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अनुक्रमणिका 

णनिेदन 
 

भरतमुनी प्रिीत ‘‘नाट्यशास्त्र’’ हा गं्रथ ‘‘नाट्यशास्त्र’’ या कलेववर्षयीचा अत्यतं महत्वपूिण गं्रथ 
मानला जातो. या शास्त्रातला तो प्राचीन गं्रथ असला तरी त्याचे महत्व आजही सवणमान्य आहे. नाट्य आवि 
संगीत या िोन कला आज वभन्नवभन्न मानल्या जातात. म्हिूनच गद्य नाटकाचंी परंपरा रंगभमूीवर वनममाणि 
झाली आवि ववकवसतही झाली. परंतु जुन्या परंपरेनुसार संगीत हे नाट्याचे एक आवश्यक अंग मानले 
जाते. स्वतः भरतमुनींनी ‘‘गीवत ही खरोखर नाट्याची शय्या म्हिजे ववश्ातंीस्वरूप आधार आहे असे 
म्हितात. गीत आवि वाद्य याचंा सुवववहत प्रयोग केला तर नाट्यप्रयोगाची कसलीवह हानी होत नाही’’ असे 
म्हटले आहे. म्हिून भरताचे नाट्यशास्त्र या प्राचीन गं्रथातून प्राचीन भारतीय संगीताचेही शास्त्रशुद्ध स्वरूप 
समजण्यास साहाय्य होते.  
 

भरताच्या या नाट्यशास्त्राचे योग्य आकलन होण्यासाठी भट ट अवभनवगुप्ताची अवभनव भारती टीका 
हाच एकमेव गं्रथ आज उपलब्ध आहे. कै. रामकृष्ट्ि कवी यानंी अवभनव भारती टीकेसह अत्यतं 
अभ्यासपूवणक या नाट्यशास्त्राचे संपािन केले. त्यानंी चार भागात ते संपावित केले असले तरी त्यातील 
चौथ्या भागाचे संपािन प्रकृतीच्या अस्वास्थामुळे पुरेशा काटेकोरपिे त्यांना करता आले नाही. या चौथ्या 
भागात सुमारे सहा अध्यायात संगीताचे वववचेन आहे. परंतु त्यात संपािकाचं्या प्रकृतीच्या कारिामुळे बरीच 
अशुद्धता रावहली. श्ी. कवी याचं्या वनधनानंतर बडोिा येथील पवंडत पिेशास्त्री याचं्याकडे त्यातील िोर्ष िूर 
करण्याचे काम सोपवले गेले. परंतु तेही काम पुरेशा साधनाचं्या अभावी तसेच राहून गेले.  

 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ससं्कृती मंडळाने नाट्यशास्त्राच्या २८ व्या अध्यायाचे मराठीत भार्षातंर 

करण्याचे काम श्ी. चैतन्य पाडूंरंग िेसाई या संगीततज्ञाकडे सोपववले होते. परंतु त्याचेंवह अकाली वनधन 
झाल्यामुळे तेही काम पुरे होश शकले नाही. मंडळाने नंतर हे काम डॉ. ग. ह. तारळेकर याचं्याकडे 
सोपववले. ते महत्वपूिण काम डॉ. तारळेकर यानंी पवरश्मपूवणक पूिण केल्यामुळे आज हा गं्रथ वववहत 
स्वरूपात प्रकावशत होत आहे. डॉ. तारळेकर यानंी अवतशय अभ्यासपूिण रीतीने या २८ व्या अध्यायाचे 
संपािन करून हा गं्रथ वजज्ञासू वाचकासंाठी उपलब्ध करून विला. त्याबद्दल मडंळ त्याचें मनःपूवणक 
आभारी आहे. अभ्यासू संगीतपे्रमी वाचक या गं्रथाचा यथोवचत उपयोग करतील, असा मंडळाला ववश्वास 
वाटतो.  
 

 द. मा. णमरासदार 

 अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ. 
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अनुक्रमणिका 

प्रस्तािना 
 

प्राचीन भारतीय संगीताचे शास्त्रवववहत स्वरूप जािण्यासाठी भरतमुवनप्रिीत नाट्यशास्त्र हाच 
सवांत जुना गं्रथ सध्या तरी उपलब्ध आहे. नाट्याचे सागंोपागं विणन करिे हा प्रधानहेतु जरी या महान 
गं्रथाचा असला तरी संगीत हे नाट्याचे आवश्यक अंग असल्याने त्याचेही शास्त्र सागंिे क्रमप्राप्त होते. 
भरतमुवन म्हितात– “गीते प्रयत्नः प्रथमस्तु कायणः शय्या ंवह नाट्यस्य विस्न्त गीवतम् । गीतेऽ वप वादे्यऽ वप च 
सम्प्रयुके्त नाट्यप्रयोगो न ववपविमेवत ।।” (बडोिा आ. भाग ४ श्लोक ४३६) या श्लोकाचा आशय असा– 
“गीताच्या बाबतीत प्रथम प्रयत्न करायला हवा. गीवत ही खरोखर नाट्याची शय्या म्हिजे ववश्ातंी स्वरूप 
आधार आहे असे (ववद्वान) म्हितात. गीत तसेच वाद्य याचंा सुयोग्य प्रयोग केल्याने नाट्यप्रयोगाला हावन 
पोचत नाही. ” नाट्यशास्त्राचे सुव्यवस्स्थत आकलन होण्यासाठी भट्ट अवभनवगुप्ताचंी अवभनव भारती टीका 
हीच केवळ एकमेव साधन आहे. स्वगीय रामकृष्ट्ि कवव यानंी अत्यंत पवरश्मपूवणक हस्तवलवखते वमळवनू 
अवभनवभारतीसह नाट्यशास्त्र संपावित केले. ते बडोिा येथील गायकवाड ओवरएंटल सीरीजमध्ये ४ भागातं 
प्रकावशत झाले आहे. पवहल्या भागात अध्याय १ ते ७ (सन १९२६), िुसऱ्या भागात अध्याय ८ ते १८ (सन 
१९३६). वतसऱ्या भागात अध्याय १९ ते २७ (सन १९५४) आवि चौथ्या भागात अध्याय २८ ते ३७ (सन 
१९६४) याचंा समावशे आहे. प्रकृतीच्या अस्वास्थामुळे श्ी. कवव यानंा चौथ्या भागाचे सपंािन व्यवस्स्थतपिे 
करता आले नाही. या भागात अध्याय २८ ते ३४ यामध्ये संगीताचे प्रवतपािन आहे. गायक-वािक याचें 
गुििोर्ष सागंिारा भाग वगेळा अध्याय म्हिून घेतल्याने या आवृिीत अध्यायसंख्या ३७ झाली आहे. श्ी 
मनोमोहन घोर्ष यानंी संपावित केलेली, नाट्यशास्त्राचे मळू संस्कृत श्लोक असलेली आवृवि वि एवशयावटक 
सोसायटी, कलकिा, यानंी १९५६ मध्ये प्रकावशत केली. श्ी. घोर्ष यानंी मूळ संस्कृत पाठ असलेल्या काशी 
आवृवि आवि वनिणयसागर आवृवि याचंावह वनिेश तळटीपामंध्ये पाठभेि म्हिनू केला आहे. या आवृिीत 
गायक-वािक गुििोर्ष विणन हा भाग ३२ व्या अध्यायात, म्हिजे धु्रवाध्यायामध्ये शवेटी केला असल्याने 
अध्यायाची सखं्या ३६ झाली आहे व तीच योग्य आहे. बडोिा आवृिीचा पवहला भाग िुर्ममळ झाल्याने त्याची 
िुसरी आवृवि प्रकावशत झाली आहे व तसेच इतरही सवण भाग िुष्ट्प्राप्य झाल्याने संपूिण नाट्यशास्त्राचे 
अवभनवभारतीसह पनुः प्रकाशन करण्याचा बडोिा येथील गायकवाड ओवरएटंल सीरीजचा प्रयत्न चालू 
आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे कायण धारवाड येथील सेवावनवृि संस्कृतचे श्ेष्ठ पवंडत के. कृष्ट्िमरू्मत याचेंकडे 
सोपववले गेले आहे. यावशवाय उज्जवयनी येथील कावलिास अकािमी द्वारा नाट्यशास्त्राचे आंग्ल 
अनुवाियुक्त प्रकाशन करण्याचे काम चालू असल्याचे समजते.  

 
बडोिा आवृिीच्या ४ थ्या भागात संपािक श्ी. कवव याचं्या प्रकृतीच्या कारिामुळे बरीच अशुद्धता 

रावहली आहे. क्ववचत त्रुवटत स्वरूपही आढळते. श्ी. कवव याचं्या वनधनामुळे या ४ थ्या भागाचे सुयोग्य 
संपािन करण्याचे काम बडोिा येथील पवंडत पिेशास्त्री याचेंकडे सोपववण्यात आले. पि श्ी. कवव यानंी 
वमळवलेल्या अनेक हस्तवलवखतापंैकी एकाचीही प्राप्ती न झाल्याने मुद्रि प्रतीतील िोर्ष िूर करण्याचे काम 
राहून गेले आहे.  

 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ससं्कृवत मंडळाने नाट्यशास्त्राच्या २८ व्या अध्यायाचे मराठीत भार्षातंर 

करण्याचे काम श्ी. चैतन्य पाडुंरंग िेसाई या संगीतज्ञाकडे सोपववले होते. परंतु त्याचं्या अकाली मृत्यूमुळे 
त्यानंी हाती घेतलेले कायण अपुऱ्या स्स्थतीतच रावहले. नंतर सावहत्य संस्कृती मंडळाने हे काम माझ्याकडे 
सोपववले आवि श्ी. िेसाई याचें अपुरे हस्तवलवखत त्याचं्या वटप्पिासंह माझ्याकडे पाठववले. स्वगीय िेसाई 
माझे सस्न्मत्र असल्याने ही जबाबिारी मी स्वीकारली.  
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नाट्यशास्त्राचा काळ सामान्यपिे विस्तपूवण ३०० ते विस्तउिर २०० असा ववद्वान मानतात. काही 
ववद्वान हा काळ वि. पू. ५०० पयंतही नेतात. संगीत ही प्रायोवगक कला असल्याने वतच्या प्रयोगात्मक 
अवस्थेत पवरवतणन होिे ही गोष्ट स्वाभाववक आहे. अगिी ढोबळ उिाहरि द्यावयाचे झाले तर रससंख्येचे 
िेता येईल. भरताने रस ८ मानले आहेत. ‘शातं’ या ९व्या रसाचा समावशे त्यानंी विलेल्या कावरकेत नाही. 
या कावरकेत ‘शातं’ या रसाचाही समावशे करून रससंख्या ९ असल्याची कावरका ही नंतर भट्ट उद्भट यानंी 
प्रववष्ट केली आहे असे मानण्याला जागा आहे. महाकवव कावलिासाने आपल्या ववक्रमोवणशीय या 
नाटकातील ३ ऱ्या अंकाच्या प्रारंभीच्या भागात भरतमुनींनी आठ रस असिारा नाट्यप्रयोग अप्सराचं्याद्वारा 
संपन्न केल्याची मावहती वमळते. यावशवाय ६ व्या अध्यायातील १० वी कावरका ‘रसाभावाः’ इत्यािी हीही 
काही ववद्वान प्रवक्षप्त मानतात. यामुळे भरतमुवनप्रिीत मूळ नाट्यशास्त्रात भर पडली असिे सहज शक्य आहे.  

 
अवभनवशप्त हे कावश्मरी पंवडत वि. उ. १० व्या शतकात होशन गेले. ते अनेक शास्त्रपारंगत 

असल्याने नाट्यशास्त्रावरील त्याचं्या टीकेचे महत्त्व असाधारि आहे. पि अत्यंत महत्त्वाच्या 
ववर्षयप्रवतपािनात क्ववचत वनममाणि झालेल्या त्रुटीमुळे ते प्रवतपािन कळण्यामध्ये अडचि उत्पन्न होते. वशवाय 
मूळ नाट्यशास्त्रकाल आवि अवभनवगुप्ताचंा काळ यामध्ये वकत्येक शतकाचंी िूरी असल्याने एवढ्या 
िीघणकाळातं संगीतात काही बिल झाला नसेल असे म्हिता येत नाही. मतंग (वि. उ. ७ व े८ व ेशतक) 
याचं्या बृहदे्दशी या गं्रथातं त्यानंी नाट्यशास्त्रातील जावतगानाची मावहती िेशन नंतर रागगायनाचे सववस्तर 
विणन केले आहे. त्यानंी रागगायनाचे विणन प्रथम आपिच केले असल्याचे म्हटले आहे. [(बृ. श्लो. २७९) 
मतंगाने मागण व िेशी हा भेिही संगीताच्या बाबतीत सावंगतला आहे.)] 

 
श्ी. िेसाई याचं्या अपऱु्या हस्तवलवखताचा उपयोग करून मी मुद्रिप्रत तयार केली. त्यानंी 

स्वीकारलेले पाठभेि घेशन मी भार्षातंर केले आहे. ही पाठिुरुस्ती त्यानंी काही थोड्या हस्तवलवखताचं्या 
आधारे सुचववली आहे.  

 
बडोिा आवृवि असिाऱ्या नाट्यशास्त्रातील २८ ते ३४ या अध्यायातं भरतमुनींनी जो सगंीतववर्षयक 

ववचार माडंलेला आहे त्याचे थोडक्यात स्वरूप असे–२८ व्या अध्यायात श्वुतवनिशणनासह स्वरववचार 
पूिणपिे माडूंन मग १८ जातींचे विणन विले गेले आहे. प्राचीन काळात संगीताला ‘गाधंवण’ हा शब्ि योजलेला 
आढळून येतो. गाधंवण विे हा सामविेाचा उपविे मानला गेला आहे. बौद्ध जातककथा आवि जैनगं्रथ, 
पुरािे, रामायि व महाभारत ही आर्षण काव्ये यातं संगीताला गाधंवण हा शब्ि योजलेला आहे. महाभारत आवि 
बौद्ध व जैन गं्रथातं गाधंवणविेामध्ये गायन, वािन आवि नतणन या वतन्हींचा समावशे केलेला आहे. खारवलेचा 
वशलालेख (वि. उ. २ रे शतक) रूद्रिामनचा वशलालेख (वि. उ. २ रे शतक) तसेच समुद्रगुप्ताची 
स्तंभप्रशस्स्त (वि. उ. ४ थे शतक) यातही गाधंवण हा शब्ि संगीत या अथी योजलेला आहे. मध्यकालामध्ये 
‘गीत, वाद्य आवि नृि या वतन्हींना वमळून संगीत म्हटले जाते’ अशी संगीताची पवरभार्षा केली आहे (उिा. 
संगीत रत्नाकर १·२१). २९ व्या अध्यायातं जातींचा रसदृष्टीने प्रयोग सागूंन विण, अलंकार, वीिा इत्यािी 
ववर्षयी मावहती विली आहे. ३० व्या अध्यायात वशं (बासरी) बद्दलचे वववचेन आहे. ३१ व्या अध्यायात ताल 
आवि लय याचंा सागंोपागं ववचार सावंगतला आहे. ३२ वा अध्याय हा ‘धु्रवाध्याय’ होय. धु्रवाचे लक्षि 
सोिाहरि िेशन ३३ व्या अध्यायात गायक-वािक गुििोर्षाचंी चचमाण केली आहे. ३४ वा अध्याय म्हिजे 
वाद्याध्याय असून त्यातं मृिंगावि अवनद्ध वाद्याचें ववस्तृत ववचारि केले आहे. कलकिा आवृविमध्ये 
अध्यायाचंी संख्या संगीत ववर्षयाच्या दृष्टीने २८ ते ३३ अध्याय अशी ६ होते. गायक, वािक गुििोर्ष ३२ व्या 
अध्यायाच्या अखेरीस वर्मिले आहेत.  



 
 

अनुक्रमणिका 

भरताने गाधंवमाणचे लक्षि – ‘गाधंव ं वत्रववधं ववद्यात् स्वरतालपिात्मकम्’ असे विले आहे. अथमाणत 
यानुसार गाधंवण हे स्वर, ताल आवि पि (शब्ि) याचें समस्न्वत गानस्वरूप होय. ते तारायुक्त 
वीिावाद्यामंधून वनममाणि झालेले आवि अनेक वाद्याचंा आश्य असिारे असेही म्हटले आहे – ‘यिु तन्त्रीकृतं 
प्रोकं्त नानातोद्य– समाश्यम्’। ‘आतोद्य’ म्हिजे वाद्य. गाधंवमाणच्या वरील व्याख्येत स्वर हा प्रधान असून, 
ताल साम्यासाठी उपकारक असतो. पि म्हिजे शब्ि या िोन्हींना आधारभतू होय. नाट्यशास्त्रानंतरच्या 
िवतलाचं्या गं्रथात गाधंवमाणची व्याख्या पढुीलप्रमािे विली आहे – 
 

पिस्थस्वरङ्गातरस्तालेन सुवमतस्तथा । 
प्रयुक्तश्चावधानेन गान्धवणमवभधीयते॥३॥ (िविलम्–३) 

 
या श्लोकाचा आशय असा–‘शब्िाचं्या आश्याने केलेल्या स्वरसमूहाची योजना ज्यात तालाने योग्य रीतीने 
मापली जाते आवि अवधानपूवणक प्रयुक्त केली जाते ते गाधंवण म्हटले जाते’ ‘अवधान म्हिजे सुयोग्य अशी 
बुद्धी इत्यािींची योजना. वचिाची एकाग्रता ही गानवसद्धीस आवश्यक आहे हे िविलाचें म्हििे अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे. नारिीय वशके्षमध्ये गाधंवमाणची व्युत्पवि अशी विली आहे– 
 

गेवत गेयं वविुः प्राज्ञा धेवत कारुप्रवािनम् ॥ 
ववेत वाद्यस्य संजे्ञन गाधंवणस्य ववरोचनवमवत ॥१२॥ (नारिीय वशक्षा १.४.१२). 
 
नारिाने गाधंवण या शब्िाचे जे वरील व्युत्पवि वनिशणन केले आहे त्यानुसार ‘गा’ म्हिजे गेय, ‘ध’ 

म्हिजे कारुप्रवािन आवि ‘व’ म्हिजे वाद्य असा बोध होतो. या श्लोकावरील भट्ट शोभाकराच्या टीकेत ‘गा’ 
शब्िाने गान वनिर्मशत होते, ‘ध’ याने वैविकाचे प्रवािन आवि ‘व’ याने वािन वनिर्मशत होते असे वववरि 
वमळते. ‘प्रवािन’ या शब्िाने कौशल्यपूवणक अशी हाताच्या बोटाचंी योजना त्याने सावंगतली आहे. 
अवभनवगुप्तानंी ‘गा’ं, ‘वाच’ं धारयवत ही युत्पवि गाधंवण या शब्िाचंी सावंगतली आहे. ही वाचा म्हिजे गान-
स्वरूपाची वािी होय. नाट्यशास्त्रात ‘गंधवांचे ते गाधंवण’ म्हिजेच गधंवांच्याकडून प्रयुक्त होिारे ते गाधंवण ही 
व्युत्पवि विलेली आहे. गाधंवण शब्िातील रेफाने वाद्य झकवा काकुप्रवािन वनिर्मशत होते असेही एक वववरि 
वमळते. कारू या ऐवजी या वववरिातं काकु हा शब्ि वमळतो. काकु म्हिजे नािाचा पवरिामकारक असा 
बिल.  
 

गाधंवमाणचे जे तीन घटक-स्वर, ताल आवि पि याचं्याववर्षयी भरतमुवनकृत ववचाराचंा परामशण 
काहीशा सकें्षपाने पुढे िेत आहे – 
 

स्वरववचारात – स्वर, ग्राम, मूच् ण्ना, तान, स्थान, वृिी, शुष्ट्क, साधारि, विण, अलंकार, धातु, 
श्ुती यती आवि जाती याचंा समावशे आहे. हा ववर्षय २८ ते ३० अध्यायात वमळतो. ३१ व्या अध्यायात 
तालासंबंधी ववशरे्षतः प्राचीन मद्रक, अपरातंक इत्यािी ७ गीते, त्याचं्या ताल योजनेची मावहती विली आहे. 
पि म्हिजे गद्य आवि पद्य अशा िोन प्रकारचे होय; गद्य म्हिजे अवनबद्ध आवि ्ंिोबद्ध पद्य वनबद्ध होय. 
३२ व्या अध्यायात जे धु्रवाववधान आले आहे. त्यात शब्िाचे साथण स्वरूप महत्त्वाचे आहे. कारि धु्रवागानात 
गेय काव्याचा अथण हा गेयतेप्रमािेच महत्त्वाचा असतो. अवनद्ध वादे्य याचें ३३ व्या अध्यायात वमळिारे विणन 
नाट्यप्रयोगाच्या सफलतेसाठी आवश्यक होते, कारि नटाचं्या हालचाली होत असताना सुयोग्य असे 
मृिंगवािन केले जात असे.  



 
 

अनुक्रमणिका 

आता स्वरववर्षयक सवण तपशील जािनू घेशया – स्वर – श्ुवत, ग्राम आवि मूच् ण्ना–मतंगाने 
बृहदे्दशीत सामविेापासून स्वर वनममाणि झाले असे ववधान केले आहे. सामगानातील स्वरसप्तक अवरोही आहे. 
ते सध्याच्या स्वरसप्तकारच्या पवरभारे्षप्रमािे म ग री स नी ध प असे सागंता येते. गाधंवमाणचे स्वरसप्तक आरोही 
होते. म्हिनू भरताने र्षड ज ऋर्षभ, गाधंार, मध्यम, पञ्चम, धैवत आवि वनर्षाि असे ७ स्वर सावंगतले आहेत. 
श्ुतींच्या योगाने त्याचें चार प्रकारचे स्वरूप होते. ते म्हिजे वािी, संवािी, अनुवािी आवि वववािी असे 
होय. ज्या िोन स्वराचं्यामध्ये नश आवि तेरा श्ुतींचे अंतर असते ते परस्पर संवािी होत. या संवािी 
स्वराचं्या जोड्या र्षड ज ग्रामामध्ये स-म, स-प, री-ध आवि ग-नी या होत. वािी म्हिजेच अंश स्वर होय. 
मध्यम ग्रामातही अशा तऱ्हेनेच स्वरसंवाि असतो फक्त स-प या ऐवजी प-री असा संवाि असतो. ज्या िोन 
स्वराचं्यामध्ये वीस श्तूींचे अंतर असते ते वववािी होत. उिाहरिाथण री-ग आवि ध-नी. रावहलेल्या 
स्वराचं्यामध्ये अनुवाि असतो. ग्राम म्हिजे सात स्वराचंा समूह होय. भरताने मूळ २ ग्राम म्हिजे सप्तके 
सावंगतली आहेत. पुरािातं आवि आरं्षकाव्यातं जो गाधंारग्रामाचा वनिेश आहे त्याचा भरताने उल्लखेही 
केलेला नाही. याला िोन कारिे संभवतात. एक म्हिजे नाट्याच्या पवरिामकारकतेसाठी तो भरताला 
अनुकूल वाटला नसावा. िुसरे कारि असे की या ग्रामाची जी श्वुतव्यवस्था मध्यकालातल्या संगीतववर्षयक 
गं्रथातं आढळते ती मध्ये संवाितत्त्वाच्या बाबतीत उिीव विसून येते आवि याच महत्त्वाच्या कारिामुळे हा 
ग्राम प्रचारातून लुप्त झाला असावा. भरताने विलेली ग्रामसंकल्पना संवाितत्त्वावर आधारलेली आहे. 
र्षड जग्राम हा र्षड जस्वरापासून सुरू होतो तर मध्यमग्राम हा मध्यमापासून सुरू होतो. ही िोन मूलभतू 
स्वरसप्तके भरताने विलेल्या गाधंवणशास्त्रात पायाभतू मानली आहेत. भरताच्या संवािकल्पनेतील मावहती 
होण्यासाठी त्याने सावंगतलेल्या श्ुवत-स्वर याचं्या संबधंाचे ज्ञान कळून घेिे आवश्यक आहे. यासाठी त्याने 
श्ुवत-वनिशणन हा प्रयोग सावंगतला आहे, तो असा-िोन सवण बाबतीत सारख्या असिाऱ्या वीिा र्षड्ज-
ग्रामात लावायच्या. त्यातंील एक म्हिजे चलवीिा मध्यमग्रामात लावायची म्हिजेच पञ्चमाचा एक श्वुत 
अपकर्षण करायचा. म्हिजेच री आवि प यामध्ये मध्यम संवाि स्थावपत करायचा. िुसऱ्या म्हिजे अचल 
वीिेतील पञ्चमामध्ये आवि री-प संवाि केल्यामुळे जो पञ्चम वमळतो त्यामध्ये फरक विसून येतो. हा पञ्चम 
अचल वीिेतील पञ्चमापेक्षा थोडा उतरलेला आहे. हे कळल्यामुळे हा जो नािातला फरक त्यालाच श्ुवत ही 
संज्ञा भरताने विली आहे. अशा तऱ्हेने चलवीिेमध्ये पनु्हा एकिा अपकर्षण केल्याने चलवीिेतील गान्धार हा 
अचलवीिेतील ऋर्षभाशी वमळून जातो. यावरून ऋर्षभ आवि गान्धार यामधले अंतर िोन श्ुतींचे होते. 
पुन्हा असाच अपकर्षण केल्याने चलवीिेतील ऋर्षभ अचलवीिेतील र्षड्जाशी एकरूप होतो. यामुळे स आवि 
री यामधील अंतर तीन श्तुींचे आढळते. पनु्हा एकिा असाच अपकर्षण केल्यावर चलवीिेतील र्षड्ज 
अचलवीिेतील वनर्षािाशी एकरूप होतो. याप्रमािे जी ग्रामव्यवस्था वनममाणि होते ती पढुीलप्रमािे – 
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या श्वुत वनिशणनावरून प्रत्येक ग्रामातील श्ुतींची संख्या बावीस ही कळते. भरताने संवािासाठी 

िोन स्वराचं्यामध्ये नश आवि तेरा या श्ुतींचे अतंर सावंगतले आहे. असे असताही मध्यम आवि वनर्षाि 
यामध्ये नश श्ुतींचे अंतर असल्याने म-वन ही जोडी संवािी म्हिून न िेता भरताने अनुवािी म्हिून का 
विली हे जािून घेिे महत्त्वाचे आहे. कारि पुढे मध्यकालातील संगीत शास्त्रात तसेच पुढील काळातील 
संगीतप्रचारात म-वन संवाि मान्य झालेला आहे. संवािी स्वराचं्या बाबतीत नश झकवा तेरा श्ुतींचे अंतर 



 
 

अनुक्रमणिका 

असिे तसेच ते िोन्ही स्वर सम श्ुवतक असिेही आवश्यक आहे असे अनुमान नाट्यशास्त्रात विलेल्या या 
संवािीस्वराचं्या जोड्यावरून काढता येते. वशक्षा गं्रथात (पाविवनवशक्षा श्लो. १२ नारिीया वशक्षा-१·८·८) 
चतुःश्ुवतक स्वर हे वैविक स्ववरतापासून, वत्रश्ुवतक स्वर अनुिािापासून आवि वद्वश्ुवतकस्वर उिािापासून 
उत्पन्न झाले असे सावंगतले आहे. हे कारि समश्वुतकत्वाच्या मुळाशी विसते. संवािी स्वराचं्यालक्षिात 
समश्ुवतकत्वही आवश्यक असल्याचे मतंगाने (बृहदे्दशी प.ृ १४) आवि अवभनवगुप्तानंी (नाट्यशास्त्र, बडोिा 
भाग ४ प.ृ १७) सावंगतले आहे. भरताने विलेल्या वववािी स्वराचं्या लक्षिावरून गान्धार हा ऋर्षभाचा आवि 
वनर्षाि हा धैवताचा वववािी आहे हे मत भरताला अवभपे्रत होते असे म्हिता येते. मतंगाने (बृहदे्दशी पृ. १६) 
वववािी स्वराचंा प्रयोग िेशन हे ववशि केले आहे. ऋर्षभाच्या जागी गान्धार झकवा गान्धाराच्या जागी ऋर्षभ 
प्रयुक्त केल्यास जातीच्या रंजक आववष्ट्काराला हानी पोचते असे तो म्हितो. वववािी स्वर शत्रूसारखा 
असल्याने त्याचा प्रयोग अल्प असतो असे अवभनवगुप्त म्हितात. वववािी स्वराचें स्वरूप पाश्वणिेवाने 
संगीतसमयसारात (पृ. ६ श्लो. ९-१०) सावंगतले आहे ते असे–वववािी स्वर अल्प योजावा झकवा तो 
प्रच््ािनीय अथवा लोप्य करावा. स्वराला थोडा स्पशण करिे म्हिजे प्रच््ािन व तो सपूंिणपिे न योजिे 
म्हिजे लोप होय. मध्ययुगीन संगीतशास्त्रामध्ये रंजकतेसाठी वववािी स्वराचा अल्पप्रयोग मान्य होता असे 
विसून येते.  
 

श्ुवत हा शब्ि श्ु म्हिजे ऐकिे या धातूपासून वनष्ट्पन्न झाला आहे. कानाने ऐकू येिारा नाि म्हिजेच 
श्ुवत असे म्हटल्यास ही नािसंख्या खूपच होश शकते. असे असता भरताने ही संख्या बावीसच का मानली 
हे मागे सावंगतलेल्या श्वुतवनिशणन प्रयोगाद्वारे कळू शकते. श्ुवत व स्वर यामंधील फरक अवभनवगुप्ताने 
पुढीलप्रमािे सावंगतला आहे– ‘‘श्ुतींच्या जागी आघात केल्यावर उत्पन्न होिाऱ्या नािाने प्रभाववत झालेला 
अनुरिन स्वरूपाचा स्स्नग्ध मधुर नाि म्हिजे स्वर होय’’ हे ववशि करायचे म्हिजे तारेवर श्ुतीच्या स्थानी 
आघात केल्यावर पवहल्या क्षिी उत्पन्न होिारा अनुरिनरवहत नाि म्हिजे श्ुवत आवि तोच अनुरिनयुक्त 
सातत्य असलेला मधुर नाि तो स्वर. शाङ्गणगिेव ही श्ुवत आवि स्वर यातंील फरक याप्रमािेच स्पष्ट करतो. 
भरताने श्तुींचे ववधान वीिेच्या बाबतीत केले आहे. म्हिून अवभनवगुप्त म्हितात की श्ुती या वीिेमध्येच 
उपयुक्त होत. श्वुतवनिशणन वीिेच्या द्वारे स्पष्ट होते. वर श्ुवत आवि स्वर यातंील फरक सागंताना श्ुवतस्थान 
हा शब्ि आला आहे. त्याचा अथण त्या त्या स्वरातंील जी अंवतम श्ुवत त्या स्थानी केलेला आघात असा 
समजला पावहजे. िोन स्वराचं्या मध्ये जे श्तु्यतंर भरताने सावंगतले आहे त्यानुसार श्ुवतस्वरूपाने वनष्ट्पन्न 
होिारा नाि हा स्वराप्रमािे संगीतोपयोगी असिे हे भरताला अवभपे्रत होते की नाही यासंबधंी वनवश्चत ववधान 
करता येत नाही. तसेच श्ुती या जरी स्वरसंबद्ध आहेत तरी स्वराचें धमणववशरे्ष श्ुतींच्या बाबतीत विसून येत 
नसल्याने श्ुतींचा उपयोग स्वराचे स्वरूप वनवश्चत होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. कारि अनुरिनत्व हे 
स्वराला माधुयण आििारे महत्त्वाचे साधन आहे. मतंगाने श्ुतींच्या संख्येबाबत ववववध मते वनिर्मशत केली 
आहेत. श्ुती या अनंत आहेत असेही एका आचायांचे मत त्याने विले आहे. पि ववचार करून बवुद्ध पवरपुष्ट 
झालेल्या ववद्वानाचं्या मताने श्ुवतसंख्या सप्तकातं २२ मानिे हेच योग्य असा त्याचा आशय विसतो. या 
बाबतीत अहोबल या पवंडताने म्हटले आहे– ‘‘ऐकू येिे यावरून श्वुत या स्वरापेक्षा वगेळ्या आहेत असे 
म्हिता येत नाही. ज्या श्वुत त्या त्या रागाचें स्वरूप वनममाणि करण्यात कारिीभतू होतात त्याचें स्वरस्वरूपच 
होय. ज्याचंा असा उपयोग होत नाही त्याचं्या बाबतीत श्ुवत ही संज्ञा मानिे योग्य आहे’’ यावरून 
भरतानंतरच्या काळात काही शतकानंी श्तुींचे संगीतोपयोगी स्वरूप शास्त्रात मान्य केले गेले असे 
म्हिण्यास आधार वमळतो.  
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भरताने सात स्वराखेरीज िोन अवधक स्वर मानले आहेत ते म्हिजे–अंतरगाधंार आवि 
काकलीवनर्षाि हे होत. गाधंार आवि वनर्षाि हे िोन्ही वद्वश्ुवतकस्वर आहेत. त्याचें चतुःश्वुतकस्वर वनष्ट्पन्न 
झाल्यास त्यानंा अंतर ग आवि काकली वन या संज्ञा भरताने विल्या आहेत. पि त्यांचा उपयोग मयमाणवित 
असून त्यानंा अंश स्वरूप प्राप्त होत नव्हते. ‘अंतर स्वराचा संयोग हा नेहमी आरोहात व तोही थोड्या 
प्रमािात करावा. केव्हाही अवरोहात करू नये. जर त्याचा असा थोड्या झकवा जास्ती प्रमािात केला तर 
असा अतंरस्वर जातीचे रंजकत्व आवि श्ुवत याचंा नाश करेल.’ या िोन स्वराचंा प्रयोग भरताने विलेल्या 
वनयमाप्रमािेच व्हायला पावहजे असा संकेत पढुील काळात प्रचारात रावहलेला नाही. श्ुतींच्या संबधंामध्ये 
आिखी एक संज्ञा पुढे मध्यकाळात मान्यता पावलेली विसते. वतचा ववचार करण्यापूवी अंतरस्वराचंी 
कल्पना कशी वनममाणि झाली असेल हे भरताच्या एका मचू् ण्नेची िोन प्रकारे वसद्धी होते या ववधानावरुन 
जािता येते. मूच् ण्ना म्हिजे क्रमाने सात स्वराचंा आरोह आवि अवरोह होय. मागे सावंगतल्याप्रमािे 
मध्यग्राम मध्यमापासून सुरु होतो त्यामुळे त्या ग्रामातील पवहली मूच् ण्ना –  
 

म प ध वन स वर ग अशी होते. 

४ ३ ४ २ ४ ३ २  
 
या मू ण्नेतील धैबत िोन श्तुींनी उतरल्यावर वतचे स्वरूप पुढीलप्रमािे होईल.  

म प ध वन स वर ग 

४ ३ २ ४ ४ ३ २ 
 
मध्यमाला र्षडज् मानून ही मू ण्ना र्षडज् ग्रामाची केल्यास वतचे स्वरूप असे होईल – 
 

स वर ग म प ध वन 

४ ३ २ ४ ४ ३ २ 
 
हीच र्षडज् ग्रामाची पवहली मू ण्ना होय. मध्यमंग्रामातील चतुःश्वुत धैवत गाधंार मानून बाकीचे स्वर त्या 
प्रमािे स्थावपत केल्यास र्षडज् ग्रामाची जी मू ण्ता वमळते वतच्यात गाधंार चारश्ुतींचा वमळतो. 
 

स वर ग म प ध वन 
४ ३ ४ २ ४ ३ २ 

 
या र्षडज् ग्रामातील मूच् ण्नेमध्ये गान्धाराने मध्यमाच्या िोन श्ुवत घेतल्याने त्याचे स्वरूप गान्धार आवि मध्यम 
या िोन स्वराचं्यामधले व त्यानंा साधारि असिाऱ्या स्वरूपाचे होते. म्हिनू हा चतुःश्ुवत साधारि गान्धार 
अंतरगान्धार या संजे्ञने सावंगतला आहे. र्षडज् ग्रामातील गान्धार िोनश्ुतींनी चढवनू त्याला धैवत मानले व 
त्यानुसार पुढील मध्यम, पज्चम इत्यािी स्वर यथाक्रम वनर्षाि, र्षडज् इत्यािी स्थावपत केले तर 
पुढीलप्रमािे मूच् ण्ना वमळते.  
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िोन श्ुतींनी गान्धार चढवल्यावर – 
 

स वर ग म प ध वन 
४ ३ ४ २ ४ ३ २ 

गान्धाराला धैवत मानून केलेल्या योजनेप्रमािे वमळिारे स्वरसप्रक :  
 

म प ध वन स वर ग  

४ ३ ४ २ ४ ३ २ हीच मध्यम ग्रामाची 
सौवीरी ही पवहली मूच् ण्ना होय. अंतरगान्धाराशी पञ्चम संवाि असिारा ४ श्ुतींचा वनर्षाि हा साधारि स्वर. 
यालाच भरताने काकली ही संज्ञा विली आहे. अतंर ग व काकली वन यानंा स्वतंत्रपिे स्वरत्व नव्हते.  
 

भरताची ग्राम-संकल्पना स्वरसंवािावर आधावरत आहे. र्षडज् ग्रामात र्षडज्-पञ्चम संवािाच्या तीन 
जोड्या आहेत, तर र्षडज्-मध्यम संवािाची एक जोडी आहे. मध्यमग्रामात नश श्तु्यंतरे असिाऱ्या िोन 
जोड्या आवि तेरा श्ुत्यंतरे असिारी एक जोडी आहे. यावरून र्षडज् -ग्रामात र्षड ज-पञ्चम संवािाचे आवि 
मध्यमग्रामात र्षडज्-मध्यम संवािाचे आवधक्य विसून येते.  
 

श्ुतींची नाव ेमध्यकालामधील गं्रथातं आढळतात, भरताने ती विलेली नाहीत. भरताचा श्वुतववचार 
मुख्यतः संवािवसद्धी आवि स्वरस्वरूप वनवश्चती यासाठी होता. श्ुतींच्या जातींची कल्पना मध्यकाळात 
सावंगतली गेली. या पाच जाती म्हिजे िीप्ता, आयता, मृिु, मध्या आवि करुिा अशा आहेत. नारिाने 
आपल्या वशके्षत िीप्ता, आयता इत्यािी संज्ञा स्वराचं्या आववष्ट्काराचं्या बाबतीत सावंगतल्या आहेत. (नारिीय 
वशक्षा-१.७.१० ते १२) िीप्ता ही श्वुत मन्द्र, वद्वतीय, चतुथण, अवतस्वार आवि तृतीय या स्वराचं्या बाबतीत 
आवि करुिा ही कु्रष्ट स्वराच्या बाबतीत सावंगतली आहे. कु्रष्ट, प्रथम, वद्वतीय, तृतीय, चतुथण, पञ्चम झकवा 
मन्द्र आवि र्षष्ठ झकवा अवतस्वार या संज्ञा सामगानाच्या संिभमाणतल्या आहेत. म्हिजे िीप्ता आवि करुिा या 
िोनच श्ुती स्वराचं्या संिभमाणत आढळून येतात. भट्ट शोभाकर या नारिीय वशके्षच्या टीकाकाराने प्रथम 
स्वराच्या बाबतीत मृिु ही श्ुवत विली आहे. नारिाने वद्वतीय स्वराच्या बाबतीत, म्हिजे गाधंाराच्या बाबतीत 
मृिु, मध्या आवि आयता या आिखी तीन श्तुी सावंगतल्या आहेत. खालचा म्हिजे तृतीय स्वर (वर) पढेु 
आला असता वद्वतीय स्वराची आयता ही श्ुवत होय. ववपयणय म्हिजे या उलट योजना असताना वद्वतीय 
स्वराची मृिु ही श्ुवत होय आवि वद्वतीय स्वर पुढे आला असता मध्यमा-श्ुवत होय, अथमाणत हे श्ुवत वववचेन 
सामगानाच्या बाबतीतले आहे. ववपयणय या शब्िाचा चतुथण स्वर असा जो अथण भट्ट शोभाकराने विला आहे तो 
अवभनवगुप्तानंा मान्य नाही. अवभनवगुप्त म्हितात (ना. शा. २९ श्लोक ३७ पृ. ८९) की ववपयणय म्हिजे मध्यम 
स्वर होय. अथमाणत् मध्यमस्वर पुढे आला असता गान्धाराची मृिु ही श्ुवत होय. हा श्लोक अलंकार विणनामध्ये 
आला असल्याने तो भरताच्या संगीत ववचाराच्या दृष्टीने अवभनवगुप्तानंी ववशि केलेला विसतो. या ज्या 
श्ुतीच्या पाच संज्ञा वमळतात त्या पुढे मध्यकालामध्ये श्तुींच्या जाती म्हिून विल्या आहेत. प्रत्येक श्ुतीची 
जावत विली गेली आहे. शाङ्गण िेवाने या श्ुवतजातींची स्वरसंबद्ध योजनाही विली आहे.  
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 श्रुणतनाम  जाणत   श्रुणतनाम  जाणत 

१. तीव्रा .. िीप्ता  १२. प्रीती .. मृिु 
२. कुमुद्धती .. आयता  १३. माजणनी .. मध्या 

३. मंिा .. मृिु  १४. वक्षवत .. मृिु 

४. ्न्िोवती .. मध्या  १५. रक्ता .. मध्या 
५. ियावती .. करुिा  १६. संिीपनी .. आयता 

६. रजनी .. मध्या  १७. आलावपनी .. करुिा 

७. रवतका .. मृिु  १८. मिन्ती .. करुिा 

८. रौद्री .. िीप्ता  १९. रोवहिी .. आयता 
९. क्रोधा .. आयता  २०. रम्या .. मध्या 

१०. वविका .. िीप्ता  २१. उग्रा .. िीप्ता 

११. प्रसावरिी .. आयता  २२. क्षोवभिी .. मध्या 
 
या श्तुींची स्वरसबंद्ध योजना अशी – १ ते ४ या र्षड जाच्या, ५ ते ७ या ऋर्षभाच्या, ८ व ९ या 

गान्धाराच्या, १० ते १३ या मध्यमाच्या, १४ ते १७ या पञ्चमाच्या, १८ ते २० या धैवताच्या आवि २१ आवि २२ 
या वनर्षिाच्या श्ुती होत. यावरून असे म्हिता येते की मध्यकाळात श्ुतींच्या स्वरूपाववर्षयी अवधक ववचार 
होशन प्रत्येक श्तुीचा आववष्ट्कार जािनू घेशन त्या दृष्टीने श्ुतींची नाव े ही सावंगतली गेली. हा 
रागगायनातील श्वुत स्वर सकंल्पनेचा मध्योिर काळ आवि आधुवनक काळ यामधील िुवा होय.  
 

अवभनवगुप्तानंी म्हटले आहे, काहंीच्या मताने श्ुवतक्रमाने जर स्वर हे आववष्ट्कृत होत असतात तर 
श्ुतींचेच वववचेन प्रथम व्हायला हव.े त्याला उिर असे की जर ध्ववन-नाि रूपाने असलेल्या श्वुत वनवश्चत 
अशा श्ुत्यंतराने वनममाणि होिारे स्वर असे असते तर हा आके्षप योग्य ठरला असता. पि असे नसते कारि 
उच्च आवि नीच अशा स्वरूपाच्या श्तुी या स्वराचं्या आश्यानेच जािल्या जातात.  
  

भरताने िोन्ही ग्रामातंील वमळून चौिा मूच् ण्ना नामवनिेशासह सावंगतल्या आहेत. मूच् छ्ण  म्हिजे 
व्यापिे, मूच् ण्ना साती स्वरानंी व्यापला जातात. मूच् ण्नेची व्याख्या सप्तकातील क्रमयुक्त सात स्वर. एवढीच 
भरताने विलेली आहे. या व्याख्यातील क्रम अवभनवगुप्तानंी स्पष्ट केला आहे तो असा–क्रमाने सात स्वराचंा 
आरोह तसाच त्याचंा अवरोह. 
 

र्षड्ज-ग्रामाच्या मूच् ण्ना अशा–उिरमन्द्रा र्षड जापासून सुरू होिारी रजनी वनर्षािापासून, 
उिरायता धैवतापासून, शुद्धर्षड जा पञ्चमापासून मत्सरीकृता मध्यमापासून अश्वक्रान्ता गाधंारापासून आवि 
अवभरुद गता ऋर्षभापासून याचें आरंभीचे स्वर स, वन, ध, प, म, ग, आवि वर असे क्रमाने विलेले आहेत. 
यावरून एक गोष्ट ध्यानात येते की मध्य र्षड्जापासून सुरू होिारी जी पवहली मूच् ण्ना वतच्यापासून 
बाकीच्या सहा मूच् ण्ना क्रमाने मन्द्र स्वरानंी सुरू होिाऱ्या आहेत. मध्यमग्रामाच्या मूच् ण्ना–मध्यमापासून 
सुरू होिारी सौवीरी, गान्धारापासून सुरू होिारी हावरिाश्वा, ऋर्षभापासून सुरू होिारी कलोपनता, 
र्षड जापासून सुरू होिारी शुद्धमध्या, वनर्षािापासून सुरू होिारी मागी, धैवतापासून सुरू होिारी पौरवी 
आवि पञ्चमापासून सुरू होिारी हृष्ट्यका. या मूच् ण्नाचेंही आरंवभक स्वर म, ग, वर, स, वन, ध आवि प हे 
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अवरोह क्रमाने आहेत. या मूच् ण्ना, सवण स्वराचंी योजना क्रमाने केली असता होिाऱ्या त्या संपूिण, र्षाडव 
आवि औडुव स्वरूप असिाऱ्या, तसेच साधारि स्वराचं्यामुळे होिाऱ्या अशा चार प्रकारच्या आहेत. र्षाडव 
या स्वरूपात त्या त्या ग्रामातील कोिते वववशष्ट स्वर गाळायचे तेही भरताने स्पष्ट केले आहे. र्षड जग्रामात 
स, वर, वन आवि प यातील एकेक स्वर गाळून र्षाडवमूच् ण्ना होतात. मध्यमग्रामात स, वर, आवि ग यापैकी 
एकेक स्वर गाळून तीन र्षाडवमूच् ण्ना होतात. अशारीतीने हे र्षाडवस्वरूप सवण मूच् ण्नाचं्यामध्ये केले असता 
एकोिपन्नास प्रकार होतात. पाच स्वराचें स्वरूप असिाऱ्या औडुव प्रकाराचें विणन असे–र्षड जग्रामामध्ये स 
आवि प गाळून, वर आवि प गाळून, आवि वन व ग गाळून असे तीन औडुव प्रकार होतात. मध्यमग्रामात 
गान्धार आवि वनर्षाि रवहत आवि ऋर्षभ आवि धैवत रवहत असे िोन प्रकार होतात. अशा तऱ्हेने हे औडुव 
प्रकार सवण मूच् ण्नाचं्या मध्ये योजल्याने पस्तीस प्रकार होतात. या र्षाडव आवि औडुव प्रकारानंा भरताने 
तान हा शब्ि योजला आहे. अथमाणत हे तान मूच् ण्नाचं्यावर आधारलेले आहेत. त्याचंी एकूि संख्या वर 
सावंगतलेल्याप्रमािे चौऱ्याऐशंी होते. ती तानाचंी योजना वीिेवर िोन प्रकाराने करता येते. ते प्रकार म्हिजे 
प्रवशे आवि वनग्रह हे होत. प्रवशे म्हिजे तारेवर खालचा स्वर चढवविे झकवा वरचा स्वर उतरिे, वनग्रह 
म्हिजे जो स्वर वगळायचा तो वनममाणि करिाऱ्या तारेला स्पशण न करिे. भरतानंी मध्यम स्वरानेच मूच् ण्ना 
वनिेश करावा असे म्हटले आहे. कारि मध्यम हा नाश न होिारा (म्हिजेच सतत असिारा) असा आहे. 
वनग्रह म्हिजे स्पशण न करिे आवि पयणग्रह म्हिजे पुन्हा घेिे. भरताने मूच् ण्ना आवि तान याचें उवद्दष्ट 
स्थानप्रावप्त हे विले आहे आवि ववववध मूच् ण्ना याचें प्रयोजन प्रयोक्ता आवि श्ोता याचंा आनंि हे विले आहे. 
अवभनवगुप्तानी ‘मध्यमस्वरानेच’ याचे स्पष्टीकरि समूह वाचक एकवचन (जातौ एकवचनम्) या न्यायाने 
मध्य स्थानातील स्वरानंी असे विले आहे. कारि मध्यम स्वरसप्तक हे वनत्य स्वरूपाने असते. कारि ते 
आधारभतू असते. िविलाने मध्यम ग्रामातं पञ्चमस्वर आवि र्षड जग्रामात धैवतस्वर हे नाश न होिारे असे 
जािाव ेतसेच मध्यम मात्र सवणत्रच नाश न पाविारा जािावा असे म्हटले आहे (ि. १.२०). िविलाच्या या 
ववधानाचे कारि असे विसते की मध्यमग्रामाची वसवद्ध पञ्चमाच्या वत्रश्वुत स्वरूपावशवाय होश शकत नाही 
आवि र्षड जग्रामामध्ये धैवत हा अवनवायण ठरतो. हे िोन्ही ग्रामभेिासाठी आवश्यक असल्याने िविलाचे हे 
ववधान काही आचायांना मान्य नाही. त्याचं्या म्हिण्यानुसार मध्यम हाच फक्त अववनाशी होय. त्याचा लोप 
करायचा नसतो. येथे अवभनवगुप्तानंी एक शकंा उपस्स्थत केली आहे. सप्तकातील स्वराचंी सावंक्षप्त नाव ेस, 
वर, ग इत्यािी प्रचारात योवजली जातात. वर हे व्यञ्जन आहे मग ते स्वराचे अनुकरि कसे करेल? स 
इत्यािींच्या बाबतीतही असेच म्हिता येते. वर हे ऋर्षभ शब्िाचा आरंभ नाही. तसेच स र्षड ज शब्िातील 
प्रथम अक्षर नाही. त्याला उिर असे की स वर ग म इत्यािी स्वराचं्या संज्ञा केवळ साकेंवतक आहेत. 
प्रचारामध्ये र्षड ज इत्यािींचे संवक्षप्त स्वरूप म्हिनू या संज्ञा योवजल्या जातात. त्यामुळे वर हे व्यंजन झकवा ऋ 
हा स्वर या िोन्हींची ऋर्षभ स्वराची साकेंवतक योजना वनिोर्ष होय.  
 

भारतीय संगीत हे अवतप्रचीन काळापासून स्वरानुगवतक (म्हिजे melodic) आहे. सामगानापासून 
ही संगीत परंपरा प्रचवलत आहे. गान्धवमाणतील स्वरानुगवतक गीत प्रकारानंा जावत हा शब्ि भरताने 
वापरलेला आहे. जावत या शब्िाचा अथण नंतरच्या संगीत शास्त्रकारानंी जन् म्हिजे जन्मिे, उत्पन्न होिे 
यापासून वनष्ट्पन्न झालेला जावत हा शब्ि नंतरच्या राग इत्यािींची जननी म्हिून ववशि केला आहे. भरताने 
र्षड जग्राम व मध्यमग्राम वमळून एकूि अठरा जाती विल्या आहेत. त्यातील सात या शुद्ध स्वरूपाच्या व 
बाकीच्या अकरा ससंगणज ववकृत म्हिून विल्या आहेत. जातीचे लक्षि भरताने िहा घटकानंी सावंगतले 
आहे. ती लक्षिे पुढीलप्रमािे – 
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(१) ग्रह–जातीच्या आरंभीचा स्वर, (२) अंश–जातीमध्ये वारंवार येिारा असा त्या जातीचा 
आववष्ट्कार करिारा मुख्य स्वर, (३) जातीमधील तारस्वर घेण्याची मयमाणिा, (४) जातीतील मन्द्र स्वराची 
मयमाणिा (५) न्यास–जातीच्या समाप्तीचा स्वर, (६) अपन्यास–जातीच्या वविारीमध्ये (गीत खण्डामध्ये) 
शवेटी येिारा स्वर, (७) अल्पत्व–अल्प प्रमािात योजलेला स्वर, (८) बहुत्व–ववपलुपिे योजलेला स्वर, 
(९) र्षाडव, (१०) औडुववत. अवभनवगुप्तानंी या िहा घटकापंैकी अष्टक हे सवणत्र असतेच, शवेटचे िोन 
घटक म्हिजे र्षाडव आवि औडुववत हे प्रकार सवण जातीत असतातच असे नाही असे स्पष्ट केले आहे. 
अंशापासून तारस्वर घेण्याची मयमाणिा चौथ्या झकवा पाचव्या स्वरापयंत भरताने सावंगतली असून त्यापेक्षाही 
वरचा स्वर घेिे हे इष्ट नाही असे म्हटले आहे. मन्द्रस्वराच्या मयमाणिे बाबतीत असे सावंगतले आहे की अंश 
स्वर, न्यास स्वर झकवा अपन्यास स्वर. जेव्हा गान्धार हा स्वर न्यास असतो तेव्हा त्या खालचा जो ऋर्षभ 
त्याचीही योजना केलेली आढळते. अल्पत्वाचे िोन प्रकार म्हिजे जो स्वर नको आहे तो गाळिे झकवा 
त्याची पुनरावृिी न करिे. या वशवाय आिखी जे तीन घटक जातीच्या लक्षिाबाबत नंतरच्या शास्त्रकारानंी 
विले आहेत आवि ज्याचंा समावशे बडोिा आवृिीत केलेला आहे ते म्हिजे संन्यास, ववन्यास आवि अंतर- 
मागण हे होत. ववन्यास आवि संन्यास या संज्ञा बडोिा आवृिीत अंशाच्या लक्षिामध्ये समाववष्ट केलेल्या 
आहेत. संन्यास म्हिजे पवहल्या वविारीमध्ये शवेटी न्यास स्वर वववावित्व गाळून योजिे व पिाच्या शवेटी 
तो योजल्यास ववन्यास होय. अंतरमागमाणचे लक्षि अल्पत्वाच्या आवि बहुत्वाच्या संिभमाणत नाट्यशास्त्रात 
वमळते. अंश नसिाऱ्या स्वराचंी गीतात पुष्ट्कळ प्रमािात योजना करिे याला अतंरमागण म्हटले आहे. 
उिाहरिाथण काममाणरवी जातीत गान्धार स्वराची संगवत सवण स्वराबरोबर योजल्याने त्याचा प्रयोग 
अंतरमागमाणत सावंगतला आहे. ज्या जातीत अनेक स्वर अंश असतात. त्यातील एक स्वर अंश म्हिनू 
योजल्याने बाकीचे अंश पयमाणयाने अंश होतात, त्याचं्या आधाराने न्यास आवि अतंरमागण जातीचे स्वरूप 
अवभव्यक्त करतात. अवभनवगुप्तानंी अंतरमागमाणच्या बाबतीत िुसरे मत विले आहे की अंतरमागण सवणत्र मुख्य 
असल्याने अल्पत्व आवि बहुत्व यावशवाय त्याचे स्वरूपच उपलब्ध होत नाही म्हिनू तो जातीची अवभव्यवक्त 
करिारा आहे. अनुवािी स्वर आवि अंशस्वर मुख्य असता बलवान संवािी स्वराचें बहुत्व होते. अल्पत्वामुळे 
िुबणल असिाऱ्या जातीत, अल्पत्व असिाऱ्या स्वरानंा ओलाडूंन, बलवान स्वरावर न्यास केला जातो. ही 
वक्रया म्हिजे अंतरमागण होय. िुसरे काही आचायण न्यास आवि अंतरमागण याचं्या योगाने पयमाणयी अंशाचे बहुत्व 
योजाव ेअसे म्हितात. मतंगाने असे म्हटले आहे की जातीत कधी कधी अंश नसिाऱ्या स्वराचे अल्पत्व न 
योजता बहुत्व योजले जाते तेव्हा तो अंतरमागण होय (बृह पृ. ५९, ६०). हा अंतरमागण बहुशः ववकृत जातीत 
योजायचा असतो. शुद्ध जातीत त्याचा प्रयोग क्ववचत केला जातो.  
 

अठरा जातींपैकी सात या शुद्ध आवि अकरा संसगणज ववकृत होत. शुद्ध जावत या सातही स्वर 
घेिाऱ्या आवि स्वतःचे नाव वनर्मिष्ट करिारा स्वर हा अंश, ग्रह, न्यास आवि अपन्यास असिाऱ्या अशा 
असतात. न्यास कायम ठेशन बाकीचे जे घटक म्हिजे संपूिण स्वरूप ग्रह अंश आवि अपन्यास याचं्यात 
बिल केल्यामुळे शुद्ध जातीचे ववकृत स्वरूप उत्पन्न होते. शुद्ध जातीत न्यास स्वर वनयमाने मन्द्र सप्तकातला 
असे. िोन झकवा अवधक जातींच्या वमश्िाने होिाऱ्या अकरा ससंगणज ववकृत जाती होत. शुद्ध जातीमध्ये 
र्षाड जी, आर्षणभी, धैवती आवि वनर्षाविनी या चार र्षड् जग्रामातील असून, गान्धारी, मध्यमा आवि पञ्चमी या 
तीन मध्यमग्रामातील होत. संसगणज ववकृत जातीतील र्षड्जोिीच्यवती  र्षड्जकैवशकी आवि र्षड्जमध्या   
या र्षड्जग्रामातल्या असून गान्धारोिीच्यवा, रक्तगान्धारी, गान्धारपञ्चमी, मध्यमोिीच्यवा, नंियन्ती, 
काममाणरवी, आन्ध्री आवि कैवशकी या मध्यमाग्रतल्या होत. जातींचा स्वर आवि ताल योजना, जातींचे रस 
आवि त्याचंा वववनयोग मतंगाने विला आहे. पढेु नान्यिेवाने जातींची गीते आवि त्या त्या शुद्ध जातींचे होिारे 
ववकृत प्रकार सावंगतले आहेत. शाङ्गण िेवाने जातींच्या प्रस्तारात गीतातील अक्षराचंी कलानुसार योजना 
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विली आहे. (या अठरा जातींचे भरताने सावंगतलेल्या लक्षिानुसार स्वरूप माहीत होण्यासाठी शवेटी १ या 
पवरवशष्टातं तक्ता विला आहे). मतंगाने जातींच्या मूच् ण्ना विल्या आहेत. शुद्ध जातीचे ववकृत स्वरूप 
सागंताना न्यास स्वर सोडून बाकीच्या चार लक्षिात म्हिजे पूिणत्व, ग्रह, अंश आवि अपन्यास याचं्या 
बाबतीत बिल करायचा असे. न्यास स्वर जावत-गायनातं पवरवतणनीय नव्हता. शुद्ध जातींच्या न्यास योजनेत 
मन्द्र स्वरावर न्यास वनयमाने सावंगतला आहे. शुद्ध जातीचा न्यास मन्द्र असला पावहजे या भरताने 
सावंगतलेल्या वनयमाऐवजी शाङ्गण िेवाने तार न्यास नसावा असा वनयम विला आहे. संगीतरत्नाकराचा 
टीकाकार कवल्लनाथ याने स्पष्टीकरि िेताना म्हटले आहे. ‘‘शुद्ध जातीत मन्द्र न्यास असावा हे भरताचे 
म्हििे तारस्थानात न्यास नसावा अशा अथमाणने समजून घेतले नाही तर र्षाड्जी जातीत मध्य, र्षड्ज हा 
न्यास असतो असे जे मतंगाने म्हटले आहे त्याच्याशी ववरोध उत्पन्न होईल.’’ 
 

जातींचे लक्षि ववशि केल्यावर २९ व्या अध्यायात त्याचंा वववनयोग कोिकोित्या रसामध्ये आवि 
कसा करायचा हे आरंभी सावंगतलेले आहे. धु्रवाचंी योजना करताना त्याचं्या गानामध्ये प्रयत्नपूवणक जाती 
सावंगतल्या आहेत. त्याचे थोडक्यात ववधान विले आहे ते असे–ज्या गानामध्ये मध्यम आवि पञ्चम स्वराचें 
बहुत्व असते ते शृगंार आवि हास्य या रसामंध्ये वापराव.े र्षड्ज आवि ऋर्षभ याचें बहुत्व असिारे गान वीर, 
रौद्र आवि अद भतु या रसाचंा आववष्ट्कार करण्यास उपयुक्त ठरते. गान्धार आवि वनर्षाि यांचे बहुत्व 
असिारे गान करूि रसामध्ये इष्ट होय. तसेच धैवत बहुत्व असिारे गान बीभत्स आवि भयानक या रसात 
सावंगतले आहे. अथमाणत् हे स्वर अंश असिाऱ्या जावत-गायनाचा वापर यात अपेवक्षत आहे. जावत गायनात 
अंश स्वर त्या गायनाचा आववष्ट्कार वनममाणि करतो व हा आववष्ट्कार नाट्यातल्या त्या त्या प्रसंगी गायल्या 
जािाऱ्या धु्रवा गानातून त्या त्या भावाची पुवष्ट करतो. भरत म्हितात–जो स्वर जातीच्या स्वरूपात बलवान 
असतो त्यापासून प्रवृि होिारे गान त्या त्या रसामध्ये योजाव.े यावरून जाती-गायन आवि नाट्यातील रस 
याचंा संबधं हा धु्रवा गानाच्या दृष्टीने सावंगतला गेला असे ध्यानात येते.  
 

यानंतर आरोही, अवरोही, स्थायी आवि सचंारी हे चार विण आवि त्याचं्या आश्याने योजले जायचे 
अलंकार हे सावंगतले गेले आहेत. ज्यात स्वराचंा आरोही क्रम असतो तो आरोही, ज्यात अवरोही क्रम 
असतो तो अवरोही, ज्यात स्वर स्स्थर आवि सम असतात तो स्थायी आवि ज्यात स्वराचें वमश् असे संचार 
स्वरूप असते तो संचारी. भरताने स्थायी विमाणमध्ये ७, आरोही विमाणत १३, अवरोही विमाणत ५ आवि सचंारी 
विमाणत १४ अलंकार सावंगतले आहेत. धु्रवा या अथमाणला अनुसरून गायच्या असल्याने विांचा आश्यही 
उवचत असाच असे. तसेच अलंकारही अथण प्रकट होण्यामध्ये बाधा ठरू नये असेच योजावयाचे असत. भरत 
म्हितात जसे चदं्रावशवाय रात्र, पाण्यावशवाय निी, फुलावशवाय वलेी आवि अलंकारावशवाय स्त्री शोभनू 
विसत नाही त्याचप्रमािे अलंकारावशवाय गीवत होय. जातींच्या स्वरयोजनेवर आधारलेल्या चार गीती 
म्हिजे मागधी, अधणमागधी, संभाववता, आवि पृथुला या होत. मागधीमध्ये शब्िाचंी ३ वळेा आवृवि असते. 
जेव्हा पिाचा अधमाण भाग आवृि होतो ती अधणमागधी, ज्यात िीघण अक्षरे पुष्ट्कळ असतात ती संभाववता आवि 
वजच्यात ऱ्हस्व अक्षरे पुष्ट्कळ असतात ती पृथुला. याचंी उिाहरिे नंतरच्या संगीतशास्त्रात वमळतात ती 
अशी–उिा. संगीतरत्नाकर (१.८) 
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मागधी– मा गा मा धा 
 िे ० व ं ० 
 धवन धवन सवन धा 
 िे. व.ं रु. दं्र 
 वरग वरग मग वरस 
 िेव ं रुदं्र व.ं िे. 

 
यात ‘िेव’ं शब्ि तीन वळेा आवृि झाला आहे.  
 

अधधमागधी– मा री गा सा 
 िे ० व ं ० 
 सा सा धा नी 
 व ं रु दं्र ० 
 पा धा पा मा 
 दं्र व ं िे ० 

 
वहच्यात पिाचंा अधमाण भाग िोन वळेा आवृि झाला आहे. व ंआवि दं्र. 
 

संभाणिता– धा  मा  मा  वरग 
 भ  ०  क्त्या  ०० 

 री  गा  सा  सा 

 िे  ०  व ं ० 
 नी  धा  सा  नी 

 रु  ०  दं्र  ० 

 धा  नी  मा  मा 
 व ं ०  िे  ० 

पृथुला– मा  गा  री  गा 

 सु  र  न  त 
 सा  धवन  धा  धा 

 ह  र०  प  ि 

 धा  सा  धा  नी 

 यु  ग  लं  ० 
 पा वनधप मा मा 

 प्र  ि०० म  त. 
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या गीतींचे तालस्वरूपही नंतरच्या संगीतशास्त्रात वमळते.  
 

वीिावािनाचे स्वरूप वर्मिताना धातंूचे लक्षि सावंगतले गेले आहे. वीिेच्या तारावंर आघात करून 
स्वर उत्पन्न केले जात, त्याला धातु असे नाव आहे. हे धातु चार प्रकारचे आहेत–ववस्तार, करि, आववद्ध 
आवि व्यंजन. भरताचे वळेी िोन वीिा प्रचारात होत्या. या वीिाचंा आकार धनुष्ट्याकृवत असून एका वीिेत 
म्हिजे वचत्रा या वीिेत ७ तारा असत आवि िुसऱ्या ववपचंी या वीिेत ९ तारा असत. अथमाणत् या २ अवधक 
तारा अंतर ग आवि काकली वन या िोन साधारि स्वरासाठी असत. वीिेच्या नािामध्ये वववशष्ट स्वरूप 
वनममाणि करण्यासाठी या धातंूची योजना करायची असते. ववस्तार धातूचे चार प्रकार असत ते म्हिजे 
संघातज, समवायज, ववस्तारज व अनुबंधकृत. ववस्तार धातूचे सामान्य स्वरूप म्हिजे नािाचे ववस्तीिणत्व हे 
होय. संघातज याचे चार भेि होते. त्यामध्ये पवहल्या प्रकारात मन्द्र स्वराची िोन वळेा आवृवि होते. 
तारस्थानात िोनिा आघात केल्याने िुसरा भेि होतो. वतसऱ्यात प्रारंभी तार व शवेट मन्द्र स्वर उत्पन्न होतो 
आवि चवथ्या प्रकारातं प्रथम मन्द्र आवि नंतर तार स्वर आघाताने उत्पन्न करावयाचा असतो. समवायज 
याचे आठ भेि होते–(१) मन्द्र स्वरावर तीन वळेा आघात करिे (२) तारस्वरावर तीन वळेा आघात करिे 
(३) िोन वळेा मन्द्र व शवेटी तार स्वर असिे (४) तारस्थानात िोनिा प्रहार करून शवेटी मन्द्र स्वर 
योजिे (५) आरंभी मन्द्र आवि शवेटी िोनिा तारस्वर योजिे (६) एक वळे तार आवि िोन वळेा मन्द्र स्वर 
योजिे (७) मन्द्र स्वर असिारे िोन तार स्वर म्हिजे प्रथम तार, मध्ये मन्द्र व शवेटी तार असे स्वर योजिे 
आवि (८) प्रथम मन्द्र मध्ये तार व शवेटी मन्द्र असे स्वर योजिे. सजातीय आवि ववजातीय भेिाचं्या 
वमश्िाने वनममाणि होिारा धातु अनुबधं होय. लघु आवि गुरू या स्वरूपाच्या प्रहारानंी करि आवि आववद्ध हे 
धातु वनष्ट्पन्न होतात. करि या धातूत थोडे गुरू असतात. या धातूचे ५ भेि आहेत– (१) िोन लघू व शवेटी 
गुरु (२) चार लघू आवि शवेटी गुरु (३) सहा लघू आवि शवेटी गुरु (४) आठ लघू व शवेटी गुरु (५) 
ववस्ताराप्रमािेच अनुबंध असतो. आववद्ध धातूमध्ये गुरू पुष्ट्कळ असतात झकवा गुरू नसतातही. याचे पाचं 
भेि असे– (१) लघु व गुरु (२) िोन लघू आवि गुरु (३) २ लघू व २ गुरू (४) चार लघू व चार गुरू आवि 
नंतर लघु (५) अनुबंध हा पूवीप्रमािेच होय. व्यंजन हा धातु बोटाच्या वगेवगेळ्या योजनेमुळे वनममाणि होतो. 
त्याचेही १० भेि आहेत. – (१) िोन्ही आंगठे व करंगळी यानंी एका तारेवर एकाच वळेी प्रहार करिे (२) 
वगेवगेळ्या स्थानातील एकच स्वर वनममाणि करिाऱ्या िोन तारावंर एकाच वळेी िोन्ही अंगठ्ानंी प्रहार 
करिे (३) डाव्या अंगठ्ाने िाबलेल्या तारेवर उजव्या अगंठ्ाने प्रहार करिे (४) तारेवर एका जागी िीघण 
नाि उत्पन्न करिे (५) सवण बोटानंी क्रमाने एकच स्वर वनममाणि करिे (६) वतसरा भेि योजून अवरोहाने 
प्रहार करिे (७) डाव्या अंगठ्ाने तारेवर वर आवि खाली प्रहार करिे (८) तजणनीने प्रहार करून अत्यतं 
गोड नाि वनममाणि करिे (९) उजवी करंगळी व िोन अंगठे यानंी तीन तारावंर वतन्ही स्थानातंील एकच स्वर 
वनममाणि करिारा वगेवगेळा प्रहार करिे (१०) अनुबंध वरील प्रमािेच होय.  
 

वाद्य वािनामध्ये तीन वृिी सावंगतलेल्या आहेत–त्या म्हिजे वचत्रा, वृिी व िवक्षिा. वचत्रावृिीमध्ये 
वािन मुख्य असून गीत गौि असते. याच्या उलट िवक्षिावृिीमध्ये गीत मुख्य असून वाद्य गौि असते. 
वृिीमध्ये गीत आवि वािन याचें साम्य असते. वीिेपासून वनममाणि होिारे वािन गीतामध्ये तीन प्रकारचे 
असते. तत्त्व या प्रकारात वीिावािन सपूंिणपिे गीताला अनुसरते. अनुगत यात वीिावािन गीताला 
अनुसरते आवि ओघ या प्रकारात गीताच्या अथमाणकडे लक्ष न िेता दु्रत लयीमध्ये जोरिारपिे दु्रत लयीत 
वािन केले जाते. याच अध्यायात शवेटच्या भागामध्ये पूवणरंगात योजल्या जािाऱ्या बवहगीताचें वािन ववशि 
केले आहे. ती गीते म्हिजे आश्ाविा, आरंभ, वक्त्रपावि, सङ खोटना, पवरघट्टना, मागमाणसावरत, लीलाकृत 
आवि तीन प्रकारची आसावरते ही होत. या वािनात अक्षराचें लघू, गुरू स्वरूप तसेच झण्टंु झण्टंु इत्यािी 
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योजली जािारी अथणरवहत अक्षरे विली आहेत. तसेच वािनाचे तालही सावंगतले आहेत. शवेटी 
वीिावािनाची सहा करिे सावंगतली आहेत. मुख्य वीिेमध्ये गुरू स्वर वाजत असता िोन लघू िुसऱ्या 
वीिेत वाजविे हेच पनु्हा केले जाते. एकाच वळेी गुरु लघू वाजववल्याने म्हिजे जेव्हा एका वीिेत िोन लघ ू
वाजववले जातात त्याचवळेी गुरू स्वर वाजववला जातो. झकवा जेव्हा वीिेमध्ये िोन गुरू वाजववले जातात 
तेव्हा िुसऱ्या वीिेत प्लुत आवि लघू स्वर वाजववले जातात. ववपंची वीिावािक अंशाला संवािी असिाऱ्या 
तारेवर अल्पत्व इत्यािी योजतो; वीिावािक जेव्हा गीतखंडाच्यामुळे थाबंतो त्यावळेी ववपंचीवािक वािन 
चालू ठेवतो आवि अत्यंत दु्रत लयीत ववपंची वािन केले जाते. तेव्हा तो ओघ होय वीिावािन धु्रवाचं्या 
संिभमाणत कोिाने केले जात असे. काहींच्या मते वचत्रा ही वीिा बोटाने वाजवयाची असून ववपचंी ही कोिाने 
आवि बोटाने वाजवायची असे. या वािन प्रकाराला करि हा शब्ि असून ही करिे ववपंची वीिेशी संबद्ध 
असल्याचे भरताने म्हटले आहे. भरताने योजलेल्या वैविक म्हिजे वीिावािक या शब्िामधून वनर्मिष्ट 
होिारी वीिा वचत्रा ही होय. अवभनवगुप्तानंी मात्र मुख्य वीिा एकवीस तारा असिारी म्हटली आहे.  
 

एकवतसाव्या अध्यायात त्या वळेच्या प्रचवलत तालाचंी मावहती वमळते. तालामुळे गीत पूिणपिे 
प्रस्थावपत होते. काल मोजण्याचे साधन म्हिजे मात्रा हे होय. या माते्रचे प्रमाि पाच वनवमर्ष (डोळ्याची 
उघडझाप होण्याचा काळ) हे सावंगतले आहे. अथमाणत् हे पाच वनवमर्ष म्हिजे पाच लघू-अक्षराचें प्रमाि. 
मात्राचं्या योगाने कला वसद्ध होते. ही कला तीन प्रकारची असून ती तीन मागांमध्ये वनवश्चत केलेली आहे. 
वचत्रमागमाणत ती िोन मात्राचंी, वृिीमागमाणत चार मात्राचंी आवि िवक्षि मागमाणत आठ मात्राचंी असते. 
लयीवशवाय कलेचे स्वरूप वनष्ट्पन्न होत नाही. लय म्हिजे ववलीन होिे या अथमाणने िोन मात्रांच्या मधील 
काल होय. लयीचे ववलंवबत, मध्य आवि दु्रत असे तीन प्रकार आहेत. ताल मूलतः त्र्यश् आवि चतुरश् या 
िोन प्रकारचा योजला जात असे. त्याचंी नाव ेयथाक्षर स्वरूपात (म्हिजे अक्षराचं्या उच्चारिात योजल्या 
जािाऱ्या मात्राचं्या प्रमािावरून) च च्च त्पुटः आवि चाचपुटः ही होत. पवहल्याचे स्वरूप चतुरश् असून 
िुसऱ्याचे त्र्यश् असे होते. गुरू, लघू आवि प्लुत याचं्या प्रमािानंी हे िोन आधारभतू ताल वतणववले आहेत. 
लघू म्हिजे एक मात्रा, गुरू म्हिजे िोन मात्रा. त्याचें वनिशणन ताल, प्रस्तार िेताना क्रमाने ही वचन्हे 
योवजली जातात–लघू = (।), गुरू (ऽ), प्लुत ( ). 
 

चच्चपटु तालाचे वनिशणन असे–ऽऽ।ऽ (एकूि आठ मात्रा), चाचपटुाचे वनिशणन असे–ऽ।।ऽ (एकूि 
सहा मात्रा). हे ताल यथाक्षर होत. याचे वद्वगुवित स्वरूप वद्वकल चच्चत्पटु होय. ते असे–ऽऽ ऽऽ ऽऽ ऽऽ 
आवि चतुष्ट्कल स्वरूप याच्याही िुप्पट प्रमािाचे– ऽऽऽऽ ऽऽऽऽ ऽऽऽऽ ऽऽऽऽ. वद्वकल चाचपुट असा–ऽऽ 
ऽऽ ऽऽ आवि चतुष्ट्कल ऽऽऽऽ ऽऽऽऽ ऽऽऽऽ. यावशवाय र्षट वपता पुत्रक, संपके्वष्टाक : आवि उद घट्ट हे तीन 
प्रकारही प्रचारात होते. र्षट वपतापतु्रक : (१२ मात्रा) याचे वनिशणन असे–  ।ऽऽ। . यालाच उिर आवि 
पञ्चपावि अशी नाव ेहोती. उद घट्ट(६ मात्रा)– ऽऽऽ; संपके्वष्टाक :  ऽऽऽ  या वतन्ही तालाचें वद्वकल आवि 
चतुष्ट्कल स्वरूप होते. मद्रक, अपरातंक इत्यािी जी गाधंवमाणत परंपरागत आलेली, ज्याचें गेय आवि 
तालस्वरूप अत्यंत सुवनवश्चत होते, त्यामध्ये ही ताल योजना करायची असे. चाचपटुाच्या प्रकारात 
चतुष्ट्कला नंतर िुपटीने वाढून म्हिजे ४८ आवि ९६ मात्रा क्रमाने योजून आिखी प्रकार योजले जात होते. 
हे ताल हाताचं्या आघातानंी कसे िाखवायचे ते वर विलेल्या वनिशणनामध्ये हस्तपाताचंी आद्याक्षरे योजून 
िाखवायचे असत.  
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उिाहरिाथण, चच्चत्पटु – ऽऽ।ऽ 
 

स ं श ता श 
 
श म्हिजे शम्या ही उजव्या हाताचा प्रहार डाव्या हातावर करून, ता म्हिजे ताल डाव्या हाताचा प्रहार 
उजव्या हातावर करून आवि सं म्हिचे सवन्नपात म्हिजे िोन्ही हाताचंी टाळी एकिम वाजवनू िाखववला 
जाई. चाचपुट तालाची अशीच हस्तपाताचंी योजना केली जात असे.  
 

उिाहरिाथण – ऽ ।। ऽ 
 

शताशता. 
 
बाकीच्या तालामध्येही हस्तपाताचंी योजना याप्रमािे केली जाई. ही टाळ्याने िाखववण्याची पद्धत जरा 
वववचत्र वाटते. कारि ८ मात्राचं्या तालातही चार टाळ्या आहेत तसेच ६ मात्राचं्या तालातही चार टाळ्याच 
आहेत. यामुळे भरताने विलेली तालपद्धवत आता प्रचारात रावहलेली नाही असे वाटण्याचा संभव आहे. पि 
वस्तुस्स्थती तशी नाही. याप्रमािे टाळ्यानंी ताल िाखववण्याचीपद्धत धार्ममक लोकसगंीतात सध्याही विसून 
येते. उिाहरिाथण महाराष्ट्रातील आरती या प्रकारामध्ये टाळ्याचंी योजना पुढीलप्रमािे विसून येते– 
 

जयिेव  जयिेव;  मृिंगवािनात ‘ग्यानबा  तुका’  
१ २  ३ ४ ५ ६   १२ ३४  ५ ६ ७ ८ 

टा.  टा.टा.टा.०   ऽ  ऽ  ।। ० ० 
 
तालात म्हिताना चच्चत्पटुातील पाताची योजना आढळते. यावरुन असे अनुमान काढता येते की भरताने 
विलेली टाळ्यानंी ताल िाखववण्याची पध्िती लोकसंगीतावर आधारलेली होती. र्षटवपतापतु्रकाचे पंचपावि 
हे िुसरे नाव, पावि म्हिजे टाळी असा अथण घेतल्यास तो बारा मात्राचं्या संपके्वष्टाक या त्याच्या भेिाच्या 
वनिशणनाशी जुळतो, यावशवाय तालात अवधक मात्रा योजायच्या असताना त्यात आघातयुक्त योजना न 
करता हाताच्या बोटाचे आकंुचन, प्रसारि, उजव्या हाताची उजव्या बाजूला केलेली फेक झकवा बोटे 
आकंुवचत करून तो हात पालथा योजिे. चटुकी हा पात ही धु्रव या शब्िाने सावंगतला आहे. पि त्याचा 
वापर वववशष्ट अशा प्रकारे केला जात असे. यवत म्हिजे लयीच्या प्रयोगासबंंधीचा वनयम. आरंभी, मध्ये आवि 
शवेटी एकच लय योवजली असता ती समा यवत होय; ववलंवबत, मध्य आवि दु्रत अशी लय योवजली असता 
ती स्त्रोतोगता होय; आरंभी दु्रत, मग मध्य व शवेटी ववलंवबत लय योजल्याने गोपचु््ा यवत होते. गीत 
इत्यािीमध्ये त्याचं्या आरंभाबरोबर ताल सुरू झाल्यास तो समग्रह, गीत सुरु होण्यापूवी ताल सुरू झाल्यास 
तो अतीत ग्रह होय. तसेच गीत इत्यािी सुरू झाल्यानंतर जो सुरू होतो तो अनागत ग्रह होय. भरताने मद्रक 
इत्यािींचे ताल स्वरूपही ववस्ताराने विले आहे. ही गीते सात होती. ती अशी–मद्रक, उल्लोप्यक, 
अपरातंक, प्रकरी, विे,ु रोझविक आवि उिर ही होत. या प्रत्येक गीतात कोिकोिती अंगे वापरायची हेही 
भरताने वनिर्मशत केले आहे. यावशवाय या अध्यायात येिारा महत्त्वाचा ववर्षय म्हिजे लास्यागें हा होय. 
लास्य म्हिजे सुकुमार नृत्य. ही लास्यागें गेयपि, स्स्थतपाठ्, आसीनपाठ्, पषु्ट्पगंवडका, प्रच््ेिक, 
वत्रमूढक, सैंधवक, वद्वमढूक, उिमोिमक व उक्तप्रत्युक्त.  
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(१) गेयपद–गावयका वाद्याचं्या साथीसह गीत गायन करते. (२) स्स्थतपाठ्य–वप्रयकरापासून 
ववरह प्राप्त झालेली स्त्री प्राकृत भारे्षत रसपवरप्लुत पाठ् म्हिते. (३) आसीनपाठ्य–यात स्स्थरपिाने 
खाली बसून िुःखाचा अवतरेक आववष्ट्कृत केला जातो. यात वाद्यसंगीत योजायचे नसते. (४) पुष्ट्पगंणडका–
यात गीते व ववववध नृत्य योजले जाते आवि वस्त्रयाच पुरुर्षाचं्या हालचाली करतात. (५) प्रच्छेदक–यात 
चंद्रोियामुळे भावना उिेवजत झाल्याने िुःखी झालेली वप्रया आपल्या वप्रयकराने केलेला अपराधही ववसरून 
त्याला आझलगन िेते. (६) णिमूढक–यात समवृिे योवजली असून त्यात ववववध पौरुर्ष भाग वर्मिलेले 
असतात. (७) सैंधिक–यामध्ये आपले संकेत न पाळता येिाऱ्या वप्रयकराचे अवभनयरूपाने स्वरूप 
िाखवीत प्राकृतामध्ये वीिा इत्यािीच्या करिानंी युक्त असे हे नतणन असे. (८) णिमूढक–यात रसभयुक्त 
गीत प्रभावीपिाने योजलेले असते, ज्यात मुख आवि प्रवतमुख हे गीतभाग योजलेले असतात. 
अवभनवगुप्ताच्या मताप्रमािे यात चतुरस्त्र योजून चार विशामध्ये पावले टाकली जातात. (९) उत्तमोत्तमक–
यामध्ये अनेक रस प्रकट करिारे ववववध वृिे असलेले असे गीत योजलेले असते. (१०) उक्तप्रत्युक्त–यात 
राग झकवा आनंि यानंी युक्त असिारी उिरप्रत्युिरे संगीतबध्ि केलेली असतात. ही लास्यागें 
अवभनवगुप्ताचं्या मताप्रमािे सुकुमार पूवणरंगामध्ये योजायची असत. उिाहरिाथण, गीतक या पूवणरंगातील 
ववधीच्या जागी पाविका (ईश्वरस्तुवततर पि) योजून गेयपि योजायचे असते. स्स्थतपाठ् नािंीच्या जागी 
आसीन पाठ्ासह योजायचे. अशाप्रकारे इतरही लास्यागंाचंी पूवणरंगातील योजना अवभनवगुप्तानंी 
सावंगतली आहे. जरी ही लास्यागें सुकुमार पूवणरंगात मुख्यतः योजायची असली तरी ही नाट्यामध्ये त्याचंी 
उवचत अशा स्वरूपाची योजना संभवत असल्याने त्याचें नाट्यप्रयोगामध्ये भावपवरपोर्षासाठी उपयोजन होिे 
हे मान्य होते असे म्हिायला हरकत नाही.  
 

३२ व्या सपूंिण अध्यायात धु्रवासंबधंी मावहती विली आहे. भरताने विलेल्या धु्रवाचं्या उिाहरिापंकैी 
बहुसंख्य प्राकृत भारे्षत आहेत. ही धु्रवागीते नाट्यप्रयोगात प्रसंगाला अनुसरून योजायची असत. धु्रवामध्ये 
शब्ि, स्वर आवि लय याचंी सुयोजना वनवश्चत असल्याने या गीतानंा धु्रवा म्हटले आहे. नाट्यप्रयोग चागंल्या 
प्रकारे स्थावपत होण्यास त्याचंा महत्त्वाचा भाग असे. या धु्रवा पाच प्रकारच्या होत्या. प्राववेशकी ही पात्राच्या 
प्रवशेाच्या वळेी आवि नैष्ट्क्रावमकी, पात्र रंगभमूीवरून जाताना योजावयाच्या असत. आके्षवपकी धु्रवा 
भावामध्ये बिल िाखववण्याच्या वळेी योजायची असते. वहच्यात भावस्स्थतीला अनुसरून मध्य लय झकवा 
ववलंवबत लय याचंा दु्रत लयीत झकवा या उलट दु्रत लयीचा मध्य झकवा ववलंवबत लयीत इष्ट बिल केला 
जात असे. प्रासाविकी ही पे्रक्षकाचंी मनस्स्थती रसानुभतूीमुळे ववचवलत झाली असता ती पुन्हा स्स्थर 
करण्यासाठी उपयोवजली जाई. प्रयोगातं काही प्रमाि वनममाणि झाल्यास वनरथणक अक्षरे असलेले अतंरागीत 
योवजले जाई. त्यामुळे प्रयोगातील प्रमािावरून पे्रक्षकाचें लक्ष िूर केले जाई. भावनावतरेकामुळे–
उिाहरिाथण आत्यंवतक िुःख तसेच पात्राची भार्षि ववस्मृवत झकवा मुकुट खाली पडिे इत्यािी सारख्या 
प्रयोगाची हावन करिाऱ्या गोष्टी वनममाणि झाल्यास या धु्रवा गानाचा उपयोग हमखास होई. भरताने या 
धु्रवामध्ये वापरायची ववववध वृिे उिाहरिासह विली आहेत. धु्रवाचंी भार्षा सुबोध असून त्यामध्ये सूयण, चंद्र, 
तारे, मेघ, वािळ आवि भारतातील ऋतूमधील विसून येिारी वववशष्ट दृश्ये याचें विणन केलेले असते. या 
धु्रवा प्रतीकात्मक असत. उिाहरिाथण चंद्र, सूयण, अस्ग्न व वारा याचें विणन विव्य पाते्र आवि राजे याचं्या 
संबंधात केलेले असे. मेघ, पवणत आवि समुद्र ही प्रतीके राक्षसाचं्या बाबतीत, मिोन्मि हिी आवि राजहंस 
श्ेष्ठ पात्राचं्या बाबतीत; मोर, कमळाचें ताटव ेइत्यािी मध्यम पात्राचं्या बाबतीत; कोवकळा, भुगंा, कावळा 
इत्यािी हलक्या पात्राचं्या बाबतीत; रात्र, ज्योत्स्ना, कमवलनी, हिीि आवि निी (याचें ससं्कृत शब्ि 
स्त्रीझलगी असल्याने) राण्याचं्या बाबतीत; लता, हंसी इत्यािी मध्यम स्त्री पाते्र आवि वशे्या याचं्या बाबतीत; 
भृगंी, कोकीळा इत्यािी हलक्या स्त्री पात्राचं्या बाबतीत, अशा प्रकारे ही प्रतीके सववस्तर वर्मिली आहेत. धु्रवा 
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या नाटकाची कथावस्तु, प्रयोग, पात्राचा प्रकार, त्याचें भाव तसेच नाट्यप्रसंगातील काल आवि अवस्था व 
स्थान त्याचप्रमािे पात्राचें वय या सवांचा उवचतपिे ववचार करून योजायच्या असत. लघु अक्षरे पुष्ट्कळ 
असिाऱ्या धु्रवा दु्रत लयीत योजल्या असता रथातून पात्राचंा प्रवशे, आकाशातून विव्य यानाचंी गती, 
हिीच्या वरू संचार इत्यािीमध्ये वापरल्या जात. हालचालींची गती ववलंवबत असल्यास िीघण अक्षरे पुष्ट्कळ 
असिाऱ्या धु्रवा योजायच्या असत. अवभनवगुप्तानंी व नंतरच्या इतरही नाट्यगं्रथातं धु्रवाचंा नाट्यातील 
प्रयोग वर्मिला आहे.  
 

या धु्रवाचं्या द्वारे प्रवशे करिाऱ्या पात्राचंी भावस्स्थती कळण्यास मित होई. या धु्रवा पात्रानंी 
गायच्या नसत. रंगभमूीच्या मागील बाजूस गायक, गावयका आवि वाद्यवृिं बसलेला असे. गायकानंी धु्रवा 
गीत गायला आरंभ केल्यावर पडिा िूर झाल्यावर पात्र प्रवशे करीत असे. धु्रवा गानात अथमाणला महत्त्व 
असल्याने योग्य ते थोडे अलंकार आवि साधी ताल योजना या द्वारे धु्रवा प्रभावी ठरत. ज्यावळेी प्रत्यक्षपिे 
रंगभमूीवर पात्राचे गायन योजलेले असे त्यावळेी ‘गायवत’ अशी नाट्यसूचना कंसात विलेली असते. धु्रवाचंी 
जी उिाहरिे विलेली आहेत त्यात सूयमाणस्त, सूयोिय, चंद्रोिय, ऋतु इत्यािी जी ववववध दृश्ये वर्मिलेली 
आहेत त्यावरून लौवकक जीवनात सवणसामान्याच्या अनुभवाला येिाऱ्या वववशष्ट गोष्टींची जािीव स्पष्टपिे 
होते. अशा प्राकृत गीताचें लोकजीवनात खूप महत्त्व असते आवि जीवनातील महत्त्वाच्या प्रसंगी अशी 
लोकगीते गावयली जातात. धु्रवाचं्या बाबतीत भरताने विमाणलंकार, ताल, अथमाणसंबधंी आग्रह या ववर्षयी जे 
ववधान केले आहे आवि धु्रवातील विणनावरून लोक जीवनाचे जे वववशष्ट अंग विसून येते यावरून धु्रवागान हे 
जावत-गायना इतके सुवनबद्ध नसून त्यात लोकगीताचे िेशी स्वरूप आढळते असे म्हिायला हरकत नाही. 
यातूनच पुढे िेशी गानाची परंपरा वनममाणि झाली असावी असे म्हिता येते आवि म्हिनू अवभनवगुप्तानंी गाधंवण 
आवि गान यातील फरक पढुीलप्रमािे स्पष्ट केला आहे–‘स्वर, ताल आवि पि हे संगीताचे घटक गाधंवण 
आवि गान (धु्रवागान) या िोन्हींतही असले तरी त्याचें स्वरूप, फळ, योजायचा काळ आवि लक्षि यातं 
फरक आहे. गाधंवमाणत स्वराचंी श्वुत मूल्ये पाळून येिारी शुद्धता अवनवायण असून गाळायचे स्वर ठरलेले होते. 
गानात रंजकतेला अनुसरून स्वराचें स्वरूप योजायचे असे. तालाचे वनिशणक हात आवि बोटे याचंा वापर 
गाधंवमाणत अवनवायण होता तसा तो गानातं नसे. िेवताचं्या प्रसािनाने गांधवमाणत गायकाला अदृष्ट फळाची प्राप्ती 
होई. गान हे मुख्यतः श्ोत्यानंा रंजवविे हे दृश्य फळ िेई. गाधंवमाणचा प्रयोग पूवणरंगात होत असे तर गानाचा 
त्या त्या नाट्यप्रसंगाला अनुकूल असा केला जाई. गाधंवमाणत स्वर आवि ताल यापेक्षा शब्िाचें महत्त्व गौि 
स्वरूपाचे होते तर गानात स्वर आवि ताल यापेक्षा शब्िानंा अवधक महत्त्वाचे स्थान होते.’ गाधंवण आवि गान 
या िोन्हीमध्ये वीिा, वशं, मृिंगािी वादे्य आवि टाळासारखे तालवाद्य याचंी साथ असे. नाट्यशास्त्राच्या 
कलकिा आवृिीमध्ये गायक आवि वािक याचें गुििोर्ष ३२ व्या अध्यायाच्या शवेटी विलेले आहेत. बडोिा 
आवृिीत ३३ व्या अध्यायात ते स्वतंत्रपिे विले आहेत. भरताचे वचन असे आहे की गुिामुळे गान हे प्रवर्मतत 
होते तर िोर्षामुळे त्याचा वनरास होतो. म्हिून गुि आवि िोर्ष हे प्रयत्नपूवणक जािून घेतले पावहजेत.  
 

गायक हा तरूि, स्स्नग्ध आवि मधुर स्वरयुक्त कंठ असलेला तसेच लय ताल इत्यािींचे तत्त्व 
जाििारा असा असला पावहजे. गावयका या रूप गुि आवि कावंत यानी युक्त, माधुयणसपंन्न, गोड, स्स्नग्ध 
अनुरिनयुक्त इत्यािी गुिानंी युक्त असा गळा असलेल्या, योग्य प्रकारे गमक योजिाऱ्या, स्स्थर मनाच्या, 
ताल व लय यातं कुशल आवि वाद्याला अनुसरून गायन करिाऱ्या अशा असल्या पावहजेत. वनसगणतःच 
वस्त्रयाचंा आवाज मधुर असतो तर पुरूर्षाचंा जोरिार असतो. म्हिून नाट्यप्रयोगात गानाच्या बाबतीत 
वस्त्रयाचंी आवि पाठ्ाच्या बाबतीत पुरुर्षाचंी योजना करावी. काही वळेा वस्त्रयाचं्याबाबतीतही पाठ्गुि 
आवि पुरुर्षाचं्या बाबतीतही गानाचे माधुयण विसून येते. पि हे अलंकार स्वरूप जािाव.े त्याचंा तो स्वभाव 
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नव्हे. वीिावािक प्रहार, लय इत्यािींचा उपयोग जाििारे, हाताचा गोडवा आवि हलकेपिा असिारे, 
गायकाच्या गुिानंी युक्त, मन एकाग्र असिारे, स्पष्टपिे रवचत ववववध करिाचंा उपयोग करिारे, गीत 
ऐकण्यात वनश्चल, वीिावािनात वनष्ट्िात वचत्र इत्यािी वािनातं कुशल असे असावते. वशंवािक हा 
बलवान, वचि एकाग्र असिारा, गीत आवि लय जाििारा, वशंाचा नाि मधुर, स्स्नग्ध आवि ऐकण्यास 
रमिीय असा वनममाणि करिारा आवि दृढ हस्त असा जािावा. वशंाचे वािन हे बोटे स्स्थरपिाने ठेवनू 
केलेले, अववस्च््न्न, विण आवि अलंकार याचंी जाि असलेले, मधुर, स्स्नग्ध आवि िोर्षरवहत असाव ेअसे 
शास्त्रातं सावंगतले आहे. आचायमाणचेही गुि सावंगतले आहेत. त्यामध्ये शास्त्राचे ज्ञान, प्रत्यक्ष गायनवािन 
करण्याचे कौशल्य, गं्रथातील आशय धारि करिे, प्रयोगवसद्ध आवि वशष्ट्याचा स्वभाव जािून त्याला 
उपिेश करिे हे होय. यानंतर शवेटी कंठाचे गुििोर्ष सावंगतले आहेत ते असे– 
 

गुि सहा आहेत :– श्रािक–उच्च रूपाने सुस्वरपिे ऐकू येिारा, घन म्हिजे अखंवडत स्वरूप 
असिारा, स्स्नग्ध म्हिजे रुक्षता नसिारा; मधुर म्हिजे मनाला आनंि िेिारा; अिधानिान म्हिजे 
स्वरातील थोडा कमी जास्तपिा न होश िेिारा. आवि वतन्ही स्थानातं (म्हिजे मंद्र, मध्य आवि तार) 
शोवभवतं असिारा. आवाजाचे िोर्ष पाच सावंगतले आहेत–(१) कणपल–गळ्यात कफ असल्याने 
ववस्वरपिा आवि घरघर उत्पन्न होिे. (२) अव्यिस्स्थत–स्वराचं्या बाबतीत कमी जास्ती स्वरूप ज्यात 
असते आवि रूक्षतेचा िोर्ष. (३) संदष्ट–िात चावनू गािे. (४) काकी–म्हिजे स्वराचे उच्चारि त्यात्या 
स्वरस्थानात संकुवचत असते व स्वरातं रुक्षता असते व शवेटी (५) तंुबकी–नाकाच्या शेंड्यातून 
वनघण्यामुळे जो आवाज उत्पन्न होतो तो. इतर आचायण हाताचे गुि म्हिनू सांगतात ते पुढीलप्रमािे–समान 
प्रहार करिे, वगेाने प्रहार करिे, स्पष्टपिे प्रहार करिे, श्मावर ववजय वमळवविे, गोडवा असिे, 
घामरवहत, िीघणता असिे आवि नखे मोठी असिे. 
 

नाट्यशास्त्रातील संगीत ववर्षयक अध्यायातील शवेटचा अध्याय अवनद्धवाद्यासंंबंधीचा आहे. चामडे 
तोंडावर घट्ट बाधूंन मृिंगासारखी वादे्य वाजववली जात. म्हिून अशा वाद्यानंा अवनद्ध वादे्य असे म्हटले 
आहे. तळ्यातील कमलपत्रावर वगेाने पडिाऱ्या धाराचं्या आवाजावरून स्वातीला या वाद्याचंी वनर्ममती 
सुचली. मृिंग, पिव आवि ििणर याचें मुख्य वाद्य म्हिून विणन िेशन झल्लरी, पटह इत्यािी गौि वादे्य 
म्हटली आहेत. मृिंग हा मातीचा बनववलेला असल्याचे त्याचे हे नाव. पिव हा तंत्रीयुक्त असे. ििणर हा 
घटाच्या आकाराचा होता. या मृिंगाला वत्रपुष्ट्कर हा शब्ि भरताने योजला आहे. यालाच भाडं असेही म्हटले 
आहे. स्वाभाववक अशा घरगुती प्रसंगात भाडं वाद्याचा प्रयोग थोड्या प्रमािात करायचा असे. वीर, रौद्र 
इत्यािी रसयुक्त नाट्यववर्षय असता सवण वादे्य वाजववली जात. अवभनवगुप्तानंी भाडं या शब्िाची व्युत्पप्ती 
‘भिवत’ म्हिजे बोलते यापासून विली आहे. अजून िेखील प्रचारात मृिंग चागंला बोलतो असे म्हिण्याची 
प्रथा आहे. मृिंगाचे भाडें उत्कृष्ट आहे असे म्हटले जाते. या अवनद्ध वाद्यामंध्ये भेरी, पटह, झञ्झा, िंुिुवभ, 
झडवडम इत्यािी अवनद्ध वादे्य त्याचं्या मयमाणवित नािववशरे्षामुळे वर्मिलेली नाहीत. वत्रपुष्ट्कराचे मात्र सववस्तर 
विणन विले आहे. मृिंगामधून कोिते विण वनममाणि होतात. उिाहरिाथण क ख ग घ इत्यािी १६ अक्षरे सागंनू 
बाकीच्या मृिंगवािनात चार मागण, सहा करिे, तीन यती, तीन गती, तीन प्रकारचा प्रचार, तीन प्रकारचा 
संयोग, तीन पािी, पचंपािी प्रहार, तीन प्रहार, तीन माजणना आवि वीस अलंकार याचंी सववस्तर मावहती; 
तसेच हस्तप्रहारानंी मृिंगातून ववववध बोल कसे वनममाणि कराव ेयाववर्षयी विणन या अध्यायात वमळते. यातील 
तीन गती म्हिजे तत्त्व, अनुगत आवि ओघ; सहा करिे वीिेच्या करिाप्रमािे; तीन प्रकारचा प्रचार म्हिजे 
सम, ववर्षम आवि समववर्षम; तीन पािी म्हिजे समपािी, अवपािी (अधणपािी) आवि उपवरपािी हे होत; 
मृिंगाच्या बाबतीमध्ये अत्यतं ववशरे्ष स्वरूपाची गोष्ट म्हिजे तीन प्रकारच्या माजणना या होत. या माजणना 
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मायूरी, अधणमायूरी आवि काममाणरवी अशा होत्या. वत्रपुष्ट्कर म्हिजे तीन तोंडे असलेला मृिंग असा जर अथण 
घेतला तर भरताने विलेली या वत्रपुष्ट्कराच्या तीन तोंडातून योजण्याची स्वर योजना समजून येते. मायूरी 
या माजणनेत डाव्या तोंडावर गाधंार, उजव्या तोंडावर र्षड्ज आवि उभ्या तोंडावर पञ्चम असे स्वर सावंगतले 
आहेत. ही माजणना मध्यमग्रामातील गीताचं्या बाबतीत योजायची असे. डाव्या तोंडावर र्षड्ज, उजव्या 
तोंडावर ऋर्षभ आवि उभ्या तोंडावर धैवत अशी स्वरयोजना अधणमायूरीची होय. वतचा वापर र्षड्जग्रामावर 
आधारलेल्या गीतामध्ये करायचा असे. काममाणरवीमध्ये डाव्या तोंडावर ऋर्षभ, उजव्या तोंडावर र्षड्ज आवि 
उभ्या तोंडावर पञ्चम असे स्वर सावंगतले आहेत. या माजणनेत पञ्चम हा तीन झकवा श्ुतींचा असल्याने िोन्ही 
ग्रामातं साधारिपिे वतचा उपयोग होत असावा असे म्हिता येईल. अशी स्वराचंी योजना मृिंग वाद्यात 
असल्याने गायन झकवा वािन याचें स्वरूप प्रभावीपिाने वनष्ट्पन्न होत होते. माजणनेमध्ये मृिंगाच्या तोंडावर 
अत्यंत मुलायम अशा काळ्या मातीचा लेप द्यायला भरताने सावंगतला आहे. निीच्या काठच्या, पािी वाहून 
गेल्यामुळे अत्यंत मुलायम झालेल्या मातीचा लेप केल्याने मृिंगाच्या तोंडातून वनघिारा नाि अनुरिनाने 
संपन्न असे. मातीच्या ऐवजी यव झकवा गहू याचं्या वपठाचा लेप विल्यास फक्त एकच स्वर वनममाणि होिे हा 
िोर्ष सावंगतला आहे. प्राचीन काळातील भारतीय वशल्पाचंा अभ्यास केल्यावर असे आढळते की तीन 
तोंडाचंा मृिंग हा अगिी क्ववचत आढळतो पि माडंीवर आडवा घेतलेला एक आवि समोर उभा एक अशी 
तीन तोंडाचंी कल्पना करता येते. पुष्ट्कर या नावाचे डाव,े उजव े आवि मध्यभागी उभे अशी तीन तोंडे 
असलेला मृिंग पुण्याच्या राजा केळकर संग्रहालयात आढळतो. मृिंग वािनाचा नाट्यप्रयोगात वापर 
अत्यंत महत्त्वाचा होता. पात्राचं्या हचाली मध्ये मृिंगवािन अवश्य योजले जाई. ववशरे्षतः पवरक्रमि 
(म्हिजे रंगभमूीवरून पावले टाकीत गोलाकर चालिे) करताना मृिंगवािन आवश्यक असे. आजही 
भारतातील लोकनृत्यातं तसेच महाराष्ट्रातील लोकनाट्यातं ही परंपरा आढळते. मृिंग वािन हे रस आवि 
भाव यानंा अनुसरून करायचे असल्याने भरताने या संबधंीचे तपशील ववस्ताराने विले आहेत. उिम, मध्यम 
आवि कवनष्ठ पात्राचं्या हालचालीमध्ये मृिंग वािनात कोिते बोल योजायचे तेही भरताने सावंगतले आहेत. 
मृिंगाचे आकार तीन प्रकारचे वर्मिले आहेत. हळिीच्या आकाराचा मृिंग आंवकक हा असून आझलग हा 
गाईच्या शपेटाच्या आकृतीचा असे. शध्वणक हा यवाच्या आकृतीचा असे. मृिंग, पिव आवि ििणर याचं्या 
तोंडाचे मापही सावंगतले आहे. तसेच त्याचंा प्रयोग कसा करायचा तेही ववशरे्षत्त्वाने सावंगतला आहे. हाताचे 
पाच प्रकारचे जे प्रहार आहेत ते अद्यापही श्ेष्ठ मृिंग वािक योजतात असे आढळते. कारि अशा हाताच्या 
प्रहारामुळेच वववशष्ट विांची मृिंगवािनातून वनष्ट्पती होते. हे प्रहार म्हिजे असे–सम हाताचा प्रहार, 
हाताच्या अध्यमाण भागाने प्रहार, हाताच्या बाजूने प्रहार, हाताच्या पाव भागाने प्रहार आवि तजणनीने प्रहार. हे 
हाताचे प्रहार प्रयोगाला अनुसरून योजायचे असत. धु्रवाचं्या आरंभी आवि समाप्तीच्या वळेी मृिंगाचंी योजना 
तसेच पात्राचं्या प्रकारानुसार करायची वाद्याचंी योजना, अवनद्ध वाद्यातं वापरायचे चामडे व त्याचे गुििोर्ष, 
वाद्याचें पूजन इत्यािींचे विणन केल्यावर उत्कृष्ट मृिंग वािक कोिता ते ही अध्यायाच्या शवेटी सावंगतले 
आहे. गीत, वाद्य, ताल, पाठ्, ग्रह आवि मोक्ष यात वनष्ट्िात, हात हलका असलेला, धु्रवाचें ज्ञान असिारा, 
हाताचा गोडवा, जोरिारपिा, माजणनाचंा योग्य प्रयोग आवि शरीर व बुवद्ध एकाग्र असिारा मृिंगवािक श्ेष्ठ 
होय. सुसंगीत प्रयोग जाििारा, आलेपनाचे प्रमाि जाििारा, िोर्ष रवहत असा मृिंगवािक असला 
पावहजे. हात गोलाकार वफरवनू खाली झकवा वर असा हस्तप्रयोग योजून प्रहार करिारा, वळेेची जािीव 
असिारा आवि व्द्र झाकण्यात वनष्ट्िात, करिाचंा अभ्यास केलेला, पािववक हा उिम होय. वनश्चल, 
वनपिु, हाताचा हलकेपिा असिारा, वािनाचे स्वरूप जाििारा, मृिंग वाद्याच्या मध्ये वािन करिारा 
असा ििुणर वािक स्तुत्य होय. स्फुटप्रहार, स्पष्टपिा, बोलाचंी वभन्नता, रंजकता, हाताने लेप लाविे, वतन्ही 
माजणनानंी पवरपूिण असे रागस्वरूप वनममाणि करिारे मृिंगवािन गुिवान होय. भरत शवेटी म्हितात–
वािनामध्ये प्रथम प्रयत्न करिे आवश्यक आहे. कारि वािन हे नाट्याची शय्याच होय (अथमाणत वािन 
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नाट्यपवरपोर्षासाठी आधारभतू असते तसेच पात्राचं्या ववश्ातंीसाठी त्याचे उपयोजन आवश्यक ठरते). 
वािन आवि गायन याचंा सुयोग्य प्रकारे वापर केला असता नाट्यप्रयोगाला हावन पोचत नाही.  
 

२८ व्या अध्यायाचे संपािन करताना असे ध्यानात आले की नाट्यशास्त्रात आलेल्या सवण 
संगीतववर्षयक मावहतीचा संके्षपाने वाचकानंा पवरचय करून विल्यास ते इष्ट होईल. त्यानुसार ही 
नाट यशास्त्रातील संगीताची संवक्षप्त जािकारी या प्रस्तावनेत िेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच काही 
वठकािी भरताच्या संगीत ववर्षयक ववचाराचंी आधुवनक काळात वमळिाऱ्या मावहतीनुसार फेरमाडंिी करिे 
असाही ववचार येथे केला आहे.  
 

जातींचा तपशील पवरवशष्ट एक यामध्ये, तसेच मद्रक इत्यािी सात गीताचं्या बद्दल अवधक मावहती 
पवरवशष्ट िोन मध्ये विली आहे. वतसऱ्या पवरवशष्टात बवहगीतासंबधंी मावहती समाववष्ट केली आहे. वजज्ञासू 
वाचकानंी या पवरवशष्टाचें अवलोकन कराव ेही ववनंती. 
 
अक्षय्यतृतीया  डॉ. ग. ह. तारळेकर 
पुिे- वि. २८-४-१९९८   
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श्रीरस्तु । 
 

भरत-मुणन-प्रिीतं नाट यशास्त्रम्  
 

 

अष्टाझवशोऽध्यायः । 
 

आतोद्यणिणधणमदानीं िक्ष्यामः । 
ततं चैिािनदं्ध च घनं सुणषरमेि च । 
चतुर्विधं तु णिजे्ञयमातोद्य ंलक्षिास्वितम् ॥१॥ 

 
भरतमुणनप्रिीत नाट यशास्त्र 

अठ्ठाणिसािा अध्याय 
 

आता आम्ही वाद्यवववध सागंतो :– 
 

तत, अिनद्ध, घन ि सुणषर या प्रमािे लक्षिास्वित िादे्य 
चार प्रकारची जािािी ॥१॥ 

 
अवभनवभारती 
 

॥ याच्या पुढे गेयाचा ववर्षय आहे. ॥ 
 

ज्यापासून श्ुवतक्रमामुळे (अन्य) सहा स्वर उत्पन्न झाले, त्या मध्यम स्वराची इच््ा (= साधना, 
संगीत-साधक) करीत असतात. अशा प्रकारचा तो मध्यम स्वरवह ज्याचा कलात्मक ववलास आहे, त्या 
चंद्रशखेर शकंराला मी नमस्कार करतो. [झकवा–र्षट्चक्रानंा जागृत करण्याचे कायण ज्या सुरु्षम्िेपासून 
आगममागे वसद्ध होते (आवि योगी लोक ब्रह्मज्ञानासाठी) वजची अपेक्षा करतात, ती सुरु्षम्िावह ज्याच्या 
‘कले’चा ववस्तार आहे, अशा त्या चन्द्र धारि करिाऱ्या (प्रिवमय) वशवरूपात मी लीन होतो.] मागल्या 
अध्यायाच्या शवेटी ‘वाद्याचें विणन करू’ असे भरतमुवन म्हिाले होते, त्या अनुरोधाने सहाव्या अध्यायात 
आलेला श्लोक पुन्हा येथे प्रारंभी िेतात :– ततं चैव. इत्यावि. उदे्दशाध्याय श्लोक ६ ते १० यातं पुढील 
उध्यायात येिाऱ्या ववर्षयाचंी यािी ‘वसवद्धः स्वरास्तथातोद्य ंगानं रङं्ग च सङ ग्रहः’ अशी विलीच होती.  
 
नटानंी राम वगैरेंचे रूप घेतलेले असते, त्याबद्दल शकंा घेिाऱ्या पे्रक्षकाचं्या तन्मयतेला येिाऱ्या अडचिींचे 
वनवारि करण्याचे कायण ‘नाथो वनं ववशवत’ इत्यावि (नाटकात गावयल्या जािाऱ्या) पिाच्या गायनाच्या 
स्वराचंा भाग (संगीताचे वातावरि पैिा करून) करतो आवि तालाचा भाग हा प्रयोगाला सूत्रबद्धतेने 
एकपिा आितो; स्वर, लय व पे्रक्षकाचें त्यात गुतंलेले मन यानंा आवरि (आवृि?) करून त्यानंा एकवटून 
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रंजकता आितो आवि त्यामुळे रसवनर्ममतीला फार मोठे साहाय्य होते. यापंैकी स्वरभागाला तंतुवादे्य व 
विेुवादे्य याचंा उपयोग होतो. स्वराची अत्यंत रंजकता ही िोन वादे्यच उत्पन्न करू शकतात. गायकाचं्या 
स्वराचा कठोरपिा आवि अनेक िोर्षानंा झाकून वीिा व विेु त्याला सुस्वरता आितात; कारि माधुयण हा 
या वाद्याचंा स्वभावच आहे. गळ्याचे माधुयण कमी असल्यास (गायकाने) ते अभ्यासाने साध्य कराव,े असे 
म्हटले आहे. तंतावर स्वर हे बाधंलेले असल्यामुळे त्या स्वराचं्या कमीजास्तपिाबद्दल शकंा येण्याचे कारि 
नसते. स्वरातं वमळववलेल्या (‘मूस्च् ण्तायाम्’) वीिेवर अवशवक्षत मािसाने जरी बोटे टाकली, तरी स्वर 
बरोबर वाजतात, तसे विेचेू नाही, म्हिून स्वर-वाद्यातं वीिेचे प्राधान्य मानले जाते. त्यामुळेच आचायांनी 
‘िारवी गात्रवीिा च’ या वचनाने कंठालावह वीिा म्हटली आहे, कारि (कंठाचे) प्रवतझबब वीिा असा 
व्यवहार आहे, त्यामुळेच वीिेवरील स्वर आधी सावंगतले जातात– ‘द्वयवधष्ठानाः स्वरा वैिाः शारीरश्च’ 
इत्यावि. गान्धवण-संगीतात गायकाला त्याचे फल अपेवक्षत असते, म्हिून त्यात शारीर वीिेचे (कंठाचे) 
महत्त्व सावंगतले आहे. गान-संगीतात गोडी हे त्याचे फल श्ोत्यानंा वमळत असते (प्रयोग कत्यमाणला नाही), 
त्यामुळे गाधंवण मुनींनी गानाचे उपकारक मानले आहे. संगीतातला तालभाग हा घन व अवनद्ध या वाद्याचं्या 
बोलानंी व्यक्त केला जातो, त्याचा उपयोग धु्रवाध्यायात सावंगतला आहे.१ गान हे सामविेापासून परंपरेने 
उत्पन्न झाले आहे, कारि ‘सामभ्यो गीतम्’ असे वचन आहे. ब्रह्मगीतापंासून गीत हे उत्पन्न झाले म्हिून साम 
हे गीताचे मूळ मानले आहे, असे नव्हे. त्यामुळेच जावत वगैरेचे लक्षि प्रथम सावंगतले आहे. त्यातूनवह 
तंताचा उल्लखे पवहल्याने केला आहे. कारि स्वराचंा लाभ तंतापासूनच होतो. त्यामुळे प्रयोजन नसतानावह 
तंत ववर्षयाचा वनिेश पूवीच काकु-अध्यायात केला आहे. वाद्याचें स्वरूप अगोिर सावंगतले जाव,े यात काही 
असंगवत नाही. ‘लक्षिास्न्वतं’ म्हिजे उवचत, कारि अनुवचत (वकरकोळ) वाद्याचें लक्षि गं्रथकाराने 
सावंगतलेले नाही. त्यामुळे असे समजायचे की सावंगतलेल्या ह्या वाद्यातं सवण वाद्याचंा अंतभमाणव होतो. काही 
वादे्य अंगरूपाने आहेत, तर काही वादे्य वनराळ्या प्रकारची असतानावह त्याचंा उपयोग या (वर्मित) 
वाद्यसचंात होतो. घट वगैरे वादे्य पखवाज वाद्याचेच अंग आहे, परंतु डोंबी व चाटुक या नाट यप्रकाराखेंरीज 
त्याचंा उपयोग केला जात नाही. अशा प्रकारची (क्षदु्र) अन्य वादे्यवह नाट् योपयुक्त ‘माजणना’ प्रकाराने 
आपापले स्वर व विण यानंी नाट यातील) रंजकता ज्योवतचक्राप्रमािे सतत चालू ठेवण्यास२ आपापल्या 
प्रकृवत प्रमािे चतुर्मवध मुख्य वाद्यानंा, अंशतः अनुसरि करून, साहाय्य करतात असे समजावयाचे आहे 
॥१॥ 
 

ततं तविीकृतं जे्ञयमिनदं्ध तु पौष्ट्करम् । 
घनं तालस्तु णिजे्ञयः सुणषरो िंश उच्यते ॥२॥ 

 
तत म्हिजे तंतुवादे्य व अवनद्ध म्हिजे पुष्ट्कर (पखवाज आवि) वादे्य जािावी. घन वादे्य म्हिजे झाजंा 
(करताल वगैरे) जािावी आवि सुवर्षर वादे्य वशं (बासरी इत्यावि) म्हटली आहेत. ॥२॥ 
 

अ.भा. ‘ततं तन्त्रीकृतं’ ह्या वचनाने पूवोक्त चातुर्मवध्याचे स्मरि िेतात, तन्त्रींनी (तारानंी) बनववले 
गेलेले ते ‘तत’; चामड याने (तोंड) तािनू बाधंलेले ते अवनद्ध. ज्याची आकृवत (मूर्मत) कवठि आहे ते घन. 
त्यामुळे (म्हिजे घनत्वामुळे) ही वादे्य आपल्या वववशष्ट बोलानंी वनरवनराळ्या रसभावाचंा पवरपोर्ष करण्याला 
उपयोगी पडत नाहीत; तथावप फक्त तालाचे साम्य िाखववण्याला ही वादे्य उपयोगी पडतात, त्यामुळे त्यानंा 
‘ताल’ ही संज्ञा विली आहे. ‘घनं सुवर्षरम्’ असा पाठभेि वकत्येकानंी स्वीकारला आहे, त्याचे कारि आतोद्य 
(= वाद्य) या शब्िाच्या संबधंामुळे त्यानंी सुवर्षर शब्ि नपुसंकझलगी मानला आहे.  
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विेु आवि सुवर्षरवादे्य स्वरात्मक असता त्याचंा वनिेश घन वाद्यानंंतर का केला? असा प्रश्न वकत्येक 
करतात. पि हा प्रश्न योग्य नाही, कारि स्वराच्या ववर्षयामध्ये वीिेचेच प्राधान्य आहे. अवनद्ध वादे्य 
आघातानंी वाजवावयाची असल्यामुळे त्याचंी प्रकृवत शुष्ट्क आहे आवि त्या वाद्याचें (तालाचे) प्रमाि 
िाखववण्यास (झाजंा ं वगैरे) घन वादे्य मित करतात. वीिेप्रमािेच (विेु आवि) सुवर्षर३ वाद्याचें साम्य 
तंतवगमाणशी आहे. ही चारही प्रकारची वादे्य उपरंजक आहेत. कारि येथे अवभनयाची रंजकता वाढववण्याचा 
उदे्दश आहे. त्यासाठी उवभनय आवि वादे्य याचंा एकत्र समूह उत्पन्न करिे आवश्यक असते. पैकी चतुर्मवध 
वाद्याचें स्वर-प्रधान व ताल-प्रधान असे िोन प्रकार होतात; अथमाणत यापंकैी पवहला तंत व िुसरा अवनद्ध. 
सुवर्षर व घन ही त्याचंी अनुक्रमे अंगे समजावी. अवभनय या संजे्ञने पात्रवगण समजावयाचा असून ह्याचंा (वादे्य 
वगैरेंचा) जो समूह त्याला ‘कुतप’ हे नाव विले जाते. ‘कुत’ म्हिजे शब्ि, त्याला ‘पावत’ म्हिजे रक्षि करतो 
झकवा ‘कु’ म्हिजे रंग (= रंगभवूम) त्याला ‘तपवत’ झकवा ‘उज्ज्वलयवत’ म्हिजे अवतशय उजळतो, अशी 
‘कुतप’ शब्िाची वनरूवक्त समजावी ॥२॥ 
 

प्रयोगणस्त्रणिधो हे्यषा ंणिजे्ञयो नाटकाश्रयः । 
ततं चैिािनदं्ध च तथा नाट् यकृतोऽपरः ॥३॥ 
 
ततः कुतपणिवयासो गायनः सपणरग्रहः । 
िैपणिको िैणिकश्च िशंिादस्तथैि च ॥४॥ 
 
मादधणिकः पािणिकस्तथा दादधणरकोऽपरः । 
अिनद्ध-णिधािेष कुतपः समुदाह्रतः ॥५॥ 

 
नाटकामध्ये या िाद्याचंा प्रयोग तीन प्रकारे होतो असे जािािे :– ज्यात तंतुिादे्य मुख्य 

आहेत असा, ज्यात चमधिादे्य प्रमुख आहेत असा, आणि णतसरा प्रकार म्हिजे नाट यकृत हा. ॥३॥ 
 

गायक ि त्याचे साथीदार, िैपंणचक, िैणिक ि बासरीिादक हे एिढे णमळून  
तंतु िाद्याचंा कुतप बनतो. ॥४॥ 
 
पखिाजी, पिििादक ि ददुधरिादक णमळून अिनद्ध 
िाद्याचंा कुतप म्हटला आहे. ॥५॥ 

 
अ.भा. तोच ववर्षय पुढे सागंतात – 
 

प्रयोगवस्त्रववधो ह्यरे्षाम् = ह्या चारही प्रकारच्या वाद्याचंा ‘नाटकाश्यः’ म्हिजे नाटकातील 
पात्रवगमाणसवहत ‘प्रयोग’ म्हिजे प्रकर्षमाणने होिारा योग अथमाणत समूहीभाव तीन प्रकारचा आहे. िोन समूह 
वाद्याचें आवि नाट योपयोगी पात्रवगणरूप वतसरा. म्हिून म्हितात की, नाट यकृतोऽपरः अथमाणतच (तारानंा 
तािनू) वाजवविे (पखवाज वगैरेवर) आघात करिे आवि (विेु वगैरेचे) सौवर्षयण (पोकळ वाद्यात हवा 
घालून स्वर उत्पन करिे) अशा वगेवगेळ्या वक्रयामुंळे हे (पवहले िोन वगण) संकीिण रूपाचे आहेत; तथावप 
ह्याचंा उपयोग एकवटूनच करण्यात येतो. ‘तनन’ ह्या वक्रयेत स्वरप्राधान्य आहे. परंतु पखवाज वगमाणच्या 
वाद्यावंर आघात केल्यामुळे जे विण (बोल) उत्पन्न होतात, त्याचें वीिेवरील (आघातजन्य स्वरमावलकेशी) 
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साम्य नाही. हीच गोष्ट (घन वगैरे) वाद्यावंवर्षयी जािावी. ‘तत’ नावाचा कुतप एक वगेळा समूह करावयाचा 
असतो म्हिून म्हितात :– ततः कुतपववन्यासः इत्यावि. 

 
‘गायकस्य पवरग्रहः’ म्हिजे झाजंा, करताल वगैरे वाजवनू गायकाची साथ करिारे. ‘ववपंची’ ही 

(वमजराफीने) वाजवावयाची (नश ताराचंी) अपूिण वीिा आहे आवि ‘वीिा’ ही एकवीस ताराचंी (= 
‘मिकोवकला’ = स्वरमंडल = कानून) समजावी. श्लोकातील ‘च’ –काराने अन्य वीिा जािाव्या.  
 

तथैि च या शब्िानंी अन्य सुवर्षरवादे्य घ्यावी. आता अवनद्धवगण सागंतात :– मािणवङ्गकः इत्यावि. 
‘मृिंग’ म्हिजे पुष्ट्कर (= पखवाज), ‘पिव’ म्हिजे आतल्या बाजूस तारा लावलेले असे ‘हुडुक्का’ या 
वाद्यासारखे वाद्य व ‘ििुणर’ हे मोठ्ा घटासारखे एक वाद्य आहे. तथैव च या वचनाने ‘मिणल’, ‘करट’ वगैरे 
वाद्याचंा समूह समजावा. गायन व वािन ह्यातं (तालाचे) साम्य राखण्यासाठी झाजंाचंी आवश्यकता असते, 
अथमाणत त्याचंा उपयोग कुतपातंच होतो. ॥ ३-५ ॥ 
 

उत्तमाधममध्याणभस्तथा प्रकृणतणभयुधतः । 
कुतपो नाट य-योगे तु नाना-देश-समुद् भिः ॥६॥  

 
अनेकिेशीय उिम, मध्यम व अधम अशा (ववववध प्रकारच्या)  
पात्रानंी युक्त असा नाट यकुतप होतो. ॥६॥ 
 

अ.भा. आता नाट यकुतपाचे विणन करतात :– उिमाधममध्यावभः इत्यावि पुढे ‘उिम’ वगैरे 
प्रकाराचें विणन करतील, त्याप्रमािे उवचत पात्रसमुिाय, असा अथण येथे समजावा. ‘तु’ या शब्िाने अगोिर 
सावंगतलेल्या ववर्षयापेक्षा वनराळे वैवशष्टछ य समजाव.े तत व अवनद्ध कुतपाचंी रंगभमूीवरील वववशष्ट स्थाने पुढे 
पुष्ट्कराध्यायात सागंण्यात येतील. नाट यकुतपाच्या प्रयोगामध्ये व्यत्यय येश नये, अशा तऱ्हेचा सपूंिण संच 
असावा. त्या कारिाने या ववर्षयात िेशवनयम सावंगतलेला नाही. नानादेश इत्यािी वचनाने िेशववशरे्ष 
अनुलवक्षत आहे, असे िुसरे टीकाकार म्हितात. ॥६॥ 
 

एिं गानं च िाद्य ंच नाट य ंच णिणिधाश्रयम् । 
अलात-चक्र-प्रणतमं कतधव्य ंनाट य-योकृ्तणभः ॥७॥  

 
ह्याप्रमािे गीत, वाद्य व नाट य या ववववधाश्यी (कलाचंा) उपयोग नाट यप्रयोगकत्यांनी (नाट यात) 

अलातचक्राप्रमािे (अखंवडत असा) करावा. ॥७॥  
 

अ.भा. ह्या तीन समूहाचंा परस्पराशंी सबंंध नाही, अशी शकंा कोिी घेतात, वतचे वनराकरि असे 
:– एिं गानं च िाद्य ंच. इत्यावि (तात्पयण), वतन्ही समुिायानंी ऐक्यभावाने कायण करावयाचे आहे. असे येथे 
ज्याअथी (म्हटले) आहे, त्याअथी ही शकंा योग्य नाही हे उघड आहे. एकटा गायक, एकटा मािंवगक वा 
एकटे उिम पात्र (असे वगेवगेळे) पुरुर्ष येथे िाखववलेले नाहीत. (सातव्या श्लोकात गान, वाद्य व नाट य 
असा वगेवगेळा उल्लख आहे त्यामुळे) गायन वगैरेंच्या वगेळेपिाबद्दल शकंा घेशन त्याला उिर िेतात – 
‘ववववधाश्यम्’ म्हिजे ज्याचे आश्य अनेक प्रकारचे आहेत असे. मतलब असा की प्रयोगकत्यमाणच्या 
(प्रयोगाशी) असंबवंधत असे गान वगैरे (नाट यप्रयोगात) असू शकत नाही; म्हिून म्हटले आहे की, 
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.............. (याचंा ऐक्यभाव) प्रयत्नाने साधावा. णिणिधाश्रयम् म्हिजे वभन्न इस्न्द्रयादं्वारे ग्राह्य अशा ववववध 
वक्रयारूपाचे. त्यामुळे प्रयत्नाने त्याचें ऐक्य अशा तऱ्हेने साधले गेले पावहजे की पे्रक्षकाचंी बुवद्ध (या वतन्हींच्या 
ववर्षयी) एकरूप होईल. ज्योतीचे तेजःकि वास्तववक एकाचवळेी अनेक स्थानी प्रतीत होिारे नसतात, पि 
हस्तलाघवाने व यत्नाने त्याचें साम्य संपावित करावयाचे असते, (ज्योतीला गवत िेशन त्याचें चक्र 
बनवायचे असते), त्याप्रमािे (गानावि वतन्ही वस्तंूचे) ऐक्य हे प्रयत्नाने साधावयाचे असते; हे स्पष्ट 
करण्यासाठी सागंतात :– अलातचक्रप्रणतमम् इत्यावि (शकंा :–) परंतु ही गोष्ट सामान्यावभनयाध्यायात 
तर सावंगतलीच होती. (वनराकरि :–) खरे आहे; पि तो ववर्षय तेथे अवभनयाचा होता. या वठकािी आता 
गीत, वाद्य व नाट य याचं्या परस्पर संबंधाचा ववर्षय आहे. (गानािींच्या) तीन वगेवगेळ्या राशी का केल्या, 
या शकेंचा पवरहार ‘एव ं गानं. ०’ आवि वचनाने होतो. तो असा की गान, वाद्य व नाट य ही एकमेकाचंी 
उपरंजक झाली पावहजेत. सामान्यावभनयाच्या ववर्षयात ह्याचें एकत्व अवभनयाच्या बळावर केले जाते. 
(वास्तववक) येथे वववाि नाही. स्वरगतींच्या राशींचे एकमेकाशंी मीलन करून ते अलातचक्राप्रमािे 
बनवायचे असते. वीिा, विेु व कंठ याचं्या म्हिजे वाद्य व गायन याचं्या ववधीचे एकीकरि करावयाचे 
असते. या वतघानंा एकवट (= ‘ग्रासीकरि’) करिे आवश्यक आहे, हा भावाथण.  
 

(शकंा :–) पि ह्याप्रमािे तीन वस्तू (= ‘रावश’) एकीभतू झाल्यास प्रयोग सम्यक् होण्याला जी 
लक्षिे पावहजेत त्याचंी वसवद्ध होत नाही. त्याचप्रमािे गीत व वाद्य याचें िोर्षवह वसद्धीला घातक आहेत. त्या 
कारिाने या प्रयोगाच्या वसद्धीची युवक्त गं्रथकत्यमाणला गेयावधकाराच्या नंतर सागंावी लागली आहे. हीच 
कारिे िाखववतात की गीत, वाद्य व नाट य याचंी (एकत्र) वसवद्ध होश शकत नाही. याचे (आिखी एक 
कारि हे की, या वतहीं पैकी) कोिती वस्तु प्रधान व कोिती वस्तु वतचे अंग आहे ह्याबद्दल संशय उत्पन्न 
होतो. पूवीच वसद्धीचे वनरूपि करण्यात आले असते तर (अमुक ह्या वस्तूचा) एवढाच प्रयोग करावयाचा 
आहे हे माहीत झाले असते. त्या त्या अंगाची उपरंजकता सागंावयास हवी होती. (या वववचेनाच्या मध्ये 
वसद्धीचे वनरूपि आले असते, म्हिजे अपेवक्षत उपरंजक वगमाणची स्पष्टता झाली असती.  
 

िुसरे असा आके्षप घेतात :– ‘‘िशरूपकाच्या प्रयोगाची वसवद्ध त्यातील गायन-वािन वज्यण करून 
केवळ पठनानेवह होश शकते, असे (गं्रथकत्यमाणच्या) या वाचनाने सूवचत करण्यात आले आहे.’’ परंतु त्याचें 
हे म्हििे योग्य नाही; कारि (गीत-वाद्य वज्यण केल्याने) नाट यात तेवढीच अपूिणता राहील. नाट याचे 
पवरपूिण आवि सवणग्राही असेच स्वरूप भरतमुनींना अभीस्प्सत आहे. वशवाय नाट यात गीत व वाद्य याचें 
प्राधान्य आहे, असे आम्ही मागे म्हटलेच आहे. िुसरे एक टीकाकार यावर असा आके्षप घेतात :– ‘‘असे जर 
आहे तर मग वसध्द यध्यायात गीतवाद्याचें वैर्षम्य सावंगतले आहे ते का? याचें पूवीच समाधान करिे योग्य 
झाले असते. उपरंजक (अशा गीत व वाद्य याचं्यामुळे) नाट याचा फायिा होशन त्याला नाट यता येते असे 
जर असेल तर ह्या बनावामुळे (नाट य ही गायन-वािनानंतर) प्राप्त होिारी वस्तु आहे असे ठरते. 
(नाटकात) आधी गायन, त्यानंतर मध्यंतरी वािन (व त्यानंतर नाट य) असा तीन झकवा चार प्रकारचा 
नाट यानुसारी कायणक्रम ठरविे योग्य होईल. त्यामुळे उपरंजक अशा गानाच्या अनुसरिाने नाट याची 
स्थापना केली पावहजे; तरच नाट य मनोरंजक होश शकते, असा नाट यरंगासाठीचा योग्य वनयम 
सागंावयास पावहजे होता.’’ या टीकाकाराचें हे म्हििे आम्हासं वबलकुल मान्य नाही. कारि नाट याच्या 
आश्यावशवाय (गानाविकाचंी) झकवचत िेखील प्रवृवि होश शकत नाही. गानाचा सुद्धा नाट याला 
अनुसरूनच उपयोग होतो, हे तालाध्यायात त्र्यश्ावि व्यवस्थाभेिाने सावंगतलेच आहे. ॥७॥ 
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यत्त ुतविीकृतं प्रोकं्त नानातोद्यसमाश्रयम् । 
गावधिधणमणत तज्जे्ञय ंस्िर-ताल-पदात्मकम् ॥८॥  

 
ज्याला अनेक वाद्याचं्या वािनाचा-मुख्यतः वीिावािनाचा आधार आहे व जे स्वर, ताल व शब्ि 

यानंी बनलेले आहे, ते गावधिध (संगीत) होय असे जािाव.े ॥८॥ 
 
अ.भा. :– आता तंतुवाद्याचे स्वरूप व त्यापकैी प्रमुख वीिा सागंण्यासाठी प्रस्तावना करतात :– यत्त ु
तविीकृतं प्रोक्तम् इत्यावि. ववपंची आवि वीिाप्रकार आतोद्यात येत नाहीत, असे एक टीकाकार म्हितात, 
ते अयोग्य आहे. ताराचं्या समग्र वाद्याचंा समावशे आतोद्यात होतो, हे न सागंतावह समजण्यासारखे आहे. 
त्यामुळे (ववपचंी वगैरे सवणच वीिाचंा अंतभमाणव आतोद्यात होतो,) हा अथण आमच्या सपं्रिायास मान्य आहे. 
नाना प्रकारच्या वाद्याचंा ज्याला आश्य आहे, वादे्य ज्याच्या स्वरूपाला उपकृत करून आश्य करतात, 
त्यामुळे आतोद्य ज्यात प्रधान आहे ते गान्धवण. गान्धवण (= शास्त्रीय संगीत) हे ज्याचे मोजताप आहे, गान्धवमाणत 
ज्याचा अंतभमाणव होतो, गान्धवमाणत जे अन्तलीन आहे ते आतोद्य, असा अथण समजावा. (स्िरतालपदात्मकम् 
या वचनाने) येथे क्रम वनर्मिष्ट आहे. स्वर, ताल व पि या तीन लक्षिानंी जे युक्त ते गान्धवण, या वचनानुसार 
स्वरावि क्रम (म्हिजे स्वर, ताल व पि यातं स्वर हा मुख्य) समजावा. त्याच प्रमािे सावथिारासंह 
गायकाची गिना तत वगमाणतच होते. ह्याच कारिाने गान्धवण हे तविीकृत आहे, म्हिजे वीिाप्रधान आहे 
(असा गं्रथकाराचा आशय आहे). गावधिध म्हिजे गान्धवणशास्त्र ज्याला प्रमाि आहे ते (अथमाणत शास्त्रीय 
संगीत.) ॥८॥ 
 

अत्यथधणमष्टं देिाना ंतथा प्रीणतकरं पुनः । 
गवधिािा ंच यस्माणद्ध तस्माद गाधिधमुच्यते ॥९॥ 
 
अस्य योणनभधिेग्दानं िीिा िशंस्तथैि चं । 
एतेषा ंचैि िक्ष्याणम णिवध स्िर-समुस्त्थतम् ॥१०॥ 

 
देिानंा अणतशय इष्ट ि गवधिांना णप्रय असल्यामुळे  
याला गावधिध म्हटले जाते. ॥९॥ 
 
याचे मूळ गान, िीिा ि ििुे ही आहेत, (म्हिून) त्या  
णतघाचंा स्िरगत णिणध आता ििधन करतो. ॥१०॥ 

 
(शकंा :–) सामापंासून गीत उत्पन्न झाल्याचे सागंतात, त्यामुळे (गीताचे) मूळ सामगान हे ठरते. 

गान्धवण हेही सामगानापासून उत्पन्न झाले आहे. परंतु गान्धवण हे स्वराद्यात्मक असल्यामुळे गान हे गान्धवमाणशी 
समान ठरत नाही; त्यामुळे गानाचा अंतभमाणव होतो, ही भार्षाच कशी काय? याच्या उलट का असू नये? 
झकवा िोन्हींचे तािात्म्य का असू नये? 
 

ह्या शकेंचे वनराकरि करण्यासाठी गं्रथकार म्हितात :– अत्यथधणमष्ट ंदेिानाम् इत्यावि ह्या वचनाने 
गान्धवमाणचे आवित्व [अनावित्व (?)] सूवचत होते. िेव त्यानंा इष्ट असलेली वस्तु कशी त्यागतील? या 
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श्लोकातील तथा या शब्िाने गं्रथकाराला सुचवावयाचे आहे की, गान्धवमाणने िेवतानंा सतंोर्ष होतो व त्यामुळे 
ते (आपली) प्रीवत िेतात. अशा तऱ्हेने येथे अदृष्ट फल िाखववले आहे.  
 

िेव अथमाणत ईश्वर म्हिजेच इस्न्द्रये, मन व संविेना. वाद्यवािन हे या िेवापं्रत पोहोचते. अथमाणत या 
वक्रयेने िेववाद्याकंडुन बाह्यसे्न्द्रयाचं्या शब्िावि ववर्षयाचं्या अथांचे उल्लंघन होशन िेवानंा इष्ट असा यज्ञच 
केला जातो आवि त्यामुळे (बाह्य ववर्षयाहूंन) पर अशा संवविेचा लाभ होतो, असे उपलक्षिेने सुचववतात. 
अशा प्रकारे मोक्षप्राप्तीच्या आनंिासमान ज्याचा स्वभावववशरे्ष आहे असे एक मोक्षफलच त्यामुळे वमळते, हे या 
वाक्याने िाखववले आहे. धनाची ज्याला जरूरी नाही असे हे िेवाचें श्ेष्ठ यजनच आहे व पुरािश्वि, योग 
इत्याविपेक्षा प्रत्यक्ष शकंराला गान्धवण हे जास्त आवडते, हा अथण. पुन्हा गावधिािाम् या शब्िाने गं्रथकत्यमाणने 
सुचववले आहे की गान्धवमाणने अत्यन्त सवंविेचा लाभ होशन गायकाला फल प्राप्त होते. ‘सकृत्प्रयुक्तावप वह 
नन्ियन्ती यथावववध ब्रह्महिं पुनावत ।’ [म्हिजे ‘यथायोग्य रीतीने नन्ियन्ती एकवार प्रयुक्त केली असतावह 
ती ब्रह्महत्या केलेल्या (पाप्यास) पुनीत करते’] इत्यावि वचनानुसार प्रयोगकत्यमाणला (गान्धवण गायनाचे) 
मुख्य फळ वमळते (म्हिजे ते श्ोत्यानंा वमळत नाही).  
 

(शकंा :–) परंतु गान हे मुख्यतः श्ोतृवनष्ठ आहे, त्यामुळे ते गंधवांची प्रीवत वाढवविारे आहे, असा 
गं्रथकत्यमाणच्या या वचनाचा मवतताथण आहे. (वनराकरि :–) तथावप श्विाने प्रीवत वाढवविारे व अनावि 
दृष्टादृष्ट फल िेिारे म्हिून िेवानंा इष्ट व गधंवांना वप्रय ते गान्धवण, असा या वचनाचा अथण योग्य आहे. त्या 
कारिाने जे ववशरेे्षकरून प्रीवत वाढवते ते गान असा येथे अध्याहार समजावा. कारि गानाचा उपयोग केवळ 
प्रीवतकायमाणत होतो. अनावि असून जे स्वतःच फलरूप आहे, त्याच्यामध्ये नवीन व महान् फल िेिाऱ्या 
वस्तूचा अन्तभमाणव करिे हा ववपयणय आहे आवि तो (या स्पष्टीकरिामुळे) वनरस्त होत आहे. गान्धवमाणचा 
ववशरे्ष ववचार पुढे धु्रवाध्यायात नृि ववर्षयात आम्ही करिारच आहोत. भारे्षचा अथण लावण्याच्या युक्तीचे 
ज्यानंा ज्ञान नाही, त्यानंा सध्याच भ्रम होईल (तो होश नये एवढ याचसाठी आम्ही) हा खुलासा केला आहे.  
 

अत्यथधणमष्ट ंदेिानाम् इत्यावि. ‘गा’ं म्हिजेच वािीला जे धारि करते ते गान्धवण झकवा गन्धवांचे ते 
गान्धवण, अशी व्युत्पवि समजावी. या ववर्षयी णिशाणखलाचायांचे वचन असे आहे :– ‘पुरा स्वगणप्रनष्टा ं(वाच)ं 
िेवभे्यः’ इत्यावि; त्यानेही हेच प्रिर्मशत केले जाते. ‘प्रीणतिधधनम्’ या शब्िाने नारदाचे वचन सूवचत केले 
आहे. ‘गेवत गेयं वविुः धेवत धातुप्रवािनम्’ इयावि (म्हिजे, ‘ग’ याने गेय, ‘ध’ याने [वीिा धारि 
करिाऱ्याचे] कौशल्ययुक्त धातंूचे वािन जाितात इत्यावि) या संबधंात आमच्या गुरुजींचे म्हििे असे आहे 
:– गान्धवण हो कोठून उत्पन्न झाले? गान हे सामविेापासून उत्पन्न झाले असता गान्धवमाणची चचमाण पवहल्याने 
का केली? जर गानाचाच उपयोग आहे, तर मग त्याचे लक्षि (अगोिर) सागंावयास पावहजे होते. ह्या 
शकंाचें वनराकरि करण्याकवरता गं्रथकार म्हितात :– अस्य योणनभधिेद गानं इत्यावि. अस्य म्हिजे या 
गान्धवमाणचे मूळ (= योवन) गान म्हिजे सामविेोत्पन्न साम नावाची गीते. येथे िीिा म्हिजे महाव्रताला 
लागिारी औिंुबरी िीिा; िशं अथमाणत नारिाचा अनुयायी वशष्ट्य सपं्रिाय. हे गान्धवमाणचे मूळ होय. झकवा गान, 
वीिा व वशं इत्यावि कुतप-सावहत्य सागंावयाचे आहे ते या गान्धवांचे मूळ कारि समजाव,े हा शरे्ष अथण 
होय; कारि कुतपाला उपयोगी असल्यामुळे गान्धवमाणचा येथे उल्लखे केला आहे. िुसरे एक टीकाकार 
म्हितात की लौवकक परंपरेने ब्रह्मोक्त गीते गािाऱ्याकंडून गावयली जातात, ती (गान्धवमाणच्या) उत्पिीचे 
कारि होत. टीकाकाराचं्या मते गान हे प्रधान व वीिा-वशं हे त्याचे साहाय्यक. ‘रथन्तर गायत्रीला येथे 
गातात’ इत्यावि वचनाचा आधार घेशन आवि तात्पयमाणचे व्याख्यान करून गुि प्राधान्याचा हा वनिणय 
िेण्याचा या टीकाकारानंी जो महान खटाटोप केला आहे तो ववर्षयाला सोडून आवि ‘गायतेः’ शब्िाच्या 
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औपचावरक आश्याचे त्याला बळ िेशन, केला असल्यामुळे तो वाळू चघळण्याप्रमािे (केवळ वनरथणक) 
झाला आहे. रथन्तर गायत्रीचा आधार जर वमळाला नाही तर मग केवळ (गीतीच्या) स्वरसवंनवशेाने 
(गानाची प्रधानता) हे वसद्ध करिार आवि नंतर गीतीमुळेच स्वरानंा सामान्य-ववशरे्षभाव प्राप्त होतात असे 
म्हििार हे याचें म्हििे. ‘आकाश हे आकाशातच रावहलेले आहे’ या प्रवतपािनाप्रमािे स्वतःला स्वतःचा 
आधार िशणवविारे आहे.४ साराशं ह्याचं्या ह्या प्रवतपािनात जरासुद्धा तथ्य नाही.  

 
तर गं्रथकारानंी जे हे गान्धवण सावंगतले, त्याचा गानािींमध्ये कसा उपयोग करावयाचा या ववर्षयी 

म्हितात :– एतेषाम् इत्यावि या वाक्यात च हा शब्ि अथणप्रवतपािक आहे. तथा ह्या शब्िाचा संबधं पूवोक्त 
वाक्याशी आहे. त्यामुळे गान्धवण ह्या गायन प्रकाराने संगीतजन्य भावाचंा स्िरसमुस्त्थतम् म्हिजे स्वरववर्षयक 
वववध सागंतो, िुसरा कोितावह नव्हे, हे तात्पयण. ॥९-१०॥ 
 

गावधिं णिणिधं णिद्यात्स्िर-ताल-पदात्मकम् । 
णिणिधस्याणप िक्ष्याणम लक्षिं कमध चैि णह ॥११॥ 
 
द्व्यणध्ानाः स्िरा िैिाः शारीराशच् प्रकीर्वतताः । 
एतषा ंसंप्रिक्ष्याणमत णिधानं लक्षिास्वितम् ॥१२॥ 

 
गान्धवण हे स्वर, ताल व पि ह्या तीन ववर्षयानंी बनलेले आहे असे जािाव.े त्या वतन्ही ववर्षयाचें 

लक्षि व वक्रया सागंतो ॥११॥ 
 
शरीर (= कंठ) व वीिा ही स्वराचंी िोन (मुख्य) स्थाने म्हटली आहेत. ह्याचें लक्षिासह ववधान 

(आता) सागंतो ॥१२॥ 
 

अ.भा. – अन्य वववध कोिता अशी शकंा घेशन पुढे म्हितात–गावधि ंणिणिधं णिद्यात् । (वत्रववध) 
म्हिजे स्वरावि तीन वस्तंूचे ववधान (= ववधा) ज्याचे आहे असे. णचरंतनाचं्या मते ‘णिधा’ शब्ि आवश्तवाचक 
आहे, म्हिजे ‘णिधा’ हा शब्ि येथे प्रकार हा अथण व्यक्त करीत नाही. प्रकार असा अथण घेतल्यास (म्हिजे 
स्वर, ताल व पि यानंा वगेवगेळे मानल्यास) गान्धवमाणचा व्यवहार पृथक् होईल. पि तसे नाही. याबाबतीत 
णिशाणखलाचायांचे वचन असे आहे:– ‘‘स्वर, पि व ताल याचं्या समवायाने गान्धवण (वसद्ध होते).’’ या 
श्लोकातील ‘आत्म’ शब्ि या वतन्ही वस्तंूचा वमश्ीभाव सुचववतो. ‘पि’ हा शब्ि कारि म्हिजे अवधान 
सुचववतो. हाच अथण बरोबर आहे, कारि स्वर, ताल व पि ही समतुल्य नाहीत; म्हिनू अवधान (= पि) हा 
गान्धवमाणच्या अनेक अवयवापंकैी एक आहे असे समजाव.े यासाठी करायचा वमश्ीभाव त्यातील एखाद्या 
प्रमुख वस्तूच्या आधारानेच होश शकतो. त्यासाठी (‘स्वर’ हा शब्ि)पवहल्याने घालून त्याचे प्रमुखत्व सूवचत 
केले आहे. म्हिनू स्वर हे प्रधान असून ताल हा स्वराचें साम्य करण्यास उपकारक आहे. याववर्षयी ‘तल 
प्रवतष्ठाकरिे’ (म्हिजे ‘तल,’ स्स्थरपिे स्थावपत करिे या अथी) हे वचन प्रवसद्धच आहे. ह्या िोन्हीहून 
िूरचा शब्ि ‘पि’ हा आहे. पि-शब्िाने गान्धवमाणला आधारतेचा लाभ वमळतो. हीच गोष्ट दणत्तलाचायांनी अशी 
सावंगतली आहे–‘पिस्थः स्वरसंघातस्तालेन सुवमतः’ (िविलम्-श्लोक ३); म्हिजे तालाने मापला गेलेला 
स्वरसमुिाय गीताच्या शब्िाचं्या वठकािी स्स्थत असतो. त्यामुळे शब्ि व ताल जसे गान्धवमाणमध्ये, तसेच 
गानामध्ये, स्वराचं्या आधारे तंताला उपयोगी पडतात, हे तात्पयण. (दणत्तलाच्या या श्लोकात) ‘अवधान’ 
असा शब्ि आहे. पि अवधान हे योगरूप आहे, ते या ववर्षयात उपयोगी नाही. नाट याच्या पूवणरंगात (ना. शा. 
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३४·२२२), पवरवतणकाचं्या प्रसंगी अवनद्ध वाद्याचं्या ववर्षयात (ना. शा. ४·३१६, ५·६३, ६४ इ.) िेवता संतुष्ट 
करण्याचा वववध सावंगतलाच आहे; त्या ववधीमुळे ववघ्ने िूर होशन वसवद्ध होते. (अथमाणत आिखी अवधानाची 
जरूरी नाही.) या ववर्षयी असे म्हटले आहे:– ‘गीतज्ञो यवि योगेन’ इ. म्हिजे संगीतज्ञाला योगाने परमपि 
प्राप्त न झाले, तरी तो रूद्राचा अनुचर होशन त्याच्या संगतीत सुखी होतो. हा आधार कोिी िेतात व 
म्हितात की ‘गीताचा अथण हा शाब्िस्वरूपाचा नसल्याने अवधानावशवाय किावप वसवद्ध वमळिार नाही.’ 
लक्षिम् म्हिजे चतुःश्वुतक आवि (स्वराचें) स्वरूप. कमण म्हिजे ग्रहाशंाविरूपाचंी योजनात्मक वक्रया, 
ज्यामुळे जावत वगैरेंची उत्पवि होते. त्याचे कुतपाशी सात्मकत्व असले तरी वीिा, शरीर व विेु याचं्या 
(स्वराचंी) आरोह-अवरोहिाविक वक्रया हाच रंगभागाचा गानवृिान्त होय. कंठाप्रमािेच विेूमध्ये वायूच्या 
तीव्र मंि आघाताने स्वराची उत्पवि होते. आरशातील प्रवतवबम्बात उजव्या-डाव्याची उलटापालट होते, 
त्याप्रमािे (शरीराशी तुलना केल्यास) वीिेवर तार मन्द्रस्थानाचंा ववपयमाणस विसून येतो. ह्या गोष्टीला 
अनुलक्षून सागंतात–ियणध्ाना: स्िरा िैिाः शारीराशच् इ. वैि (वीिेच्या) स्वराचें प्राधान्य असल्यामुळे 
त्या स्वराचंा उल्लेख प्रथम केला आहे, अथमाणत त्याचें ववधान सावंगतले आहे, असा संिभण. ‘लक्षिाने’ म्हिजे 
गान्धवण-लक्षिानंा अनुसरून. ॥११-१२॥  
 

स्िरा ग्रामौ मूच्छधनाशच् तानाः स्थानाणन िृत्तयः । 
शुष्ट्कं साधारिे ििा ह्यलङ्काराशच् धातिः ॥१३॥ 
 
श्रुतयो यतयश्चैि णनत्य ंस्िरगतात्मकाः । 
दाख्या ंसमिायस्तु िीिाया ंसमुदाह्रतः ॥१४॥ 
 
स्िरा ग्रामािलङ्कारा ििाः स्थानाणन जातयः । 
साधारिे च शारीयां िीिायामेष संग्रहः ॥१५॥ 

 
िारवी वीिेच्या बाबतीत पुढीलप्रमािे ववर्षयसमूह सावंगतला आहे – 
स्वर, िोन ग्राम, मूच् ण्ना, ताना, स्थाने, वृिी, शुष्ट्क,  
 
िोन साधारिे, विण, अलंकार, धातू, श्ुती व यती, 
हे ववर्षय सिोवित स्वरगत आहेत. ॥१३-१४॥ 

 
स्वर, िोन ग्राम, अलंकार, विण, स्थाने, जाती व िोन  
साधारिे वमळून हा शारीर वीिेवरील (गायनाच्या ववर्षयाचंा) संग्रह (जािावा). ॥१५॥ 

 
अ.भा. – वीिेच्या स्वराचं्या प्रकारानंा उदे्दशून म्हितात :– स्िरा ग्रामौ. इ. ही मावहती संके्षपाने 

समवायाच्या रूपाने सागंण्याचा येथे उदे्दश आहे. हा उदे्दश स्वरगवत-संबंधीचा आहे, कारि या (संगीताचा) 
आत्मा स्वर हा आहे. व्यस्त आवि समस्त आवि इष्ट व उवद्दष्ट रूप स्वर हेच आहे. ‘िारु’ चे अपत्य िारवी 
वीिा अथमाणत वीिारूप भगवती. णिशाणखलाचायध म्हितात – ‘िारुिो ह्यसौ जाता वाक्.’ इ. (म्हिजे 
‘काष्ठापासून ही वीिा उत्पन्न झाली’ इ.). त्याप्रमािे काष्ठमय असूनही स्वरानंा आधार िेिाऱ्या संघाताला 
वीिा हे नाव विले जाते. त्याच प्रमािे शरीरा-(कंठा-) मध्ये रावहलेली वागरूप सरस्वती वतलावह (शारीर) 
वीिा हा शब्ि लावला जातो. मूच्छधनाशच्–शारीर व िारवी वीिावंरील मूच् ण्ना ह्या तुल्य आहेत. तातं–
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ताना शारीर वीिेवर शक्य असूनवह सुखावह नसल्यामुळे प्रयोगाला योग्य नाहीत. त्याचंा प्रयोग अभ्यासाठी 
उपयुक्त आहे म्हिाव,े तर वज्यमाणवज्यण स्वरामुंळे त्याचंी वसवद्ध वीिेवर होश शकते. कंठाने स्वराचंा प्रयोग न 
करू शकिारावह स्वतःच्या मनातले स्वरववशरे्ष वीिेवर काढू शकतो. िृत्तयः :– धातंूच्या वृिी. शुष्ट्कं–शुष्ट्क 
(solo) वािनाचा सुलभ आधारवह वीिा हाच आहे, कारि धातु (= वमजराबचे ठोके) व शुष्ट्क याचें प्रयोग 
वीिेवरच सुखावह होतात. अलंकाराशच्–अलंकाराचंा ववर्षय पुढे येईलच. सारिेत तारा चढववण्या-
उतरववण्यासाठी श्वुत हा आधार असल्यामुळे (= ‘तन्मलूत्वाच’) श्ुवत ह्या फक्त वीिेवरच उपयोगी आहेत. 
पुढे वीिेवर अमुक इतक्या श्ुतींचा अमुक स्वर अशी श्तुींची संख्या सागंण्यात येईलच. तात्पयण, वीिेवर 
सगळे स्वरगत प्रकार स्वराचं्या रमिीयत्वामुळे अभ्यास व प्रयोग या िोन्ही कामातं उपयोगी आहेत. 
स्वराबंरोबर रावहलेल्या शब्िात्मक ‘पिा’बद्दलवह येिेप्रमािेच समजाव,े (िाख्या ं =) वीिेच्या वठकािी, 
असा गं्रथकत्यमाणचा अवभप्राय असल्यामुळे. ॥१३-१५॥ 
 

व्यञ्जनाणन स्िरा ििाः सवधयोऽथ णिभक्तयः । 
नामाख्यातोपसगाशच् णनपातास्तणद्धताः कृतः ॥१६॥ 
 
छवदोणिणधरलङ्कारा जे्ञयः पद-गतो णिणधः । 
णनबदं्ध चाणनबदं्ध च णिणिधं तत्पदं स्मृतम् ॥१७॥ 
 
धु्रिस्त्िािाप-णनष्ट्क्रामौ णिके्षपोऽथ प्रिेशनम् । 
शम्या तालः सणिपातः पणरितधः सिस्तुकः ॥१८॥ 
 
मािा प्रकरिािाणन णिदारी यतयो लयाः । 
गीतयोऽियिा मागाः पादमा५गाः सपाियः ॥१९॥ 

 
इत्येकविशणत-णिधं जे्ञय ंतालगतं बुधैः। 
गावधिध-संग्रहो हे्यष णिस्तरं तु णनबोधत ॥२०॥ 

 
व्यंजने, स्वर, विण, सस्न्ध, ववभवक्त, नाम, आख्यात, उपसगण, वनपात, तवद्धत, कृिन्त, ्न्िोवववध व 

अलंकार हा पिगत वववध जािावा. ते पि वनबद्ध व अवनबद्ध असे िोन प्रकारचे आहे. ॥१६-१७॥ 
 

तालासंबंधीचे ववर्षय एकवीस प्रकारचे जािाव,े ते असे– धु्रव, आवाप, वनष्ट्क्राम, ववके्षप, प्रवशे, 
शम्या, ताल, सवन्नपात, पवरवतण, वस्तुक, मात्रा, प्रकरि, अङ्ग, वविारी, यवत, लय, गीवत, अवयव, मागण, 
पािमा५गण [पाि भाग (?)] व पावि. येिेप्रमािे हा गान्धवण संग्रह सावंगतला; आता ह्याचा ववस्तार (सागंतो 
तो) ऐका ॥१८-२०॥ 
 

अ.भा. वववशष्ट स्वर व ताल यानंी मापली जािारी वस्तु ‘पि’ ही आहे. त्या पिाचे ववर्षय आता 
सागंतात. नंतर तालाचे ववर्षय वगेळे सागंतील. व्यञ्जनाणन इ. – स्वर व व्यंजने अज्झलरूपाने व्याकरिात 
प्रवसद्ध आहेत, ती येथे समजावी. संगीतातील स्वर हा अक्षरधमी असल्यामुळे पिाचं्या (= शब्िाचं्या) आधारे 
स्वराचंा प्रयोग करावा.  
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अन्य ववद्वान म्हितात–व्यंजन संजे्ञने (शुष्ट्क गीताचे) ‘झटंुं’ वगैरे वनपात हा अथण घ्यावा. अकारावि 
(स्वर) पाविका-गीतातं व रक्त-गान्धारी वगैरे जातींमध्ये दृष्टोत्पिीस येतात.  
 

स्िराः–अ, आ, इ, ई वगैरे स्वर (= अचः); ििाः– स्वर व व्यंजने (= अज्झलः) याचंा समुिाय; 
सन्धयः– शब्िाचें सस्न्ध; णिभक्तयः– प्रथमा, वद्वतीया वगैरे (= सुवप्तङः); उपसगाः– प्र वगैरे; णनपाताः– 
अव्यये, ही कठोर असल्यामुळे त्याज्य समजावी; तवद्धत व कृिन्त ह्यापंैकी योग्य असतील ती ग्राह्य 
समजावी; अलङ काराः – उपमा वगैरे; अणनबद्धम् = गद्य; त्याच्या उलट ते णनबद्ध; स्मृतम् – 
वावचकावभनयात व्यजंनावि ववर्षयाचें विणन केले आहे, असा भाव, परंतु यापंैकी जे ववर्षय सावंगतले 
नसतील, ते यथावकाश पुढे सागंतीलच. धु्रवस्तु. इत्यावि शब्िानंी तालववर्षयाची सूवच सावंगतली आहे. 
शवेटी गावधिधसंग्रहो हे्यषः ह्या शब्िानंी सावंगतलेल्या स्वरावि वतन्ही ववर्षयाचें हे (गान्धवणरूपाने) एकत्रीकरि 
झाले, असे सुचववतात. येथे प्रकरि वगैरे संज्ञानंी पढेु ववस्ताराने विण करण्यात आलेल्या मद्रकावि गीताचं्या 
लक्षिाचंी ओळख करून विली आहे. णनबोधत या शब्िाने सुचववतात की मी हे जे गान्धवमाणचे अनेक ववर्षय 
विले आहेत, त्यात क्रम असा ठेवलेला नाही; त्यामुळे त्या बाबतीत येथे तुम्ही शहापोह करण्यात कुशल 
असलेली तुमची बवुद्ध वापरावी. कारि येथे गं्रथकाराने ववर्षयाचंा क्रम सावंगतलेला नाही. कसे ते पहा :– 
ग्रामानंतर श्वुत सावंगतल्या आहेत. स्थानाच्या पुढे साधारि व जावत सावंगतल्या आहेत. त्यामुळे ही क्रमवार 
ववर्षयसूवच (= उदे्दश) होत नाही. (जे टीकाकार या संग्रहाला) ‘उदे्दश’ म्हितात, त्यानंा आम्ही उिर िेतो 
की अरे बाबा तुझा तो उदे्दश गं्रथकाराने नावाने सुद्धा अनुसरलेला नाही. कारि उदे्दश म्हटला की त्यात 
प्रयोजन असते, नुसतीच यािी (= ‘लक्षिावकाश’) नसते. म्हिून येथे लोकानंा गं्रथातल्या ववर्षयाचंी 
सुखाने कल्पना यावी, एवढाच गं्रथकत्यमाणचा हेतु आहे. त्यामुळे ‘या श्लोकातं ववर्षयाचंा उदे्दशक्रम नाही; 
उलट, ववर्षयाचंा क्रम आहे’ असे जे गं्रथववरूद्ध व्याख्यान टीकाकाराने केल आहे ते अवास्तव, सिोर्ष व 
असंबद्ध असून ते त्याच्या मंिबुद्धीचे फळ आहे! तथावप स्वरानंंतर ग्राम व त्याच्या आश्याने राहािाऱ्या 
मूच् ण्ना व ताना सावंगतल्या आहेत, त्यातंला क्रम ठीक आहे. तानाचं्या नंतर गं्रथात ‘स्थान’ सावंगतले आहे. 
हे स्थान म्हिजे स्वराचं्या जागा नसून तारमंद्रावि म्हिजे स्वर वरचा आहे की खालचा आहे हे िाखवविाऱ्या 
संज्ञा आहेत. तर मग तारमंद्रमध्य याचं्यावशवाय स्वरस्वरूपाला उपकारक ठरिारे काही कथन गं्रथकत्यमाणने 
गं्रथात केले आहे झकवा नाही, हा प्रश्न आहे. पुढे शुष्ट्कानंतर साधारि सावंगतले आहे. ‘शुष्ट्क’ वािनाच्या 
स्वरासंाठी येथे साधारि सावंगतले आहे, या म्हिण्यात काही अथण नाही. कारि ‘शुष्ट्क’ – वािनात 
अंतरकाकलींचा प्रयोग होत नसतो. गाधंारवनर्षाि अल्प असलेल्या जातींतच त्याचंा वनयोग होत असतो. 
िुसरे साधारि म्हिजे जावतसाधारि, अथमाणत अनेक जातींत असलेले थोडेसे साम्य. येथे रूपसादृश्याचा 
मुद्दा आहे, त्यामुळे त्याला ‘शुष्ट्का’त जागाच कोठे आहे? स्वर हे श्ुतींची अपेक्षा करिारे आहेत, तर मग 
श्ुतींचा उल्लखे भलत्याच स्थानी का केला? त्याचप्रमािे शारीरवीिेच्या सबंंधात तसे सावंगतले आहे, पि 
िारवी वीिेवर तसे स्वर नसतात, इत्यावि वववचेन टीकाकारानंी केले आहे ते केवळ ववसंगत आहे. ‘वीिेवर 
श्ुतींचा उपयोग नाही’, असे यानंीच म्हटले आहे, तर मग श्ुती सागंण्याचा उदे्दश काय? िोन ग्रामाचें वभन्नत्व 
िाखववण्यासाठी श्ुतींचा ववर्षय सावंगतला आहे, असे याचें उिर असेल, तर मग येथे श्ुतींचे कथन 
वववधवतच आहे. साराशं येथे क्रमाचे समथणन करण्याचा उद्योग करू नये. ॥१६-२०॥ 
 
तत्र स्वरा :– 
 

 षडज श्च ऋषभश् चैि गावधारो मध्यमस्तथा । 
पिमो धैितश्चैि सप्तमोऽथ णनषादिान् ॥२१॥ 
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स्वर याप्रमािे आहेत :– 
र्षड्ज, ऋर्षभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत व सातवा वनर्षाि. ॥२१॥ 

 
अ.भा. आता स्वराचंा ववर्षय सागंतात :– तत्र स्वराः इ. म्हिजे उवद्दष्ट ववर्षय वर सावंगतले, त्या 

पैकी स्वर आता सागंतात. ‘उपताप’ व ‘आके्षप’ ह्या िोन अथांच्या मीलनाने स्वर हा शब्ि उत्पन्न होतो. त्या 
अथमाणप्रमािे–शब्ि हा वजचा स्वभाव आहे अशा वचिवृिीची मध्यस्थरूप स्वास्थ्याची अवस्था सोडण्यास 
लावनू वतला उिेवजत करिारे (= ‘उपतापयन्तः’) आवि अवतशय हृद्यतेमुळे स्वतःच्या वठकािी खेचून 
स्वतःमध्ये वमळवनू टाकिारे म्हिून त्यानंा स्वर म्हितात. कोिी विणसाम्याच्या आधारे वनरूवक्त करतात, ती 
अशी :– ‘स्वय’ं = स्वतःमध्ये = जावतरागभार्षाभेिामंध्ये, ‘राजन्ते’ = ववराजतात (झकवा शोभतात, 
चमकतात) म्हिनू स्वर. आता ठराववक असे पुढचे-पुढचे स्वर सागंतात – ऋषभः इ. ऋर्षभानंतर गान्धार 
सावंगतला आहे; पि गान्धाराचा अन्तर गान्धार हा भेि आहे, तसा ऋर्षभाचा अन्य भेि नाही, म्हिनू 
नुसताच ‘ऋर्षभ’ असे म्हटले आहे. ऋषभश्चैि, धैितशचै्ि यातंील चैव या वनपातानंी काकल्यन्तर स्वराचें 
भेि सूवचत केले आहेत; आवि काकल्यन्तर स्वरामुंळे गान्धार-वनर्षािाचें भेि होतात हे िशणववण्यासाठी 
श्लोकात चैि वनपात ऋर्षभ-धैवतानंतर योजले आहेत. स्वर साधारि ते हेच, ह्याचे वववचेन आम्ही 
यथावकाश करूच. स्वराचं्या मध्ये रावहलेल्या वनवश्चत संख्येच्या श्ुतींमध्ये वायचूा थोडासा स्पशण होतो व 
त्याच्या बलाने (आपापल्या) श्ुवतस्थानावंर स्स्नग्धत्व व रक्तत्व ह्या लक्षिानंी युक्त व आश्यभतू श्ुतीला 
उपरंजक असा जो (ध्ववन) ऐकावयास येतो तोच स्वर होय, असे वकत्येकाचें मत आहे; तर र्षड्ज हाच 
(एक) स्वर आहे, असे िुसरे म्हितात; आवि (श्ुतींचा) समूह म्हिजे स्वर असे आिखी एकाचें प्रवतपािन 
आहे. पि श्ुवतस्थानावर अवभघात झाल्याने उत्पन्न होिाऱ्या शब्िाने प्रभाववत, अनुरिनात्मक, स्स्नग्धमधुर 
असा शब्ि तोच स्वर होय, असे आम्ही म्हितो. या ववर्षयात नारिाविकानंी स्वराचं्या नावाचें वनवणचन असे 
केले आहे :– ‘‘नासा, कंठ, उर, तालु, वजह्वा व िात या सहा स्थानाचं्या आश्याने उत्पन्न होतो, म्हिून 
त्याला र्षड्ज हे नाव आहे’’ वगैरे (ना. वश. १·५·७३) हे वववचेन वनरूपयोगी असल्याने मुनींनी स्वीकारलेले 
नाही; कारि, वीिेवर नासाकंठािींचे अस्स्तत्व नसतावह तीवर र्षड्जावि स्वर विसून येतात. या बाबतीत 
वकत्येक याप्रमािे समाधान करतात-‘‘शारीर वीिेचे िाखी वीिा हे प्रवतझबब आहे, म्हिून शारीर स्वरसमूह 
ज्या ज्या इवंद्रयामुंळे उत्पन्न होतो, त्याचें प्रवतझबब वीिेवरवह असावयास पावहजे.’’ याचें हे म्हििे अगिी 
अयोग्य आहे. आधी वीिा ही िेहाचे प्रवतझबब ही भार्षाच कशी काय? आरशात शरीराचे प्रवतझबब पडते, 
त्याप्रमािे वीिा ही शरीराचे प्रवतझबब तर नाहीच. वीिेवर िेहाचे प्रवतझबब िाखवविारे आरशाप्रमािे 
कोितेही स्थान नाही. वशवाय झबब-प्रवतझबबाप्रमािे िोन्हींचे स्वर (एकाचवळेी) इवंद्रयग्राह्य असत नाहीत. 
जसा आकाशात आपल्या ध्वनीचा प्रवतध्ववन उत्पन्न होशन तो आपिास (आपोआप) ऐकावयास येतो, तसे 
वीिेतून वाजिारे स्वर प्रवतध्ववनरूपाने अपोआप उत्पन्न होत नाहीत. साराशं शारीर स्वर वीिेच्या स्वरातं 
आपले प्रवतझबब अपणि करतात असे दृष्टोत्पिीस येत नाही, िोन्ही स्वराचें स्वतंत्र अस्स्तत्व प्रत्यायास येते. 
शारीर स्वराचा अभाव असतावह वैि स्वराची प्रवृवि होश शकते, त्यामुळ वैिस्वर हे शारीर स्वराचें प्रवतझबब 
आहे, असे म्हििे चुकीचे आहे; कारि पृथक् प्रयत्न केल्यानेच वीिेवर स्वर उत्पन्न होतात. त्याचप्रमािे 
वनयमानुसार तार िाबनू तारेवर बोटानंी आघात केल्याने आवाज उत्पन्न होतो व त्यानंतर अनुरिनात्मक 
असा जो स्वर, तो उत्पन्न होतो. त्यासाठी (वीिेत) नासावि सहा कारिे नसतात, त्यामुळेवह प्रवतझबबाची 
घटना विणन करिे हे खोटे आहे. शरीरात (मदं्रतारावि) स्थाने खालून वर असतात आवि वीिेवर वरून 
खाली असतात; पि केिळ या औत्तराधयध-णिपयासाचं्या कारिाने वीिा ही शरीराचे प्रवतझबब आहे, असे 
ठरत नाही; मात्र शारीर स्वराचं्या अनुसरिाने (वीिेवर) सारिा करण्याकवरता उपयोगी असा उत्कर्षमाणपकर्षण 
संभवत असल्यामुळे (त्या दृष्टीने) वीिेला शरीराचे प्रवतझबब (म्हिून कोिी एकाने) म्हटले आहे. ‘स्वराचंी 
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संख्या सात’ हे वचन िशणववते की अतंर गाधंार व काकली वनर्षाि (हे िोन्ही) वगेळे स्वर नाहीत. सात 
स्वराचंाच संभव आहे, याबद्दल पुढे खुलासा करूच. ‘तत्सववतुवणरेण्यं’ हे सात विण ‘वनगवरधमपस’ ह्या 
(सात) स्वरानंी पवहल्याने ब्रह्माने उत्पन्न केले, हे कारि स्वर सातच असण्याला िुसरे एकजि िेतात. 
ह्याचा वनिणय पुढे करीत आहोत.  
 

िुसरे कोिी श्ुवतस्वरववर्षयक प्रश्न असा करतात की, स्वर हे श्ुतींच्या क्रमाने अवभव्यक्त होतात 
म्हिून श्ुती ह्या स्वराचं्या पूवी सागंावयास पावहजे होत्या. याला उिर :– असे होश शकत होते; पि 
केव्हा? की, जर ध्ववननाि हे नाव विले जािाऱ्या श्ुती म्हिजे वनयत श्ुत्यन्तरत्वाने ग्रहि केले जािारे स्वर 
असत्या तर; पि तसे नाही. कारि श्ुती जरी उच्चनीच आहेत, तरी त्या स्वराचं्या आश्याने रावहलेल्या 
आहेत असे प्रत्ययाला येत. भट्टमातृगुप्तानेवह असेच म्हटले आहे :– ‘‘समस्त श्ुतींचा ववस्तार आपोआपच 
होतो. कसा? तर त्यानंा असलेल्या स्वराचं्या अवधष्ठानामुळे तो श्ुवतववस्तार कानाला अमृताप्रमािे वाटतो.’’ 
(यावर शकंा :–) श्ुतींनाच जर स्वरत्व असेल, तर मग र्षड्जग्रामात जो पंचम चार श्तुींचा आहे तो 
मध्यमग्रामात तीन श्तुींचा होशनवह पचंम कसा रहातो? तृतीय व चतुथण (श्ुतीवरील) िोन ग्रामातंला पंचम 
एकच असू शकत नाही. (िोन्ही ग्रामातंील) धैवताबद्दल हाच न्याय समजावा. तसेच अंतर व काकली हे 
गान्धार व वनर्षाि कसे? 
 

असे म्हटले आहे की, वसतं ऋतूत कोवकळा पंचम बोलते, (ना. वश. १-५-४) इ. हे कसे? 
(समाधान :–) नासाकंठाविकाचं्या वठकािी वनयत असे श्ुतीचे रूप नसते. तसे (श्ुतीचे वनयत रूप 
असल्यास) मग सवण (श्ुती ह्या) स्वरच होतील. श्तुींच्या क्रमाच्या अपेके्षमुळे स्वरानंा आपल्या रूपाचा लाभ 
होतो, असे मानल्यास अन्योन्याश्य िोर्ष उत्पन्न होतो. कारि (स्वर झकवा श्वुत यापंैकी) कोितीवह एक 
वस्तु अगोिर वसद्ध नाही. तर मग मानाव ेलागेल की केवळ ग्रामववभाग िाखववण्यासाठीच श्ुतींचे व तद्वत 
संवाि वगैरेंचे विणन करण्यात आले आहे आवि त्यामुळे श्ुतींचे कथन स्वरानंंतर करण्यात आले आहे. ह्याच 
कारिामुळे णिशाणखलाचायांनी ग्रामाच्या नंतर श्ुती सावंगतल्या आहेत. सामविेात ग्रामववभाग नसल्यामुळे 
केवळ उच्चपिा व नीचपिा िाखववण्यासाठी श्तुींची नाव ेसागंण्यात आली आहेत; ‘यः सामगाना’ं (ना. वश. 
१-५-१) इत्यािीने वववभन्न स्वराचं्या िीप्ता, आयता वगैरे पाच प्रकारच्या श्ुती, ववशरे्ष युक्तीने साध्य होिाऱ्या 
अशा सावंगतल्या आहेत.  
 

(शकंा) :– िुसरे एकजि म्हितात :– ‘श्ुतींना स्वरत्व नाही, त्यामुळे श्ुवतक्रमाने अवभव्यक्त 
होिाऱ्या स्वराचंा वनिेश प्रथमतः करिेच योग्य आहे.’ (समाधान :–) येथे एक गोष्ट सागंावी लागेल की 
श्ुवत या शब्िाने जर वायूशी संयोग पाविारे वववशष्ट स्थान ववववक्षत असेल, तर मग ‘व्यस्तावन तावन र्षट्र्षझष्ट 
ववद्यात्’ [म्हिजे (सवण वमळून) ‘वगेवगेळ्या त्या (श्ुती) सहासष्ट जािाव्या’] या वचनानुसार याचें हे म्हििे 
अयोग्य ठरते, कारि कोिते तरी एक स्थान स्वर मानले जाते. स्थानाला रूक्षता झकवा स्स्नग्धता असा धमण 
नसतो. वायु व त्याचा आद्यात यानंावह हाच न्याय लागू पडतो. म्हिून ‘श्तुींकडून’ ह्या शब्िाने ववशरे्ष 
स्थानातील वायूच्या संयोगाचा पवरिाम ववववक्षत नाही. (स्थानववशरे्ष व पवरिाम हे स्वराचं्या वठकािी 
असतात म्हिून) श्तुींमधील रंजकता हा धमण तोच स्वर होय. वर (टीकाकाराने) पंचम-धैवताची अनुपपवि 
िाखववली आहे, तीवह याच प्रकारची (अथमाणत अयोग्य) आहे. चतुथण स्थानाच्या सयंोगाने उत्पन्न झालेल्या 
ध्वनीचा जो धमण तो तृतीय स्थानाच्या संयोगाने उद भतू होिाऱ्या (स्वराच्या) धममाणसमान असू शकिार नाही, 
कारि िरेकाच्या धममाणची वनत्यता ठरलेली आहे. एकाचा धमण तो िुसऱ्याचा धमण होत नाही. ह्या 
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स्पष्टीकरिाने काकल्यन्तराचेंवह व्याख्यान (आपोआपच) केले गेले. ‘कोवकलो ववक्त पञ्चमम्’ इ. हे म्हििे 
येथे अप्रस्तुत आहे.  
 

(शकंा :–) पि त्याला हव ेअसलेले स्थान जरी तेथे नसले तरी त्या स्थानापासून उत्पन्न होिाऱ्या 
शब्िाचा जो धमण असतो, तो तर राहीलच; कारि धमीच जेव्हा तेथे नसेल, तेव्हाच (त्या धममाणच्या) कारिाचंा 
अभाव होिार आहे. (समाधान :–) हे म्हििे वनरथणक आहे; कारि आघातानंतर उत्पन्न होिाऱ्या 
ध्वनीनंतर जो िुसरा अनुरिनात्मक ध्ववन उत्पन्न होतो, तो मात्र नैसर्मगकवरत्या स्स्नग्ध व मधुर असा असतो. 
(१) िोरी व तार झकवा (२) िगड व काशाचे भाडें ह्याचं्यावर आघात केल्याने त्या प्रत्येकातून वनघिाऱ्या 
आवाजाचे गुिावगुि स्पष्ट ध्यानात येतात. तेव्हा स्वर नामक ध्वनीच्या उत्पिीसाठी (अनेक श्ुतींच्या 
समुियाची अपेक्षा आहे, हे म्हििे ठीक विसत नाही; कारि प्रत्यक्ष प्रयोगान्ती स्वर हा (श्ुतींच्या) 
समुिायाहून वनराळा आहे असे अनुभवास येते. म्हिून चतुथण स्थानाच्या संयोगाने उत्पन्न झालेल्या शब्िाने 
(= नािाने) जो (स्वर) उत्पन्न होतो, तोच तृतीय स्थानावरील शब्िाने (= नािाने) उत्पन्न होतो, केवळ 
उच्चस्थानावर उत्पन्न झाल्याकारिाने त्याचे उच्चत्व विसून येते. उिाहरिाथण :– मन्द्रर्षड्जापेक्षा मध्यर्षड्ज 
व तारर्षड्ज याचें उच्चत्व अनुभवास येते. त्याच प्रकारचे अनुरिन जसे कोवकलावि वीिाचं्या शब्िाने (= 
नािाने) उत्पन्न होते, तसेच वीिेच्या तारा व अंगुली याचं्या संयोगाने झकवा मल्लक वीिेवर गजाने केल्या 
जािाऱ्या आघातामुळे उत्पन्न होिाऱ्या नािानेवह उत्पन्न होते, असे म्हििे योग्य होईल.  
 

(शकंा :–) परंतु वभन्न वस्तंूवरील आघातावि वभन्न कारिानंी उत्पन्न होिाऱ्या त्या त्या प्रकारच्या 
वभन्न ध्वनींमुळे एकाच प्रकारचा अनुकरिानात्मक ध्ववन उत्पन्न होतो, हे म्हििे कसे काय? (समाधान :–) 
तसे नव्हे. कारिाचा ववशरे्ष वनयम (गुि) कायमाणत विसून येत नाही; उिाहरिाथण :– लोखंडाचा तुकडा व 
गार झकवा अरवि आवि ववदु्यत् इत्यािी वभन्न कारिानंी उत्पन्न होिारा अस्ग्न एकच प्रकारचा धूर उत्पन्न 
करतो. केळीचे बीज झकवा कंि यापंासून एकच प्रकारचे केळीचे झाड उत्पन्न होते. तात्पयण हे की कारिाचंी 
वभन्नता असूनवह त्यामुळे कायण मात्र एकाच प्रकारचे होते, असे विसून येते. झवचू वगैरेच्या उत्पिीतवह हेच 
विसून येते. तसे पावहले तर, वभन्न अग्नींपासून उत्पन्न होिाऱ्या अनेक प्रकारच्या धुरातंवह सूक्ष्म भेि असतो. 
त्याचप्रमािे हा वीिेचा स्वर आहे, हा मल्लकाचा स्वर आहे, अशा प्रकारे वनरवनराळ्या वाद्याचंा वगेवगेळा 
स्वर ओळखता येतो, परंतु र्षड्जाच्या दृष्टीने त्यात वभन्नता नसते. तसेच एकाद्या गायकाचा स्वर अनुरिन 
उत्पन्न करीत नाही, त्यामुळे तो जरी तेच स्वर गातो, तरी त्याला अपवरपूिण असे म्हितात. आघातजन्य 
ध्वनीचे अनुरिन अवधक तीव्र असल्यास ध्वनीची रक्तता अवतशय असते, मध्यम असल्यास मध्यम व 
नसल्यास याच्या ववपरीत समजाव.े सहासष्ट श्वुतस्थानातूंन (= वतन्ही सप्तकातं) वायूच्या आघाताने उत्पन्न 
होिारा ध्ववन अनुस्वाररूप स्वराला उत्पन्न करीत असल्यास (गायकाचा तो आवाज) पवरपूिण व उत्कृष्ट 
शारीर समजावा. यात काही कमी अवधक असल्यास तो अवाज वनकृष्ट मानावा लागेल. या वववचेनाने 
कारिाचंा अभेि जाहीर होत असल्यामुळे यातील इतरेतराश्य िोर्षाचेवह वनराकरि झाले आहे.  
 

स्वरासंाठी श्तुी सवणथा उपकारी आहेत, (असे कोिी म्हित असेल) तरी िोन्ही ग्रामातंील भेिाचंी 
कल्पना येण्यासाठी त्या ग्रामाचं्या संबधंामुळे व ग्रामांना उपयोगी असल्यामुळे श्ुतींचा उल्लेख ग्रामानंंतर 
करण्यात आला आहे. ध्वनीच्या क्रमाची अपेक्षा न ठेवता शरीराचा (गाण्याचा) प्रयत्न होत नसतो. गावयल्या 
जािाऱ्या (स्वराचंा) एक क्रम हा पहावाच लागतो; कारि स्वर हे लौकर (एकामागनू एक) उत्पन्न होत 
असतात. स्वराचंा (क्रमयुक्त) आरोहावरोह स्वरज्ञ (वशक्षक) वशकववतो. (स्वराचंा) अभ्यास करण्याच्या 
कालात वीिेच्या तारानंा चढववण्या-उतरण्याचे व वावि-संवाविरूप स्वर उत्पन्न करण्यास समथण अशा 
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नािाचं्या ववशरे्ष उत्पविस्थानाचे ज्ञान ववद्याथ्यमाणला प्राप्त होते. (स्वराचं्या) उत्कर्षमाणपकर्षमाणच्या स्थानातंील 
फरक कळल्यामुळे किेस्न्द्रयाद्वारे स्वर ओळखण्याची योग्यता प्राप्त होते. परमािसु्थानाएवढी सावंगतलेली 
एक श्वुत ओळखली जात असल्यामुळे दाणत्तलाचायांनी सुद्धा ‘ध्ववन’ शब्िाने त्याचंी स्थाने, ‘र्षड्जत्वने 
गृहीतो यः र्षड्जग्रामे’ (ि. २२) [म्हिजे र्षड्जग्रामात जो (ध्वनी) र्षड्ज म्हिनू घेतलेला असतो.] या 
वचनाने सावंगतली आहेत.  
 

श्ुतींचे वनिशणन वीिेवर स्पष्ट होते. र्षड्जग्राम व मध्यमग्राम या िोन ग्रामातंील क्रमोपक्रमयुक्त 
पंचमस्वराच्या आधारे (= ‘आशयेन’) (बावीस) श्तुी िाखववल्या आहेत. प्रयत्नाने कोित्या तरी स्थानावर 
आघात केला गेल्यानंतर त्या आघातामुळे एक ध्ववन व त्या ध्वनीपासून िुसरा ध्ववन (या पंरपरेने उत्पन्न 
होिाऱ्या) स्वरामध्ये त्या स्वराच्या (मागल्या श्ुतीच्या) स्थानाचा (ध्वनी) जर उत्पन्न झाला तर त्या िोन 
ध्वनींचा संकर होईल. मागच्या व पुढच्या स्वराचं्या स्थानाचंा संकर झाला असता स्वरगत संकीिणभाव 
उत्पन्न होईल. स्वरगत (श्तुींच्या ध्वनींच्या वमश्िाने) संकीिणता वनममाणि होईल, ती होश नये व स्वराचं्या 
ध्वनीच्या ववभागाचंा (स्पष्टपिे) लाभ व्हावा, यासाठी (िोन स्वराचं्या मध्ये कमीत कमी असा अजणनीय भाग 
ठेवला गेला पावहजे, ह्या हेतूने (कमीत कमी श्ुत्यन्तराच्या अशा) वद्वश्वुतक स्वराचे अस्स्तत्व (= सम्पवि) 
मानले गेले आहे. िोन (श्तुी–) स्थानाचं्या व्यवधानामुळे वत्रश्ुवतक स्वराची उत्पवि व तीन स्थानाचं्या 
व्यवधानामुळे चतुःश्वुतकाची उत्पवि झाली. त्यापेक्षा जास्ती म्हिजे चार (श्ुवत–) स्थानाचं्या 
व्यवधानासाठी अवतप्रयत्न करावा लागेल व त्यामुळे बेसुरेपिा उत्पन्न होईल म्हिून पचंश्ुवतक वगैरे स्वराचंा 
संभव (ठेवलेला) नाही. मात्र वद्वश्वुतक गान्धार-वनर्षािाचंा उत्कर्षण प्रत्येकी िोन श्ुतींनी होत असतो. 
(स्वराचं्या) एक श्ुतीच्या उत्कर्षमाणने स्थानाचें साकंयण व त्यामुळे स्वराचें साकंयण होण्याचा प्रसंग येत 
असल्यामुळे, तसा उत्कर्षण सावंगतलेला नाही. चार श्ुती, तीन श्तुी व िोन श्ुती अशा गिनाक्रमाने स्वराचं्या 
श्ुवतसंख्या सावंगतल्या आहेत. र्षड्जग्राम र्षड्जप्रधान असून त्यातील स्वराचं्या श्ुतींची सखं्या चार, तीन, 
िोन इत्यािी प्रमािे व स्वराचंा क्रम सवरगमपधवन असा आहे. मध्यमग्रावमक स्वराचं्या श्ुती चार, तीन, चार, 
इत्यावि व क्रम मपधवन आवि या प्रमािे समजावा. तसेच (ग्रामाचा) आद्य स्वर पूिण असल्याने चतुःश्ुवतक 
असतो. त्याच्या आधारे (अन्य स्वर) उत्पन्न होतात व पुन्हा प्रकृवतभतू अशा पूवण (स्वराच्या) रूपाच्या स्पशमाणने 
(सवण वमळून मूळ स्वर चार) स, वर, ग, म हे उत्पन्न होतात. त्याच रीतीने वरच्या स्थानाच्या स्पशमाणने पधवनस ं
हे स्वर उत्पन्न होतात; त्यापकैी केवळ (तार) र्षड्ज हा वद्वतीय (=तार) स्थानाला स्पशण करतो. हेच स्वर 
मंद्र स्थानालावह स्पशण करिारे (= मंद्र स्थानात) असतात, त्याचप्रमािे कंठ–स्थान (हे मध्य सप्तकाचे) व 
वशर (हे तार सप्तकाचे) जािाव.े ह्या सवण स्वरातं सवण प्रकारे तदू्रपतेच्या आधारे अशंावि वनयम सागंण्यात 
आले आहेत. त्या त्या स्थानातील स्वराचं्या सादृश्यावरून (स्वराचें परस्पर) संवािस्वरूप पुढे सागंण्यात 
येईल. वस्तुस्स्थवत अशी असल्यामुळे तत्त्वतः (मूळ) स्वर तीनच आहेत:– स, वर, ग व प, ध, वन. मध्यम हा 
(िोन्ही वत्रकाचं्या) मधोमध असा धु्रवकस्थानीय आहे. चतुःश्वुतक स्वर उच्चत्वामुळे उिाि, वद्व श्वुतक नीच 
असल्यामुळे अनुिाि आवि या िोघाचंा मध्यवती व उिाि-अनुिािाचंा समाहार असा जो वत्रश्वुतक स्वर तो 
स्ववरत जािावा. स्ववरत स्वराच्या वठकािी श्ोवत्रय हे कंवपतत्वाचा व्यवहार करतात. याच गं्रथात पढेु 
अलंकाराच्या ववर्षयात वत्रश्ुवतक स्वराचे कंपन सागंण्यात येिारच आहे. अशा प्रकारचा ‘कंवपत’ हा स्वर 
वरच्या (चतुः श्वुतक) व खालच्या (वद्वश्ुवतक) स्वराला स्पशण करीत असल्यामुळे त्याच्या वठकािी स्ववरत 
होण्याची क्षमता आली आहे. चतुःश्वुतक स्वराला वरची जागा (स्पशण करण्यासाठी) नसते आवि वद्वश्ुवतक 
स्वराला खालची जागा (स्पशण करण्यासाठी) नसते, त्यामुळे कंप होण्याचा त्यानंा मागणच कोिता? ॥२१॥ 
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चतुर्विधत्िमेतेषा ंणिजे्ञय ंगानयोकृ्तणभः । 
िादी चैिाथ संिादी णििादी चानुिाद्यणप ॥२२॥ 

 
गायन-(वािन)-प्रयोग-करिाऱ्यानंी या (सात स्वरा)ंचे वािी, संवािी, वववािी तसेच अनुवािी 

असे चार प्रकारचे स्वरूप जािाव े॥२२॥ 
 

अ.भा. – आता (गायन वािनाच्या) सवण प्रयोगात सवणसाधारि अशा स्वराचंी योजना 
जािण्यासाठी त्याचें चार भेि िशणववण्यास प्रारंभ करतात :– चतुर्विधत्िमेतेषाम्. इ. या श्लोकातील ‘एव’ 
शब्िाने (स्वराचंा) हा शास्त्रोक्त प्रयोग असल्याचे िशणववतात; च शब्िाने वािी स्वराचं्या मागाहून संवािी 
स्वराचंा संभव िशणववतात. एि शब्िाने संवािी स्वराचंा सभंव वनवश्चत होतो. अथ शब्ि आनन्तयणद्योतक असून 
त्याने संवािी स्वराचंा क्रम वािी स्वरानंतर येतो, असे सुचववतात. णििादी च या शब्िातील ‘च’ काराने 
वववािी स्वरावंवर्षयी अवज्ञा सूवचत केली आहे. अनुिाद्यणप यातील ‘अवप’ शब्िाने अनुवािी स्वराचें अस्स्तत्व 
संवािी स्वराचं्या धममाणवर अवलंबून असते, असे सुचववले आहे. यामुळे अनुवािीचे कथन सवांच्या शवेटी 
केले आहे. त्याचा आशय असा की, अनुवािी हा वािी व संवािी (या िोन्ही) स्वराचें अनुसरि (= 
‘अनुलपन’) करतो, म्हिनू अनुवािी स्वराचंा प्रयोग जास्त केला जात नाही. ॥२२॥ 
 

ति यो यदाशंः स तदा िादी । ययोश्च निकियोदशकमवतरं तािावयोवय ंसंिाणदनौ । 
तद्यथा षड्ज-पिमौ, ऋषभ-धैितौ, गावधार-णनषादिवतौ, षड्ज-मध्यमाणिणत षड्जग्रामे। 
मध्यमग्रामेऽप्येिमेि। षड्ज-पिम-िजं पिमषधभयोश्चाि संिादः । 
 
अि श्लोक :– 
संिादो मध्यमग्रामे पिमस्यषधभस्य च। 
षड्जग्रामे तु षड्जस्य संिादः पिमस्य च ॥२३॥  

 
या (सात स्वरा-ं) पैकी जो ज्यावळेी (एकाद्या जातीचा अगर रागाचा) अंश केला जातो त्या वळेी तो  

(त्या जातीचा झकवा रागाचा) िादी होतो. जे िोन स्वर एकमेकापंासून नश झकवा तेरा श्ुतींच्या अंतरावर 
असतात, ते परस्पर संिादी (म्हटले जातात); ते याप्रमािे :– र्षड्ज व पंचम; ऋर्षभ व धैवत, गान्धार व 
वनर्षाि आवि र्षड्ज व मध्यम, (ह्या संवािी जोड्या) र्षड्ज ग्रामात (समजाव्या). मध्यमग्रामातवह ह्याच 
प्रमािे (समजाव;े पि थोडा फरक आहे, तो असा की, मध्यमग्रामात पंचम हा एक श्ुवत उतरा असतो, 
त्यामुळे) मध्यमग्रामात र्षड्ज व पंचम याचंा संवाि होत नाही; (त्या ऐवजी) ऋर्षभ व पंचम या िोहोंचा 
संवाि होतो.  

 
एतवद्वर्षयक श्लोक असा आहे :– 
‘‘मध्यमग्रामात पंचम व ऋर्षभ याचंा संवाि आहे. (तर)  
र्षड्जग्रामात र्षड्ज व पंचम याचंा संवाि होत असतो’’ ॥२३॥ 

 
अ.भा. –(शकंा :–) प्रयोगात्मक रागधमण म्हिजे ग्रह-आवि त्याचप्रमािे अल्पत्व-बहुत्व वगैरे 

आहेत, (म्हिनू ....... ग्रहस्वरासंबंधीचे भेि इत्यािींचे विणन येथे करावयास पावहजे.) (समाधान :–) तेच 
(गं्रथकार) करीत आहेत. (जावत व राग याचें) ग्रह, न्यास व अपन्यास बहुतेक करून (त्याचंा) वािी स्वरच 
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असतो. शुद्ध जातीची लक्षिे सागंताना स्िस्िराशंग्रहवयास आवि वनयम आम्ही स्पष्ट करिार आहोत. 
वववािी स्वरामुंळे र्षाडव-ओडव प्रकार व अल्पत्व होते. बहुत्व हे संवािी स्वरामुंळे होते आवि तारमदं्र-गवत 
ही न्यासावर अवलंवबत असते.  
 

(शकंा :–) तुमचे हे म्हििे खोटे आहे. शुद्ध जातींत असे होत असेल; परंतु ववकृत जातीत 
(=‘अन्यत्र’) ह्याचा अभाव असल्यामुळे (हे अयोग्य) कथन येथे का केले? अनुवािी हे सवणत्र (संवािाच्या) 
सीमा आहेत, हे अवश्य सागंावयास पावहजे होते. तसेच ग्रहस्वर खास करून सागंावयास पावहजे; कारि 
त्याच्या वशवाय रागाची कोितीच वक्रया सुरू होत नाही. (समाधान :–) उच्च संगीतासाठीचे हे वनयम 
सवणसामान्य योजनेसाठी उपयुक्त म्हिनू सागंत आहे. (तसे पावहले तर) ग्रहापन्यासावि वनयम ज्यानंा लाग ू
नाहीत. अशा भार्षारागाचंा अंतभमाणववह जातींमध्येच होतो. कोठल्यावह (जातीत अथवा रागात) ज्या एका 
स्वराचा वारंवार उच्चार केला जातो तो वािी, त्या वािी स्वराचे अनुसरि करिारा तो संवािी, संवािीचे 
अनुविन करिारे अनुवािी व ज्याचंा झकवचत प्रयोग केला जातो असे स्वर वववािी असतात. अशा प्रकारे 
(या स्वराचं्या अशा तऱ्हेच्या प्रयोगामुळे) रागाचे स्वरूप तयार होते आवि रागाची अवभव्यवक्तवह होते. 
उिाहरिाथण–‘‘साधपा पसपा सवनवरपा सवनसास मासास ं पापासा धवन वनरी-वननीसावर’’ ह्या (स्वर 
ववस्तारात) र्षड्ज वािी असून गान्धार-वनर्षाि संवािी आवि मध्यम वगैरे अनुवािी होतात, तेव्हा त्यामुळे 
मालवकैवशक राग अवभव्यक्त होतो. (वास्तववक) हेच (म्हिजे ही योजना रागाच्या) प्रयोगाचे सवणस्व आहे. 
(जाती-रागातंील) ग्रहािींची ही वववशष्ट योजना (= वनयम) केवळ एक प्रकारच्या अदृष्टाच्या (म्हिजे 
पवरिामाच्या) वसद्धीसाठी आवश्यक आहे, तीच सागंत आहोत.  
 

आता वािी स्वराचे लक्षि सागंतात :– यो यदाशंस्तदा िादी इ. यदा म्हिजे प्रयोगाच्या वळेी 
(जास्त) बोलत असल्यामुळे स्पष्टपिे भासमान होत असतो, तो स्वर वािी होय ..... याचे अवधक उच्चारि 
केले जाते त्यामुळे हा ‘बोलतो’ असे म्हिावयाचे असते; वशवाय या वािी स्वराच्या आधारेच तारमंद्रावि 
व्यवस्था होत असते. हे लक्षि वािीच्या या गुिामुळे येथेच सूवचत केले गेले आहे. अशं हा वािीचा (पयमाणय) 
शब्ि आहे, असे िुसरे म्हितात. ह्या मताला आधार म्हिून अन्य ववद्वान ‘यो यिाशं ं स्पृशवत’ हा पाठभेि 
स्वीकारतात, ते चकुीचे आहे; कारि अंश हाच वािी होय, असे दणत्तल वगैरेंनी म्हटलेच आहे. (ि. १८) 
अंशाचे वनराळे लक्षि उपयोगी नाही, असे तथेच म्हटले आहे ........ हा वनिेश भावप्रधान समजावा.  
 

संवािीचे लक्षि सागंतात–नवत्रयोद शकमन्तरम् इ. या लक्षिाने स्वर वनर्मिष्ट केले आहेत. िुसरे 
ववद्वान म्हितात–‘येथे नश व तेरा या शब्िानंी आठ व बारा समजाव.े’ म्हिजे आठ व बारा श्ुतींचे अंतर 
ज्या िोन स्वरामंध्ये आहे, (मध्ये आठ वा बारा श्ुती सुटल्या आहेत) ते िोन स्वर परस्पराचें संिादी 
समजाव.े परंतु उपाध्याय (गुरूजी) म्हितात-अवतरं म्हिजे (िोन स्वरामंधील) अंतराल नव्हे, तर 
(स्वराचें) स्वरूप, अथमाणत ज्या (एका) स्वराचे स्वरूप नश श्ुतींचे आहे आवि (ज्या िुसऱ्या) स्वराचे स्वरूप 
तेरा श्ुतींचे आहे, ते िोन स्वर परस्पर संवािी होत. जसे (र्षड्जापासून पुढच्या र्षडजापयंत श्ुतींची गिना 
करताना) र्षड्जाच्या पुढच्या (= ‘अनन्तर’) तीन श्ुती व त्या पुढील स्वराचं्या मधल्या (= ‘अन्तर’-) श्ुती 
धरून र्षड्ज हा बावीस श्ुतींचा आहे असे म्हितात, त्याच प्रमािे येथे समजाव.े अथमाणत या प्रमािे नवश्वुत 
त्रयोिशश्ुवत (म्हिावयाचे). 
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(शकंा :–) असे जर मानले तर मग (स्वर हा) चार श्तुींपेक्षा जास्त श्ुतींचावह असतो. असे मानाव े
लागेल. जास्त काय सागंाव,े पि र्षड्जापासून वनर्षािाची गिना केली तर तो अठरा श्तुींचा म्हिावा 
लागेल.  
 

(समाधान :–) असे नाही, कारि स्पशण करिाऱ्या वायूच्या आघातामुळे उत्पन्न झालेल्या नािाच्या 
ववभागाचंा उपयोग (स्वरोत्पिीसाठी होत असतो.) त्यामुळे स्वराला उत्पन्न करिाऱ्या तेवढ्याच (त्या 
स्वराच्या) श्ुतींच्या संख्येचा वनयम सागंण्यात येतो. वनरन्तर अशा = (जवळजवळच्या) ध्ववनववभागाचें 
श्वि केले, तर बसुेरे स्वर ऐकावयास येतील, त्यामुळे ‘तीन-श्ुवत-ऋर्षभ’ इत्यािी म्हितात, वतसरी श्वुत 
(म्हिजे) ऋर्षभ (असे म्हित नाहीत). या ववर्षयात ववशावखलाचायण वगैरेंनी सावंगतले आहे की :– 
स्वसंवदेे्य परमे श्वुतधास्म्न समवधानं जपवद्दीयमानं वववशष्टादृष्टाय प्रयोकु्तभणववत म्हिजे (प्रयोक्त्याने) 
स्वसंवदे्य अशा परमश्ुवतधामामध्ये (स्वरामध्ये) जपवक्रयेप्रमािे तल्लीनता ठेवली असता (योग्य स्थानावर 
स्वर लागतो व तो) त्या प्रयोगकत्यमाणला वववशष्ट अशा अदृष्टाचा लाभ िेतो. याचप्रमािे भट्टतोत यानंी म्हटले 
आहे :– ‘‘श्ुवतः स्वरः (स्वरैः?) स्वसंवदे्या म्हिजे श्वुत (स्वरानंी?) स्वसंवदे्य आहे’’ इ. त्यामुळे गायनामध्ये 
(त्याचंा) सवणत्र स्वरूपाभास होतो. आिखी म्हटले आहे :– ‘श्ूयमािास्तु गृह्यन्ते गन्भीरा इव’, म्हिजे 
‘ऐकले असता गंभीर असे वाटतात’ (तात्पयण) स्वर हा त्याच्या अवयवानंी (तयार) होत नाही, श्ुतींच्या 
संचयानेवह एकिम (=‘यौगपद्याभावात्’) उत्पन्न होत नाही. (श्तुींच्या) क्रवमकत्वातवह नैरन्तयण असते, 
(त्यामुळे त्या त्या स्वराच्या श्ुती) जलिीने व सवण एकिम लागत नाहीत, तर क्रमाने लागिाऱ्या श्ुतींनी 
उत्पन्न होिाऱ्या संस्कारववशरे्षाने अन्य (अन्त्य?) श्ुवतस्थानी स्वराचंा उिय होतो. ते असो, आता आपल्या 
ववर्षयाकडे वळू.  
 

उल्लंघनीय व स्वीकारिीय (अशा िोन्ही तऱ्हेच्या) श्ुतींच्या अपेके्षने नवत्रयोिश श्ुती ह्या (संवािी) 
स्वररूप होतात, हे मागे सावंगतले. ‘अन्योन्यस्य’ ह्या वचनाने अशा अंतरावरील वाटेल त्या िोन स्वराचंा 
संवाि होश नये असे सुचववतात म्हिनू समानश्वुतक असलेले स्वरच संवाि करतात व तेच (परस्पराचें) 
संवािी असतात, असा अथण घ्यावयाचा आहे. वीिेवर र्षड्जाच्या वगैरे स्थानावंर अगुंली िाबून (तारेवर) 
आघात करून (संवाि) प्राप्त करून घेण्याचा व्यवहार आहे. त्यामुळे संवािी स्वराचंा कधीवह लोप करू नये. 
अशा प्रकारे ही संज्ञा साथण आहे, कारि स्वराचंा परस्पर संवाि होतो, श्तुींचा नव्हे. उिाहरिाथण, मध्यम व 
वनर्षाि याचें (परस्पर) नवत्रयोिश अंतर असतावह त्याचें संवावित्व नाही; त्यामुळे र्षड्जमध्या जातीत मध्यम 
हा अंश असता वतचे र्षाडव रूप होण्यासाठी वनर्षािाच्या लोपाचा अपवाि येत नाही.६ 
 

(आके्षप :–) पि (संवािी ह्या) संजे्ञमुळेच (जर या) लक्षिाचा लाभ होतो, तर मग (म-वन वगैरेंचा 
संवाि का होश नये?) (समाधान :–) तसे होत नाही; कारि तसे होश शकले असते, तर र्षड्जग्राम व 
मध्यमग्राम याचेंपकैी कोित्यावह ग्रामात स-प, वर-ध याचंा आवि साधारि-स्वराचं्या प्रयोगात वन-स आवि 
ग-म याचंा संवाि होण्यास काहीच हरकत नसती. म्हिून िोन्ही (समश्ुवतक स्वराचंा) संवािीपिा हे 
(गं्रथवचन) िाखववते. हाच अवभप्राय प्रगट करण्यासाठी स्वमुखाने उिाहरिे िेतात :– यथा इत्यािी. स-
म, स-प, वर-ध, ग-वन, ह्या र्षड्ज ग्रामातील संवािी जोड्या आहेत.  
 

(शकंा :–) अन्यत्र (= मध्यम ग्रामात) वर-ध-प (= संवािी आहेत) हे सागंावयास पावहजे होते, ते 
सोडून वर-ध अशी गिना का केली? (समाधान :–) यथा ह्या आपल्या वचनाच्या वसद्धीला योग्य अशीच 
उिाहरिे िेण्यासाठी (वर-ध अशी गिना केली). सागंण्याचे तात्पयण की, (समश्ुवतक अशा) उभय 
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स्वराकंडूनच परस्पर संवाि केला जातो, आवि कोित्यावह प्रकारे हा संवाविक्रम लुप्त होिार नाही, असा 
प्रयत्न करिे गान्धवण संगीतात आवश्यक आहे. याच कारिाने काकल्यन्तर स्वराचं्या प्रयोगात सुद्धा र्षड्ज 
आवि स्वर बेसुरे (= ‘श्तु्यपहारः’) न झाले पावहजेत. म्हिूनच (प्रयोगात) त्या स्वराचें अल्पत्व सांवगतले 
आहे. जेव्हा ग-वन स्वराचंा साधारि प्रयोग केला जातो, तेव्हा ते र्षड्ज-मध्यमाचं्या आत गेल्यासारखे (= 
‘र्षड्जमध्यमान्तगणमनवमव तयोः’) वाटतात. अशा प्रसंगी गायनात साधारि स्वराचं्या योगे जेव्हा स्वरसंचार 
होतो, तेव्हा ऐकावयास येिाऱ्या स्वरापंैकी कोिी एखािाच स्वर संवािी असतो. संवािी स्वराचें अनुलपन 
अंश स्वराच्या धममाणने उपलब्ध होत असते. ते संवािी अतंर साधारिप्रयोगात लुप्त होत असते. र्षड्जावि 
स्वराचं्या (संवािींची) बाबतवह अशीच आहे; कारि र्षड्ज अंश असतो तेव्हावह पंचमाच्या लोपामुळे ओडव 
रूप होश शकते. याच कारिाने वबन्िु (धातूच्या) प्रयोगात र्षड्ज व मध्यम ..... याचें वनर्षािाच्या तारेवर 
एकत्र वािन होत नाही, कारि त्याचें (येथे) ववसंवावित्वच असते. (?) यथा असे म्हिून पुढे (संवािी 
स्वराचंी उिाहरिे िेण्यासाठी तशा जोड्याचंी गिना केली आहे. अवभयुक्ताः म्हिजे हेच संवाि योग्य 
आहेत७ ॥२३॥ 
 

णििाणदनस्तु ते येषा ंणिश्रुणतकमवतरं, तद्यथा-ऋषभ-गावधारौ, धैित-णनषादौ । 
िाणद-संिाणद-णििाणदषु स्थाणपतेषु शेषास्त्िनुिाणदनः । [अनुिाणद-संज्ञकाः  
यथा-षड्जस्यषधभ-गावधार-धैित-णनषादाः, ऋषभस्य मध्यम-पिम-णनषादाः, 
गावधारस्याणप मध्यम-पिम-धैिताः, मध्यमस्य धैित-पिम-णनषादाः,  
पिमस्य धैितस्य षड्ज-मध्यम-पिमाः षड्जग्रामे । मध्यमग्रामेऽणप मध्यमस्य  
धैित-णनषादषधभ-षड्ज-गावधाराः, पिमस्य धैित- णनषादषधभ- 
गावधाराः, धैितस्य षड्जषधभगावधाराः, णनषादस्य षड्जषधभौ, षड्जस्यषधभगावधारौ ॥] 
ति िद्नािादी, संिदनात्सिंादी, णििदनाणििादी, अनुिदनादनुिादीणत । 
एतेषा ंस्िरािा ंवयनूत्िमणधकत्िं िा तव्युपिादन-दण्डेस्वद्रय-िैगुण्यादुपलभ्यते । 
स्िर-णिधानमेतच्चतु-र्विधत्िणमणत । अथ िौ ग्रामो षड्जग्रामो मध्यमग्रामशचे्णत । 
अिाणश्रता िाविशणत-श्रुतयः स्िर-मण्डलसाणधताः । 

तयथा – 
 

णतस्त्रो िे च चतस्त्रशच् चतस्त्रस्स्तस्त्र एि च । 
िे चैिादे्य चतस्त्रश्च षड्जग्रामे भिेणिणधः ॥२४॥ 

 
वद्वश्ुवतक अंतरावरील (म्हिजे ज्या िोन स्वरामंध्ये एक श्ुवत सुटी आहे ते) स्वर (परस्पराचें) 

वववािी होत, ते याप्रमािे :– ऋर्षभ-गान्धार व धैवत-वनर्षाि.  
 

वािी, संवािी व वववािी स्थावपत केल्यावर, बाकीचे रावहलेले स्वर ते अनुवािी होत. 
[र्षड्जग्रामातील अनुवािी स्वर याप्रमािे आहेत :– र्षड्जाचे अनुवािी वर, ग, ध, वन; ऋर्षभाचे म, प, वन; 
गान्धाराचे म, प, ध; मध्यमाचे प, ध, वन; पंचमाचे त्याच प्रमािे धैवताचे स, म, प. 
 

मध्यमग्रामात मध्यमाचे अनुवािी – स, वर, ग, ध, वन; पंचमाचे वर, ग, ध, वन; धैवताचे स, वर, ग; 
वनर्षािाचे स, वर; व र्षड्जाचे वर, ग.] 
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(वािी वगैरे संज्ञाचंी व्युत्पवि अशी आहे :–) ‘विना’ मुळे वािी, ‘संविना’ मुळे संवािी; ‘ववविना’ 
मुळे वववािी; ‘अनुविना’ मुळे अनुवािी.  
 

ह्या स्वराचंा कमीजास्तीपिा (बेसुरेपिा) हा वीिेच्या तारा, खंुट या, िाडंी, इस्न्द्रय इत्यािींत िोर्ष 
असल्यामुळे उत्पन्न होतो. तर ह्याप्रमािे हे चार प्रकारचे स्वरववधान होय. ग्राम िोन आहेत. र्षड्जग्राम व 
मध्यमग्राम ह्या ग्रामाचं्या आधाराने सात स्वराचं्या एका मंडळात बावीस श्तुी वसद्ध होतात, त्या ह्याप्रमािे :– 
 

तीन, िोन, चार, चार, तीन व िोन आवि चार हा आद्य र्षड्जग्रामातील (श्ुतींचा) वववध होय ॥२४॥ 
 

आता वववािी स्वराचें लक्षि सागंतात :– वववाविनस्तु ते इ. अन्तगणत स्वरूपाप्रमािे (ग-वन हे 
वद्वश्ुवतरूप स्वर आहेत, त्यामुळे) वद्वश्वुतक गान्धार व वनर्षाि हे अन्य सवण स्वराचें वववािी आहेत, हे 
िशणववण्यासाठी येथे गं्रथकारानंी बहुवचन वापरले आहे. स्वरान्तराला अपेक्षून (अधण-स्वरान्तराचे हे स्वर 
असल्यामुळे) त्या स्वराचं्या या गुिामुळे (=‘धमणभेिात्’) त्यानंा वववावित्वाची संज्ञा िेण्यात आली आहे. 
ऋषभ-गावधारौ धैित-णनषादौ इ. = ऋर्षभ-गान्धार व धैवत-वनर्षाि ह्या जोड यातंील स्वर एकमेकाचं्या 
वनकट असल्यामुळे या चार स्वराचंाच येथे उल्लखे केला आहे. (ऋर्षभ-गान्धार व धैवत-वनर्षाि) याचं्या 
उिाहरिाचंा आधार घेशन एवढ्याच िोन िोन स्वराचंा परस्पर वववाि आहे, असे अन्य एक ववद्वान 
सागंतात. ते खोटे आहे. वनःपक्षपाती लोकानंी गान्धार-वनर्षािानंा अन्य सवण स्वराचें वववािी मानिे योग्य 
होईल. तथावप (प्रचाराप्रमािे) र्षड्ज अंश असता म-प हे त्याचे संवािी आवि वर-ध (व ग-वन) अनुवािी 
असतात; ऋर्षभ अंश असता सा-ग-म-प-ध-वन हे त्याचे (संवािी-अनुवािी असतात). गान्धाराचा वववािी 
कोिी नाही, कारि वनर्षाि हा त्याचा संवािी व बाकीचे पाच स्वर त्याचे अनुवािी असतात. ह्याप्रमािे अन्य 
स्वराबंद्दल समजाव.े  
 

वािी हा स्वामी; अमात्याप्रमािे इतर अनुयायी स्वर त्याचे संवािी; वववािी हे त्याच्या शत्रुप्रमािे 
अथमाणत अल्प, आवि नोकरापं्रमािे अनुसरि करिारे ते अनुवािी. याप्रमािे (संवाि-) ववभाग समजावा. 
अनुवािी स्वरानंा अनुलक्षनू िाणदसंिाणद इ. वाक्य सागंतात, ते स्पष्टच आहे. याचं्या नामाचंी वनरूवक्त 
सागंतात–िदनािादी इ.  
 

पि स-वर-ध याप्रमािे श्वुतक्रम सोडून संवािी वगैरेंचे ववभाग वीिेवर अवनयवमत प्रकारे विसतात, 
अशी शकंा घेशन म्हितात :– एतेषाम् इ. हे वचन संवािी आवि स्वराबंद्दलचे आहे. जसे की, र्षड्ज-मध्यम 
ह्या स्वराचें संवावित्व शास्त्रसमंत असूनवह नश-तेरा ऐवजी जर त्याचें श्तु्यन्तर वववािी स्वरापं्रमािे (कमी-
अवधक) झाले तर तेवह परस्पर वववािी होतात. याचप्रमािे कमीजास्तपिामुळे अनुवावित्ववह कमी होते. 
उिारिाथण :– ऋर्षभ अंश असता न्यनू श्वुत र्षड्ज हा त्याचा अनुवािी होतो. गान्धाराच्या श्तुी वाढल्या 
असता तो आपले वववावित्व सोडून िेतो. र्षड्ज स्वर हा संवािाचे मूळ आहे असे कायमचे मानून 
चालिाऱ्यास (िुसऱ्या स्वराचे) वावित्ववह असमंजस ठरेल, कारि संवािी वगैरे स्वरातं प्रभतु्व असिे हेच 
वावित्व आहे. वकत्येकिा बाह्यकारिानंी स्वरामध्ये न्यनूावधकत्व उत्पन्न होते. उिा. वीिेची तार फार बारीक 
असल्यास ती स्वरात लावल्यावरवह चढते-उतरते. उपिादन म्हिजे तारा बाधंण्याचे स्थान (= मोगऱ्या व 
खंुट या). ते िेखील वढले वगैरे असल्यास वीिेवरील थाट (= ‘सारिा’) वबघडतो. केव्हा वीिेची िाडंी 
वाकली जाण्याचा संभव असतो. (गायनात) इस्न्द्रय म्हिजे कंठ वगैरे (= वावगस्न्द्रय), त्याच्या उपलक्षिेने 
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येथे ‘इस्न्द्रय’ म्हिजे वीिेचे पडते व वािकाची बोटे वगैरे समजावयाची आहेत. त्यातंील िोर्षानेवह स्वरात 
बेसुरपिा येतो.८ 
 

ह्याप्रमािे स्वर सावंगतले. नुसते स्वर कोठे दृष्टादृष्ट कायमाणत उपयोगी पडत असले तरी (संगीताच्या 
प्रयोगात) स्वराचंा समूहच उपयोगी पडतो, ज्याला ग्राम असे नाव िेण्यात येते. ग्राम िोन प्रकारचे असून ते 
पंचमाच्या भेिाने होतात, हे िशणववण्यासाठी म्हितात :– अथ िौ ग्रामौ इ. या वाक्याने गाधंारग्रामाचे 
वनरसन होते. मध्यम स्वराचे अनावशत्व असल्यामुळे तो स्वर वनवश्चत व प्रधान आहे. त्याचा संवािी र्षड्ज हा 
असल्यामुळे तोवह प्रधान आहे. पंचम हा (र्षड्जग्रामात) चतुःश्वुतक असला तरी समश्वुतकत्वाच्या कारिाने 
तो मध्यमाचा संवािी होत नाही. (?) परंतु, दणत्तलाचायांनी मूच् ण्नाचंा प्रारंभक म्हिनू र्षड्ज स्वराला मुख्य 
मानून नंतर र्षड्ज व मध्यम याचं्या परस्पर प्रवतवनवधत्वाचे कारि िाखववले आहे :– ‘र्षड्जग्रावमक मूच् ण्नेत 
र्षड्ज व मध्यमग्रावमक मूच् ण्नेत मध्यम ज्या स्थानावर असेल त्याप्रमािे त्या ग्रामाचंी त्या क्रमाङ्काची ती 
मूच् ण्ना जािावी’ (ि. २१) 
 

िविलाचे उक्त कथन महत्वासे नाही, कारि त्यातील र्षड्जािींच्या प्रथमत्वाच्या उल्लखेाचा कोठेवह 
उपयोग होण्यासारखा नाही. ते केवळ एक शास्त्रवचन आहे, एवढेच त्याचे महत्त्व; कारि (स्वराच्या) 
गिनेने प्राप्त झालेल्या आवित्वावर हे प्राधान्य अवलंबनू असल्याने येथे इतरेतराश्य िोर्ष उत्पन्न होतो.  
 

अिाणश्रताः इ., ह्याचा अथण ग्रामस्वरूपाच्या लाभा प्रीत्यथण असा समजावा. (मदं्रावि) स्थानभेिाने 
(श्ुती ह्या) सहासष्ट आहेत, तर मग त्या बावीसच कशा? या शकेंचे वनराकरि करण्यासाठी सागंतात :– 
स्िरमण्डलस्य इ. म्हिजे स्वरसमूह :– जे सप्तक त्याच्या श्ुतींची वसद्धी बावीसच होते. त्यामुळेच 
वनरवनराळ्या स्थानातं स्वरमण्डळ म्हिजे (एक-एक) चक्र म्हटले जाते. स्वराचें हे पवरमंडल आंणगरस, 
काश्यप वगैरे मुनींनीवह सावंगतले आहे. ध्ववनद्वारा जेवढे वैलक्षण्य (= वनराळेपिा, फरक) कानानंी 
ओळखण्यासारखे असते, ती श्ुवत होय.  
 

(शकंा :–) पि कालाशं (= ध्ववन अमुक इतका वळे राहिे) म्हिजे श्ुती (असे कोिी म्हितात); 
परंतु वबन्िु वगैरे अलंकरातं चतुःश्ुवतक स्वर थोडा वळे घेतो तर स्थावयविमाणच्या प्रयोगात वद्वश्ुवतक स्वर 
बराच वळे चालतो; वशवाय घंटा, शखं वगैरेची श्ुवत फार वळे वटकते, हे कसे? 
 

(वनरसन :–) हे खरे नाही. शब्िावयव म्हिजे श्ुवत नव्हे, हे आम्ही मागे सावंगतलेच आहे.  
 

जर प्रत्येक ग्रामात बावीस श्तुी आहेत, तर मग (प्रत्येक ग्रामात) त्याचंी वाटिी कशी करावयाची, 
अशी शकंा घेशन उिर िेतात-णतस्त्रो िेच इ.; त्यानंतर णिणधः इ. म्हिजे श्वुतववभाग असा अथण. ॥२४॥ 
 

चतुःश्रुणतभधिते् षड्ज ऋषभणस्त्रश्रुणतः स्मृतः । 
णिश्रुणतशचै्ि गावधारो मध्यमश्च चतुःश्रुणतः ॥२५॥ 
 
पिमस्तिदेि स्यात् णिश्रुणतधैितो मतः । 
णिश्रुणतशच् णनषादः स्यात् षड्जाग्रामे णिणधभधिेत् ॥२६॥ 
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र्षड्जग्रामातील व्यवस्था अशी असते–र्षड्ज चार श्ुतींचा असतो; ऋर्षभ तीन श्ुतींचा मानला आहे; 
गान्धार िोन श्तुींचा व मध्यम चार श्ुतींचा (असतो); पञ्चम त्या (मध्यमा-) प्रमािेच (चार श्ुतींचा) असतो. 
धैवत तीन श्तुींचा मानला आहे; आवि वनर्षाि िोन श्तुींचा असतो. (मध्यमग्रामात पंचम तीन श्ुतींचा व 
धैवत चार श्ुतींचा असून बाकीच्या स्वराचं्या श्ुती र्षड्जग्रामातल्या प्रमािेच असतात.) ॥२५-२६॥ 
 

अ.भा.- आता प्रत्येक स्वरात श्ुतींचा वववनयोग चतुःश्रुणतः स्यात् षड्जः इ. पासून स्मृतः येथपयंत 
सागंतात॥२५॥ 
 

स्वराचंी नाव े आप्तप्रवसद्धीच्या आधारे सावंगतली आहेत हे िशणववतात. धैितो मतः ह्यातील ‘मतः’ 
वरून समजायचे की धैवताचा लोप र्षड्जग्रामात कधीवह होत नाही.  

 
गानं्धवण संगीतात आपापल्या अन्त्य श्ुतीवर स्वर स्पष्ट होतो, असे णिशाणखलाचायध वगैरेंनी सावंगतले 

आहे. उिा. ‘श्ुतयः स्वरान्तरगताः’ (= िोन स्वराचं्या मधल्या श्ुती); ‘सप्ताश्यतया स्वरगताः’ (= 
स्वराचं्या आश्याने स्वरगत सात श्तुी); व ‘अन्तरगतास्त्वन्याः’ (म्हिजे अतंरगत बाकीच्या). गानामध्ये 
श्ोत्यानंा सुखावह होण्याकवरता (श्तुींच्या) ह्या ववभागाचें प्रयोजन आहे. ह्याववर्षयी मातृगुप्ताने म्हटले आहे 
:– ‘‘एका स्वरावरून िुसऱ्या स्वरावर जात असता क्रमाने व थोडा थोडा चढत जािारा झकवा उतरत 
जािारा (= ‘अिुशः क्रमः स्वरे हीयमाने’) आवि अशा तऱ्हेने श्ोत्याकडून ऐवकला जािारा नाि हा एक, 
आद्य व रंवजत असा असतो’’. त्यामुळे गानामध्ये मुख्यतः चतुःश्ुवत ही सवणसामान्य उवक्त असून ती 
गान्धवणपक्षालावह लागू पडते. तीन श्ुती, चार श्ुती वगैरे ह्या (स्वरस्थानाच्या) आश्याच्या झकवा मधल्या 
झकवा उभयात्मक अशा त्या त्या स्वराच्या होत (असा अथण समजावा.) ॥२६॥ 
  

मध्यमग्रामे नु पिमः श्रुत्यपकृष्टः कायधः । एिं श्रुत्युत्कषादपकषािा यदवतरं 
मादधिादायतत्िािा तत्प्रमािं श्रुणतः । णनदशधनं त्िासामणभव्याख्यास्यामः ।  
यथा –– िे िीिे तुल्य-प्रमाि-तव्युपिादन-दण्ड-मूछधने कृत्िा 
षड्जग्रामाणश्रते काये । तयोरवयतरस्या ंपिमस्यापकष ेश्रुवत मध्यमग्राणमकीं 
कृत्िा तामेि च पिमस्य च श्रुत्युत्कषधिशात् षड्जग्राणमकीं कुयात् । 
एक-श्रुणतरपकृष्टा भिणत । 
 
पुनरणप तिदेिापकषते्, यथा गावधार-णनषादिवता-णितरस्यामृषभधैितौ 
 
प्रिेक्ष्यतः िश्रुत्यणधकत्िात् । पुनरणप तिदेिापकृष्टाया ंधैितषधभाणितरस्या ं 
 
पिम-षड्जौ प्रिेक्ष्यतः णिश्रतु्याणधकत्िात् । तित्पुनरपकृष्टाया ंपिम- 
 
मध्यम-षड्जा इतरस्या ंमध्यम-गावधार-णनषादिवतः प्रिेक्ष्यस्वत चतुःश्रतु्य-भ्यणधकत्िात् । 
 
एिमेतेन श्रुणत-णनदशधनेन िै-ग्राणमक्यो िाविशणत-श्रुतयः प्रत्यिगवतव्याः । 
 
अथ मूच्छधनाः िैग्राणमक्यश्यतुदधश-आदािुत्तरमवद्रा स्याद्रजनी चोत्तरायता । 
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चतुथी शुद्धषड्जा तु पिमी मत्सरीकृता ॥२७॥ 
 
अश्िक्रावता तथा ष्ी सप्तमी चाणभरुद गता । 
 
षड्जग्रामाणश्रता हे्यता णिजे्ञयाः सप्तमूच्छधनाः ॥२८॥ 

 
मध्यमग्रामात पंचम स्वर एक श्ुवत उतरा योजावा. ह्याप्रमािे (पंचमाच्या) एक श्ुतीच्या उतरण्याने 

झकवा (र्षड्ज ग्रामात तो पंचम एक श्ुवत) चढववण्याने (अथमाणत पंचमाच्या) मािणवामुळे झकवा आयतत्वामुळे 
(उत्पन्न होिारे) जे (सूक्ष्म स्वरातंराचे) प्रमाि ते म्हिजे श्ुवत होय. आता या (बावीस श्तुी) वसद्ध 
करण्याचा प्रयोग (= श्ुवतवनिशणन) स्पष्ट करून सागंतो, तो असा:– 

 
ज्याचंी लाबंीरंुिी, िाडंी, खंुट या, तारा व मूच् ण्ना (अगिी) एकसारख्या आहेत, अशा िोन वीिा 

र्षड्जग्रावमक सप्तकात जुळवनू घ्या. नंतर त्यापकैी एका वीिेवरील पचंम (एक श्वुत एवढा) उतरवनू वतला 
मध्यमग्रावमक करा. नंतर हा पंचम चढा (= र्षड्जग्रावमक चार श्ुतींचा) आहे असे मानून (= पिमस्य 
श्रुत्युत्कषधिशात्) याच (वीिेला) पनु्हा र्षड्जग्रावमक करा. (= म्हिजे पचंमाखेरीज बाकीचे सवण स्वर 
पंचमाच्या अनुरोधाने एक एक श्वुत उतरा.) असे केल्याने, ह्या (चलवीिेवरील सवण स्वर) एक श्ुवत 
उतरलेले असे होतील. पुन्हा (ह्या चलवीिेवरील सवण स्वर त्याचप्रमािे (म्हिजे अगोिरच्या प्रमािे एक 
श्ुवत) उतरवा; मग त्यामुळे (ह्या चलवीिेवरील) गान्धार व वनर्षाि हे स्वर िुसऱ्या (म्हिजे धु्रव झकवा 
अचल वीिेवरील) अनुक्रमे ऋर्षभ व धैवत या स्वरातं प्रवशे करतील (= वमळालेले विसतील); कारि 
(गानं्धार व वनर्षाि हे अनुक्रमे ऋर्षभ आवि धैवत यापेंक्षा) िोन श्ुतींनी अवधक आहेत. पुन्हा त्याचप्रमािे (ही 
चलवीिा एक श्वुत) उतरववल्यावर, (ह्या वीिेवरील) ऋर्षभ आवि धैवत िुसऱ्या (म्हिजे अचलवीिेच्या) 
अनुक्रमे र्षड्ज व पंचम या स्वरातं प्रवशे करतील, कारि ते तीन श्ुतींनी अवधक आहेत. पनु्हा आिखी 
एकिा पूवीप्रमािेच (चलवीिेवरील स्वर) उतरववल्यावर (तीवरील) र्षड्ज, मध्यम व पंचम िुसऱ्या (अचल 
वीिेवरील) अनुक्रमे वनर्षाि, गान्धार व मध्यम ह्या स्वरातं वमळून जातील; कारि (र्षड्ज, मध्यम व पंचम हे 
स्वर अनुक्रमे वनर्षाि, गान्धार व मध्यम ह्या स्वरापेंक्षा) चार श्ुतींनी अवधक आहेत. ह्या प्रमािे या 
श्ुवतवनिशणनाने िोन्ही ग्रामातंील (प्रत्येकी) बावीस श्तुी जािनू घ्याव्या.  
 

आता मूच् ण्ना (सागंतो). या िोन्ही ग्रामातं वमळून चौिा आहेत, त्या अशा :– 
 
पवहली उिरमन्द्रा होय; िुसरी रजनी, वतसरी उिरायता, चौथी शुद्धर्षड्जा, पाचवी मत्सरीकृता, 

सहावी अश्वक्रान्ता तसेच सातवी अवभरुद गता, अशा या र्षड्जग्रामातील सात मूच् ण्ना जािाव्या ॥२७-२८॥ 
 

अ.भा. – आता मध्यमग्रामाचे विणन करतात :– मध्यमग्रामे तु इ. (र्षड्जग्रामात) चतुःश्वुतक पंचम 
असल्यामुळे र्षड्जाचे मध्यम व पंचम हे िोन स्वर अमात्यरूप संवािी असतात. मध्यमाच्या संवािींचावह 
वनिेश या वाक्याने सुचववला गेला आहे, परंतु (मध्यमग्रामात) पंचम एका श्ुतीने न्यून असल्यामुळे 
मध्यमाचा र्षड्ज हा एकच संवािी असतो. (सप्तस्वरातं) मध्यमाचे प्राधान्य आहे; (ते असो,) पि 
मध्यमग्रामातील वत्रश्वुतक (पंचमाचा वनयम वहशबेात न धरता पचंम हा स्वर वास्तववक चतुःश्ुवतक) आहे, 
असे मानून चालल्यास त्याचीवह प्रधानता असावयास पावहजे; पि तसे नाही, कारि (र्षड्ज व मध्यम) हे 
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िोनच स्वर पूिण (चतुःश्ुवत) असतात, परंतु पंचम हा स्वर आपले चतुःश्वुतकत्व (मध्यमग्रामात का होइना, 
पि) सोडतो. तसेच काकली व अन्तर हे स्वर चतुःश्वुतक असतात खरे, पि तो त्याचंा स्वभाव नसून 
ववकार मात्र आहे. (र्षड्ज व मध्यम याचें) अनावशत्व असल्यामुळे ग्राम िोनच आहेत. र्षड्जग्रामातल्या 
चौथ्या श्ुतीतून ज्या प्रकारची अनुकरिानात्मक नािवनष्ट्पवि होईल, त्या प्रकारची नािवनष्ट्पवि 
मध्यमग्रामाच्या वतसऱ्या श्ुतीतून होिार नाही. वतचे स्थान नीच असल्यामुळे ती नीच राहील. अथमाणत एक 
श्ुवत उतरा असा हा पंचम आहे. म्हिजे त्या श्ुतीचा (स्वराचा) कंप होतो, असे येथे समजाव.े ह्याववर्षयी 
(एक ववद्वान) म्हितात :– ‘थोड याशा वाऱ्यासमोर असलेल्या, वपकलेल्या कवठाच्या फळाप्रमािे असलेला 
चतुःश्ुवतक स्वर वत्रश्ुवतक होशन कंप पावल्यासारखा वाटतो.’ झकवा या प्रकारचा स्वर (मध्यमग्रावमक) 
रागानंा आवश्यक असा असतो. वत्रश्ुतीचा प्रयोग कंवपत, कुहवरत व रेवचत या अलंकरातं होतो. अशा रीतीने 
श्रुत्यपकृष्टः पिमः असे हे मध्यमग्रामाचे लक्षि सावंगतले. ह्या ग्रामात पंचम (सुद्धा) प्रधान स्वर 
समजायचजा आहे, कारि मध्यमग्रामात त्याचा कधीवह लोप होत नाही. िुसऱ्याच्या मते धैवत व पंचम हे 
स्वर अनुक्रमे र्षड्जग्राम व मध्यमग्राम यातं अलोप्य आहेत. या मताचा आश्य करून ‘मध्यम गतीच्या’ 
(पंचमाचा) असे येथे म्हटले आहे.  
 

आता ही श्वुत म्हिजे काय (झकवा केवढी) आहे या प्रश्नाला उिर िेतात :– एि ं
श्रुत्यतु्कषापकषाच्च इ.मािणव म्हिजे तारेला वशवथल करिे (= तार उतरवविे), आयतत्व म्हिजे याच्या 
उलट करिे (= तार चढवविे), असे स्पष्टीकरि िेतात. किणग्राह्य अशा श्ुतीचा म्हिजे ध्वनीचा (सूक्ष्म) 
उत्कर्षण अथमाणत तीव्रता आवि अपकर्षण म्हिजे मंिता, ह्या िोन वक्रयानंा आयतत्व व मािणव ह्या िोन संज्ञा 
केल्या आहेत. याप्रमािे चढवविे व उतरवविे अथमाणत मािणव व आयतत्व या िोहोंमधले जे अंतर म्हिजे (त्या 
िोहोंमधल्या सूक्ष्म ध्वन्यन्तराचा जो) ववशरे्ष बोध, तो प्रमाि म्हिजे वनिमाणयक आहे वजचा (= ज्या ध्वनीचा) 
ती (= तो ध्वनी म्हिजे) श्ुवत. अथमाणत वर सावंगतलेल्या ध्वनींची (म्हिजे िोन्ही ध्वनींमधली) जी 
ववलक्षिता (= फरक) म्हिजे कमी झकवा जास्ती अगर तीव्र आवि मंि अशा रूपाने (जो ध्ववन) ओळखला 
जातो, ती श्वुत होय. जरी परमािुरूपाने (स्वराचा) उत्कर्षमाणपकर्षण करता येईल व त्यामुळे ध्वनीमध्ये (अत्यतं 
सूक्ष्म) फरक (= ‘ववशरे्ष’) पडेल, तथावप (कानानंी) तो ग्राह्य करिे शक्य होिार नाही. त्यामुळेच ज्या 
कोित्या तरी ध्वनीचा उत्कर्षमाणपकर्षण जािता येत नाही, त्याला ‘एकश्ुवत’ ध्ववन असे नाव विले जाते, जसे 
परमाचायांनी (पाविनीने) म्हटले आहे :– ‘‘एकश्ुवतिूरात्सम्बदु्धौ’’९ म्हिजे कोिाच्या नावाने िुरून हाक 
मारतात, त्यावळेी (तो स्वर) ‘एकश्वुत’ असतो.  
 

(शकंा :–) पि अलाबूवीिेवरील (वनरवनराळ्या स्वराचं्या) तथाभतू श्तुींची कमीजास्त 
(संख्यावाली) अंतरे अवनयत विसतात, तर मग वनयत असा श्ुवतववभाग कसा सावंगतला? कारि वीिेवर 
तो नक्की करता येत नाही. (वनराकरि :–) तसे नाही. वीिेवर सुद्धा हा श्ुवतववभाग वनयतच असतो, पि 
अनन्तपुरूर्ष आवि वामनपरुूर्ष अशा (प्रकारे लहान मोठ्ा) ववभाग ववशरे्षाचं्या उपलक्षिाने अशी श्ुवत 
वीिेवरवह .... (त्या दृष्टीने मापून पावहल्यास दृष्टोत्पिीस येश शकते.) मग ववरोध तो कसा? म्हिूनच 
लक्षिीय अशा (ध्ववन-) ववशरे्षाचे श्ुवत हे रूप असते. त्याचे ग्रहि करण्यासाठी ‘उत्कर्षण ’ हा शब्ि येथे 
वापरला आहे. उत्कर्षण शब्िाने अपकर्षणवह ध्यानात येतो. िोन वीिा घेतल्या आवि त्यातंल्या एका वीिेची तार 
(झकवचत) चढववली असता त्या स्वराचा उत्कर्षण होतो, त्याच वळेी िुसऱ्या स्स्थर वीिेवरील (त्याच 
स्वराच्या) तारेच्या स्वराचा अपकर्षण (तो स्वर न उतरतावह कमी आहे हा बनाव) ओळखण्यात येतो. आवि 
ह्या वीिेवरील स्वराचा अपकर्षण ऐकला असता िुसऱ्या वीिेवरील (त्याच) स्वराचा उत्कर्षण ओळखता येतो. 
अथमाणत आयतत्वाने उत्कर्षण आवि अपकर्षण िोन्ही ध्यानात येतात. (तसेच िोहोंपैकी एका वीिेवरील एका 
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स्वराच्या तारेच्या मािणवाने िुसऱ्या वीिेवरील त्या स्वराची तार चढी आहे ही गोष्ट म्हिजेच त्या तारेचा 
उत्कर्षणवह आपोआप ध्यानात येतो.) याप्रमािे मािणवाने सुद्धा िोन्ही वीिावंर होिारे उत्कर्षमाणपकर्षण 
िाखववण्यासाठी (व या बाबतची) यथासंख्य (असण्याची) शकंा वनरसन करण्यासाठी मादधिादायतत्िािा 
असे शब्ि येथे वापरले आहेत. तसे नसते तर ‘उत्कर्षमाणयतत्व-मािणवाभ्याम्’ असे गं्रथकार म्हिाले असते. 
प्रमािम् या शब्िाने, श्वुत म्हिजे कालववभाग नव्हे, नािाशं नव्हे, स्वराची िीघणता (= ‘आयुः’) नव्हे, स्थान 
नव्हे, कारिवह नव्हे, तर पढेु सागंण्यात येिारा (स्वराचा) उच्चनीच-ववभाग असा ध्ववन म्हिजेच एक श्ुवत 
हे िाखववतात. तर याप्रमािे एका श्ुतीचे स्वरूप िाखवनू त्याद्वरे श्ुवतसंख्येचे स्वरूप ध्यानात येईल अशा 
रीतीने ते िाखववण्याचा उपक्रम करतात :- वनिशणनं त्वासाम् इ. = आसाम् म्हिजे अनेकाचें, वनिशणनम् 
म्हिजे ज्या उपायाने त्या खात्रीने विसण्यात येतील, तो उपाय; अथमाणत प्रथम िशणनाने रंजक अशा िोन 
(स्वराचं्या) उत्कर्षमाणपकर्षणयुक्त अशा श्ुतींमधील ववशरे्ष (फरक ग्रहि करण्याची युवक्त). (िोन्ही ग्रामातील 
िोन पंचमामंधला.) परस्पर ववशरे्ष (=फरक) अवधानाने व प्रयत्नबलाने पहावा, असे सागंतात. कसा? तर 
िुसऱ्या वीिेवरचा (उतरलेला स्वर) पहावयाचा, पुन्हा पवहल्या वीिेवरील पहावयाचा, पनु्हा िुसऱ्या 
वीिेवरील पहावयाचा आवि याप्रमािे अनुसधंानबलाने वनवश्चत अशा फरकाचा अनुभव घेशन म्हिावयाचे 
की (ह्या वीिेवरील अमुक हा) स्वर चढा आहे. िोन्ही (वीिाचं्या) िोन ताराचंा उत्कर्षमाणपकर्षण केला असता 
जो ध्ववन (फरक) अनुभवास येईल, त्याची परस्पर तुलना (= ‘वववके’) करून झहिोळ्याप्रमािे त्या ताराचें 
पुनः पनुः आकर्षणि केले असता अनुसंधानबलाने प्रत्यय येईल व त्यातंील ववशरे्ष (= फरक) स्पष्ट होईल. 
ह्या (वक्रयेला) वनिशणन असे म्हटले आहे. या वक्रयेत पवहली सारिा म्हिजे धु्रववीिेला नीट स्वरातं लावनू 
घेण्यास सागंतात, िुसऱ्या सारिेत श्तुीची इयिा (= पवरमाि) वनवश्चत करून िेतात, वतसऱ्या सारिेत 
श्ुवतचतुष्ट्काचा बोध करून िेतात, चवथ्या सारिेत सहा श्ुती आवि पाचव्या सारिेत बारा श्तुी िाखवनू 
िेतात, हे या पाच सारिाचें तात्पयण आहे. आता गं्रथवचनाची व्याख्या करतो :- प्रमािं या शब्िाचा अथण 
(वीिाचंी) लाबंीरंुिी असा होतो. ताराचंी जाडी व संख्या याचंी समानता असा अथण वकत्येक करतात. या 
वाक्यात िंड शब्ि पुनरुक्त आहे, त्याचा ववग्रह असा करावयाचा :– ज्या वीिाचं्या तारा बाधंण्याची स्थाने व 
स्वरके्षत्र (= ‘मूच् ण्ना’ = compass) समान आहेत अशा िोन वीिा घ्याव्या. मूच् ण्ना या प्रमाि व संख्या 
यानंी समाजावयाच्या आहेत. (िोन्ही वीिाचं्या) तारा, िंड वगैरेंचे साम्य अशा तऱ्हेने केले पावहजे की िोन्ही 
वीिाचं्या स्वरस्वरूपात कोित्यावह अंशाने वभन्नत्व राहू नये (= झकवचतवह फरक राहू नये), ज्यामुळे या 
िोन्ही वीिा अगिी एक असल्याप्रमािे भासतील. आता एका वीिेवरील स्स्थर स्वराशंी तुलना केल्याने 
(स्वरामंधील) फरक समजण्यात येिार आहे, म्हिून वतला अचलसारिा (= स्स्थर स्वरूपाची) ठेवायची 
आहे आवि िुसऱ्या वीिेवरील पंचमाची तार एक श्ुवत एवढी उतरावयाची आहे. असे केल्याने (ह्या िुसऱ्या 
चलवीिेवर) मध्यमग्राम उत्पन्न होईल. त्यानंतर या वीिेवरील मध्यम वगैरे (बाकीच्या सवण) स्वराचंीवह 
(त्या उतऱ्या पंचमाच्या प्रमािात) एक श्वुत उतरावयाची आहे, ज्यामुळे (ह्या वीिेवर एक श्ुवत उतरा 
असा) र्षड्जग्रामच होईल. असे केल्याने धु्रव व चल वीिेवरील स्वर वाजववले असता (एक) श्ुवत अवधक 
झकवा कमी याचा प्रत्यक्ष अनुभव अनुसधंानबलाने येईल. तेच सागंतात :– एकश्रुणतरपकृष्टा भिणत = 
(पवहल्या धु्रव वीिेवरील) सवणस्वरापेंक्षा, हे शरे्ष. ह्या श्ुतीचा हा गुि प्रत्यक्ष गम्य आहे असा भावाथण. (िोन्ही 
वीिावंरील) स्वरस्थानामंधील हा परमािुमात्र फरक एखाद्या योग्याला समावध अवस्थेच्या जोरावर 
आकलन होण्यासारखा (सूक्ष्म) असतो, तरी त्याच फरकाला श्वुत ही संज्ञा लावली आहे, असे म्हिनू 
श्ुतींची (बावीस ही) संख्या पटववण्यासाठी श्वुतचतुष्टय कसे प्राप्त होते ते िाखववण्यासाठी म्हितात :– 
तद्विेवापकर्षते् इ. म्हिजे चलवीिेवरील पंचमाच्या आधारे (= पुन्हा पंचम स्वर एक श्वुत उतरवनू 
त्यानुसार ह्या वीिेवरील) सवण स्वर एक श्ुतीने पनु्हा उतरावयाचे. ह्या अपकर्षमाणच्या वक्रयेमुळे चलवीिेवरील 
गान्धार-वनर्षाि धु्रववीिेवरील ऋर्षभ-धैवतातं वमळालेले विसतील व आता (ग-वर आवि वन-ध) याचंी 
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स्थाने समान होतील, कारि धु्रववीिेवरील सवण स्वर (चलवीिेवरील सवण स्वरांपेक्षा) िोन श्ुतींनी अवधक 
आहेत. अशा प्रकारे ध्वनीत (िोन श्तुींचा) फरक उत्पन्न झाल्यामुळे (चलवीिेवरील) गान्धार-वनर्षािाचें 
अन्य (धु्रव-) वीिेवरील ऋर्षभ-धैवताशी साम्य होईल. ह्याच कारिामुळे (अशा प्रकारच्या सूक्ष्म फरकाला) 
‘श्ुवत’ असे नाव विले गेले. म्हिून प्रचारात श्ुवत वगैरेंचा जो व्यवहार विसण्यात येतो तो वनमूणल नाही. 
तसेच न्यनूावधकत्वामुळे स्वरात फरक (= ‘ववनाशः’) पडतो, त्याचा वववशष्ट उपयोग असल्यामुळे त्याला 
श्ुवत असे म्हितात. (एक श्ुवत वगैरे तार उतरण्याच्या) प्रथमच्या वक्रयेमुळे (स्वरात असा फरक पडला) 
नव्हता तर ह्यामुळे श्ुतीचे स्वरूप (आपल्याला) माहीत झाले. गान्धार-वनर्षािाच्या प्रत्येकाच्या ज्या िोन 
श्ुती, त्या ऋर्षभ-धैवतातं वमळून गेल्याचा अनुभव आल्यामुळे त्या (िोन श्ुती) अगिी स्पष्टपिे उपलब्ध 
झाल्या आवि अशा प्रकारे (त्या सवण बावीस) श्तुी प्रत्यक्षीभतू झाल्या. आिखी पुन्हा चलवीिेवरील सवण 
स्वराचंी एक श्ुवत जेव्हा उतरली जाईल तेव्हा (त्या चल-) वीिेवरील ऋर्षभ-धैवत, धु्रववीिेवरील (र्षड्ज-
पंचमाशंी अनुक्रमे साम्य पावतील; कारि धु्रववीिेवरील) सवण स्वर तीन श्ुतींनी (यावळेी) अवधक होते. 
ह्याप्रमािे या िोन्ही स्वराचं्या वमळून सहा श्ुती स्पष्ट होशन उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर (पुन्हा) 
चलवीिेवरील सवण स्वरातूंन एक श्ुतीचा अपकर्षण केल्याने तीवरील र्षड्ज, मध्यम व पंचम हे स्वर 
धु्रववीिेवरील अनुक्रमे वनर्षाि, गान्धार व मध्यम या स्वराचं्या स्थानाशंी समान होशन वमळतील, कारि 
धु्रववीिेवरील सवण स्वर (या वळेी चलवीिेच्या सवण स्वरापेंक्षा) चार श्ुतींनी अवधक आहेत. तर ह्या प्रमािे या 
वतन्ही स्वराचं्या प्रत्येकी चार श्ुती स्पष्ट झाल्या व (या सारिेमुळे) एकूि बारा श्तुी उपलब्ध झाल्या. 
ह्याप्रमािे (सवण सारिातंील अनुक्रमे) एकूि बारा श्ुती वमळून एकूि बावीस श्ुती वमळाल्या. ऋर्षभ-धैवत हे 
गान्धार-वनर्षािापेंक्षा िोन श्तुींनी अवधक असतात, त्यामुळे त्याचं्या िोन श्तुी कमी केल्यावर गान्धार-
वनर्षािातं त्याचंा अवश्य प्रवशे होतो. वर-ध हे स-प पेक्षा तीन श्ुतींनी अवधक असतात आवि स-म-प हे वन-
ग-म पेक्षा चार श्ुतींनी अवधक असतात व होते, त्यामुळे (स-म-पाचं्या) तेवढ्या श्ुती कमी केल्यामुळे त्याचंा 
प्रवशे पुढच्या (= खालच्या) स्वरातं (आपोआपच) झाला. अशा तऱ्हेने ‘वद्वश्ुत्यवधकत्वात्’ इत्यािी शब्िानंी 
गं्रथकारानंी प्रवशेनीय स्वराचंी कारिे िाखववली. तो (प्रवशे कसा होतो) त्याचेवह स्पष्टीकरि आम्ही केले. 
या वठकािी गं्रथकार म्हितात :– एिमेतेन श्रुणतणनदशधनेन इ. = तर ह्या रीतीने श्तुींचे स्वरूप उपलब्ध 
झाले आवि धु्रववीिेवर श्ुतीची इयिावह (= मापवह) स्पष्ट झाले. वद्वश्वुतक, वत्रश्ुवतक व चतुःश्ुवतक 
स्वराचें स्वरूप व श्तुीची इयिा प्रस्ताराने (-वह) स्पष्ट होते. कोिी (गं्रथकार) िंड प्रस्ताराने बावीस रेर्षा 
काढून त्याद्वारे िाखववतात तर िुसरे (गं्रथकार) मंडळ प्रस्तार सागंतात. आडव्या पाच व उभ्या सहा रेर्षा 
ह्याप्रमािे िोन्ही बाजंूनी (त्याचंी टोके) बावीस होतात.  
 

ह्या प्रमािे िोन्ही ग्राम, व त्यानंा उपयोगी असे श्ुतींच्या अस्स्तत्वाच्या आधारे (= ‘श्ुवतसद्भाव’े) 
स्वराचं्या श्वुतवनयमाचे प्रामाण्य सागंून क्रमप्राप्त अशा मूच् ण्नाचंा ववर्षय आता सागंतात :– अथेणत सम्यक् इ. 
अथमाणत क्रमाने एका पुढील एक स्वर घ्यावयाचे व त्यानंतर त्याखालील (= ‘अवरोहिं’) (स्वरावरून 
सुरवात करून त्यापुढील स्वर घेत जावयाचे) अशा तऱ्हेने स्वरसप्तकाचे स्वरूप घेिारी (= ‘वहः’) ती 
मूच् ण्ना होय. मूच् ण्ना शब्िाचा अथण समुच्राय असा होतो. त्या कारिाने उपसंहारात क्रमयुक्ताः स्िराः असा 
वहचा ववशरे्ष सागंतात. (स्वराचंा) क्रम नसल्यास ती मूच् ण्ना होिार नाही. त्याप्रमािे र्षड्जापासून वनर्षािा 
पयंत आरोह करावयाचा, (नंतर) धैवतापासून पंचमापयंत, (मग) पंचमापासून मध्यमापयंत, (नंतर) 
मध्यमापासून गान्धारापयंत, (मग) गान्धारापासून ऋर्षभापयंत. हा र्षड्ज वद्वतीय सप्तकाचा म्हिजे तार 
सप्तकाला स्पशण करिारा होतो.  
 

(शकंा :–) तर मग काय एवढ्या सातच मूच् ण्ना? 
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(उिर :–) खरे आहे; (सातच, पि) पंचमाच्या (एक श्ुवत एवढ्या) अपकर्षमाणने (मध्यमग्रामाच्या) 
अन्य सात मूच् ण्ना होतात. त्याबद्दल सागंतात :– दै्वग्रावमक्यः इ. (मध्यमग्रामात) पचंम उतरा झाल्यामुळे 
सवंािी-अनुवािींची व्यवस्था व स्वरव्यवस्था ह्याचंा लोप होतो, (त्यामुळे) वगेळीच स्वरव्यवस्था तयार होते, 
अशी पुष्ट्कळ वभन्नता उत्पन्न होते. मध्यम ग्रामातील सात मूच् ण्ना (अशा)- मध्यमापासून गान्धारा पयंत, 
गान्धारापासून ऋर्षभापयंत, ऋर्षभापासून र्षड्जापयंत, र्षड्जापासून वनर्षािापयंत, वनर्षािापासून 
धैवतापयंत, धैवतापासून पंचमापयंत, पंचमापासून मध्यमापयंत. याचंा नामवनिेश केला आहे तो 
वैविककममाणचे अंग आहे, असे िाखववले आहे. या ववर्षयी एक वाक्य आहे ‘उत्तरमवद्रया स्ित्िं संहतास्स्तस्त्रो 
गाथा गायेत्’ (उिरमंदे्रने तीन गाथा वमळून गाव्या); ‘ताः पल्यो वा पाटवलकावभरुपगायस्न्त’ (पल्या त्याचें 
पाटवलकानंी (पाठभेि-घाटवलका) उपगान करतात) इ. र्षड्जग्राम इ. ॥२७-२८॥ 
 

आसा ंषड ज-णनषाद-धैित पिम-मध्यम-गावधारषधभा आनुपूव्या आयाः स्िराः । 
षड जे चोत्तरमवद्रा स्यादृषभे चाणभरुद गता । 
अश्िक्रावता तु गावधारे मध्यमे मत्सरीकृता ॥२९॥ 
 
पिमे शुद्धषड जा स्यादै्धिते चौत्तरायता । 
णनषादे रजनी च स्याणदत्येताः षड्जमूच्छधनाः ॥३०॥ 
 
अथ मध्यमग्रामे-सौिीरी हणरिाशि्ा च स्यात्कलोपनता तथा । 
शुद्धमध्या तथा मागी पौरिी हृष्ट्यका तथा । 
मध्यमग्रामजा हे्यता णिजे्ञयाः सप्तमूच्छधनाः ॥३१॥ 

 
ह्या (मूच् ण्नाचें) आरंभीचे स्वर अनुक्रमे र्षड ज, वनर्षाि, धैवत, पचंम, मध्यम, गान्धार व ऋर्षभ असे 

आहेत. 
 
र्षड जापासून (आरंभ होिारी ती) उिरमन्द्रा, ऋर्षभापासूनची अवभरुद गता, गान्धारापासूनची 

अश्वक्रान्ता, मध्यमापासूनची मत्सरीकृता, पंचमापासूनची शुध्िर्षड्जा, धैवतापासूनची उिरायता व 
वनर्षािापासूनची रजनी ह्याप्रमािे या र्षड जग्रामातील मूच् ण्ना होत. ॥२९-३०॥ 
 

आता मध्यमग्रामातील (मूच् ण्ना)- 
 
सौवीरी हवरिाश्वा, कलोपनता, शुध्िमध्या, मागी, पौरवी तसेच हृष्ट्यका या मध्यमग्रामात उत्पन्न 

होिाऱ्या सात मूच् ण्ना जािाव्या. ॥३१॥ 
 

आसा ंमध्यम-गावधारषधभ-षड ज-णनषाद-धैित-पिमा आनुपूव्या आद्याः स्िराः । 
मध्यमेन सौिीरी, गावधारेि हणरिाश्िा, ऋषभेि कलोपनता, षड जेन शुध्दमध्यमा, 
णनषादेन 
मागी, धैितेन पौरिी, पिमेन हृष्ट्यकेणत । 
एिमेताः स्िर-क्रम-युक्ताः सम्पूिाः षाडिौडुिी-कृताः स्िर-साधारि-कृताश्चेणत 
मूच्छधनाशच्तुदधश भिस्वत । अणप-च- 
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क्रम-युक्ताः स्िराः सप्त मूच्छधनेत्यणभसंणज्ञताः । 
षट-पि-स्िरकास्तानाः षाडिौडुणिताश्रयाः ॥३२॥ 
साधारि-कृताश्िैि काकली-समलङृ्कताः ।  
अवतर-स्िर-संयुक्ता मूच्छधना ग्रामयोिधयोः ॥३३॥ 

 
या (मध्यमग्रामातील मूच् ण्नाचें) आरंभीचे स्वर अनुक्रमे मध्यम, गान्धार, ऋर्षभ, र्षड ज, वनर्षाि, 

धैवत आवि पचंम हे होत. मध्यमाने (आरंभ होिारी) ती सौवारी, गान्धाराने, हवरिाश्वा, ऋर्षभाने 
कलोपनता, र्षड जाने शुध्िमध्यमा, वनर्षािाने मागी, धैवताने पौरवी, पचंमाने हृष्ट्यका होय. ह्याप्रमािे 
स्वरक्रमयुक्त या चौिा मूच् ण्नाचें संपूिण र्षाडव, ओडव व साधारिकृत असे (प्रत्येकी चार) प्रकार होतात. 
 

आवि- 
 
क्रमयुक्त सात स्वरानंा मूच् ण्ना असे म्हितात. (मूच् ण्ना) सहा व पाच स्वराचं्या अथमाणत र्षाडव व 

ओडव होतात तेव्हा त्यानंा ताना (हे नावं विले जाते.) ॥३२॥ 
 
िोन्ही ग्रामातं पनु्हा अंतरगान्धार व काकलीवनर्षाि ह्याचं्या योगाने साधारिकृत नावाच्या मूच् ण्ना 

होतात. ॥३३॥ 
 

अ.भा.-ह्याप्रमािे मध्यमग्रामाच्यावह सात मूच् ण्ना आहेत. 
 
ह्या प्रत्येक मूच् ण्नेचे चार प्रकार आहेत:– र्षड जावि सात स्वरानंी युक्त त्या पूिण; आवि स्वराचं्या 

त्या र्षाडव प्रयोगाचे रक्षि जे सहा (स्वर) करतात ते र्षाडव व त्यानंी होिारा प्रयोग तो र्षाडव होय. पाच 
स्वरानंी प्रयोग होतो त्या औडुववत होत. ‘उडवः’ म्हिजे नक्षते्र; ती ज्याच्यात ‘वास्न्त’ म्हिजे जातात (= 
चालतात) हे ‘उडुव’ं म्हिजे आकाश होय. या शब्िाने पाच ही संख्या व्यक्त होते आवि त्या संख्येने पाच स्वर 
वनर्मिष्ट केले जातात. (झकवा) पाचव ेमहाभतू (आकाश), त्यामुळे ही संख्या (= औडुव संज्ञा) मानली गेली 
आहे. ज्याचं्यामध्ये स्वर औडुववत केले गेले आहेत त्याचं्यामध्ये होिारा प्रयोग तो औडुववत आवि त्याच्या 
योगे ती मूच् ण्ना औडुववत होय. झकवा (वैशवेर्षकाचंी जी) नश (द्रव्ये), त्याचं्यात मधले म्हिजे पाचव े
आकाश होय, असेवह जुळते आवि तशीवह व्युत्पवि सागंतात. केव्हा तरी कोिती तरी जाती स्वरलोपामुळे 
ओडव होते ही गोष्ट एकिेशी आहे; तसे असूनवह मूच् ण्नेचा तसला (ओडव हा स्वतंत्र) प्रकार सावंगतला 
आहे. गान्धार-वनर्षाि अल्प असलेल्या प्रयोगात काकली व अन्तर या स्वराचं्या योगाने मूच् ण्ना साधारि 
म्हिववली जाते, ही गोष्ट क्रमयुक्ताः स्िराः सप्त इत्यािी िोन कावरकानंी सावंगतली आहे. 
 

सप्त इ. म्हिजे पूिण (मूच् ण्ना); क्रमयुक्ताः म्हिजे क्रमाने आरोह करावयाचा आवि त्याप्रमािे 
स्वराचं्या अवरोहाने पुन्हा आरोह करावयाचा असा क्रम होय. (‘समावहताः’) म्हिजे क्रमाने युक्त अशा 
सावंगतलेल्या. तानाः = ‘तन्यते’ म्हिजे ज्यानंी प्रयोगाचा ववस्तार सुंिर (= ‘वववचत्र’) केला जातो, त्या 
(ताना हे) मूच् ण्नाचेंच एक वववशष्ट नावं समजाव.े तर ह्याप्रमािे मूच् ण्नाचें तीन प्रकार िाखवनू आता चौथा 
प्रकार सागंतात :– साधारिकृताशच् इ. यातील ‘एव’ शब्िाने ववकृतत्वाने अनंत प्रकार होतात, असे व्यक्त 
करतात. च-कार पुढच्या शब्िाशी सबंंवधत आहे. हेच स्पष्ट करतात:– काकलीसमलङ कृताः 
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अन्तरस्वरसंयुक्ताः इ. (मागचा च-कार हा या शब्िाचं्या पुढे समजावा. उपसंहार करतात :– मूच्छधना 
ग्रामयोः इ. ॥३२-३३॥ 
 

णिणिधैक-मूछधना-णसणद्धः । ति षड जग्रामे णिश्रुत्युत्कषाद धैितीकृते गावधारे मूच्छधना- 
ग्रामयोरवयत्िम् । तिशावमध्यमादयो यथा-संख्येन णनषादाणदत्िं प्रणतपद्यवते । 
तिवमध्यमग्रामे धैित-मादधिाद िैणिध्य,ं तुल्य-श्रुत्यवतरत्िाच्च संज्ञावयत्िम् । 
मध्यमग्रामे णह चतुःश्रुणतकमवतरं पिम-धैितयोः तद गाधंारोत्कषाच्चतुः श्रुणतकमेि भिणत। 
शेषाश्चाणप मध्यम-पंचम-धैित-णनषाद-षड जषधभा- 
णनषादषड जषधभ-गावंधार-मध्यम-पिमत्िं प्राप्नुिस्वत तुल्यश्रुत्यवतरत्िात् । 
अवतरणनदशधनमणप श्रुणतणनदशधने प्रोक्तम् । 
ति मूछधनाणश्रतास्तानाश्चतुरशीणतः। 
तिैकोन-पिाशत् षट स्िराः पिणिशत् 
पि-स्िराः । लक्षिं तु षट-स्िरािा ंसप्त-णिधं 
षड जषधभ-णनषाद-पिमहीनाश्चत्िारः षड जग्रामे । 
मध्यमग्रामे तु षड जषधभगावधार-हीनास्त्रयः । 
एिमेते षट-स्िराः सिासु मूछधनासु णक्रयमािा 
भिवत्येकोनपिाशत्तानाः । पि-स्िरािा ंतु 
पि-णिधत्िमेि । लक्षिं-षड जग्रामे षड ज-पिम- 
हीनः, ऋषभ-पिम-हीनः, णनषाद-िद गावधार-हीन इणत ियः । 
मध्यमग्रामे तु गावधार-णनषादिद धीनः, ऋषभ-धैित-हीन इणत िौ । 
एिमेते पि-स्िराः, सिासु मूछधनासु णक्रयमािास्तानाः पिविशद भिस्वत । 
णिणिधा च तान-णक्रया, तव्या ंप्रिेशाणिग्रहाच्च । 
ति प्रिेशनम् अधर-स्िर-णिप्रकषादुत्तरमादधिािा । 
णनग्रहस्त्िसंस्पशधः । मध्यम-स्िरेिैि तु मूछधना-णनदेशः 
कायो भिणत अनाणशत्िावमध्यमस्य णनग्रहे पयधग्रहे िा । 
इदं च प्रयोक्त-श्रोतृसुखाथं च मूछधना-तान-नानात्िम् । 
मूछधना-तान-प्रयोजनमणप स्थानप्राप्त्यथधम् । 
स्थानं तु णिणिधं पूिोक्त-लक्षिं काकुणिधाणिणत । 

 
दोन प्रकारच्या (= िोन्ही ग्रामातंील) मू ण्ना एकत्र (= एकाच ग्रामावर) वसध्ि करण्याची रीत 

(अशी आहे.) :– र्षड जग्रामाच्या गान्धाराला िोन श्तुी चढवनू धैवत केला असता िुसरा ग्राम (= 
मध्यमग्राम) व त्याच्या मू ण्ना (आपोआपच) वनघू शकतात. त्यायोगे मध्यम इत्यािी स्वर अनुक्रमे वनर्षाि 
इत्यािींचे स्वरूप प्राप्त करून घेतात. त्याचप्रमािे मध्यमग्रामाचा धैवत (िोन श्ुतींनी) उतरला असता 
वद्वववध स्वरूप (वमळते) (अथमाणत र्षड जग्राम व त्याच्या मूच् ण्ना वमळू शकतात.) (ह्या वक्रयेने) श्ुत्यन्तरे 
समान होत असल्याने (ग्रामाचं्या, स्वराचं्या व मूच् ण्नाचं्या फक्त) संज्ञा बिलाव्या लागतात. (कसे ते पहा 
:–) मध्यमग्रामात पंचम व धैवत या िोन स्वरामंध्ये चार श्ुतींचे अंतर असते. (र्षड जग्रावमक) गावधाराचा 
(वर िशणववल्याप्रमािे िोन श्ुती) उत्कर्षण केल्यामुळे तो (मध्यग्रामासाठी पावहजे असलेला) चतुःश्रुणतक 
(धैवत) होतो. (व र्षड जग्रामाचे बाकीचे स्वर म्हिजे मध्यम, पंचम धैवत, वनर्षाि, र्षड ज व ऋर्षभ हे (या 
वक्रयेत) अनुक्रमे (मध्यमग्रामाचे) वनर्षाि, र्षड ज व ऋर्षभ, गान्धार, मध्यम व पंचम बनतात कारि श्तु्यन्तरे 
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समान असतात. (मागल्या) श्ुवतवनिशणनात (श्तुींच्या) अंतराचें वनिशणन आम्ही केलेच आहे. त्यात 
मूच् ण्नावश्त ताना चौऱ्याऐंशी आहेत. त्यापैकी एकुिपन्नास र्षाडव ताना असून पस्तीस ओडव ताना होतात. 
(एकूि सात स्वर वज्यण होतात, त्यावरून) र्षाडव तानाचें लक्षि सात प्रकारचे आहे, र्षड ज, ऋर्षभ, पंचम व 
वनर्षाि हे स्वर (एका वळेी एक असे) वज्यण केल्याने र्षड जग्रामात चार ताना आवि र्षड ज, ऋर्षभ व गान्धार हे 
(एका वळेी एक असे) वज्यण करीत गेल्याने मध्यमग्रामात तीन ताना होतात. ह्याप्रमािे (िोन्ही ग्रामाचं्या) 
सवण (= चौिा) मूच् ण्नातूंन र्षाडव ताना एकुिपन्नास उत्पन्न होतात. पाच स्वराचं्या (ओडव ताना पाच 
प्रकारेच होतात. त्याचें लक्षि (असे)- र्षड जग्रामात र्षड ज-पंचमहीन, ऋर्षभ-पंचमहीन, गाधंार-वनर्षािहीन 
याप्रमािे तीन आवि मध्यमग्रामात गान्धार-वनर्षािहीन व ऋर्षभ-धैवतहीन ह्या िोन. याप्रमािे ह्या पाच 
स्वराचं्या (ओडव ताना) सवण मूच् ण्नामंध्ये योजल्या असता (उपरोक्त वर्मजत पाच जोड्यामुंळे) पस्तीस 
होतात. 
 

(वीिेवर) ताना उत्पन्न करण्याची रीत िोन प्रकारची आहे. (स्वराचं्या) तारेमध्ये प्रवशे करून 
अथवा वनग्रह करून. त्यातील (वज्यण करावयाच्या) खालच्या स्वराला (= स्वराची तार) (वरच्या स्वरात) 
चढवनू झकवा वरच्या स्वराला (= स्वराची तार) खालच्या स्वरात उतरून प्रवशे ही वक्रया होते. वनग्रह 
म्हिजे (वर्मजत स्वराच्या तारेला) स्पशण न करिे. 

 
मूच् ण्नाचंा वनिेश मध्यमस्वराने केला जातो, कारि वनग्रह झकवा पयणग्रह या वक्रयेत मध्यम हा 

अववनाशी असतो. मूच् ण्ना व तानाचें अनेक प्रकार हे प्रयोक्ता व श्ोता याचं्या सुखासाठी आहेत आवि 
स्थानप्राप्तीसाठीवह मूच् ण्ना तानाचें प्रयोजन आहे. स्थान हे तीन प्रकारचे आहे त्याचे लक्षि काकुववधानामध्ये 
(अ. १९ मध्ये) मागे सावंगतलेच आहे. 
 

अ.भा. आता वैविकानंा उपिेशाथण सागंतात :– णिणिधैकमूच्छधना इ. म्हिजे र्षड जग्रावमक 
मूच् ण्नेच्या िोन प्रकारापंकैी िुसऱ्या प्रकाराने मध्यमग्रावमक मूच् ण्नेची कशी वसद्धी होते ते िाखववतात. एका 
स्वराच्या ववववध उत्कर्षमाणपकर्षमाणमुळे (िोन्ही ग्रामातल्या मूच् ण्नाचंी उत्पवि वीिेवर एकाच ग्रामातून) ववलक्षि 
वरतीने होते. म्हिजे र्षड जग्रामाची ज्या क्रमाकंाची मूच् ण्ना असते, तेवढ्याच क्रमाकंाची मध्यमग्रामाची 
मूच् ण्ना ज्या रीतीने प्राप्त करता येते, ती रीत िाखववतात, ती अशी :– ति षड जग्रामे णिश्रुत्युत्कषाद 
धैितीकृते गावधारे इ. = गान्धाराची तार िोन श्ुतीपयंत चढवावी, त्यामुळे सवण (= र्षड जग्रामाला 
मध्यमग्राम करण्याचे कायण) संपूिण साध्य होते, कारि तो (चढा) गान्धार (र्षड जाला मध्यम मानले असता) 
मध्यमग्रावमक धैवत होईल. (अथमाणत) स-वर-ग-म-प-ध-वन हे (र्षड जग्रावमक स्वर अनुक्रमे) म-प-ध-वन-
स-वर-ग असे होतील. (र्षड जग्रामातील) मध्यम (आता) वद्वश्वुतक होईल, तोच मध्यम ग्रामातील वनर्षाि 
होईल. (र्षड्जग्रामाचा) वत्रश्ुवतक ऋर्षभ हा (मध्यमग्रावमक) पंचम होईल. गान्धाराचा धैवत होईल. 
त्यामुळे र्षड ज अवि स्वर अनुक्रमे (मध्यमग्रामाचे) म-प-ध-वन-स-वर-ग हे रूप धारि करतील. याला 
कारि सागंतात. तुल्यश्रुत्यवतरत्िात् इ. संज्ञावयत्िम् ह्या शब्िाने िशणववतात की, या (पवरवतणना-)साठी 
झकवचतवह प्रयत्न कराव े लागत नाहीत. (ह्या रीतीने तयार होिाऱ्या) मूच् ण्नाचें तुल्यश्ुत्यन्तर स्वरात व 
ग्रामात (ठीक) असते, ही गोष्ट स्पष्ट करतात :– अवतरणनदशधनमणप इ. हे वक्तव्य सत्य असल्याचे अणप या 
शब्िाने व्यक्त करतात. श्वुतवनिशणने इ. अथमाणत मागे दे्व वीिे इ. वचनाने मूच् ण्नाचंी पूिमाणवस्था (स्वराचंी 
श्ुत्यन्तरे) सावंगतलीच आहे. आता पुढे तानाचें वववचेन करतात :– ति मूच्छधनाणश्रताः इ. = 
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मूच् ण्नाचं्या आवश्त अथमाणत मूच् ण्नाचं्याच ववशरे्ष अवस्था (त्या ताना) होत. या प्रमािे :– स, वर, 
वन, प याचं्यापैकी कोिता तरी स्वर वज्यण असलेल्या सहा स्वरी मूच् ण्ना सात, याचें वर िाखववलेले प्रत्येकी 
चार प्रकार होता अठ्ठावीस ताना (र्षड जग्रामाच्या) होतात. मध्यमग्रामात स,वर,ग यापकैी कोिता तरी एक 
स्वर वज्यण केल्याने एकवीस ताना होतात. याप्रमािे सवण वमळून सहास्वरी ताना एकुिपन्नास होतात. औडव 
ताना र्षड जग्रामाच्या एकवीस व मध्यग्रामाच्या चौिा वमळून पस्तीस होतात. सवण वमळून चौऱ्याऐंशी होतात. 
वीिेवर तानवक्रया करावयाची असते. तेव्हा वज्यण स्वराच्या तारेला स्पशण करावयाचा नसतो. तेवढे कौशल्य 
नसल्यास वज्यण स्वराची तार उतरवनू झकवा चढवनू मागच्या झकवा पुढच्या स्वराशंी वमळवनू घ्यावी. ह्या 
ववर्षयाला अनुलक्षून म्हितात :– णिणिध इ. (तीन वक्रया) म्हिजे तानाथणवक्रया अथमाणत (वीिेवर ताना 
करण्याचा) उपाय- (र्षड ज वज्यण करावयाचा असल्यास) वरच्या ऋर्षभाच्या अपेके्षने र्षड जाचा ववप्रकर्षण 
करावा. म्हिजे (र्षड जाची तार) चढवनू र्षड जाला ऋर्षभ करावा. उतरमंद्रा मूच् ण्नेच्या र्षड जाला 
वनर्षािाच्या अपेके्षने (र्षड जाची तार उतरवनू) वनर्षाि करून घ्यावा. अथमाणत त्या त्या प्रयोगात जो स्वर 
बलवान असेल त्याच्यात लोप्य स्वराचा अन्तभमाणव करावा म्हिजे तो स्वर जोरिारवह होइल. 

 
काकुववधानाच्या अध्यायात सप्तस्वर तीन स्थानातं असल्याचे सावंगतले होते. तर मग त्यापंैकी 

कोित्या सप्तकाला धरून मूच् ण्ना कराव्या? असा प्रश्न जे करतात, त्यानंा उिर िेतात :– मध्यमस्िरेितु 
इ. येथे (स्वराचंी) जात वनिेश करण्यासाठी एकवचन वापरले आहे. मध्य स्वरानंी (मध्यम सप्तकातील 
स्वरानंी असा अथण आहे. ‘वैि’ शब्ि शारीर स्वरासंाठी अयोग्य असतावह स्थान समजववण्यासाठी तो येथे 
वापरला आहे. वीिेवर .................स्वर बाधंलेले असल्यामुळे वीिेवरील मूच् ण्नाचं्या (स्वरस्थानात 
बेसुरपिाचा) िोर्ष उत्पन्न होिार, म्हिनू मूच् ण्ना करण्यासाठी वीिा ही उपयुक्त नाही असे मानिारे अन्य 
ववद्वान या वाक्याचा िैििेन असा पाठ स्वीकारतात. 
 

कायण :– करिाशं होतो, असा अथण. अनाणशत्िावमध्यमस्य = स्वरस्वरसप्तकाचा हा ववशरे्ष अथण 
समजावा. वनग्रह मंद्रवक्रया आवि पयणग्रह म्हिजे तारवक्रया अथमाणत मदं्रतारवक्रया असा या शब्िाचंा अथण 
वकत्येक करतात. अथमाणत अशी वक्रया मध्यमाच्या (म्हिजे मध्यमसप्तकाच्या) अपेके्षने शक्य आहे, अन्यथा 
नाही, असे म्हटले आहे. (वनग्रहः) वनःशरे्ष ग्रह म्हिजे स्थानप्रावप्त, (पयणग्रहः =) ‘पवरतः’ म्हिजे सवण बाजंूनी 
अग्रह म्हिजे (सवण स्थानाचंी) अप्रावप्त (असा अथण समजल्यास) त्यामुळे पूिण शारीरवाल्याच्या (= आवाज 
वतन्ही स्थानातं वफरिाऱ्या) झकवा अपूिण शरीरवाल्या (गायकाच्या कंठात) मध्यसप्तक हे तर अवश्य 
असतेच. कंठातील चतुथण स्वर हा मध्यम असा अथण िुसरे करतात. वीिा अपूिण स्वराचंी असली तरी 
वतच्यावर मध्यमसप्तक खात्रीनेच असते. (िुसरा अथण) र्षड जग्रामात र्षड जाचा लोप करून तानवक्रया केली 
असता त्या मूच् ण्नेच्या क्रमाकंाचे ज्ञान कसे होश शकते, अशी शकंा घेशन म्हितात. मध्यमस्वरेि इ. वनग्रहे 
स्पशण न केला असता, झकवा पयणग्रहे प्रवशे केला असतावह (िोन्ही वक्रयातं) मध्यम हा स्वर (मूच् ण्नेत) 
अववनाशी असल्यामुळे त्याच्या अपेके्षने (ही मूच् ण्ना अमुक क्रमाकंाची आहे. असे) जािता येते. कुठल्या तरी 
(मध्य, तार आवि) स्थानाचा र्षड ज लुप्त झाला (तरच तान उत्पन्न होते.) मध्य झकवा तार (= वद्वचतुथण) 
र्षड ज कायम असता ती (र्षड जलोपाची) तान होिारच नाही. म्हिून त्याबाबत दणत्तल म्हितात. – 
 

‘‘असे केल्यावर तानेमधील लुप्त स्वराचा क्रमाकं मोजला असता ती मूच् ण्ना अमुक क्रमाकंाची आहे 
असे ववद्वानानंी ओळखाव.े (द. ३७) (शकंा :–) (र्षड जग्रामाच्या) पवहल्या व सातव्या मूच् ण्नेत र्षड ज लुप्त 
असला तर त्या िोन्ही मूच् ण्नाचें स्वरूप ‘वर-ग-म-प-ध-वन’ असे होते, ज्याचा ववशरे्ष (म्हिजे मूच् ण्ना 
पवहली की, सातवी) हा समजण्यास कठीि जातो. (वनराकरि:–) खरे आहे. अशा तऱ्हेने माडंल्या 
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गेलेल्या िोन्ही मूच् ण्नातं भेि विसत नाहीत. परंतु वास्तववक पावहले तर त्या िोघातं भेि आहे. (कसा? 
तर) ‘स-वर-ग-म-प-ध-वन’ ह्या मूच् ण्नेनंतर ‘वन-स-वर-ग-म-प-ध’ अशी मूच् ण्ना वनर्षाि आरंभक मानून 
केली तर वतच्यात िुसऱ्या (तार) सप्तकाचा स्वर येत नाही; त्यामुळे अशा मूच् ण्नेत जर र्षड् जाचा लोप 
असला तर, त्या िोन्हीत वभन्नता विसिार नाही. परंतु अशा स्स्थतीत दणत्तलाचायांनी सावंगतलेले क्रमरूपत्व 
कामालावह येिार नाही. अशा मूच् ण्नेच्या तानेत (वज्यण स्वरामुळे) अशा अडचिी पुष्ट्कळच येिार. पि 
वास्तववक मूच् ण्ना (र्षड्जग्रामात) अशा असावयाला पावहजेत. प्रथम मूच् ण्ना ‘सारेगमपधवन’ अशी करून 
िुसरी मूच् ण्ना र्षड् जाखालील मदं्र सप्तकातल्या वनर्षािाने आरंभ करावयाची असते, त्याप्रमािे ती 
वनसवरगमपध अशी होते. त्यानंतरची मूच् ण्ना पनु्हा वनर्षािाखालच्या धैवतावरून, त्यानंतरची त्याच्या 
खालील पंचमावरून याप्रमािे शवेटची मूच् ण्ना ऋर्षभावरून घेतली जाईल. याप्रमािे मूच् ण्ना मंद्रसप्तकाचे 
क्रमाने आक्रमि करीत जाईल व तेवढी मध्यसप्तकातून हटत जाईल. तर असे झाले असता मंद्र र्षड् ज, 
ऋर्षभ आवि स्वराचं्या मूच् ण्नाचं्या अंती ऐकू आल्यामुळे सातवी मूच् ण्ना लुप्त मूच् ण्ना आहे हे कळून येते. 
प्रथम तारसप्तकात सुरूवात करून क्रमाक्रमािे अवरोह करीत मध्यसप्तकात ज्या सहा मूच् ण्ना तयार होतील 
त्यातंवह वरीलप्रमािेच क्रम राहील. म्हिजे ‘सवरगमपधवन’ ह्याप्रमािे सुरूवात होशन पुढे अवरोहाने (तार) 
र्षड् जाखालील वनर्षािावरून नंतर धैवतावरून, पुढे पंचमावरून, मग मध्यमावरून नंतर गान्धारावरून व 
शवेटी ऋर्षभावरून अशा प्रकारे याचंा क्रम राहील. त्यामुळे (पवहल्या म्हिजे र्षड् जाच्या मूच् ण्नेत) जरी 
सप्तकान्तराचा (तार र्षड् जाचा) स्पशण नसतो, तरीसुद्धा र्षड जाच्या स्स्थर स्थानानंतरच्या ऋर्षभाचा प्रयोग 
होशन वरगमपधवन ही मूच् ण्ना ऐकावयास आल्यानंतर ही प्रथम मूच् ण्ना (उतरमंद्रा) आहे व तीत र्षड् ज लुप्त 
आहे, ही गोष्ट सहज समजण्यात येते. (मूच् ण्ना करण्याच्या िुसऱ्या ववधींप्रमािे) र्षड् जाचे स्थान ऋर्षभाने 
आक्रातं केले असता (ऋर्षभाची मूच् ण्ना र्षड् जाच्या स्थानावरून सुरू केली असता) आधारवती अशा 
र्षड्जाचा संभवच राहात नाही. म्हिून ‘वरगमपधवन’ असे स्वर ऐकल्यावर सहज कळून येते की, तारर्षड्ज 
या मूच् ण्नात असावयास पावहजे होता. तो ऐकावयास आला नाही म्हिून ही मूच् ण्ना लुप्त र्षड्जा आहे. 
अशाप्रकारे (मूच् ण्ना स्थापन करण्याच्या) िोन्ही पक्षातंवह क्रमरूपतेमुळे वसध्ि होिारी स्थानप्रावप्त स्पष्टच 
होते. ‘वनग्रह’ म्हिजे मध्यमग्रामात पंचमाची (एक) श्ुवत कमी होिे, अशाप्रकारे पंचमाचा ऋर्षभाशी संवाि 
न होिे ते पयणग्रहि होय. र्षड्जग्रामात व मध्यग्रामात मध्यमाचा नाश (= लोप) होत नाही. मध्यमाच्या पढेु 
या पंचमाची प्रावप्त व्हायची असते, त्याचा मध्यग्रामात ‘वनग्रह’ म्हिजे (एका श्ुतीचा) नाश होतो. त्याचप्रमािे 
र्षडजग्रामात ह्या पयणग्रहाचा म्हिजे प-वर याचं्यातील संवािी नसण्याच्या स्वरूपाचा नाश नसतो. अवत उंच 
नाही आवि अवत न्यनू नाही असा जो मध्यगतीचा वत्रश्वुतक (पंचम) त्याचा र्षड्जग्रामात नाश होतो, असे 
समजावयाचे आहे. तर मग ऋर्षभाचे सुध्िा अनावशत्व असावयास पावहजे अशी शकंा घेशन वतचे वनराकरि 
करण्यासाठी सागंतात-वनग्रहे१० म्हिजे वनर्षािाचे ग्रहि करावयाचे असता जो वत्रश्वुतक असा धैवत आहे, 
तेथपयणत कराव?े ही गोष्ट िविलाचायमाणनी अशी सावंगतली आहे.- 
 

"मध्यग्रामात पंचम आवि र्षड्जग्रामात धैवत अनाशी जािावा आवि मध्यम हा स्वर सवणत्र अनाशी 
समजावा (द-२०) (शकंा:–) वर हे व्यजंन असता ते स्वराचा अनुकार कसा करते? त्याचप्रमािे 
सकाराविहीकाय रूपाने आहेत? (वर हे) ऋर्षभ या शब्िाचे आद्याक्षर नाही, तसेच सकार हा र्षड्ज या 
शब्िाचे पवहले अक्षरही नाही. (वनराकरि:–) हे नुसते संकेत आहेत, वर झकवा ऋ िोन्ही वनिोर्ष आहेत. 
िुसरे (ववद्वान मानतात की,) दणत्तलाचे मत भरतमुनींना इष्ट नाही. मध्यम हा एकच स्वर अलोप्य मानून तसे 
त्यानंी सावंगतले आहे. (शकंा=) जावत, राग व भार्षाराग हे प्रयोगाला उपयोगी असतात, तशा मूच् ण्ना ह्या 
उपयोगी नसतात. (मग त्या येथे का सावंगतल्या?) तानाचंा उपयोग (फक्त) कुतपामध्ये आहे. (त्यामुळे 
त्याचें येथे प्रयोजन काय? जातींतील स्वराचंा लोप समजण्यासाठी तानाचंा उपयोग आहे असे म्हिाव ेतर) 
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तानानंा सावंगतलेल्या (लोप्य) स्वराहूंन वनराळ्या स्वराचंा लोप जातीमध्ये होत असलेला आढळून येतो. 
उिाहरिाथण :– र्षड्जग्रावमक र्षड्जमध्या ह्या जातीचे र्षाड् वरूप गान्धार वज्यण झाल्यामुळे होते, पि 
र्षड्जग्रामाच्या तानात गान्धारवर्मजत तान सावंगतलेली नाही. 
 

स-वर-प-वन एवढ्याच स्वराचंा लोप सावंगतला आहे. तानाचंी गिना करताना मध्यमग्रामात 
पंचमाचा अलोप, र्षड्जग्रामात धैवताचा अलोप, आवि िोन्ही ग्रामातं मध्यमाचा अलोप पुन्हा काय कारिाने 
सावंगतला आहे? (वनराकरि:–) पूवी पाच हजार तेहतीस एवढ या ज्या कूटताना िाखववल्या आहेत, 
त्याचंा त्याप्रमािे प्रस्तार, नष्टोवद्दष्ट व संख्या आचांनी ववस्ताराने सावंगतली आहे. नष्टोवद्दष्ट व संख्या याचें 
ज्ञान होण्याचे साधनवह तेथेच सावंगतले आहे. त्याचे लक्षि:– ‘‘अन्त्यस्यैकान्त्यादे्भिसंख्याम्’’ हे होय. 
(ज्या तानाचंा) संकर होतो त्या ताना ‘साधारि’ म्हिून टीकाकारानंी िशणववल्या आहेत. 
 

(तानाचं्या ववर्षयासंबधी) पूवी वनिेश केलेल्या नष्टोवद्दष्टाच्या मावहतीसाठीचे श्लोक येथे पवहल्याने 
िेतो :– 

‘‘उवद्दष्ट:–(मूलक्रमाच्या अन्त्य स्वराच्या मागे मोजीत गेल्यावर उवद्दष्टाच्या शवेटच्या स्वराच्या जो 
क्रमाकं असेल त्या क्रमाकंाने युक्त अशा खालच्या कोष्टकात लोष्ट टाकाव.े (नंतर ज्याची सखं्या वनघाली 
आहे, तो स्वर सोडून िेशन पुन्हा मलूक्रमाच्या मागे मोजीत जाशन उपवरवनर्मिष्ट रीतीप्रमािे (लोष्टचालन 
कराव.े याप्रमािे लोष्ट ज्या कोष्टकात गेले असेल त्या सवण कोष्टकातील संख्याचंी जी बेरीज होईल, ती) 
उवद्दष्टाचंी संख्या जािावी. 
 

(नष्ट :–) मौल (= शनू्ययुक्त पवहल्या पकं्तीतील एक) या संख्येसवहत खालच्या (िरेक 
ओळीतील) एकेका कोष्टकात जेवढी संख्या असेल तेवढ्या संख्येचा तो प्रत्येक स्वर (अपेवक्षत तानेतील) 
समजावा. (नंतर िरएक वळेी वमळालेला स्वर सोडून) पुन्हा िुसऱ्या सखं्येचा स्वर वनवश्चत करावा. याप्रमािे 
त्या अनेक कोष्टकातंील वनरवनराळ्या संख्यावंरून (अपेवक्षत तानेतील सवण स्वराचंा) बोध होईल.’’ ही 
मावहती येथे न िेता ह्या सवांचे सार मुनी सामान्यतः एका वाक्यात सागंतात :– प्रयोकु्तः श्रोतृसुखाथध च 
मूच्छधनाताननानात्िम् इ.. म्हिजे मूच् ण्ना व ताना सावंगतल्या त्याचंा उपयोग कोित्या प्रसंगी करावयाचा 
त्याबद्दल खुलासा करतात की, तानाचें रूप हे मूच् ण्नासाठी आहे, जे प्रयोक्त्याचं्या सुखासाठी सावंगतले 
आहे, आवि श्ोते आगमाचा अथण जाििारे असले तर त्यानंावह त्याचंा उपयोग आहे. यासंबधीचा खुलासा 
असा :– ह्या शास्त्रात यद्यवप मूच् ण्नाचंा उपयोग नाही, तथावप सामवक्रयेमध्ये त्याचंा उघडच उपयोग केला 
जातो. शास्त्रात तसे सावंगतले ही आहे :– उत्तरमवद्रया णतस्त्रो गाथा इ. वशवाय अस्ग्नष्टोमीयमाद्य ं स्याद 
णितीय ंिाजपेणयकम् इत्यावि. ह्याप्रमािे त्याचं्या नावाचंा उल्लेख करून िायुपुराि वगरेै गं्रथात यज्ञोपयोगी 
साम, ऋक् व गाथा याचं्यासाठी या तानाचंा उपयोग िाखववला आहे. (वशवाय शास्त्रपुरािात) 
‘अस्ग्नष्टोवमकसामेन वशव ं स्तुत्वाऽथ तत्फलम्" (म्हिजे अस्ग्नष्टोवमकसामाने शकंराची स्तुवत करून मग 
त्याचे फळ वमळते. इत्यािी वचनाने (मूच् ण्ना वा ताना) गािाऱ्याला अदृष्ट फळ वमळते, असे सावंगतले आहे. 
त्याचप्रमािे ‘सिस्यमस्ग्नष्टोमसाम शृण्वतः (शृण्वन्?) पातकैमुणच्यते, लोकान् जयवत (म्हिजे सद्स मधील 
अस्ग्नष्टोमसाम ऐकिारा पातकापंासून मुक्त होतो व (िेव) लोक झजकतो.) इत्यािी म्हटले आहे. (याववर्षयी 
आिखी एक श्लोक प्रवसध्िच आहे तो असा-"िक्षप्रोकं्त पठेद्यश्च" इ. म्हिजे "िक्षाने म्हटलेले (मंत्र) जो 
कोिी रोज सकाळ संध्याकाळी शुध्िर्षड्जा (मूच् ण्नेने) म्हिेल झकवा जो ऐकेल, ते िोघेही रुद्रलोकाला 
पावतील." 
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ह्याप्रमािे प्रयोगकत्यांना अदृष्टाद्वारे सुखोत्पािक अशा मंत्र-गायनाचा उपयोग िाखववला आहे. 
त्याचप्रमािे ऋक्, गाथा आवि साम यानंा उपयोगी असल्यामुळेच नारिीय वशक्षा, व पुरािे इत्यािींत 
तानापंयंतच स्वरमण्डल सावंगतले आहे. उपवनयमाद्वारे मूच् ण्नाचें जे नानात्व सावंगतले आहे, ते श्ोत्याचं्या 
(धार्ममक) सुखासाठी व प्रयोगकत्यमाणचे (धार्ममक) कमण म्हिून सावंगतले आहे. याचा साराशं हा की जातींचे 
र्षाडव-ओडव प्रकार जरी वनयवमत असे सावंगतले आहेत, तरी राग व भार्षाराग यातं (याबाबतचे) वैववध्य व 
स्वातंत्र्य हे श्ोत्यानंा सुखजनक होण्यासाठी ठेवले आहे. अथमाणत एक मध्यम तेवढा सोडून त्यात अन्य 
कोितावह स्वर वज्यण होश शकतो. 
 

कूटताना का सावंगतल्या नाहीत असे कोिी ववचारील, तर (त्याचे उिर असे की.-) मूच् ण्ना-
तानापं्रमािे तानाचें कूटत्व हे प्रयोगकत्यमाणला सुखकारक असे नाही. केवळ त्याचंी गिना चौऱ्याऐंशी अशी 
सावंगतली आहे. वववशष्ट िेवतानंा संतुष्ट करण्यासाठी त्याचंा उपयोग ठराववक धमणकृत्यात मात्र होतो, 
तथावप असा ववशरे्ष उपयोग न मानला तरी त्याचंा सामान्य असा उपयोगवह दृष्टीस पडतो. 
 

या कूटतानाचंी गिना (गं्रथकारानंी) केलेली नाही असे (आम्ही म्हटले आहे, त्याचे कारि) ह्या 
ताना अनंत असल्यामुळे त्याचंी गिना कशी करता येईल? जसे माघकवीने म्हटले आहे की :– अनन्ता 
वाङ मयस्याहो गेयमध्ये च वचत्रता ं (वचत्रता?) (माघ २।७२) म्हिजे ‘गानामध्ये वाङ मयाचे वैवचत्र्य अनंत 
प्रकारचे आहे.’) एकमेकाशंी वमळवनू बिीस वगैरे केल्या असता (पुढे त्याचंी संख्या भरमसाठ वाढत 
असल्यामुळे) त्याचंी गिना खुद्द वाचस्पतीलासुद्धा करिे अशक्यच आहे. (आके्षप :–) असे आहे तर मग 
त्याचंा उपयोगच काय? (उिर :–) तसे नव्हे, कारि जर योग्य प्रयोगकतमाण असेल (मूच् ण्नाताना) 
श्ोत्यानंा सुखिायकच होतील, म्हिनू त्या योग्यच आहेत असे िाखववण्यासाठी म्हितात :– मूच्छधनातान-
प्रयोजनमणप . ऋक् गाथा व साम याचं्या गायनात मूच् ण्नातानाची प्रकर्षमाणने योजना ववशरे्ष रंजक स्थानाच्या 
प्राप्तीसाठी करावयाची असते .........(मूच् ण्नातानामुळे) र्षड्जस्थानात सचंरि होशन (प्रयोगकत्यमाणला 
ठराववक स्वरसमुिायात वफरत करण्याच्या) स्वातंत्र्याचा लाभ होतो आवि त्यामुळे उत्पन्न होिारा 
स्वरप्रयोग श्ोत्यानंा अवतशय रंजक होतो. वशवाय प्रयोगकत्यांने स्वतः श्वि केल्या असता त्यालावह सुख 
वमळते. श्तुींचा लाभ झाल्यामुळे ..........ग्रामराग व भार्षाराग याचें गायनवािन करण्याचीवह चागंली सोय 
होते. जावत झकवा राग हा संपूिण असल्यास संपूिण अशा क्रमाक्रमयुक्त मूच् ण्नेच्या प्रयोगामुळे रागप्राप्ती 
चटकन होश शकते. राग अपूिण (=र्षाड व-ओडव) असल्यास तानप्रयोगामुळे (स्वराचें) वज्यणत्व 
(आपोआपच) होश शकते. ग्रामराग इत्यािींत सवण मूच् ण्नाविकाचंा वनरवनराळ्या रीतीने प्रयोग (होत 
असल्यामुळे) मूच् ण्ना अनेक असिे योग्यच आहे. त्याचंी इयिा अशी नाही, हे स्पष्टच आहे. 
 

स्थानप्राप्त्यथं असे म्हटले आहे, तर मग हे स्थान तरी कोिते? अशी शकंा घेशन म्हितात.-स्थानं 
तु इ. पूिोकं्त म्हिजे पूवी सावंगतलेले, याचा अथण स्पष्टच आहे. काकुववधानामध्ये वत्रववध (स्थान) म्हिनू 
अगोिरच सावंगतले आहे. त्याप्रमािे (वतन्ही स्थाने) सहासष्ट श्तुींनी युक्त होतात. (याप्रमािे स्थान) 
संके्षपाने तीन प्रकारचे असून त्यातं विमाणलंकाराचा उपयोग करण्यात येतो. 
 

साधारिणमदानीं व्याख्यास्यामः । 
ति साधारिं नामावतर - स्िरता, कस्मात् ? 
ियोरवतरे भिणत यत्तत्साधारिम्। यथा - 
छायासु भिणत शीतं प्रस्िेदो भिणत चातपस्थस्य । 
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न च नागतो बसवतो न च णनःशेषः णशणशर - कालः  ॥३४॥ 
इणत काल - साधारिता । 

 
आता साधारिाचे व्याख्यान करतो :– 
 
साधारि म्हिजे अन्तरस्वरता, ती कशी? तर िोहोंच्या मध्ये जे असते ते साधारि ,उिाहरिाथण 

:– ्ायेत (गेले) तर थंडी लागते आवि उन्हात गेले तर घाम येतो. (त्यामुळे असे वाटते की,) वसंत ऋतु  
लागला नाही असे नाही. आवि वशवशरकाल पूिणपिे संपला नाही असेही नाही. ।। ३४ ।। 

ही झाली कालसाधारिता. 
 
अ.भा. याप्रमािे तानाचं्या स्थानाची व्याख्या केल्यानंतर साधारिकृत असा जो (मूच् ण्नाचंा) चौथा 

भेि त्याचे व्याख्यान करण्याचा उपक्रम करतात. साधारि इ. (िोन्हींच्या) अंतरात (=मध्ये) असलेला तो 
अंतर, म्हिजे स्वतःच्या स्थानापासून च्युत होशन परस्थानाचे ज्याने आक्रमि केले आहे, तो (स्वर). 
ह्याला स्वतःला रवक्त नाही आवि हा ववस्वरवह नाही, त्याचा हा जो भाव ते साधारि होय. हा साधारण्य असा 
भावप्रधान वनिेश समजावयाचा आहे. जातींच्या बाबतीतवह, ‘अन्तरे भवं̓  ह्या स्पष्टीकरिानुसार जातींच्या 
ववभागाच्या समानतेमुळे (समान) स्वरसमुिाय ज्या प्रयोगात येतो, त्याचा भाव ते जावतसाधारि होय. हे 
त्याचे सामान्य लक्षि समजाव.े कस्मात् इ. म्हिजे लौवककात ह्या (साधारण्या-) चे उिाहरि आहे झकवा 
नाही, या प्रश्नाला उिर िेण्यासाठी सागंतात की, ियोरवतरे इ. = ्ायेत गेले तर थंडी लागते आवि 
उन्हात गेले तर घाम येतो, त्यामुळे असे वाटते की, वसंत ऋतु आला असेवह नाही आवि वशवशर ऋतु संपला 
आहे असेवह नाही. हीच गोष्ट सागंतात- न च नागतः इ म्हिजे (वसंत ऋतूचे) आगमन न होिे, एवढेच 
वनराकरि; पूिणता नव्हे हा अथण. वनःशरे्षः म्हिजे नष्ट झाला नाही, झकवा संपूिण झाला नाही. तर वरील िोन 
अथांच्या मधल्या अथमाणने मध्यवती असा जो काल तो साधारि. ह्या उिाहरिानुसार िोन स्वराचंा मध्यवती 
असा जो काल तो साधारि. ह्या उिाहरिानुसार िोन स्वराचंा मध्यवती जो स्वर तो साधारि स्वर होय. 
॥३४॥ 

 
ति िे साधारिे जाणत-साधारिं स्िर-साधारिं च । 
स्िर-साधारिं काकल्यवतर-स्िरौ । ति णि-श्रुत्युत्कृष्टो णनषादः काकली-संज्ञो भिणत। 
तिदगावधारोऽवतर स्िर-संज्ञो भिणत । 
जाणत-साधारिमेकाशंानामणिशेषाज्जातीना ंतु समिायात् प्रत्यशं-लक्षि-संज्ञानणमणत । 
वयासावतर-भागौ (मागौ ?) तु णिशेषकौ । 
स्िर-साधारिं णिणिधं िै-ग्राणमक्यम्, कस्मात् ? 
साधारिमि स्िर-णिशेष इणत कृत्िा षड्जसाधारिमुच्यते । 
एि ंमध्यमेऽणप । अस्य तु प्रयोगसौक्ष्म्यात्कैणशकणमणत णितीय ंनाम णनष्ट्पद्यते । 
कलत्िाच्च काकली-संज्ञो भिणत, णिकृतत्िाच्चानंशः । 
आप्तोपदेशाच्च सप्तभ्यो नावयो, णनषादिानेि । 
यथा णह षण्िा ंरसानामवयतमः क्षार-संणज्ञतस्तथा णनषादः 
काकली संज्ञो गावधारशच्ावतर-स्िर-संज्ञो भिणत । 
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(गाधंवणसंगीतात) िोन साधारिे आहेत, एक जावतसाधारि व िुसरे स्वरसाधारि. स्वरसाधारि 
म्हिजे काकली व अन्तर हे िोन स्वर. वनर्षािाला िोन श्ुतींनी चढववला असता त्याला काकली ही संज्ञा 
(विली जाते.) त्याचप्रमािे (गान्धार िोन श्ुतींनी चढववला म्हिजे त्या) गान्धाराला अन्तरस्वर हे नावं 
(िेण्यात येते.)  

 
ज्या जातींचे अंशस्वर एकच आहेत, त्याचें वैवशष्ट्ट्य न िाखववता (प्रयोग केला असता त्या जातींची 

परस्पर समानता विसते, अशावळेी) जावतसाधारि होते. (अनेक जातींच्या समान) अंशस्वराचं्या 
लक्षिामुळे त्या जातींत थोडेसे परस्पर साम्य विसत असले तरी त्या त्या जातीच्या ग्रहन्यासावि अन्य ववशरे्ष 
लक्षिाचं्या समवायामुळे (त्या त्या जावत एकमेकाहून वभन्न होतात.) कारि न्यास व अन्तरमागण हे (िरेक 
जातीचे) ववशरे्ष आहेत. (= वैवशष्ट्ट्य आहे.) स्वरसाधारि हे िोन प्रकारचे असून िोन ग्रामातं होिारे असे 
आहे. ‘साधारिʼ हा येथे एक स्वरववशरे्ष असल्यामुळे त्याला (र्षड्जग्रामात) र्षड्जसाधारि म्हटले जाते. 
याचप्रमािे मध्यग्रामातवह (मध्यमसाधारि होते असे समजाव.े) ह्याच्या प्रयोगाच्या सूक्ष्मतेमुळे याला कैवशक 
हे िुसरे नावं विले जाते. ‘कलत्वाʼ-(तीव्रत्वा-) मुळे काकली ही संज्ञा स्वरानंा िेण्यात येते. हे (अंतर-
काकली िोन्ही स्वर) ववकृत असल्यामुळे अनंश आहेत. (म्हिजे जाती झकवा राग यामध्ये अंश होश शकत 
नाहीत. वशवाय) आप्तोपिेशामुळे सातापेंक्षा जास्त स्वर असू शकत नाहीत, त्यामुळे (काकली) हा वनर्षािच 
म्हटला जातो. (स्वािाचे) रस सहाच असता त्यापैकी कोिा एका रसाला क्षार ही संज्ञा विली जाते, 
त्याचप्रमािे येथे वनर्षािाला काकली व गान्धाराला अन्तरस्वर या संज्ञा िेण्यात येतात. 

 
अ .भा.- ह्याचे ववभाग िाखववतात :  दे्व  .इ. याचे कोिी आिखी प्रकार तानसाधारि, श्ुवतसाधारि 

वगैरे सागंतात ते योग्य नाही. र्षड्जग्रामात र्षाडुवौडुववत प्रकारात वनर्षािाचा लोप होतो. औडुववतत्वाने 
गान्धाराचा लोप होतो. मध्यमग्रामात ह्या स्वराचें लोप ववपयणयाने होतात. कारि ह्या ग्रामातील स्वराचंा लोप 
करि्छयाचे वनयम ववशरे्ष रूपाने आहेत . त्यामुळे कोिी एकाने म्हटले आहे, ते तानसाधारि होश शकत 

नाही. त्याच प्रमािे श्वुतसाधारिवह होत नाही. कारि वनर्षाि-गान्धारावंशवाय िुसऱ्या कोित्याही स्वराचा 
लोपिशमुेळे श्तु्युत्कर्षण होत नाही. . 

 
आता प्रथमतः सागंतात :– ति साधारिम् इ. नंतर ह्या िोन साधारि स्वराचें लक्षि सागंतात :– 

णिश्रुत्युत्कृष्टो णनषादः इ ह्या िोन साधारि स्वराचंी (काकली ही एकच) संज्ञा करण्यात एक हेतु आहे. तो 
हा की, व्यवहारासाठी ह्या िोन स्वरानंा वभन्न संज्ञा विल्या जातात, परंतु परमाथणतः िोन्ही स्वराचें तीव्रतरत्व 
असल्यामुळे त्याचें काकलीत्वच आहे. ते असे सागंतात : कलत्िाच्च काकलीसंज्ञः इ. त्याचप्रमािे ह्या 
िोन्हींचे अंतरस्वरत्ववह आहे, ते जसे :– साधारिं नामावतरस्िरता इ. आता िुसरे (जावत-) साधारि 
त्याचे लक्षि सागंतात:– जाणतसाधारिमेकाशंानामणिशषेाद इ. अनेक जातींचा वैवशष्ट्ट्यहीन प्रयोग केला 
गेला, तर तो केवळ वािीरूप अंशाला प्रिर्मशत करिाऱ्या अंतरमागमाणच्या स्वरूपाचा होत असल्यामुळे त्या 
जाती समान वाटतात. (हे जावतसाधारि होय.) कोित्या एका भागावर जावतसाधारि अवलंवबत असले 
आवि त्या तेवढ्या भागामुंळे त्या जातींचा अभेि विसला तरी पि त्या जातींचा कोिता तरी भाग (त्याचें 
परस्पर वभन्नत्व िाखवविारा) असाधारि असा असावयास पावहजे, या शकेंला उिर िेतात :– जातींना तु 
समिायात्प्रत्यशंलक्षिसंज्ञानम् इ. = समान अंशामुळे जातींचे ववलक्षि साम्य (झकवचत्काळ) होत असले, 
तरी ग्रहन्यासावि िहा लक्षिाचं्या समवायामुळे त्या त्या जातीचे असाधारि लक्षि (=स्वरूप) जािता येिे 
शक्य होते. हीच गोष्ट स्पष्ट करतात :– वयासावतरभागौ (मागौ ?) तु णिशेषकौ इ. या वाक्यातील तु शब्ि 
व्यवतरेक िाखववतो, त्यामुळे अशा जातींचे अवभन्नत्व होत नाही. तात्पयण, स्िरसाधारिं णिणिधं इत्यावि 
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गं्रथवाक्याचा अथण ग्रहावि भागाचं्या लक्षिाचे ज्ञान ते जावतसाधारि’ असा वकत्येकानंी आपल्या टीकेत केला 
आहे; त्याचप्रमािे ग्रामद्वयात काकल्यन्तराचंा प्रयोग सावंगतला आहे आवि गान्धार वनर्षािाचें अल्पत्व असते 
अशा स्स्थतीत (वापरले जािारे काकल्यन्तराचेंच) िुसरे नाव भरतमुनींनी र्षड्जग्रामात र्षड्जसाधारि 
आवि मध्यमग्रामात मध्यमसाधारि असे विलें  आहे (असा खुलासा हे टीकाकार करतात.) याचें हे म्हििे 
आम्हालंा वनरथणक वाटते. कारि मूच् ण्नाच स्वरसाधारिकृता होते, हे सावंगतल्यावर, पुन्हा (स्वरसाधारि ं
वद्वववधं) असे म्हितात, त्याने अवधक ते काय सावंगतले जाते ? (िुसरे टीकाकार म्हितात की, ग्रामद्वयात 
(साधारि स्वराचंी) व्यवस्था िाखववण्यासाठी असे सावंगतले आहे. जसे की, -र्षड्जग्रामात (जावत) र्षाडव 
करावयाची त्यावळेी वनर्षाि काकली घ्यावयाचा आवि (जावत) ओडव करावयाची असता गानं्धार हा अंतर 
घ्यावयाचा याचे नाव र्षड्जसाधारि. याच्या ववपरीत मध्यमग्रामात करावयाचे असते, (ते मध्यमसाधारि ं
होय) पि याचं्या या कथनाचा ववशरे्ष आशय काय तो वनघतो ? कैवशक (नावाचे साधारि) म्हिजे जर 
अंतर-काकली स्वरच आहेत आवि ते ग्रामभेिाने वनर्षाि-गान्धाराच्या वज्यणत्वामुळे होिाऱ्या र्षाडव-ओडव 
प्रकारात उपयुक्त आहे, तर मग सपूंिण र्षड्जकैवशकी जातीत आवि ऋर्षभ धैवताच्या लोपामुळे र्षाडव-ओडव 
होिाऱ्या कैशकी जातीत अशा प्रकारच्या साधारिाची व्यवस्था दृष्टोत्पिीस येत नाही, (ते का ?) तसेच 
शुध्ि न वभन्न गौडमालव आवि र्षड्जकैवशक या रागाचंी उत्पवि काश्यपमुनी वगैरेनीं कैवशक जातीतून 
सावंगतली आहे. (तेवह मग असंगत विसेल). या ववर्षयाची फोड आमचे परमगुरू उत्पलिेवपाि अशी 
करतात :– “तीन, िोन, चार वगैरे (श्ुतींच्या द्वारे) स्वराचें स्वस्थानरूप सावंगतले आहे, जे प्राकृत आवि 
पारमार्मथक रूप आहे. र्षड्ज चतुःश्ुवतक इत्यावि ते वनर्षाि वद्वश्ुवतक इथपयंतचे स्वराचें हे रूप म्हिजे जसे 
प्राण्याचें सवण अवयवानंी युक्त असे रूप असते, त्याप्रकारचे समजाव.े पि या रूपात िोन प्रकारे फरक पडू 
शकतो. जसे की कुत्रा हा व्न्नपुच्् तरी असतो, हे एक रूप मानता येईल; झकवा एक कुत्रा िोन शपेट्याचंा 
असतो. तर गान्धारवनर्षािाचं्या वववावित्वाच्यासबंंधाने जी ववकृवत गं्रथकत्यमाणने (कैवशक या नावाने) 
सावंगतली आहे, त्या ववकृतीमुळे र्षड्जमध्यमवह ववकृत होतात आवि पंचमाच्या (मध्यम ग्रावमक) वत्रश्ुवतक 
स्वरूपालावह ववकृवत होते. वशवाय त्यामुळे ऋर्षभाची व धैवताचीवह ववकृवत होते. स्िरसाधारिं णिणिधं 
िैग्राणमक्यम् ह्या वाक्याने गं्रथकारानंी हीच गोष्ट प्रिर्मशत केली आहे. म्हिजे हे जे काकल्यन्तर लक्षिाने 
िोन ग्रामाचें स्वरसाधारि सावंगतले ते िोन प्रकारचे आहे. येथे पृच््ा करतात. कोित्या कारिाने? (याचे 
उतर अथमाणत) भावाथण असा :– काकल्यन्तरभेिामुळेच जर (साधारिाचे) वद्वववधत्व होते, ते पूवी 
सावंगतलेच आहे, मग पुनरुवक्त का केली? म्हिून ही वद्वववधता अन्य प्रकारची आहे आवि ती आता 
सागंावयाची होती, यासाठी (साधारिाचा) तो अन्य प्रकार सागंतात :– स्िरसाधारिमि स्िरणिशेष इणत 
कृत्िा स्िरसाधारिमुच्यते इ.म्हिजे जेव्हा वनर्षाि आवि ऋर्षभ हे (र्षड्जाची प्रत्येकी एक) एक श्ुवत आकृष्ट 
करतात, तेव्हा वनर्षाि वत्रश्वुतक, र्षड्ज वद्वश्ुवतक आवि ऋर्षभ चतुःश्ुवतक होतो. र्षड्जाला साधारि 
(=वनकट) असा ऋर्षभ व वनर्षाि ह्या िोन स्वराचं्या आश्याने हे संपन्न होते, म्हिून याला र्षड्जसाधारि 
म्हिावयाचे. गान्धार जेव्हा (मध्यमाची) एक श्ुती खेचनू घेतो आवि मध्यमग्रावमक पंचम जेव्हा मध्यमाची 
एक श्ुती ग्रहि करतो, तेव्हा धैवत चतुःश्वुतक असतोच आवि त्यामुळे मध्यमग्रावमक स्वरातं फरक (= 
हावन) पडतो. मध्यमाच्या आश्याने हे घडते म्हिून याला मध्यम साधारि असे नावं विले जाते. पि 
वनर्षाि-गान्धाराचं्या िोन श्ुती चढण्याने साधारि होते, असे पुन्हा कसे सावंगतले ? अशी शकंा घेशन वतचे 
(वनराकरि करण्यासाठी) म्हितात. साधारिमत्र इ. = पूवी सावंगतलेल्या स्वराचं्या स्वरूपापेक्षा आताच्या 
या स्वराचें स्वरूप ववशरे्ष व ववलक्षि आहे. आवि याच स्वरूपाच्या स्वराचंा प्रयोग साधारितेत होतो. ह्या 
वचनाने गं्रथकार असे सुचववतात की, सवणच स्वराचं्या उच्चनीचत्वाने (त्याचं्या स्वरूपात) वैवचत्र्य उत्पन्न 
केले जाते, असे (इतर गं्रथकाराचें) कथन आहे; परंतु गान्धवणसंगीतासाठीचा (फक्त तसा) वनयम वसध्ि 
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करण्यासाठी येथे स्वराचें एकश्ुवतत्व (= एक श्ुवत चढिे - उतरिे) िाखववले आहे. स्वराचंी याहून 
वनराळी रूपे (= वैवचत्र्यान्तर) राग भार्षा इत्यािींत विसून येतातच; जसे िृध्दकाश्यपाने म्हटले आहे.  

 
“काकल्यन्तर स्वराचं्या योगे करून चार, तीन, िोन व एक श्ुतीच्या सवण स्वराचंा प्रयोग 

रागभार्षामंध्ये सवणथा करावा. र्षड्जावि सात स्वर, उत्कृष्ट पंचम, अन्य धैवत, काकली व अन्तर, पुन्हा 
र्षड्ज, मध्यम, गान्धार (व वनर्षाि हे) चार याप्रमािे सवण वमळून (एका सप्तकात शुध्ि व ववकृत एकूि) पंधरा 
स्वर होतात. त्याचंा प्रयोग जातींमध्ये करावा. याचा (= कैवशक साधारिाचा) लक्ष्य संगीतात असंभव 
असल्याचे िशणववण्यासाठी संज्ञा करतात :– अस्य तु प्रयोगस्य सौक्ष्म्यात् इ. या वाक्यात तु हा शब्ि मयमाणिा 
या अथमाणने आला आहे. अस्य म्हिजे र्षड्ज-मध्यम-साधारिाचा असा अथण. हे (= कैणशक) स्वर 
लावण्यासाठी सूक्ष्मत्व व वैवचत्र्य या गुिाचंी वनपुिता साध्य करावी लागते. कैणशकं = सुकुमार व हृद्य अशा 
स्वरूपाचा प्रयोग ती कैवशकी, अथमाणत कैवशकी प्रयोगात्मता ज्यात आहे ते कैवशक. या अथी त्याला ‘अʼ 
प्रत्यय लावनू त्याचे कैवशक हे रूप केले आहे झकवा केसाप्रमािे (बारीक) ते कैवशक. स्वराच्या अवसानाच्या 
सूक्ष्मत्वामुळे (= ‘पाताग्रसौक्षम्यात्ʼ) हे पृथक् मानले गेले आहे.  
 

(आता आम्ही या कैवशक स्वराचंा उपयोग सागंतो. तो असा :) र्षड्जकैवशकी ही जाती र्षाड्जी व 
गान्धारी या िोन जातींच्या वमश्िाने उत्पन्न झाली आहे. वहचे स्वरूप मध्यमग्रामभेिावर अवलंबून आहे. 
त्यामुळे ह्या जातीत (धैवत चतुःश्वुतक घ्यावयाचा आहे. ह्या जातीत) ऋर्षभधैवत चतुःश्वुतक असून ते िुबणल 
असल्यामुळे यथायोग्य (= कैवशक) वनर्षाि-गान्धाराचंा प्रयोग करावयाचा आहे. त्याबद्दल म्हटले आहे की 
:– दौबधल्य ंचाि कतधव्य ंधैितस्यषधभस्यच इ. (२८•१०५) ही जाती स्वतः र्षाड्जग्रावमक असल्यामुळे वतचा 
पंचम चतुःश्वुतक असिे योग्यच आहे. त्यामुळे ह्या र्षड्जकैवशकी जातीत र्षड्जसाधारिाचा योग होशन 
कैवशक स्वराचंा प्रयोग होतो. त्याचप्रमािे कैवशकी ही जावत स्वय ंमध्यमग्रावमक आहे. त्यामुळे वतचा धैवत 
चतुःश्ुवतक आहे व ऋर्षभवह चतुःश्वुत आहे. वशवाय वतच्यामधील ऋर्षभाचे िौबणल्य सावंगतले आहे. ह्या 
जातीत ऋर्षभ-धैवताचा लोप सावंगतला आहे. तोवह त्याचं्या चतुःश्वुतकत्वामुळेच समजावा. आर्षणभी व 
धैवती ह्या सोडून अन्य सवण जाती ह्या असाधारि (?) असून त्याचंा समावशे र्षड्जग्रामात होत असल्यामुळे 
त्याचं्या पंचमाचे चतुःश्वुतकत्व आपोआपच असते आवि त्यामुळे त्या जातींत पयमाणयी मध्यमसाधारि म्हिजे 
कैवशक त्याचेवह स्थान असते. ह्या जातींपासून उत्पन्न होिाऱ्या कैवशक, वभन्नकैवशक आवि ग्रामरागातंवह 
कैवशकाचा प्रयोग व्हावा, हे सवण योग्यच आहे. ह्यालाच मतंगाचायण आिींनी ग्रामसाधारि असे म्हटले आहे. 

 
श्ुवतसाधारि म्हिजे सवण स्वराचं्या ठराववक श्ुती नसिे. (शकंा :–) पि वनर्षािाचे काकली हे 

नावं काय कारिाने ठेवले गेले? (वनराकरि) सागंतात :– कलत्िाश्च इ. यातील च-कार हा थोडासा या 
अथी आहे. ‘इर्षत्कलः ʼ म्हिजे थोडा तीव्रभाव ज्याच्यात आहे तो काकली, झकवा ‘गौरा११ वित्वात्ʼ या 
सूत्रानुसार ‘ईʼ प्रत्यय समजावा. ‘काकलीसंजे्ञʼ असा िुसरा पाठ आहे; त्याचा अथण काकली वनर्षाि हा 
वनर्षािच आहे, कारि तो (चढा असला तरी) र्षड्जत्वाला प्राप्त होत नाही, त्यामुळे व्न्नपुच्् श्वानाप्रमािे 
समजावयाचा आहे. ववकृतत्वाच्या कारिाने त्याच्या प्राधान्याचा अभाव होत असल्यामुळे तो अनंश आहे. 
(आके्षप :–) परंतु हा सातवा स्वर (वनर्षाि) न झाला पावहजे, कारि हा ववकृत असल्यामुळे वनर्षािापेक्षा 
वनराळा आहे. आवि तो र्षड्जवह नाही, मग याला वनर्षाि मानण्याचे कारि काय? (उिर :–) तेच 
सागंतात-आप्तोपदेशाच्च इ. यातील च-कार िुसरे कारि सूवचत करिारा आहे, (ते असे) वनर्षाि (या 
शब्िावर लोकाचंी) बुध्िी पूवीच स्स्थर असल्यामुळे, त्या प्राथम्यामुळे तसा वनिेश केला गेला. याला दृष्टान्त 
िेतात :– लविरसालाच तीव्र क्षार असे म्हितात आवि चरकाविकानंी त्याला मधुररस म्हटले आहे, 
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त्याचप्रमािे हे समजावयाचे आहे; म्हिजे मध्यमाकडून ऋर्षभाकडे जाताना मधल्या अंतरात याचा प्रयोग 
होत असतो, त्यामुळे याचे आन्तरस्वरत्व सावंगतले आहे. 

 
भितशच्ाि (श्लोकौ) – 
 
अवतर-स्िर-संयोगो णनत्यमारोणह-संश्रयः । 
कायो ह्मल्पो णिशेषेि नािरोही कदाचन ॥३५॥ 
 
णक्रयामािोऽिरोही स्पादल्पोिा यणद िा बहुः । 
जाणतरागं श्रुवत चैि नयेत१२ चावतरस्िरः ॥३६॥ 

 
(या िोन्ही स्वराचंा प्रयोगाच्या वनयमाबाबत) िोन श्लोक असे आहेत :– 
 
“अन्तर-स्वराचंा प्रयोग सिोवित आरोही करावा व तोवह अल्प करावा; ववशरे्षतः अवरोही तर 

कधीच करू नये.॥३५॥ 
 
थोड्या झकवा जास्त प्रमािात अवरोही प्रयोग केला असता अन्तरस्वर जातींची स्वरव्यवस्था (= 

श्ुझत) व रंजकता याचंा नाश करतो. ॥३६॥ 
 
अ.भा.- ह्याप्रमािे िोन्ही साधारिे सावंगतल्यावर रावहलेला ववर्षय कावरकादं्वारे सागंतात :– 

भवतश्चात्र इ. = साधारि-वक्रया करावयाची असता अंतर स्वरापासून आरोही जो मध्यम त्याचा आश्य 
करून त्यानंतर ऋर्षभाकडे जावयाचे असल्यास जर अंतरस्वराचा प्रयोग केला तर तो सुरेलपिाच्या दृष्टीने 
चागंला योग होतो. सिोवित अल्पकायण अशा ववर्षयात त्याचा वववनयोग करावयाचा असतो. नािरोही या 
वचनाने ‘तस्यािौʼ हे शरे्ष शब्ि समजाव.े त्यामुळे अंतरस्वराचा प्रयोग करून अवरोहाने ऋर्षभ घेश नये, 
अंतरस्वर मध्यमाबरोबर योजावा, असा अथण. मध्यमाच्यासह जेव्हा अंतरस्वराचा प्रयोग करावयाचा असतो, 
तेव्हा तो आरोहानेच घ्यावयाचा असतो. मध्यमानंतर अंतरस्वराचा प्रयोग करावयाचा असता पुन्हा मध्यम 
अगर अन्य स्वर घेशन आरोहच केला पावहजे ॥३५॥ 

 
आरोहानेच अंतरस्वर घ्यावा, कधीवह अवरोही घेश नये, हा जो वनयम सावंगतला तो पुन्हा दृढ 

करतात :– णक्रयमािोऽिरोही स्यात् इ. ि अल्पो िा यणद िा बहु : इ. .......... ववपुल म्हिजे पुष्ट्कळ वळे 
चालू ठेविे. ....... ‘जावतʼ म्हिजे अदृष्ट (फल); ‘रागʼ म्हिजे रवक्त हे दृष्ट फल; श्ुवत इ. = रंजकतेचा 
ववरस करतो (=प्रत्युपकारवैरस्यं नयते) म्हिजे नाश करतो. अवतरस्िर ह्या शब्िाने येथे काकलीवह गृहीत 
आहे, असा हा क्रम समजावा. ॥३६॥ 

 
जातीणरदानीं िक्ष्यामः । 
स्िरसाधारि-गतास्स्तस्त्रो जे्ञयास्तु जातयः । 
मध्यमा पिमी चैि षड्जमध्या तथैि च ॥३७॥ 
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आसामंशास्तु णिजेयाः षड्ज-मध्यम-पिमाः । 
यथा१३ –स्ि ंदुबधलतरं व्यत्यासात्पिमे तथा ॥३८॥ 
 
जातयोऽष्टादशते्येि ंब्रह्मिाणभणहतं पुरा । 
तास्त्िहं ितधणयष्ट्यणम ग्रहाशंाणद-णिभागतः ॥३९॥ 
 
षाड्जी चैिाषधभी चैि धैित्यथ णनषाणदनी । 
षड्जोदीच्यिती चैि तथा िै षड्जकैणशकी ॥४०॥ 
 
षड्जमध्या तथा चैि षड्जग्राम-समाश्रयाः । 
अत ऊध्िं प्रिक्ष्याणम मध्यमग्राम-संणश्रताः ॥४१॥ 
 
गावधारी मध्यमा चैि गावधारोच्यिा तथा । 
पिमी रक्तगावधारी तथा गावधारपिमी ॥४२॥ 
 
मध्यमोदीच्यिा चैि नवदयवती तथैि च । 
कामारिी च णिजे्ञया तथावध्री कैणशकी मता ॥४३॥ 
 
[स्िरसाधारि-गतास्स्तस्त्रो जे्ञयास्तु जातयः । 
मध्यमा षड्जमध्या च पिमी चैि सूणरणभः ॥४४॥ 
 
आसामंशास्तु णिजे्ञयाः षड्ज-मध्यम-पिमाः । 
यथास्िं दुबधलतरं व्यत्यासात्त्िि पिमी ॥४५॥ ] 

 
आता जाती सागंतो :– 
 
ज्याचं्यातं स्वरसाधारिाचा प्रयोग होतो अशा जाती तीन आहेत- 
 
त्या मध्यमा, पंचमी तसेच र्षड्जमध्या या (होत) ॥३७॥ 
 
या जातींचे अंश स्वर (अंतर-काकलींच्या प्रयोगाच्या प्रसंगी) त्या त्या जातीत र्षड्ज मध्यम व पंचम 

हे जािाव.े पंचम (अंश) असता व्यत्यासाने (= गान्धारवनर्षािाच्या जागी अंतर-काकली स्वर) िुबणलतर 
असे वापराव.े ॥३८॥ 

 
ब्रह्मम्याने पूवी अठरा जाती सावंगतल्या होत्या. ग्रहाशंावि ववभागानंी त्याचें आता विणन करतो. ॥३९॥ 
 
र्षड्जग्रामातील जाती, र्षाड्जी, आर्षणभी, धैवती, वनर्षाविनी, र्षड्जोिीच्यवती, र्षड्जकैवशकी व 

र्षड्जमध्या (या होत) आता पुढे मध्यमग्रामातील जाती सागंतो. ॥४०-४१॥ 
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(त्या अशा) गान्धारी, मध्यमा, गान्धारोिीच्यवा, पंचमी, रक्तगान्धारी, गान्धारपचंमी, 
मध्यमोिीच्यवा, नन्ियन्ती, काममाणखी, आन्ध्री व कैवशकी. ॥४२-४३॥ 

 
[स्वरसाधारि असलेल्या तीन जाती ज्ञात्यानंी जािाव्या. त्या मध्यमा र्षड्जमध्या आवि पंचमी (या 

होत). ॥४४॥ 
 
याचें अंश र्षड्ज, मध्यम व पंचम हे जािाव.े यातील पंचमी ही व्यत्यासामुळे त्या जातीनुसार 

िुबणलतर (प्रयोग असिारी अशी असते.)] ॥४५॥ 
 
अ.भा.- णतस्त्रः म्हिजे साधारि स्वरानंा घेिाऱ्या तीन जाती. ह्या तीन जातींत गान्धार-वनर्षािाचंा 

लोप होशन त्या र्षाडव ओडव होतात तेव्हा, त्याचप्रमािे त्याचं्या संपूिण अवस्थेतवह गान्धार-वनर्षाि वक्र 
असून िुबणल असतात तेव्हा त्या काकल्यन्तरात्मक असतात. त्या कारिाने स्वरसाधारिाच्या व्यापक 
वनयमाप्रमािे या जातींतवह त्याचा प्रयोग (आवश्यक) असतो. तसे पावहले तर शुध्िर्षाड्जी जातीतवह 
काकलीचा प्रयोग करण्यात येतो आवि गान्धार-वनर्षाि हे स्वर अनंश असल्यामुळे (एरवीवह) िुबणलच 
असतात, त्यामुळे ह्या साधारिवक्रयेसाठी कोित्या (वववशष्ट) अंशाची आवश्यकता असते ? (त्याचा खुलासा 
करण्यासाठी) म्हितात :– आसामंशा इ. यथास्िं इ. = र्षड्जमध्यमा ह्या जातीत सात (स्वर) अंश 
असतात, त्यामुळे गान्धार-वनर्षाि वतचे अंश असता साधारि होत नाही; स-म-प हे अशं असता साधारिाचा 
अवतशय प्रयोग होतो. मध्यमाजातीतवह हाच ववधी समजावा, कारि ह्या जातीतवह वद्वश्ुवतक वज्यण असून 
अन्य पाच स्वर वतचे अंश आहेत. पंचमी जातीचे अंश ऋर्षभ आवि पंचम (हे असतात.) पैकी पवहला म्हिजे 
ऋर्षभ अंश असता औडुववत रूप होत नाही, त्यामुळे पंचम अंश असतानाच ह्या जातीत काकल्यन्तर 
वापरण्याचा प्रसंग येतो. ही गोष्ट स्पष्ट करण्यासाठी म्हितात :– दुबधलतरं व्यत्यासे = िुबणलमात्र कराव.े 
अथमाणत र्षाडवकारी गान्धाराच्या स्थानी िुबणल अंतरस्वराचंी योजना करावी व तोवह िुबणलतर करावा. 
औडुववत करिाऱ्या वनर्षािाच्या जागी िुबणल अथमाणत काकलीचा प्रयोग करावा. ॥३७-३८॥ 

 
र्षड्ज व काकली याचंा प्रयोग करून त्याच स्वरान्तराचा आरोहाने उच्चार करावा........ असे 

सावंगतले. त्याचा खुलासा करण्यासाठी म्हितात :– जातीणरदानीं इ. म्हिजे शुध्ि-वभन्न-गौड-साधारि-
भार्षा-ववभार्षा इत्यावि रूपाने जे व्यवस्स्थत स्वरसप्तक असते त्याच्या योगे अनुभवास येिारी वसस्ध्ि म्हिजे 
भाव व रस याचें उपरंजन ज्या करतात, त्यानंा जाती म्हिावयाचे. ब्रह्मिा या शब्िाने आप्तरूप शास्त्राचा 
आधार िाखववला आहे. याचा पुन्हा त्याच प्रकारचा भाव व्यक्त करतात :– ितधणयष्ट्यणम = हृियात वतणमान 
म्हिजे प्रवशे करिाऱ्या ग्रह, अंश, तार, मंद्र, र्षाडव, ओडव इत्यािी ववभागानंी विणन करून स्पष्ट करतो, 
असा अथण - ‘र्षड्जग्रामसमाश्याःʼ म्हिजे र्षड्जग्रामाच्या श्ुवत ववभागाला धारि करून ज्या चालतात त्या, 
अथमाणत र्षड्जग्रामाच्या आश्याने राहिाऱ्या जाती त्याचप्रमािे मध्यमग्रामाच्या आश्याने रावहलेल्या, त्यावह 
(ह्या सावंगतल्या). ॥३९-४३॥, ॥४४-४५॥ 

 
स्िर-जातयः शुद्धा णिकृताशच् । ति शुद्धाः षाड्जी, 
आषधभी, धैिती, णनषाणदनी च षड्जग्रामे । गावधारी मध्यमा पिमीती मध्यमग्रामे । 
एताशच्ावयनूस्िराः स्ि-स्िराशं-ग्रह-वयासापवयासाशच् । 
णिकृता लक्ष्यवते । एभ्यो१४ऽवयतमेन िाभ्यां बहुणभिा लक्षिैर्विणक्रयामुपगता वयास-िजं 
णिकृत- 
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संज्ञा भिस्वत । वयासणिधािप्यासा ंमवद्रो णनयमः णिकृतास्िणनयमः । तिैकादश संसगधजा 
णिकृता 
अपरस्पर-संसगादेकादश णनिधतधयस्वत । यथा शुध्दा णिकृताश्चैि णह 
समिायाज्जातयस्तु जायवते । 
पुनरेिाशुध्दकृता भिवतत्यथैकादशावयास्तु ॥४६॥ 
 
तासा ंयणििृधत्ता स्िरेष्ट्िथाशंेषु१५ हाणनषु च जाणतः । 
तिक्ष्याणम यथाित्सकें्षपेि के्रमेिेह ॥४७॥ 

 
स्िरजाती (म्हिजे ज्याचंी नाव ेर्षड्ज आवि स्वरावंरून ठेवण्यात आली आहेत त्या) शुध्ि व ववकृत 

अशा िोन प्रकारच्या आहेत. पैकी शुध्ि जाती, र्षाड्जी, आर्षणभी, धैवती व नैर्षािी ह्या र्षड्जग्रामातील होत. 
गान्धारी मध्यमा व पंचमी ह्या मध्यमग्रामातील समजाव्या. ह्या स्वरजाती संपूिण असतात व त्याचें नामस्वर 
हेच त्याचें अंश, ग्रह, न्यास, आवि अपन्यास असतात. 

 
ववकृत जातींची लक्षिे अशी आहेत :– 
वर स्वरजातींची जी लक्षिे सावंगतली, त्यापकैी न्यास हे एक लक्षि खेरीज करून बाकीच्या 

लक्षिापंकैी एक, िोन व अवधक लक्षिातं फेरफार केला जातो, तेव्हा त्या जातींना ववकृत ही संज्ञा िेण्यात 
येते. स्वरनामक जातींचा न्यासस्वर मंद्र असावा असा वनयम आहे, पि ववकृत जातींना हा वनयम नाही. 

 
परस्पराचं्या वमश्िाने होिाऱ्या संसगणज ववकृत जातींची संख्या अकरा आहे. या ववर्षयीचा श्लोक 

असा आहे. 
 
“(ग्रहाशंावि लक्षिाचं्या) समवायाने शुध्ि व ववकृत जातींची उत्पवि होते. पुन्हा या ववकृत 

जातींपासून अन्य अकरा जाती उत्पन्न होतात.” ॥४६॥ 
 
त्या (अकरा ववकृत) जातींपकैी प्रत्येक जातीचे अंश (वगैरे) स्वर व र्षाडव-ओडव प्रकार याचें विणन 

आता यथायोग्य, संके्षपाने आवि क्रमाने करतो. ॥४७॥ 
 
अ. भा.- आता या जातींचा ववभाग सागंतात :– स्िरजातयः इ. = ज्या जातींना स्वराचें नावं आहे 

त्या. त्याचंा ग्रामववभाग स्पष्ट करतात = ति शुध्दाः षाड्जी इ. शुध्ि जातींचे लक्षि सागंतात :– एताः इ; 
अवयनूस्िराः = पूिणस्वरयुक्त. स्वस्वराशं इ. जो अंशाविरूप स्वर असतो, तोच नामकरी असतो ज्याचंा, त्या. 
येथे च-कार समुच्चय या अथी आहे. हे लक्षि ववकृत जातींना लाग ूपडत नाही, म्हिून म्हितात :– णिकृता 
लक्ष्यवते, एभ्यः इ. = संपूिणत्व, ग्रह, अपन्यास याचं्यापकैी (एक वा सवण लक्षिे ववकृत होिे.) हीच गोष्ट स्पष्ट 
करतात :– वयासिजधम् इ. णिकृत संज्ञाः इ. = संज्ञा म्हिजे सम्यग्ज्ञान, ते ववशरे्षतः ज्याचें त्या. या 
व्याख्येप्रमािे र्षाडवववकृत, (ओडवववकृत), ग्रहववकृत, अंशववकृत व ग्रहाशंापन्यासववकृत असे या ववकृत 
जातींचे भेि समजाव.े  

 
ग्रह, अंश, अपन्यास ही लक्षिे बिलत असतील तर (एकाच जातीचे प्रकार) शुध्ि व ववकृत हे कसे 

ओळखता येतील? (या शकेंचे वनराकरि करण्यासाठी सागंतात :– वयासणिधािणप इ. = ह्या जातींपैकी 
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ज्या शुध्ि जाती आहेत, त्याचंा न्यास स्वर वनयमाने नामकारी आवि तोवह मंद्र असतो, ववकृत जातींना हा 
वनयम नाही. त्याचंा न्यास व अंतरमागण या लक्षिामुंळे.......... (शुध्ि जातींच्या ्ायेच्या रूपाने ववकृत 
जाती असल्यामुळे, मूळ जातींच्या) रूपाचा भास हा होतोच. हा सात जातींचा ववभाग सावंगतला, पि ज्या 
अठरा जाती म्हटल्या त्याचें काय? या प्रश्नाचे उिर िेतात :– तत्र इ. = या रीतीने (बाकीच्या अकरावह 
जाती) मूळ सात (शुध्ि-ववकृत जातींमध्येच) रावहलेल्या आहेत. (कशा? तर) त्या मूळ सात (ववकृत) 
जातींच्या संसगमाणनेच णिकृता = ववकृत (अकरा) जाती पैिा होतात, अथमाणत त्या शुध्ि नसून ववकृत असतात. 
यातील एकािश हे कमणपि समजाव.े हाच ववर्षय संके्षपाने एका आयेत सागंतात :– 

 
शुध्दा णिकृताश्चैि णह समिायाज्जातयस्तु जायवते इ. = श्ुवत-स्वर-ग्रह समूहावि कारिाचं्या 

समवायाने उत्पन्न होिाऱ्या त्या जाती, अशी वनरुवक्त समजावी. त्याचें ववभाग शुध्ि व ववकृत असे िोन. शुध्ि 
जातीचेच ववकृतत्व आहे असे एव या शब्िाने िशणववले आहे, अथमाणत वनराळ्या जाती असे म्हटले नाही. 
पुनरेि = शुध्िापंासून ववकृत केलेल्या अशा जातींपासून अकरा (संसगणज) जाती होतात. यातील पुनः शब्ि 
व्यवतरेकाथी आहे. अथमाणत फक्त अकराच होतात. त्याहून अवधक नव्हें. पुढे तु हा शब्िवह व्यवतरेक या अथी 
आहे. त्यामुळे (पूवीच्या शुध्िावि जातींहून) यानंा वभन्न म्हिावयाचे आहे. अथमाणत या शुध्ि नव्हत, तर पूवीच 
ववकृत होशन त्या कारिरूप ववकृतींची नाव ेज्यानंा विली गेली आहेत, अशा समजावयाच्या आहेत. अथ 
शब्ि समुच्चयाथी आहे. अथमाणत कारिरूप जातींच्या ज्ञात अशा अंशाची ही समुवच्चवत समजावी. उिाहरिाथण 
:– र्षाड्जी व मध्यमा याचं्या संसगमाणने झालेली म्हिून त्या जातीला र्षड्जमध्यमा असे म्हिायचे. ‘अन्यास्तुʼ- 
इतर जाती होतात. ग्रामराग, ववभार्षा, वगैरे मागण व िेशी संगीतातील प्रधानभतू अशा अन्तरमागण, न्यास 
वगैरेंच्या ज्ञानाच्या जोरावर प्रत्ययाला येत असलेले अठरा प्रकारचे अन्तर-मागण न्यास असा अथण. िुसरे 
ववद्वान ‘जावतʼ वहची व्याख्या अंशग्रहावि िहा प्रकारच्या योजनेमुळे उत्पन्न होिारी ती जावतʼ अशी करतात. 
‘वजच्यामुळे रसप्रतीतीचा आरंभ होतो तीʼ झकवा ‘सकल रागाविकाचं्या जन्माचे कारि, ती जावतʼ अशी 
वनरुवक्त टीकाकाराने विली आहे. ॥४६॥ 

 
आता कोित्या ववकृत जातींपासून कोिती (संसगणज) जावत उत्पन्न होते, या शकेंच्या प्रसंगाने 

जातींबद्दलची आिखी काही मावहती िेण्याच्या हेतूने प्रवतज्ञा करतात :–  
 
तासा ं यणििृधत्ता इ. = (त्या िोन शुध्ि जातींची जी ववकृत रूपे उत्पन्न झाली, त्यापासून उत्पन्न 

झालेली अथमाणत) त्या िोघापंासून उत्पन्न झालेल्या अशा िोघा ं(वगैरे) पासून (झकवा) वतच्यापासून ही उत्पन्न 
झालेली, असा हा पंचमी तत्परुूर्ष झकवा कमणधारय समास समजावा. येथे ‘वनवृणिʼ या एका शब्िाचा 
अध्याहार आहे. म्हिजे एकशरे्ष आहे. स्िरेषु = ग्रह, अपन्यास वगैरे स्वरानंी ज्या प्रकारचे यथावत् स्वरूप 
(या जातींचे) असते, ते आता सागंतो (असे गं्रथकार म्हितात). अशंेषु = मागल्या स्िरेषु शब्िाने अंशाची 
उपलब्धी होतेच, तरी पि अंश हे मुख्य म्हिून त्याचंा येथे वनराळा उल्लेख केला आहे. हावनरु्ष = (जातींच्या) 
र्षाडव-ओडव रूपापंैकी ज्याचंी जशी होतात, त्याचंी तशा प्रकारची रूपे त्या क्रमाने, इह = उदे्दशक्रम सोडून 
आता याच प्रसंगी जावतवनिणयाच्या अनुरोधाने सागंतो, (असे म्हितात). ॥४७॥ 

 
षाड्जी-मध्यमाभ्या ंणनिृधत्ता जे्ञया षड्जमध्यमा, 
षाड्जी-गावधारीभ्या ंषड्जकैणशकी, गावधारी-षड्ज- 
-धैितीणभः षड्जोदीच्यिा, षड्जा-गावधारी-मध्यमा- 
-धैितीणभगावधारोदीच्यिा, धैिती-पिमी-मध्यमा- 
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-गावधारीणभमधध्यमोदीच्यिा, गावधारी-मध्यमा-पिमी- 
-णनषादितीभी रक्तगावधारी, गावधायाषधभीभ्यामावध्री, 
पिम्याषधभी-गावधारीणभनधवदयवती, णनषादित्याषधभी-पिमीणभः 
कामारिी, पिमी-गावधारीभ्या ंगावधारपिमी, 
धैित्याषधभी-िजाणभः कैणशकी । 
[स्यात्षड्जमध्यमाभ्या ंणनिृधत्ता षड्जमध्यमा जाणतः । 
गावधारी-षाड्जीभ्या ंसंयोगात्षड्जकैणशकी चाणप ॥ 
षाड्जी-गावधारीभ्या,ं धैित्या चाणप या णिणनष्ट्पिा । 
संसगाणिजे्ञया सा षड्जोदीच्यिा जाणतः ॥ 
षाड्जी गावधारी पिमी तथा धैिती च खलु जाणतः । 
गावधारोदीच्यितीं जावत णनिधतधयवत्येताः ॥ 
गावधारी-पिमीभ्या ंमध्यमया णिरणचता च धैित्या । 
जाणतस्तु मध्यमोदीच्यिेणत सणद्धः सदा जे्ञया ॥ 
गावधारी-पिमीभ्या ंसप्तम्याश्चैि रक्तगावधारी । 
गावधायाषधणभकाभ्यामावध्री संजायते जाणतः ॥ 
योणनस्तु नवदयवत्यास्त्िाषधणभका पिमी सगावधारी । 
कामारिीं णनषादी साषधणभका पिमी कुयुधः । 
धैित्याषधणभकाभ्या ंहीना ंखलु कैणशकी कुयुधः ॥ ] 
परस्पर-णिणनष्ट्पिा जे्ञया हे्यि ंतु जातयः । 
पृथग्लक्षि-संयुक्ता िै-ग्राणमक्यः स्िराश्रयाः ॥४८॥  

 
(१) र्षाड्जी व मध्यमा ह्या जातींपासून र्षडजमध्यमा ही जावत उत्पन्न झाली आहे असे जािाव.े 

(ह्याचप्रमािे) (२) र्षाड्जी व गान्धारी यापासून र्षड्जकैवशकी; (३) र्षाड्जी, गान्धारी व धैवती याचेंपासून 
र्षड्जोिीच्यवा; (४) र्षाड्जी, गान्धारी, मध्यमा व धैवती याचं्यापासून गान्धारोिीच्यवा; (५) गान्धारी, 
मध्यमा, पंचमी व धैवती याचेंपासून मध्यमोिीच्यवा; (६) गान्धारी, मध्यमा, पंचमी व नैर्षािी याचेंपासून 
रक्तगंधारी, (७) आर्षणभी व गान्धारी याचेंपासून आन्ध्री; (८) आर्षणभी, गान्धारी व पंचमी याचं्यापासून 
नन्ियन्ती, (९) आर्षणभी, पचंमी व नैर्षािी याचेंपासून काममाणरवी; (१०) गान्धारी व पंचमी याचेंपासून 
गान्धारपचंमी, (११) आवि आर्षणभी व धैवती ह्या (िोन जाती) सोडून बाकी रावहलेल्या (पाच) जातींपासून 
कैवशकी जाती उत्पन्न झाली आहे. 

 
[(एतवद्वर्षयक श्लोक :– (र्षाड्जी व मध्यमा या जातींपासून र्षड्जमध्यमा जाती उत्पन्न होते. 

गाधंारी व र्षाड्जी याचं्या संयोगाने र्षड्जकैवशकी (उत्पन्न होते.)॥ 
 
जी र्षाड्जी, गाधंारी व धैवती याचं्या वमश्िाने उत्पन्न होते ती र्षड्जोिीच्यवा जावत जािावी. 
 
र्षाड्जी, गाधंारी, पंचमी व धैवती या जाती गाधंारोिीच्यवती जावत वनष्ट्पन्न करतात. ॥  
 
गाधंारी, पंचमी, मध्यमा व धैवती यानंी ववरवचत ती सज्जनानंी नेहमी मध्यमोिीच्यवा जावत 

जािावी.॥  
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गाधंारी, पंचमी, व सातवी (म्हिजे वनर्षाविनी) याचं्यापासून रक्तगाधंारी आवि गाधंारी व आर्षणभी 
याचं्यापासून आंध्री उत्पन्न होते. ॥  

 
आर्षणभी, पंचमी व गाधंारी या नन्ियन्तीला उत्पन्न करतात आवि वनर्षािी, आर्षणभी व पंचमी या 

काममाणरवी वनष्ट्पन्न करतात. धैवती व आर्षणभी यावंशवायच्या (बाकीच्या) कैवशकी उत्पन्न करतात. ॥ ] 
 
ह्याप्रमािे परस्परवववनष्ट्पन्न अशा ह्या (संसगणज) अकरा जाती जािाव्या. ह्याचंी लक्षिे वगेवगेळी 

असून ह्या िोन्ही ग्रामाचं्या स्वराचं्या आश्याने रावहलेल्या आहेत. ॥४८॥  
 
अ.भा. षाड्जीमध्यमाभ्या ं येथपासून धैित्याषधभीिजाणभः येथपयंत संसगणज जातींची उत्पवि 

सागंतात. यापैकी पवहल्या तीन जाती र्षड्जग्रामातील आहेत, ही गोष्ट ‘र्षड्ज’ ह्या पवहल्या शब्िानेच स्पष्ट 
होते. ग्रहावि स्वराचंा (ह्या जातींत) संसगण होतो. तरी पि िोन्ही ग्रामाचंा मात्र सकंर होत नाही. ह्या जातींत 
कैवशक या ग्रामसाधारिाचा पुष्ट्कळ प्रयोग होतो. बाकीचे स्पष्ट आहे.  

 
ह्या ववर्षयाचा उपसंहार करतात :– अपरस्पणनष्ट्पिाः इ. = संसगण-जाती एकमेकाचं्या वमश्िाने 

उत्पन्न होतात. तर याप्रमािे र्षड्जमध्यमेंचे वनराळे लक्षि समजावतात. :– पृथग्लक्षि. इ. पि ही लक्षिे 
कशासाठी? (असा प्रश्न कोिी करील, तर त्याला उिर की -) त्या जातींना लावावयाचे जे 
ग्रहाविववभागरूपी स्वर त्याचं्या लक्षिाचं्या जोरावर (ह्या जाती) िोन ग्रामाचंा आश्य करतात, त्या 
कारिाने तीन जाती र्षड्जग्रामात आवि आठ मध्यमग्रामात (अशी वाटिी होते.) असा अथण. िोन ग्रामातंील 
(वनरवनराळ्या) जातींपासून ह्या (संसगणज) जातींची अशा प्रकारे उत्पवि होते. ह्या संसगणजाती व स्वरावश्त 
अथमाणत स्वरनामक जाती ह्या अशा वरतीने संबंवधत असल्या तरी स्वरनामक जातींहून याचंी लक्षिे ही 
वगेळीच आहेत. स्वरनामक जातींच्या अपेके्षने ह्याचें जावतत्व मानाव े लागते आवि संसगणज जातींमुळे 
(स्वरनामक जातींना) जनकत्वाचा लाभ होतो. ॥ ४८॥  

 
चतस्त्रो जातयो णनत्य ंजे्ञयाः सप्त-स्िरा बुधैः । 
चतस्त्रः षट-स्िरा जे्ञयाः , स्मृताः पि-स्िरा दश ॥४९॥ 
 
मध्यमोदीच्यिा चैि तथा िै षड्जकैणशकी । 
कामारिी च सम्पूिा तथा गावधारपिमी ॥५०॥ 
 
षाड्ज्यावध्री नवदयवती च गावधारोदीच्यिा तथा । 
चतस्त्रः षट-स्िरा ह्चेताः जे्ञयाः पि-स्िरा दश ॥५१॥ 
 
नैषादी चाषधभी चैि धैिती षड्जमध्यमा ।  
षड्जोदीच्यिती चैि पि षड्जाणश्रताः स्मृताः ॥५२॥ 
 
गावधारी रक्तगावधारी मध्यमा पिमी तथा।  
कैणशकी चैि पिैता मध्यमग्राम-संश्रयाः ॥५३॥ 
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(या अठरा जातींपैकी) चार जाती वनत्य सातस्वरयुक्त (म्हिजे संपूिण), आवि चार जाती सहा 
स्वराचं्या (= र्षाडव) अशा ज्ञात्यानंी जािाव्या; िहा जाती पाचं स्वराचं्या (= ओडव) म्हटल्या आहेत. 
॥४९॥ 

 
(त्या प्रमािे :–) मध्यमोिीच्यवा, र्षड्जकैवशकी, काममाणरवी तसेच गाधंारपचंमी ह्या संपूिण होत. 

॥५०॥ 
 
र्षाड्जी, आन्ध्री, नन्ियन्ती व गान्धारोिीच्यवा ह्या चार जाती सहा स्वरानंी युक्त समजाव्या. पाच 

स्वरानंी युक्त िहा जाती (अशा) – ॥५१॥ 
 
नैर्षािी, आर्षणभी, धैवती, र्षडजमध्यमा आवि र्षड्जोिीच्यवती या पाच र्षड्जग्रामाचा आश्य 

करिाऱ्या सावंगतल्या आहेत. ॥५२॥ 
 
गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, तसेच पंचमी आवि कैवशकी या पाच मध्यमग्रामाचा आश्य 

करिाऱ्या होत. ॥५३॥  
 
अ.भा.- आता हावनप्रकार म्हिजे र्षाडवौडुववक ववभाग, तो सागंण्यासाठी अगोिर जातींच्या 

संपूिणत्वाचा वनयम सागंतात :– चतस्त्रः इ = मध्यमोदीच्यिा इत्यािी चार जाती संपूिण आहेत. ‘र्षाड्जी’ इ. 
वाक्याने र्षाडव जाती सागंतात. पुढे याचं्याखेरीज बाकीच्या िहा पाच स्वरी असल्याचे िशणववतात :– जे्ञयाः 
पिस्िरा दश इ. ॥४९-५१॥ 

  
आता पाचस्वरी जातींचे ववभाग असे सागंतात :– णनषाणदवयाषधभीच इ. पुढे र्षड्जावश्ताः = 

र्षड्जग्रामावश्त जाती (सावंगतल्या असून) त्यानंतर मध्यमग्रामातील जाती सावंगतल्या आहेत. ॥५२-५३॥ 
  

यास्ताः सप्त-स्िरा जे्ञया याशचै्ताः षट-स्िराः स्मृताः । 
कदाणचत् षाडिीभूताः कदाणचच्चौडुि ेमताः ॥५४॥  

 
ज्या जाती सप्तस्वरी (= संपूिण) सावंगतल्या, त्या (वनयमाने तशाच राहत असल्याच्या) जािाव्या; 

ज्या सहा स्वरी (त्या केव्हा संपूिणवह असतात) ; पाच स्वरी सावंगतल्या त्या (अपवािे करून) केव्हा र्षाडव 
आवि केव्हा संपूिणवह असतात. ॥५४॥ 

  
अ.भा.- आता या जातींच्या (र्षाडव-ओडव) स्वरूपाचंी स्पष्टता करतात. यास्ताः सप्तस्िराः इ. = 

ज्या मध्यमोिीच्यवा वगैरे चार जाती सावंगतल्या त्या सातस्वरी जािाव्या. या वाक्यात ‘वनयमाने’ हा शरे्ष 
शब्ि समजावा. त्यामुळे या जातींत कोितावह स्वर कधीवह वज्यण होत नाही. र्षाड्जी इत्यािी ज्या चार जाती 
सावंगतल्या त्या र्षाडव आहेत, तथापी केव्हा केव्हा संपूिणवह असतात, या अथी गं्रथातील या वाक्यात ‘च’- 
कार वापरला आहे. पाचस्वरी म्हिजे ओडव प्रयोगाच्या िहा जाती सावंगतल्या आहेत, त्या क्ववचत र्षाडव 
होतात आवि ‘च’ काराने िशणववल्याप्रमािे केव्हा संपूिणवह होतात. या श्लोकातील मताः, हा शब्ि ्न्िोभगं 
न व्हावा एवढ्याचसाठी म्हिजे पािपूरिाथण आलेला आहे. ॥५४॥ 
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षड्जग्रामे तु सम्पूिा णिजे्ञया षड्जकैणशकी । 
षट्स्िरा चैि णिजे्ञया षाड्जी गावधार-योगतः ॥५५॥ 
  
संपूिा मध्यमग्रामे जे्ञया कामारिी तथा । 
गावधारपिमी चैि मध्यमोदीच्यिा तथा । 
पुनश्च षट-स्िरा जे्ञया गावधारोदीच्यिा बुधैः ॥५६॥  
 
आवध्री च नवदयवती च मध्यमग्राम-संश्रयाः । 
एिमेता बुधैजे्ञया िै-ग्राणमक्योऽणप जातयः ॥५७॥  

 
र्षड्जग्रामात र्षड्जकैवशकी (ही जावत) संपूिण जािावी. र्षाडव असिारी र्षाड्जी गाधंार (या 

अंशाच्या) योगाने (संपूिण) जािावी. ॥५५॥  
 
मध्यमग्रामात काममाणरवी, गान्धारपचंमी व मध्यमोिीच्यवा (ह्या तीन जाती) [वनत्य] सपूंिण जािाव्या. 

गाधंारोिीच्यवा, आन्ध्री व नंियंती ह्या मध्यमग्रावमक जाती ज्ञात्यानंी [वनत्य] र्षाडव जािाव्या. ह्याप्रमािे या 
िोन्ही ग्रामातंील जाती ज्ञात्यानंी जािाव्या. ॥५६-५७॥  

 
अ.भा.- संपूिण तसेच र्षाडव जातींचे ग्रामभेिाने स्वरूप सागंतात :– षड्जग्रामे तु इ. गावधारयोगतः 

इ. = र्षाड्जी ही सहा स्वरी सावंगतली आहे; तथावप ज्यावळेी गान्धाराचे प्राधान्य असते म्हिजे गाधंार वतचा 
अंश असतो, त्यावळेी ती सपूंिण असते असे समजाव,े कारि वनर्षाि वज्यण झाल्याने वहचे र्षाडव रूप होते; 
परंतु गाधंार वहचा अंश झाल्यावळेी त्या अंशरूप गाधंाराचा वनर्षाि हा संवािी स्वर असल्यामुळे (तशा 
प्रसंगी) वनर्षािाचा लोप होश शकत नाही. ह्याच अथी श्लोकात ‘ च ’ कार आला असून (त्याच्यापुढचा) 
‘एव’ हा शब्ि ‘सम्पूिमाण’ ह्या शब्िानंतर घ्यावयाचा आहे. काममाणरवी इत्यािी मध्यमग्रामातील तीन जाती 
संपूिणच जािाव्या; त्याचप्रमािे गान्धोरोिीच्यवा आवि तीन जाती र्षाडव समजाव्या. ह्या१६ कधीही ओडव 
होत नाहीत. ॥५५-५७॥  

 

अत ऊध्िं प्रिक्ष्याणम तासामंश-णिकल्पनम् । 
षट-स्िराः सप्तमे ह्यंश ेनेष्ट्यवते षड्जमध्यमा ॥५८॥  
 
संिाद्यलोपादगावधारे तिदेि णह नेष्ट्यते । 
गावधारी-रक्तगावधारी-कैणशकीना ंतु पिमः ॥५९॥  
 
षड्जाया चैि गावधारमंशकं णिणद्ध षाडिम् । 
षाडिं धैिते नास्स्त षड्जोदीच्यामथाशंके ॥६०॥  
 
संिाद्यलोपात्सपै्तताः षाट्स्ियेि णििर्वजताः । 
गावधारी-रक्तगावधायोः षड्ज-मध्यम-पिमाः ॥६१॥  
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सप्तमशचै्ि णिजे्ञयो येषु नौडुणितं भिेत् । 
िौ षड्ज-मध्यमाशंौ तु गावधारो ऽ थ णनषाधिान् ॥६२॥  
 
ऋषभशचै्ि पिम्या ंकैणशक्या ंचैि धैितः । 
एि ंतु िादशैिेह िज्याः पि-स्िराः सदा ॥  
तास्त्िनौडुणिता णनत्यं कतधव्या णह स्िराश्रयाः ॥६३॥  

 
यानंतर त्या (जातींच्या) अंशारून (त्याचं्या र्षाडव-ओडव रूपाबंाबतचे) अपवाि (= ‘ववकल्पनम्’) 

सागंतो :–  
 
र्षड्जमध्यमा जातीचा सातवा स्वर (=वनर्षाि हा) ज्यावळेी अंश म्हिून योजण्यात येतो, त्यावळेी 

वतचे र्षाडव हे रूप इस्च््ले जात नाही, (म्हिजेच ती संपूिण होते). ॥५८॥  
 
त्याचप्रमािे (या जातीत) गाधंार अंश असता त्याच्या संवािी स्वराचा (म्हिजे वनर्षािाचा) लोप 

होत नसल्याने (वतचे र्षाडव रूप) इष्ट ठरत नाही, (अथमाणत ती संपूिण होते) गान्धारी, रक्तगान्धारी कैवशकी 
ह्या जातीत पंचम हा अंश स्वर असता (त्याचें र्षाडव रूप होत नाही ). ॥५९॥ 

  
र्षाडजी जातीत गान्धार हा अंश म्हिून योजला जातो, तेव्हा वतचे र्षाडव रूप होत नाही. 

त्याचप्रमािे र्षड्जोिीच्यवा जातीत धैवत अंश असता वतचे र्षाडव रूप होत नाही. ॥६०॥ 
  
संवािी स्वराचा लोप होत नसल्याने उपरोक्त सात जातींचे र्षाडव रूप वर्मजत आहे. गान्धारी व 

रक्तगाधंारी या िोन जातींचा अंश स्वर जेव्हा र्षड्ज, मध्यम, पंचम झकवा वनर्षाि यापंकैी (कोिता तरी एक) 
असतो, तेव्हा त्याचें ओडव रूप होत नाही. र्षड्जमध्यमा जातीत गाधंार झकवा वनर्षाि हा अंश होतो, त्यावळेी 
वतचे (ओडव रूप होश शकत नाही). ॥६१-६२॥ 

  
पंचमी जातीत ऋर्षभ हा अंश असता आवि कैवशकी जातीत धैवत हा अंश असता (त्याचें ओडव रूप 

होत नसते). याप्रमािे हे एकूि बारा स्वर (अंश) असता, त्या त्या जातींचे पाचस्वरी रूप वज्यण समजाव.े 
ह्याप्रमािे (अंश) स्वराचंा आश्य करिाऱ्या या (वर सावंगतलेल्या) जाती कधीही ओडव करू नयेत. ॥६३॥  

 
अ.भा.- अंशववकल्पनम् इ.= अंशस्वराचें ववकल्प केले जातात, कसे? तर ह्या जातीत हा अंश 

(असेल, तेव्हा ह्याप्रमािे होते.) म्हिजे अमुक हे अंश (अमुक ह्या जातींत असल्यावळेी त्याचें) र्षाडव-ओडव 
रूप होत नाही, या गोष्टीचा ववचार या श्लोकात सावंगतला आहे, तो स्पष्ट करतो. िुसरा पाठ अड्गववकल्पनम् 
इ. आहे. त्या पाठाप्रमािे (जातींच्या) अंगाच्या र्षाडव-ओडव रूपाचें ववकल्प सागंतो. म्हिजे ह्या अंगात ते 
नाही असा अथण करावा. सप्तमे इ. = (श्लो. ५८) गान्धार झकवा वनर्षाि अंश असता (र्षड्जमध्यमाजावत) 
सहास्वरी होिे इष्ट नाही, असा अथण. याचे कारि असे आहे :– अंशाच्या संवािी स्वराचा लोप होत नाही. 
(ह्या वनयमान्वये) र्षाड्जी जातीत गाधंार अंश केल्यावळेी वनर्षािाचा लोप होत नाही व र्षाडव रूप होत 
नाही, कारि तो त्या गान्धाराचा संवािी आहे. गाधंारी वगैरे तीन जातींचे र्षाडव रूप ऋर्षभ वज्यण झाल्याने 
होते, असे सावंगतले आहे. पि तो ऋर्षभ मध्यमग्रामात पंचमाचा संवािी आहे. म्हिून गान्धारी जातीत पंचम 
अंश केला जातो, त्यावळेी वतचे र्षाडव रूप होत नाही. त्याचप्रमािे र्षडजोिीच्यवा जातीत धैवत अंश केला 
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असता ती र्षाडव होत नाही. कारि ह्या जातीचे र्षाडव रूप फक्त ऋर्षभ वज्यण करण्याने होते, पि धैवत अंश 
केला असता त्याचा संवािी ऋर्षभ वज्यण करता येत नाही, कारि र्षड्जग्रामात ऋर्षभ-धैवत याचंा संवाि 
आहे. (तसा तो मध्यमग्रामात नाही.) या बाबतचे सवण वनयम एकत्र करून उपसंहार करतात :–  

 
सपै्तता : इ. = र्षड्जमध्यमा जातीपासून र्षडजोिीच्यवा जातीपयंत र्षाडव रूपाला अपवाि करिारे 

असे सात अंश- वन, ग, प, प, प, ग, ध हे आहेत. त्यानंतर ओडव रूपानंा अपवाि करिारे अंश सागंतात 
:– गावधारी-रक्तगावधायोः इ. सप्तमः इ. = सप्तम म्हिजे वनर्षाि. र्षड्जमध्यमेचे गान्धार व वनर्षाि हे िोन 
स्वर अंश असता वतचे ओडव रूप होत नाही. या प्रकरिाचा शवेट करतात :– एि ं तु िादशैि इ. = 
गान्धारी व रक्तगान्धारी याचं्या ओडव रूपानंा अपवाि करिारे अंश आठ आहेत, र्षड्जमध्यमा जातीचे िोन 
आहेत, पंचमी जातीत एक आहे. व कैवशकी जातीचा एक आहे. अंशाच्या संवािीचा लोप करुन जातीची 
र्षाडव-ओडव रूपे बनू शकत नाहीत, ह्या वनयमाचे वववचेन करण्याचा येथे (गं्रथकाराचा) हेतु आहे. अंशाची 
एवढी संख्या होते हे िाखववण्यासाठी सागंतात की :– (अठरा जातींच्या) अंशाचंी एकूि संख्या ते्रसष्ट होते. 
(पहा श्लो. ७८) त्यातून अर्षाडव अथमाणत वनत्य संपूिण जातींचे अंश नश होतात. ते काढून टाकले असता 
बाकी चौपन्न राहतात. त्यातून र्षाडव जातींचे अपवािरूप सात अंश वजा केले असता बाकी सिेचाळीस 
वशल्लक रावहलेले अंश र्षाडव जातींचे होतात. संपूिण चार जाती (अठरा जातींतून काढल्या असता) बाकीच्या 
चौिापैकी चार जाती ओडव होत नाहीत. त्याचें बारा अशं चौपनातूंन वजा केले असता वशल्लक बेचावळस 
राहतात, त्यापैकी ओडव जातींचे अपवािरूप बारा अंश काढून टाकले असता बाकी तीस अंश उरतात. 
ह्याप्रमािे िोन्ही ग्रामाचं्या ववकृत व संसगणज जातींचे वमळून एकूि एकशचेाळीस अंश झाले. पुन्हा 
स्वरनामधेयक (सात) जातींचे सात अंश होतात, ते धरून िोन्ही ग्रामातील (सवण जातींचे) एकूि अंश 
एकशसेिेचाळीस झाले. लोकातं जी गीते (= गीतयः) र्षड्जग्रामात व मध्यमग्रामात आहेत, (असे 
म्हितात) ते (वास्तववक) ग्राम नसून नुसतेच नामसादृश्यमात्र असते. ‘श्ुतींमुळे व जातींमुळे स्वर हे 
ग्रामत्वाला प्राप्त करतात’ असे म्हटले आहे. वववशष्ट-श्ुवतक अशा स्वराचंा समूह तसेच मूच् ण्नात्मक आवि 
पूिमाणपूिण अशा स्वराचं्या ग्रह-अंशावि ववशरे्ष स्वरूपाने युक्त अशा जातींचा समुिाय तो ग्राम होय. म्हिून 
म्हटले आहे की, त्या त्या ग्रामाच्या उवचत श्ुतींनी युक्त असा स्वर समुिाय त्यात विसत असेल तरच आवि 
त्याप्रमािे मुख्य (= शास्त्रोक्त) व लौवकक (िोन्ही प्रकारच्या) ग्रामरागामुंळे त्यानंा ग्राम (असे म्हिावयाचे). 
र्षड्ज व मध्यम याचंी प्रधानता क्रमाने ध्यानात घेतली (म्हिजे समजेल की,) अमुक अमुक स्वरामुंळे (= 
श्ुवतववशरे्षस्य) जातींचे औडुववतत्व होश शकत नाही. पि ते असो. (एंि तु िादशैिहे =) यातील ‘तु’ हा 
हेतुिशणक आहे. त्यामुळे हे बारा स्वर वज्यण करावयाचे आहेत. अथमाणत रक्तगान्धारी वगैरे जातींचे हे स्वर मुख्य 
म्हिजे अंश असतात, तेव्हा त्या जाती कधीवह ओडव होत नाहीत, असा संिभण समजावा. ॥५८-५३॥  

 
सिध-स्िरािा ंनाशस्तु णिणहतस्त्िथ जाणतषु । 
न मध्यमस्य नाशस्तु कतधव्यो णह कदाचन ॥६४॥  
 
सिध स्िरािा ंप्रिरो ह्यनाशी मध्यमः स्मृतः । 
गावधिध-कल्पे णिणहतः सामस्िणप च मध्यमः ॥६५॥  

 
(वनरवनराळ्या) जातींत (वमळून इतर) सवण स्वर वज्यण होश शकतात, पि मध्यम स्वराला कधीच 

वज्यण करू नये. ॥६४॥  
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(कारि) मध्यम हा सवण स्वरातं श्ेष्ठ व अनाशी म्हटला आहे. 
 
(वशवाय) तो गान्धवणकल्पात वववहत असून सामातंवह (प्रमुख) स्वर आहे. ॥६५॥  
 
अ.भा.-आता (गान्धवमाणची) ववलक्षिता िाखववण्याच्या हेतूने प्रयोगासाठीचा वनयम सागंतात :– 

सिधस्िरािाम् इ. ि जाणतषु इ. यातं (स्वराचं्या) समुिायाच्या अपेके्षने ‘सवणस्वरािाम्’ असे शब्ि योजले 
आहेत. कोित्या जातीत कोिता स्वर वज्यण (=नाश) होतो. हे आतापयंत सावंगतले. (त्याचप्रमािे) 
र्षड्जग्राम व मध्यमग्राम यातं क्रमशः धैवत व पंचम हे अलोप्य म्हिून जरी म्हटले असले, तरी त्याचंा अन्य 
ग्रामात (= र्षड्ज-ग्रामात पंचमाचा व मध्यमग्रामात धैवताचा) लोप होश शकतो. म्हिून (िोन्ही ग्रामात) 
मध्यमाखेंरीज बाकीचे सवण स्वर वज्यण होश शकतात. अथमाणत मध्यम या स्वराचा मात्र कधीवह नाश होत नाही. 
णिशाणखलाचायध वगैरे िुसऱ्या गं्रथकारानंी पंचम-धैवताचें अनावशत्व ग्रामभेिाने सावंगतले आहे, ते 
भरतमुनींना संमत नाही. त्यामुळे त्यानंी मध्यम हा एकच स्वर अववनाशी असल्याचे सावंगतले आहे.  

 
श्ीमत्-उत्पलिेव म्हितात :– पुढे जातींची लक्षिे सावंगतली आहेत, त्यातं मध्यमाचा लोप 

(कोित्यावह जातीत) सावंगतलेला नाही; तर मग मध्यमाच्या लोपाचा वनरे्षध करण्याचे कारि काय? 
त्यामुळे (ववशरे्ष) काही लाभ होत नाही. सवण स्वराचंा नाश (= वज्यणत्व) होतो, असे म्हटल्यानेवह काही 
साध्य झाले नाही. कारि त्या त्या जातीत वनयवमत स्वराचंा लोप सागंण्यात येिारच आहे. म्हिून या 
कथनाचा असा भावाथण समजावा :– वैवचत्र्य आवि रंजकता (= ‘राग’) यानंी ग्रामरागत्व उत्पन्न करावयाचे 
असते; तेव्हा सहावह स्वर र्षाडव-औडुववताच्या ववधीप्रमािे सवण जातींमध्ये स्वबुध्िीने ग्रामववभागाचा ववचार 
करुन क्रमाने लुप्त करावयाचे असतात. मध्यमाचा लोप कधीही करू नये, या कथनाने ग्रामरागाचे वैवचत्र्य 
येथे सूवचत केले आहे. यातील रहस्य (= ‘युणक्तʼ) असे आहे. – सिधस्िरािाम् इ. = मध्यमाच्या गुिामुळेच 
सवण स्वर तुल्य स्थानावंर स्स्थत असतात, उच्च व नीच्च स्वराचं्या व्यवस्थेचे कारि मध्यम स्वर असतो., 
त्यामुळे िुसऱ्या अथमाणने मध्यम (= मधला) हे त्याचे नावं साथण होते. गान्धवणशास्त्रानुसार गान्धवण संगीताची 
सीमा ग्रामराग ही होय, त्यामुळे भार्षाराग व िेशी राग याचं्यामध्ये मध्यम स्वराचावह नाश (= लोप) होतो, 
असे दृष्टोत्पिीस येते. णिणहतः इ. = (मध्यम स्वराच्या) मंगलत्वामुळे-मातृगुप्ताने असेच म्हटले आहे :– 
‘‘सवण मनुष्ट्याचंी वािी मध्यमापासून प्रथम आरंभ होते, म्हिून मागंल्याथी, तो मध्यम अंश असिारा 
चोक्षर्षाडवराग आरंभी गावा.’’ सामस्िणप इ. सामगायनातवह मध्यमाचे प्रथमत्व समजून वनयत प्रयोग होतो. 
जसे नारदमुनीने म्हटले आहे. ‘‘सामगायकाचंा प्रथम स्वर हा (संगीताच्या सप्तकातील) मध्यम स्वर 
समजावा.’’ या श्लोकातील ‘ववशते्’ या शब्िाचा िुसरा पाठ अन्य ववद्वान विेोः असा घेतात. िुसरे वकत्येक 
ववद्वान ‘जावतवाचक एकवचन’ हा वनयम स्वीकारतात व मध्यम म्हिजे कंठस्थानीय स्वरसप्तक अथमाणत 
मध्यसप्तक असा अथण करतात, कारि मध्यसप्तकाचा सवणत्र संभव असल्यामुळे ते अववनाशी असते. वशर व 
वक्ष ही वपि व कफ यानंी पीवडत असल्यामुळे तार मन्द्र स्वराचंा प्रयोग (सवांनाच) सुलभ नसतो, असे 
स्पष्टीकरि ते याबाबतीत करतात. ॥६४-६५॥  

 
दशकं जाणत- लक्षिम् - 
ग्रहाशंौ तार-मवद्रौ च वयासोऽपवयास एि च । 
अल्पत्ि ंच बहुत्ि ंच षाडिौडुणिते तथा ॥६६॥  

 
जावतलक्षिाचें िशक :– 
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ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व आवि बहुत्व तसेच र्षाडव व औडुववत (ही जातींची 
िहा लक्षिे समजावी.) ॥६६॥ 

  
अ.भा.-येथे (श्लो. ६४ मध्ये) जावतरु्ष = ‘जातींमध्ये’ असे म्हटले आहे. तर मग जावत ही काय वस्तु 

आहे? आता तेच स्पष्ट करतात. अशा प्रकारचा वववशष्ट स्वरसंवनवशे की ज्याच्यामुळे रवक्त आवि अदृष्टाचा 
(= वववशष्ट पवरिामाचा) उिय होतो, वतला जावत असे म्हितात. हा संवनवशे कोिता (याचा खुलासा 
करण्यासाठी) म्हितात. :– दशकं जणतलक्षिम् इ. ग्रहाशंौ इ. = या द्वन्द्व समासाने प्रायः अंशानेच ग्रहत्व 
व्यक्त केले आहे. तारमन्द्रस्वरौ. = हे अन्योन्य अपेके्षने समजावयाचे आहेत. षाडिौडुणिते ही लक्षिे जेथे 
संभव असेल तेथेच समजावयाची, सवणत्र नव्हेत. तथा शब्िाने यथासंभव असा अथण घ्यायचा आहे. ह्या िहा 
लक्षिापंकैी आठ लक्षिे सवणत्र अव्यवभचारी (= वनरपवाि लाग ूहोिारी) आहेत. त्याचप्रमािे प्रथम, मध्यम 
(व अस्न्तम) याचं्या अस्स्तत्वावशवाय संवनवशेच कसा होश शकेल? तर त्यासाठी ग्रह, अपन्यास व न्यास 
याचंा उल्लेख (लक्षिातं) केला आहे. गुिप्रधान वस्तूचा अभाव असल्यास रंजकता उत्पन्न होश शकिार 
नाही, म्हिून (या लक्षिातं) प्रधानभतू अंशाचा वनिेश आहे. त्याचे अमात्य रूप संवािी स्वर पयमाणयाशं 
होतात.............. (व त्याचेंमुळे होिारे) बहुत्त्व हे (या स्वरसंवनवशेरूप जातीला) उपयोगी असते. 
अल्पत्व हे अल्पापेक्षी आहे. त्यामुळे वववािी व लोप्य स्वर हे अल्पत्वाला उत्पन्न करतात. मूच् ण्नेचा वनिेश 
फक्त मध्यसप्तकाच्या स्वरानंी केला जातो, त्यामुळे तोच-तो पिा उत्पन्न होशन रंजकतेचा अभाव होईल, तो 
होश नये, यासाठी तारमन्द्राची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारची ही आठ लक्षिे अव्यवभचारी समजावी. 
लोपयुक्त जातीसाठी स्वरलोप हेवह (आिखी) एक लक्षि मानाव ेलागेल. ॥६६॥  

 
अथ ग्रहाः । 
ग्रहास्तु सिध-जातीनामंशित्पणरकीर्वतताः । 
यत्प्रिृत्त ंभिेदगेयमंशो ग्रह-णिकस्ल्पतः ॥६७॥  

 
आता ग्रहाचें (लक्षि सागंतो) :–  
 
ग्रह हे सवण जातींमध्ये अंशासमान सावंगतले आहेत. गायन ज्या स्वरापंासून प्रवृि होते, (तो ग्रह). 

(जातींचा) अंशच (बहुतेक) ग्रह कस्ल्पला जातो. ॥६७॥  
 
अ. भा.- (उपयुणक्त) एवढ्या वस्तंूचे िशक सावंगतल्यावर आता ग्रहाचंी संख्या व लक्षि सागंतात.  
 
ग्रहास्तु इ. = सवण जातींचे ग्रह वमळून अंशाएवढे अथमाणत ते्रसष्ट होतात. हा ग्रह तो कोिता? उिर 

िेतात-हे अंशाचेच िुसरे नावं आहे. ते कसे? तर सागंतात- यत्प्रिृत्त ं भिेद गेयम् इ. = ज्याच्यामुळे 
जावतप्रयोगाचा प्रारंभ केला जातो (पकडला जातो) तो ग्रह, त्यामुळे धममाणन्तरयोगे करुन हे अंशाचेच 
नामान्तर आहे. तेच सागंतात :– ग्रहणिकस्ल्पतः इ. अशंाला ह्याप्रमािे ग्रहधममाणने कल्पून वद्वस्वभावी केला 
आहे. त्यामुळे ग्रहत्वाचे प्राधान्य विसत नाही. पि ग्रह हा सामथ्यणवसद्ध आहे. (म्हिजे त्याला स्वतंत्र 
अस्स्तत्व आहे.) याबद्दलच्या शकेंचे वनराकरि करण्याकरीता स्वमुखाने सागंतात :– ग्रहणिकस्ल्पत अथमाणत 
अंश केव्हा केव्हा ग्रह नसतोवह-उिा. नंियंती जातीत पंचम (अंश आहे) पि स्वर गाधंार आहे. त्यामुळे 
ग्रहाचे नाव वनराळे सागंाव ेलागते. (आके्षप) पि केवळ एक उिाहरि िेण्याने ही गोष्ट वसद्ध होत नाही. 
(वनराकरि) ग्रामरागाझिकात अंशाव्यवतवरक्त ग्रह असल्याचे प्रत्ययास येते, त्याप्रमािे प्रत्यक्षात हा भेि 
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पुष्ट्कळ (रागात) विसून येतो. त्या कारिाने ग्रहाचे लक्षि पृथक् सागंण्याचे प्रयोजन वसद्ध होते. उिा. 
मालव-कैवशक रागात जी रूपके (= वचजा) गावयली जातात. त्या सवांचा ग्रहस्वर वनयमाने र्षड्ज असत 
नाही. याचप्रमािे िुसऱ्या रागाबंद्दलवह सागंता येईल. ॥६७॥  

 
तिाशंो नाम- 
 
यस्स्मन् भिणत रागशच् यस्माच्चिै प्रितधते । 
मवद्रश्च तार-मवद्रशच् योऽत्यथं चोपलभ्यते ॥६८॥ 
  
(अनेक स्िर- संयोगे योऽत्यथधमुपलभ्यते । 
अवये१७ च बणलनो यस्य संिादी चानुिाद्यणप ॥) 
 
ग्रहापवयास-णिवयास-संवयास-वयास गोचरः । 
अनुिृत्तश्च यस्येह सोंऽशः स्यादृश-लक्षिः ॥६९॥  

 
त्यातील अशंाची व्याख्या अशी आहे :–  
 
राग ज्या स्वरामध्ये असतो, ज्या स्वरामुळे रागाचा ववशरे्ष उठाव होतो (= प्रवतणते) जो तार व मन्द्र 

याचं्या प्रत नेिारा असतो, (जो स्वर अनेक स्वराचं्या संयोगामध्ये जास्तीत जास्त उपलब्ध होतो, ज्या 
बवलष्ठ स्वराचे संवािी व अनुवािी अन्य स्वर असतात), जो स्वर (जावत व राग याचं्या) ग्रह, अपन्यास, 
ववन्यास, संन्यास व न्यास याचं्या रूपाने दृवष्टगोचर व पुनरावृत होतो, तो स्वर अंश होय. त्याची ही िहा 
लक्षिे (जािावी.) ॥ ६८-६९॥ 

 
अ.भा. – आता अंशाची व्याख्या करतात :–  
 
यस्स्मवभिणत रागश्च इ. जो ववद्यमान असल्यामुळे रागाची रवक्त आवि जातीचे स्वरूप पैिा होते, 

ज्याप्रमािे वशरामुळेच पुरुर्षाचे स्वरूप व्यक्त होते, त्याप्रमािे ज्या स्वराचा आश्य करुन (राग) प्रकर्षण 
पावतो; येथे यस्मात् ही ल्यब्लोपी पंचमी आहे. गं्रथाचा आशय असा :– ज्या स्वराचे प्राधान्य उत्पन्न 
करण्यासाठी त्याचा संवािी झकवा अनुवािी स्वर वाजववला (घेतला) जातो जसा ग्रामाच्या संबधंाने मन्त्री 
त्यामुळे त्याचे (जावतरागाचं्या दृष्टीने) अंशत्व नसतावह त्याच्या संवावि-अनुवािी स्वराचंा तो अंश असतो. 
पि येथे जातींच्या वववचेनाचा ववर्षय आहे. त्यादृष्टीने ताराववध ध्यानात घेशन पुढे सागंतील त्याप्रमािे 
पंचमापयंत वगैरे तारमन्द्राचंी स्स्थवत (= मयमाणिा) समजावी. जो स्वर समस्त गीतात (इतर) सवण स्वरापेंक्षा 
बहुल म्हिजे अवधक उच्चारला जातो, जो स्वतःच स्वतःच्या संवािी-अनुवािी रूपानंा धारि करतो झकवा 
ग्रहावि पाच रूपे ग्रहि करतो, मात्र वववािीचे रूप धारि करीत नाही, आवि पूवी स्पष्ट झालेला व पुढे 
ज्याचे वनयम सागंण्यात येतील तो ग्रहावि ववर्षय ज्याचा आहे, तो अंश होय. जो स्वतः पराङमुख व लपून 
राहून अन्य स्वरानंा रंजक बनवनू वनवतणन पावतो, तो अशं होय. (जावत व राग याचंा) तो मुख्य भाग असतो. 
(म्हिून त्याला अंश हे नावं विले जाते.) 
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दशलक्षिः इ. = हे सवण धमण एकवटून अंशत्वाचे प्रयोजक होतात. त्याच कारिाने ग्रहाचे लक्षि 
अंशाच्या लक्षिापासून वगेळे सागंण्यात आले आहे. ॥६८-६९॥  

 
पिस्िर-परा तार-गणतयधथा- 
अशंात्तार-गवत णिद्यादाचतुथध-स्िराणदह । 
आ पिमात्पिमािा नातः परणमहेष्ट्यते ॥७०॥  
(लोप्यस्िरोऽणप गण्यः स्यादु्धधैस्तारणिधौ पुनः ।) 

 
तारगणत (तारसप्तकाच्या) पाच स्वरापंयंत (मानली आहे), 
 
ती अशी :–  
 
अंशापासून (पुढे) चौथ्या स्वरापयंत, पाचव्या स्वरापयंत झकवा (जास्तीत जास्त) पाचवा स्वर 

धरून तेथपयंत असावी. मात्र त्याच्यापुढे इष्ट नाही. ॥७०॥  
 
(तारववधीमध्ये ज्ञात्यानंी लोप्य स्वराची सुद्धा गिना करावयाची असते.) 
 
अ.भा.- पुढे (जातींच्या स्वर -चलनाची) तारसीमा स्पष्ट करतात :–  
 
पिस्िरपरा तारगणतः इ. [आके्षप :– ] या वचनावरून, अंशस्वरापासून आरोहक्रमाने फक्त 

पाचव्या संख्येच्या स्वरापयंत आरोह करावा, त्याच्या पुढे करू नये, असा वनयम (गं्रथकाराने सावंगतलेला 
विसतो.) 

 
[वनराकरि:] हे म्हििे बरोबर नाही. (तुम्ही म्हिता तसा अथण केल्यास) मोठाच लक्ष्यववरोध 

होईल. (कसा तो पहा :–) र्षाड्जी जातीत र्षड्ज अंश असता पंचम स्वरापंयंतच आरोह करावा लागेल, 
परंतु प्रचारात (= ‘लक्ष्ये’) र्षाड्जीचे ‘वन धा धा वनस वनध पा वन ध पा’ ह्या प्रमािे (स्वर-चलन असल्याचे 
विसून येते. तुमच्या ह्या अथमाणनुसार) आर्षणभीचे चलन धैवतापयंतच व्हायला पावहजे, पि ते (प्रत्यक्षात) ‘वन 
ध वर वन म ग म’ ह्याप्रमािे असल्याचे दृष्टोप्तिीस येते. तसेच नैर्षािी जातीचा आरोह पंचमान्त ‘पापवरग’ असा 
केला जातो. ह्याप्रमािे आिखीही उिाहरिे िेता येतील. त्यामुळे ह्याला व्याख्याप्रकार म्हिता येिार नाही. 
[आके्षपकतमाण ववचारतो :–] तर मग तुमचा अथण कोिता? [उिर :–] बरे तर, ऐका! मध्य-सप्तकाने 
मूच् ण्नेचा वनिेश करावा, हे तर गं्रथोवक्तवरून स्पष्टच होते; त्याप्रमािे मध्यसप्तकातचे सवण स्वर वापराव,े हे 
तर वसद्धच झाले. तेव्हा आता वनराळ्या सप्तकातले वकती स्वर प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाच्या दृष्टीने वापरिे श्ेयस्कर 
होईल, (हे िाखववण्यासाठी सध्या) मंद्रस्थानाचा ववचार न करता औरस्य म्हिजे उरःस्थानाच्या 
(मध्यसप्तकाच्या) स्वरानंा धरून वशरःस्थानातील अथमाणत तारसप्तकातील स्वराचं्या प्रयोगाचे वनरूपि येथे 
करीत आहेत. 

 
[शकंा :–] तर मग, मध्यसप्तकातील स्वराचंा प्रयोग केला गेल्यावर तारसप्तकातील सवण स्वर 

घ्यावयाचे की काय? [वनराकरि :–] तारसप्तकातील सवणच स्वर घ्यावयाचे नाहीत, हीच बाब येथे स्पष्ट 
करीत आहोत. ते याप्रमािे :– जेव्हा र्षड्ज अंश असतो, तेव्हा तारसप्तकातील वर - ग - म - प एथपयंतचेच 
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स्वर घ्यावयाचे आहेत आवि तेवह (गाण्याऱ्याची) कुवत असेल तरच. (गायक-वािकात तार पंचमाच्या 
पुढचे स्वर घेण्याची) शवक्त असली तरी त्यापुढचे स्वर त्याने घेश नयेत. (तारपंचमापेक्षा) कमी स्वर घेतले 
तर तो िोर्ष होत नाही, ही गोष्ट ‘पर’ या शब्िाने िाखववली आहे. ऋर्षभ अंश असता तार सप्तकातील 
धैंवतापयंतचे ग्राह्य होत. गाधंार अंश असल्यावळेी तारवनर्षािापयंतचे सात स्वर घ्याव.े मध्यम, पंचम, धैवत 
व वनर्षाि यापैकी कोितावह अंश असता तारवनर्षािापयंतचे स्वर घ्यावयाचे असतात. (तात्पयण) गाधंारावि 
पाच स्वरापंैकी (कोितावह एक स्वर) अंश असता संपूिण एक तारसप्तक ग्राह्य असते. (अथमाणत अशा वळेी 
तारवनर्षािापयंतचे स्वर घ्यावयाचे असतात.) पुन्हा (गायक-वािकाची) शवक्त असल्यास त्या पुढच्या चार 
स्वरापंयंत आरोह करावा. नंियंती जातीची सीमा तार (र्षड्जा-) पयंतच आहे, त्याद्दल (गं्रथवचन-) 
तारगत्या तु षड्जोऽणप कदाणचिाणतितधते असे आहे; त्याची व्याख्या त्या स्थानी केली जाईल. पुढे आ 
चतुथात् इ. अन्य व्याख्यात्यानंी नंियंतीववर्षयी जे वववचेन केले आहे, ते योग्य नाही. ह्याच अथमाणची 
(गं्रथोक्त) कावरका :– अशंात्तारगवत णिद्यात्-इह इ. = मध्यसप्तकात मूच् ण्ना करून ठेवली असता अंश 
स्वराचें अवलंबन करून तारसप्तकाच्या स्वरापयंत तारगवत झकवा आरोह सवणत्र करावा, त्याच्यापढेु करू नये 
असे या वाक्याने सावंगतले आहे. अंशाचे ग्रहि; नेता च तारमवद्रािाम् ह्या अंशाच्या पूवोक्त लक्षिावरून 
करावयाचे आहे, ह्याचा ववचार ह्या व्याख्यात्यानंी केलेला नाही. ‘‘ऋर्षभगान्धार अंश असता (तार 
सप्तकातील) धैवत-वनर्षािाचा प्रयोग करू नये, कारि त्यात रंजकता नाही. तसे स्वर घेण्याला उपपिीचा 
आधार नाही, गायकात शक्तीचा अभाव असतो,’’ इत्यािी कारिे या व्याख्यात्यानंी पुढे केली आहेत, ती 
खोटी आहेत.  

 
परंतु अन्य ववद्वानानंी याचे व्याख्यान केले आहे, ते असे :– ‘‘अंशस्वरासवहत तार सप्तकातील पाच 

झकवा चार स्वर घ्यावते. उिाहरिाथण-र्षड्ज अंश असता तार सवरगमप; ऋर्षभ अंश असल्या वळेी वर ग म प 
ध, गाधंार अंश असता ग म प ध वन; मध्यम अंश असता म प ध वन स (?) ह्या प्रमािे पुढे पंचम, धैवत व 
वनर्षाि अंश असताना समजावयाचे आहे. तारगतीचे स्वर प्रचार पाहून ठरवायचे आहेत. उिाहरिाथण :– 
नैर्षािीचा अंश स्वर वनर्षाि असता तारर्षड्जापयंत (तारगवत) प्रचारात विसते. ह्या प्रमािे अंशावरून 
तारगतीचा वनश्चय करावयास पावहजे.’’ असो; तर (यानंी केलेली ही) व्याख्या येथे सावंगतली, (ती) 
लक्षिाची (= शास्त्रवनयमाचंी) संग्राहक अशी असल्यामुळे आिरिीय आहे. 

 
नातः परम् इ. = कोिी तारगवत आपल्या इच््ेनुसार (= ‘कामचार’) वाटल्यास कमीवह ठेव ू

शकतो अशी अनुमवत िेतात. 
 
इह इ. = जावत व ग्रामरागासंाठी हा (अटळ) वनयम नाही असा भावाथण. बुधैः इ. = (ह्या जातीत) 

हा स्वर लोप्य आहे, असे जे बुस्ध्िमन्त समजतात, त्यानंी (पाच इत्यािी) पूिण गिना करताना त्यासाठी 
लोप्यस्वरसुध्िा वहशोबात धरला पावहजे. णिशाणखलाचायांनीणह असेच सावंगतले आहे. :– 
‘नावशस्वरस्तारववधौ संख्यायते’, म्हिजे ‘तारववधीत स्वराचंी संख्या गिताना लोप्य स्वरवह धरावा.’ तार या 
शब्िाची वनरुवक्त :– जो तारतो झकवा तरंगववतो, तो तार. ॥७०॥  

 
णिधा मवद्र-गणतः । अशं-परा, वयास-परा अपरवयास-परा चेणत । 
मवद्रस्त्िशंपरो नास्स्त वयासौ तु िौ व्यिस्स्थतौ । 
गावधार-वयास-णलिे तु दृष्टमाषधभसेिनम् (पाठभेद-दृष्टमृषभ-)॥७१॥ 
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मंद्र-गणत तीन प्रकारची आहे., अंशापयंत, न्यासापयंत झकवा त्याच्या पुढच्या स्वरापयंत. 
 
मंद्र (गवत ही) अंशाच्या पुढे असत नाही. (म्हिून मंद्र सप्तकातील) अंश हाच (जावत आवि राग 

याचंा) मंद्र स्वर समजावा. झकवा न्यास स्वर अथवा त्याच्या खालचा स्वर मंद्रगतीसाठी घ्यावा. (कारि 
केव्हा केव्हा) गाधंार स्वर न्यास असता ऋर्षभापयंत मंद्र गवत घेतलेली विसून येते. ॥७१॥  

 
अ. भा.- आता मंद्रववधी सागंतात- णिधा मवद्रगणतः इ. मद ह्या धातूचा अथण आनंवित होिे, मि 

होिे, अथमाणत नम्रत्वामुळे लवलत तो मन्द्र. मध्य सप्तकात जो स्वर अंश असतो तेथपयंत मंद्र सप्तकात जाव े
झकवा न्यास स्वरापयंत जाव.े (वयासपरा इ.) या वाक्यात एक ‘ पर ’ शब्ि लुप्त आहे. म्हिजे न्यासस्वराचा 
जो पर त्याचावह जो पर , असा अथण घ्यावा. ह्यावहपेक्षा कमी स्वर घेण्याची अनुज्ञा झकवा कामचार आहे, हे 
िशणववण्यासाठी ‘पर’ शब्िाची योजना केली आहे. (शकंा :–) तर मग र्षाड्जी जातीत मंद्र धैवताचा प्रयोग 
कसा केला जातो? (मंद्र) र्षड्जापयंत प्रयोग (करण्याची रीत) का नाही? (वनराकरि) येथे पूिण मंद्र सप्तक 
असताही कामचारामुळे मंद्रप्रयोग धैवतापयंतच केला जातो. र्षाड्जीचा ग्रहन्यासरूप र्षड्ज हा (मुळात) मंद्र 
सप्तकाचा असा नसतो, तर मध्यसप्तकगत असतो. तो मध्यसप्तगत असल्यामुळे येथे वनयम सावंगतला आहे 
की, मंद्रगतीत तो मंद्र घ्यावा. अथमाणत हे वचन र्षाड्जी जातीच्या बाबतीत समजू नये; कारि त्या जातीत 
वतन्ही स्थानातं र्षड्ज ऐकावयास येतच असतो. (या ववर्षयाची स्पष्टता करण्यासाठी) कावरका सागंतात :– 
मवद्रस्त्िशंात्परो नास्स्त इ. ह्या वनयमाप्रमािे नैर्षािी जातीत वास्तववक वनर्षाि मंद्र घ्यावयास पावहजे, पि 
तसा तो (घेतलेला) विसत नाही, (म्हिून) अंशग्रहस्वर मध्य सप्तकात असता मंद्रगवत िोन प्रकारे होश 
शकते म्हिजे मंद्रन्यास तरी घ्यावा झकवा त्याच्या पुढचा स्वर तरी घ्यावा. प्रचारातील उिाहरिे ध्यानात 
घेशन ह्या ववर्षयाची व्यवस्था करण्याच्या हेतूने (मंद्र-गवतववर्षयक वरील) वनयम सावंगतला आहे. त्याप्रमािे 
(ज्या जातीत) गाधंार न्यास आहे, तेथे ‘न्यासपर’ ह्या वनयमाने गाधंारापयंत मंद्रगवत वसध्ि होते. (शकंा :–
) तर मग पुन्हा (आिखी वनयम) का सागंतात? (वनराकरि :–) त्याचे कारि आहे. ते असे सागंतात :– 
(लङघनं हृ्यषभस्याणप तच्च मवद्रगतं स्मृतम् । (श्लो. १३३) हा ववर्षय व्यवस्स्थत (= वनयमबध्ि) आहे, 
वशवाय त्याला ववकल्पवह आहे, तो (येथे या वाक्याने) समजाववला आहे. तर हे, वचन मुनींनी ज्ञातेपिानेच 
येथे घातले आहे. वास्तववक हे वचन गान्धवमाणबाबत असल्यामुळे पूवीच वसध्ि झाले आहे, त्यामुळे यात िोर्ष 
नाही. या वाक्यातील तु शब्ि वनश्चयाथी आहे. (व्यवस्स्थतौ म्हिजे) अवस्स्थत असलेले असा अथण. ॥७१॥  

 
अथ न्यास एकझवशवत-संख्यः। अड्ग- समाप्तौ न्यासः। तव्ििपन्यासो ह्यङ्ग-मध्ये र्षट्पञ्चाशत्संख्यः । 
यथा –  
 
न्यासोऽङ्ग-समाप्तौ स चैकववशवंत- संख्यस्तथा। र्षट्पञ्चाशत्संख्योऽपन्यासो ऽङ्ग- मध्ये भवते् ॥७२॥  
 
आता वयास; त्याचंी संख्या एकवीस आहे. न्यास स्वर हा (जातीच्या) अंगाच्या समाप्तीस असतो. 

त्याचप्रमािे अपवयास स्वर हा (जातीच्या) अंगाच्या मध्यात असतो. त्याचंी संख्या ्पन्न आहे. (एतवद्वर्षयक 
एक श्लोक) असा आहे :– 

  
अंगसमाप्तीत न्यास हे एकूि एकवीस आहेत. अंगमध्यात अपन्यास एकूि ्पन्न आहेत ॥७२॥  
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अ.भा.- आता न्यासाचंी संख्या लक्षिासवहत सागंतात :– वयास एकविशणतसंख्य :– इ. 
र्षड्जमध्यमा जातीचे न्यास िोन, कैवशकीचे तीन व बाकी उरलेल्या जातींचे न्यास सोळा आहेत. जातीच्या 
शरीराची (बंविशीची) समावप्त करण्याचा स्वर तो न्यास. याची वनरुवक्त, ज्या स्वराने प्रयोग सोडला 
(=संपववला) जातो, तो न्यास अशी आहे. पुढे अपन्यासाची व्याख्या िेतात :– तित् इ. अपन्यासवह 
समाप्तीचा स्वर आहे, तर मग न्यासापासून त्याचा वेगळेपिा तो कोिता? सागंतात :– अिमध्ये इ. 
अवान्तर समाप्तीच्या प्रसंगी, हा अथण. दणत्तलाचायांनीणह असेच सावंगतले आहे :– णिदारीमध्यगस्तथा इ. 
(ि-६०) र्षड्जग्रामात र्षड्जमध्यमेचे अपन्यास सात असतात; र्षड्जोिीच्यवचेे िोन व बाकी पाचाचें प्रत्येकी 
तीन वमळून चोवीस होतात. बाकीचे मध्यमग्रामातील जातींचे आहेत. याप्रमािे अपन्यासाचे स्वरूप, अनुष्टुभ् 
वृिाचा एक प्रकार ववताननामक वृि, त्याने सागंतात. वयासोऽिसमाप्तौ सः इ. ॥७२॥ 

  
संवयास- णिवयासािप्यि-मध्य एि । अणनयत-त्िाच्च बहुत्िणमणत । 
ति प्रथमणिदारी-मध्ये वयास-स्िरः प्रयुक्तस्तु । 
णििदन-शीलं मुक्त्िा संवयासः सोऽ णभधातव्यः । 
कृत्िा पदािसाने णिवयासात्काणप णिवयासः ॥७३॥ 

  
संवयास ि णिवयास िोन्ही अंगमध्यातच असतात. ते अवनयत असल्यामुळे बहुसंख्य समजाव.े 
 
जेव्हा पवहल्या वविारीमध्ये अवववािी असा न्यास स्वर प्रयुक्त होतो, तेव्हा त्याला संन्यास हे नावं 

िेण्यात येते. (अवववािी असा) कोितावह स्वर पिाच्या अंती ठेवला जातो, तेव्हा त्याला ववन्यास 
(म्हितात). ॥७३॥  

 
अ.भा.-आता उदे्दशात विलेले नसतानावह अंशाच्या लक्षिाच्या संिभमाणच्या प्रसंगाने सागंतात :– 

संवयास णिवयासािप्यिमध्य एि इ. वविारीमध्ये असा अथण समजावा. संन्यास-ववन्यास हे अवनयत 
असल्यामुळे याचंी संख्या अमुकच असे कसे सागंता येईल? म्हिून म्हितात :– अणनयत्िाच्च बहुत्िम् इ. 
तरी पि अंश, न्यास व अपन्यास याचं्याप्रमािेच त्याचं्याबद्दलवह िरेक जातीच्या प्रयोगात वनयम आहेत, 
असा अथण समजावा. संन्यासाचे लक्षि सागंतात :– तत्र प्रथमवविारीमध्ये इ. = अंशाचा वववािी नसलेला 
असा स्वर पवहल्या वविारीच्या शवेटी योजला जातो, त्यावळेी त्याला संन्यास असे नाव विले जाते वनरुवक्त 
:– समीप असलेला न्यास तो संन्यास. कृत्िा पदािसाने इ. = अंशाचा संवािी झकवा अनुवािी असा 
कोिताही स्वर वविारीरूप पिाच्या अंती स्थापन केला जातो, तेव्हा त्याला ववन्यास ही संज्ञा विली जाते. 
॥७३॥ 

  
णिणिधमल्पत्ि ंलङघनादनभ्यासाच्च । ति षाडिौडुणितकारािामनंशाना ंच   
गीतावतरमागधमुपगताना ं
स्िरािामनभ्यासः लङघनादनभ्यासाद यथा जात्यल्पत्ि ंतिब्दहुत्ि ंच । तथा - 
अल्पत्िेऽथ बहुत्िे बलिदबलता णिणनशच्यादेि ।   
जाणतस्िरैस्तु णनत्य ंजात्यल्पत्ि ंणिणिधमेतत् ॥७४॥  

 
अल्पत्ि िोन प्रकारचे आहे. (स्वराच्या) लंघनाने होिारे व (स्वराच्या) अनभ्यासाने करण्यात 

येिारे. (त्याचा ववधी असा) र्षाडव व ओडव स्स्थतींमध्ये वर्मजत होिाऱ्या अनंश स्वराचंा, गीताच्या अंतरमागण 
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वक्रयेच्या द्वारे अनभ्यास (करण्यात येतो.) जातीमधले अल्पत्व ज्याप्रमािे लंघन व अनभ्यास असे िोन 
प्रकारचे आहे. त्याचप्रमािे बहुत्िणह िोन प्रकारचे आहे. (याबद्दलचा श्लोक) असा :–  

 
‘‘(जातीतील) वनबणल स्वराचें वनश्चतपिे व त्याच्या उलट बलवान स्वराचें बहुत्व असते व हे 

जावतस्वरानंी होिारे जातीचे अल्पत्व (आवि बहुत्व) वनत्य िोन प्रकारचे असते.’’ ॥७४॥ 
 
अ.भा.- ह्याप्रमािे अपन्यासाची पवरवर्मतत रूपे िोन- संन्यास व ववन्यास, त्याचंी लक्षिे सागंनू 

आता अंशाच्या ववर्षयाला धरून अल्पत्व या ववर्षयाचे (िोन्ही) प्रकारानंी लक्षि कथन करतात. णिणिधम् 
इ.लंघन म्हिजे स्वराला (केवळ) स्पशण करून त्याच्यावर न थाबंता िुसऱ्या स्वरावर जािे. (या वक्रयेमुळे 
पवहल्या) स्वराचे अप्रधानीकरि केले जाते. (हा अल्पत्वाचा पवहला प्रकार होय.) ........ एखाद्या स्वराची 
पुन्हा पुन्हा आवृवि न करिे, याला अनभ्यास म्हितात. (हा अल्पत्वाचा िुसरा प्रकार होय.) (स्वराला) 
वज्यण करिे म्हिजे लंघन (असा कोिी अथण करतात तो) खोटा आहे. अल्पत्वाचा अथण जर वज्यण असा केला 
तर मग र्षाडव-ओडवाचा ववधी व अल्पत्व ह्या िोन्हींत काहीच फरक राहिार नाही. उिाहरिाथण :– 
नंियंती जातीत पंचम हा अंश असतो, त्याचा संवािी ऋर्षभ. त्याचे लंघनत्व योग्य आहे. पि तो पंचम या 
अंशाचा संवािी असल्याकारिाने त्याचा लोप करिे योग्य (होिार) नाही. ह्याच कारिामुळे संवािी 
स्वराच्या योगाने (जातीचे) र्षाडव-ओडव प्रकार होण्यास जी आपवि िाखववली आहे, ती लंघन व 
अनभ्यास याचं्या आधारे िाखववलेली नाही. ति षाडिौडुणितकारािाम् इ. स्वराची लोप्यावस्था पूिणरूपाने 
िाखवावयाची असते, त्यावळेी त्या स्वराचे बाहुल्याने लंघन करावयाचे असते. याच बाबतीत क्ववचत 
अनभ्यासवह करावयाचा असतो. जे स्वर (जातीत) पयमाणयाशं नसतात आवि ते ज्यावळेी अंतरमागमाणत प्रयुक्त 
होतात, त्यावळेी त्याचंा अनभ्यास केला जातो. उिाहरिाथण :– र्षाड्जी जातीचे ऋर्षभ व वनर्षाि हे पयमाणयाशं 
(आहेत, त्याचंा अंतरमागण प्रयोगाने अनभ्यास करण्यात येतो.) अशा स्वराचें क्ववचत लंघनवह करण्यात येते. 
ते गीताच्या ग्रह व संवािी स्वराचें स्थान सोडून (स्वराचं्या) योगाच्या गतीमुळे होिाऱ्या न्यासाच्या 
समूहामध्ये होते (?) (अशा प्रकारे करण्यात येिारे) अंतरमागणि हे अंतरमागमाणचे लक्षि समजाव.े यथाजावत 
इ. = अंश नसिारा स्वरवह क्ववचत अल्प नसतो. (म्हिजे त्याचे एखाद्या जातीत बहुत्वही होते.) 
उिाहरिाथण :– काममाणखी जातीत (अंश नसलेल्या) गाधंाराची सवण स्वराशंी संगवत होते व अशातऱ्हेने 
अंतरमागमाणने बहुत्वयुक्त असा त्याचा प्रयोग होतो. त्याबद्दलचा वनयम पुढे - ‘गान्धारस्य ववशरेे्षि सवणतो गमनं 
भवते् २८•१३६) हा सागंण्यात येिारच आहे. 

 
आता बहुत्व सागंतात :– अल्पत्ि ंतििहुत्िम् इ. या वाक्यात ‘ लक्षयवत ’ हा शरे्ष शब्ि समजावा. 

(हे बहुत्व कसे जािावयाचे ते आता) सागंतात :– बलिदबलितोर्विपयाये अबल म्हिजे अल्प, त्याचा 
ववपयणय म्हिजे बलवान. बहुत्वामुळे (बलवान स्वराचे) लक्षि जािले जाते. म्हिूनच म्हितात :– 
जाणतस्िरैस्तु णनत्यम् इ. = जावतगत अल्पत्वाप्रमािेच बहुत्ववह िोन प्रकारचे असते. जातीचे पयमाणयाशं व 
संवािी स्वर यानंी बहुत्व हे लवक्षत होते. त्यामुळे अलंघन व अभ्यास या िोन उपायानंी अशा स्वराचें बहुत्व 
सावंगतले आहे. ॥७४॥  

 
सिाराशं-बल-स्थानामल्पत्िे दुबधलासुच । 
वयासश्चावतरमागधशच् जातीना ंव्यणक्तकारकः ॥७५॥  
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षट्स्िरं षाडणितं चतुदधशणिधं सप्तचत्िावरशत्प्रकारं पूिोक्तणिधानं यथाजात्यशंप्रकारणमणत। 
पच्चस्िरमौडुणितं णिजे्ञय ंदशणिधं प्रयोगजै्ञः । 
णिशंत्प्रकारणिणहतं पूिोकं्त लक्षिं चास्य ॥७६॥  

 
बलवान पयमाणयाशं स्वराचें (बहुत्व) व िुबणल स्वराचें अल्पत्व यामुंळे (वनरवनराळ्या स्वरावंर) होिारा 

न्यास आवि अंतरमागण (ह्या िोन वक्रया) जातींचे व्यवक्तत्व वनममाणि करतात. ॥७५॥ (जातींचे) सहा स्वरी 
र्षाडववत रूप चौिा प्रकारचे असून त्याचे वभन्न वभन्न प्रकार सिेसाळीस एवढे होतात. हे पूवी सावंगतलेल्या 
रीतीप्रमािे त्या त्या जातीच्या अंशाच्या प्रकाराप्रमािे समजाव.े  

 
पाच स्वराचें ओडव रूप प्रयोग-जािकारानंी िशववध जािाव.े त्याचे तीस प्रकार होतात. त्याची 

लक्षिेवह पूवी सावंगतलीच आहेत. ॥७६॥  
 
अ.भा.- या प्रमािे अल्पत्व-बहुत्वाचा उपयोग िाखवनू प्रसंगवशात् आता त्याचंा िुसरावह एक 

उपयोग सागंतात :– सशच्ाराशंबलस्थानाम् इ. संचाराने अथमाणत पयमाणयाने होिारे जे अंश (पयमाणयाशं) 
त्याचं्या आधाराने जातींचा न्यासान्तरमागण हा (जातींच्या) स्वरूपाचा अवभव्यंजक होतो, िुसऱ्या कोित्याही 
रीतीने न्यासान्तरमागमाणचा उपयोग होश शकत नाही. अल्पत्व े = अल्पत्व ववर्षयाचे स्वर म्हिजे लोप्य व 
अनंश स्वर; त्याचं्या बाबतीत ज्या िुबणल झकवा हीनबल जाती असतात, त्याचेंवह स्वरूप प्रकट करण्यास (= 
‘स्वरीभववत’) न्यासान्तरमागण हा साधनरूप होतो, िुसऱ्या कशासाठी नाही. ‘‘सवणत्र प्रधान असलेल्या 
अंतरमागमाणच्या स्वरूपाचा लाभ अल्पत्वबहुत्वावशवाय होतच नाही असे मानिारे टीकाकार या (७५ व्या) 
श्लोकाची व्याख्या अंतरमागमाणच्या लक्षिाने करतात, ती अशी- च = हेतुिशणक. अन्तरमागणस्तु जातीनाम् इ. 
अन्तरमागण हा जातींचा व्यवक्तकारक असून अल्पत्व-बहुत्वजीवी हे त्याचे लक्षि आहे. सच्चाराशं इ. = संचार 
अथमाणत अंशस्वर व अनुवािी स्वर हे मुख्य समूहात असतात, त्यामुळे म्हिजे संवािी स्वराचं्या बलविेमुळे 
(त्याचें बहुत्व होते), आवि अल्पत्ि ेदुबधलासु = अल्पस्वराचं्या िुबणलतेमुळे त्याचें उल्लंघन करण्यात येशन 
(अंश व संवािी या बलवान स्वरावंर) न्यास केला जातो. ही वक्रया म्हिजेच अंतरमागण होय. त्या कारिाने 
स्वराचें अल्पत्व बहुत्व सागंाव ेलागते.’’ 

 
िुसरे टीकाकार अथण करतात :– ‘‘ ही जावत या िुबणलस्वरानंी व या बलवान स्वरानंी युक्त आहे, हे 

न्यास व अन्तरमागण हया िोघामुंळे समजते आवि पयमाणयाशंाच्या बहुत्वाचा प्रयोग न्यासान्तरमागमाणच्या जोरावर 
होतो.’’ ॥७५॥  

 
र्षाडवाचे लक्षि पूवी सावंगतले होते, तरी पि जातींचे लक्षििशक सागंण्याच्या प्रसंगाचा 

समतोलपिा ठेवण्यासाठी (= ‘प्रसङ्गशय्यावैर्षम्यशान्तये’) पुन्हा सागंतात :– र्षट्स्वरं षाडिम् इ. = 
‘चतुदधशजाणतणिधाः’ म्हिजे (र्षाडव-औडुव) चौिा जातींचे (अंशापवाि) प्रकार. चार जाती पूिण 
असल्यामुळे त्याचं्यात ह्या गोष्टीचा अभाव आहे. सप्तचत्िावरशत्प्रकारम् इ. = सवण (जातींचे एकूि) अंश 
ते्रसष्ट., अथमाणत त्यातून (चार) जातींचे (नश अंश) बािम्न केले असता (ते्रसष्ट ही संख्या होते.) (यात 
पुन्हा) अपवाि सात आहेत, त्याववर्षयी सागंतात :– जात्यशंप्रकारम् इ. जातींच्या अंशस्वराचं्या आधाराने 
जो अपवािववधी सावंगतला आहे, तो लाग ूकेला असता (= ‘अवतक्रमेि’) होिारे जातींचे प्रकार (ते असे 
:–) अंशाचंी एकूि संख्या ते्रसष्ट; त्यातून वनत्यपूिण जातीचे नश अंश बाि करावयाचे. त्यातूनही पुन्हा वनत्य 
र्षाडव जातीचे बारा अंश वजा कराव.े असे केल्यावर बेचाळीस अंश वशल्लक राहतात. पुन्हा त्यातुन 
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औडुववततेला अपवाि करिारे बारा अंश काढून टाकले म्हिजे तीस अंश वशल्लक राहतात. हीच गोष्ट 
सागंतात :– पूवोक्त लक्षिंचास्य इ. ॥७६॥ 

 
षट्स्िरस्य प्रयोगोऽस्स्त तथा पिस्िरस्यच 
चतुःस्िरप्रयोगोऽणप ह्यिकृष्टधु्रिास्स्िह ॥७७॥  
 
िैग्राणमकीिा ंजातीना ंसिासामणप णनत्यशः । 
अशंाणस्त्रषणष्टर्विजै्ञयास्तेषा ंचैिाशंिद ग्रहाः ॥७८॥  

 
(जातींचे) सहा स्वराचें व पाच स्वराचें प्रयोग हे (वर सावंगतल्याप्रमािे) होतातच, परंतु अिकृष्ट 

धु्रिाचं्या गायनात (फक्त) चार स्वराचंा प्रयोगवह करण्यात येतो. ॥७७॥  
 
िोन्ही ग्रामातंील सवण जातींचे नेहमी एकूि ते्रसष्ट अंश जािाव.े त्याचें ग्रह हेवह अंशाप्रमािेच 

(समजाव.े) ॥७८॥  
 
अ.भा.- आता वर सावंगतलेल्या ववर्षयाच्या व्यवतवरक्त धु्रवाचें आिखी काही वैवशष्ट्ट्य असते, पि 

गाधंवमाणत त्याचा अभाव असतो. (त्याचा खुलासा करण्यासाठी) सागंतात :–  
 
षट्स्िरस्य प्रयोगोऽस्स्त तथा पिस्िरस्यच इ. = तथा हा शब्ि समुच्चय या अथी व उत्पिीच्या 

झकवा मयमाणिेच्या अथी योवजला आहे. ह्या शब्िाने सुचववतात की, संपूिण जातीप्रमािेच (प्रकार रूपाने) 
सहास्वरी (म्हिजे र्षाडव) व पाचस्वरी (म्हिजे औडुव) हे प्रयोग करावयाचे असतात. अस्स्त इ. हा ववर्षय 
सागंतात. इह = हे जे नाट्योपयोगी असे धु्रवागान आहे, त्यात चार स्वरी प्रयोगवह होतो. अवप शब्िाने 
सूवचत करतात की पूवोक्त ववववध प्रकार (संपूिण र्षाडव व औडुव) याचंा प्रयोग तर होतोच, पि वशवाय 
चारस्वरी गायनाचा प्रयोगवह होतो. तो कोठे करावयाचा? तर तेच सागंतात :–  

 
अिकृष्टासु :– गुरूप्राय (= गुरूअक्षरे जास्त असलेल्या) व करुि रसाला उपयुक्त अशा धु्रवामंध्ये 

(हा चार स्वराचंा प्रयोग केला जातो.) ॥७७॥  
 
पुढे, जातींचे ग्रह व अंश याचंी संख्या सागंण्यासाठी जातींचे ववभाग (ग्राम) वनर्मिष्ट करतात :– 

िैग्राणमकीिा ंजातीनाम् इत्यािी. ॥७८॥  
 

अशं ग्रहणमदानी िक्ष्यामः । ति 
मध्यमोदीच्यिायास्तु नवदयवत्यास्तथैि च । 
तथा गावधारपिम्याः पिमोंऽशो ग्रहस्तथा ॥७९॥  
 
धैित्याश्च तथा ह्यंशौ णिजे्ञयौ धैितषधभौ ॥  
पिम्याश्च तथा जे्ञयौ ग्रहाशंौ पिमषधभौ ॥८०॥  
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गावधारोदीच्यिायास्तु ग्रहाशंी षड्जमध्यमौ । 
आषधभ्याश्च ग्रहा अशंा धैितषधभसप्तमाः ॥८१॥  
 
गावधारशच् णनषादशच् ह्याषधभश्च तथापरः । 
णनषाणदवयास्त्रयो हे्यते ग्रहा अशंाशच्कीर्वतताः ॥८२॥ 
  
षड्ज-पिम-गावधारैणस्त्रणभरेि प्रकीर्वतता । 
अशंग्रधहैस्तथा चैि णिजे्ञया पड्जकैणशकी ॥८३॥  
 
षड्जशच् मध्यमश्चैि णनषादो धैिस्तथा । 
षड्जोदीच्यितीजातेग्रधहा अशंाशच् कीर्वतताः ॥८४॥  
 
पिमश्चाषधभश्चैि णनषादो धैितस्तथा । 
कामाख्या बुधैरंशा ग्रहाशच् धणरकीर्वतताः ॥८५॥  
 
गावधारशच्ाषधभशचै्ि पिमोऽथ णनषादिान् । 
चत्िारोंऽशा भिवत्यावधू्रया ग्रहाश्चैि तथैि णह ॥८६॥  
 
षड्जशच्ाथषधभशचै्ि मध्यमः पिमस्तथा । 
मध्यमाया ग्रहा जे्ञया अशंाशचै्ि सधैिताः ॥८७॥  
 
णनषाद-षड्ज-गावधार-मध्यमाः पिमस्तथा । 
गावधारी-रक्तगावधायोग्रधहा अशंा प्रकीर्वतताः ॥८८॥  
 
षाड्जी धैित-गावधार-षड्ज-मध्यम-पिमैः 
ग्रहैरंशैशच् णिजे्ञया णिकृता स्िर-योगतः ॥८९॥  
 
कैणशक्याश्चाषधभं णहत्िा ग्रहाशंाःषट स्िराः स्मृताः । 
सप्तस्िरग्रहाशंा तु णिजे्ञया षड्जमध्यमा ॥९०॥  
 
एते णिषणष्टर्विजे्ञयाः सिास्िि तु जाणतषु । 
अशंिच्च ग्रहास्तासा ंसिासामेि णनत्यशः ॥९१॥  
 

(जातींचे) अंश व ग्रह आता सागंतो, ते येिे प्रमािे :–  
 
मध्यमोिीच्यवा, नंियंती व गान्धारपचंमी या जातीचा अंश व ग्रह स्वर पंचम हा आहे. ॥७९॥ धैवतीचे 

अंश (व ग्रह) ऋर्षभ आवि धैवत हे जािाव.े ॥८०॥  
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गाधंारोिीच्यवा जातीचे ग्रह व अंश र्षड्ज व मध्यम हे आहेत आवि आर्षणभीचे ग्रह व अंश धैवत, 
ऋर्षभ, व वनर्षाि हे होत. ॥८१॥  

 
वनर्षाविनीचे ग्रह व अंश गाधंार, वनर्षाि आवि ऋर्षभ हे तीन स्वर सावंगतले आहेत. ॥८२॥  
 
र्षड्जकैवशकी (वजच्यात) र्षड्ज, पञ्चम व गाधंार हे तीन ग्रह व अंश सावंगतलेले आहेत अशी 

जािावी. ॥ ८३ ॥  
 
र्षड्ज, मध्यम, वनर्षाि तसेच धैवत हे (चार स्वर) र्षड्जोिीच्यवती जातीचे ग्रह व अंश सावंगतलेले 

आहेत. ॥८४॥  
 
काममाणरवीचे, पंचम, ऋर्षभ, वनर्षाि तसेच धैवत (हे चार स्वर) ज्ञात्यानंी अंश व ग्रह सावंगतले 

आहेत. ॥८५॥  
 
आन्ध्रीचे अंश तसेच ग्रह चार असून ते गाधंार, ऋर्षभ, पंचम आवि वनर्षाि असे आहेत. ॥८६॥  
 
मध्यमा जातीचे ग्रह व अंश र्षड्ज, ऋर्षभ, मध्यम तसेच पंचम आवि धैवत (हे पाच स्वर) आहेत. 

॥८७॥  
 
गान्धारी व रक्तगाधंारी ह्या िोन्ही जातींचे अंश व ग्रह वनर्षाि, र्षड्ज, गाधंार, मध्यम तसेच पंचम (हे 

पाच स्वर) सावंगतले आहेत. ॥८८॥  
 
र्षाड्जी जातीचे ग्रह व अंश र्षड्ज, गाधंार, मध्यम, पंचम आवि धैवत (हे पाच) जािाव.े 

(अंशाखेरीज अन्य) स्वर ग्रह बनतो तेव्हा (र्षाड्जी वगैरे जाती) ववकृत होतात. ॥८९॥  
 
ऋर्षभ सोडून बाकीचे सहा स्वर (म्हिजे र्षड्ज, गाधंार, मध्यम, पंचम, धैवत आवि वनर्षाि) हे 

कैवशकीचे ग्रह व अंश सावंगतले आहेत. (र्षड्जावि) सातवह स्वर ग्रह व अंश असलेली र्षड्जमध्यमा 
जािावी. ॥९०॥  

ह्याप्रमािे सवण जातींचे वमळून एकूि हे ते्रसष्ट अंश जािाव.े 
 
त्या सवण (जातींचे) ग्रह हे नेहमी अंशाप्रमािे (जािाव)े ॥९१॥ 
 
अ.भा.-आता ग्रामववभागाचंा क्रम सोडून (केवळ अंशाविकाचं्या) संख्येच्या अनुलक्षून जातींची 

एकापासून सातपयंत अंशव्यवस्था सागंतात. (ती अशी :–) तीन जातींमध्ये एक-एक अंश आहे. तीन 
जातींचे अंश िोन-िोन. पुन्हा तीन अंशवाल्या जाती तीन व चार अंश असलेल्या तीन (त्याचप्रमािे) पाच 
अंशवाल्या जाती चार असून सहा अंश असलेल्या जाती एक व सात अंशवाली जावत एक आहे. ह्याप्रमािे 
जातींच्या एकूि अंशाचंी संख्या ते्रसष्ट आहे. 
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[स्पष्टीकरि = उपरोक्त कथनानुसार िोन्ही ग्रामातंील १८ जातींच्या अंशाचंी एकूि संख्या 
पुढीलप्रमािे होते :– एक अंशवाल्या जाती तीन = ३×१ = ३ अंश, िोन अंशवाल्या जाती तीन = ३×२ = ६ 
अंश. तीन अंशवाल्या तीन = ३×३ = ९, तीन जातींचे अंश प्रत्येकी चार = ३×४ = १२ अंश.  

 
चार जातींचे प्रत्येकी अंश पाच पाच = ४×५ = २० अंश; एक जावत सहा अंश असलेली = १×६ = 

६ अंश व सात अंशवाली जावत एक = १×७ = ७ अंश. याप्रमािे सवण जातीचे वमळून 
३+६+९+१२+२०+६+७ = ६३ एकूि] (िरेक जातीचे) जे अंश असतात तेच ग्रह (समजाव)े मात्र 
वनयमाला एकच अपवाि आहे. तो असा :– नंियंती जातीत (उपरोक्त वनयमानुसार) अंश स्वर (पंचम हा) 
ग्रह असावयास पावहजे होता, पि वतची लक्षिे सावंगतली आहेत, त्यात वतचा ग्रह स्वर गान्धार असल्याचे 
म्हटले आहे, म्हिून एवढा एक ववकल्प समजावा. परंतु अंशाचेच ग्रहत्व मुनींनी सावंगतले असल्यामुळे तोच 
वनयम मुख्य समजावा. (ग्रहत्वाचा हा वनयम मोडून) सवंािी झकवा वववािी स्वरापंकैी एखािा स्वर जेव्हा 
(कोित्याही जातीचा) ग्रह स्वर केला जातो, तेव्हा त्या जातीचे ववकृतत्व होते असे समजाव.े (म्हिजे त्या 
जातीचा तो ववकृत प्रकार समजावा.) हीच गोष्ट स्पष्ट करतात :– ववकृता स्वरयोगतः ग्रह-ववकार (म्हिजे 
अंशाखेरीज अन्य स्वर ग्रह होिे ही ववकृवत) सवणच जातींना असते :– सवमाणस्वत्र. ॥७९-९१॥  

 
सिासामेि जातींना णिजाणतस्तु गिः स्मृतः । 
ते च सप्त गिा जे्ञया िधधमानस्िरा बुधैः ॥९२॥  
 
एकस्िरो णिस्िरशच् णिस्िरश्च चतुः स्िरः । 
पिस्िरशच्तुधा स्यादेकधा सप्तषट्स्िरौ ॥९३॥  

 
सवणच जातींचे, तीन जातींच्या आधारावर सात वगण सावंगतले आहेत. ते ज्ञात्यानंी (क्रमाक्रमाने) 

स्वर वाढत जािारे असे जािाव े॥९२॥  
 
(ते असे :–) एक स्वरी, िोन स्वरी, तीन स्वरी, चार स्वरी, चार प्रकारचे पाच स्वरी, आवि एक 

प्रकार असिारे सहा स्वरी व सात स्वरी ॥९३॥  
 
अ.भा. (मागे िशणववल्याप्रमािे) जातींच्या अंशववभागाचें प्रयत्नपूवणक ज्ञान होण्यासाठी मुख्या संख्या 

ववभाग संवक्षप्तात सागंतात :– सिासोमि जातींना णिजाणतस्तु गिः इ. गि म्हिजे समूह, ते सवण जातींचे 
(पुढे िाखववल्याप्रमािे) तीन जातींच्या आधाराने करावयाचे आहेत. परंतु येथे शकंा अशी की, समूह हा 
कोित्या तरी एका (जातीला) अनुलक्षून करावयाचा असतो, त्यामुळे (तीन जातींचा आधार घेशन) समूह 
करण्यात काय अथण आहे? (या शकेंचे उिर िेण्यासाठी) सागंतात :– तेच सप्तगिा जे्ञया िधधमान स्िराः इ. 
अथमाणत एकस्वर अंश असलेल्या जातींच्या स्वराचंा एक गि या प्रमािे सात स्वर अंश असलेल्या (जातींच्या 
गिापंयंत गि जािाव.े) या रीतीने अंशाच्या संख्येप्रमािे (गिाचं्या) ववभागाचंी योजना सावंगतली गेली 
आहे. (शकंा :–) जर तीन जातींच्या आधारावर सात गि करावयाचे आहेत, तर जातींची संख्या एकवीस 
एवढी होइल. (उिर :–) ते असे (होिार) नाही, कारि एकूि जाती अठरा असल्याने पूवीच सावंगतले 
आहे :– जातयोऽष्टादशेत्येि ंब्रह्मिाणभणहतम् इ. (१.२.२८.२९) ह्याच गोष्टीचा अपवाि सागंण्यासाठी वत्रक 
म्हिजे तीन जातींचा ग्रह करून (जातींचे गि) सावंगतले आहेत. ॥९२॥  

 



 
 

अनुक्रमणिका 

आता तीन जातींच्या समूहीकरिाचा ववर्षय स्पष्ट करतात :– वत्रजावतक होतात असा अथण, त्यामुळे 
या (४×३) = १२ जाती होतील. येथे एका स्वरापासून चार स्वरापंयंत अशाचंी संख्या समजावी. ह्या 
वनयमाला अपवाि सागंतात :– पिस्िराशच्तुधा स्यात् इ. या कथनानुसार पाच स्वरी गि चार जातींचा 
होतो. त्यामुळे मागच्या १२ व या चार वमळून १६ जाती झाल्या. पुढे एकधा वगैरे शब्िानंी सहा स्वरी व सात 
स्वरी अशा प्रकारे िोन गिाचं्या एकूि िोन जाती सागंतात. गि हे अंशस्वरावर आधावरत असल्यामुळे येथे 
एक जातीचा सुध्िा गि म्हिला आहे. तर याप्रमािे एकूि १८ जाती व त्याचे ६३ अंश गिून िाखववले 
आहेत. अंश हे ग्रह असल्यामुळे (त्याचंी संख्यावह तेवढीच होईल.) ॥९३॥  

 
एतदुकं्त मया त्िासा ंग्रहाशंपणरकल्पनम् । 
पुनश्चैि प्रिक्ष्याणम वयासापवयासयोगतः ॥९४॥  

 
ह्याप्रमािे ग्रहाशंाचंी कल्पना मी सावंगतली. आता जातींचे न्यास व अपन्यास स्वर आवि (इतर 

लक्षिाचें) योग यासह पुन्हा एकिा सागंतो. ॥९४॥  
 
अ.भा.- ह्या कथनाचा उपसहंार करतात :– एिदुकं्त मया.... 
 
पुनश्चैि प्रिक्ष्याणम वयासापवयासयोगतः ॥ ह्याचा साराशं असा की, जातींचे अंश व ग्रह हे सागंून 

झाले. आता पुढे न्यास व अपन्यास, त्याचप्रमािे जातीच्या िहा लक्षिापंैकी र्षाडव ओडव वगैरे बाकीची जी 
लक्षिे जी पूवी सावंगतलेली नाहीत, ती प्रत्येक जातीची सागंावयाची आहेत. ‘न्यासापन्यासयोगतः’ हा 
न्यास, अपन्यास व योग असा द्वन्द्व समास आहे. ‘योग’ शब्िाने असे समजवायाचे की अंशाग्रहाचा ववर्षय 
एकिा स्पष्ट केला असला तरी, (प्रत्येक जातीचे सववस्तर विणन करताना) ग्रहाशंाचंा पुनः उल्लेख 
करावयाचा आहे. त्यामुळेच जातींचे स्वरूप स्पष्टपिे समजिे शक्य होईल, हे तात्पयण. अंशाच्या अपेके्षनेच 
प्रायः अन्य (न्यासाविकाचं्या) लक्षिाचंा बोध होतो, असे जरी असले तरी, जातीची सवण लक्षिे एकाच 
वठकािी सावंगतली तर प्रत्येक जातीचे स्वरूप ववशरे्ष स्पष्ट होशन समजववण्यास सोपे होईल, (हे उघड 
आहे) ............. झकवा जातींचे गायन हे दृष्ट म्हिजे ऐवहक व अदृष्ट म्हिजे पारलौवकक कायमाणथण = 
संगीतासाठी व गानं्धवमाणसाठी) उपयुक्त आहे, (हे आम्ही मागे स्पष्ट केलेच आहे). अन्यमताने अशंग्रहलक्षिम् 
इ. असा या श्लोकाचा पाठ मानला जातो. ॥९४॥  

 
पिाशंा तु भिेत्षाड्जी णनषादषधभिर्वजता । 
अपवयासो भिेदि गावधारः पिमस्तथा ॥९५॥  
 
वयासश्चाि भिेत् षड्जो लोप्यः सप्तम एिच । 
षड्जगावधारसिारः षड्जधैितयोस्तया ॥९६॥  
 
षाडिं सप्तमापेतमल्पौ िै सप्तमषधभौ । 
गावधारस्य च बाहुल्य ंत्िि कायं प्रयोकृ्तणभः ॥९७॥  

 
ऋर्षभ व वनर्षाि हे सोडून बाकीचे पाच स्वर र्षाड्जी जातीचे अंश असतात; आवि गाधंार व पंचम हे 

वतच्यात अपन्यास असतात. ॥९५॥ 



 
 

अनुक्रमणिका 

वहच्यात र्षड्ज न्यास असतो व वनर्षाि हा वज्यण स्वर असतो. आवि र्षड्ज व गाधंार तसेच र्षड्ज व 
धैवत याचंी परस्पर संगवत असते. ॥९६॥  

 
ह्या जातीत वनर्षाि व ऋर्षभ याचें अल्पत्व असून, वनर्षाि वर्मजत झाल्यामुळे वतचे र्षाडव रूप (तयार 

होते). प्रयोगकत्यमाणने वहच्यात गाधंाराचे बाहुल्य करावयाचे असते. ॥९७॥ 
  
अ.भा.- र्षाड्जीचे लक्षि सागंतात :– पञ्चाशंा इ. म्हिजे स ग म प ध हे अंश आवि ग प हे (िोन) 

अपन्यास असून स हा न्यास होय. वनर्षाि वज्यण होतो, तेव्हा र्षाडव स्वरूप होते. स व ग ह्याचंा, त्याचप्रमािे 
स व ध ह्याचंा अन्योन्य संचार होतो. गाधंार अवतबहुल असल्यामुळे वािी असल्यासारखा वाटतो. ह्याच 
कारिाने ऋर्षभाचे वववावित्व समजाव.े ह्या जातीत ऋर्षभ (व वनर्षाि) अंश होत नाहीत, अथमाणत अनंश 
असतात. व वनर्षािाच्या लोप्यत्वामुळे (र्षड्व अवस्थेत तो स्वर लोप पावत असल्यामुळे) तोवह अनंश बनतो. 
र्षाड्जीच्या संपूिण अवस्थेत वनर्षाि वज्यण होत नाही, ही गोष्ट उघड होत असल्यामुळे मुनींनी ती स्वमुखाने 
सावंगतली नाही. ह्या जातीच्या सवण प्रकारातंील अंशाचंी गिना केली असता ते एकूि चौिा भरतात. ते 
ह्याप्रमािे :– ह्या जातीच्या शुध्ि भेिाचें अंश पाच, ववकृत भेिाचें पाच, र्षाडव भेिाचें अंश चार, कारि 
गान्धार स्वर जेव्हा अंश होतो तेव्हा (त्याचा संवािी असल्यामुळे) वनर्षाि हा वज्यण होश शकत नाही, त्यामुळे 
येथे हा अपवाि समजावा. लोप्य स्वरामुळे बाकीचे स्वर अशं आहेत हे आपोआपच स्पष्ट होते. ह्या वनयमाचं्या 
आधारे ह्या जातीचे अंशावि ववभाग पाळले जाशन आसावरत इत्यािी गीते, मंत्र, व स्तोते्र, यज्ञ वगैरे प्रसंगी 
गावयली जात असता गान्धवणफल प्राप्त होते; तथावप ह्या जातीच्या स्वराचं्या गायनाने एकाद्याला 
संगीतानंिाचीवह प्राप्ती होश शकते, असे पाहण्यात येते. ‘सकृत्प्रयुक्ताऽवपवह नन्ियन्ती’ इ. असे (नंियंती 
जातीबद्दल म्हटले आहे, ते (धार्ममक फलाचे) प्राधान्य िशणववण्यासाठी होय. (अनेक प्रकारचे) ववशरे्ष ताल 
सोडून केवळ सामान्य अशा चच्चत्पटुावि तालात वार्मतक मागमाणने लोकातं जावतगान प्रवसध्ि आहे, म्हिून 
जातींचे चच्चत्पटुावि ताल सावंगतले आहेत, तो ववकल्प समजू नये. (वशवाय या तालाचंा) चतुष्ट्कल वगैरे 
भेिानंी जो कलापात ववधी (तालप्रकरिात) सावंगतला आहे, तो योग्य असूनवह लौवकतात तसा प्रचवलत 
नाही. (गाण्याच्या दृष्टीने) स्वरभागाचे प्राधान्य असल्यामुळे ब्रह्मप्रोक्त संस्कृत प्राकृत (गीताचंी स्वरबद्व रूपे 
प्रचारात आहेत. अशा गीतातं स्वरभागाबरोबरच वववशष्ट) तालभागाचें प्राधान्य असते. (अथमाणतच गीत हे 
स्वरबद्व व तालबद्व असते.) याबद्दल म्हटले आहे :– वधणमानप्रयोक्तारो यास्यस्न्त वशवकेतनम् ॥ इ. (म्हिजे 
“वधणमान गीताचंा प्रयोग करिारे शकंाराच्या स्थानाला जातात.”) ते (प्राचीन गीताचें) श्ेष्ठत्व 
िाखववण्यासाठी समजाव.े जातींच्या (वनरवनराळ्या) अंशापासून (उत्पन्न झालेली) शुद्ध वभन्न इत्यािी 
ग्रामरागातं रचलेली त्रोटक वगैरे गीते प्रवसध्िच आहेत. मुख्यतः जातींच्या अंशावर आधावरत व गीवत राग, 
आवि ताल यानंी बद्ध असे संस्कृत शब्ि (अथमाणत गीते) ही सवण गाधंार संगीतात अन्तभूणत असून त्याचसाठी 
उपयुक्त आहेत. अशा प्रकारची गीतक, वधणमान वगैरे (गीते) पूवी (गाधंवण संगीतात) प्रचवलत होती, एवढे 
वववचेन येथे पुरे आहे. ॥९५-९७॥  

 
आषधभ्यामृषभस्त्िंशो णनषादो धैितस्तथा । 
एत एि ह्यपवयासा वयासश्चाप्यषृभः स्मृतः । 
षट्पिस्िरता चाि षड्जपिमयोर्विना ॥९८॥  

 



 
 

अनुक्रमणिका 

आर्षणभी जातीचे अंश ऋर्षभ, वनर्षाि तसेच धैवत हे असून अपन्यास पि तेच असतात, आवि ऋर्षभ 
हा न्यास सावंगतला आहे. र्षड्ज वज्यण होतो तेव्हा वहचे र्षाडव आवि र्षड्ज-पंचम वर्मजत झाल्याने ओडव रूप 
होते. ॥९८॥  

 
अ.भा.- आता आर्षणभीचे लक्षि सागंतात :– आषधभ्याम् इ. वर, ध, वन हे आर्षणभीचे अंश, वर, ध वन हेच 

अपन्यास आवि ऋर्षभ स्वर हा न्यास होय. र्षड्ज वज्यण होतो, तेव्हा र्षाडव आवि र्षड्ज व पंचम वज्यण 
होतात, तेव्हा ह्या जातीचे औडुववत रूप होते. स-ध व वर-ग याचंी संगवत (वहच्यात) असते. आर्षणभीत कोिी 
पंचम स्वराचें लंघन सागंतात. ह्या जातीची पूिमाणवस्था असते, तेव्हा र्षड्ज, गाधंार व पंचम हे अल्पत्व 
पावतात. अथमाणत याचंा प्रयोग अल्प होतो. तसेच औडुव रूप असते तेव्हा गान्धार व मध्यम याचें अल्पत्व 
असते. आर्षणभी जातीचे एकून अंश बारा होतात. मूच् ण्ना पंचमावि व ताल चच्चत्पटु असून ह्या जातीचा 
वववनयोग बहुधा नैष्ट्क्रावमकी धु्रवा गाण्यासाठी करण्यात येतो. ॥९८॥  

 
धैित्या ंधैितो वयासस्त्िंशािृषभधैितौ। 
अपवयासा भिवत्यि धैिताषधभमध्यमाः ॥९९॥  
 
षड्जपिमहीनं तु पािस्ियं णिधीयते 
पिमेन णिना चैि षाडि ंपणरकीर्वततम् ॥१००॥  
आरोणहिौ च तौ कायौ लङघनीयौ तथैि च । 
णनषादश्चषधभश्चैि गावधारो बलिासं्तथा ॥१०१॥  

 
धैवती जातीचा न्यास धैवत व अंश ऋर्षभ-धैवत हे होत. ऋर्षभ मध्यम व धैवत हे स्वर वहच्यात 

अपन्यास असतात. ॥९९॥  
 
(या जातीचे) ओडव रूप र्षड्ज व पंचम वज्यण झाल्याने होते. आवि (एकटा) पंचम वज्यण झाल्याने 

र्षाडव रूप सावंगतले आहे. ॥१००॥  
 
ते (र्षड्ज व पंचम हे स्वर) आरोही घ्यावयाचे असून लंघनीयवह आहेत. (वहच्यात) वनर्षाि, ऋर्षभ 

व गाधंार हे स्वर बलवान असतात. ॥१०१॥  
 
अ.भा.- आता धैवती जातीचे विणन करतात. :– ‘धैित्याम् . इत्यावि. धैवती जातीचे अंश ऋर्षभ व 

धैवत हे होत. ववकृत अवस्थेमध्ये वर, ध, म हे अपन्यास असतात. ह्या जातीचा न्यास स्वर धैवत हा आहे. 
पंचमाचा लोप होतो तेव्हा र्षाडव व र्षड्ज-पंचमाचा लोप झाल्याने औडुव रूप होते. संपूिण अवस्थेत आरोही 
विमाणत पंचम व र्षड्ज याचें लंघन करण्यात येते. या स्वराचं्या लोप्यत्वाच्या वनयमामुळे लंघन आपोआप 
वसध्ि होते, तथावप ही गोष्ट स्पष्ट करण्याकवरता येथे पुन्हा सावंगतली आहे. ह्या जातीचे एकूि अंश आठ 
होतात, ते याप्रमािे :– संपूिण भेिाच्या शुध्ि व ववकृत अवस्थाचें िोन-िोन व र्षाडव-ओडव अवस्थाचें िोन-
िोन. ॥ ९९-१०१॥  

 
णनषाणदवया ंणनषादोंऽशो सगावधारषधभस्तथा । 
एत एि ह्यपवयासा वयासश्िैिाि सप्तमः ॥ १०२॥  
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धैित्या इि कतधव्ये षाडिौडुणिते तथा । 
तद्धच्च लङघनीयौ तु बलिवतौ तथैि च ॥ १०३॥  
 
अशंास्तु षड्जकैणशक्याः षड्जगावधारपिमाः । 
अपवयासा भिवत्यि षड्जपिमसप्तमाः ॥ १०४॥  
 
गावंधारशच् भिेववयासो हैनस्ियं न चाि तु । 
दौबधल्य ंचाि कतधव्य ंमध्यमस्याषधभस्य च ॥ १०५॥  

 
[धैवतस्य१८ वनर्षािस्य वकवञ्चिावधक्यवमष्ट्यते ।] 
 
नैषादी जातीचे अंश, ऋर्षभ, गाधंार व वनर्षाि हे असून अपन्यासवह तेच आहेत. वहचा न्यास वनर्षाि 

हा स्वर आहे. ॥ १०२॥  
  
र्षाडव-ओडव, लंघनीय स्वर व बलवान स्वर हे धैवतीप्रमािेच योजाव.े ॥१०३॥ 
  
षड्जकैणशकी जातीचे अंश र्षड्ज, गान्धार व पंचम हे असून, अपन्यास र्षड्ज, पंचम व वनर्षाि हे 

असतात. ॥१०४॥  
 
वहच्यात न्यास स्वर गाधंार असून, कोितावह स्वर वज्यण होत नाही. ऋर्षभ व मध्यम हे स्वर या 

जातीत िुबणल असतात. ॥१०५॥  
 
[धैवत आवि वनर्षाि याचें झकवचत् आवधक्य मानले आहे.] 
 
अ.भा.- नैर्षािी जातीचे विणन करतात :– णनषाणदवयाम् इ. नैर्षािी जातीचे अंश वर ग वन हे असून 

तेच अपन्यास असतात. वहचा न्यास वनर्षाि असून र्षाडव-ओडव भेि धैवती जातीप्रमािे समजाव.े अथमाणत 
पंचम वज्यण झाल्याने र्षाडव व र्षड्ज-पंचमाचंा लोप झाल्याने ओडव रूप होते. र्षड्ज व पंचम हे स्वर 
(आरोहात) लंघनीय (अल्पतर) असतात. हेच अनंश (स,प) अवरोहात ' अल्प (अनंशावबहुलौ घ्यावयाचे 
असतात. नैर्षािीचे एकूि अंश बारा होतात, ते असे :– संपूिण शुध्ि भेिाचे तीन, संपूिण ववकृत भेिाचे तीन, 
र्षाडव भेिाचे तीन व औडुव भेिाचे तीन याप्रमािे बारा होतात. ॥१०२,१०३॥  

 
षड्कैणशक्याः इ. :– (र्षड्जकैवशकीचे) स, ग, प हे अंश स, प, वन हे अपन्यास व गाधंार हा न्यास 

होय. ही जावत वनत्यपूिण आहे, ऋर्षभ व मध्यम हे अनंश असल्यामुळे त्याचें िौबणल्य वसध्ि आहे, तथापी पुन्हा 
तेच दृढीकरिासाठी सावंगतले आहे. ह्या जातीत धैवत व वनर्षाि या स्वराचें झकवचत आवधक्य असते. ह्या 
जातीचा शुध्ि प्रकार नाही. (र्षाडव-ओडव भेिवह नाहीत.) त्यामुळे वहचे एकूि अंश तीन होतात.॥ 
१०४,१०५॥  

 
षड्जशच् मध्यमश्चैि णनषादो धैितस्तथा । 
स्युःषड्जोदीच्यिाशंास्तु वयासश्चैि तु मध्यमः ॥ १०६॥  
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अपवयासो भित्यस्या धैितः षड्ज एिच । 
परस्पराशंगमनणमष्टतश्च णिधीयते ॥१०७॥  
 
षाट्स्ियधमृषभापेतं कायं गावधिधिेणदणभः । 
पिमाषधभहीनं तु पािस्ियं तु ति िै ॥१०८॥  
 
षड्जश्िाप्यषृभश्चैि गावधारशच् बली भिेत् । 
गावधारस्य च बाहुल्य ंमवद्रस्थाने णिधीयते ॥१०९॥  

 
र्षड्जोिीच्यवती जातीचे अंश, र्षड्ज, मध्यम, धैवत व वनर्षाि हे असून न्यासस्वर मध्यम हा असतो. 

॥१०६॥  
 
वतचे अपन्यास र्षड्ज व धैवत हे असतात. अंश स्वराचंी इष्ट अशी परस्पर संगवत करावयाची असते. 

॥१०७॥  
 
ऋर्षभ वज्यण झाल्याने वहच्यात र्षाडव आवि ऋर्षभ-पंचम वज्यण करून ओडव रूप गाधंवण 

जािकारानंी योजावयाचे असते. ॥१०८॥  
 
(या जातीत) बलवान स्वर र्षड्ज, ऋर्षभ व गाधंार हे असतात; पैकी गाधंाराचे बाहुल्य मंद्रस्थानात 

योजायचे असते. ॥१०९॥  
 
अ.भा.- षड्जोदीच्यिा ... षड्जशच् इत्यावि :– र्षड्जोिीच्यवा ह्या जातीचे अंश स,म,वन,ध हे 

होत. धैवत व र्षड्ज हे वहचे अपन्यास आवि मध्यम हा न्यास असतो. अंशाचंी परस्पर संगवत होते. ऋर्षभाचा 
लोप झाल्याने र्षाडव भेि होतो. ऋर्षभ व पंचम याचं्या लोपामुळे औडुव रूप होते. र्षड्जग्रामात ऋर्षभ हा 
धैवताचा संवािी असल्यामुळे धैवत अंश केला असता ऋर्षभाचा लोप होश शकत नाही. (अथमाणत अशा वळेी 
या जातीचे र्षाडव रूप होत नाही.) ह्या जातीत स, वर, ग हे स्वर बवलष्ठ असतात. र्षड्ज हा अंशापैकी एक 
असल्याने त्याचे बलवान स्वरूप वसध्ि असूनवह आवधक्य िाखववण्यासाठी पुनरुवक्त केली आहे. 
(सावंगतलेल्या वनयमाप्रमािे) ऋर्षभाचे अत्यल्पत्व वसध्ि होते, याचा वनरे्षध करण्यासाठी (येथे ऋर्षभ हा ही 
बलवान स्वर असल्याचे म्हटले आहे.) ह्या जातीत गाधंाराचे बाहुल्य मंद्रस्थानात असते. ह्या जातीचे एकूि 
अंश अकरा होतात ते असे :– संपूिण भेिाचे चार, र्षाडव भेिाचे तीन, कारि धैवत अंश केला असता एका 
र्षाडव रूपाचा अपवाि होतो. (अशावळेी वहचे र्षाडव रूप होश शकत नाही); आवि औडुववत भेिाचे अंश 
चार. (ही जाती मुळातच वमश् असल्यामुळे) वहचा शुध्ि असा प्रकार नाही. 

 
वर र्षड्जकैवशकी जातीचे विणन आले आहे. वतच्या नावात ‘कैवशकीʼ शब्ि आहे. कैवशक या शब्िाची 

वनरुवक्त आम्ही पूवी सावंगतलीच आहे. कैवशकाच्या योगामुळे (= कैवशक स्वराचं्या प्रयोगामुळे या जातीला 
‘कैवशकीʼ ही संज्ञा प्राप्त होते. (र्षड्जोिीच्यवा या नावातील) ‘उिीच्यवाʼ शब्िाची व्युत्पवि कोिी अशी 
सागंतात :– ‘उिीच्याःʼ म्हिजे वजचा अवधक प्रयोग करिारे लोक उिरेकडील असतात, ती उिीच्याः 
(‘वाʼ प्रत्ययावरून असा अथण वनघेल.) वास्न्त = गच््स्न्त (म्हिजे जातात.) उिरेकडेच (ववशरे्षतः =) 
आढळण्यात येते. (म्हिून उिीच्य-वा). ज्या गीताचंा (रागाचंा) प्रचार अमुक एका प्रिेशात बाहुल्याने 
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विसून येतो, त्या प्रिेशाचे नावं त्या गीतानंा (रागानंा) उवचत्वाच्या दृष्टीने ठेववले जाते, (अशी रूवढ 
आहे.)उिा.- राग टक्क, मालवपंचम, गौडी, मालवी, काम्भोजी वगैरे. ॥१०६-१०७॥  

 
सिेंऽशाः षड्जमध्यायामपवयासास्तथैि च । 
षड्जशच् मध्यमश्चाणप वयासौ कायौ प्रयोकृ्तणभः ॥११०॥  
 
गावधारसप्तमापेतं पािस्ियं णिधीयते । 
षाडिं सप्तमापेतं कायध चाि प्रयोगतः ॥१११॥  
 
सिधस्िरािा ंसिार इष्टतस्तु णिधीयते, 
षड्जग्रामाणश्रता हे्यता णिजे्ञयाः सप्त जातयः ॥११२॥  

 
षड्जमध्यमा जातीचे अंश सवण म्हिजे सातवह स्वर असतात. तसेच अपन्यासवह तेच असतात. 

प्रयोगकत्यांनी र्षड्ज व मध्यम हे स्वर न्यास म्हिून योजाव.े ॥११०॥  
 
गाधंार व वनर्षाि वज्यण करून वहच्यात ओडव रूप योवजले जाते व वनर्षाि वज्यण करून प्रयोगानुसार 

र्षाडव रूप योवजले जाते. ॥१११॥  
 
इच््ेनुसार सवण स्वराचंी परस्पर संगवत योवजले जाते. याप्रमािे ह्या र्षड्जग्रामातील सात जाती 

जािाव्या ॥११२॥  
 
अ.भा. :– ......... र्षड्जमध्यमा सवेऽशाः र्षड्जमध्यमायाम् इ. :–  
 
र्षड्जमध्यमा जातीचे अंश सात व तेवढेच अपन्यास समजाव.े र्षड्ज व मध्यम हे वहचे न्यास होत. 

वनर्षािाचा लोप होशन वहचे र्षाडव रूप बनते आवि गाधंार वनर्षाि वज्यण झाल्याने औडुव रूप होते. जेव्हा 
(वनर्षािाखेरीज) अन्य स्वर अंश होतात तेव्हा या जातीत वनर्षािाचा प्रयोग फार थोडा होतो. या जातीत 
स्वराचंा संचार (=स्वरसंगवत) यथेष्ट होते. ह्या जातीच्या सवण प्रकाराचं्या एकूि अंशाचंी गिना केली असता 
त्याचंी संख्या सतरा होते, ती अशी :– संपूिण भेिाचे अंश सात; र्षाडव भेिाचें अंश स्वर पाच व औडुव 
प्रकाराचें पाच; कारि गाधंार-वनर्षािाचं्या संवावित्वाचा अपवाि बाधक होतो. (र्षाडव प्रकारात सहा अंश 
होश शकत नाहीत.) या ववर्षयाचा उपसंहार करतात :– र्षड्जग्रामाश्याः सप्त. इ. ॥११०-११२॥  

 
अतः परं प्रिक्ष्याणम मध्यमग्रामसंश्रयाः । 
गावधायाः पि एिाशंा धैितषधभिर्वजताः ॥ ११३॥  
 
षड्जशच् पिमशचै्ि ह्मपवयासौ प्रकीर्वततौ । 
गावधारशच् भिेववयासः षाडि चषधभं णिना ॥ ११४॥  
 
धैितषधभयोहीनं तथा चौडुणितं भिेत् । 
लङघनीयौ च तौ णनत्यमाषधभादै्धितं ब्रजेत् । 
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णिणहतस्स्त्िणत गावधायाः स्िरवयासाशंगोचरः ॥११५॥  
 
यानंतर आता मध्यमग्रामातील (जाती) सागंतो :– गाधंारी जातीचे अंश धैवत व ऋर्षभ सोडून 

(बाकीचे) पाच स्वरच आहेत. ॥११३॥  
 
र्षड्ज व पंचम हे वहचे अपन्यास सावंगतले आहेत. वहचा न्यास गाधंार असतो व ऋर्षभ वज्यण 

झाल्याने र्षाडव रूप होते. ॥११४॥  
 
तसेच धैवत व ऋर्षभ वज्यण झाल्याने वहचे ओडव रूप बनते. हे िोन्ही स्वर लंघनीय आहेत. 
 
(वहच्यात) सिोवित ऋर्षभावरून धैवताला जाव.े गाधंारीच्या बाबतीत (बाकीच्या स्वराचंी) संगवत 

न्यासस्वराशी व अंशस्वराशी करावयाची असते. ॥११५॥  
 
अ.भा.- पुढे िुसऱ्या ववर्षयाचा (मध्यमग्रावमक जातींच्या विणनाचा) प्रारंभ करतात. अतः परम् इ. 

येथे गंधारी जातीचे विणन असे आहे :– गावधायां इ. या विणनाप्रमािे ह्या जातीचे अंश स, ग, म, प, वन हे 
होतात; स, प हे अपन्यास व गाधंार हा न्यास असतो. वहचे र्षाडव रूप ऋर्षभ वज्यण केल्याने होते. आवि 
औडुव रूप ऋर्षभ-धैवत वज्यण केल्याने होते. (औडुव रूप करण्यासाठी ऋर्षभाबरोबर पंचम वज्यण करता येत 
नाही कारि) मध्यमग्रामात पंचम हा स्वर अलोप्य असतो. ऋर्षभ-धैवताचें लंघन करण्यात येते. 
पूिमाणवस्थेमध्ये ऋर्षभावरून धैवतावर जावयाचे असते. बाकींच्या स्वराचंा संचार न्यास स्वराच्या व 
अंशस्वराच्या संबधाने समजावा. या बाबतीतील वनयम असा सावंगतला आहे :–  

 
स्िरवयासाशंगोचरः या वाक्याचा अथण-स्वराचंा न्यास (= ववश्ास्न्त) अंशावरून (= ‘अंशगोचरःʼ) 

समजण्यात यावा. असा अन्य ववद्वान करतात. पि असा वनयम सागंिे म्हिजे वनयम न सागंण्यासारखे 
आहे. ह्या जातीच्या सवण भेिाचें वमळून पंधरा अंश होतात. ते असे :– शुध्ि-संपूिण भेिाचें अंश पाच; ववकृत 
संपूिण भेिाचें अंश पाच; र्षाडव प्रकाराचें चार, कारि पंचमाचा अपवाि येतो. (= पंचम अंश असता र्षाडव 
रूप होत नाही.) गाधंार अंश करण्यात येतो तेव्हाच या जातीचे औडुव रूप होते. अन्य स्वर अंश केले 
जातात, तेव्हा औडुव रूपाला अपवाि होतो. (औडव रूप होत नाही.) त्यामुळे या जातीच्या औडुव रूपाचा 
अंश एकच असतो. वमळून सवण भेिाचें अंश एकूि पंधरा होतात. ॥११३-११५॥  

 
लक्षिं रक्तगावधाया गावधाया एि यत्स्मृतम् । 
धैितो बलिानि दोबाल्य ंतस्य लोपतः ॥ ११६॥  
 
गावधारषड्जयोशच्ाि सिारशच्ाषधभाणिना । 
अपवयासस्तथा चैि मध्यमस्तु णिधीयते ॥११७॥  
 
गावधारोदीच्यिाशंौ तु णिजे्ञयौ षड्जमध्यमौ । 
पािस्ियध न चैिाि षाट्स्ियधमृषभं णिना ॥११८॥  
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कायधश्चावतरमागधशच् वयासोपवयास एि च । 
षड्जोदीच्यितीित्त ुति१९ सिधणिणधः स्मृतः ॥ ११९॥  

 
रक्तगाधंारीचे लक्षि जे गाधंारीचे सावंगतले तेच (होय). वहच्यात धैवत बलवान आहे; (तथावप 

र्षाडव-ओडव अवस्थेत) त्याचा लोप होत असल्यामुळे (त्यावळेी) तो िुबणल समजावा.॥११६॥  
 
(मधला) ऋर्षभ सोडून र्षड्ज व गाधंार याचंी संगवत करावयाची असते. वहचा अपन्यास मध्यम स्वर 

सावंगतला आहे. ॥११७॥  
 
गाधंारोदीच्यिा जातीचे र्षडज व मध्यम हे अंश जािाव.े वहच्यात ओडव रूप होत नाही. ऋर्षभ वज्यण 

झाल्याने वहचे र्षाङव रूप होते. अंतरमागण व न्यासापन्यास (आवि अल्पत्व बहुत्व आवि वनयम) ही सवण 
योजना र्षड्जोिीच्यवतीप्रमािे सावंगतली आहे. ॥११८-११९॥  

 
अ.भा.- रक्तगाधंारी जातीचे लक्षि सागंतात-लक्षिं रक्तगावधायाः इ.= वहचे अंश स,ग,म,प,वन हे 

होत. वर वज्यण होण्याने र्षाडव आवि वर-ध वज्यण झाल्यामुळे अन्य म्हिजे औडव रूप तयार होते. तर मग 
(गाधंारीपेक्षा) वहचे ववशरे्ष लक्षि ते कोिते? तेच पुढे सागंतात :– धैितो बलिानि इ. धैवताचे लोप्यत्व 
असल्यामुळे तो स्वर वास्तववक िुबणल असावयास पावहजे, पि तसे नसून उलट तो बलवान असतो. ह्या 
जातीत ऋर्षभ स्वराचे लंघन करून (=ऋर्षभाला सोडून िेशन) र्षड्ज व गाधंार यानंा वनकट आिण्यात 
येते, अथमाणत त्याचें वमलन करण्यात येते. ह्या जातीचा अपन्यास स्वर मध्यम आहे. वहचे एकूि अंश बारा 
आहेत, ते याप्रमािे :– संपूिण भेिाचें पाच; र्षाडव भेिाचें चार, कारि (अलोप्य असल्याने) पंचमाचा अपवाि 
होतो; औडुव भेिाचें तीन, कारि औडुववत रूप होण्याला र्षड्ज व मध्यम या िोन स्वराचंा अपवाि येतो. 
॥११६-११७॥  

 
आता गाधंारोिीच्यवचेे (लक्षि सागंतात) :– गावधारोदीच्यिाशंौ इ. वहचे स व म हे िोन अंश 

असतात. ऋर्षभ वज्यण होतो तेव्हा र्षाडव रूप होते. वहचे औडुव रूप होत नाही. बाकीचे वनयम र्षड्जोिीच्यवा 
जातीच्या प्रमािे समजाव.े अंश स्वराचंी परस्पराशंी सगंवत झाल्याने अंतरमागण होतो. स आवि ध हे वहचे 
अपन्यास असतात. अंशरूप र्षड्जाचा प्रयोग अवतशय होतो. ह्या जातीत ऋर्षभ लोप्य आहे, तथावप 
पूिमाणवस्थेमध्ये त्याचा अल्प प्रयोग करण्यात येतो. मंद्रस्थानात गाधंाराचा प्रयोग फार होतो. हे सवण वनयम 
गं्रथावरून समजावयाचे आहेत. ह्या जातीचे एकूि अंश चार आहेत; संपूिण भेिाचे िोन व र्षाडव भेिाचे िोन. 
॥११८-११९॥  

 
मध्यमाया भिवत्यशंा णिनागावधारसप्तमौ । 
एत एि ह्मपवयासा वयासश्चैि तु मध्यमः ॥१२०॥  
 
गावधारसप्तमापेतं पािस्ियं णिधीयते । 
षाडिं चाप्यगावधारं कतधव्य ंतु प्रयोगतः ॥१२१॥  
 
षड्जमध्यमयोश्चाि कायं बाहुल्यमेि णह । 
गावधारलङघनं चाि कायं णनत्य ंप्रयोकृ्तणभः ॥१२२॥  
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मध्यमोदीच्यिा पूिा ह्यंश एकस्तु पिमः । 
शेषो णिणधस्तु कतधव्यो गावधारोदीच्यिा ंगतः ॥१२३॥  

 
गाधंार-वनर्षाि सोडून अन्य पाच स्वर मध्यमा जातीचे अंश असतात व तेच अपन्यास असून न्यास 

मध्यम असतो. ॥१२०॥  
 
गाधंार व वनर्षाि वज्यण झाल्याने वहचे र्षाडव रूप योवजले जाते. प्रयोगानुसार वहचे र्षाडव रूप गाधंार 

वज्यण करून योजाव े॥१२१॥  
 
वहच्यात र्षड्ज व मध्यम याचें बाहुल्य योजाव े आवि प्रयोगकत्यांनी वहच्यात गाधंाराचे सिोवित 

लंघन करावयाचे असते. ॥१२२॥  
 
मध्यमोिीच्यवा जावत संपूिण असून पंचम हा वतचा एकच अंश आहे. बाकीची योजना गाधंारोिीच्यवा 

जातीप्रमािे करावी. ॥१२३॥  
 
अ.भा.- मध्यमाया भिवत्यशंा: इ. :– स, वर, म, प, ध हे मध्यमा जातीचे अंश आवि अपन्यास 

आहेत. मध्यम हा न्यास आहे. गाधंाराचा लोप झाल्यामुळे र्षाडव आवि गाधंार-वनर्षािाचं्या लोपामुळे औडुव 
रूप तयार होते. र्षड्ज व मध्यम हे पयमाणयाशं असल्यामुळे त्याचें बहुत्व वसध्ि आहे, परंतु बहुत्व फार असते हे 
िशणववण्यासाठीसाठी पुन्हा सावंगतले आहे. गाधंाराचे लोप्यत्व असल्यामुळे अल्पत्व असते अथमाणत ते 
पूिमाणवस्थेतवह असते. ह्या जातीचे एकूि अंश वीस होतात, ते असे :– शुध्ि भेिाचे अंश पाच, तेवढेच ववकृत, 
र्षाडव व ओडव भेिाचें प्रत्येकी समजाव.े ॥१२०-१२२॥  

 
मध्यमोिीच्यवा जातीचा अंश पंचम हा असतो. ही जावत वनत्यपूिण आहे. वहचे अपन्यास र्षड्ज व 

धैवत असून, वहच्यात गाधंार व मध्यम याचें बाहुल्य असते. न्यासस्वर मध्यम हा होय. बाकीचे वनयम 
गान्धोरोिीच्यवा जातीच्या प्रमािे समजाव.े वहची अंशसंख्या एक ही आहे. ॥१२३॥  

 
िािंशािथ पिम्यामृषभः पिमस्तथा । 
सऋणनषा२० दािपवयासौ वयासश्चैि तु पिमः ॥१२४॥  
 
मध्यमाित्त ुकतधव्ये षाडिौडुणिते तथा । 
दौबधल्य ंचाि कतधव्य ंषड्जगावधारमध्यमैः ॥१२५॥  
 
कुयादप्यि सिारं पिमस्यषधभस्य च । 
गावधारगमनं चैि ंकायं त्िल्पं च सप्तमात् ॥ १२६॥  

 
पंचमी जातीत ऋर्षभ व पञ्चम हे िोन अंश असतात. ऋर्षभ व वनर्षाि हे अपन्यास असून पंचम हा 

न्यास असतो. ॥१२४॥  
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वहची र्षाडव व ओडव रूपे मध्यमा जातीप्रमािे करावी. तसेच वहच्यात र्षड्ज, गाधंार व मध्यम हे 
स्वर िुबणल ठेवायचे असतात. ॥१२५॥  

 
वहच्यात पंचम व ऋर्षभ याचंी संगावत योजावी व वनर्षािापासून अल्प असे गाधंाराला जाव.े ॥१२६॥  
 
अ.भा.- द्धािशंािथ पिम्याम इ. = पंचमी जातीचे ऋर्षभ व पंचम हे अंश असून ऋर्षभ व वनर्षाि हे 

अपन्यास असतात. पंचम हा न्यास असतो. ॥१२४॥  
 
मध्यमा जातीच्या प्रमािे म्हिजे गाधंार वर्मजत झाल्याने र्षाडव आवि गाधंार व वनर्षाि हे वज्यण 

केल्याने औडुव रूप होते. ही गोष्ट ‘मध्यामाविु̓  ह्या शरे्ष शब्िानंी व्यक्त करण्यात आली आहे. र्षड्ज व मध्यम 
हे स्वर ह्या जातीत अनंश असल्यामुळे तसेच गाधंाराचे लोप्यत्व असल्यामुळे ह्या वतन्ही स्वराचें अल्पत्व 
(आपोआपच) वसध्ि होते, तथावप ह्या स्वराचें अल्पतरत्व िशमाणवण्यासाठी दौबधल्य चाि कतधव्यम् इत्यावि 
वचन गं्रथात आले आहे. ॥१२५॥  

 
ह्या जातीत ऋर्षभ व मध्यम ह्या स्वराचंी अन्योन्य संगवत असते. वनर्षािापासून गाधंारगमन म्हिजे 

पूिमाणवस्थेत वनर्षािावरून गाधंार स्वरावर गमन करण्यात येते. परंतु ते पवरवमत असते. ह्या जातीचे एकूि 
अंश पाच होतात, ते असे-शुध्ि संपूिण भेिाचे िोन; र्षाडव भेिाचे िोन; व औडुववताचा एक, कारि ऋर्षभ 
अंश असता गाधंार व वनर्षाि वज्यण होत नाहीत. ॥१२६॥  

 
अथ गावधारपिम्याः पिमोंऽशः प्रकीर्वततः । 
तारगत्या तु षड्जोऽणप कदाणचिाणतितधते ॥१२७॥  
 
ऋषभः पिमशचै्ि ह्यपवयासौ प्रकीर्वततौ । 
वयासश्चैि तु गावधारः सा च पूिधस्िरा सदा । 
पिम्या यश्च गावधायाः सिारः स णिधीयते ॥१२८॥  
 
पिमश्चाषधभश्चैि गावधारोऽथ णनषादिान् । 
चत्िारोंऽशा भिवत्याव्यामपवयासास्त एि णह ॥१२९॥  
 
गावधारशच् भिेववयासः षड्जापेतं तु षाडिम् । 
गावधाराषधभयोश्चाणप सशच्ारस्तु परस्परम् ॥१३०॥  
 
सप्तमस्य च ष्स्य वयासो गत्यनुपूिधशः । 
षड्जस्य लङघन चाि नास्स्त चौडुणितं सदा ॥१३१॥  

 
गाधंारपंचमी या जातीचा अंश पंचम हा सावंगतला आहे. ह्या जातीची तारगवत (तार-) र्षड्जाच्या 

पलीकडे केव्हावह असत नाही. ॥१२७॥  
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वहचे अपन्यास ऋर्षभ व पंचम हे सावंगतले आहेत व न्यास गाधंार (म्हटला आहे.) ही जाती नेहमी 
संपूिण असते. पंचमी व गाधंारी ह्या जातींत जी स्वरसंगवत असते ती वहच्यात यावजली जाते. ॥१२८॥  

 
आंध्री जातीचे अंश ऋर्षभ, गाधंार, पंचम आवि वनर्षाि हे चार स्वर असतात व तेच अपन्यासही 

असतात. ॥१२९॥  
 
(वहच्यात) गाधंार न्यास असतो. र्षड्ज वज्यण झाल्याने वहचे र्षाडव रूप होते. गाधंार व ऋर्षभ याचंी 

परस्पर संगवत (वहच्यात) असते. ॥१३०॥  
 
स्वरगगतीच्या अनुसार धैवत व वनर्षाि या स्वरावंर न्यास होत असतो. वहच्यात र्षड्जाचे लंघन 

करावयाचे असते. (वहच्यात) ओडव रूप कधीही होत नाही. ॥१३१॥  
 
अ.भा.-गाधंारपंचमी जातीचा अंश पंचम, अपन्यास ऋर्षभ व पंचम आवि न्यासस्वर गाधंार हा 

असतो. ही जाती वनत्यपूिण असते. (‘पञ्चम्याश्च गान्धायमाणः सञ्चारःʼ) = गाधंारी व पंचमी या िोन्ही जातींत 
होिारी स्वरसंगवत या जातीत करावयाची असते.) गाधंारी जातीत ऋर्षभावरून धैवतावर संचार होतो. 
पंचमी जातीत मध्यम व ऋर्षभ याचंी संगवत होते आवि वनर्षािावरून गाधंारावर गमन करावयाचे असते. ह्या 
िोन्ही प्रकारच्या संगवत या जातीत होतात. वहचा अंश फक्त एकच असतो. ॥१२७-१२८॥  

 
पिमश्च .. इ.- आंध्री जातीचे अंश वर,ग,प,वन हे असतात. अपन्यासवह हेच स्वर होतात. गाधंार 

हा या जातीचा न्यासस्वर होय. र्षड्ज वज्यण केल्याने वहचे र्षाडव रूप होते. ह्या जातीचे औडव रूप होत 
नाही. ऋर्षभ-गाधंार ह्याचंी आवि धैवत-वनर्षाि ह्याचंी संगवत होते. वयासो गत्यनुपूिधशः ज्यावळेी जो अंश 
प्रधानभतू असेल, त्यावळेी त्या अंशस्वरावरून न्यासगमन करावयाचे असते. म्हटले आहे की-‘अंशानुपूव्यमाण 
न्यासगमनम्ʼ (म्हिजे अंशाच्या अनुक्रमाने न्यासाला जावयाचे.) अन्य लोक (‘न्यासो गत्यनुपूवणशःʼ ह्या 
वाक्याचा अथण असा करतात :– ‘ज्या क्रमाने अंश स्वर सावंगतले गेले आहेत त्याच क्रमाने ते 
न्यासस्वरापयंत घ्यावयाचे असतात.’ ह्या जातीचे अंश आठ आहेत, संपूिण भेिाचे चार व र्षाडव भेिाचे चार. 
॥१२९-१३१॥  

 
नवदयवत्याः क्रमान् वयासापवयासाशंाः प्रकीर्वतताः । 
गावधारो मध्यमश्चैि पिमशचै्ि णनत्यशः ॥१३२॥  
 
षड्जो लोप्यश्च लङघ्यच्च नावध्रीसिरिं भिेत् । 
लङघनं हृ्यषभस्याणप तच्च मवद्रगतं स्मृतम् ॥१३३॥  
 
तारगत्या तु षड्जस्तु कदाणचिाणतितधते । 
गावधारो िा ग्रहः कायधस्तथा वयासश्च णनत्यशः ॥१३४॥ 

 
नंदयतंी जातीचा नेहमी अंश पंचम, अपन्यास मध्यम व न्यास गाधंार हा स्वर सावंगतला आहे. 

॥१३२॥  
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(र्षाडव रूपात) र्षड्ज हा स्वर वज्यण होतो. (ह्या जातीच्या संपूिण प्रकारात) र्षड्ज लंघनीय असतो; 
ऋर्षभाचेही लंघन करावयाचे असते पि ते मंद्रस्थानात सावंगतले आहे. (वहच्यात) स्वराचंी संगवत 
आंध्रीप्रमािे करावयाची नसते. ॥१३३॥ 

 
झकवा वहचा ग्रह नेहमी गाधंार तसेच तोच न्यास योजावा. वहची तारगवत (तार-) र्षड्जाच्या 

पलीकडे कधीवह जात नाही. ॥१३४॥  
 
अ.भा.- आता नंियंती (जातीचे लक्षि सागंतात) :– नन्ियन्त्या ंक्रमात् इ. = नंियंती जातीचा 

ग्रह व न्यास गाधंार आवि अपन्यास मध्यम सावंगतला आहे. ह्या जातीचा अंश पंचम असून तोच अपन्यास 
असतो असे नंतर म्हटले आहे. र्षड्ज वज्यण केल्याने वहचे र्षाडव रूप होते. र्षड्जाच्या लोप्यत्वामुळे त्याचे 
लंघनत्व वसध्ि होते. पुनरुक्तीमुळे र्षड्जाचे अल्पतरत्व असते असे समजावयाचे आहे. 

 
नावध्रीसिरिम् = गान्धारी व आर्षणभी वमळून आन्ध्री जावत बनते आवि आर्षणभी, गाधंारी व पंचमी 

याचं्या वमश्िाने नंियंती जावत उत्पन्न होते, असे वनरूपि संसगणज प्रकरिात करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
‘जावतवयस्यकारितुल्यत्वाद आन्ध्रीवत् संगवतः प्राप्ताʼ म्हिजे समान कारिामुळे वमत्र असलेल्या 
आंध्रजातीप्रमािे (नंियंतीत) स्वरसंगवत प्राप्त होते या म्हिण्याचे खंडन ‘नान्ध्रीसञ्चरिं भवते्ʼ ह्या वचनाने 
करतात. (कोित्यावह अन्य जातींच्या) जनक जाती समान असल्या तरी त्या त्या जन्य जातीची रंजकता 
वभन्न स्वरूपाची असल्यामुळे त्यातील स्वरसंगतीवह वनराळ्या पध्ितीने करावयाला पावहजे असे येथे 
सुचववतात. ऋषभस्य लङघनं मवद्रगतस्य इ. येथे धमी म्हिजे जावत, वतचा धमण म्हिजे स्वभावगुि. ह्या 
जातीत मंद्र स्थानातील ऋर्षभाचे लंघन सावंगतले आहे. हा (या जातीचा स्वभावगुि समजावा.) 

 
तारगत्या षड्जो नाणतितधते :– (ह्या जातीची तारस्थानातील स्वरगवत तार) र्षड्जाच्या पुढे होत 

नसते, अथमाणत तार र्षड्जाच्या पुढे जावयाचे नसते. (या वनयमाप्रमािे) त्याच्या पुढे वशरःस्थानातील सात 
स्वरानंा स्पशण करायचा नसतो असा अथण (समजावयाचा आहे.) अन्य ववद्वान (याचा असा अथण) सागंतात 
:– ह्या जातीत तार र्षड्जसुध्िा घ्यावयाचा (झकवा ओलाडंावयाचा) नसतो, त्याचा आरोह करावयाचा 
नसतो.' किावचत् इ. (या शब्िाने असे समजावयाचे की,) तारस्थानाबद्दलचा हा वनयम वैकस्ल्पक आहे. ह्या 
जातीच्या संपूिण भेिाचा एक व र्षाडव भेिाचा एक वमळून वहचे एकूि अंश िोन होत. ॥१३२-१३४॥  

 
कामारव्याः स्मृता ह्यंशा आषधभः पिमस्तथा । 
धैितशच् णनषादश्चाप्यपवयासास्त एि तु ॥१३५॥  
 
पिमश्च भिेवयासो हैनस्ियं न चाि तु ॥  
गावधारस्य णिशेषि सिधतो गमनं भिेत् ॥१३६॥  

 
काममाणरवी जातीचे अंश ऋर्षभ, पंचम, धैवत आवि वनर्षाि हे सावंगतले आहेत, अपन्यासवह तेच होत. 

॥१३५॥  
 
वहचा न्यास पंचम हा असतो व ह्या जातीत वज्यण स्वर नसतो. (वहच्यात) गाधंार स्वराची संगवत 

ववशरे्षकरून इतर सवण स्वराशंी होते. ॥१३६॥  
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अ.भा.- कामारव्याः इ. काममाणरवी जातीचे वर,प,ध,वन हे अंश व तेच अपन्यास असून पंचम हा न्यास 
असतो. ही जावत वनत्यपूिण आहे. ववशरेे्षि इ. वहचे बाकीचे म्हिजे अंश नसलेले हे अथमाणत थोडेच (म्हिजे 
तीनच) आहेत. ह्या जातीत ववशरे्षतः गाधंार स्वराचंी सवण स्वराशंी यथाशवक्त संगवत करावयाची असते. 
ववशावखलाचायांनी (हा वनयम) असा सावंगतला आहे :– “ह्या जातीचे अनंश स्वर बहुल असतात व त्याची 
ववशरे्षतः गाधंार स्वराशी संगवत (= गमन) होते.” ह्या जातीचे सपूंिण भेिाचे चार अंश होतात; (अथमाणत वहचे 
एकूि अंश एवढेच आहेत.) ॥१३५-१३६॥  

 
कैणशक्यास्तु तथा ह्यंशा : सिे चैिाषधभं णिना । 
एत एि ह्मपवयासा वयासौ गावधारसप्तमौ ॥१३७॥  
 
धैितेंऽश ेणनषादे च वयासः पिम इष्ट्यते । 
अपवयासः कदाणचत्त ुऋषभोऽणप णिधीयते ॥१३८॥  
 
आषधभे षाडिं चाि धैितषधभिर्वजतम् । 
तथा चौडुणितं कुयाद बणलनौ चावत्यपिमौ ॥१३९॥  
 
दौबधल्यमृषभस्याि लङघनं च णिशेषतः । 
अशंित्कस्ल्पतशच्ावयःै षाडिे तु णिधीयते । 
षड्जमध्यािदिाणप सिारस्तु भिेणदह ॥१४०॥  

 
कैवशकी जातीचे अंश ऋर्षभाखेरीज बाकीचे सवण स्वर (म्हिजे स,ग,म,प,ध,वन) असून अपन्यासवह 

तेच होत. वहचे न्यासस्वर गाधंार व वनर्षाि हे आहेत. ॥१३७॥  
 
धैवत आवि वनर्षाि हे स्वर अंश असता पंचमस्वर हा न्यास मानला आहे. पि केव्हा ऋर्षभवह 

अपन्यास म्हिून योजला जातो. ॥१३८॥  
 
वहच्यात ऋर्षभ वज्यण झाल्याने र्षाडव तसेच ऋर्षभ- धैवतं वज्यण करून औडुववत रूप कराव.े (या 

जातीत) वनर्षाि व पंचम हे स्वर बलवान असतात. ।।१३९।। 
 
वहच्यात ऋर्षभ िुबणल असून त्याचे ववशरे्षत: लंघन कराव े लागते. अन्य (ववद्वानानंी) ऋर्षभाला 

अंशाप्रमािे मानले असून र्षाडव रूपात तो वज्यण सावंगतला आहे. वहच्यात र्षड्जमध्या जातीप्रमािे 
स्वरसंगवत असते. ।।१४०।। 

 
अ.भा.- कैणशक्यास्तु इ.कैवशकी जातीचे अंश स,ग,म,प,ध,वन हे स्वर असून तेच अपन्यास असतात 

आवि गाधंार व वनर्षाि हे न्यास असतात. धैवत व वनर्षाि हे जेव्हा अंश असतात, तेव्हा पयमाणयाने पंचम हा 
न्यास होतो. कदाणचद ऋषभोऽणप इत्यावि (क्ववचत् ऋर्षभवह अंश होश शकतो; अथमाणत) त्याचा लोप 
होण्याची अवस्था असते तेव्हा तो अंश होश शकिार नाही. (हे उघड आहे. त्यामुळे असे समजावयाचे की) 
एका संपूिण िशतेच तो अंश होश शकतो. दौबधल्यमृषभस्य:- ऋर्षभाच्या लोप्यत्वामुळे त्याचे िुबणलत्व 
असते.ऋर्षभाचा लोप करण्यात येतो तेव्हा ह्या जातीचे र्षाडव रूप आवि ऋर्षभ व धैवत हे िोन्ही स्वर वज्यण 
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करण्यात येतात तेव्हा वहचा औडुव प्रकार होतो. बणलनौचावत्यपिमौ इ. िुसऱ्या पयमाणयाशंापेंक्षा पंचम व 
वनर्षाि हे स्वर बलविर असतात. र्षड्जमध्या जातीत सवण स्वराचंा जसा यथेष्ट संचार सावंगतला आहे 
तसाच तो ह्या जातीतवह करावयाचा आहे, पि ह्या जातीत स्वरसंचाराचें प्रमाि काहीसे कमीच ठेवावयाचे 
आहे. वहचे एकूि अंश सहा होतात. ।।१३७-१४०।। 

 
अ.भा.- जातीपासून उदभविाऱ्या ग्रामरागाविकाचंी सूचना करण्याच्या हेतूने वकत्येक ववद्वान 

खालीलप्रमािेची आयमाण (मूळ गं्रथात) िेतात:– ‘वमश् ं गेयं यत्.’ इ.- ‘जातीची िहा लक्षिे वगेवगेळ्या 
प्रकाराने वमश् होशन जातींपासून अनेक ग्रामराग आवि उत्पन्न होतात. ते अनेक प्रकारच्या विमाणलंकारानंी 
युक्त असल्यामुळे त्याचं्यात वैवचत्र्यवह आलेले असते आवि (त्या कारिाने) त्याचं्यातं रंजकतावह अवतशय 
असते. 

 
‘वमश्म्’- जातीची अंशसंबद्व जी िहा लक्षिे मागे सावंगतली त्याचं्या संकीिणतेमुळे वमश् ‘गेयम्’ 

म्हिजे ग्रामरागावि. ते (गेयसुध्िा) एका जातीचा अंश तर िुसऱ्या जातीचा न्यास आवि वतसऱ्या एका 
जातीचा अपन्यास अशाप्रकारे (वमवश्त असल्यामुळे त्याच्यात) फार वैवचत्र्य आलेले असते. अशाप्रकारचे जे 
वमश् गेय (ग्रामरागाविक) त्याच्या वनयमाचें, अमुक ह्या जातीपासून उत्पन्न झाले इत्यावि अनेक प्रकारे 
मतंग,नंिी,कश्यप, यावष्टक आवि गं्रथकारानंी विणन केले आहे. जसा एखाद्या सरबत वगैरे पेयात वमश्िाचा 
क्रम नसतो तसा ह्या गेयात वमश्िाचा क्रम नसतो. आिखी पुढे सागंतात:– संकर म्हिजे त्याचंी 
अवतसकंीिणता भरू्षि संतवत म्हिजे पुढे िशणववण्यात येिारे अनेक अलंकार; त्याच्यायोगे (हे ग्रामराग आवि) 
फार वववभन्न रूपाचे होतात. त्याचें विणन कोठवर कराव,े असा सागंण्याचा उदे्दश. ‘रज्जनावतशयात् ह्यात 
(म्हिजे रागगायनात) रंजकता अवतशय असते, त्यामुळे गान (=जावतगान, गाधंवण) वगैरे मध्ये ह्याचा 
(=रागगायनाचा) जास्त उपयोग होश शकत नाही, हा साराशं. दणत्तलाचायांनीणह असेच म्हटले आहे :– 
‘सङकरे रूपबाहुल्याज्जावतवनिेश:’ इत्यावि (द.९६) [‘म्हिजे वमश्िामध्ये रूपबाहुल्य होत असल्याने 
जातीचा वनिेश केला जातो.’] वभन्नर्षड्ज राग र्षड्जोिीच्यविी जातीच्या समान म्हटला जातो, अथमाणत 
त्याचे स्वरूप नंियंती जातीपेक्षा (नंियंती जातीपासून उत्पन्न होिाऱ्या रागाहून) पुष्ट्कळ भन्न असते (हे 
उघड आहे. वभन्न र्षड्जरागाचे स्वरूप याप्रमािे आहे :–) धैवत हा अंश आवि मध्यम न्यास असून ह्यात 
ऋर्षभ व पंचम हे स्वर वज्यण होतात. म्हिूनच ग्रामरागाचंी लक्षिे मुनींनी२१ आपल्या गं्रथात सावंगतली 
नाहीत. ह्या वस्तुस्स्थती (=‘अथे’) संबंधी जे लोक सवणथा अनवभज्ञ आहेत, ते कश्यपावि गं्रथकार 
(रागववर्षयीचे) प्रिेता म्हिनू प्रवसध्ि आहेत असे सागंनू लोकानंा बनववतात. त्याचे वनराकरि कराव ेह्या 
हेतूने त्याचंी (= ग्रामरागाचंी) लक्षिे थोडक्यात आम्ही येथे क्रमाने िेत आहोत :– 

 
‘र्षाड्जी, मध्यमा व मध्यमोिीच्यवा याचं्या संकराने, मध्यम न्यास असलेले, क्रमश: र्षड्जग्राम व 

मध्यमग्राम हे राग उत्पन्न होतात.’ ।।१।। 
 
शुध्िर्षाडव या रागाचा अंश व न्यास मध्यम हा असून तो मध्यमा जातीपासून उत्पन्न होतो. पंचम हा 

राग मध्यमा व पंचमी या िोन जातींपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश व न्यास पंचम स्वर असून, त्यात गाधंार 
व वनर्षाि अल्प असतात. ।।२।। 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

शुध्िसाधावरत ग्रामराग (र्षड्जमध्या जातीपासून) उत्पन्न झाला असून त्याचा अंश (तार) र्षड्ज व 
न्यास मध्यम आहे. कैवशकमध्यम हावह कैवशकी व र्षड्जमध्या या िोन जातींपासून उत्पन्न झाला असून 
त्याचावह अंश (तार) र्षड्ज व न्यास मध्यम आहे. ।।३।। 

 
शुध्िकैवशक ग्रामराग कैवशकी व काममाणरवी या िोन जातींपासून उत्पन्न होतो. गाधंार-वनर्षािहीन 

असा तो संपूिण असून (अंतर-काकली यानंी युक्त असतो.) त्याचा अंश र्षड्ज व न्यास पंचम असतो. 
ह्याप्रमािे शुध्ि गीती सात प्रकारची होय. (अथमाणत हे सात राग शुध्ि गीतीचे समजाव.े) ।।४।। 

 
वभन्नर्षड्ज हा ग्रामराग र्षड्जोिीच्यवा जातीपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश धैवत व न्यास मध्यम 

आहे. या रागात ऋर्षभ -पंचम वज्यण आहेत. वभन्नतान या ग्रामरागाचा अंश स्वर पंचम हा असून न्यास मध्यम 
आहे. मध्यमा व पंचमी या िोन जातींपासून त्याची उत्पवि होते. ।।५।। 

 
वभन्नकैवशकमध्यम हा ग्रामराग र्षड्जमध्या जातीपासून होतो. त्याचा अंश र्षड्ज असून न्यास मध्यम 

असतो. तो गाधंार व वनर्षाि हे स्वर अल्प असिारे असा जािावा. वभन्नपंचम ग्रामरागाचा अंश धैवत व न्यास 
पंचम असतो. तो मध्यमा व पंचमी या जातींपासून तयार होतो. ह्या रागात ऋर्षभ स्वर िुबणल असून अंश 
स्वराचा प्रयोग मंद्रस्थानात (ववशरे्ष) होतो. वभन्न कैवशक ग्रामराग काममाणरवी आवि र्षड्जमध्यमा या 
जातीपासून उत्पन्न होतो. ।।६-७।। 

 
त्याचा अंश र्षड्ज आवि न्यासस्वर पंचम हा असतो. याप्रमािे वभन्नगीतीचे हे पाच भेि (=राग) 

मानले आहेत. गौडपंचम हा ग्रामराग धैवती व र्षड्जमध्यमा या िोन जातींपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश 
धैवत व न्यास मध्यम हा असतो. यात पंचम व वनर्षाि हे अल्प असतात. गौडकैवशकमध्यम ग्रामराग हा ष्-
डजस्वर अंश आवि मध्यम स्वर न्यास असिारा असा असून त्याच्यात पंचम वज्यण असतो. तो धैवती आवि 
मध्यमा या जातींपासून उत्पन्न होतो. गौडकैवशक या ग्रामरागाचा अंश र्षड्ज व न्यास पंचम असतो..।।८-९।। 

 
तो काममाणरवी व र्षड्जमध्यमा या िोन जातींपासून उत्पन्न होतो. अशाप्रकारे (गौडज म्हिजे गौडी 

गीतीपासूनचे) राग तीन प्रकारचे होत. ..........।।१०।। 
 
टक्क या रागाचा अंश व न्यास र्षड्ज हा असतो. यात स्वरसंगवत पुष्ट्कळ होते. सौवीर हा ग्रामराग 

र्षड्जमध्यमा जातीपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश व न्यास र्षड्ज असून त्यात गाधंार व वनर्षाि हे स्वर वज्यण 
होतात. ।।११।। 

 
मालवसेर२२ (मालवचंम?) हा मध्यमा व पंचमी या जातीपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश व न्यास 

पंचम असून त्याच्यात गाधंार व वनर्षाि हे स्वर वज्यण असतात. वसेरर्षाडव हा र्षड्जमध्यमा जातीपासून 
उत्पन्न होतो. त्याचा अंश व न्यास मध्यम हा असून त्याच्यात गाधंार व वनर्षाि वज्यण होतात. ।।१२।। 

 
(बोद्ट) हा२३ ग्रामराग र्षड्जमध्यमा व पंचमी या जातींपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश पंचम असून 

न्यास मध्यम असतो. झहिोल हा ग्रामराग आर्षणभी व धैवती ह्या िोन जाती सोडून अन्य पाच (शुध्ि) 
जातीपासून (म्हिजे र्षाड्जी, गाधंारी, मध्यमा, पंचमी व नैर्षािी या जातींपासून) उत्पन्न होतो. त्याचा अंश व 
न्यास र्षड्ज हा असतो. ।।१३।। 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
टक्ककैवशक ग्रामराग मध्यमा व धैवती या जातींपासून तयार होतो. त्याचा अंश व न्यास धैवत असून 

त्याच्यात वनर्षाि व गाधंार अल्प असतात. मालवकैवशक हा ग्रामराग कैवशकी जातीपासून होतो. त्याचा अंश 
व न्यास र्षड्ज असून त्यात धैवत अल्प असतो. (आवि काकली वनर्षाि असतो.) ।।१४।। 

 
(याप्रमािे) वसेरागीती आठ प्रकारची आहे. ............।।१५-१६।। 
 
भम्मािपंचम२४ हा ग्रामराग र्षड्जमध्यमा व नैर्षािी या जातींपासून उत्पन्न होतो. तो पूिण असून, 

त्याचा अंश र्षड्ज असतो. आवि न्यास स्वर (र्षड्ज) धैवत झकवा मध्यम असतो. त्यात गाधंार व वनर्षाि अल्प 
असतात. ।।१७।। 

 
रूपसाधार हा (र्षड्जमध्यमा व नैर्षािी या िोन जातींपासून उत्पन्न होतो.) त्याचा अंश र्षड्ज (झकवा 

वनर्षाि) असून न्यास मध्यम असतो. गाधंारपंचम हा ग्रामराग गाधंारोत्पन्न (म्हिजे गाधंारी व रक्तगाधंारी या 
जातींपासून उत्पन्न झालेला) असून त्याचा अंश व न्यास गाधंार असतो. ह्यात वत्रश्ुवतक स्वर (म्हिजे ऋर्षभ 
व धैवत हे) िुबणल असतात. ।।१८।। 

 
रेवगुप्त हा आर्षणभी जातीपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश ऋर्षभ हा असून न्यास मध्यम असतो. ह्या 

रागाता र्षड्ज स्वर वज्यण होतो. र्षड्जकैवशक, ग्रामराग कैवशकी जातीपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश र्षड्ज 
असून.......त्यात गाधंार व वनर्षाि अल्प असतात. ।।१९।। 

 
शकपंचम हा र्षाड्जी व धैवती या जातींपासून उत्पन्न होतो. त्याचा अंश व न्यास र्षड्ज असून त्यात 

गाधंार व वनर्षाि याचें अल्पत्व असते. या प्रमािे ही२५ साधारिी नावाची गीवत नश प्रकारची (?) सावंगतली 
आहे. ॥२०॥ 

 
भार्षा आवि ववभार्षा ह्या (आिखी) िोन गीती असून त्या ग्रामरागाचं्या आवश्त मानल्या गेल्या 

आहेत. ह्याप्रमािे या सात गीती धु्रवागानाच्या उपयोगासाठी असतात. ॥२१॥ 
 
(ग्रामरागाचें संवक्षप्त विणन िेण्यासाठी मूळ गं्रथात) उपरोक्त आयमाण२६ वकत्येक लोकानंी घेतलेली 

आहे. परंतु आमच्यापाशी असलेल्या पुस्तकात ही आयमाण आढळत नाही. वशवाय ही आयमाण घेतल्यावशवाय ह्या 
(ग्रामरागाचं्या) ववर्षयाची उपलस्ब्ध (गं्रथात) होत नाही. असेवह नाही कारि गं्रथात जातींचे (वनरवनराळे) 
अंश सावंगतले आहेत. त्यामुळे ग्रामरागाविकाचंा सवण ववर्षय स्वीकृत झालेलाच आहे. गं्रथातही गायनाला 
उपयागी असिाऱ्या वैवचत्र्याची जािीव मुनींनी करून विलीच आहे :– चतुःस्िरप्रयोगोऽणप 
ह्यिकृष्टधु्रिास्स्िह म्हिजे या शास्त्रात अवकृष्ट धु्रवामंध्ये चार स्वर असिारा प्रयोगवह असतो.) असे 
सागंिाऱ्या मुनींनी पुढे अंलकारवैवचत्र्य िाखववले आहे. 

 
एिमेता बुधैजे्ञया जातयो दशलक्षिाः । 
यथा यस्स्मन् रसे याश्च गदतो मे णनबोधत ॥१४१॥ 
इणत भारतीये नाटयशासे्त्र जाणतणिकल्पनं नामाध्यायोऽष्टाणिशंणततमः । 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

ह्याप्रमािे िहा लक्षिानंी युक्त अशा या जाती सुज्ञानंी जािाव्या. या जाती ज्या रसात जशा 
(गावयाच्या) आहेत, तो ववर्षय आता सागंतो. तो समजून घ्या. ॥१४१॥ 

 
याप्रमािे भारतीय नाटयशास्त्राचा जाणतणिकल्पन नावाचा हा अठ्ठाववसावा अध्याय संपूिण झाला. 
 

॥अध्याय २८ वा समाप्त..॥ 
 
अ.भा.-आता या अध्यायाच्या वववचेनाचा उपसंहार करीत असतानाच पुढच्या अध्यायातील 

ववर्षयाची प्रस्तावना करतात.-एिमेता इ. (प्रस्तुत अध्यायाचा ववर्षय) जातींची िहा लक्षिे विणन करण्याचा 
होता. (आता पुढच्या अध्यायात) वनराळ्या ववर्षयाचे विणन करावयाचे आहे. तो आशय व्यक्त करण्यासाठी 
म्हितात :– बुधै इ. तसेच यथा यस्स्मन् इ.. जो रस ज्या अंशामुंळे झकवा न्यास वगैरेमुळे ज्या प्रकाराने याः 
म्हिजे ज्या (जाती) असा अथण. गदतो मे इ. येथे र्षवष्ठ ववभवक्त अनािर या अथी आहे. वतचा आशय असा 
की, या ववर्षयात माझे वचन हेच केवळ प्रमाि मानू नये, कारि या ववर्षयाचे वनरूपि कश्यपमुनी आवि 
ववद्वानानंी केले आहे, तर तेवह प्रमाि समजाव.े ॥१४१॥ 

 
चंद्रशखेर वशवाच्या चरिकमलाचंा आश्य केल्यामुळे ज्याचा (वत्रववध) ताप नष्ट झाला आहे. त्या 

अवभनवगुप्ताने गुप्त (म्हिजे रहस्ययुक्त) अशा ह्या जात्यध्यायाचे हे वववचेन केले आहे. 
 
ह्याप्रमािे श्ीमहामाहेश्वर आचायण अवभनवगुप्ताने नाटयविेावर केलेल्या अवभनवभारती नावाच्या 

टीकेचा जावतववकल्प नावाचा अठ्ठाववसावा अध्याय येथे समाप्त झाला. 
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टीपा 
 
अनुक्रमाकं  

(१) नाट्यशास्त्राच्या ३१ व्या अध्यायात (धु्रवाध्यायात) धु्रवागानाचे सोिाहरि वववचेन वमळते. 
संस्कृत नाट्यप्रयोगात पाश्वणगायन म्हिून धु्रवा योजीत. या धु्रवा त्र्यस्र व चतुरस्त्र तालात 
गायल्या जात. रंगपीठाच्या मागच्या बाजूस रंगशीर्षण हा भाग असे. या रंगशीर्षमाणत वाद्यवािक व 
गायकगावयका बसत व धु्रवा गात. स्थान व रस या अनुसार पात्र प्रवशेाच्या वळेी प्राववेशकी, 
पात्राच्या वनष्ट्क्रमिाच्यावळेी नैष्ट्क्रावमकी, पात्राच्या भावरसात एकिम बिल झाला असता 
आके्षवपकी (उिाहरिाथण शृगंार रसातून एकिम वीररसाचा अववष्ट्कार), या बिललेल्या 
वृिीतील पुनः मन प्रसन्न होण्यासाठी प्रासाविका, प्रयोगात काही अडथळा आल्याने झकवा 
मुकुट खाली पडिे, िुःखावतशयाने पात्राचे खाली कोसळिे, अंतरा (वनरथणक शब्ियोजना 
असलेले गीत) गायली जात. धु्रवा साथण असल्याने त्याचंा अथण महत्त्वाचा असे. यामुळे 
धु्रवागानात विमाणलंकाराचंा वापर मोजकाच करावयाचा असे. 

(२) अलातचक्राप्रमािे (ज्योवतचक्राप्रमािे) पेटते कोलीत इत्यावि वतुणळाकार वफरवले असता 
असंड ज्योवतचक्राचा भास उत्पन्न होतो. तसेच क्षुद्र वादे्यही आपापले स्वर व विण यानंी 
नाट्यातील रंजकता चालू ठेवण्यात आपापल्या प्रकृतीप्रमािे चतुर्मवध मुख्य वाद्यानंा अंतशः 
अनुसरि करून साहाय्य करतात. 

(३) ‘सुवर्षर’ म्हिजे व्द्र. पोकळ नळीतून वारा फंुकून वाजववली जािारी बासरी, सनई इत्यावि 
वादे्य सुवर्षर या प्रकारात गिली जातात. सुवर्षर वादे्य आवि तंत्री वादे्य ही स्वरवादे्य होत. 

(४) स्पष्टीकरिात ‘रथंतरं गायत्री’ असा उल्लखे आहे. समाविेाच्या गानगं्रथापंैकी शह्य झकवा 
रहस्यगान यातंील २९ व ेसाम ‘रथंतर’ हे आहे. या सामाचा ऋवर्ष ववसष्ठ असून ्न्ि ‘गायत्री’ 
आहे. याची िेवता इन्द्र ही आहे. 

(५) ‘‘पािमागण’’ या ऐवजी ‘पािभाग’ हा शब्ि संगीतरत्नाकरातील तालविणनात वमळतो. 
तालाच्या बाबतीत लघूची एक मात्रा, गुरूच्या िोन आवि प्लुताच्या तीन मात्रा असतात. मूळ 
मुख्य ताल त्र्यश् आवि चतुरश् हे होत; त्र्यश् हा ताल सहा गुरंूचा असतो. उिाहरिाथण-‘चा 
च पुटः’ या ‘चा’ च्या िोन मात्रा, ‘च’ ची एक, ‘पु’ ची एक आवि ‘टः’ च्या िोन असा हा 
यथाक्षर त्र्यश् ताल होय. याचे वद्वकल स्वरूप करताना मात्राचंी संख्या िुप्पट म्हिजे १२ होते 
यातं ६ गुरू अक्षरे असून त्यामध्ये प्रत्येक भाग २ गुरंूचा असे तीन पािभाग आहेत ते ऽऽ ऽऽ 
ऽऽ या खुिानंी वनिर्मशत केले जातात. (गुरू = ऽ ) 

(६) जातीच्या र्षाडव आवि औडुव प्रकारात वववशष्ट एक झकवा िोन स्वराचंा लोप करावयाचा 
असतो. त्या संबधंीचा एक वनयम असा की संवािी स्वराचंा लोप कधीही करायचा नसतो. 
संवाि परस्पर स्वराचंा होतो, श्ुतींचा नव्हे. त्यामुळे र्षड्जमध्या जातीत मध्यम अंश असता 
वतच्या र्षाडव प्रकारात वनर्षािाचा लोप हा या वनयमाला अपवाि ठरत नाही. िुसराही एक 
महत्त्वाचा ववचार या बाबतीत करिे आवश्यक आहे. मध्यम आवि वनर्षाि याचं्यात ९ श्ुतींचें 
अंतर असतानाही भरतमुनींनी त्याचंा संवाि विलेला नाही. कारि संवाि वसध्िीसाठी संवािी 
स्वर सम श्ुवतक पावहजेत. मध्यमाच्या ४ श्ुती व वनर्षािाच्या २ श्ुती यामुळे हा संवाि 
मानलेला नाही. आिखीही एक कारि िेता येते. वशक्षा गं्रथानुसार गाधंार व वनर्षाि हे 
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उिािापासून, ऋर्षभ आवि धैवत हे अनुिािापासून आवि र्षड्ज, मध्यम, पच्चम हे तीन 
स्ववरता पासून वनष्ट्पन्न झाले. वनर्षािाची उत्पिी उिािापासून व मध्यमाची स्ववरतापासून होत 
असल्याने त्याचं्या उत्पवि स्थानातंही वभन्नता आहे. 

(७) संवािी स्वराचें वववचेन करताना अवभनवगुप्तानंी वबन्िु धातूचे उिाहरि विले आहे. 
वीिावािनात तारेवर ववशरे्ष रीतीने प्रहार करून जे रंजक स्वरनाि उत्पन्न होतात ते धातू 
होत. या धातंूच्या वािनाने वीिावािन खूप रंजक होते. वबन्िु या धातूत एका तारेवर एका 
जागी प्रहार करून िीघण नाि उत्पन्न केला जातो. या धातूच्या वािनात एकाच जागी 
वनर्षािाच्या तारेवर र्षड्ज व मध्यम याचें वािन केले जात नाही. तसे केल्यास ववसंवाि उत्पन्न 
होतो. 

(८) वीिेतील तारा बाधंण्याचे स्थान वढले असल्यास वीिेवरील सारिा वबघडते. बेसुरेपिा 
वनममाणि होतो. तसे न होण्यासाठी वीिेचा िंड, वीिेवरील पडिे, वािकाची बोटे याचं्यामधील 
िोर्ष स्वरातंील बेसुरेपिा वनममाणि करण्यास कारिीभतू होतो. बाह्य कारिामुळेही स्वरात कमी 
जास्तीपिा वनममाणि होतो. 

(९) एकश्वुतिूरात्सम्बदु्धौ । (पा. १.२.३३)- एखाद्यास िुरून बोलवत असता योजलेला आवाज 
एक श्ुवत होय. या बोलण्याच्या आवाजात उिािावि स्वराचंा अभाव असतो. हा आवाज 
एकसुरी असतो. त्यात वववशष्ट स्वरूपाचा चढउतार नसतो. 

(१०) र्षड्जग्राम व मध्यमग्राम यातं मध्यमाचा लोप होत नाही. मध्यमाच्यापुढे मध्यमग्रामात 
वत्रश्वुतक पञ्चमाची प्राप्ती व्हायची असते. त्याचा वनग्रह म्हिजे ४ श्ुतींतील एका श्ुतीचा नाश 
होय. ‘वनग्रहे’ म्हिजे वनर्षािाचे ग्रहि करावयाचे असते तेव्हा जो वत्रश्वुतक धैवत आहे 
तेथपयंत कराव.े वनग्रह म्हिजे एका श्ुतीचा नाश. 

(११) ‘‘वर्षद्गौराविभ्यश्च’’।। (पा. ४.१.४१) ‘ङीष्’ म्हिजे स्त्रीझलगवाचक िीघण ई हा प्रत्यय. काकली 
या शब्िात कल या पुझल्लगी शब्िामध्ये स्त्रीझलगवाचक िीघण ई प्रत्यय लागून काकली असे रूप 
तयार झाले. वरील सूत्रात ‘गौर’ इत्यािींमध्ये ई हा प्रत्यय लागून ‘गौरी’ असे स्त्रीझलग रूप 
होत असल्याचे सागंून, ‘काकली’ मध्येही तसेच समजायचे आहे. 

(१२) साधारि स्वर म्हिजे अंतर गाधंार व काकली वनर्षाि हे िोन स्वर. त्याचंा वववशष्ट उपयोगच 
वनयमानुसार करावयाचा असतो. तसा न केल्यास जातीची श्ुवतव्यवस्था यात वबघाड उत्पन्न 
होतो आवि रंजकता नष्ट होते. काव्यमालाप्रतीत ३८ व्या श्लोकाच्या उिराधमाणत ‘नयन्ते 
त्वन्तरस्वराः’ असा पाठ आहे. अन्तरगाधंार व काकली वनर्षाि हे िोनच साधारि स्वर 
असल्याने हा बहुवचनी पाठ योग्य वाटत नाही. अन्तरस्वराः या ऐवजी अन्तरस्वरः असाही 
पाठ घेतलेला आहे. काव्यमाला प्रतीप्रमािेच कलकिा आवृिीतील ३७ व्या श्लोकातं पाठ 
वमळतो. 

(१३) ‘यथा स्व ंिुबणलतरं ...’ स्वरसाधारिाचा प्रयोग असिाऱ्या मध्यमा, पंचमी व र्षड्ज-मध्या या 
तीन जाती होत. पंचमी जातीचा अंश स्वर पंचम आवि ऋर्षभ हाही िुसरा अंश- स्वर होय. या 
जातीत र्षड्ज गाधंार व मध्यम अत्यल्प असतात. वतचे र्षाडव स्वरूप गाधंाराच्या लोपाने व 
औडुव स्वरूप वनर्षाि आवि गाधंार याचं्या लोपाने होते. ऋर्षभ अंश असता संवावित्व 
नसल्याने औडुव स्वरूप होत नाही. ते फक्त पंचम हा अंश असतानाच होते. व्यत्यास म्हिजे 
उलटापालट. आशय हा की पंचम अंश असता अंतरगाधंार व काकली वनर्षाि िुबणलतर असे 
योजाव.े म्हिजे गाधंाराच्या जागी अंतरगाधंार आवि वनर्षािाच्या जागी काकली वनर्षाि अशी 
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योजना करावी. 
(१४) शुद्ध जातीचे न्यास हे लक्षि सोडून बाकीची लक्षिे म्हिजे संपूिणत्व, ग्रह आवि अपन्यास 

यामंधील कोित्याही एकाचा, िोन्हींचा झकवा अवधक लक्षिाचंा बिल झाल्यास शुद्ध जातीचे 
ववकृत स्वरूप होते. न्यास मात्रा बिलायचा नसतो. 

(१५) संसगणज ववकृत जाती ११ आहेत. कारिरूप जातींच्या पैकी प्रत्येकीचे अंश वगैरे स्वर व हावन 
(म्हिजे एक झकवा िोन स्वर कमी असल्याने होिारे र्षाडव व औडुव प्रकार), यामुळे संसगणज 
ववकृत जाती हे स्वरूप उत्पन्न होते. उिाहरिाथण- र्षड्ज मध्यमा जातीत र्षाड्जी व मध्यमा 
याचें संवमश्ि असल्याने होिारे स्वरूप हे संसगणज ववकृत जाती होय. संसगण म्हिजे 
संवमश्ता. 

(१६) र्षड्जकैवशकी, काममाणरवी, गाधंारपंचमी आवि मध्यममोिीच्यवा या नेहमी संपूिण स्वरूप 
असिाऱ्या जाती होत. गाधंारोिीच्यवा , आंध्री आवि नंियंती या नेहमी र्षाडव स्वरूपाच्या 
होत. या कधीही ओडव होत नाहीत. गाधंारोिीच्यवा ही ऋर्षभाच्या लोपाने,आंध्री र्षड्ज 
लोपाने आवि नंियंती ही ही र्षड्ज लोपाने र्षाडव होतात. 

(१७) ‘अन्ये च बवलनो यस्य’- ज्याचे संवािी व अनुवािी स्वरही गीतभागात पुष्ट्कळपिे असतात, 
ज्याचे प्राधान्य उत्पन्न करण्यासाठी त्याचा संवािी झकवा अनुवािी स्वर घेतला जातो, जो 
वािी म्हिून प्रयुक्त होिाऱ्या आपल्या स्वतःचा केव्हा केव्हा संवािी होतो, पि ज्याचा अनुवािी 
स्वर िुसरा असतो, ज्या बवलष्ठ स्वराचे संवािी व अनुवािी अन्य स्वर असतात; 

 ‘अन्यच्च’ हा पाठ कलकिा आवृिीत घेतला आहे. 

(१८) या जातीच्या विणनात संगीत रत्नाकरात (१.७९) ‘ध वनर्षािौ मनाग्बहु’ असा पाठ आहे. 
त्यावरून ‘धैवतस्य वनर्षािस्य वकवञ्चिावधक्य वमष्ट्यते’ हा कंसात विलेला पाठ 
नाट्यशास्त्रातील विणनात घेतलेला विसतो. 

(१९) अल्पत्व-बहुत्व इत्यािी र्षड्जोिीच्यवती प्रमािे जािाव.े 

(२०) १२४ व्या श्लोकात ऋर्षभ आवि वनर्षाि अपन्यास सावंगतले आहेत. संगीत रत्नाकरात वहच्यात 
ऋर्षभ, पंचम आवि वनर्षाि हे अपन्यास विले आहेत. 

(२१) भरतमुनींनी ग्रामरागाचंी लक्षिे आपल्या गं्रथात विलेली नाहीत. मतंगाच्या बृहदे्दशीत ही सवण 
लक्षिे वमळतात. जावतगान, गाधंवण इत्यािींत रागगायनाचा फारसा उपयोग होत नाही. 
ग्रामरागात रंजन अवतशय असते. लक्षिाचं्या संकीिणपिामुळे ग्रामराग इत्यािींमध्ये खूप 
वैवचत्र्य असते. 

(२२) मालवपचंम रागाचे स्वरूप संगीत रत्नाकरात विले आहे. मालववसेर हा जो राग येथे विला 
आहे त्याच्याशी असलेल्या साम्यावरून मालवपचंम हे नाव सुचववले आहे. 

(२३) बोट्ट हे नाव जरी विलेले नाही तरीही संगीत रत्नाकरात विलेले विणन समान असल्याने बोट्ट 
हे नाव स्वीकारले आहे. 

(२४) भम्मािपंचम-संगीत रत्नाकरात हा राग शुद्धमध्यमा जाती पासून उत्पन्न झाल्याचे सावंगतले 
आहे. त्याचा ग्रह, अंश व न्यास र्षड्ज असून मध्यमही न्यास असतो. मतंगाने मध्यम स्वर हाच 
न्यास सावंगतला आहे. 

(२५) येथे विलेली ग्रामरागाचंी विणने सहाच रागाचंी आहेत. ‘नतण’ राग अवधक घेतल्याने ही संख्या 
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सात होते. संगीतरत्नाकरातं साधारिी गीतीचे सात राग विले आहेत. येथे विलेल्या रागातं 
‘नतण’ राग घेतल्यावर सात ही संख्या होते. ‘नव’ हा पाठ योग्य वाटत नाही. 

(२६) ही आयमाण अशी - 

   आयमाण 

 वमश् गेयं यवि यिवथथतजे्ञयमवधकबाहुल्यम् । 
सङकरभरू्षिसन्तवतवैवचत्र्याण्यत्र रञ्जनावतशयत्॥ 
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जाणतणिषयक तक्ता 
 

 जावत अंशस्वर न्यास अपन्यास र्षाडवातलोप्य 
स्वर 

औडुवात 
लौप्य स्वर 

× १ र्षाडजी स, ग, म, प, ध,  स ग, प वन –– 

× २ आर्षणभी वर, ध, वन वर वर, ध, वन स स, प 

३ गाधंारी स, ग, म, प, वन ग स, प वर वर, ध 

४ मध्यमा स, वर, म, प, ध म स, वर, म, प, ध ग ग, वन 

५ पंचमी वर, प प वर, प, वन ग ग, वन 

× ६ धैवती वर, ध ध वर, म, ध प स, प 

× ७ नैर्षािी वन, वर, ग वन वन, वर, ग प स, प 

× ८ र्षड्जकैवशकी स, ग, प ग स, प, वन   

× ९ र्षड्जोिीच्यवा स, म, ध, वन म स, ध वर वर, प 

×१० र्षड्जमध्यमा स, वर, ग, म, प, 
ध, वन 

स, म स, वर, ग, म, 
प, ध, वन 

वन ग, वन 

११ गाधंारोिीच्यवा स, म,  म स, ध वर  

१२ रक्तगाधंारी स, ग, म, प, वन ग म वर वर, ध 

१३ कैवशकी स, ग, म, प, ध, 
वन 

ग, प, वन स, ग, म, प, 
ध, वन 

-------- ------- 

१४ मध्यमोिीच्यवा प म स, ध   

१५ काममाणरवी वर, प, ध, वन प वर, प, ध, वन -------- -------- 

१६ गाधंारपञ्चमी प ग वर, प   

१७ आन्ध्री वर, ग, प, वन ग वर, ग, प, वन स  

१८ नंियंती प ग म, प स  

मागे हे (×) वचन्ह असिाऱ्या जाती र्षड्जग्रामाच्या असूनं, बाकीच्या मध्ममग्रामाच्या होत. जातींची इतर 
लक्षिे या अध्यायात विलेल्या अनुवािावरून समजून घ्यावी. औडुव स्वरूपात सामान्यतः संवािी स्वराचंी 
जोडी लोप्य असते. 
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प्राचीन गाधंवण-गीते 
 

मद्रक इत्यािी प्राचीन गाधंवणगीते भरताने वर्मिलेली आहेत. ही गाधंवणगीते शकंराच्या स्तुतीमध्ये 
प्रयुक्त करायची असत असे शाङगणिेवाने म्हटले आहे (स.ंर.५.५६) त्याचं्यामध्ये वस्तंूचे एकवाक्यत्व अथवा 
वभन्न वाक्यत्व असे. त्याचें पनुः वनयुणक्त, पिवनयुणक्त आवि अवनयुणक्त असे प्रकार असत. एकवाक्यत्व म्हिजे 
एका वक्रयेशी अन्वय; वभन्नवाक्यत्व म्हिजे प्रत्येक वस्तूची वक्रया वगेवगेळी असिे, सवण अंगानंी युक्त ते 
वनयुणक्त, स्तुवतवाचक शब्िानंी रचलेले ते पिवनयुणक्त; उपोहन व प्रत्युपोहन नसलेले व केवळ वस्तंूनीच 
रचलेले ते अवनयुणक्त, होय. या गीताचंी थोडी कल्पना यावी यासाठी मद्रकगीताचे विणन पुढे िेत आहे– 

 
मद्रक, एककल, वद्वकल आवि चतुष्ट्कल अशा तालयोजनेमुळे तीन प्रकारचे असते. तसेच चार 

वस्तू असिारे व तीन वस्तू असिारे असे ते पुनः िोन प्रकारचे असते. शीर्षणक मात्र तीन वस्तू असिाऱ्या 
मद्रकातच योजले जाते. एककल मद्रकातील वस्तू आठ गुरू आठ लघू असलेली असते. ज्या जातीची 
स्वरयोजना करायची वतचा न्यास झकवा अपन्यास या स्वरावर झकवा संन्यास अथवा अंशस्वरावर वस्तूची 
समावप्त करायची असते. त्यातील पवहले तीन गुरू धु्रवपातयुक्त झकवा पात (हाताची टाळी) रवहत योजून 
बाकीच्या गुरू आवि लघु याचं्या बाबतीत योजायचे पात असे – 

 
ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ । । । । । । । । 

उ उ उ श श ता श श श ता ता श ता श ता सं 

(उ = उपोहन;  श = शम्या, ता = ताल, स ं= संवनपात) 
 
 याप्रमािे तीन झकवा चार वस्तू गाशन, तीन वस्तंूच्या शवेटी चतुष्ट्कल झकवा पंचपावि तालात 

शीर्षणक गाव.े ते पुढीलप्रमािे तालात योजाव े– 
 

ऽ । ऽ ऽ । ऽ ही एक कला होय. 

स ं ता श ता श ता       
ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ 

आ वन वव प्र आ ता वव श आ वन वव ता 

ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ 
आ वन वव श आ ता वव प्र आ वन वव स 

 
यात सहा पािभाग आहेत. प्रत्येक पािभागात चार गुरू आहेत. वद्वकल मद्रकालवस्तूचे प्रमाि 

िुप्पट असते आवि चतुष्ट्कल मद्रकात वद्वकलाच्या िुप्पट प्रमाि असते. त्याचंा प्रस्तार संगीत रत्नाकरातून 
पहावा. आवाप म्हिजे उताण्या हाताची पसरलेली बोटे आकंुवचत करिे; वनष्ट्क्राम म्हिजे पालथ्या हाताची 
बोटे पसरिे; ववके्षप म्हिजे बोटे पसरलेला उतािा हात उजव्या बाजूला फेकिे आवि प्रवशे म्हिजे तो 
पालथा योजून बोटे आकंुवचत करिे. 
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गीतातील स्वराचंी सुयोग्य धारिा होण्यासाठी गीताच्या आरंभी भरताने उपोहन सावंगतले आहे. 
उप म्हिजे जवळ व शहन म्हिजे तकमाणने जाििे. गीतातील स्वर, शुष्ट्काक्षरे (अथणहीन अक्षरे) योजून 
उपोहनात म्हटले जात. ही अक्षरे झण्टंु जगवतय ववलतक इत्यािी प्रकारची असत. भरताने सावंगतले आहे 
– ‘‘ज्यापासून गीतातील स्वरयोजना समीपतेने जािली जाते आवि ज्याच्यामुळे गीत सुरू होते ते 
शुष्ट्काक्षरयुक्त गान उपोहन होय.’’ [ना. शा. बडोिा आ, भा. ४ पृ. २१६, अध्याय ३१, श्लोक १३८] 

 
पवहल्या वस्तूच्या आरंभी योजले जाते ते उपोहन आवि बाकीच्या वस्तूच्या आरंभी योजायचे ते 

प्रत्युपोहन होय (झकवा एका वस्तूत प्रथम योजलेले ते उपोहन आवि नंतर योजलेले प्रत्युपोहन होय.) 
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बणहगीते 
 
वनगीत (साथण अक्षरे नसिारे) झकवा बवहगीत (नाट्यवस्तूत अन्तगणत न होिारे गीत) याचंी योजना 

पूवणरंगात केली जात असे. रंगभमूीच्या मागील भागात, मध्ये गायक-गावयका आवि वािक बसलेले असत. 
ते व रंगपीठ (ज्यावर नाट्यप्रयोग नट सािर करीत) यामध्ये पडिा असे. रंगभमूीच्या मागच्या भागाला 
रंगशीर्षण ही संज्ञा होती. प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोग सुरू होण्याआधी पूवणरंग योजला जात असे. िेवतानंा पसन्न करिे 
व ववघ्नाचंा नाश होिे असे िुहेरी उवद्दष्ट पूवणरंगाचे असे. या पूवणरंगात एकूि १९ ववधी असून त्यातील पवहले 
नश पडद्याच्या मागे सािर केले जात. यात वाद्यवािन मुख्य असे. नंतर पडिा िूर झाल्यावर बाकीचे १० 
ववधी सािर केले जात. िहाव्या गीतववधीत मद्रक इत्यािी गाधंवणगीत तसेच अवभजात नृत्य योजल्यावर 
बाकीचे ववधी सािर केले जात. वनगीत झकवा बवहगीत यात अथणहीन अशी अक्षरे योजलेली असत. ही 
तालबध्ि अक्षरे वाद्यावंर योजून वनगीत सािर केले जाई. त्याचे नश ववधी पुढीलप्रमािे होत– 

 
(१) प्रत्याहार – यात वाद्याचंी योग्य माडंिी केली जाई. 

(२) अवतरि – यात गायक-वािक आपापले स्थान ग्रहि करीत. 

(३) आरंभ – यात कंठसंगीत सािर करण्यासाठी आवश्यक अशी स्वरसाधना 
केली जाई. 

(४) आश्ाविा – यात वादे्य सुरातं वमळवली जात. 
(५) वक्त्रपावि – यात वाद्यवािनात हस्तप्रहारानंी वनममाणि करावयाचे ववववध प्रकार 

योजले जात. 
(६) पवरघट्टना – यात तंत्रीवाद्याचं्या तारावंर सुयोग्य प्रहारानंी वािन केले जाई. 

(७) संखोटना – (झकवा संघोटना) – यात तालवािनातील ववववध हस्तप्रकार योजून 
तालप्रमाि वनर्मिष्ट केले जाई. 

(८) मागमाणसावरत – यात अवनद्ध वादे्य आवि तंत्रीवादे्य याचें संयुक्तवािन सुरेलपिे सािर 
केले जाई. 

(९) आसावरत – यात वतन्ही लयींत तालवैवशष्ट्टे्य सािर केली जात. 
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रंगशीर्षमाणवरील गायक - वािक वृिंव्यवस्था 

(कुतपववन्यास) 

⟶ ८ हात 

         

         

  १  २  ३   

         

  ५       

         
  ७    १०   

८ हात ↓   रंगशीर्षण     

  ६    ९   
         

  ४    ८   

         

         
  १ - मृिंगवािक; २ - पिववािक; ३ - ििुणरवािक  

  ४ - गायक; ५ - वीिावािक; ६, ७ - चशंवािक  

  ८, ९, १० गावयका.    
 

 

** 


