतैी, होरी, कजरी, दादरा, टप्पा, तराणा  
 

टप्पा , चैती आिद 
उपशा ीय 

संगीत कारांची आपण 
थोडी चचार् करुया. या 
सवर्च कारांत ख्याल 
कवा ठुमरीच्या मानाने 

(ठुमरी माणेच) थोडं 
हलकं फ़ुलकं वातावरण 
असतं. गतीमान लय, 
िविश , छो ा मा ांच े
ताल, लग्गी, आिण धुन 

राग यांच्यासोबत या गाण्यांचे िवषयही हलकेफ़ुलके असतात.  
टप्पा : पंजाबी लोकसंिगतातून 
आलेला हा कार. शोरी िमयांनी 
या काराला लोकि यतेबरोबरच 
राजमान्यताही िमळवून िदली. 
टप्पा हा छो ा छो ा 
तुक ांचा बनलेला असतो. 
अत्यंत वेगवान लय आिण 
गळ्यातून चपल ताना यांचा 
अत्यंत सुरेख संगम टप्प्यामध्य े
पहायला िमळतो.  
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होरी : होरीचा जन्म धृपदातूनच झाला असे मानले जाते. धपृदातील राधा 
कृष्णाच्या होळीतील रास िललांच्या गीतांचा िवकास होत होत होरी गीतं 

चिलत झाली. होरी साठी धमार ताल ( पखावजवर) वापरला जातो. 
कवा तबल्यावर दीपचंदी तालही वापरला जातो. परंतू होरीवर जास्त 

करून धृपिदयांचीच स ा चालते. कारण होरी गीतांना धृपदासारखंच 
बुलंद आिण गोड आवाजाची गरज 
असत.े  
 
तराना : तराना म्हणजे अथर्हीन 
उ ारांतून गायलेलं गीत. तनन, 
ना िदर , िदन, ता, ना, नोम, 
तानोम, यलली, तदरेदािन, यलूम 
अशा कारच्या उ ारांतच या 
गीतांचे अस्ताई अंतरे असतात. 
तसेच यांची तानबाजी सु ा 
अशाच बोलतानांनी होते. 

तरान्यात लयकारीचा वापर मु  हस्त े केला जातो. बहादरु हुसेन खां, 
तानरस खां, नत्थू खां आ दनी तयार केलेले अनेक तराने अत्यंत िस  
आहते.  
 
सरगम : बंिदश च्या शब्दांऐवजी त्यातल्या सुराचंाच उ र करत 
म्हतलेल्या गीतांना सरगम गीत म्हणतात. 
उदाहरणाथर् : 
ग प ग रे सा रे ध सा  
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ग - ग  रे ग  प ध  -  
X          O 
 
या गीतांमध्ये शब्द नसतात आिण अलापी कवा तानासु ा सरगम मध्यचे 
घेण्याचा घात आह.े वा वादनाचा अभ्यास करण्यासाठी जी “गत” असते 
ितलाच अनेकदा सरगम गीत म्हणून गायलेही जाते.  
 
चतरंग : हा गाण्याचा एक खास कार आह.े याची सुरूवात सामान्य 
ख्याला माणे होते. त्यानंतर त्याच रागातला तराना ( अनेकदा त्याच 
स्वरांवर ) होतो. पण त्याची गती किचत वाढलेली असते. त्यानंतर त्याच 
रागाचं त्याच तालात पण कचत वाढलेल्या लयीत सरगमगीत गायलं 
जातं. आिण आस घेत घेत या चतुरंगच्या चवथ्या भागात फ़  ि वट 
म्हणजे तालाचे बोल आिण परण म्हणनू कायर् म संपतो. हा कायर् म 
वैिवध्यामळेु ोत्यांच्या मनाची पकड घणेारा असतो.   
 
दादरा : दादरा हा ठुमरीचाच एक कार म्हणता येईल. यात दादरा हा 
सहा मा ाचंा ताल वापरला जातो. 

 
गझल : उपशा ीय संगीतात 
सध्या अत्यंत लोकि य आिण 
सवर्मान्य कार आह े गझल 
गायन. गझलमध्य े शब्दांना 
खूप मह व असत.ं याच्या 
अस्ताईला मतला आिण 
अंतर् यांना शेर म्हणतात. गझल 
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ही अनेक शेराचंी ( दोन दोन ओळ च्या जोडीला शेर म्हणतात) बनलेली 
असते. त्यातल्या दसुर् या िमसर् याच्या शेवटच्या अक्षराचंे यमक (ज्याना 
रदीफ़ आिण कािफ़या म्हणतात) मतल्याच्या शेरातील दोन्ही ओळ शी 
(िमसरा) जुळवलेले असते. हा त्येक शेर एक स्वतं  का  असते. 
शेवटच्या शेराला म ा म्हणतात. गझल गायनासाठी बहुधा दीपचदंी 
आिण आपल्या रूपक तालाच्या जवळचा पश्तो हा ताल वापरला जातो. 
यात बहुतांश ऊदूर् कवा फ़ारसी भाषेचा वापर होतो. गजलांमध्येही बहुधा 
धुन राग वापरल े जातात परंतू भरैव, यमन, दसेकार अशा भारी 
रागांतल्या गझलदिेखल खूप लोकि य आहते.  
या िशवाय कजरी (पावसावरची गीतं),  अ पदी, पोवाडा, लावणी, 
अभंग, कीतर्न, कव्वाली, चैती (चै ातली गीतं), रागमाला, आदी कार 
आहतेच. संगीताच्या महासागरातली ही र  ंआहते. काही आज िवकिसत 
होत आहते तर काही अस्तंगतीकडे जात आहते. यातल्या काही मराठी 

कारांब ल पिरिश ामध्ये मािहती िदली आह.े मी यापुव च्या भागात 
म्हटल्या माणे लावणी हहेी अितशय शा ीय संगीत आह ेआिण केवळ ते 
सवर्सामान्य लोकांत लोकि य आह े म्हणून त्याला कमी लेखण ं हा 
त्यावरचा अन्याय ठरेल. 
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 बधं, गीती  
 

धृपद गायनाच्या आधी हजार वष बंध गायन गायले जाई. यात गीित 
असत.  गीत तून ाम राग गायले जात . या गीितचे शु ा , िभ ा, गौडी, 
बेसरा आिण साधारणी असे पाच कार होते. 
शु ा मध्य ेसरल स्वरयोजना होत अस.े 
िभ ा मध्ये व  स्वर आिण  गमकांचा उपयोग होई.  
गौडी मध्ये अखंिडतपणे घन गंभीर आवाजात ितन्ही स कांतून गमक 
आिण लािलत्यपूणर् गायन केले जाते.  
बेसरा शैली मध्ये अत्यंत वेगवान ताना आिण वेगवान लयीन गाणे गायल े
जात अस.े 
साधारणी मध्ये वर िदलेल्या चारही कारांचा संतुइत वापर करून गीती 
गायली जाई. 

ाचीन जाितगायनाच्या काळात अिनब  गायन असे. त्यापुढचा टप्पा 
म्हणुन याला बंध गायन असे म्हटले जाई.  
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 उ ाच ेसगंीत     

 
यज्ञाच्या वेळी ऋचा उ ारण्याच्या िनयमांतून सुरू झालेल्या संगीताने पुढे 

वास करत करत आजचा िदवस आणला.  
यात जगभरच्या लोकांचे संगीत आले. संगीताचे संस्कार आले. हजारो 
वषापुव च ं जातीगायन, सुमारे २००० वषापुव चं बंध गायन, बाराशे 
वषापुव च ं धृपद धमार, चारशे वषापुव  जन्मलेला ख्याल, दोनशे 
वषापुव  वािजद अली शाहच्या दरबारी जन्मललेी ठुमरी, असं करत 

शंभरेक वषापुव  िवसा ा 
शतकाच्या उंबर ावर 
ना संगीताने आपल्या 
मनांचा कब्जा घेतला.  
पाठोपाठ आलं िसनेसंगीत. 
इं जी िसनेमांत भारतीय 
िसनेमांसारखी उठसूट गाणी 
नसतात. मग भारतीय 
िसनेमांत ती कुठून आली ?  
 
त्याचं ेय जातं कनार्टक 

महारा ाच्या सीमाभागाला. धारवाड ते कोल्हापुर हा जणू गाण्याच्या 
सुपीक जमीनीचा भागच. भीमसेन जोशी, मिल्लकाजुर्न मन्सूर, कुमार 
गंधवर्, िकती नावं घ्यावीत ? संगीत नाटकांची हीच ज्न्मभूमी. पिहले 
िसनेमे महारा ाच्या याच मातीत झाले. भारतातला पिहला बोलपट 
मराठी होता. त्यांच्यावर मराठी नाटकांचा भाव असणं साहिजकच होतं. 
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आिण मराठी नाटकांचा तो 
सुवणर्काळ म्हणज े
ना संगीताचा सुकाळ. 
बालगंधवाच्या जादनेू 
महारा  झपाटलेला होता 
तेव्हाचा हा काळ. िकत्येक 
हजार ना गीतांनी 
महारा  समृ  झाला होता. 

त्याचं ितिबब मराठी िसनेमांच्या सगंीतात आपोआपच पडलं. आिण 
होता होता भारतीय िसनेमा हा संगीतमय होऊन गेला.  
 
या संगीतावर शा ीय संगीताची दाट सावली होती. कधी त्यक्ष िचजा, 
कधी ठुमरी तर कधी ते स्वर वापरून संगीतकारांनी रचलेली गाणी यातून 
शा ीय संगीत भारतीय कानावर पडत रािहलं आिण मनात िझरपत 
रािहलं.  
 
िसने संगीतामुळे संगीतात लोकशाही आली. फ़ार पूव  यज्ञ पूजा संगी 
होणारं सगंीत मध्ययुगात दरबारांत पोहोचलं होतं. दवेांना िरझवण्यासाठी 
जन्मलेल्या संगीताने खाशा स्वार ना िरझवायला घेतलं होतं. आिण िसने 
संगीतामुळे शा ीय संगीत कोटी कोटी कानांपयत पोहचलं. सामान्य 
जनांना सगंीताच्या महादरबारात वशे करता आला.  
तोवर त्या त्या भागाची लोकसंगीताची , भजन ओ ांची मेजवानी होती 
म्हणा. पण शा ीय संगीताची गंगा योगांनी समृ  होत जनांपयत 
पोहोचली.   योग करण्याची मुभा शा ीय सगंीतात आधीच होती. 
नाहीतर जातीगायन ते ठुमरीपयत ते पोचलंच नसतं.  
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संगीत शा  कालातीत आह.े आिण त्याचे िनयम “पाळून” नव्ह ेतर त्यांचा 
आधार घऊेन अिधकािधक रंजक संगीत िनमार्ण करण्याची संधी ते दतंे. 
पा ात्य अिभजात संगीतातली एखादी ुन उचलायची झाली तर ती 
चोरी होईल.  
पण भारतीय शा ीय संगीतातल्या अनािमक 
कलाकारांच्या लाखो अपौरुषेय रचना, िचजा, 
बंिदशी, ठुमर् या, दादरे, धून, होरी, टप्प,े चैती 
संगीतकारांना योगांसाठी कायम उपलब्ध 
आहते. ना कॉपीराईट्स ना नैितक अडसर. 
कारण त्यांनी त्या बनवतानाच त्यांना 

ायोिगक स्वरूप िदलेलं असतं. म्हणजे केवळ 
बंिदशीचा ढांचा बनवलेला असतो. आिण त्या 
चार ओळ च्या बंिदशीतून तासंतासांच्या शेकडो मफ़ैली िनमार्ण करण्याची 
मुभा म्हणा, जबाबदारी म्हणा, पेशकारावर असत.े  
 
एकच बंिदश. ए री आली िपयािबन. तोच राग. यमन कल्याण. तेच स्वर. 
पं भीमसने जोश , लता मंगेशकर पासून ते लहान क या ब यांपयत 

हजारो हजार 
गळ्यांतून ती चीज 
िनघाली आह.े आिण 

त्यकेाने आपली 
सुरावट आपला बाज 
आपला स्वभाव 
त्यातून पेश केला 

आह.े कालपरवाच उस्ताद राशीद खां साहबेांनी ही चीज उस्ताद तौफ़ीक 
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कुरेश च्या पा ात्य पक्युर्शनच्या साथीने म्हणून मैफ़ल िजवंत केली.  
योगाला शा  घाबरत नाही. योगांनी शा  समृ  होतं. अगदी 

फ़सलेले योगही शा ासाठी उपकारकच असतात.  
 
मी या पुव  एकदा असं म्हटलंय की मी स्वतःला अत्यंत भाग्यवान समजतो 
की संगीताच्या अशा एका काळात मी जन्माला आलो, की महान गायकांचं 
गाणं त्यक्ष ऐकायची सधंी होती आिण इलेक् ॉिनक्सचा िवस्तार होत 
असल्यामळेु जुन्या गायकांची झलकही ऐकायला िमळत होती.  
 
त्यातच अजून एक भर म्हणजे समाजातल्या इतर अंगां माणे संगीतातही 
ग्लोबलायझेशन होताना आपण बघतो आह.े याला कोणी आ मण म्हणेल. 
िरिमक्स , संकर अशा नांवांनी िहणवील. पण इं जीत एक म्हण आह.े 
people get leaders as they deserve. तसंच लोकानंा त्यांच्या 

त्यांच्या ोतृ माणे तुी 
उपलब्ध होतील. शेवटी कान 
आिण गळा तर तोच रहाणार 
ना? जर परिकयांचं आ मण 
इथल्या कानांवर होईल तर 
इथल्या संगीताचं परदशेगमनही 
होईलच ना? त्याची ताकद ते 
दाखवीलच. ते दाखवतंच आह.े 
आिण जर अजून पुरेशी दाखवली 
नसले तर त्याचं कारण आपल्या 
िपढीच्या पेशकारीत आह.े  
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पण मी आशावादी आह.े पंिडत रवीशकंर, उस्ताद िबिस्मल्लाखांसाहबे, 
पंिडत हिर साद चौरिसया, उस्ताद अल्लारखां, उस्ताद झािकर हुसेन, प ं
िशवकुमार शमार्, पं जसराज ... िकती नांवं घेऊ. जगभरातल्या रिसकांच्या 
मनावर या संगीतकारांनी जी मोिहनी घातली आह े त्याला तोड नाही. 
आिण त्यांच्याही पिलकडे जातील असे सगंीतकार उदयाला येत आहते.  
पुढला काळ भारतीय शा ीय संगीताचा खरा उ वल काळ असणार आह.े 
मा  ह ेसगंीतकार त्याच त्या जुन्या प तीने गातील अशी शक्यता नाही.  
येत्या काळात संगीताच्या बैठक चा बाज बदलत जाईल. पेशकारी बदलत 
जाईल. मो ा मो ा िवलंिबत बैठक ची जागा दहा वीस िमिनटांच े
तुकडे घेतील. एकाच गायका ऐवजी िनरिनराळ्या बाजाजे अनेक गायक 
वादक असतील.  
घराण्याचं ं िम ण होईल. तसाही ि तीिववाहांचा जमाना आह.े जातपात 
बघून ल  करणं हल्ली दमु ळच. ज्या घराण्यातलं जे चांगलं , जे भावलं, 
जे “पॉप”लं ते उचललं जाईल.  एकाच घराण्याची एक खािसयत एकाला 
भावेल तर दसुरी खािसयत दसुर् याला. एखा ाला एका घराण्याची 
नोमतोम आवडेल तर दसुर् याला लयकारी.  

त्येक कलाकार अशा िनरिनराळ्या उचलेिगरीतून एकच ल य साधू 
पािहल. ते असेल 

ोत्यांच ं मनोरंजन 
आिण स्वतःच्या 

िनिमतीक्षमतेचं 
समाधान. स्वतःच्या 
creative abilities च ं
समाधान.  
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यातून असंख्य बाज जन्माला येतील. कारण त्येक संगीतकाराचा स्वतःचा 
एक ोतवृगर्ही उभा राहील. नेट च्या जमान्यात नवीन ीज बनतील. 
म्हणजे ज्यांना िनखळ धृपद गायकी ऐकायची असेल त्यांना ती उपलब्ध 
असेल. niche संगीत असेल. अगदी अमुक अमुक घराण्याची अमुक अमुक 
गायकी ऐकायची झाली तरी ती उपलब्ध असेल. आिण मो ा स्टेजवर 
िनरिनराळ्या कराचंी झलक बघता येईल.  
येत्या काळात कदािचत ते तंबोरे नामशेष होतील. त्यांची जागा 
इलेक् ॉिनक उपकरणं घेतील. तबल्यांबरोबरच पक्युर्शनची नवनवी साधनं 
येतील. मृदगं आिण पखावजची जागा तबल्याने घतेली तेव्हा काही काळ 
कुरबुर झाली असेलच. तशी कुरबुर आताही होईल.  
बदल सहजासहजी िस्वकारल े गेले तर ते अगदीच वरवरचे आहते अस ं
समजावं. मूलभूत बदल सहजासहजी िस्वकारले जात नािहतच. पण 
काळाच्या ओघात बदल होणार. आिण त्यातले जे चांगले ते िस्वकारले 
जाणार. आिण ज्या संगीतात हजारो वषाच्या तप यची ताकद आह े ते 
नामशेष होणार नाही. तेव्हा मी कोणत्याही अथार्ने आशंिकत नाही. कारण 
हा टाईमपास नाही. ह े यज्ञकमर् आह.े काही आहुती पडत रहातील तशी 
नवीन िनिमतीही 
होत राहील.  
आपण या अशा 
जमान्यात संगीताचा 
भरपरू आस्वाद 
घ्यावा. मनापासून 
घ्यावा. समजून आलं 
तर समजनू घ्यावा. 
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नाही समजलं तर जेवढं रुचले ते घ्यावं. पण एखाद ंसंगीत समजत नाही 
कवा चांगलं नसतं कवा बोअर करतं असा पूवर् ह ठेवून कोणतंच सगंीत 

नाकारू नये. अगदी िचनी संगीतही.  
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लोकसगंीत   
 
लोकसंगीत नांवाचं काही नसतं. संगीत संगीत असतं. आिण सगळं संगीत 
लोकांचंच असतं. पण स्वतःला अिभजन समजणार् या लोकांनी आपल्या 
सोडून  इतर संगीताला िदलेलं ते एक नांव आह े असं माझं मत आह.े 
त्याला मी लोकि य (पॉप) सगंीत म्हणतो. कारण त्येकच संगीताला 
शा ाची गरज असते.  
एखा ा लावणी गाियकेला िवचारा. कवा पोवाडा गायकाला.  त्या त्या 
गायकीचं शा  िकती कठीण आिण गुंतागुंतीचं असतं ते ते सांगतील.  
 
माझ्या मते ही गायकी लोकि य व्हायला कारणीभूत झाले ते लोकांमध्ये 
जाऊन गाणारे गायक. शा ीय संगीताचे गायक जेव्हा केवळ सरदार , 
राजे, नबाबांच्या अशा अिभजनांच्या मैफ़ल त गात होते तेव्हा ह े
लोकगायक गांवोगांव िफ़रून आपले गाणे ऐकवून लोकांचे मन िरझवत 
होते. पण म्हणून ते काही कमी शा  जाणत होते असं नाही.  
 
लोकसंगीत हा संपणूर् पुस्तकाचा िवषय आह.े संगीत कानसेनच्या या 
भागाच्या पिरिश ामध्ये या िवषयावरचं काही िलखाण िदलं आह.े तरीही 
वाचकांनी या िवषयावरची मािहती जमा करावी व शेअर करावी अशी मी 
िवनंती करीन. 
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पिरिश  
 
 
संगीतिवचार ितभा 
राम राम मंडळी, 
 
ख्याल गायन, ज्याला 'ख़याल गायन' असेही म्हटले जाते ह े आपल्या भारतीय 
अिभजात संगीताचं, िवशेष करून िहदसु्थानी रागदारी संगीताचं एक मूख अंग 
आह.े मैफलीत गाताना गवयाकडून ख़याल (यापुढे ख्याल) गायला जातो, तसाच तो 

ोत्यांकडून ऐकलाही जातो. आता ख्याल कवा ख़याल म्हणजे िवचार. 'आपका क्या 
ख़याल ह'ै, कवा 'आपका क्या िवचार ह'ै ह ेसंवाद आपण नेहमी ऐकतो. मग मंडळी, 
आता दोन मुख्य  असे पडतात की,  
 
१) अिभजात संगीतातला 'ख्याल' म्हणजे काय? 
२) आिण जर तो 'ख्याल' असेल तर तो कसा मांडतात? आिण तो  करण्याची 
माध्यमं जरी वेगवेगळी असली (भाषण/व  आिण गाणं!) तरीही त्यात काय साम्य 
आह े कवा काय फरक आह?े 
 
'वा! काय सुंदर िवचार मांडले आहते!' असं आपण एखा ा उ म वक्त्याचं भाषण 
ऐकून अगदी सहजच म्हणतो, त्याच माणे अिभजात संगीताच्या क्षे ात दखेील 
'िकशोरीताईंचा ख्याल ना?, वा! ताई काय सुंदर आिण वेगळेच िवचार मांडतात!' 
असंही आपण म्हणतो. 
 
लोकगीत, भावगीत, ना गीत इत्यादी गायन कार जेव ा माणात ऐकले जातात 
त्या तुलनेत ख्यालगायन ऐकलं जात नाही असं माझं िनिरक्षण आह.े त्यामुळे मला 
कल्पना आह े की हा लेख वाचणारा त्येकच वाचक काही ख्यालगायन ऐकणारा 
असेल असे नाही. परंतु त्यक्ष जरी कधी मैफलीत बसून ख्यालगायन ऐकले नसले 
आपल्यापैकी अनेकांच्या कानांवरून 'ख्यालगायन' हा शब्द िनि तच गेला असावा! 
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तर मंडळी, 'व ृ त्वातील ख्याल' आंिण गायनातील ख्याल' यात काय साम्य आह े
(बरचंसं साम्यच आह,े) आिण काय फरक आह ेह ेया लेखातून सांगण्याचा मी य  
करणार आह.े इथे मी 'व ा' म्हणजे 'उ म व ा' (जो दहा हजारात एक असतो असं 
काहीसं संस्कृत मध्ये म्हणतात तसा!) आिण ख्यालगायक म्हणजे 'उ म ख्यालगायक' 
ह ेगृहीत धरूनच िलिहणार आह ेएवढं आपण कृपया लक्षात घ्या. मला सवर्च नसली, 
तरी उ म वक्त्याची आिण उ म ख्यालगायकाची काही लक्षणे मािहती आहते, 
त्याचाच आधार मी घेणार आह.े 
 
एखादा व ा जेव्हा बोलत असतो तेव्हा 'शब्द' ह े त्याचं माध्यम असतं. मैफलीमध्ये 
एखादा व ा जेव्हा गात असतो तेव्हा अथार्तच 'सूर' कवा 'स्वर' ह े त्याचं माध्यम 
असतं. इथे एक महत्वाचा फरक लक्षात घ्या की शब्द ह ेसगुणरूप घेऊन ोत्यांपुढे 
येतात तर ख्यालगायनातल्या आलापीचे, लयकारीचे, तानेतले, मं -मध्य-तार 
स कातले स्वर ह ेिनगुर्णरुपी असतात! ते ोत्याला समजून घ्यावे लागतात, जाणून 
घ्यावे लागतात आिण जरी समजले/जाणता आले नाहीत तरी ते त्याच्या काळजाला 
िभडावे लागतात! परंतु ोता जर जाणकार आिण बहु ुत असेल तर त्याला 

वणाचा आनंद तर िमळेलच परंतु समोरचा गवई काय गातो आह,े कसं गातो आह े
हहेी तो डोळसपणे पाहू शकेल, गायकीवर काही भाष्यही करू शकेल. परंतु दोन्हीही 
क्षे ात शब्द आिण स्वर ांनाच अनन्यसाधारण महत्व आह ेह ेिनिववाद! 
 
मग आता वक्त्याचा शब्द आिण गवयाचा स्वर (वर म्हटल्या माणे मला येथे 
अिभजात ख्यालगायन अपेिक्षत आह,े ज्यात िनगुर्णी स्वरांचं सा ाज्य अिधक 
असतं.भावगीत नव्ह,े ज्यात स्वरांसोबतच शब्दांचंही ाबल्य असतं आिण जे बरचसं 
सगुणरूप असतं!) यांनाच जर सवार्िधक महत्व असेल तर मग उ म शब्द आिण 
उ म स्वर यांचे िनकष काय? अहो एखा ा उ म गवयाचं गाणं जसं काळजाला 
िभडतं तसंच एखा ा उ म वक्त्याचं भाषण दखेील अक्षरश: रोमांच उभे करणारं 
असतं, उघ ा मैदानावरील हजार चा ोतृवृंद स्तब्ध करून टाकणारं असतं!  
 



संगीत कानसेन भाग ५                                                                                         47 

 

अथार्तच माध्यमं असतात, शब्द आिण स्वर! 
 
मग कसे असावेत बरं ह ेशब्द आिण स्वर? 
 
( मश:) 
 
-- तात्या अभ्यंकर. 
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‘ख्याल’ या संगीत काराने िहन्दसु्तानी कला संगीतावर सुमारे पावणेतीनशे वर्ष 
अिधराज्य गाजवलं आह.े ‘ख्याल’ गायकी रूढ झाली ती मोगल सा ाज्याच्या 
अखेरच्या काळात. ‘ख्याल’ गायकी ही बहुपेडी आिण बहुिवध संस्कारांमधून बनली. 

ुपद गायकीतील आलाप आिण रागतत्व, कव्वालीतून आलेली तानिकया, पूव च्या 
लोकसंगीतातून आलेली आवाजाची उत्स्फूतर् फेक असे िविवध घटक एक  आले आिण 
त्यांच्या रसायनातून ख्याल गायकी बनली. ‘ख्याल गायकीचं मुख वैिश य़ म्हणजे 
अनेकढंगी, सहजसुंदर, भारदस्त आिण रसभरीत असे अस्ताई-अंतरे व त्याच अंगाने 
सहज िवस्तार. यात शब्द, धून व ताल ही ितन्ही अंग अत्यंत पिरणत अवस्थेत जाऊन 
त्यांचा पूणर् समन्वय झालेला आढळतो,’’ असं ख्याल गायकीचे भाष्यकार आिण 
ग्वाल्हरे घराण्याचे थोर गायक शरद्चन्  आरोलकर म्हणतात. ते अक्षरश: खरं आह.े 
ख्यालात येणारं का  ह े एक कारे िमतभाषी असतं. शब्दबंबाळ आतीषबाजीला 
ख्यालात स्थान नसतं. कमीतकमी शब्दात रागातल्या आलापीच्या साहाय्याने त्याचं 
भान ठेवून ते सादर केलं जातं. तुलसीदासासारख्या संताने सीता स्वयंवराचा संग 
आपल्या ितभेने रंगवला. ख्याल रचणाऱ्या उस्तादांनी त्यातला दोनच पं ी 
िनवडल्या. ‘जबही सब नृपती िनरास भये, गुरुपदकमल वन्द े रघुवीर चाप समीप 
गये.’ याचा अथर् असा की, िशवधनुष्य आपल्याला पेलत नाही ह ेलक्षात आल्यावर 
सवर् राजे िनराश होऊन बसले; आिण राजा रघुवीर उठला आिण आपल्या गुरंूच्या 
पायाला हात लावून त्याने नमस्कार केला आिण तो धनुष्याजवळ गेला. या दोन 
पं ना ‘भूपाली’ रागाचा चंड. ‘कॅन्व्हास’ िमळतो आिण एकतालाच्या ठेक्याचं 
पिरमाण लाभतं तेव्हा त्याचा आवाका इतका चंड होतो की या दोन पं ी एखा ा 
महाका ासारख्या वाटू लागतात. 
ख्याल गायकीचं ह ेममर् हमेा िहलकर यांच्या ‘नूआन्सेस ऑफ िहन्दसु्तानी क्लािसकल 
म्युिझक’ या न ा ंथात चांगल्या कारे उलगडण्यात आलं आह.े हमेा िहलकर या 
माध्यम आिण सं ेषण (मीिडया अँड कम्युिनकेशन्स) या िवषयातल्या तज्ज्ञ आहते. 
िहन्दसु्तानी संगीताचा त्यांनी एक रिसक या नात्याने आनंद घेतला आह.े आिण या 
आनंदात इतरांना सहभागी करून घेण्याच्या भावनेने त्यांनी ह ेपुस्तक िलिहलं आह.े 
िहन्दसु्तानी संगीताचा एकदा नाद लागला की, त्यातून सुटका होणं कठीण असतं. 
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काही ोते केवळ वणभ ीच्या भावनेने ऐकतात. काह ना जे ऐकतो ते अिधक 
जाणून आिण समजून घ्यावं असं वाटत असतं. अशा िजज्ञासू रिसकांसाठी हा ंथ 
िनि तच उपयोगी आह.े आजकालचा जमाना हा तसा मै ीभाव वाढिवणाऱ्या 

ंथलेखन शैलीचा आह.े अशा ‘रीडर े न्डली’ शैलीत हमेा िहलकर यांनी ह ेपुस्तक 
िलिहलं आह ेआिण िहन्दसु्तानी संगीतातल्या काही मूलभूत संकल्पना, अत्यंत सोप्या 
भाषेत समजावून सांगण्याचा य  केला आह.े ज्याला आपल्याला िमळणारा 
कलात्मक अनुभव अिधक समृ  करायचा आह ेअशा ोत्याला ह ेपुस्तक िनि तच 
उपयोगी वाटले. िवकास कशाळकर आिण केशव िगड े यांची स्तावना पुस्तकाला 
लाभली आह.े 
िहन्दसु्तानी संगीत म्हणजे केवळ ख्याल गायन नव्ह.े ख्याल हा या संगीतातला 
सवार्िधक लोकि य कार आह.े परंतु ख्यालापूव चा कार म्हणजे ुपद गायन. 
यािशवाय ज्याला उपशा ीय गणलं जातं असा ठुमरीसारखा गीत कारही 
िहन्दसु्तानी संगीतातच मोडतो. ठुमरीशी संल  असे कजरी, चैती, होरी वगैरे कार. 
िहन्दसु्तानी संगीतातलेच. िविवध घराणी, िनरिनराळी वा ं, तालवा ं, त्यांची 
घराणी यांची त डओळख िहलकर यांच्या पुस्तकातून चांगल्या कारे होते. 
‘रसिस ान्त’ हा ख्याल संगीताला कवा एकूण संगीताला िकतपत लागू होतो 
यािवषयी मतभेद आहते. पण ‘रस’ म्हणजे काय? ‘मूड’ आिण रागसंगीत यांचा काय 
परस्परसंबंध आह ेयाची चचार् हमेा िहलकर यांच्या या पुस्तकात आली आह.े केवळ 
संकल्पनांची शुष्क चचार् न करता कहाण्या आिण िमथ्यकथा आणूनही िहलकर यांनी 
पुस्तक अिधक वाचनीय करण्याचा य  केला आह.े 
रागांची जनमानसावर इतकी जबरदस्त मोिहनी असते की रागांिवषयी आख्याियका 
तयार होतात. राग केदार हा िदवेलागणीनंतरचा अत्यंत लोकि य राग आह.े ‘वैष्णव 
जन तो’ ही अजरामर भ ीपर रचना िलिहणाऱ्या नरसी मेहता या संताचा हा ि य 
राग होता. परंतु एकदा पैशाची िनकड असल्यामुळे त्याला तो सावकाराकड ेगहाण 
ठेवावा लागला आिण तो अत्यंत द:ुखी झाला. अखेरीस भगवान ीकृष्णाने तो 
मोकळा केला आिण नरसी पुन्हा ‘केदार’ गाऊ लागला. िहलकर यांनी हीच 
आख्याियका सूरदासाचा उल्लेख करून िलिहली आह.े ‘जैत’ हा जयपूर/अ ौली 
घराण्याच्या गायक कलाकारांचा आवडता राग आह.े मयार्िदत आवाका असलेला हा 
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राग ‘िबगुल’ वाजिवतांना वाजिवला जात असताना ऐकायला िमळतो ह े िनरीक्षण 
गंमतीदार आह.े त्यांची काही िवधानं पटण्यासारखी नाहीत. उदाहरणाथर् 
अमीरखाँसाहबेांच्या गाण्यात ‘जयपूर’, ‘िकराणा’ आिण ‘भडीबाजार’ या तीन 
घराण्यांचं िम ण त्यांना िदसतं. यापैकी ‘जयपूर’ कुठून आलं ह ेकळत नाही कवा 
सत्यशील दशेपांडनी उद्धृत केलेलं सलामत अली खाँसाहबेांचं एक िवधान िदलं 
आह.े ‘‘पंजाबात गाणं जोशपूणर् असतं; ग्वाल्हरेात त्यात पिरप ता येते आिण 
महारा ात गाण्याची हाड ंआिण चामडी िशल्लक राहातं.’’ महारा ाने िहन्दसु्तानी 
कंठसंगीताला जे योगदान िदले आह े त्याची िखल्ली उडवणारं ह े िवधान अिजबात 
पटणारं नाही; परंतु संगीत ही एक सा याने घडत जाणारी ि या आह ेह े म्हणणं 
मा  पूणर्पणे स्वीकारणीय आह.े आपली समज वाढिवण्यासाठी सामान्य आिण 
िवलक्षण ोत्याने जरूर वाचावं असं ह ेपुस्तक आह.े सोबत एक सीडीही आह.े 
 
अमर  धने र ( लोकस ा) 
 
 
amardhan@gmail.com  
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 बर् याच जणांना माझी ही post आवडणार नाही. कारण त्यामध्ये त्यांच्या शा ीय 
संगीतातील जी ास्थाने आहते त्यांना ध ा लागू शकतो. 
 
परवाच (मराठी "परवा" १-२ वषापयत मागे जाउ शकतो) पुण्यात शा ीय 
संगीताचा सवाई गंधवर् महोत्सव झाला. पूणर् नाही पण बराचसा ऐकला. अगदीच 
मोजके (२-३) performance माझ्या मनाला िभडले. अगदी गाजलेले म्हणावेत 
अशा संगीतकारांनीही िनराशा केली ( कवा नेहमीच करतात). त्यातून आिण in-
general गेल्या काही िदवसांत शा ीय संगीत ऐकण्यात जे बदल मी अनुभवले ते 
मांडावेसे वाटतात. ह ेबदल आ ाच झाले असतील असे नाही पण मला गेल्या २-३ 
वषार्त कषार्ने जाणवले. 
 
वा  कवा कंठ (vocal) ह ेएक माध्यम आह ेज्यातून संगीतकार आपले संगीतिवचार 
सांगत असतो. शा ीय संगीताच्या साधनेत दोन गो ी आहते - पिहली 
माध्यमावरची ( कवा ते वाजवण्याच्या तं ावरची) हुकुमत आिण दसुरी स्वतःचे 
संगीतिवचार गल्भ करत जाणं. पिहली गो  जी आह ेती तुलनेने फारशी अवघड 
नाही. म्हणजे काय, की काही ठरािवक वष तं ाचा िरयाज केला की तं ावर हुकुमत 
येऊ शकते. आता ही ठरािवक वष कुणासाठी ५/१०/१५/२०/२५/४० अशी असू 
शकतात. पण तं ावर हुकुमत िमळवणं ह े बरंचसं hard work मधून साधु शकतं. 
पण दसुरी गो  जी आह े- स्वतःचे संगीतिवचार गल्भ करत राहणं त्यासाठी मा  
िवचार ि या सतत चालू ठेवावी लागते, एक उपजत स दयर्दृ ी असावी लागते, 

ितभा असावी लागते आिण सगळ्यात मह वाचं म्हणजे आपण पूणर्त्वाला पोचलेलो 
नाही आहोत ह ेभान कायम जागृत असावं लागतं.आता ही दसुरी गो  फ  hard 
work ने साधू शकते का? ामािणकपणे सांगायचं तर मला माहीत नाही. पण मला 
असं वाटतं की अितउ  तीचा संगीतकार असेल तर त्यात थोडासा नैसिगक 
दणेगीचा भाग असायला लागतो. 
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एखादा चांगला संगीतकार होण्यासाठी तं ावरची हुकुमत तर आवश्यक आहचे पण 
पुरेशी नाही. कारण संगीतिवचार गल्भ नसतील तर नुसत्या तं ाने संगीत भावी 
होउ शकत नाही. एखादा राग कुठल्याकुठल्या का रसाशी जोडला जातो, त्याचं 
स्वरुप कसं आह,े त्याचा स्वभाव कसा आह े - तो राग लाजरा आह े की धीट आह,े 
धसमुसळा आह ेकी नाजुक आह,ेइ. त्याचा जीव िकती ( कवा तो िकती वेळ रंगवता 
येईल) या सगळ्या गो वर संगीतकाराला अितशय मेहनत(िवचार) करावी लागते. 
असाच िवचार फ  राग या गो ीवर नसून ताल/गायकी इ. अनेक गो वर 
एकि तपणे करावा लागतो. ह ेलक्षात घेण्याची गो  आह ेकी हा िवचार तं ािशवाय 
केला जाऊ शकतो. 
 
संगीतकार/ साथीदार करत असलेल्या काही चुका 
१. केवळ फास्ट वाजवणं म्हणजेच चांगल वाजवणं असं समजणं ही पिहली चूक. ते 
काही वेळ बरं वाटू शकतं पण काही वेळानंतर irritating होतं. यात आजकालचे 
बहुतेक वा  वाजवणारे येतात. अगदी ज्ये  आिण (तथाकिथत) लोकि य 
संगीतकारपण (वा वादक) असं समजतात याचं द:ुख होतं. 
२. साथीदार म्हणजे तबलजी/संवािदनी यांनी ह े लक्षात ठेवणं गरजेचं आह े की ते 
साथ करत आहते आिण स्वतःचं कौशल्य दाखवण्याची ही जागा नाही. ते कौशल्य 
त्यांनी सोलो वादनात दाखवावे. एखा ा/दसुर् या िठकाणी तबल्याच्या हरकती 
चांगल्या वाटू शकतात पण त्या जास्त झाल्यानंतर त्याला मूळ वादक व तबलजी 
यातील हाणामारीचं स्वरूप येतं आिण मूळ रागाचा िवचार अगदीच बाजूला पडतो. 
चांगल्या साथीदारांची उदाहरणं ायची झाली तर पुष्कळ आहते. उ. अहमदजान 
िथरकवा साहबे, पं सुरेश तळवळकर, पं अरिवद थ े, पं अप्पा जळगावकर ही काही 
लगेच आठवणारी नावं. ह ेसवर् अितशय मोठे कलाकार आहते पण यांची साथ कुठेही 
आ स्ताळेपणा न करता अितशय संयत असते. यातले तबलेवाले आिण आजकालचे 
काही इतर leading आिण popular तबलजी आठवून बघा म्हणजे फरक जाणवेल. 
कधीकधी असंही जाणवतं की वादकाची तयारी कमी असल्यामुळे तो/ती तबलजीला 
जास्त scope दतेात. 
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३. काही वा  ही लोकसंगीतातून/ पा ात्य प तीतून शा ीय संगीतात आलेली 
आहते याचं भान ठेवणं. दरबारी कानडा हा राग संतूरवर ऐकून मी सदर् झालो. हा 
राग म डकारी/ आंदोलनातून खुलतो. संतूर या वा ावर दोन्ही गो ी भावीपणे 
वाजवणं शक्य नाही, वाजवल्या तरी कानाला गोड वाटत नाही. आता 
माझ्यासारख्या सामान्य ोत्याला ज्या गो ी कळतात त्या एव ा मो ा 
कलाकाराला कळत नाहीत की कळूनही वळत नाहीत? 
४. लोकांना आवडले तसं आपलं गाणं mold करणं. या मुद् ा वर मुळातून वाद होउ 
शकतात. पण केवळ लोकांना आवडतं म्हणून एकच आलाप/तान पुन्हापुन्हा 
गाणं/वाजवणं यानं काय साध्य होतं? 
 
५.एखा ा ीचे गुरू मोठे असतील तर त्या ी पण मो ा असतील असे 
नाही. माझे गुरू उस्ताद अमुक कवा पंिडतजी तमुक असा सारखासारखा उल्लेख 
केल्याने आपण फार मोठे कलाकार होत नाही उलट जाणकारांत आपलं हसू होतं. 
त्यामुळे गुरूच्या नावाची पुण्याई फार िदवस िटकत नसते याची जाणीव 
गायक/वादकांनी ठेवावी व आपापल्या संगीतावर ामािणक मेहनत करावी. 
 
 

ोत्यांच्या काही ुटी : 
१. कुठल्याही गो ीच्या मुळापयत न जायची वृ ी - अथार्त ह ेसवर् ोत्यांना शक्य 
नाही पण कमीतकमी संगीताच्या िव ाथ्यानी तरी याकड ेगंभीरपणे बघायची गरज 
आह.े उदा. जो कोणी उ.रिशद खाँची स्तुती करतो त्याला मी रिशद खाँचे गुरु उ. 
िनस्सार हुसेन खा साहबे ऐकण्याची िशफारस करतो. िनस्सार हुसेन साहबेांची 
गायकी रिशद खां पेक्षा चांगली आह े व त्यांचं गाणं ऐकल्यावर रिशद खाँच्या 
आजकालच्या गाण्यातील ुटी िदसतात. आजकालच्या इंटरनेटच्या युगात तर 
कुठलीही गो  गुगलली की सापडते. इंटरनेटवर शोध घेतला तर िनस्सार 
हुसेनखाँच्या काही recordings सापडतात, असे असताना फारच कमी जण मूळ 
आिण दजदार गाण्याचा शोध घेताना िदसतात. 
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चांगल्या संगीत समीक्षकांची कमतरता : 
१. उठसूट कुठल्याही गाण्याला बहारदार/रंगतदार म्हटलं की त्या शब्दांना मोल 
रहात नाही. एखाद ंगाणं खराब झालं तर िलहा नं ते खराब झालं म्हणून. या वेळेस 
तर जवळपास सगळ्या newspapers मधे मला ह ेजाणवलं. मी एकदा अितशय 
िभकारी गाण्याचं वणर्न बहारदार असं वाचलं आिण पुढचं परीक्षण वाचायचंच 
सोडून िदलं. अथार्त यात दोष िरपोटर् िलहीणार् यांचा नसून तो newspapers चा 
आह ेआिण कदािचत त्यांचाही नसेल कारण त्यांनाही त्यांना परवडणार् या rate मधे 
चांगलं समीक्षक िमळत नसेल. 
 
या गो मुळे जो नवखा ोता असतो तो चुकीच्या गो ना शा ीय संगीत समजतो 
कवा पळुन तरी जातो. change is the only constant thing असं म्हणतात. 

त्या न्यायाने सध्या जे शा ीय संगीत आह ेते पण कुठल्यातरी बदलातून आलेलं आह े
आिण ते यापुढेपण बदलत राहणार. फ  बदल करणार् यांनी ( कवा आम्ही बदल 
करतो असं म्हणणार् यांनी) स्वतःच्या कुवतीचा अंदाज घ्यावा आिण मग बदल 
करावेत. 
 
-- धनंजय : अमृतविषणी वरून 
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शा ीय संगीताची ऐितहािसक परंपरा ाचीन ंथांतून उपलब्ध आह.े पूवर्सूर नी 
संगीतात जी ंथिनिमती केलेली आह े ितचा मागोवा घेताना हचे िस  होते की, 
संगीताच्या शा ात आिण संगीत कलेमध्ये त्येक शतकामध्ये अनेक पिरवतर्ने घडली 
गेली. अनेक योग केले गेले. शा  आिण कला यांचा समन्वय शा ीय संगीतात 
आह.े संगीताच्या शा ावर संशोधन करून आजही बुजुगर् कलाकार संगीत 
साधकांसाठी ंथिनिमती करीत आहते. संगीताचायर् डॉ. सुचेता िबडकर यांनी 
संगीतातील उ  परीक्षांसाठी ‘संगीत शा  िवज्ञान’ ंथ िस  केला आह.े 
 
 
भारतीय ाचीन संगीत कसे होते ह े जाणून घेण्यास आपण उत्सुक असतो. संगीत 
शा  िवज्ञानामध्ये लेिखकेने ाचीन संगीतािवषयी आपल्या संशोधनातून बारकाईने 
िवचार मांडले आहते. भारतीय संगीताची सुरुवात वैिदक युगापासून झाली आह.े 
वेदांची रचना झाली ती वैिदक युगात. ि याही या कालखंडात गायन- वादन- नतर्न 
यामध्ये भाग घेत. अ मेध यज्ञात गाथा गायन, वीणावादन होई. गीत या शब्दासाठी 
त्या काळात ‘गीती’, ‘गाथा’, ‘साम’ या शब्दांचा योग होई. ऋग्वेदाच्या ऋचा 
स्वरब  झाल्यावर त्यांना ‘स्तो ’ म्हणण्यात येई. अंगीरस, भार ाज, विश  या 
ऋष चे उल्लेख आढळतात. िविश  छंदात ऋषी सामवेदाचे गायन करीत. यजुवदीय 
संगीतात तीन स्वरांचा उल्लेख िमळतो, तर सामवेदात स सुरांचा िवकास कसा कसा 
होत गेला, याची चचार् िवस्ताराने केली आह.े 
रामायणकालीन, महाभारतकालीन, पुराणकालीन संगीत कसे घडले गेले ह ेलेिखकेने 
सुरसतेने व ासािदक भाषेत िलिहले आह.े 
 
 
वैिदक संगीतानंतरचा मह वाचा कालखडं म्हणजे भरतकालीन संगीत आिण 
भरतमुनीकृत ‘नाटय़शा ’. या नाटय़शा ाची िनिमती ितसऱ्या शतकात केली गेली. 
या नाटय़शा ाला ‘योगशा ’, ‘मोक्षशा ’ असेही म्हटले जाते. ‘अनहत संगीत’, 
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‘स्वयंभू नृत्य’, ‘रस’, ‘छंद’, ‘अिभनय’ ुत चे अितसू म स्तरावरील िववेचन, 
मू छना, रसोत्प ी अशा सवर् िवषयांचे ज्ञान या ंथांत आढळते. 
मतंगमुन चा ‘बृहहशेी’, शारददवेांचा ‘संगीत र ाकर’ या ंथांतून शा ीय संगीताचा 
िवकास वाचायला िमळतो. संगीत शा  िवज्ञान पुस्तकात अनेक रागचचार्, राग 
रागांग प तीचे मह व, ताल व लयकारी, रसिस ान्त, ‘मैफलीच्या गायकीच्या 
वेगवेगळ्या पैलंूिवषयी चचार्’, ‘आदशर् कलाकार’, ‘आदशर् गुरू’, ‘िरयाज’, ‘साथसंगत’, 
‘कलाकाराची कतर् े व त्यांची सामािजक बांिधलकी’ अशा अनेक िवषयांब ल 
वास्तववादी िवचार मांडले आहते. ‘संगीतातील घराणी’, ‘नवरागिनिमती’, 
‘स्वरिलपी’, ‘ ितभावंत कलाकारांची जीवनचिर े’ या सवर् िवषयांवर अभ्यासात्मक 
िववेचन करण्यात डॉ. सुचेता िबडकर यशस्वी झाल्या आहते. रिसकांनी आिण त्येक 
संगीत साधकाने ‘संगीत शा  िवज्ञान’ हा ंथ सं ही ठेवण्यासारखा आह.े 
सचुेता िबडकर : सगंीत शा  िवज्ञान 
 
------- 
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 डॉ. शुभदा कुलकण  िलिखत ’गाियका अन् गायकी’ ह े पुस्तक अनेक अथार्नी 
मह वपूणर् ठरेल असे आह.े रूढ अथार्ने मफली गाजवणाऱ्या गाियका कवा 
चचार्स ांमध्ये वारंवार चमकणाऱ्या अभ्यासक म्हणून त्या महारा ामध्ये पिरिचत 
नाहीत. ी. ना. दा. ठाकरसी मिहला िव ापीठातून ‘संगीत’ िवषयातील पद ु र 
पदवी (एम.ए.) िमळवताना सुवणर्पदक व ‘गानिहरा’ या सन्मानाच्याही त्या 
मानकरी ठरल्या. त्यानंतर दोन व े ‘संगीताचा मानिसक आरोग्यावरील पिरणाम’ 
तपासण्यासाठी त्यांना क  सरकारची िशष्यवृ ी ा  झाली. ज्यांच्या मागर्दशर्नाने 
डॉ. कुलकण  यांचे संगीतिवषयक आकलन अिधक डोळस झाले, ज्यांनी संगीतकार, 
सतारवादक आिण अभ्यासक अशा ितहरेी भूिमका आयुष्यभर यशस्वीपणे पार 
पाडल्या, अशा पं. भास्कर चंदावरकरांच्या िदशादशर्नाने ‘ि◌लगभावीय संदभार्तून 
िवसा ा शतकातील गाियकांचे कायर्’ या िवषयावर त्यांनी आपली पीएच.डी. ा  
केली. या संशोधन- बंधावर आधािरत ंथ म्हणजेच ‘गाियका अन ्गायकी (ठुमरी व 
ख्याल)’ होय.  
सामान्यत: संगीत शा  व िव ांतगर्त जे िवषय संशोधनाथर् अभ्यासले जातात, त्यांचे 
स्वरूप, एखा ा गान काराची वैिश य़पूणर्ता, एखा ा घराण्याची कवा एखा ा 

े  मानल्या गेलेल्या गायक-गाियकेची कवा संगीतकाराची सांगीितक कामिगरी 
अशा कारचे असते. त्यापेक्षा हा िवषय वेगळा आह.े मुळात ह ेपुस्तक केवळ शु  
सांगीितक िवचार मांडणारे नाही. गाियका-गायकीचे सामािजक, सांस्कृितक आिण 
सांगीितक अंगाने िव ेषण करू पाहण्याचा (मराठीतील) हा बहुधा पिहलाच य  
आह.े ज्याला आंतरिव ाशाखीय म्हणतात असे ह े संशोधन आह.े गेल्या २५/३० 
वषात संस्कृती-अभ्यास (cultural studies)  ही नवी िव ाशाखा भारतात 
उदयाला आली. अजूनही ती पूणर्त: िवकिसत झालेली नाही अथवा संस्कृती-
अभ्यासातून जी ममर्दृ ी ा  होते ितचे भावी उपयोजनही अभावानेच आढळते.  
संगीताखेरीज अन्य िव ाशाखांतील (िवशेषत: ी-अभ्यास, मानसशा , 
समाजशा  आिण योगजीवी लिलतकलांच्या क्षे ातील) अभ्यासकांच्या आिण 
कलावंतांच्या दृ ीनेही ह ेपुस्तक उपयु  ठरेल यात शंका नाही. मुळात गेल्या काही 
वषात अगदी एखाददसुरा अपवाद वगळला (उदा. ‘सगंीतिवचार’ आिण ‘ि◌हदी 
िच पटगीत’ यांसारखे अशोक रानडिेलखीत ंथ) तर गेल्या काही वषात संगीतावर 
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िव ेषणात्मक लेखन ंथरूपाने िस  झालेले िदसत नाही.  शा ीय संगीतात 
झालेल्या वैिश य़पूणर् योगांची दखेील  (उदा. िव. अि नी िभडे-दशेपांड े व पं. 
संजीव अभ्यंकर यांच्या गायनाची जसरंगी ही जुगलबंदी कवा शुभा मु लकृत 
‘फ्युजन’) विस्थतपणे कोणी दखल घेतलेली कवा त्यांच्या गुणदोषांचीही कोणी 
कोठे चचार् केलेली आढळत नाही. संगीतसमीक्षेचे स्वरूप सध्याच्या काळात ाय: 
आस्वादक, रस हणात्मक, पिरणामिन  वा िकस्सेवजा चिर ात्मक अशा कारचे 
िदसते. ‘ ी संगीत समीक्षण क्षे ात जवळजवळ नाहीच, असे का?’ या लेिखकेने 
िवचारलेल्या ावर ‘यावर मी िवचार केलेला नाही’ (पृ. १७०) असे जे उ र 
िमळाले आह ेते ाितिनिधक म्हणता येईल. 
अशा पिरिस्थतीत दलुर्िक्षत रािहलेल्या अव्वल दजार्च्या, ि◌हदसु्थानी राग- 
संगीतातील ठुमरी व ख्याल गाणाऱ्या आिण मराठी वाचकांना अपिरिचत असलेल्या 
िकतीतरी गाियकांची न द स्तुत पुस्तकात िवस्ताराने घेतलेली आह.े उदा. शुभा 
मु ल ज्यांच्याकड े ठुमरी िशकल्या त्या िवदषुी ननादवेी, भास्करबुवा बखले यांच्या 
िशष्या ताराबाई िशरोडकर, ीवादी भूिमकेतून कोठा परंपरेतील गाियकांचे 
परीक्षण करणाऱ्या ठुमरीगाियका िव. िव ाराव, ग्वाल्हरे आिण आ ा घराण्याची 
गायकी समथर्पणे गाणाऱ्या िव. अंजनीबाई लोलयेकर, पांढरपेशा समाजातील 
उ िव ािवभूिषत, आकाशवाणीवर जबाबदार उ पदी अिधकारी म्हणून नोकरी 
करून ख्यालाबरोबर धृपदासारखी गिणती, लयकारी धान गायकी आत्मसात 
करणाऱ्या, संगीतात डॉक्टरेटसारखी पदवी थम िमळवणाऱ्या िव. सुमती मुटाटकर 
आिण जयपूरची घराण्याची ािम ता आिण आ ा परंपरेची लयकारी यांचे िम ण 
असलेल्या जोडरागांची पेशकश सहजतेने व मस्तीत करणाऱ्या िव. पूिणमा सेन अशा 
एकोिणसा ा आिण िवसा ा शतकातल्या जवळपास दीडशे गाियकांच्या 
कामिगरीचा वेध येथे घेतलेला आह.े काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर या गाियकांनी 
ठुमरी व ख्याल या दोन गान कारांना कोणते आयाम ा  करून िदले ह े सांगत 
असतानाच पुस्तकाच्या सुरुवातीपासून लेिखकेने आपला ि◌लगभावीय दिृ कोन 
कायम ठेवलेला आह.े त्यामुळे ‘ ीत्व’ आिण ‘पुरुषत्व’ कवा ‘बायकी’ आिण ‘मदार्नी’ 
यांना परंपरेने िचकटलेले आिण सामािजक धारणेने पुढे बळकट होत गेलेले अथर्ही 
शुभदाने जागोजागी स्प  केलेले आहते. वाचकाला या अथार्चा कधीही िवसर पडू नये 
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याची पुरेपूर दक्षता ितने घेतलेली आह.े ीसुलभ गुणांचा सांगीितक अिवष्कार 
भावना धान शृंगािरक अदाकारी असलेला, मादर्वयु , गोड, हलकाफुलका, 

ोत्यांना िरझवणारा व त्यांचे मनोरंजन करणारा म्हणून त्यांनी या गुणांना पोषक 
ठरणारी ठुमरी गाणे योग्य ठरेल तर पुरुषी गुणांचा सांगीितक अिवष्कार 
बुि ामाण्यवादी, गिणती लयकारीवर भुत्व असलेला, वजनदार, रंुद, ढाला, 
जोरकस आवाजयु  आिण वैचािरकतेवर भर दणेारा म्हणून ख्यालासारखा मोठा 
आवाका असलेला गान कार त्यांनी मांडावा, अशी सामािजक धारणा एका 
कालखंडात होती. रव नाथ टागोरांच्या शब्दात ख्यालाची ‘उस्तादी नशा’ 
केसरबाईंसारख्या गाियकेच्या गाण्याचे माधुयर् कमी करते, त्याला बाधा आणते. परंतु 
‘बालगंधवार्च्या शंसनीय गायकीवरचा ीगायकीचा असर कसा नाकारता येईल?’ 
आिण ‘त्यांच्या गाण्यात मदार्नी झाक हवी होती, असा आ ह कोणी का धरला 
नाही?’ (पृ. ६१) असा  न राहवून लेिखकेने िवचारला आह.े त्यांच्या गाण्याला 
बायकी म्हटले जात नाही (िवनाघात व मुलायम अलंकरण इ. ीिवशेष असूनही!) 
यावर ितने नेमकेपणाने बोट ठेवले आह.े तसेच ज्या काळात गाियका ामुख्याने 
ठुमरी गात होत्या त्या काळात बाबलीबाई साळगावकर आ ा घराण्याची मदार्नी 
समजली जाणारी गायकी ताकदीने पेश करीत. त्यांना तबल्याची साथ करणाऱ्या 
द ारामजी नांदोडकर यांना एकदा त्यांनी आलाप झाल्यावर ‘आडाचौताल’ असा 
ठेका सांगून जो मुखडा बांधला, त्या मुखडय़ाचा गाढलेला ठेका बांधताना 
द ारामज ना कापरे भरले, इतका तो ताल आिण ती लय बाईंच्या अंगात िभनलेली 
होती (पृ. ८४). कै. मेनका िशरोडकरदखेील तंबोरा घेऊन गायला बसल्या की, तो 
बाजूला ठेवून अदाकारी करून गाणे गावे, अशी मागणी लोक करीत असत. 
गाियकांकडून समाजाच्या या ज्या अपेक्षा होत्या त्यांना कोणी कशी त्यक्ष-
अ त्यक्षपणे बळकटी िदली वा छेद िदला आिण त्यामधून संगीतसंस्कृती कशी घडत 
गेली याचे ि◌लगभावीय दिृ कोनातून ितपादन स्थलकालाच्या िवस्तृत पटलावर 
केले आह.े 

स्तुत ंथाची रचना दोन भागांत केलेली आह.े यांपकी पिहल्या भागात ‘िवसा ा 
शतकातील समाज आिण संस्कृती’िवषयी िववेचन करताना ठुमरीचे ख्यालावरील 
ऋण स्प  केले आह.े दसुऱ्या भागात ‘गायकी आिण गाियकां’चे समालोचन करताना 
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‘ठुमरी गायकी आिण गाियका’- १८९० ते १९२५-३०, १९३५ ते १९६०-७० आिण 
१९६०-७० ते २००४ असे तीन टप्पे त्यांनी केले आहते. याच माणे ‘ख्याल गायकी 
आिण गाियका’ - १९२० ते १९६०-७० आिण १९६०-७० ते २००४ या दोन 
टप्प्यांमध्ये िववेचन केले आह.े सामािजक, सांस्कृितक आिण सांगीितक घडामोड नी 
झालेल्या िस्थत्यंतरांच्या (उदा. साठो री कालखंडात ीमु ी चळवळीमुळे 
ि यांना आलेले आत्मभान कवा िव ापीठांमध्ये या काळात संगीत िवभाग स्थापन 
झाल्याने गाण्याला लाभलेली समाजमान्यता इ.) अनुषंगाने जरी िविश  
कालखंडाची सीमारेषा ठरवली असली तरी ती काटेकोर नसून धूसर आह,े काही 

वृ ी क्षीण स्वरूपात पुढेही अिस्तत्वात राहातात, त्यांचा समूळ लोप होत नाही, 
हहेी या िठकाणी ध्यानात घ्यायला हवे. उदा. १९७५ ते २००४ या काळात िव. 
शोभा गुटूर्नी अस्तंगत होणाऱ्या ठुमरीला आपल्या भावपूणर्, संयिमत अदाकारीने 
आिण स्वरांचे सू म दज व आवाजाच्या लगावाने पुन: स्थािपत केले. गाियकेच्या 
सांगीितक ि म वाची जोपासना कशी झाली, त्यांच्यावर कशा कारचे संस्कार 
झाले, त्यांची कौटंुिबक पा वभूमी कोणती होती, भोवतालच्या पिरिस्थतीचे संदभर् 
बदलल्याने, िववाह व मुले होऊ िदल्याने/ न िदल्याने, संगीताला सवर्स्व वाहून 
घेतल्याने/ न घेतल्याने आिण मुख्य म्हणजे स्वत: आíथक व भाविनकदृ य़ा 
स्वावलंबी, स्वयंपूणर् असल्याने त्यांच्या गाण्यावर व संगीतक्षे ातील स ाकारणात 
काय बदल झाले याचा उ म आलेख स्तुत ंथात रेखाटलेला िदसतो. 
पुस्तकाचा पस ापक व बहुअंगी असल्याने िववेचनालाही आपोआप 
सवर्समावेशकता येते. एरवी ज्या गाियकांना पुण्या-मंुबईत कधीही िनमंि त केले गेले 
नाही (उदा. कमल तांबे, पूिणमा सेन, शांती शमार्) त्यांच्या गायकीचा व िव ेचा 
पिरचय होतो. काही वेळा त्याचं्या चिर ातील एखादा तपशील वाचकाला चिकत 
करून टाकतो. उदा. िहराबाईंनी (पडेणेकर) िलिहलेल्या व संगीत िदलेल्या नाटकाला 
त्या स्वत: ‘वेश्यांसाठी राखीव’ जागेवर बसल्या होत्या. १९१५ साली वेश्या व 
कुलीन ि या यांच्या ितिकटांचे दर वेगवेगळे होते. ीिशक्षणािवषयीची कळकळ 
रंगभूमीवर अिभ  करणाऱ्या िकल स्कर कंपनीने िहराबाईंचे ‘दािमनी’ नाटक 
सादर करण्यास नकार िदला. कारण ते कलावंितणीने िलिहले होते. त्यांना ह ेनाटक 

ी. कृ. कोल्हटकरांना अपर्ण करायचे होते पण कोल्हटकरांनी याला नकार िदला. 
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िहराबाईंनी बांधलेल्या चाली त्यांना ह ा होत्या पण त्यांच्याशी असलेली म ी 
जगजाहीर व्हायला नको होती. सं. मानापमानच्या काही पदांच्या चालीचा उगम 
‘दािमनी’त असला तरी गाजले ते ‘मानापमान’, ‘दािमनी’ नव्ह े ह े ध्यानात 
घेण्यासारखे आह े ( पृ. ९०-९१). कवा लाहोरसारख्या ांतात आपल्या मफलीला 
ि यांनी आलेच पािहजे, असा आ ह िवसा ा शतकाच्या सुरुवातीला प ावती 
शाळी ाम- गोखले यांनी धरला होता (पृ.१२२), अशा िकतीतरी बारीकसारीक 
संदभार्मधून गाियकांच्या चिर ावर, चािर यावर व कतृर् वावरही काश पडतो. 
काही गाियकांच्या गायकीची वैिश य़े वाचकाला न ाने जाणवतात. ह ा ह, 
एकटोकी भूिमका, आ मकता व अिभिनवेश टाळून संयमाने लेखन केले आह.े काही 
वेळा जरूर तेथे आपला अिभ ाय स्प  शब्दात  करण्यासही ती कचरत नाही. 
अभ्यासक म्हणून जरी शुभदाकड े िशस्त आिण संयिमतता असली तरी ितची मूळ 

वृ ी उत्कट ितसाद दणेारी आह,े याचीही साक्ष िमळते. संशोधनप तीस 
अनुसरून अखेरीस िवस्तृत संदभर्सूची िदली आह.े त्यामध्ये श. िव. गोखले, 
गोि◌वदराव टबे, केशवराव भोळे, वा. ह. दशेपांड,े अशोक रानडे व अमलान 
दासगु ा यांच्याबरोबर अशोक केळकर व मंगला आठलेकर यांच्या ंथांचा िनदश 
केलेला आढळतो. जेिनफर पोस्ट व सुमती मुटाटकर यांचे बंधही लेिखकेने अभ्यासले 
आहते. आरंभीचे मनोगत, ऋणिनदश, िनवेदन, स्तुत लेखनामागील भूिमका, 
संशोधनात िशरताना, संगीतातील ि◌लगभावीय िवचार आिण सांगीितक दिृ कोन ह े
सवर् नीट वाचले की, यामागे ितने घेतलेली केवढी मेहनत व पिर म आहते ते 
वाचकाला जाणवते. ‘अजून काशात न आलेल्या, माहीत नसलेल्या आिण अंतभार्व 
न केलेल्या दशेातील गाियका रािहल्या असू शकतील, अनवधानानेही असे घडले 
असेल,’ अशी िवन  भूिमका ितने घेतली आह,े तीही स्तुत्य आह.े असे असले तरी 
काही उिणवाही जाणवतात. उदा. ंथात बऱ्याच िठकाणी सांगीितक पािरभािषक 
संज्ञा येतात, त्यापकी काही संज्ञांचा पिरचय ‘सांगीितक दिृ कोन’ सांगताना होतो. 
(उदा. आवतर्न, स्वरस्थाने, उपज, गमक, तान) परंतु बाई सुंदराबाईंच्या संदभार्त 
‘डाय म िव ातो’ असा शब्द येतो. कवा बऱ्याच गाियकांची सांगीितक वैिश य़े 
सांगताना प ी, झमझमा, मेरखंड प तीची आलापी, बोल बांट, छूटच्या ताना या 
संज्ञांचे स्प ीकरण करणे आवश्यक होते. शुभदा  ‘िमजाज’ आिण ‘पुकार’ ह ेशब्दही 
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अनेकदा योजते. त्यांचा कोणता अथर् अिभ ेत आह,े तेही यायला हवे होते. 
पुस्तकातील त्येक करणाच्या शेवटी समारोप, त्या करणात मांडलेले िवचार 
साररूपाने आले असते तर वाचकांच्या मनावर ते अिधक ठसले असते. तसेच 
िहदसु्थानी कंठसंगीतावर पिरणाम करणाऱ्या सांस्कृितक व सांगीितक घटनांची 
न दही कुठेतरी एकि त स्वरूपात आली असती तर त्या घटनांचा परस्परसंबंध 
उलगडण्याच्या दृ ीने ते सोयीचे गेले असते. या दृ ीने दोन घटनांची केलेली न द 
िवशेष वाने नमूद करण्यासारखी आह.े िवसा ा शतकात ध्विनमु णाच्या सोयीमुळे 
व आकाशवाणीमुळे ि यांचे गाणे शरीरस दयर् िनरपेक्ष झाले. लोकांसमोर चहेरेा न 
िदसता गाता येऊ लागल्याने घरातील पुरुषांची परवानगी िमळणे सोपे झाले. परंतु 
याच ‘आकाशवाणी’वर वल्लभभाई पटेल आिण बी. व्ही. केसकरांच्या काळात एक 
फतवा काढला गेला. तो अितशय ध ादायक आह.े Anyone whose private life 
was a public scandle should be debarred from performing on the 
radio.  म्हणजे ज्यांच्या खासगी आयुष्यात लोकापवादाला स्थान आह े त्यांना 
रेिडओवर गाण्यास बंदी होती. अशा ि यांना ल ाची माणप े सादर करणे स ीचे 
केले. यामुळे अथार्तच कोठा परंपरेतील बऱ्याच गुणी गाियका काही काळ 
आकाशवाणीपासून दरू रािहल्या. नंतर त्यांच्या नावांमध्ये वगरे काही बदल केल्यावर 
त्यांचे गायन सुरू झाले. परंतु पुरुष-िम  मा  कोणत्याच संधीस मुकले नाहीत. 
भारतीय समाजातील दटुप्पी व दांिभक सामािजक नीतीचे ह े नमुनेदार उदाहरण 
म्हणता येईल. आजवर कदािचत संगीत कलेचा या िदशेने कोणी फारसा िवचारच न 
केल्याने असे तुकड े अज्ञात रािहले असावेत. (हा उल्लेख पुस्तकात आलेला नाही. 
पुस्तक संपािदत करताना काही तांि क कारणानं तो वगळला आह.े) परंतु अशा 
काही उिणवा जमेस धरूनही ‘गाियका अन गायकी’चे ि◌लगभावीय दिृ कोनातून 
िव ेषण करणारे ह ेपुस्तक सं ा  आह.े  
गाियका अन ्गायकी (ठुमरी व ख्याल) 
डॉ. शभुदा कुलकण  
अमलताश पिब्लशसर्, पृ  े- २३०, मलू्य - २५० रुपय े
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वन्य जमात चे संगीत 
या संज्ञेत भारताच्या दाट वनांच्या पवर्तीय क्षे ात िनत्य राहणाऱ्या िभल्ल, महादवे 
कोळी, ग डा, वारली, कोकणा, कातकरी, ठाकूर, गावीत, कोलाम, आंध, मल्हार 
आिण पारधी या लोकांच्या संगीताचा समावेश होतो. 
आिदम संगीताचे मह वाचे वैिश य ह ेकी ते नृत्यब  हालचाल शी जुळलेले असते. 
म्हणून बहुतेक संगीताच्या संगांना `नाच' असे संबोिधण्यात येते यात नवल नाही. 
जसे, वारल्यांचे तारापी नाच आिण घोर नाच आिण आगऱ्यांचे गणेश नाच िन होळी 
नाच. िशवाय या लोकांचे सांगीितक आिवष्कार त्यांच्या ापक सामूिहकतेने 
लक्षणीय ठरतात. त्यामुळे पदन्यास, हालचाली आिण शब्दो ार यांचा अचूक एकमेळ 
जमणे आवश्यक असते. ही सामूिहकता हचे सांगीितक आिवष्कारातील संमोिहत 
करणाऱ्या पुनरावृ ीचे कारण असते. अशा संगीतासाठी भावी नाद िनमार्ण 
करणाऱ्या वा ांची योजना आवश्यक ठरते. ती  स्वर आिण खणखणीतपणा यांचे 
अिधराज्य असते. त्यासाठी लहान बासऱ्या, ढोल, जोरकसपणे फंुकून वाजिवली 
जाणारी (सिुषर) वा े उपयोगात आणली जातात. एकसुरी आघातने कवा घासून 
िनमार्ण होणारे ध्वनी िनवडले जातात. आिदम वा े बहुधा सहजी उपलब्ध होणाऱ्या 
आिण कमी खचार्च्या वस्तूंपासून - उदा. बांबू, जनावरांची कातडी, भोपळे, मातीची 
भांडी, पाने- इ. वस्तूंपासून तयार केली जातात. या वस्तूंपासून घडवलेली वा े 
म्हणजे फाकवलेल्या, खुळखुळणाऱ्या बांबूच्या का ा, तारपे, (एक आिदम सुिषर 
वा , ज्यात नादांच्या ितध्वनीसाठी दोन भोपळे जोडलेले असतात), डरेा 
(चाम ावर घासून नाद िनमार्ण करणारे वा े), थाळ (धातूच्या थाळीवर लांबट 
दांडा घासून एकसूरी नाद िनमार्ण करणारे वा ), घुंगरू (तालाकरता वापरात 
असलेले लोकवा ). ही वैिश यपूणर् वा े िवलक्षण कुशलेने वाजिवली जातात. 
आिदम संस्कृतीतील वा ांचे मह व वन्य जमातीतील पुरा ावरून आिण नांवावरून 
ध्यानात येते. उदाहरणाथर्, आगर ना ढोल आगरी म्हणतात. त्यांच्या म्हणण्या माणे 
ते रावणाच्या दरबारातील ढोल वादक होते. 
 
आिदम संगीतरचना धािमकतेने आिण उत्कट धमर्िवध नी ओथंबलेल्या असतात. 
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जन्म, नामकरणिवधी, िववाह, मृत्यू अशा ीच्या जीवनच ातील मह वाच्या 
घटना संगीताशी िनगिडत असतात. संगीत आिण नृत्य यातून अनेकदा पावसाच्या 
आगमनाचा आनंद कवा सुगीचा उल्हासही  होतो. 
लोकसंगीत  
संस्कृतीतील काही असांगीितक घटकही लोकािवष्काराच्या वैभवाची साक्ष 
पटिवतात. महारा ात मुख दवेदवेतां ितिर  पंथीय व स्थािनकदवैतेही पुष्कळ 
आहते. दवेतासमु य िवस्तृत झाल्यामुळे संगीत आिण नृत्य यांचा समावेश असलेल्या 
धमर्िवध मध्येही साहिजकपणेच भर पडत जाते. या िवध चा जाित वस्थेशी संबंध 
असतोच असे नाही. राज्याच्या िविवध भागात दरवष  भरणाऱ्या हजारो या ांमधेही 
सांगीितक संगांना भरपूर अवसर िमळतो. िशवाय, महारा ात स राहून अिधक 
मह वाची पिव  क्षे े आहते. या क्षे ातील दवेळाशी कायमचे जोडलेले रंजनकार 
लोकपरंपरा दढृ करण्याची मह वाची भूिमका बजावतात. लोकसंगीताचा फार मोठा 
भाग ीगीतांनी ापलेला आह ेहहेी उल्लेखनीय आह.े 
लोकसंगीत म्हटले म्हणजे सवर्सामान्यपणे सहज समजल्या जाऊ शकणाऱ्या गीतांचे 
वैपुल्य. िववध कारणांसाठी लोकसंगीत ह े एकि तपणे सादर केल्या जाणाऱ्या 
कायर् मांचे स्वरूप घेते. अशा कायर् मात सांिधक गायन, समूह नृत्य वा अिभनय 
यांच्यावर कमीअिधक माणात भर िदला जातो. पिरणामतः लोकसंगीताची नेटकी 
वगर्वारी करणे शक्य होत नाही. महारा ातील लोकसंगीताचे साठाहून अिधक कार 
या वेगळ्या दृ ीकोनातून तपासले पािहजेत. या गीत कारांचे सांगीितक मूल्य योग्य 
रीतीने समजावून घ्यावयाचे झाल्यास त्यांची एकाच वेळी तीन आलेखांवर योग्य 
िठकाणी स्थापना करून पािहली पािहजे.  
ह ेतीन आलेख पुढील माणे :  
(१)ध्वनी-पिरणाम -  
(Sound-effect)-पासून गीतापयत;  
(२) हालचालीपासून नृत्यापयत; आिण  
(३) सामान्य वागण्यािदसण्यापासून ना  आिवष्कारापयत. 
नंदीवाला 
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या कला कारात ध्वनी-पिरणामांचा उपयोग संगीतासारखा केलेला असतो. 
महारा ातील नंदीवाला हा एक खास. वैिश यपूणर् मनोरंजन करणारा कलाकार 
आह.े त्याला नेमून िदलेल्या गावोगावी िफरून तो िशकवून तयार केलेल्या ाण्यांचे 
खेळ दाखवतो. जोडीला भिवष्य सांगतो. गुबगुबी (ज्यात चाम ाच्या दोन 
गोलाकार तबक ांवर घासल्याने नाद िनमार्ण होतो, असे वा ), घ ाळ-िटपरु 
(गुबगुबीवर ठोका वाजवण्यासाठी असलेला लाकडी हातोडा), आिण िचमुकल्या घंटा 
ही वा े तो साथीला घेतो. तालयु  वादन , त्या लयांशी जुळणारे शब्दो ार , तसेच 
मो ाने आघात करून वा घासून िनमार्ण होणारा नाद- या सवर् गो मध्ये सांगीितक 
त वांचा पुरेपूर उपयोग केलेला असतो. खेळ दाखवून झाल्यावर नंदीवाला बिक्षसी 
मागतो.  
 
बहुरूपी 
या कलाकारात ना ािभमुख गीतांचा अंतभार्व असतो. बहुरूपी या संज्ञेचा शब्दशः 
अथर् `अनेक वेष बदलणारा' असा आह.े त्यक्षात बहुरूपी हा रंजन करणारा 

ावसाियक कलाकार आह.े वेगवेगळ्या वेषांमध्ये येऊन तो िरझवतो व िभक्षा 
मागतो. बहुरूपी ह े बिहरोबा, खंडोबा, जारवाई, जनाई इत्यादी पंथीय दवैतांना 
वािहलेले असतात. `सखुबाई, बकुबाई, ल ाला चला.. तुम्ही ल ाला चला,' अशा 

कारची िववाह िनमं णांची िवनोदी गाणी गाणारे म्हणून सवर्पिरिचत आहते, 
ि यांची, गरोदर ि यांचे तरुण मातांची स गे ते उभ े करतात. यमक-अनु ासांनी 
सजलेली प रचना आकषर्क, जलद गतीने ते सादर करतात. साथीला कोणतेही वा  
नसते. 
 
धनगरी ओ ा 
या कारातील गीतांमध्ये हालचाल ना ाधान्य असते. हा गीत कार नगरांशी 
संबंिधत आह.े ुत्पितशा ानुसार `दन' म्हणजे गुरेढोरे- या कानडी शब्दांपासून 
`धनगर' हा शब्द आलेला आह.े ही गीते शंकराचा अवतार जो `बीरुबा' याच्याभोवती 
गुंफलेली असतात. यािवषयीची दतंकथा अशी आह े की फार पूव  एकदाएका 
वारुळातून मे ांचे कळप बाहरे आले व ते शेतातील उभ्या िपकांचा फडशा पाडू 
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लागले. दाद मागण्यासाठी लोकांनी शंकराकड े धाव घेतली तेव्हा त्याने धनगर 
िनमार्ण केले. 
धनगर रंगीबेरंगी पोशाख करून एक  जमतात. एक भला मोठा ढोल 
वाजवणाऱ्याभोवती फेर धरून नाचू लागतात. जोषपूणर् हालचाली असलेल्या या 
नाचाला `गजनृत्य' (खुल्या मैदानात धनगरांनी केलेले सामूिहक नृत्य) म्हटले जाते. 
`ओ ा' गीते बहुधा अिहराणी या बोलीभाषेत रचलेली असतात. त्यातून बीरुबाची 
कथा सांिगतलेली असते. त्याची स्तुती केलेली असते. बहुधा काही लौिकक 
िवषयांनाही त्यात स्पशर् केलेला असतो. भरीव, जोषयु  लय कड ांच्या शेवटी 
आघात दणे्याची प त आिण आवाजाची भ म फेक ही या खुल्या मैदानातील 
गायनाची खास वैिश ये. `ओवी' हा ( लोकसंगीतात उत्स्फूतर् रचनेसाठी वापरला 
जाणारा) छंद वापरल्याने रचनेतील लवचीकता व मादर्व िनमार्ण होते. 
 
वासुदवे गीत 
वासुदवे गीत हा कला कार नृत्यािभमुख सांिघक आिवष्काराकडून गानािभमुख 
एकल (सोलो) आिवष्काराकडे झुकत असलेला िदसतो. वासुदवे हा कलाकार 
मस्तकावर मोरिपसांचा मुकुट घालून. मुरली वाजवीत हुबेहूब कृष्णाचा अवतार 
धारण करतो. पायात घुंगरू बांधून, हातात मंिजरीची जोडी घेऊन गात गात, 
स्वतःभोवती िगरक्या घेत वासुदवे चपळपणे नाजूक हलके नृत्याचे पदन्यासही करीत 
असतो. पहाटेच्या हरी अंगणात िभक्षेसाठी येणारा हा वासुदवे िफरस्त्या भ ांपैकी 
एक आह.े 
 
वाघ्या मुरळी 
`ग धळ' या गीताचाच हा एक उप कार. मा  या कारात अंतभूर्त असलेल्या ` ी' 
या घटकामुळे ग धळामध्ये नसलेली सुस्प  अशी स दयार्िभमुखता त्यात येते व 
त्यामुळे एक गुणात्मक फरकही िनमार्ण होतो. वाघ्या हा पुरुष व मुरळी ही ी ह े
खंडोबाचे भ  असतात. (खंडोबाला ते वािहलेले असतात).  
या कारात स्तुतीसाठी िकमान एक वाघ्या आिण एक मुरळी आवश्यक असतेच. 
मुरळी ही मुख्य नितका असते. तर सुरत्या-वाघ्या ही ी ितला जी साथ करते 
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त्याला `जागरण' असे म्हणतात. मुरळीचे सुंदर, चपळ नृत्य, ितचा आकषर्क, नेटका 
पोषाख, व ितच्या हालचालीत भारून टाकणारी पण संस्कािरत (sophisticated) 
या साऱ्यामुळे या योगाला एक आगळाच उठाव िमळतो. तुणतुणे, खंिजरी, घुंगरु 
याबरोबरच मुरळीच्या साडीच्या पदराला बांधलेली छोटी घंटा- `घोळ'- जी मुरळी 
वाजवीत असते- ही सवर् साथ वा े `जागरणा'त वापरलेली असतात. `हाबा हाबा' 
यासारख्या िनरथर्क वणाचा नादपूणर् वापर, मधूनमधून स्वर सोडून म्हटले जाणारे 
तुकडे आिण काही नेमक्या व सहजी ओळखता येतील अशा रागांच्या चौकटीत 
बसिवलेली गीते या साऱ्या गो ीमुळे, एरवी `लोकसंगीत' म्हणून संबोिधल्या 
जाणाऱ्या गीत कारांहून हा कला कार िकतीतरी उ  दजार्ची कलात्मकता  
करण्याची ईषार् कट करतो. 
वर सुचिवलेल्या माणे, लोकसंगीताच्या कारांची यादी करण्यासाठी ीडागीते, 

मगीते, िवधीगीते अंगाई व ि यांच्या इतर दनैिदन उ ोगांशी िनगिडत असणारी 
गीते अशा गीत कारांच्या वगर्वारीचे सखोल िव ेषण करण्याची गरज आह.े  
आज सुमारे साठएक गीत कार सापडतात. त्यक्षात मा  तो महारा ाच्या 
लोकसंगीताच्या संप ीचा एक लहानसा अंश आह.े 
 
भि संगीत 
भि संगीत ह ेएक मह वाची व चारशेहून अिधक वष अखंड चालत आलेली परंपरा 
आह.े समाजाच्या सवर् थरांवर भि संगीताची पकड आह.े लोकसंगीत आिण 
कलासंगीत या दोह नाही एकजीव करून टाकण्याच्या असामान्य कामिगरीमुळे तर 
भि संगीत िवशेषच लक्षवेधक ठरते. एक पंथ वा चळवळ म्हणून भि मागार्ने 
चौथ्या शतकापासूनच भारतावर अिधराज्य गाजिवले व संगीत ह ेत्याचे अिवभाज्य 
अंग बनले. भि मागार्मुळे संपूणर् भारतातच संतांचा एक िविश  वगर् उदयाला आला. 
ह ेसंत भ , कवी, गायक तसेच गुरूही असत. त्यामुळे संगीताचा मो ा माणावर 

सार झाला व वैिवध्यपूणर् संगीताची िनिमती झाली. ा काराचे अनेक वैिश ये 
आहते. 
पिहले मह वाचे वैिश य ह े की भि संगीताने उ ारणाच्या तीन प ती शोधून 
काढल्या :  



संगीत कानसेन भाग ५                                                                                         68 

 

१) नामसंकीतर्न  
२) पठण व  
३) गायन  
भि संगीताने एकल वा सामूिहक गायनप तीचा ही अवलंब केला. दसुरे असे की 
त्याने वा ांचीही अत्यंत सूज्ञपणाने िनवड केली. परंपरेनुसार वीणा, एकतारी ही 
स्वरांची साथ दणेारी वा े, तर तालासाठी मृदगं, खंिजरी, मंिजरी, टाळ आिण 
िचपळ्या यांचा वापर केला गेला. या संगीत कारात वापरली जाणारी वा े, एक 
मृदगंाचा अपवाद सोडल्यास, वाजवण्याला सोपी, आिण सांभाळण्याच्या दृ ीने 
सुलभ असतात. लयीसाठी चार कवा आथ आवतर्ने असणारे ताल बहुधा वापरले 
जातात व त्यांच्यासाठी काही िवशेष कौशल्याची व गुणव ेची गरज नसते. 
भि संगीताचे िविवध गायन कार आहते. उदा. भजन, कीतर्न, संकीतर्न, गायन इ. 
या कारांमागे दीघर् इितहास आह ेव बारा ा शतकापयत त्याचा मागोवा घेता येतो. 
धवळे, अभंग, गौळण, पद, भारूड, स्तो , आरती, करुणा क, ोक, ओवी, फटका, 
कटाव, िवराणी असे आणखी काही कार या गायन परंपरेशी जुळलेले आहते. अनेक 
शकांच्या काल वाहात भि संगीताच्या बऱ्याच रचना लोप पावल्या असल्या तरी 
अ ापही बऱ्याच मो ा संख्येने त्यातील काही चिलतही आहते. कारण की 
वारकरी , समथर्, दत यासारख्या सं दायांनी आपल्या अनुयायांना दनैिदन धािमक 
िवध मध्ये या रचनांचा उपयोग करण्याचे बंधन घातलेले आह.े नामसंकीतर्न आिण 
पठण हा त्यांच्या दिैनक नेमधमार्चा मह वाचा भाग असतो. 
भि संगीताची अखंड परंपरा उत् ांत होत जाणाऱ्या न ा धािमक चळवळ मुळे 
िचरस्थायी व समृ  होत गेली आह.े 
महारा ातीला कीतर्न काराल काही वेधक उपपरंपरांच्या शाखा फुटलेल्या आहते. 
कीतर्न या काराने दिक्षणेकडच्या अशाच एका आिवष्काराला एक पायाभूत 
आकारही पुरवलेला आह.े १९८३ नंतर महारा ात अितशय लोकि य झालेल्या 
मराठी ना  संगीतालाही कीतर्नाने भरीव योगदान िदलेले आह.े कीतर्नांच्या सवर् 
शाखा-उपशांखाची सखोल चचार् करणे येथ े शक्य नसले तरी पुढील आकृतीवरून 
त्यातील िविवध कारांची कल्पना येऊ शकेल. 
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कीतर्न 
नारदीय वारकरी  
एकनाथी गाणपत्य रामदासी शा  ि स्ती गाडगेमहाराज कैकाडी महाराज 
रा ीय सं दाय सं दाय  
शा ीय वा कला संगीत 

ाख्या व पिरभाषा यांच्या गुंतागुंतीच्या ांमध्ये न िशरताही शा ीय वा `कला' 
संगीताचे वणर्न `अभ्यासपूणर् परंपरेतेल सू ब  ाकरण असलेले संगीत' असे करता 
येईल. या वणार्नाशी जुळेल अशा कारचे संगीत महरा ात इ. स. २०० इतक्या 
जुन्या काळापासुन अिस्तत्वात आह.े 
गाथास शती या दसुऱ्या शतकातील सं ह ंथात त्या काळच्या सवर् सामान्य 
जीवनप तीची झलक िदसते. या गाथांचे बारकाईने वाचन केल्यास िदसते की 
त्याकाळी ावसाियक नतर्क नयनरम्य नृत्ये सादर करीत दुदंभुी, नगारा, मृदगं, 
वीणा तसेच बासरी या वा ांचा उपयोगकेला जाई. या माणे दणदणीत आिण 
हळुवार, तालब  आिण सुरेल अशी संगीताची रूपे कट होत. या संकल्पात प ीच्या 
गायनाला पतीन संगीत साथकेल्याचा उल्लेख आह.े दसुऱ्या शब्दात सांगायचे तर उ  
आिण िन  असे दोन्ही सांगीितक आिवष्कार त्याकाळी ित ा पावलेले होते. 
त्यानंतरच्या शतकातील अनेक िच चे व इतर पुरावे पाहाता असे िदसते की अनेक 

कारच्या समारंभात - उदा : िमरवणुका, बारसे, धािमक उत्सव कवा दानधमर् 
यासारख्या संगी- संगीताचे आयोजन असे. तसेच चौपदीसारखे पदब्ंध चिलत 
होते ह े संत नामदवेांच्या, ंथसाहबे या िशखांच्या धमर् ंथात समािव  असलेल्या, 
काही रचनांना रागदारीतील चाली िदलेल्या आहते यावरून िस  होत. याचा अथर्च 
असा की, पुढील कालात िहदसु्थानी शा ीय संगीत म्हणून मान्यता पावलेले 
कलासंगीत महारा ाने िकतीतरी आधीच िनवडले होते. सोळावा शतकाच्या 
सुमाराला उ र भारतीय प ती िनि तपणे चिलत होती ह े दासोपंतांच्या 
(१५५१-६१५) भि पर रचनांना हुसेनी आिण काफी रागातल्या चाली आहते 
यावरून स्प  होते. इतकेच नव्ह े तर त्यांची मारू आिण ग ड यासारख्या काही 
रागांना दिक्षणशाला असे म्हटले आह.े त्यावरून ते त्या काळात दिक्षण दशेात 
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चिलत होते हहेी स्प  होते. महारा ा माणेच जवळच्या िवजापूर राज्यातही उ र 
भारतीय सगंीताकडचे अिधककल असलेला िदसून येतो ही लक्षणीय गो  आह.े 
उदाहरणाथर्, इ ािहम अिदलशहा-ि तीय -(१५८०-१६२६) आपल्या िकबाब-ए-
नौरस या ंथात जी शा ीय पिरभाषा आिण रागांची नावे वापरतो ितच्यावर 
स्प पणे पिशयन भाव आह.े िशवाय , बंिदशी-िचजा, िहदसु्थानी संगीतातील 
िचजां माणेच, ज भाषेतील आहते. इ ािहम आिदलशहा हा िहदसु्थानी वतर्क 
असण्याचा संभव आह.े िवजयनगरच्या पराभूत सा ाज्यातील कलावंतांनी 
आिदलशाहच्या दरबारात आ य घेतला असणेही शक्य आह.े त्यामुळेच हा 
दािक्षणात्य शैलीचा अभाव िवशेष अथर्पूणर् ठरतो. 
िशवाजीच्या कारकीद त संगीतातील स्थािपत वळणे कायम रािहली. त्यांच्या 
िनधनानंतर (१६८०) पुढे जवळजवळ प ास वष, संगीताच्या पोषणासाठी पुरेशी 
साधने उपलब्ध करून दणेारे आिण संगीताकड ेकल असणारे िशवाजीच्या वंशजांचे 
पंत धान-पेशवे आिण इतर मराठे पुढारी यांचा काळ येईतो कलांना आिण संगीताला 
आ यदात्यांचे औदासीन्यच सोसावे लागले.अल्प काळ पेशवेपदावर असलेल्या 
राघोबाने (१७३४-१७८३) तानसेनच्या वंशावळीतील एका गायकाची मैिफल 
आयोिजत करण्यात िकती खचर् केला याचा तपशील न दवलेला आह.े राघोबाचा पु  
दसुरा बाजीराव याने िचतामणी िम ा या धृपद गायकाला पदरी ठेवले होते. 
या माणे १८९९ साली ि िटशांचा युिनयन जॅक शिनवार वा ावर चढेपयत 
महारा ात धृपद, धमार, ख्याल, टप्पा, यासारखे संगीत कार आिण सारंगी, सतार, 
पखवाज यासारखी वा े सामावून घेणारी दढृ आिण िवस्तृत संगीतपरंपरा िवकिसत 
झाली होती. यािशवाय, िहदसु्थानी संगीतातल्या ठुमरीच्या त डवळ्याची बैठकीची 
लावणी हा कारही याच काळात िनमार्ण झाला व रुजला. 
ि िटशांच्या राजवटीत, महारा ात संगीताची नुसती भरभराटच झाली नाही तर 
िविवध कारे त्याला उ ेजनही िमळाले. ा काळात सुिशिक्षत मराठी उ ू वगार्ने 
िविवध कलांमध्ये रस घेण्यास आिण कलावंतांना सातत्याने आ य दणे्यासही 
सुरूवात केली होती. ी. बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर ह े असे ोत्साहन 
िमळणाऱ्यांपैकी एक . त्यांच्या कतृर्त्वकालात त्यांनी मुंबईहून एका संगीतिवषयक 
मािसकाचे संपादन केले होते. या मािसकाला ी रामकृष्ण भांडारकरांचे आिण 
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आणखीही काही िव नांचे सा  िमळालेले होते. महारा ात िहदसु्थानी 
संगीताच्या ख्याल गायकीला पीठ िमळवून दणे्यावर या मािसकाचा िवशेष भर 
होता. संगीताच्या अिभवृ ीसाठी करण्यात आलेल्या या संघटनात्मक, प शीर 

य ांमुळे ोतृवगर् वाढला व संगीताची जाणही वाढली. संगीताच्या िवकासाला 
हातभार लावणाऱ्या घटकांमध्ये कलेच्या संस्थीकरणाला िवशेष मह व आह.े िवष्णु 
िदगंबर पलुस्कर यांनी लाहोर येथ े १९०१ साली एक संगीत िव ालय सुरू केले. 
त्यानंतर लगेच काही वषार्त उस्ताद अब्दलु करीमखान यांनीही तशाच कारची 
संस्था मुंबईत स्थापन केली. एकोिणसा ा शतकाच्या उ राधार्पासून पारशी 
समाजाने पाि मात्य संगीताच्या िवकासाला गती िदली. 
स्टाफ नोटेशन या युरोपीयन स्वरलेखनाच्या प तीशी पिरचय झाल्यामुळे िवष्णु 
िदगंबर यांनी १९०० च्या सुमाराला भारतीय स्वरलेखनप ती िवकिसत केली. 
भातखंडे यांनी इितहास, समीक्षा व ाकरण अशा िस ािन्तक अभ्यासशा ांची भर 
घातली. मौिखक परंपरेचे िलिखतात रूपांतर करणे आिण ती परपंरा सू ब  करणे 
ही त्यांची मोलाची कामिगरी आह.े सिवस्तर संशोधन करून त्यांनी िहदसु्थानी 
संगीताच्या ाकरणाची रचना केली. आिण १९०९ साली संगीत प ती या ंथाचा 
पिहला खंड कािशत झाला. याच्या जोडीला सतार, मृदगं आिण हाम िनयम यांच्या 
आकषर्क व मािहतीपूणर् पुिस्तकाही िनघाल्या. कु. क्लेमेन्ट दवेल, जी. बी. आचरेकर, 
कृष्णराव मुळे इत्याद नीही संगीताच्या ाकरणेितहासात्मक चचत भर घातली. 
पाि मात्य दशेांना भारतीय संगीताची ओळख करून दणे्याचा उ ेशाने १९१२ मध्ये 
वेस्टनर् इंिडयन िफलहाम िनक सोसायटीचीस्थापना झाली. काही भारतीय 
संगीतकारांनी युरोपीयन तज्ञांकरवी पा ात्य संगीताचे धड ेघेतले. 
एकोिणसा ा शतकाच्या मध्यास महारा ात िवकिसत झालेला एक जोमदार व 
समथर् सांिगितक कार म्हणजे ना संगीत, शा ीय आिण रंजक सगंीताचे अनोखे 
िम ण असलेला हा कार. या कराचे सामथ्यर् त्याच्या एकरूप होऊन जाण्याच्या व 
आत्मसात करण्याच्या क्षमतेत आह.े भाऊराव कोल्हटकर, बालगंधवर्, केशवराव 
भोसले, मास्टर दीनानाथ या आिण अशाच िकत्येक गायक नटांमुळे एक मुख 
सांगीितक वाह म्हणून ना संगीताचा उत्कषर् झाला. १९३१ साली बोलपटांचे 
आगमन झाले, तोपयत ना संगीत सतत वृि गत होत रािहले. 
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काही संस्थानांमध्ये बॅण्ड संगीताला मान्यता ा  झाली. तसेच ऑकस् ा वृंदसंगीतही 
लोकि य झाले. पंिडत िवष्णु िदगंबर, उस्ताद अब्दलु करीम यांनी आिण इतरांनीही 
जलशांमध्ये वृंदसंगीताचा उपयोग केला. १९३० पयत िहदसु्थानी ख्याल गायकीच्या 

मुख घराण्यांनाही महारा ात चांगलेच स्थैयर् लाभले होते. 
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नवी सांगीितक वा े 
पखवाज आिण तबला यासारख्या पारंपािरक वा ांमध्ये व्हायोिलन आिण पायपेटी 
यांची भर पडली. पुढे भारतीयांनी भात्याची पेटीही यु  केली. या दोन्ही 

कारच्या पे ा महारा ात कमालीच्या लोकि य झाल्या. बजो आिण िपयानो 
यासारखी पाि मात्य वा ेही वृंदसंगीतात तसेच िसनेसंगीतात वरचेवर उपयोगात 
आणिल जाऊ लागली. संगीताच्या सवर्च कारांवर कमीजास्त माणात वेगवेगळ्या 
घटकांचा भाव पडत होता. त्यापैकी १९२८ नंतर भारतात सहजी उपलब्ध 
झालेला. ामोफोन आिण ना  व िच पट संगीताचे ध्विनमु ण ह ेसांगता येतील. 
त्याचसुमारास भारतात आकाशवाणी क्षेपन सुरू झाले. आिण संगीताच्या क्षे ात 
न ा शैली व वाह यांचा पिरचय करून दणे्यात आकाशवानीने हातभार लावला. 
पण याहूनही मह वाची कामिगरी वृ प ांनी बजावली. मराठी आिण इं जी 
वृतप ांनी, एकोिणसा ा शतकात, वृ ांत आिण समीक्षा यांच्या ारे सुिशिक्षत व 
सुसंस्कृत वगार्ची- कलांच्या न ा आ यदात्यांची- अिभरूची भािवत केली.  
 
लोकि य संगीत 
लोकि य संगीताच्या अिस्तत्वाचा माग घेऊ गेल्यास तो सतरा ा शतकापयत 
जाऊन पोचतो. राजा िशवाजीच्या काळात पोवाडा या गीत काराला िवशेष उ ेजन 
िमळाले असावे असे मानण्यास जागा आह.े खुल्या मैदानात, जोषपूणर् व लयब  
रीतीने गायल्या जाणाऱ्या पोवा ात थोर पुरूषांची स्तुती आिण त्यांच्या 
शौयर्गाथांची वणर्ने असतात. पुढाऱ्यांच्या सामािजक कायार्चा गुणगौरवही असतो. 
बदलत्या काळानुसार पोवा ांच्या िवषयांची कक्षा िवस्तारत गेली आिण दषु्काळ, 
पेश ांचे होलीकोत्सव येथपासून तो गोवा-मुि  आंदोलन (१९५५) कवा संयु  
महारा  चळवळ(१९५६-६२) पयतच्या अनेक िवषयांवरील रचनांचा त्यात 
समावेश होत गेला. गायकांच्या उंच, खणखणीत, ख ा आवाजाच्या साथीला 
तुणतुणे आिण हलगी ही वा े असत. 
 
१८६० च्या सुमाराला लोकना ाचाच एक नवा कार- वग- चारात आला. वग 
हा एक वणर्नपर, लावणीगायन, नृत्य आिण भावी पण असंस्कािरत अिभनय यांनी 
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नटलेला संगीत कार आह.े उमा आिण बाबू सावळजकर ह ेवग सादर करणारे पिहले 
यशस्वी कलावंत मानले जातात. पुण्यात सुरू झालेल्या बोलपटां ारे महारा ाने एका 
झगमगीत युगात वेश केला. पुढे मंुबई ह ेभारताच्या िच पट उ ोगाचे मुख क  
बनले. एकाह र रचना असलेल्या इं सभा (१९३१) िच पटापासून तो एकही गीत 
नसलेल्या नौजवान (१९३१) िच पटापयत भारतीय िसनेसृ ीने संगीताशी 
असलेल्या आपल्या नात्याच्या िविवध बाजूंचे दशर्न घडवले. सवर्साधारपणे पौरािणक 
कथा व संगीत या क या मालावर िच पट सृ ीतील ायोिगकतेची उपजीिवका 
चालत आलेली िदसते. लता मंगेशकर या ितभावंत गाियकेच्या व इतरही 
पा र्गायकांच्या आगमनाने पा र्संगीतामुळे संगीताच्या क्षे ात गुणात्मक बदल घडून 
आला. भारतीय जनतेवरील िसनेसंगीताची िवलक्षण पकड हा एक अपूवर् चमत्कार 
आह ेह ेवेगळे सांगायला नकोच. 
 
१९३१ पासून महारा ात आणखी एक लोकि य संगीत कार रूढ झाला तो म्हणजे 
भावगीत, किवता िनव्वळ पाठ म्हणून दाखवण्याऐवजी ती सुरांवर गाऊन दाखवणे ह े
भावगीत गायनामागील त व आह.े भावगीत गायनाच्या िवकासाच्या वेगवेगळ्या 
टप्प्यांमध्ये ज्यांनी मोलाची भर घातली अशा ाितिनिधक गायकांमध्ये ी. जी. एन्. 
जोशी. जे. एल. रानडे, गजानन वाटवे, सुधीर फडके यांचा समावेश होतो. 
महारा ातील मेळा-गीतांचा उदय आिण हळूहळू होत गेलेला ऱ्हास यांचीही न द 
घेणे आवश्यक आह.े लोकांना परस्परांच्या जवळ आणण्याच्या व त्यांना 
ि िटशांिवरु  सुरु असलेल्या सं ामात सामील करून घेण्याच्या उ ेशाने लोकमान्य 
िटळकांनी लोकि य केलेल्या गणेशोत्सव आिण िशवजयंती समारंभातून मेळा-गीते 
िनमार्ण झाली. समूहनृत्ये/गायन, कवायती यांचा समावेश असलेल्या िविवध 
मनोरंजनपर कायर् मांचाच मेळागीते हाही एक भाग असे. 
 
आजच्या महारा ातील ह े सांगीितक दशृ्य म्हणजे परस्परांना सारख्याच भािवत 
करणाऱ्या अनेक श चा संप  िमलाफ आह.े पूव  कधीही संस्कृतीतील संगीतबा  
क्षे े संगीताच्या इतकी जवळ आिण तरीही इतकी दरू नव्हती! सांस्कृितक 
िवभाजनाच्या आिण कलात्मक एकात्मतेच्या िवरोधभासात्मक ि या एकाच वेळी 
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वाटचाल करीत आहते आिण म्हणूनच भिवष्यात समोर उभ्या ठाकलेल्या 
आव्हानाला आज जागरूक ितसाद दणे्याची गरज िनमार्ण झाली आह.े 
 
 
-अशोक रानड े
http://www.marathimati.com/Maharashtra/Sangeet_Ashok_Ranade
.asp 
 
मराठी माती 
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महारा ातील लोकसंगीत  
म न से च्या वेबसाईट वरून :  
 

स्तावना : 
मराठी संगीत नाटक ही मराठी रंगभूमीने जागितक रंगभूमीला िदलेली दणेगी आह,े 
असे मानले जाते. िवष्णुदास भावे यांनी मराठी रंगभूमीचा ीगणेशा केला तर संगीत 
नाटकाचा लौिकक अथार्ने ारंभ अण्णासाहबे िकल स्कर यांच्या संगीत शाकंुतल 
(१८८०) या नाटकाने झाला. त्यानंतर सौभ , रामराज्यिवयोग, ौपदी, िव ाहरण, 
शारदा, स्वयंवर, मानापमान, संशयकल्लोळ, एकच प्याला ...अशा संगीत नाटकांची 
परंपराच िनमार्ण झाली. १८८० ते १९३० हा संगीत नाटकांच्या आिण पयार्याने 
ना संगीताचा सवर् अथानी सुवणर्काळ होता. संगीत नाटकांच्या इितहासातील 
काळाचे टप्पे ह ेसमीक्षकांनी व अभ्यासकांनी पुढील माणे मानले आहते. 
िकल स्कर, दवेल काळ - १८८० -१९१० 
खाडीलकर, बालगंधवर् काळ - १९१० - १९३० 
अ े, रांगणेकर काळ - १९३० - १९६० 
गोखले, कानेटकर काळ - १९६० - १९८० 
 
नाटककार, संगीतकार, गायक-अिभनेते : 
अण्णासाहबे िकल स्कर, गोिवद बल्लाऴ दवेल, कृ. . खाडीलकर, राम गणेश 
गडकरी, मामा वरेरकर,आप्पा िटपणीस, वीर वामनराव जोशी, वसंत शांताराम 
दसेाई, . के. अ े, गोिवदराव टबे, स्वातं यवीर सावरकर, ी. कृ. कोल्हटकर, िव. 
सी. गुजर्र, िव ाधर गोखले, िव ाम बेडेकर, तात्यासाहबे केळकर, माधवराव 
पाटणकर, ह. ना. आपटे, माधवराव जोशी, मो. ग. रांगणेकर, िव. वा. िशरवाडकर, 
वसंत कानेटकर, नागेश जोशी, बाळ कोल्हटकर, पुरुषो म दारव्हकेर असे अनेक 
नाटककार आिण प रचनाकार संगीत नाटकांना िविवध कालखंडात लाभले. १९६० 
नंतर शांता शेळके यांनी ह े बंध रेशमाचे, धाडीला राम ितने का वनी, वासवद ा 
अशा काही संगीत नाटकांसाठी गीते िलिहली.  
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गायनाचायर् भास्करबुवा बखले, गोिवदराव टबे, मा. कृष्णराव, पं. राम मराठे, पं. 
िजत  अिभषेकी, छोटा गंधवर्, केशवराव भोळे असे िदग्गज संगीतरचनाकार 
(संगीतकार) लाभल्याने मराठी ना संगीत समृ  झाले. यातील त्येक 
संगीतरचनाकार स्वतः उ म गायक होते. िहदसु्थानभर मण करून संगीताचे ज्ञान 
आिण संस्कार त्यांनी आत्मसात केल्याने, त्याचे ितिबब ना संगीतात पडणे 
स्वाभािवक होते. उदाहरणाथर् मानापमान नाटकातील अनेक चाली बनारस, लखनौ 
तसेच पंजाब येथील उपशा ीय गायन कारांवर बेतलेल्या आहते. तसेच स्वयंवर 
मधील अनेक पद ेमूळ बंिदश वर आधारली आहते.  
 
 
ना संगीताचा िवचार करताना काही बुजुगर् गायक - कलाकारांचा उल्लेख अिनवायर् 
आह.े बालगंधवर्, भाऊराव कोल्हटकर, संगीतसूयर् केशवराव भोसले, मोरोबा 
वाघोलीकर, मा. दीनानाथ मंगेशकर, नानासाहबे जोगळेकर, शंकरराव सरनाईक, 
माधवराव वालावलकर, मा. अिवनाश, छोटा गंधवर्, भालचं  पढारकर, वसंतराव 
दशेपांड,े जयराम, जयमाला आिण कीत  िशलेदार, राम मराठे, साद सावकार, 
रामदास कामत, फैय्याज, काश घां ेकर, रजनी जोशी, मधुवंती दांडकेर, सुहािसनी 
मुळगावकर आदी कलाकारांनी आपल्या गायनाचे आिण अिभनयाचे अनेक रंग 
ना संगीताला िदले.  
 
दरम्यान अिभजात शा ीय संगीत गाणारे मोठे कलाकारही मैिफलीत 
ना संगीताचा समावेश करू लागले. उस्ताद अब्दलु करीम ख , सवाई गंधवर्, पं. 
भीमसेन जोशी, िहराबाई बडोदकेर, सरस्वती राणे, ज्योत् ा भोळे, पं. िजत  
अिभषेकी, छोटा गंधवर्, पं. राम मराठे, िवनायकबुवा पटवधर्न, मा. कृष्णराव, 
िनवृ ीबुवा सरनाईक, मा. दीनानाथ मंगेशकर, मािलनी राजूरकर अशी अनेक 
शा ीय गायकांची नावे सांगता येतील. ना संगीत सवर् स्तरांत लोकि य करण्याचे 
काम या कलाकारांनी केले.  
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ना संगीताच्या क्षे ातील वादक साथीदारांचा उल्लेख करणेही गरजेचे आह.े ऑगर्न, 
हाम िनयम, सारंगी, तबला, पखवाज, व्हायोलीन ही वा े ना संगीतासाठी 

ामुख्याने उपयोगात आणली जातात. बालगंधवाच्या काळात उस्ताद कादरबक्ष 
(सारंगी), उस्ताद िथरखव  (तबला) ह ेसाथीदार िस  होते. 
 
िविवध सांगीितक आकृितबंध : 
भारतीय संगीत परंपरेतील िविवध ससांगीितक आकृितबंध ना संगीतातून त्ययास 
येतात. ुवपद - धमारापासून ते गजल -कव्वालीपयत आिण भावगीतापयत ह े
वैिवध्य िदसते. ख्याल, तराणा,ठुमरी, कजरी, होरी, चैती, गजल, कव्वाली, लावणी, 
साकी, दडी, आयार्, अभंग, ीगीते असे अनेक कार ना संगीतातून मु पणे 
वापरलेले िदसतात.  
 
 
िकल स्करी नाटकांतील संगीतावर कनार्टकातील यक्षगानाचा भाव होता. 
महारा ातील कीतर्नपरंपरेचे व लोकसंगीताचे अंश ( दडी, साकी, लावणी), 
जयदवेांच्या गीतगोिवदाचे ितिबब, आिण शा ीय संगीताच्या मैिफलीत गायला 
जाणारा टप्पा हा कारही ना गीतांत वापरलेला िदसतो.  
 
ना संगीतामुळे वेगवेगळ्या रागांचा सार झाला. नाथ हा माझा (यमन), आनंद े
नटती (मल्हार), उगवला चं  पुनवेचा (मालकंस), कठीण कठीण िकती, पुरुष हदय 
बाई (यमनकल्याण), कटु योजना ही िवधीची (शंकरा), अनृतिच गोपाला (सूरदासी 
मल्हार), एकला नयनाला िवषय तो झाला (पहाडी), कृष्ण माझी माता (बागे ी), 
कोण अससी तू नकळे मजला (जोगकंस), खरा तो ेमा (पहाडी - मांड), गुरू सुरस 
गोकुळी (जयजयवंती), जय गंगे भागीरथी (कलावती), जय शकंरा गंगाधरा 
(अिहरभैरव), जयोस्तुते उषादवेते (दसेकार), झणी द े कर या (अडाणा), तळमळ 
अित अंतरात (सोहनी) अशी िकत्येक उदाहरणे सांगता येतील. यािशवाय अनेक 
संतरचना ना संगीत म्हणून वापरल्या गेल्या आिण िविवध रागांत त्यांची अनेक 
रूपे रिसकांच्या मनात ठसली. अवघाची संसार सुखाचा करीन (धानी), अगा 
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वैकंुठीच्या राया (भैरवी), अमृताहुनी गोड, दवेा धिरले चरण (भीमपलास), दवेा 
तुझा मी सोनार (जौनपुरी) या ना गीतांचा उल्लेख या संदभार्त करता येईल. 
 
ना संगीताचे अनेक वाह िविवध कालखंडांत िनमार्ण झाले, त्यांना रिसका य 
लाभला. िकल स्करी काळातील ना संगीतावर कीतर्न परंपरेचा भाव होता. 
घरगुती पण वास्तववादी अशी ही नाटके होती. िवषयही बहुधा पौरािणक असत. 
उदा. शाकंुतल, सौभ , ौपदी, सािव ी, मेनका, आशािनराशा, रामराज्यिवयोग, 
िविधिलिखत. त्यानंतर दवेलांच्या शारदा ने अितशय सोपी, सहज पण ासािदक पद े
ना संगीतात आणली. त्यात माधुयर् होते आिण िजव्हाळाही होता. िशवाय एक 
सामािजक भानही या पदांमध्ये होते. उदा. शारदा, संशयकल्लोळ, मृच्छकिटक या 
नाटकांतील रचना. कृ. . खािडलकरांची पद ेओजोगुणयु  आिण आदशर्वादी आहते. 
ह ेस्वयंवर, मानापमान, िव ाहरण, ौपदी, मेनका, ि दडंीसंन्यास यातील ना पद े
ऐकल्यानंतर लक्षात येते. सुभािषतांचे मोल यातील काही पदांना िमळाले, हहेी एक 
वैिशष्  मानावे लागेल. स्वकुलतारक सुता, मी अधना न िशवे भीती मना, शूरा मी 
वंिदले, ेमसेवा शरण, तव जाया नृपकन्या ही सुभािषतांची उदाहरणे होत. 
िकल स्कर, खाडीलकर, दवेल यांच्यापेक्षा िनराळा बाज गडकरी, सावरकर, वरेरकर, 
जोशी, रांगणेकर यांनी ना गीतांतून पुढे आणला. ना पदांची रचना अिधक 
का मय, सोपी, गायनानुकूल झाली. ना पदांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी 
झाली. हा बदल रिसकांनाही भावला. 
 
गंधव र काळातील ितभासंप  ना -संगीतकार पं. िजत  अिभषेकी यांनी 
मराठी संगीत नाटकातील संगीतात लक्षवेधक योग केले. ना पदांची अ-
िवस्तारक्षमता (िवस्ताराला अितरेकी वाव नसणारी बांधीव रचना) आिण स्वतं  
स्वररचना ( बंिदश वर आधारीत नव्ह ेतर स्वतं  चाली बांधल्या) ही वैिशष् े जपत 
अिभषेक नी ना संगीत आटोपशीर केले. भावगीतांचा सुंदर वापर (उदा. गदर् 
सभोती रानसाजणी, अथर्शून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा, सवार्त्मका सव रा,) 
तसेच अनवट रागांचा वापर (उदा. सालगवराळी, धानी, िबहागडा) त्यांनी 
ना संगीतात केला. शहािशवाजी, नेकजात मराठा, संन्यस्तखड्ग, क ार काळजात 
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घुसली, मेघमल्हार, मदनाची मंिजरी, मंदारमाला, जय जय गौरीशंकर, पंिडतराज 
जग ाथ, सुवणर्तुला, स्वरस ाज्ञी - ही संगीत नाटकांची सूची पािहली असता 
संगीतामुळे नाटक िकती उत्कट व भावी बनू शकते याचा त्यय आपल्याला येतो. 
 
 
अन्य मािहती : 
काही वेळा संगीत नाटकापेक्षा त्यातील पदांच्या ध्विनमुि कांनी रिसकांचे लक्ष वेधून 
घेतले. उगवला चं  पुनवेचा (बकुळ पंिडत), ऐसा मिहमा ेमाचा (रितलाल 
भावसार), काटा रुते कुणाला (अिभषेकीबुवा), गुलजार नार ही मधुबाला (वसंतराव 
दशेपांड)े, दान करी रे (रामदास कामत), ममर्बंधातली ठेव ही ( भाकर कारेकर), 
मधुमीलनात या िवलोपले (आशा भोसले), मानसी राजहसं पोहतो (ज्योत् ा भोळे) 
अशा ना पदांच्या ध्विनमुि का अितशय लोकि य झाल्या आिण आजही आहते. 
लोकि य ध्विनमुि कांची असंख्य उदाहरणे दतेा येतील.  
 
 
शाकंुतल, सौभ  या नाटकांच्या काळात नाटकांतील पदांची संया भरघोस होती. 
त्यामुळे नाटके रा भर चालत असत. बोलपटांच्या आगमनाने दोन-तीन तासांची 
कमरणूक सहज उपलब्ध झाल्याने संगीत नाटकांची गरज कमी होत गेली. तसेच या 
काळात संगीत नाटकाने बदलत्या काळाशी जुळवून घेणे नाकारल्याने ना संगीतही 
मागे पडत गेले. ना मन्वंतर या ना संस्थेच्या कुलवधू, आंधळ्यांची शाळा, 
भूिमकन्या सीता आदी नाटकांनी १९४० च्या दशकात काही बदल करून आटोपशीर 
ना संगीत रिसकांसमोर आणले. त्यांना उ म ितसादही िमळाला. पण बोलपटांचे 
आ मण इतके भावी होते की जवळपास १९६० - ६५ पयत ना संगीताला आिण 
संगीत नाटकाला डोकेही वर काढता आले नाही, ही वस्तुिस्थती आह.ेया िस्थतीतही 
संगीत नाटके सातत्याने सादर करणायार् काही िन ावान नाटक मंडळ चा उल्लेखही 
या क्षे ाच्या इितहासात होणे आवश्यक आह.े िकल स्कर नाटक मंडळी, गंधवर् नाटक 
कंपनी, लिलतकला, नूतन संगीत मंडळी, मराठी रंगभूमी, ना मन्वंतर, राजाराम 
संगीत मंडळी आदी नाटक मंडळ नी अनेकानेक संगीत नाटकांची िनिमती केली, 
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सवर्  या नाटकांचे योग केले, ितकूल पिरिस्थतीशी संघषर् करत संगीत नाटकांची 
व ना संगीताची परंपरा जपली. 
 
ना संगीताच्या िवचारात संयु  ना योगांचा संदभर्ही महत्वाचा आह.े 
लिलतकलाचे केशवराव भोसले आिण गंधवर् नाटक कंपनीचे बालगंधवर् यांच्या संयु  
मानापमान चा योग िटळक स्वराज्य फंडासाठी मुंबईत िदनांक ८ जुलै, १९२१ 
रोजी झाला. सायंकाळी साडसेात ते पहाटे अडीचपयत रंगलेल्या या योगाचे 
ितिकटाचे दर अडीच रुपयांपासून शंभरपयत होते. चार तासांत सवर् ितिकटे संपली 
होती. या अिभनव योगाची ितिकट िव ी त्या काळात धारवाडपासून 
कोलकत्यापयत तारेने झाली होती. पंधरा हजार तीनशे रुपये असे िव मी उत्प  या 

योगातून झाले. याच संचाचा संगीत सौभ चा सयंु  योग िदनांक २२ जुलै, 
१९२१ या िदवशी झाला. त्याचे उत्प  नऊ हजार रुपये झाले. संगीतसूयर् केशवराव 
भोसले यांच्या अकाली िनधनाने ह ेअिभनव योग बंद पडले.  
 
गायन आिण अिभनय या दोन्ह त तयार असणारे कलाकार ही आदशर् संगीत 
नाटकाची गरज आह.े चांगले संगीत नाटक िलिहणारे लेखक पुढे येणे आवश्यक आह.े 
ना संगीताला एक परंपरागत असे ि म व आह.े आधुिनकता िकतीही आली, 
तरी ह े ि म व अबािधत राहायला हवे. कारण ती आपली एकमेवाि तीय अशी 
परंपरा आह.े ना संगीताचे ि म व राखत, आजही अनेक ना संस्था, गायक-
अिभनेते कलाकार या क्षे ात िन नेे कायर् करीत आहते. ना संगीताला जगात तोड 
नाही.  
 
ना संगीताच्या वाहाने अनेक बदल अनुभवले. सारे संगीत कार सामावून घेत, 
स्वतःचे रंग त्यात िमसळून, आधुिनक काळाची आव्हाने स्वीकारत संगीत नाटक 
आिण त्यातील ना संगीताची वाटचाल आजही सुरू आह.े िनिमतीचा वेग मंदावला 
असला, तरी ना संगीताची लोकि यता आजही िटकून आह े आिण िटकून राहील 
कारण त्याचा पाया अिभजात संगीताचा आह.े 
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इंिजनीयर गच्या ितसर्या वष  कॉलेजमध्ये सेिमनार नावाचा एक टाईमपास 
करण्यासाठी िवषय असतो. आमच्या शाखेत हा िवषय कोणताही चालतो. तो 
तुमच्या शाखेतील पािहजे असे बंधन मुळीच नाही. त्याचाच फायदा घेत मला 
सगळ्यात आवडत्या िवषयाव मी सेिमनार िदला होता. आिण तोच िवषय इथे जमेल 
तसा मराठीत मांडण्याचा य  करतो आह.े तुम्हाला आवडले अशी आशा आह.े  
 
काही कथांच्या मते भारतीय संगीत ह े कुठल्यातरी दवैी श ीतून िनमार्ण झालेले 
आह.े असे म्हणतात की दवेानी संगीत थम शंकराला िशकवले आिण मग 
शंकरानी दवेी सरस्वतीला ते िशकवले. आिण ितथून पुढे मग संगीत नारदमुनी, 
गंधवर्, िक र, भरत आिण मारुती ांनी पृथ्वीतलावर आणले आिण त्याचा सार 
केला. शंकरानी थम रु िवणा िनमार्ण केली आिण त्याचा पाच मुखातून ’भैरव’, 
’िहडोल’, ’मेघ’, ’िदपक’ आिण ’ ी’ ा पाच रागांची िनिमतीही केली. ा रागांमध्ये 
पावर्तीने पण एका रागाची भर घातली आिण तो राग म्हणजे ’कौिशक’. 
 
अजून एका कथेनुसार शंकराने दवेी पावर्ती समोर नृत्य केले आिण त्यात त्याला 
बाकीच्या दवेांनी सु ा साथ केली. सरस्वती दवेीने िवणावादन केले, तर इं दवेाने 
बासरी वाजवली आिण दवेाने करताल वाजवला. तसेच दवेी ल मीने िवष्णू 
दवेांनी वाजवलेल्या मृदुगंाच्या तालावर नृत्य केले.  
 

ा कथांच्या ितिर  संगीताचा पिहला संदभर् साधारण इ.स.प.ू २००० ते १००० 
मध्य म्हणजेच वैिदक काळात सापडतो तो िविवध वा ांच्या स्वरुपात. साम 
वेदामध्ये उद , अनुद  आिण स्विरत ा तीन स्वरांचा उल्लेख आढळतो, ज्याचं्या 
पासुन पुढे अजून चार स्वर िनमार्ण होऊन स काची िनिमती झाली, तर ऋग्वेदात 
वीणा, वंशी(बासरी) आिण डमरुचा उल्लेख आढळतो. साधारण इ.स.पू. १००० ते 
इ.स. १००० काळात जित संगीत असा शा ीय संगीताचा कार अिस्त वात होता 
असे मानले जाते. बु  धमार्च्या आिण जैन धमार्च्या िभ ीप कात जित संगीताचा 
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उल्लेख तसेच ढोबळ स्वरुपात िवणेची िच ेही आढळून आलेली आहते. इ.स. ४०० 
च्या सुमारास महाकवी कािलदासाने अिभज्ञात शाकंुतलाची िनिमती केल्याचे 
सापडते आिण ा का ात शा ीय संगीताबरोबर घातलेली सांगडही िदसून येते. 
असे मानले जाते की रामायण आिण महाभारत ही दोन्ही महाका े साधारण 
इ.स.पू. ५०० ते इ.स. २०० दरम्यान िनिमली गेली. महाभारतात सात स्वरांचा 
उल्लेख आढळतो तर रामायणात लंकेचा राजा रावण हा िस  संगीतकार 
असल्याचे उल्लेख आहते. तसेच ा दोन्ही महाका ात समर संगांच्या वणर्नात 
भेरी, दुदंभुी, मॄदुगं, घट, डमडम, मु का, वीणा अशा िविवध वा ांचा उल्लेखही 
आढळतो.  
 
इ.स. ४०० ते ५०० च्या सुमारास भरताने संगीतावर िस  अशा 'ना  शा ' ा 

ंथाची िनिमती केली. हा ंथ भारतीय शा ीय संगीतावरील पिहला आिण मुख 
ंथ आह.े भरताने स कातील स्वरांना पिहल्यांदा नावे िदली. त्याच्या मते स्वर ह े

स्वतं  नसून सांिगतीक तुकडे आहते. िहद ू त वज्ञानानुसार ना  शा  ह े ना  
आिण शा ीय संगीतावरील मह वाचे पुस्तक मानले जाते. भरताच्या मुलाने 
म्हणजेच दि लाने 'दि लम' ा पुस्तकाची िनिमती केली. मातंग नावाच्या लेखकाने 
'बॄह ेशी' ा त्याच्या ८ ा शतकात िलिहलेल्या पुस्तकात थमच राग ा 
संकल्पनेचा उल्लेख केलेला आढळतो. ाच पुस्तकात तेव्हा चिलत असलेल्या सात 

ामजात चाही उल्लेख आढळतो.  
 
इ.स. ४०० ते ११०० ा काळात संगीताची भरपूर गती झालेली आढळून येते. 
असेही आढळून येते की कालांतराने जात चे एकि करण होऊन ६ मुख मूळ राग 
तयार झावाले. तसेच ा काळात संगीताच्या दोन मुख शाखा िनमार्ण झाल्या, 
उ र कवा िहदसु्थानी शाखा आिण दिक्षण कवा कनार्टक शाखा. 
 
maayboli :  
http://www.maayboli.com/node/18105 
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११ ा शतकात मुघलांच्या आ मणाच्या वेळेस शा ीय संगीतावर आधािरत 
बहुतेक पुस्तके संस्कृत भाषेत होती. मुघलांना त्यातील फारच थोड े कळले, तरी 
कालांतराने त्यांची भारतीय संगीतातील रुची वाढली. आिण त्याचाच पिरणाम 
म्हणून अनेक नवनिवन वा ांची आिण रागांची िनिमती मुघल संगीतकारांनी केली. 
संगीतावरील ठोस आिण शा ीय आधार मानला गेलेला ंथ म्हणजेच 'संगीत 
र ाकर' ाच काळात शारंगदवेाने िलिहला.  
 
एक आ यर्कारक गो  अशी की, जरी उ र भारतीय संगीतात बा  जगतातील 

भावाने बदल होत होते तरी कनार्टक संगीतावर त्याचा कुठेही पिरणाम िदसून 
आला नाही. आजही कनार्टक संगीत सादर करणारे गायक शतकांपूव  असलेल्या 
प तीतच सादरीकरण करताना आढळून येतात. दिक्षण भारतातील गायकांनी 
संगीताच्या शा ाकडे जास्त लक्ष िदले तर उ र भारतातील गायकांनी संगीताच्या 
स दयार्कडे जास्त लक्ष िदले. त्यामुळेच उ रेकडील गायकांनी अनेक उपलब्ध 
सुरावट पैकी स दयार्च्या दृ ीने सुरेल अशा सुरावट कडे जास्त लक्ष िदले आिण 
त्यातूनच संगीत कलेची िनिमती केली. 
 
१२ ा शतकाच्या सरुुवातीला िहद ू आिण मुघल ांच्यातील सततच्या यु ांमुळे 
उ र भारतीय संगीतावर बर्यापैकी पिरणाम झाला. ाच शतकाच्या शेवटी 'गीत-
गोिवद' ा िस  संस्कृत पुस्तकाची िनिमती जयदवे ा िस  किव-संगीतकाराने 
केली. ातील सुिनतांसारखे का  ह े ी कृष्ण, राधा आिण गवळण िवषयी आह.े ही 
का े जती संगीतावर बांधलेली होती आिण त्यांना बंध असे म्हणले जाई. हळूहळू 
उ रेकेडील स्थािनक भाषा - ज भाषा - ही भावना मांडण्यासाठी भावी ठरली. 
आिण ाच्या पिरणाम स्वरुप संस्कृत बंधांची जागा ज भाषेने घेतली. आिण ा 

ज भाषेन केलेल्या सादरीकरणाला ुवपद कवा ुपद अशी ओळख िमळाली.  
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मुघल भारतात िस्थर झाल्यावर त्यांनी भारतीय कला आिण संस्कृतीकडे लक्ष 
ायला सुरवात केली. जरी त्यांनी असंख्य िहदूनंा मुिस्लम होण्याची जबरदस्ती केली 

तरी संगीतावर मा  आ मण केले नाही तर भारतीय संगीताला सामावून घेतले 
आिण त्याला पिशयन लहजेा िदला.  
 
अल्लाउि न िखलजीच्या (इ.स.१२९६ ते १३१६) काळात संगीताला संिजवनी 
िमळाली. त्याच्या दरबारात हजरत अिमर खु ो हा एक अितशय ितभावान 
संगीतकार मं ी म्हणून कायर्रत होता. त्याने िनमार्ण केलेल्या अनेक सुरावटी आजही 

िस  आहते. त्याने तालाच्या संदभार्त पण बरेच योगदान िदले. पण त्याचा सवार्त 
मोठे योगदान ह े सतार आिण तबला ह े होय. अल्लाउ ीन िखलजीच्या दरबारात 
नायक गोपाळ हा अजून एक िथतयश संगीतकारही होता.. त्याच्या आिण अिमर 
खु ोच्या सांिगितक युगल बंदीच्या अनेक संदभर् सापडतात.  
 
१५ ा शतकात लोचन नावच्या लेखकाने 'राग तरंिगणी' ा ंथात थमच 
वगर्वारीचा उल्लेख केला. ा वगर्वारीला त्याने 'थाट' असे संबोधले. त्याच्या मते 
असे १२ थाट होते ज्यातून बाकीच्या रागंची िनिमती झाली. पंधरा ा शतकाच्या 
मध्यात जौनपुर (उ. .) संस्थानाचा राजा सुलतान हुसैन शरकी (इ.स. १४५८ - ८८) 

ाने ख्याल गायकीचा ारंभ केला तसेच त्याने जौनपुरी तोडी, िसधु भैरवी, रिसली 
तोडी, िसधुरा असे अनेक निवन राग सु ा बांधले.  
 
ग्वाल्हरेचा राजा मानिसग ाचेही नाव संगीत क्षे ात आदराने घेतले जाते. सध्या 

िस  असलेल्या ग्वाल्हरे घराण्याचा तो संस्थापक मानला जातो. तो स्वत: ुपद 
गायकीचा उ म सादरकतार् होता. त्याच्या कारिकद त ुपद गायकी बाकीच्या राज 
घराण्यात पण िस  झाली. त्याच्या दरबरात नायक बास्कू हा िस  ुपद गायक 
सु ा होता.  
 
१५ ा शतकाच्या शेवटी शा ीय आिण उपशा ीय संगीताच्या माध्यमातून भ ी 
रस संपूणर् उ र भारतात सामान्या जनतेपयत पोहोचला होता. १६ ा शतकात 
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स ाट अकबराच्या काळात(इ.स. १५५६ - १६०५) संगीत सव  स्थानावर 
पोहोचले असे म्हणतात. अकबर शा ीय संगीताचा भो ा होता. त्याच्या दरबारात 
अनेक नावाजलेले संिगतकार, गायक नोकरीस होते. तानसेल, बैजु बावरा ह े
त्यातीलच काही र े. तानसेनाची कीित ऐकून अकबर त्याला िदल्लीला घेऊन गेला 
आिण त्याला राज गायकच्या पदावर स्थान िदले. ाच काळात पं. दामोदरदास 
आिण पं. ंकटमखी ा दोन िस  संगीततज्ञांनी अनु मे "संगीत दपर्ण" आिण 
"चतुरदडंी कािशका" ा ंथातून रागांच्या वग करणा संदभार्त अजून िव ेषण 

कािशत केले.  
 
औरंगजेबाच्या कारिकद त लयास जाऊ लागलेल्या शा ीय संगीताला स ाट 
मुहम्मद शहाच्या कारिकद त(इ.स. १७१९ - ४८) पुन्हा एकदा संिजवनी िमळाली. 
त्यानी जीवनाचा ज्या काराने आनंद घेतला त्यावरून त्याच्या समकालीन लोकांनी 
त्याला मुअहम्मद शहा रंिगला अशी पदवी दऊे केली. त्याच्या दरबारात सदारंग 
आिण अदारंग ही बंधंूची जोडी होती. ा दोघांनी िमळून सवर्सामांन्याना भुरळ 
घालतील अशा शेकडो रचना तयार केल्या. त्यानीच ख्याल गायकी ीया व 
पुरुषांना िततक्याच ताकदीने िवस्तार करता येईल अशा कारे बदलली. नमूद 
करण्यासारखी एक गो  अशी की जरी त्यांनी ख्याल गायकीत बदल केला तरी ते 
स्वतः ामुख्याने ुपद गायकच रािहले. ुपद गायकीच्या पाठोपाठ आलेली ख्याल 
गायकी ही शा ीय परंपरेला धरुन आिण त्या काळात पूरक अशीच ठरली.  
 
ि टीशांच्या काळात संगीत जवळपास लोपच पावले होते, पण प.ं िवष्णू नारायण 
भातखंडे आिण प.ं िवष्णू िदगंबर पलुसकर ा दोन िदग्गजांनी त्याचे पुनरु ीवन 
केले. पं. भातखंडनी ह े िव ान होते. त्यांनी भारतभरातून उपलब्ध असलेल्या सवर् 
चीजा, सुरावटी एक  करुन त्या नोटेशन च्या स्वरुपात कािशत केल्या, ज्याचा 
संगीत ेम ना खूप उपयोग झाला. पं. पलसुकर ह े महान कलाकार होते. त्यांनी 
दशेभर वास करुन शहरात आिण मो ा गावात संगीत िव ालयांची स्थापना 
केली. ा दोघांनी तयार केलेली नोटेशन प ती सोपेपणा आिण सहजतेमुळे आज 
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दशेभर वापरली जाते. ा दोन ीमत्वांचे नाव त्यांच्या संगीत क्षे ातील महान 
कायार्मुळे भारतीय संगीताच्या परंपरेत नेहमीच आदराने घेतले जाईल. 
 
maayboli : 
http://www.maayboli.com/node/18136 
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Mayboli Himscool part 3 
 
भाग २ - http://www.maayboli.com/node/18136 
 
ख्याल -  
हा शब्द मूळ फारसी भाषेतून आला आह.े ाचा अथर् कल्पना कवा िवचार असा 
आह.ेपुरातन काळात धृपद गायकी ही अिधक लोकि य होती. आिण त्यामुळे ती खूप 
वरच्या दजार् त पोहोचली होती. सवर् खानदानी घराण्यात जवळ जवळ दीड दोनशे 
वषार्पूव  पासून धृपद गायकीची प त चिलत होती. साधारणपणे पंधरा ा 
शतकात जौनपूरच्या सुलतान हुसेन शराकीने ख्याल गायकीचा आरंभ केला असे 
समजले जाते. इ.स. १७१९ ते १७४० च्या दरम्यान मुघल बादशहा मोहम्मद 
शहाच्या दरबारात सदारंग आिण अदारंग नावाचे दोन गुणी गायक होते. त्यांनी 
हजार  ख्यालांची रचना केली. त्यातले िकत्येक ख्याल आजही गायले जातात. ांनी 
रचलेल्या ख्यालांचे वैिशष्  म्हणजे त्या रचनेत त्यांचे नाव हमखास सापडते. 
सदारंग ह े त्यांचे उपनाव होते.त्यांचे खरे नाव न्यामात खाँ असे होते. ख्याल 
गायाकीचा जोरदार चार त्यांच्या िशष्यांनी केला आिण शे सव्वाशे वषार्च्या 
अवधीत ख्याल गायाकीचा अमाप चार झाला. िदल्लीचे सु िस  तानारासाखाँ, 
ग्वाल्हरेचे बड ेमोहम्मद खाँ, हद्द,ू हस्सू खाँ ह ेसवर् ख्याल गाणारे िस  आिण गुणी 
गायक होते. िवलंिबत ि ताल, ितलवाडा, झुमरा आिण आडाचौताल इ. तालांमध्ये 
बड ेख्याल गायले जातात. 
ख्याल गायनात बडा ख्याल व छोटा ख्याल असे दोन कार आहते. बडा ख्याल 
अत्यंत िवलिम्बत लयीत गायला जातो आिण छोटा ख्याल जलद गतीने गायला 
जातो. साधारणतः चौदा ा शतकात हजारात अमीर खु ो ने कव्वालीच्या 
आधारावर छो ा ख्यालाची रचना केली असे म्हटले जाते. छो ा ख्यालात 
बोलताना व तयारीच्या ताना अिधक माणात घेतल्या जातात. छोटे ख्याल शक्यतो 
तु ि ताल, तु एकताल आिण झपताल मध्ये गायले जातात. 
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धृपद -  
हा एक वीररस धान गीतांचा कार मानला गेला आह.े केव्हापासून धृपद या 

काराची िनिमती झाली कवा चार झाला ह ेिनि तपणे सांगणे कठीण आह ेपण 
ग्वाल्हरेच्या राजा मानािसह तुंबर याने ा कारास खूपच लोकि यता िमळवून 
िदली. आिण त्यानंतर या गायकीचा चार संपणूर् दशेात झाला. अकबर बादशहाच्या 
कारिकद त धृपद हा गायनाचा कार अत्यंत उंच िशखरावर पोहोचला होता. 
अकबराच्या दरबारात तानसेन सारखे िव ान ुपदगायक पण होते. 
धृपदमध्ये बांधलेल्या रचनेचे का  ह े उ  तीचे असते. पूवर्कालीन धृपद रचनेत 
अस्ताई, अंतरा, संचारी आिण आभोग असे चार भाग असत. पुढे पुढे धृपद गायनात 
फ  दोनच म्हणजे अस्ताई व अंतरा असे िवभाग रािहले. धृपदात तालाला िवशेष 
मह व िदले जाते व गायकी कारात आलाप व बोलातानांना जास्त मह व असते. 

ा कारात ताना फारश्या घेतल्या जात नाहीत. परंतु जेव्ह ा घेतल्या जातात त्या 
सवर् गमक यु  असतात. धृपद गीत ईशस्तवन, यु ातील परा म कवा परमे राची 
लीला इ.चे वणर्न आधाळून येते. ात शृंगार रसांच्या रचना िचतच आढळून 
येतात. खंडारबानी, नोहारंबानी, डागुराबानी आिण गोबरहारबानी अशी ा 
गायकीचे चार मुख घराणी होती. 
जो राग गायचा असेल त्याची आलापी नोम तोम या शब्दांचा आधार घेऊन सुरात 
केली जात असेल आिण त्यातून संपूणर् रागाचा िनयमानुसार अिवष्कार केला जात 
असे. नोम तोम करते समयी कुठलाही ठेका धरला जात नसे. आलापी संपल्यानंतर 
त्या रागातले एक तालब  गीत गायले जात असे आिण त्यातच दपु्पट, ितप्पट, आड, 
कुवाड इ. लय चे आकषर्क कार करून गीताची समा ी केली जात असे. धृपद 
गायकीतील मुख्य ताल म्हणजे चौताल, सुराफा ा, तेवरा, झंपा इ. जशी जशी 
ख्याल गायकीला लोकि यता िमळत गेली तशी तशी धृपद गायकीला उतरती कळा 
लागली.  
 
धमार - 

ा काराला होरी अथवा होळी असेही म्हटले जाते. फाल्गुन मिहन्यात येणार्या 
होलीकोत्सावातील वणर्न ा कारामध्ये असते. धमार तालात ही गीते म्हणली 
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जातात. म्हणून ा गीत काराला धमार ह ेनाव िदले आह.े धामाराची गायकी पण 
धृपद सारखीच साधारणपणे असते. परंतु ा मध्ये बोला अंगाचा िवशेष उपयोग 
केला जातो. धृपद माणेच हा कार धीरगंभीर व जोषपूणर् असतो. गमकयु  
बोलताना हा या काराचा मह वपूणर् भाग आह.े ा मध्ये ताना घेत नाहीत. 
आधुिनक ख्याल गायक होरी गीत दीपचंदी कवा ि ताला हल्ली गाऊ लागले आहते. 
अशा गीतांना क ी होरी आिण धमार तालामध्ये धृपदच्या अंगाने गायलेल्या होरीला 
धमार कवा प ी होरी म्हणले जाते.  
 
टप्पा -  
गुलाब नबी शोरी या गायकाने ा गीत काराला काशात आणले. ते पंजाबमध्ये 
येउन रािहले होते.पंजाबी भाषा ा गीत काराला अिधक उपयु  आह ेह ेजाणून 

ा भाषेत त्यांनी टप्पा ा गीत काराची रचना केली. टप्पा गीत ह े अगदी 
थो ाशा शब्दामध्ये रचले जाते. त्येक शब्दांच्या मध्ये मध्ये तानांच्या लडी 
गुंफलेल्या असतात. जेव्हा ा छो ा छो ा आकषर्क ताना घेतल्या जातात तेव्हा 

ोते अवाक होऊन ते ऐकतात. टप्पा गायकाचा गळा खूप तयार आिण तरला 
असावा लागतो. साधारणपणे ह े गीत शृंगाररसात रचलेले असते. गळा तयार 
करण्यासाठी िव ाथ्याना थमत: टप्पा िशकवण्याची था अमलात होती. 
टप्प्यामध्ये ए िविश  कारचा ठेका लावण्याची प त आह.े ि तालाचे नेहामीचे 
वजन बदलून ठेका लावण्याची रीत अमलात आणतात. जाभाषा, िहदी आिण 
बंगाली भाषेत रचले गेलेले आहते. अनेक टप्पे पण चिलत आहते. लखनौ आिण 
बनारसच्या बाजूला टप्पा िवशेष गायला जातो. 
 
ठुमरी -  
लखनौचा बादशहा वाजीद अलीशाहने शंभर वषार्पूव  ा काराला ोत्साहन दऊेन 
िवशेष लोकि य केले. हा बादशहा स्वत: एक उत्कृ  गायक होता आिण त्याने 
'अख्तारिपया' ा उपनावाने ठुमरीच्या अनेक रचना केल्या. ठुमरी हा एक शृंगार रस 

धान आिण भावना पूणर् गीताचा कार आह.े ा गीत शब्द थोडचे असतात परंतु 
या शब्दांना आकषर्क प तीने गाउन त्या मधील आशय स्प  करणे आिण भावपूणर्ता 
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िनमार्ण करणे ह े िवशेष मह वाचे आह.े ठुमरी िवशेष करून खमाज, िपलू, ितलंग, 
दसे, ितलककामोद, काफी, भैरवी इ, िविश  हलक्या फुलक्या रागातच गायली 
जाते. ाच्यामध्ये गाताना रागाचे काटेकोर बंधन पाळावे लागतेच असे नाही. ा 
मध्ये अत्यंत मधुर, आकषर्क स्वरासमुदाय व नाजूकशा सुरेल हरकती ारा शब्दांना 
िविवध ढंगाने ोत्यांसमोर मांडणे ही िवशेष मह वाची बाब आह.े ख्याल गायक 
ठुमरी आकषर्क िरत्या सादर करू शकतीलच असे नाही. लखनौ व बनारस ही दोन 
शहरे ठुमारीसाठी िस  आहते. बंगालमध्ये ठुमरी िवशेष लोकि य आह.े आजकाल 
ठुमरीचा चार सवर् दशेभर झाला आह.े पंजाबातल्या वैिश पूणर् गायकीचा भाव 
ठुमारीवर पडल्याने पंजाबी ढंगाची ठुमरी असा एक कार पण चारात आला आह.े 
 
भजन - 

ाचीन काळी मीराबाई, कबीरदास आिण सूरदास आिद संतांनी िलिहलेल्या भ ीपर 
का  रचना िभ  िभ  रागात गायल्या गेल्यामुळे भजन हा कार अिस्त वात 
आला. िनरिनराळ्या छंदामध्ये ही गीते रचलेली असल्यामुळे िविभ  तालात ती 
गायली जात. िकत्येक गायक भजन रागदारीमध्ये गाता तर काही त्याला आकषर्क 
चाल लावून म्हणत. ठुमरी गायक जेव्हा भजन म्हणतात तेव्हा त्याला हलक्या 
फुलक्या संगीताचे स्वरूप ा  होते. भजन गायकी कोणत्या स्वरूपाची असावी ा 
साठी काही खास िनयम तर नाहीत पण एवढे मा  न ी म्हणता येईल की ते एक 
ई रभ ी संबंधी गीत असावे. भजन ह े एक शब्द धान गीत आह.े त्यामुळे 
सहािजकच त्यात गायकीपेक्षा शब्दांना अिधक ाधान्य िदले जाते.  
 
गजल - 
उदूर् कवा फारसी भाषेतील ह ेएक शृंगार रस धान गीत आह.े या मध्ये शब्दांना 
िवशेष मह व िदले जाते. त्यामुळे तो शब्द धान गीताचा कार आह.े गजल 
गाण्यासाठी एखा ा आकषर्क चालीची आवश्यकता आह.े साधारणत: त्याचे अंतरे 
एका पध्दतीनेच गाियले जातात. ा मध्ये लौिकक अथवा पारलौिकक ेमिवषयक 
बाबीचे वणर्न केलेले असते. सामान्य रागातील परंतु आकषर्क चालीमध्ये गाजला 
गाियली जाते. दीपचंदी, दादरा, रुपक आदी तालांमध्ये ही ामुख्याने गायली जाते. 
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गाण ं
 
'काल संध्याकाळी घरी नव्हतात का? फोन उचलला नाही, मोबाईलही बंद होता' 
ताईचा किचत ािसक श्◌ान्. 'अरे हो, आम्ही यूके ला गेलो होतो,' मी म्हणाले 
कवा 'या रिववारी दसुरं काही ठरवू नका ओडी आह,े' असं मी मुलांना बजावते. यात 

यूके म्हणजे ि टन नसून उल्हास कशाळकर ह े े  गायक व ओडी म्हणजे आऊटडोर 
ुटी नव्ह े तर कार दादरकर यांचं तरुण, सश  गाणं! मैफल ना जाऊन आिण 

रेिडओवरची संगीतसभा ऐकून आपलं कलाकारांशी स्वरमै ेय जुळतं आिण मग 
त्यांना अशी टोपण नावं िमळतात.  
'गाणं गाणं गाणं! कंटाळा आला, अिर  मेलं' असं वातावरण सुदवैाने आमच्या घरी 
नव्हतं. काम करता करता आई छंदोब  किवता लयीत म्हणत असे. 'आलोचना' या 
वा यीन मािसकाचे सहसंपादक सुहास बापट आमचे शेजारी. ते सुंदर पेटी वाजवत. 
त्यांच्या घरी बऱ्याचदा माझा मु ाम असे. ग्वाल्हरे घराण्याचे बुजुगर् गायक 
यशवंतबुवा जोशी ह ेमावशीचे यजमान. त्यांच्या गुरूपौिणमला आम्ही आवजूर्न जात 
असू. घराजवळच दादर-माटंुगा कल्चरल सटर सुरू झालं आिण ितथल्या दजेदार्र 
कायर् मांमुळे श्◌ा◌ुती िदवसिदवस तृ  व त  होऊ लागल्या. रेिडओवर सकाळी 
साडसेातला संगीतसिरता कायर् म असे. त्यामुळे आरोह-अवरोह, थाट, पकड ह ेशब्द 
ओळखीचे झाले व शा ीय संगीत ऐकण्याची आवड जोपासली गेली.  
पुढे अनेक वषानी ऑिफस व घर वास कमी झाला व संध्याकाळी साडसेहाला घरी 
पोहोचू लागले. तशी शा ीय संगीत िशकण्याची उमीर् स्वस्थ बसू दईेना. शुभदा 
पावगी यांचं मागर्दशर्न िमळू लागलं. बाईंना गजाननबुवा जोशी, शुभदा पराडकर व 
उल्हास कशाळकर अशा िदग्गजांचं सकस गुरुबळ लाभलेलं. त्यामुळे स्वरलगाव, 
लयकारी अितशय ठाशीव व त्ययकारी. ग्वाल्हरे तसेच इतर घराण्यांचा, बंिदश चा 
अभ्यास पंिडत िव. रा. आठवले यांच्याकड ेजाऊन केलेला. मग त्यांच्याकड ेगाणं◌ं 
िशकणं हा संप  करणारा अनुभव ठरू लागला.  
 
अलंकार व पलटे या पायऱ्या पार करून मी 'यमन'च्या उंबर ाशी पोचले. एकीकडे 
तानपुरा वाजवायचा, ि तालाची लय सांभाळून मुखडा उचलायचा, बाईंनी 
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म्हटलेल्या आलापीशी सुसंगत स्वररचना म्हणायची अशी ि स्थळी या ा अवघड 
वाटे. कधी ताल चुके, स्वत:चे आलाप आठवताना तानपुरा थांबे तर कधी सूर दगा 
दईे. 'सूर-ताल ह ेगाण्याचे आई-बाप आहते. एक जरी नसेल तरी मूल नीट मोठं होईल 
का? चल पुन्हा म्हण.' असं बाई बजावत. रागात वादी-संवादी स्वरांचं स्थान 
अबािधत रािहलं पािहजे. यासाठी त्या दक्ष असतात. 'सोसायटीतल्या सगळ्या 
मुलांना बोलावून खाऊ ायचा पण स्वत:च्या मुलांना िवसरायचं असं करतो का 
आपण? तसं वादी-संवादी ही त्या रागाची अपत्यं. त्यांना दलुर्क्षून कसं चालेल?' असा 
खडा सवाल त्या िवचारतात. त्यामुळे नवीन राग सुरू केला की आधी वादी-संवादी 
स्वर लक्षात ठेवायची सवय आपसूकच आम्हाला लागली.  
 
अलैया िबलावल, हमीर ह े व  राग समथर्पणे मांडणं आव्हान असलं तरी त्यातलं 
स दयर् आम्हाला उमजू लागलं. धृपदातील सखोल, अथर्गभर् का रचना म्हणताना 
पिव  भाव मनात रूजू लागतात. कोमल धैवत हा स्वर भैरव व भैरवी या दोन्ही 
रागांमध्ये असला तरी त्याचा पोत (टेक्स्चर) दोन्ही रागात िभ  आह,े ह ेजाणवलं 
आिण मन िस्तिमत झालं. भूप, यमन ह े तर काय ाथिमक राग, तसे सोपेच असं 
मनात ठाम होतं. पण ितलवाडाच्या ठाय लयीत अितपिरिचत असलेले भूपचे आलाप 
असा काही ऋिषतुल्य धीरगंभीर स्वरजागर घेऊन आले की डोळ्यात पाणीच आलं. 
आपल्या बुजुगानी सखोल अभ्यासाने समृ  केलेली ही स्वरसंपदा दक्षतेने 
सांभाळायला पािहजे, त्याची हळेसांड होता कामा नये. ही जबाबदारीची भावना 
मनात दढृ होऊ लागली.  
 
शा ीय संगीत स्वतं पणे गाण्याइतके तयारीचे गायक आम्ही कदािचत होणारही 
नाही. पण आता मैफलीत गाणं ऐकताना स दयार्च्या सू म जागा जाणवतात. संथ 
आलापीतील शु  व कोमल स्वर, रागात वारंवार येणारे स्वरसमूह ओळखता येतात. 
तालाचा अंदाज येतो. केदार, ललत ह ेराग तर 'आम्ही आहोत की इथे' अशी सलगी 
दतेात. त्यामुळे शा ीय संगीत ऐकणं हा खरोखर ीमंत अनुभव ठरतो...  
 
--- मंिजरी जमद ी 
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गृहपाठ 
 
बडा ख्याल आिण धृपद यांच्या िसडी िमळवून त्या ऐका ात. तसेच काही बैठक ना 
जाऊन बडा ख्याल आिण धृपद ऐकावेत. बडा ख्याल आिण ुपद ह ेतासाभराचे 
असल्यामुळे नेटवरून ऐकण्यापेक्षा ह ेजास्त बरे.  एकच ख्याल दोन दोन तीन तीनदा 
ऐकावा. त्यातल्या काळा माणे बदलणार् या लयीचा नीट कानोसा घ्यावा. दपृदाचे 
बारकावे समजून घ्यावेत. नोमतोम, लयकारी समजून घ्यावे. 
 
ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, तराना आदी कार खाली िदलेल्या िलक्स अनेकदा ऐकून 
समजून घ्यावेत. 
 
ठुमरी : िगिरजा दवेी 
http://www.youtube.com/watch?v=otXNrO4LK9I 
 
ठुमरी : उस्ताद बड ेगुलाम अली खां 
http://www.dailymotion.com/video/xlvjo9_naina-more-taras-gaye-
thumri-ustad-bade-ghulam-ali-khan_music 
 
ठुमरी : रसूलन बाई 
http://vimeo.com/28159132 
 
ठुमरी : बेगम अख्तर 
http://www.desivideonetwork.com/view/l6a29yewi/begum-akhtar-
073-thumri-mitwa-maane-na-re-part-01/ 
 
ठुमरी : शतरंज के िखलाडी 
http://www.youtube.com/watch?v=MZ7KYyg3gEo 
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ठुमरी : शोभा गुटूर् 
http://www.youtube.com/watch?v=tOYpBF_UCb0&feature=related 
 
ठुमरी :बाबुल मोरा : भैरवी : पं भीमसेन जोशी 
http://www.youtube.com/watch?v=jzc4y3Z_Zik 
टप्पा : िस े री दवेी 
http://www.youtube.com/watch?v=k6jvasbUv-c 
 
टप्पा : मािलनी राजुरकर 
http://www.youtube.com/watch?v=x3g_0acblsM 
 
होरी : पं च ुलाल िम  
http://www.youtube.com/watch?v=bgyrScI3T5c 
 
होरी : अ नबाई 
http://www.youtube.com/watch?v=6Kau7QA_I2s&feature=results_v
ideo&playnext=1&list=PLC0F058C6AE8FCD78 
 
दादरा : बेगम अख्तर 
http://www.youtube.com/watch?v=GJNPxXMaE3o 
 
दादरा : कृष्णा भ  
http://www.youtube.com/watch?v=TBjsl8wzZP8 
 
दादरा : हिर साद चौरिसया 
http://www.youtube.com/watch?v=wXznRVrRUpE&feature=related 
 
तराना : उस्ताद सरहगं ( अमीर खु ो यांचा अतराना) 
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http://www.youtube.com/watch?v=yi1eLCsdg0k 
 
तराना : िकशोरी आमोणकर 
http://www.youtube.com/watch?v=GJnjyN-n_zE 
 
 
कजरी :  
http://www.youtube.com/watch?v=Z9wNAm_WOaQ 
 
कजरी : सावनी शडे 
http://www.youtube.com/watch?v=wlV2-O8AmX4 
 
चैती धून : उ. िबिस्मल्ला खां साहबे 
http://www.youtube.com/watch?v=FqSHtrODI38 
 
चैती : िनमर्ला दवेी 
http://www.youtube.com/watch?v=MaWUmkhfYoI 
 
चैती : अजय च बोत  / परवीन सुलताना 
http://www.youtube.com/watch?v=85T9zsazXWo&feature=related 
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संगीत कानसेनच्या सहापैकी  पाचवा भाग इथेच सपंतो 
 
पिहल्या भागात आपण ध्वनी, स्वर आिण तुी पािहल्या. त्यातल्या 
िनवडक ुत ना सूराचा दजार् िमळालेलं पािहलं.  
 
दसुर् या भागात आपण अलंकार, ताना, आलाप, पलटे, गमक पािहले. 
भारतीय शा ीय संगीताच ं इतरांपासनू वेगळेपण दाखवणारा हा भाग 
होता. 
 
ितसरा भागात राग, थाट रागांगप ती यांवर आपण चचार् केली. यात 
आपण राग म्हणज ेकाय आिण रागांची ओळख कशी वाढवावी ते पािहलं.  
 
चौथ्या भागात आपण ताल, लय, ठेका आिण सगंीताचं नातं पािहलं. 
कोणतंही संगीत ह ेताल आिण लयीच्या आधारािशवाय अपूणर्च रहातं.  
 
पाच ा भागात पािहला संगीताचा इितहास. ख्याल, ठुमरी, पुद,  
जाती, बंध, होरी, चैती, कजरी, टप्पा, लोकसंगीत अशा असखं्य 

कारांनी ए सुंदर सगंीत आपल्याला जागोजागी भेटतं. आपले मूड अनंत. 
तसे संगीताचे कारही करोखरच अनंत. 
 
सहा ा भागात आपण पाहणार आहोत संगीतातली घराणी, संगीतकार, 
तानसेन ते भीमसेन. आिण आजच्या आणी पुधच्या िपढीतली र .े 
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राठी भाषा, सािहत्य आिण संस्कृती यांना 
इंटरनेटवर मानाचे स्थान असावे या 
उ ेशाने अनेक संस्था आिण ी आज 
काम करत आहते. ई सािहत्य ित ान 

त्यातलीच एक. नेटाक्षरी ह े किवतांचे ई 
सा ािहक, ई स्टाप ह े िवनोदाला वािहलेले ई 
िनयतकािलक, दगुर् दगुर्ट भारी ही महारा ातील दगुर् 
िकल्ल्यांची मािहती दणेार्या ई पुिस्तकांची मािलका, 
स्वरनेटाक्षरी ह े मराठीतले पिहले ऑिडओ ई 
िनयतकािलक, मराठी कसे िलहावे, ई पुस्तक कसे 
बनवावे आदी ई लिनगची साधने, बालनेटाक्षरी ह े
मुलांसाठी िनयतकािलक आिण आजवर िस  
झालेली अनेक ई पुस्तके अशा आजवरच्या सुमारे 
िदडशे काशनांचा पल्ला ई सािहत्य ित ानने 
गाठला आह.े लाखभर वाचकांपयत ही काशने 
पोहचतात.   

संगीत कानसेन हा सहा भागांच्या ई 
लिनगचा वास खास भारतीय शा ीय संगीताची 

ओळख मराठीतून करून दणे्याचा 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 

 


