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णनवेदन 
 
मराठी भाषेला व साचहत्याला आधुचनक ज्ञानचवज्ञानाच्या व आधुचनक सासं्कृचतक मूल्याचं्या आचवष्ट्काराचे 
सामर्थय ु प्राप्त व्हाव,े आधुचनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, तंत्र आचण अचभयाचंत्रकी त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयातं मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थय ुप्राप्त व्हाव,े चवचवध चवद्या व कलाबंाबत उत्कृष्ट गं्रथाचंी चनर्ममती करून मराठी भाषेला जागचतक उच्च 
स्थान चमळवनू द्याव ेया उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य साचहत्य–संस्कृचत मंडळाने बहुचवध वाङ मयीन कायुक्रम 
आखला असून तो व्यवस्स्थतपणे कायुवाहीत आणण्याकचरता चवश्वकोश सचमती, इचतहास सचमती, भाषातंर 
सचमती, मराठी वाङ मयकोश सचमती, लचलतकला सचमती, प्रकाशन सचमती आदी सचमत्या स्थापन केल्या 
आहेत. 
 

२. लचलतकला सचमतीच्या कायुक्रमामध्ये मंडळाच्या बहुचवध वाङ मयीन कायुक्रमास अचधक 
संस्कृचतप्रवण करण्यासाठी लचलतकलाचंवषयक नाट्य, नृत्य, वाद्य, चचत्र, मूती व गायन या चवषयाचें 
संशोधन, चववरण व इचतहास याचंा अंतभाव आहे. या संवर्मधत कायुक्रमात कला व कलासंबद्ध चवषयावंर 
मूलभतू संशोधन करून चलचहलेले गं्रथ, संगीत व संगीतशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र, नृत्य व चशल्प 
इत्यादींवरील प्रमाणभतू जुन्या गं्रथाचंी भाषातंरे, चवचवध कलाचंा इचतहास, कलाकाराचंी चचरते्र इत्यादी 
वाङ मयाच्या प्रकाशनाबरोबरच संस्कृत व मराठीतर अन्य भारतीय भाषातंील तसेच पचिमी व अन्य परदेशी 
भाषातंील लचलतकलाचवषयक अचभजात वाङ मय मराठीत भाषातंचरत करून प्रकाचशत करण्याचा कायुक्रम 
अंतभूतु आहे. या कलाचंा वाङ मयाच्याद्वारे मराठी वाचकासं सकें्षपाने व चवस्ताराने पचरचय करून देणे असा 
मंडळाचा महत्त्वाचा उदे्दश आहे. 
 

३. या योजनेखाली मंडळाने कै. के. नारायण काळे यानंी अनुवाचदत केलेले स्ताचनस्लावस्कीचे 
‘अचभनय साधनाʼ, श्री. श्री. ह. देशपाडें यानंी अनुवाचदत केलेले कोपलँडचे ‘संगीत व कल्पकताʼ, कै. डॉ. 
श्री. ना. रातंजनकर यानंी चलचहलेले ‘पं. चवष्ट्णु नारायण भातखंडेʼ, प्रा. र. पं. कंगले अनुवाचदत ‘रस–
भाव–चवचारʼ व ‘दशरूपक–चवधानʼ (भरतनाट्यशास्त्र: रसचसद्धान्तचवषयक अध्याय ६ व ७ आचण 
नाट्यचवषयक अध्याय १८ व १९ ची भाषातंरे) ही पुस्तके प्रकाचशत केली आहेत. भरतमुनीचे नाट्यशास्त्र 
(संगीतचवषयक अध्याय २८), शारु्ङ्देवाचे ‘संगीतरत्नाकरʼ, नंचदकेश्वराचे ‘अचभनयदपुणʼ, भामहाचे 
‘काव्यालंकारʼ, आनंदवधुनाचे ‘ध्वन्यालोकʼ, दण्डीचे ‘काव्यादशु̓ , चवशाखदत्तचे ‘मुद्राराक्षसʼ, कचव 
हालाची ‘गाथासप्तशतीʼ, कचव चवहारीची ‘सतसईʼ, जयदेव कवीचे ‘गीतगोचवन्दम्ʼ, स्ताचनस्लावस्कीचे 
Building a Character, स्रॅचवन्स्कीचे Poetics of Music, भरत के. अय्यर याचें ‘कथाकलीʼ, डॉ. बी. सी. 
देव याचंा ‘भाऱतीय वाद्याचंा कोशʼ, इत्यादी गं्रथाचंी भाषातंरे मंडळाच्या वतीने क्रमाने प्रकाचशत व्हावयाची 
आहेत. याचशवाय श्री. पावुतीकुमार चवरचचत ‘तंजावरची नृत्यसाधनाʼ, डॉ. भा. कृ. आपटे सपंाचदत 
Maratha Wall Paintings, डॉ. सौ. श्यामला वनारसे चलचखत ‘सागंीचतक मानसशास्त्राची मूलतत्त्वेʼ डॉ. 
एस. व्ही. गोखले याचें ‘हहदुस्थानी संगीतातील लय आचण ताल चवचारʼ, डॉ. श.ं अ. टेंकश े याचें ‘राग 
वगीकरणʼ इत्यादी गं्रथही लवकरच मंडळाच्या वतीने प्रकाचशत होणार आहेत. 
 

४. मंडळाने स्वतः प्रकाचशत केलेल्या/करावयाच्या लचलतकलाचवषयक गं्रथाखेंरीज, तज्ज्ञ 
लेखक/कलाकार आचण कलासंस्था यानंा कलाचवषयक संशोधनासाठी/प्रकाशनासाठी अनुदानेही चदली 
आहेत. श्री. ह. चव. दात्ये याचंी ‘गायनी कळाʼ, श्री. चनचखल घोष याचें ‘रागतालाची मूलतत्त्वे̓  व ‘अचभनव 
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स्वरलेखन पद्धतीʼ, प्रा. अशोक रानडे याचें ‘संगीताचे सौंदयुशास्त्रʼ, पं. बाळकृष्ट्ण कचपलेश्वरी याचें 
‘श्रृचतस्वरदशनुʼ व ‘स्वरप्रकाशʼ, डॉ. ना. ग. जोशी याचें ‘मराठी छंदोरचनेचा चवकासʼ, श्री. बा. र. 
देवधरयानंी चलहलेले ‘कै. चवष्ट्णु चदगंबर पलुस्कर याचें चचरत्रʼ व ‘थोर संगीतकारʼ इत्यादी गं्रथाचं्या 
प्रकाशनाकचरता मंडळाने भरपूर अनुदान चदले आहे. गाधंवु महाचवद्यालयाच्या ‘सगंीत कलाचवहारʼ या 
माचसकालाही गेली अनेक वष ेमंडळाचे अनुदान चदले जात आहे. 

 
५. संगीत चवषयातंील संशोधनाच्या संदभात, रुपारेल महाचवद्यालय, मंुबई येथील भौचतकी 

चवभागामध्ये मंडळाच्या अनुदानाने संगीत–ध्वचन–चवज्ञानाचे मौचलक संशोधन झाले आहे. त्यामधून 
व्यावहाचरक उपयोगाच्या दृष्टीने लक्षणीय अशी माचहती/वाद्य चमळू न शकल्यामुळे ते कायु आता स्थचगत केले 
आहे. तानसेन म्युचझक ॲकेडेमी, मंुबई या संस्थेला स्वयंचचलत ‘सूरमंडळʼ तयार करण्यास मंडळाने 
अनुदान चदले आहे. श्री. वा. दा. मोचहते, सागंली यानंा ४८ श्रुतींवर आधारलेल्या सप्तकाची बाजाची पेटी 
तयार करण्यासाठीही अनुदान चदले आहे. डॉ. ह. चव. मोडक, वास्तव चवभाग, वाचडया महाचवद्यालय, पुणे 
याना दचक्षण भारतातील देवळातील स्तंभामधून चनघणाऱ्या संगीत सूराचं्या संशोधनाकचरताही अनुदान चदले 
असून त्याचंी ध्वचनमुचद्रते तयार झाली आहेत. दण्डतारारचहत तंबोरा तयार करण्याचा प्रयत्न कै. डॉ. श्री. 
व. हनभोरकर, अमरावती यानंी काही वष े केला. त्याकचरताही मंडळाने अनुदान चदले आहे. एकंदरीत, 
संशोधनाच्या प्रयत्नातून प्रायोचगक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय यश प्राप्त झालेले नाही हे नमूद केले 
पाचहजे. परंतु, संशोधनाचे प्रयत्न सतत चालले पाचहजेत व त्याकचरता उते्तजनही चदले गेले पाचहजे म्हणनू 
मंडळ सतत प्रयत्नशील आहे. जे. चग्रचिस या इंस्ललश सशंोधक कलावते्त्याने अहजठा येथील चचत्राचंा संग्रह 
काही वषापूवी प्रचसद्ध केला. अहजठा येथील चचत्रकला ही भारतातील प्राचीन चचत्रकलेचा एक वैभवशाली 
भाग आहे. या चचत्रसगं्रहाचे पुनमुुद्रण करून ते प्रकाचशत करण्याची कायुवाही मंडळातिे चालू आहे. 

 
६. प्रस्तुत पुस्तक श्री. वामनराव हचर देशपाडें यानंी चलहलेल्या Maharashtra’s Contribution to 

Music या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद आहे. हा शब्दशः अनुवाद नसून खास मराठी वाचकासंाठी चलचहलेले 
अचधक माचहतीयुक्त असे स्वतंत्र पुस्तक झाले आहे. त्या अनुरोधाने त्यात पुष्ट्कळच बदल करून नवीन 
मजकूर घालण्यात आला आहे. चशवाय, महाराष्ट्राच्या वाद्यसंगीतावर मुळात नसलेल्या एका स्वतंत्र 
प्रकरणाची भर घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने हहदुस्थानी रागदारी संगीताची कला प्रथमतः उत्तरेस 
जाऊन संपादन केली. सुमारे शभंरसव्वाश ेवषापूवी बाबा दीचक्षत, बाळकृष्ट्णबुवा इचलकरंजीकर, वझेबुवा 
इत्यादींनी लवाल्हेर महाराजांच्या आश्रयाने राचहलेल्या हद दू हस्सूखाँ इत्यादींच्या जवळ राहून या कलेत 
पारंगतता चमळचवली आचण हे संगीत महाराष्ट्रात आणले. बाळकृष्ट्णबुवानंी तर संगीताची मुहूतुमेढ 
महाराष्ट्रात रोवली. आगे्रवाले, जयपूरवाले, चकराणेवाले, वगैरे उत्तरेकडेच्या कलाकारानंी गेल्या तीन 
चपढ्या महाराष्ट्रात वास्तव्य करून महाराष्ट्र हीच आपली कमुभमूी मानली. या सवु कलाकारानंी आपापल्या 
घराण्याचंा चशष्ट्यवृदंाकडून चवस्तार केला आचण त्यानंा आपापल्या सौंदयुप्रणालीची प्रचत्ा चमळवनू चदली. 
प्रस्तुत पुस्तकात हहदुस्थानी रागदारी. संगीतात आचण ठंुबरी, नाट्यसंगीत वगैरे प्रकारात तसेच 
संगीतचवषयक संशोधन कायात महाराष्ट्राने जी बहुमोल कामचगरी केली आहे यासंबधंीची माचहती चदलेली 
आहे. मराठी वाचकानंा हे पसु्तक संग्राह्य वाटेल, यात शकंा नाही. 

वाई लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
११ श्रावण १८९६, नारळी पौर्मणमा 
२ ऑगस्ट १९७४ 

अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य–ससं्कृचत मंडळ 
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प्रृतावना 
 

सन १९७२ च्या जानेवारी मचहन्यात चदल्लीच्या ‘महाराष्ट्र इन्िॉमेशन सेंटरʼ तिे Maharashtra’s 
Contribution to Music हा मी चलचहलेला गं्रथ प्रचसद्ध करण्यात आला. महाराष्ट्राचा इचतहास आचण 
त्याच्या संस्कृतीची चवचवधागें यासंबंंधीची त्रोटक का होईना, तथाचप अचधकृत अशी माचहती भारतामधील 
इतर राज्याचं्या सामान्य नागचरकानंा व्हावी आचण तेणेकरून परस्परामंधील यापढेु वाढत जाणाऱ्या संबधंात 
सामरस्य, चनदान समजूत चनमाण व्हावी असा या संस्थेचा उदे्दश आहे. त्याला अनुसरून मराठी भाषेमधील 
साचहत्य, नाट्य, महाराष्ट्राची आध्यास्त्मक परंपरा आचण इचतहास याबंरोबरच त्याने संगीतासारख्या 
कलाके्षत्रात चसद्ध केलेले कतुृत्वही बाहेरच्या इतर भाचषकानंा पचरचचत करून देण्याकचरता या संस्थेने हा 
संगीतचवषयक गं्रथ इंग्रजीतून प्रकाचशत केला. याच्या बरोबरच इतर भाषामंधील साचहत्य, शासे्त्र इचतहास, 
त्यामंधील वगेळ्या चवचारप्रणाली याचंा पचरचय मराठी भाषेत मराठी वाचकांना करून द्यावा असे महाराष्ट्र 
शासनाचे धोरण असून, ते अंमलात आणण्याचे स्तुत्य कायु महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृचत 
मंडळाकडून गेली अनेक वष ेयशस्वी रीतीने होत आले आहे. अशा आपल्या कायुक्रमाचा एक भाग म्हणून या 
इंग्रजी गं्रथाचा मराठी अनुवाद व्हावा असा मंडळाने चवचार केला. ‘महाराष्ट्राचे संगीतातील कायुʼ हा 
मराठीतील गं्रथ, हा त्या चवचाराचे िचलत आहे. 
 

इंग्रजी गं्रथाचे असे मराठीत रूपातंर करताना त्याचे केवळ भाषातंर करून चालणार नाही, ही गोष्ट 
मात्र सुरुवातीलाच लक्षात आली. इंग्रजीच्या वाचकाला महाराष्ट्रामधील संगीताची ओळख, इंग्रजी 
चालीरीतीने अथातच करून द्यावी लागली. अशा वाचकाचंी संख्या या गं्रथाकचरता कदाचचत अचधक नसली 
तरीसुद्धा त्या भाषेचा आवाका पाचहल्यास तशी ती गृहीत मात्र धरावी लागते. यामुळे त्या इतस्ततः 
चवखुरलेल्या वाचकानंा या चवषयाची माचहती सागंताना तपशील टाळून त्याची महत्त्वाची वैचशष्ट्टे्य ढोबळ 
स्वरूपात माडंली तरच त्याचंा स्वीकर त्याचं्याकडून सहजगत्या व्हावयाचा. याच्या उलट, महाराष्ट्रातील 
संगीत हा चवषय मराठी वाचकानंा जवळचा आचण अगत्याचाही वाटत असल्याने तो मराठीतून माडंताना 
त्याची केवळ रूपरेषा ठळकपणे माडूंन भागणार नव्हते. चशवाय, मराठी वाचकाची चचचकत्सक वृत्ती ध्यानात 
घेतली तर केलेल्या चवधानाची, पोहोचलेल्या चनष्ट्कषाची वा माडंलेल्या युचक्तवादाची पूवुपीचठका त्याला 
माहीत करून देणे आचण त्याचे खुलासेवार प्रचतपादन करणे जरुरीचे ठरते. संगीतकलेमधील 
महाराष्ट्रीयाचं्या दीघु कालातील साधनेचा अहवाल सागंताना तर त्याची चनकड चवशषेच भासते. साचहत्य 
आचण संस्कृचत मंडळाने ही बाब महत्त्वाची म्हणून चवचारात घेतली आचण या अनुवादाची कक्षा चवस्तृत 
करण्याची आपणहून सूचना केली. त्यात मंडळाचा हेतू असा की, या मराठी अनुवादाला काहीसे स्वतंत्र 
गं्रथाचे स्वरूपही प्राप्त व्हाव.े 
 

या दृष्टीने या अनुवादात आचण मूळच्या इंग्रजी लेखनात िरक पडला असला तर तो प्रचतपाद्य 
चवषयाचा, त्याच्या अनुक्रमाचा वा माडंणामधील रूपरेषेचा नसून त्यामधून मराठी रचसकासंमोर आणखी 
उद भवणाऱ्या संगीतचवषयक अनेक प्रश्नाचंा, त्याचंा उलगडा व्हावा या त्याचं्या अपेके्षला साथ देण्याचा, 
त्यानुरूप चववचेन चवस्तृत करण्याचा आचण जमल्यास त्यामधून सापडणाऱ्या चनष्ट्कषाचा आहे. तथाचप 
दोनही चठकाणी धोरण ठेवले आहे ते असेच की, संगीताचा महाराष्ट्रातील इचतहास असो वा घरंदाज 
गायनप्रणालीतील त्याचे चवकसन आचण त्याची सद्यःस्स्थती असो, त्याचे अवलोकन करीत असताना त्या 
संगीताने कोणत्या अवस्था अनुभचवल्या, यापढेु त्याने कोणती चदशा अंगीकारण्याचा संभव चदसतो आचण 
त्यामागील सौंदयचुवषयक दृचष्टकोन आचण चवचारपे्ररणा कशा असाव्यात या गोष्टींचा तलास घेतला जावा. 
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या कारणाने नामवतं अशा कलावतंापंकैी काहींचाच जो नावाने उल्लेख या लेखनात झाला आहे तो त्याचं्या 
वैयचक्तक कतुबगारीपेक्षाही त्याचं्या प्राहतचनचधक अशा स्वरूपामुळे आचण चशवाय माडंल्या गेलेल्या 
चवचारसूत्राच्या अनुरोधानेच. 

 
अनुवादासाठी काहीसा उशीर झाल्यामुळे एक सोय मात्र झाली. इंग्रजी गं्रथ प्रचसद्ध झाल्यानंतरच्या 

आजवरच्या कमीअचधक दीड वषाच्या अवधीत संगीत रचसक अशा चकत्येक चमत्रानंी, समक्ष अगर पत्रद्वारा, 
तसेच इंग्रजी आचण मराठी वृत्तपत्रानंी, आपल्या अचभप्रायातूंन सूचना केल्या. अचधक माचहतीचवषयी 
उत्सुकता दाखचवली, आचण तीमधून चनमाण होऊ पाहाणाऱ्या अपेक्षाही व्यक्त केल्या. त्या सवांचे महत्त्व 
पटल्याकारणाने त्याचंी दखल, अनुवादाच्या मयादा साभंाळूनही, काहीशा चवस्ताराने घेणे प्राप्त झाले. 
नवीनपणाने समाचवष्ट केलेले वाद्यसंगीतावरील प्रकरण हे या बाबतीतील एक उदाहरण होय. तरीसुद्धा 
अचभजात संगीताशी जवळीक साधणाऱ्या वा दुरून त्याच्याशी नाते सागंणाऱ्या भचक्तसंगीत, लावणीसंगीत, 
भावगीत, चसनेमासंगीत आचण लोकसंगीत यासंारख्या गानप्रकाराचंी ओळख करून घेणे राहतेच. तशी ती 
व्हावयाला हवी होती, अशी रास्त तक्रारही अनेक चमत्रानंी केली. तथाचप स्वतंत्र अभ्यास करण्यासारख्या या 
चवषयात लेखकाची आचण अनुवादकाची गती नाही, एवढेच कारण नमूद करणे प्रस्तुत होईल. 

 
असे हे अनुवादाचे काहीसे गंुतागंुतीचे काम नाचशकचे माझे धाकटे बंधू श्रीधर हचर देशपाडें याचेंकडे 

मंडळाने सोपचवले आचण त्यानंी ते या वरील अपेक्षानंा अनुसरून पूणु केले. संगीताचे वातावरण आमच्या 
घरात पचहल्यापासूनच असल्याने, चशवाय, चनरचनराळ्या घराण्यातंील कलावतंाशंी चजज्ञासूपणाने जवळीक 
साधण्याचा आमचा दोघाचंा पचरपाठ असल्याकारणाने, आम्हा दोघा भावातं वृत्तीचा िरक भरपूर असला 
तरी कलाचवषयक आचण चवशषेतः संगीतकलाचवषयक चवचारसरणीत बरीचशी समजूत चनमाण झाली. 
एकमेकाचं्या बरोबर ऐकलेल्या गायनाची वा स्वतंत्रपणे आस्वाचदलेल्या कलाकृतींची चचचकत्सा, चववरण 
आचण त्याचंा आपसातील चवचनमय या गोष्टी सतत घडून आल्या, हे त्याचे आणखी एक कारण असाव.े 
संगीतापासून दूर आचण चभन्न असे दोघाचेंही व्यवसाय असल्याकारणाने त्याच्या कलाके्षत्रात भ्रमण 
करतानाही त्याच्या चतुःसीमेवर असलेल्या इतर चवषयाशंी संपकु साधण्याचे उद्योगही दोघानंा करता आले. 
यामुळे संगीतकलेच्या मयादा, त्याचबरोबर चतच्या ठायीची रमणीय गूढमयता आचण चतची अमयाचदत अशी 
आचवष्ट्कारक्षमता याचंाही अजमास करता आला. 

 
अनुवादाचे कायु माझ्या या बधूंकडून झाले या गोष्टीबद्दल अचधक सागंणे उचचत होणार नसल्यामुळे 

तो चवषय सोडून मूळ इंग्रजी गं्रथाचे संकल्पन, लेखन आचण संपादन या कायुमाचलकेत चवचवध के्षत्रामंधील 
आचण चवशषेतः संगीतातील ज्या मान्यवराचंी मदत झाली त्याचंा मात्र कृतज्ञतेने चनदेश करणे जरुरीचे आहे. 

 
तंजावरकडील महाराष्ट्रीयाचें कायु या चवषयाबाबत मद्रास आचण तंजावर या दोन्ही चठकाणचा 

प्रवास करावा लागला. मद्रास येथील संगीतशास्त्रज्ञ पद्मभषूण प्रो. पी. साबंमूती (आता कैलासवासी) यानंी 
याचवषयीची बहुतेक सवु माचहती स्वतःच आचण बाकीची उपलब्ध करून चदली, एवढेच नाही, तर या 
चवषयावरील संपूणु हस्तचलचखत त्यानंी काळजीपूवुक नजरेखालून घातले. तंजावरच्या सरस्वती महाल 
लायब्ररीचे तेलगू पंचडत श्री. एन. चवश्वनाथन आचण मराठी पंचडत श्री. भीमराव गोसावी यानंी स्नेहभावाने 
आचण आचतर्थयशीलतेने चकत्येक संदभगंु्रथ सुचचवले. कोल्हापूरच्या चदवगंत चप्रन्सेस इंदुमती राणीसाहेब 
यानंी या चवषयात आरंभापासूनच आपलुकीने लक्ष घातले होते. तंजावरचे महाराज चहज हायनेस राजा 
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तुळजेंद्र याचंी त्यानंी ओळख करून चदली. महाराजानंीही या चवषयावरील अनेक पुस्तके भेट म्हणनू चदली. 
गं्रथ प्रचसद्ध होण्यापूवीच राणीसाहेबाचें चनधन झाले, याचे मात्र अतीव दुःख होते. 

 
अनेक चमत्रानंी हस्तचलचखत नजरेखाली घालून उपयुक्त अशा सूचना केल्या. मंुबई चवद्यापीठातील 

प्राचायु बाबूराव ढेकणे, प्रा. अशोक रानडे आचण सवांत कचन् बंधू डॉ. स. ह. देशपाडें याचंी तर चवशषे 
मदत झाली. कोल्हापूरचे ॲडव्होकेट श्री. बाबूराव जोशी, पुणे चवद्यापीठातील डॉ. रा. श.ं वाहळबे आचण 
प्रचसद्ध इचतहाससंशोधक डॉ. पी. एम. जोशी याचं्या लेखनाचा, या गं्रथाच्या कामी उपयोग करता आला, हे 
नमूद करणे आवश्यक आहे. 

 
गं्रथात उल्लचेखलेल्या काही मान्यवर संगीतकाराचंी दुर्ममळ छायाचचते्र या चठकाणी समाचवष्ट केली 

आहेत. ती उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत गुरुवयु श्रीमती मोगूबाई कुडीकर, सौ. चकशोरी आमोणकर, 
सौ. माचणक वमा, सौ. शोभा गुटुु, डॉ. रातंजनकर, प्रो. बी. आर. देवधर, श्री. कुमार गंधवु, श्री. भीमसेन 
जोशी, पुणे येथील डॉ. नानासाहेब देशपाडें आचण श्री. नारायणराव देशपाडें यानंी पचरश्रम घेतले. 
तंजावरच्या राजाचंी छायाचचते्र महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण ससं्कृचत मडंळाकडून लाभली. 
नारायणस्वामी अपपाचें छायाचचत्र मात्र प्रो. साबंमूतीनी, स्वतःच्या संग्रहातून चदले. प्रामुख्याने उल्लखे 
करण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे भरत नाट्य संशोधन मचंदर, पुणे, यानंी बरीच छायाचचते्र 
एकमुठीने चदली त्याबद्दल त्याचें आभार मानाव ेचततके थोडेच होतील. 

 
अखेरीला, ज्यानंी या गं्रथासाठी कष्ट घेऊन मूळ इंग्रजी गं्रथाचे सपंादन केले आचण मुचद्रतेही 

तपासली, ते माझे चमत्र श्री. रमेशचंद्र सरकार याचंाही आवजुून उल्लखे करणे जरूर आहे. चशवाय, माझे 
अनेक वषांचे चमत्र व संगीताचे रचसक श्री. नाना अभ्यकंर यानंी मराठी अनुवादाची मुचद्रते तपासली याबद्दल 
त्यानंाही धन्यवाद देतो. 

 
या सवु मान्यवराशंी मी अचतशय कृतज्ञ आहे.  
 

५८-बी वाळकेश्वर रोड   
मंुबई ४०० ००६  वामन हरि देशपाांडे 
२५ एप्रिल १९७४   
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१. राजमहाराष्ट्रातील राजसंगीताची राजपूवयपीणिका 
 
हहदुस्थानी संगीताचा स्वीकार आचण पुरस्कार महाराष्ट्राच्या रचसकतेने आजवर जेवढा केला 

चततका भारताच्या इतर भागाकंडून झालेला नाही असे उपलब्ध इचतहासावरून चदसून येते. ही रचसकता 
स्वाभाचवकपणानेच त्या संगीताचा कलात्मक आचवष्ट्कार आचण त्याचे शास्त्रीय स्वरूप या दोन चवषयामंध्ये 
चवभागली गेली आचण चतच्यामधील चजज्ञासू वृत्ती, अभ्यासातील सातत्य आचण चचचकत्सक चवचारसरणी या 
वैचशष्ट्ट्यामुंळे ती चवकसनही पावली. अलीकडील सुमारे शभंरसव्वाश े वषांच्या काळात, या रचसकतेच्या 
पचरणामी, इतर अनेक प्रातंामंधील संगीतकार महाराष्ट्राकडे आकर्मषत झाले आचण त्यानंी आपली त्यापुढील 
सागंीचतक हयात महाराष्ट्रातच व्यतीत केली. एवढेच नाही तर आपल्या चवचशष्ट गायनपद्धतीची त्यानंी 
परंपरा चनमाण केली. याच्या उलट महाराष्ट्रातील संगीतसाधकानंी परप्रातंामधील दूर चठकाणी जाऊन 
तेथील संगीत कमालीच्या कष्टाने प्राप्त करून घेतले आचण पुढील अनेक चपढ्यानंा त्या धनाचे वारस केले. 
संगीतसाधना आचण कलाचवष्ट्कार याचं्या अशा अचभसरणाबरोबरच प्रचचलत संगीताला इचतहास आचण 
परंपरा आहे काय, असल्यास, त्याचंा मागोवा कोठपयंत घेता येतो, त्या संगीताचे स्वरूप कोणते आचण 
त्याला शास्त्रीय अचध्ान आहे काय, यासंारख्या चवषयाचंीही महाराष्ट्रात चवचक्षणा सुरू झाली. महाराष्ट्रात 
आज प्रचचलत असलेले सगंीत हे ज्याप्रमाणे अशा प्रत्यक्ष कलावतंाचं्या आचण शास्त्रकाराचं्या प्रयासाचंी 
कायचुसद्धी आहे, तसेच ते त्याला सामोरे जाणाऱ्या, उते्तजन देणाऱ्या आचण चदशा दाखचवणाऱ्या रचसकतेचेही 
िचलत आहे असे म्हणता येईल.  
 

तथाचप संगीताच्या आजच्या चवकचसत अवस्थेला पे्ररक अशा सागंीचतक घटना महाराष्ट्रात पूवीच्या 
काळी केव्हापासून आचण कोणत्या घडत आल्या आचण सगंीताची अचभरुची, अभ्यास वा प्रसार त्या काळात 
चकतपत होत होता या बाबींचा थोडासा तपास केल्यास संगीत के्षत्रामधील महाराष्ट्राच्या कतुबगारीचा या 
प्रस्तुत लेखनाच्या चवषयाचा उलगडा होण्याला मदत होईल. या चठकाणी महाराष्ट्र या शब्दाने मराठी भाषा 
बोलणाऱ्या लोकाचंा समुदाय ज्या भभूागात पूवीपासून वसती करून राचहलेला आहे तो गृहीत धरलेला 
असून त्यात लौचकक व्यवहार वा उन्नतीसाठी बराच काळ येथेच राचहलेल्या परप्रातंीयाचंाही समावशे केला 
आहे. उलट मात्र, ज्यानंी येथून उठून परप्रातंात वसती केली आचण त्या चठकाणच्या सासं्कृचतक 
हालचालींत भाग घेतला, त्याचं्या कायाची दखल या चठकाणी तूतु अचभपे्रत नाही. त्याकचरता सतराव्या 
आचण अठराव्या शतकातं तामीळनाडू या दचक्षणेकडील प्रदेशात तंजावरकडे महाराष्ट्रीय लोक गेले, त्या 
चठकाणी स्थाचयक झाले आचण तेथील संस्कृती आचण परंपरा याचं्याशी एकरूप होऊन त्यानंी कनाटक 
संगीताच्याही चवकसनाला हातभार लाचवला, या हकीकतीचे चनवदेन या लेखनाच्या शवेटी केले आहे. 
त्यामुळे लेखनाचे उचद्दष्ट साधण्याला अचधक मदत व्हावी अशी अपेक्षा करता येते.  
 

या चठकाणी अडचण मात्र अशी उभी राहाते की, केवळ उपलब्ध गं्रथावंरून हाताशी लागलेला 
हहदुस्थानी संगीताचा इचतहास अनेक बाबतींत अपुरा आचण तोही चवस्कळीत असा आढळून येतो. अलीकडे 
प्रचारात असलेले हहदुस्थानी संगीत आचण या गं्रथामधील संगीतचववचेन या दोघानंा जुळचवणारे सूत्र 
सापडत नाही. स्वराचंी चनर्ममती, त्याचें सामर्थय,ु त्यांचे एकमेकाशंी संबधं, त्यातूंन चदलदर्मशत होणारा अथु वा 
भाव, शब्दाचें साहाय्य, तालाची वा लयीची स्िूती आचण त्याचं्याकरवी होणारे स्वराचें चनयमन या बाबतींत 
पूवीच्या मानवानंी कोणत्या कल्पना केल्या होत्या आचण त्या प्रत्यक्षात आणताना त्याचें प्रयत्न चकतपत 
यशस्वी झाले यासंंबधंीचे अदंाज बाधंणे कठीण होऊन बसले आहे. झालेल्या संशोधनावरून समजून येते ते 
एवढेच की, परमेश्वराला, अव्यक्त शक्तींना वा एखाद्या महाजनाला आवाहन करणाऱ्या शब्दसमूहामधून 
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स्वराचें कायु अवलोचकले गेले आचण त्याचंा स्वतंत्रपणे चवचार सुरू झाला असावा. प्राचीन कालचे 
जाचतगायन, त्यामधून उद्भवणारी रागकल्पना आचण चतची प्रबंधाच्या चशस्तीत माडंणी यामंधील अतंर 
चालून येण्याला मानवाचं्या या प्राचीन समाजाला बरीच शतके व्यतीत करावी लागली असतील. स्वराचंी 
त्रोटक संख्या, आचण सापडलेल्या गोष्टींचे संकलन वा माडंणी करण्याची घाई या कारणाने संगीताच्या 
कलात्मक चवकसनावर बंधने पडली असल्यास नवल नाही. याहीपेक्षा वगेवगेळ्या काळी आचण चठकाणी 
संगीताचा कोणत्या स्वरूपात आचवष्ट्कार होत असावा यासबंंधीचा पुरावा चमळणे केवळ अशक्यच आहे. 
भाषेच्या मदतीने संगीताच्या आचवष्ट्काराचे वणुन करण्याचे केचवलवाणे प्रयास आजही चदसून येतात. 
संगीताची अमूतु अशी स्वाभाचवक प्रकृतीच यासाठी जबाबदार असू शकेल. उपलब्ध गं्रथामंधील संगीताचे 
स्वरूपवणनु यामुळेही प्रचचलत संगीताला मागदुशकु ठरत नाही. 

 
अशा प्रकारच्या अनेक मयादा ध्यानात घेऊनच महाराष्ट्रातील संगीताने आपली वाटचाल कशी 

केली याची माचहती चमळवावी लागते. अथात जी चमळते चतच्यावरून मात्र असे चनचश् चतपणे म्हणता येते की, 
इसवी सनाच्या तेराव्या शतकाच्या आरंभापासून महाराष्ट्रात संगीताची चचचकत्सा आचण त्याचा आचवष्ट्कार 
चवपुल प्रमाणात सुरू झाला. त्यापूवीच्या काळातही पुढील हालचालींना पे्ररक अशा परंपरा चालू होत्या 
याची काहीशीं कल्पना इसवी सनाच्या पचहल्या शतकातील, सातवाहन राजा हाल याने संकचलत केलेल्या 
‘गाथा सप्तशती’[हाल सातवाहनाची गाथा सप्तशती—स. आ. जोगळेकर.] या लोकगीताचं्या संग्रहावरून 
करता येते. या गीताचंी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत असून, त्यामध्ये इतर चवषयाचं्या अनुरोधाने, संगीताचे आचण 
त्यातील वाद्याचें उल्लखे येऊन जातात. गीतासाठी आचण गाण्यासाठी या प्राकृत भाषेचा उपयोग करण्याची 
प्रथा पुढील काचलदासाच्या नाटकातंही आढळून येते. गाथा सप्तशतीतील एका गाथेने, मृदंगाच्या दोन 
तोंडाचंी आचण त्यावंरील मुखलेपाची उपमा दुष्ट पुरुषाच्या वागणुकीला चदली आहे (गा. क्र. २५३). 
कालहरणासाठी चप्रयकर वाद्य वाजवीत असून, पे्रयसी त्याबरोबर नृत्य करीत आहे, असाही एका चठकाणी 
उल्लेख आहे (गा. क्र. ३०४). भतुापुढे वासरी वाजवनू उपयोग झाला नाही अशी तक्रार एका गाथेत मांडली 
आहे (गा. क्र. ५५७). ज्याला कचवतेची गोडी नाही आचण संगीताची आवड नाही आचण प्रौढ मचहलाचं्या 
स्वरातंील माधुरी रुचत नाही, त्याला त्याचे अरचसकत्व हीच चशक्षा, असा संगीतामधील रचसकतेचा उलट 
तऱ्हेने केलेला गौरवही एका गाथेत चदसून येतो (गा. क्र. ८०९). गायक, गाचयका, नट, नटी आचण नर्मतका 
गटाने, गावोगोव हहडून, चचरताथु चालवीत आचण त्याचें कायुक्रम शहरातूंन वा ग्रामीण जत्रातूंन होत असत. 
अशा प्रकारची ग्रामीण जीवनात रुळलेली प्राकृत गाणी ही समूहाने म्हणण्याची पद्धतही त्या काळात असून, 
शतेामधील पीक तयार होत असताना आचण ते बाहेर पाठवीत असताना अशा समदृ्धीबद्दलचा संतोषही या 
गीतातूंन व्यक्त होत असल्याचे तकु करता येतात. तथाचप सातवाहन काळामधील लोकजीवन हे कृचषप्रधान, 
ग्रामपचरसराने सीचमत आचण ग्रामसंस्थानंी चनयचंत्रत झालेले असल्याने आचण इतर शजेारच्या वा दूरच्या 
प्रदेशाशंी, दळणवळण, पचरचय, वस्तंूचा वा चवचाराचंा चवचनमय, यासंारखा त्याचा संबंध क् वचचतच येत 
असल्याने कलाचवषयक कल्पना, त्याचंा आचवष्ट्कार आचण त्याबद्दलची रचसकता या बाबतीत त्या 
काळाकडून अचधक अपेक्षा करणे वाजयी ठरणार नाही चशवाय गाथा सप्तशतीचे सकंलन होण्यापूवीच्या 
काळात सह्याद्रीमधील नाणेघाट वगैरे चठकाणची लेणी खोदून झाली असली आचण त्यावरून पढुील 
काळातील मंचदराचं्या बाधंणींना पे्ररणा चमळाली असली तरी, त्या लेण्यावंरून, त्या काळात कलाचवषयक 
चवचार चकतपत झाला होता याचा उलगडा होत नाही. सातवाहनानंतरच्या काळामधील अहजठासारख्या 
लेण्यातं मात्र, वीणा घेतलेल्या पुरुषाचे वा गधंवाचे चचत्र आढळून येते. तथाचप तसे पाचहले तर वीणा हे वाद्य 
ऋलवदे कालापासून वापरात असल्याची माचहती चमळते. सातवाहनाच्या काळात अशा वीणेच्या झंकाराने 
सूर धरण्यापेक्षा अचधक काही केले नसाव ेअसे म्हणता येते. 
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त्यापुढे जाताना, संगीत चवषयाचा प्रकट उल्लेख चालुक्य वशंातील सोमेश्वर या राजाने स्वतः तयार 
केलेल्या ‘स्वतः तयार केलेल्या ‘मानसोल्लास’ हकवा ‘अचभलचषताथु हचतामणी’ (सन ११२९–३०)[यादव 
कालीन महाराष्ट्र—प्रा.मु.ग. पानसे.] या गं्रथात आढळून येतो. रत्नपरीक्षा, पशुवैद्यक, मल्लचवद्या, 
राजनीती, चचत्रकला, क्रीडा यासंारख्या अनेक चवषयाबंरोबर संगीताचाही या गं्रथात परामश ुघेतला गेला 
असून संगीतामधील वाद्याचंी गायनाच्या आचण नृत्याच्या साथीसाठी, युद्ध आचण प्रसंगाकचरता, आचण स्वतंत्र 
वादनासाठी म्हणून, अशी वगवुारी केलेली आढळून येते. पचंवीस अध्यायाचंा हा पद्ममय आचण अनेक 
चवषयानंा स्पश ुकरणारा गं्रथ म्हणजे एक व्यावहाचरक ज्ञानकोशच आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या इचतहासात देवचगरीच्या यादव वशंाच्या राजवटीचे संगीत चवषयाच्या दृष्टीने चवशषे 

महत्त्व आहे. अकराव्या शतकाच्या आरंभापासून चौदाव्या शतकाच्या मध्यापयंत या वशंातील राजानंी 
नागपूरपासून दचक्षणेत कनाटकातील काही भागावर कमीअचधक प्रमाणात आपले वचुस्व गाजचवले आचण 
शवेटी चदल्लीच्या सुलतानाकडून एकामागून एक अशा झालेल्या आक्रमणामुळे ते नामशषे झाले. या प्रदीघु 
काळात, इतर चवद्या आचण कला याचं्याबरोबर संगीतकलेचाही प्रसार झाला होता आचण चतला उते्तजन 
चमळत होते, याबद्दलचा पुरावा अनेक बाजंूनी आढळून येतो. अखेरचा यादव राजा रामदेवराव याने आपला 
चुलत भाऊ आमण याला नृत्य आचण संगीताच्या मिैलीत गंुगवनू गािील स्स्थतीत पदच्युत केले आचण 
स्वतः गादी बळकाचवली ही गोष्ट प्रचसद्ध आहे. अगोदरच्या हसघण राजाच्या (इ.स. १२१०–४७) पदरी 
सोढळ नावाचा काचश्मरी पंचडत हा महसूल खात्याचा अमात्य म्हणजे श्रीकरणाग्रणी असून चशवाय तो एक 
श्रे् संगीतज्ञ होता. पुढे संगीत पंचडत म्हणनू प्रचसद्धी पावलेला शाङ ुगदेव हा त्याचा पतु्र होय. 

 
हसघण राजाच्या कारकीदीत शाङ ुगदेव हाही पढेु करणाग्रणी झाला. तथाचप त्याचे महत्त्व त्याने 

‘संगीतरत्नाकर’ नावाचा गं्रथ चलचहला, त्यामुळे चवशषे आहे. शाङ ुगदेवाचे घराणे मळूचे काचश्मरी असूनही 
त्याच्या कुटंुबातील अगोदरच्या दोन चपढ्या महाराष्ट्रातच स्थाचनक झालेल्या असल्याने तो स्वतः येथील 
संस्कृतीशी एकरूप झालेला चदसतो. आपल्या या गं्रथात तोपयंत समाजात प्रचचलत असलेल्या अनेक 
गानप्रकाराचंा त्याने समावशे आचण चवचार केला असून ‘प्रबंध’ या गानपद्धतीला त्याने प्रमुख स्थान चदले. 
संगीत चवषयावर चवचार माडंताना त्याने देशी आचण सामान्याचं्या पचरपाठात असलेल्या शब्दाचंा उपयोग 
करून त्यानंा पचरभाचषक सजं्ञाचंी प्रचत्ा आणून चदली आचण चशवाय त्याचें स्पष्टीकरण केले. जुने गानप्रकार 
कालबाह्य होत असून नवीन राग प्रचारात येत आहेत याची जाणीव शाङ ुगदेवाला होती हे त्याने या 
नवीनानंा ‘अधुनाप्रचसद्ध’ असे संबोधल्यावरून चदसून येते. उतर आचण दचक्षण भारतीय परंपरामंध्ये 
भारताच्या नाट्यशास्त्रानंतर ‘संगीतरत्नाकर’ हाच आदश ु गं्रथ मान्यता पावला. याचे कारण संगीतामध्ये 
उत्तर हहदुस्थानी आचण दाचक्षणात्य असा भेद तोपयंत चनमाण झाला नव्हता हे असू शकेल. 

 
संगीताची साधना आचण त्याचा आस्वाद ही दोन्ही केवळ राजेलोक आचण त्याचंी राजधानी 

याचं्यापुरतीच यादव काळात सीचमत झाली होती असे नसून तर अनेक शहरातं नागचरकानंा संगीताचे पाठ 
देणाऱ्या गीतशाळा चालचवल्या जात होत्या. त्या चठकाणी गायनाचे कायुक्रमही होत असत. ग्रामीण भागात 
उलट, अशा मिैलींची उणीव लोकगीतानंी भरून काढली. राजधानीत तर चनरचनराळ्या चौकातं 
वैभवशाली शाचमयाने उभारून त्या चठकाणी संगीताची उपासना सतत केली जात असे आचण लहर लागेल 
त्यावळेी या यादवराजे कलास्वाद घेण्याकचरता अशा शाचमयान्यातं हजर होत असत असे इब्नबतूता हा त्या 
काळचा अरब प्रवासी लेखक वणुन करतो. एका प्रशस्त श्रोतृगृहात दरबारगायकाच्या उपस्स्थतीत अशा 
मिैली दर गुरुवारी होत असून त्या ऐकण्याकचरता कलासक्त यादवराजे मधूनमधून येत असत असाही तो 
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उल्लेख करतो. राजधानीच्या एका खास चवभागात, या मिैलीत भाग घेणाऱ्या गायकाचंी आचण गायकाचंीही 
इतनामाने राहण्याची सोय होती अशीही इब्नबतूताची माचहती आहे. 

 
संगीताचे ताचत्त्वक वा शास्त्रीय चववचेन एवढेच यादव राजवटीचे वैचशष्ट्ट्य नसून संगीताचा प्रत्यक्ष 

कलाचवष्ट्कार करणारे गायक त्या काळात होऊन गेले असे वरील वणुनावरून चदसून येते. दरबारगवई 
नेमण्याची पद्धतीही त्यावळेी रूढ होती. शाङ ुगदेव हा करणाग्रणी होण्यापूवी दरबारगायक होता, असे 
ऐचकवात आहे आचण हहदुस्थानी संगीताच्या चनर्ममतीत ज्याचे कतुृत्व उपयोगात आणले गेले तो गोपाल 
नायक हा अखेरच्या रामदेवरावाच्या कारकीदीत त्याच प्रमुख स्थानावर चनयुक्त झालेला होता. गोपाल 
नायक हा संगीतकलेत पारंगत असून शाङ ुगदेवप्रणीत प्रबंध गायकीचा तो उद गाताही होता. यासंबधंीचे 
गौरवपूणु उल्लखे चतुर कचल्लनाथ याने ‘संगीतरत्नाकार’ या गं्रथावर केलेल्या टीकेत अनेक जागी 
सापडतात. 

 
रामदेवराव यादवाला नामोहरम केल्यानंतर अल्लाउचद्दन चखलजीने चदल्लीला परत जाताना नेलेल्या 

संपत्तीबरोबर अमीर खुश्रू या आपल्या सरदाराच्या आग्रहावरून गोपाल नायकाचेही हरण केले. अमीर खुश्र ू
हा स्वतः मोठा संगीतज्ञ, कवी गाणारा आचण मुत्सद्दी असून अल्लाउचद्दनाच्या मजीतील एक शूर असा सरदार 
होता. देवचगरीच्या स्वारीत तो अल्लाउचद्दनाच्या समवते आला. गोपाल नायकाची गायकी ऐकून तो प्रभाचवत 
झाला असला पाचहजे. चदल्लीस परत गेल्यानंतर त्याने गोपाल नायकाची चवद्या आत्मसात केली आचण 
दचक्षणेतील संगीताचे ज्ञान प्राप्त करून घेतले. गोपाल नायकाच्या गायकीच्या प्रभावातून बाहेर पडत 
असताना अमीर खुश्रू या सगंीतकाराला चतच्यात लोकाचं्या अचभरुचीनुसार िेरबदल करण्याची पे्ररणा 
झाली असावी म्हणूनच की काय प्रचचलत गायकीत नवीन कल्पनाचंा समावशे करून नवीन पद्यरचना आचण 
रागप्रकार त्याने चनमाण केले. हीच गानरचना पुढे ख्याल गायकी म्हणून मान्यता पावली. ख्याल या 
हहदुस्थानी गायनपद्धतीतील आज श्रे् ठरलेल्या गानप्रकाराच्या चनर्ममतीचे श्रये अमीर खुश्रू आचण म्हणनू 
गोपाल नायक या दोघानंा देणे या कारणाने आवश्यक आहे. 

 
ख्याल गायकीचा प्रसार अमीर खुश्रूनंतर व्हावयाला हवा होता तो झालेला चदसत नाही. हकबहुना 

ती स्स्थर होऊन प्रचारात येण्याकचरता चौदाव्या शतकानंतरची सुमारे चारश े वष े जावी लागली. याला 
कोणती पचरस्स्थती कारणीभतू झाली यासंबधंीची माचहती चमळत नाही. ख्याल या नावावरून आचण आज 
रंजक आचण पचरणामकारक ठरलेल्या तशा गायकीवरून ख्यालगायन हे चवचारप्रचक्रयेचे एक 
सौंदयचुनदशकु संगीतचनवदेन आहे असे मानले तर, असा अचभनव गानप्रकार शब्दाथाभोवती संचार 
करणाऱ्या आचण तालाचें माहात्म्य साभंाळणाऱ्या प्रबंधासारख्या गानपद्धतीमधून एकदम उद्भव ू शकला 
नसावा, असे म्हणता येते. प्रचचलत गायनाच्या चरवाजात एकदम पचरवतुन करू पाहणाऱ्या प्रयत्नाचें यश हे 
मयाचदतच राहते, मग तसा प्रयत्न करणारी व्यक्ती अमीर खुश्रूप्रमाणे केवढीही प्रचतभावान असो. 
दरम्यानच्या या अनेक शतकाचं्या अवधीत प्रबधं गानपद्धती मागे पडून चतची जागा, चवशषेतः उत्तर 
हहदुस्थानात, धृपद गायकीने व्यापली. लवाल्हेरचा राजा मान (इ.स. १४८६–१५२६) याच्या प्रयत्नाने चतला 
मान्यता चमळत गेली आचण त्याच्या पदरी असलेल्या अनेक श्रे् गायकाचें त्याला या कामात साहाय्य 
लाभले. धृपद गायकीचा प्रसार अकबर बादशहाच्या जसा दरबारापयंत झाला आचण तानसेनसारखे 
धृपदगायक प्रचत्ा पावले, त्याप्रमाणे दचक्षणेतही, चवशषेतः महाराष्ट्रात, चतला राजमान्यता चमळाली होती 
असा इचतहासाचा दाखला चमळतो. चवजापूरचा सुलतान दुसरा आचदलशहा (१५८०–१६२७) हा कवी, 
चचत्रकार, साचहस्त्यक त्याचप्रमाणे स्वतः एक चवद्वान गायक आचण अनेक रागामंधील धृपदाचंा रचनाकार 
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होता. संगीत चवषयातील त्याच्या प्रावीण्याची कीती अकबराच्या कानावर गेली आचण बैजू या 
तानसेननंतरच्या दरबारगायकाला त्याने अचदलशहाकडे आपल्या असदबेग या मुत्सद्दी सरदाराबरोबर 
पाठचवले असे असदवगेाने स्वतः आपल्या या दौऱ्याच्या हकीकतीत नमूद केले आहे. आचदलशहाकडून 
त्याची धृपदे चशकून घ्यावी असा अकबराचा बैजूला आदेश चमळाला होता. तथाचप उजै्जनपयंत हा दौरा 
पोहोचला असतानाच असदबेगला अकबराच्या मतृ्यूची वाता कळली आचण बैजूला चदल्लीकडे परत जाव े
लागले. आचदलशहाला मराठी भाषा चागंली अवगत होती आचण आपल्या अचधकाऱ्याशंी त्या भाषेत तो 
चवचारचवचनमयही करीत असे. ‘चकताचबनौरस’ या गं्रथातील त्याच्या धृपदरचनातं अनेक मराठी वाक्प्रचार 
आढळतात. महाराष्ट्र आचण कनाटक याचं्यामध्ये पढेु चनमाण झालेल्या राजकीय आचण सासं्कृचतक सीमा 
त्या काळी अस्स्तत्वात नव्हत्या. हकबहुना चवजापूर हा जवळजवळ महाराष्ट्राचाच भाग होता. 

 
‘चकतचबनौरस’ वरून अशीही माचहती चमळते की स्वतः धृपदरचनाकार आचण गायक असून 

आचदलशहाने सुमारे चार हजार गायकानंा आपल्या दरबारात प्रवशे चदला होता. त्या सगळ्याचंी हुजुरी, 
दरबारी आचण शहरी अशा गटातं चवभागणी केली असून त्यामधील हुजुरी हे सुलतानाच्या चनकट सहवासात 
असत. दरबारी हुजुरीकडून आचण शहरी दरबारी गवयापासून चशक्षण घेत आचण या गायकानंा 
राहण्याकचरता आचदलशहाने नौरसपूर नावाचे एक खास शहरच वसचवले होते (‘चकतचबनौरस’ पान ५३). 
धृपद गायकी ही या काळात महाराष्ट्रात प्रसृत होऊन ती मान्यताही पावली होती, असा पुरावा 
आचदलशहाच्या अशा कलासक्त जीवनावरून चमळू शकतो. उत्तर हहदुस्थानी गानपद्धतीचा स्वीकार 
महाराष्ट्राने या सुमारास प्रथमच केला असे अनुमानही यावरून काढता येते. कारण धृपद हा गानप्रकार 
ख्याल पद्धतीच्या अगोदर प्रसृत झाला असला तरी त्यामधील रागरचना या हहदुस्थानी संगीताने पुढे 
अनुसरलेल्या अशाच आहेत. 

 
यादवकाळी ग्रामीण भागात संगीताचा प्रचार लोकगीताकंरवी होत गेला असा उल्लेख मागे केला 

आहे. ही लोकगीते म्हणजे आजही महाराष्ट्रात भचक्तमागाने सगुण दैवताची उपासना करणाऱ्या भाचवकाचं्या 
अगर वारकऱ्याचं्या तोंडी असलेले अभगं, आरत्या, ओव्या, भारुडे, यासंारखी कवने होत. अशा 
लोकगीताचें प्रकार आचण हचरकीतुनाच्या द्वारे होणारे त्याचें गायन म्हणजे पढेु त्यावर संस्कार झालेल्या 
अचभजात आचण प्रयोगक्षम संगीताची पूवुतयारीच होती. या गीताचंा वगेळ्या कारणाने अगोदरच चवकास 
झालेला होता आचण त्याचें साध्य संगीतानुभव प्राप्त व्हावा असेही नसणार. तथाचप सगुण दैवताची उपासना 
करताना चतच्यामधील भचक्तभाव आचण त्याचबरोबर उपास्य दैवताचवषयी भक्ताला वाटणारा समभाव अशा 
संबंधातून परस्पर उिाळून येणारा भावनाचंा उमाळा सगंीताला पूरकच ठरला. ही कवने वा गीते रचणाऱ्या 
संतकवींची परंपरा यादव काळात संत ज्ञानेश्वरापासून सुरू झाली. ‘भावाथुदीचपका’ हकवा ‘ज्ञानेश्वरी’ आचण 
‘अमृतानुभव’ या गं्रथाचंशवाय आत्मरंजनाकचरता अभगं आचण पदे याचं्याही रचना ज्ञानेश्वराने केल्या. समाधी 
घेण्यापूवी सतं नामदेवाबरोबर त्याने तीथुयाते्रच्या चनचमत्ताने उत्तर हहदुस्थानात पजंाबपयंत प्रवास केला 
आचण आपल्या वैष्ट्णव पंथाचा प्रसार केला. ज्ञानेश्वर आचण नामदेव हे दोघेही शाङ ुगदेवाच्या सुमाराच्या 
काळातंील होते. दोघाचं्याही पदातं संगीतशास्त्रामधील अनेक संज्ञा आचण प्रघात उपयोगात आणलेले चदसून 
येतात. एवढेच नाही तर नामदेवाचा मुलगा आचण चशष्ट्य याचं्याही अभगंातं संगीताची पचरभाषा आढळून येते. 
नामदेवाला संगीताचे ज्ञान होते आचण चशखाचं्या ‘गं्रथसाहेबात’ सामचवष्ट असलेल्या पदानंा त्याने रागरूप 
चदले अशीही माचहती साचंगतली जाते. अमीर खुश्रूच्या ख्याल गायकीवर टीका असलेला त्याचा अभगं तर 
त्याच्या गाथेमध्येच आढळून येतो. 
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पुढे सुमारे तीनश ेवषांनंतर ‘ज्ञानेश्वरी’चे पुनःससं्करण करणारा संत आचण व्यत्पन्न पचंडत एकनाथ 
याने लोकरंजनाकचरता भारुडे रचली आचण त्यातं तऱ्हेतऱ्हेचे संगीतप्रकार उपयोगात आणले महाराष्ट्रातील 
बहुजनसमाजात या भारुडाचंी लोकचप्रयता अभगं आचण ओव्या याचं्याइतकीच अजूनही कायम आहे. या 
बाबतीत लक्षात येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अशा गेय कवनाचंा त्याचं्या चवचशष्ट चालीनुसार प्रचार हचरकीतुन 
या महाराष्ट्राचेच वैचशष्ट्ट्य ठरून राचहलेल्या गद्यपद्यमय चनरूपण पद्धतीकडून झालेला चदसतो. अभगं, 
ओवी हकवा भारूड याचें गायन नारदीय कीतुनाने रागदरीत आचण भजनी कीतुनात समूहाने करण्याची प्रथा 
महाराष्ट्रात पूवापार चालू आहे. प्रपंचाच्या कोलाहलामधून बाहेर याव े आचण काही काळ का होईना, 
साचत्त्वक समाधान वा मनःशातंी लाभावी याकचरता उत्सुक असलेल्या भाचवकाचं्या मनात परमात्म्याचवषयी 
त्याच्या नामसंकीतुनाने उत्कट भाव चनमाण करण्याकचरता या कीतुनपद्धतीने संगीताचा भरपूर उपयोग 
करून घेतला. 

 
एकनाथाच्या काळातील कचव दासोपंत आचण सतराव्या शतकातील संत रामदास या दोघाचंाही 

संगीत शास्त्र आचण कला याचंा व्यासंग होता असे त्यानंी आपल्या चवषय-प्रचतपादनाकचरता चदलेले 
संगीतचवषयामधील दाखले आचण आपल्या अनेक पदानंा चदलेली अन्वथुक अशी रागनामाचंी शीषकेु 
यावरून चदसून येते. पूवीच्या काळची चशक्षणपद्धती लक्षात घेता, गुरुगृही अगर एखाद्या पाठशाळेत संस्कृत 
भाषेबरोबर, न्याय, वदेान्त आचण संगीताचाही अभ्यास चवद्यार्थयाला करावा लागत असे. रामदासासारखे 
संत आचण कवी हे इतर चवषयातंही पचंडत होते. आचण अशा चशक्षणक्रमामधूनच त्यानंा ज्ञान चमळवाव ेलागले 
असल्याने त्या काळच्या चशक्षणात संगीताची संथाही चदली जात असावी असे अनुमान चनघते. 

 
महाराष्ट्रातील संगीताच्या पूवुपीचठकेचा शोध घेत असताना यानंतर मात्र बराच काळ मागे टाकावा 

लागनू मराठेशाहीतील पेशव्याचं्या अमदानीपयंत याव े लागते. स्वराज्यससं्थापनेच्या पूवुतयारीपासून ते 
मराठी अंमल चवस्तृत आचण स्स्थर होईपयंत म्हणजे शहाजी भोसलेपासून शाहूराजापयंतच्या काळात 
राजकीय आचण धार्ममक उलाढालींची अस्स्थर पचरस्स्थती असल्याकारणाने, सगंीतासारख्या कलेला 
राजाश्रय चमळाला नसल्यास नवल नाही. त्यापुढे मात्र नानासाहेब पेशव्यापासून अखेरच्या बाजीरावापयंत 
संगीताला दरबारात प्रवशे आचण प्रचत्ा चमळाली होती, अशी माचहती हाताशी येते. नानासाहेब पेशव्याचं्या 
पदरी नारो अपपाजी भाव े हे सतारवादक आचण खुशालखा हे धृपचदये म्हणनू राचहले होते. त्यानंतर 
पेशवाईच्या अखेरीपयंत पावा भीमराव, राण ू हशपी, चवठू गुरव, त्र्यंबक आत्माराम, चवठोबा पारनेरकर हे 
थोरले माधवराव आचण सवाई माधवराव पेशव ेयाचं्या आश्रयाखाली आचण दुसऱ्या बाजीरावाचं्या राजवटीत 
दावलखान, मेंढूसेन, चवलासबरसखान आचण हचतामणी चमश्र यासंारखे अनेक धृपदगायक संगीताची 
जोपसना करीत होते. या सबंध अवधीत महाराष्ट्रात पूवीपासून म्हणजे आचदलशहापासून रूढ झालेली 
धृपद गायकीच जारी होती आचण ख्याल पद्धतीचा चशरकाव झाला नव्हता, असे मानाव ेलागते. पेशवीच्या 
सुरुवातीस म्हणजे अठराव्या शतकातच्या प्रारंभीच्या दशकात उत्तरेकडे ख्याल गायकी नुकतीच मूळ धरू 
लागली असल्याने चतचा प्रचतसाद दचक्षणेकडे महाराष्ट्राकडून होण्यासाठी पुढील बराच काळ उलटून जावा 
लागला असावा. चशवाय पाचनपतच्या पराभवानंतर थोरल्या माधवरावानंी पचरस्स्थतीत काहीशी 
स्स्थरस्थावरता आणली असली तरी तेव्हापासूनच्या उत्तर पेशवाईत जनमानसाला उसंत चमळण्यासारखी 
िारशी पचरस्स्थती नव्हतीच. लढाया, लुटालुटी आचण परस्परामंधील वचेदलीच्या या काळात 
बहुजनसमाजात पे्ररणा असल्यास त्या चवशषेतः वीरश्री आचण चवरहशृगंार यानंा धरूनच असल्या पाचहजेत. 
या कारणाने पोवाडा आचण लावणी या गानप्रकारानंा महाराष्ट्रात वाव चमळाला आचण दुसरे बाजीराव पेशव े
याचं्या कारकीदीत तर लावणी गायनाचा उत्कष ु झाला. पोवाडे रचणारे शाहीर आचण लावण्याचें अनेक 
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प्रचतभावतं रचनाकार यावळेी चनमाण झाले. पोवाड्ामंधील रागंडी पण सुबोध भाषा आचण चतच्यामधील 
भावनाचंा उठाव होण्याकचरता चतच्यावरील समपुक असे आघात आचण त्या सवाना अनुसरून लावलेली 
एक साधी चाल यामुळे या प्रकारात गायकीला प्रवशे चमळणे केवळ अशक्य होते. मात्र लावणी या 
महाराष्ट्राचे वैचशष्ट्ट्य ठरलेल्या गानप्रकारात, मािक प्रमाणात का होईना, रागदरीचा समावशे होऊ 
शकला. तथाचप हा सवु गानप्रपचं अचभजात गायकीपासून बराच दूर राचहला आचण उत्तरोत्तर त्या 
दोघामंधील अंतर वाढतच गेले. 

 
या पचरस्स्थतीत बदल होत गेला तो मात्र उलट तऱ्हेने. एकोचणसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत 

मराठेशाहीचा अतं आचण मोगल साम्राज्याचा ऱ्हास झाला आचण तोपयंत चमळत असलेल्या राजाश्रयापासून 
संगीत दुरावले. या काळात संगीत जतन केले गेले असल्यास, ते बहुतेक देवालयासारख्या 
उपासनास्थानातं अगर हचरकीतुनकाराचं्या संचारामुळे. ईस्ट इंचडया कंपनीचा कारभार हा चब्रचटश 
राज्यकत्यांच्या हातात जाईपयंत नवीन चब्रचटश साम्राज्य हे स्स्थर होण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यातील 
अनेकानंी स्वतंत्रपणे एतदे्दशीय ससं्कृतींचा, भाषाचंा आचण कलाजीवनाचंा अभ्यास केला असला तरी, 
चब्रचटश शासनाने मात्र चवशषेतः संगीतकलेकडे दुलुक्ष केलेले चदसून येते. भारतीय चचत्रकला, ऐचतहाचसक 
वास्तू अगर वास्तु अगर वास्तुचशल्पे या चनदान साभंाळून ठेवण्यासारख्या चचजा आहेत ही समजूतसुद्धा 
एकोचणसाव े शतक ओलाडंल्यानंतर लॉडु कझुनच्या कारकीदीत शासनाला आलेली चदसते. संगीताची 
अवस्था मात्र चबघडत गेली आचण पचरणामी संगीतकला ही गचणकाचंा एक व्यवसाय होऊन राचहली. त्या 
वळेचे हकबहुना हल्लीचेही अशा कलावचंतणींचे समाजामधील स्थान लक्षात घेता, समाजाने त्याचं्याबरोबर 
गानकलेलाही हीन ठरचवले असल्यास आियु नाही. 

 
अशा स्स्थतीत, चब्रचटश राजवटीच्या मेहेरनजरेने का होईना, त्या काळात आचण नंतरही चटकून 

राचहलेल्या संस्थानातं संगीताने आसरा घेतला. त्यापंैकी लवाल्हेर, इंदूर, देवास आचण बडोदा या 
उत्तरेकडील मराठी, तसेच महाराष्ट्रातीलच कोल्हापूर, सागंली, चमरज, औधं, कुरंुदवाड, त्याचबरोबर 
रामपूर, जयपूर आचण पचतयाळा या संस्थानानंी संगीताला प्रोत्साहन चदले. असे संस्थाचनक आपल्या 
अंमलाखालील प्रदेशापुरते मुखत्यारच असल्याने तेवढ्यापुरता संगीताला राजाश्रय चमळू लागला. या 
संस्थाचनकानंी अनेक संगीतकार आपल्या पदरी ठेवले, त्याचंा सन्मान केला, एवढेच नाही तर, त्याचं्या 
गायकीची परंपरा पुढे चालू राहावी यासाठी काळजी वाचहली. वगेवगेळ्या गायनपद्धतींच्या अचभमानाने का 
होईना, या कारणाने संगीताच्या रचसकतेत वाढ होत राचहली. 

 
याच सुमारास म्हणजे गेल्या एकोचणसाव्या शतकाच्या अखेरीला महाराष्ट्राने आपल्या एकूण 

सासं्कृचतक हालचालींत एक प्रकारचे पुनरुत्थान अनुभचवले. महाराष्ट्राची अस्स्मता, त्याचा इचतहास, 
संस्कृती, परंपरा, सामाचजक आचण आर्मथक स्स्थती यासंारख्या अनेक बाबतींत संशोधन आचण 
कालमानानुसार जरूर तेथे सुधारणा करण्याच्या उदे्दशाने प्रयत्नानंा सुरुवात झाली. आचण त्यासाठी 
न्यायमूती रानडे, चवष्ट्णुशास्त्री चचपळूणकर, लोकमान्य चटळक, आगरकर, इचतहासाचायु राजवाडे 
यासंारख्या कतुबगार व्यक्तींचे स्िूर्मतदायक धुरीणत्व लाभले. संगीताच्या के्षत्रातही या हालाचालींचे स्पष्ट 
पडसाद उमटले आचण त्याचा कलात्मक, शास्त्रीय आचण शकै्षचणक दृष्टीने अनेकागंी चवकास साधण्याचा 
हव्यास सुरुवातीपासून बाळगला गेला. यापढुील आजपावतेोच्या सुमारे शभंर वषाच्या काळात वगेवगेळ्या 
घराण्याचं्या उद् गात्यानंी आपल्या चवचशष्ट अशा सौंदयुप्रणाली आचवष्ट्कृत करून संगीतामधील रचसकतेला 
उन्नत आचण समदृ्ध केले. सगंीताचा इचतहास आचण त्याचे आजचे स्वरूप, याचे संशोधन करण्याची परंपरा 
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पंचडत चवष्ट्णु नारायण भातखंडे यानंी स्वतःच्या उदाहरणाने घालून चदली आचण पुढीलानंा अभ्यासासाठी 
उदु्यक्त केले आचण पचंडत चवष्ट्णु चदगंबर पलुस्कर यानंी तर या कलेचा मुक्तकंठाने प्रसार करून चतला 
जनतेमध्ये प्रचत्चेे स्थान चमळवनू चदले, चशक्षणाचा पुरस्कार करून संगीतामधील जाणकार चनमाण केले 
आचण या कलेचवषयीच्या रचसकतेची कक्षा चवस्तृत केली. पुढील लेखनात या घटनाचंा परामश ुघ्यावयाचा 
आहे. 

 
 
 

••• 
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२. राजधि पदपद्धतीपासून राजख्र्ालगार्कीपरं्त राज: बा कि ष्ट्िबुवा राजइचलकरंजीकर 
 

मागील सुरुवातीच्या प्रकारणात जाता आले तेवढ्या पूवीच्या काळापासून, गेल्या शभंरसव्वाश े
वषांपूवीपयंतच्या दीघु अवधीत, महाराष्ट्रातील संगीतीने कोणत्या अवस्था अनुभचवल्या याचा शक्य चततका 
आढावा घेतला गेला. त्यावरून चदसून आले ते असे की, प्रबधंापासून धृपदगानपद्धतीपयंत संगीताचे 
चवकसन झाले असून त्याच्या त्यापढुील पचरवतुनाची प्रतीक्षा या चवभागामधील रचसकता करू लागली होती. 
धृपद गायकीचा उगम लवाल्हेरचा राजा मान याच्या पे्ररणेने पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस उत्तरेकडील 
झाला असा मागे उल्लखे आलेला आहे. महाराष्ट्रात या गानपद्धतीचे आगमन त्यानंतर सुमारे शभंर वषांनी 
झाले आचण त्यापढुील जवळजवळ दोन शतके चतच्यावर िारसे इतर कोणते ससं्कार न होता ती या 
प्रदेशात स्स्थर होऊन राचहली. प्रबंधाप्रमाणेच धृपद गायकीचे चतच्या प्रगल्भावस्थेतील स्वरूप कोणते होते हे 
समजण्यास आपल्यापाशी साधन नाही. हचरदासस्वामी आचण तानसेनपासून इकडील पेशवाईच्या 
अखेरीतील हचतामणी चमश्र याचं्यापयंत अनेक धृपदीयाचंा लौचकक ऐकला जातो. तथाचप त्याचंी अगर 
त्याचं्यासारख्याच इतर गायकाचंी माचहती अगदीच त्रोटक स्वरूपात चमळत असून चतच्यावरून ‘गौडारी’, 
‘खंडारी’, ‘डागुरी’ आचण ‘नोहारी’ या धृपदपद्धतीमधील चार गायकींच्या वळणात अगर ‘बाण्यात’ कोणते 
वगेवगेळे गायक प्रचत्ा पावले आचण या बाण्यात गायकीच्या दृष्टीने कोणता िरक होता, चशवाय स्थायी, 
अंतरा, सचंारी आचण आभोग या चार चवभागातं चतचा चवस्तार आचण माडंणी कशी केली जात होती या 
बाबींचा उलगडा होत नाही. तुरळक प्रसंगी अगर नमुना म्हणून अलीकडे रेचडओवरून हकवा गाण्याच्या 
मिैलीत आपल्याला धृपद गायकी ऐकावयाला चमळतेही. तथाचप तीवरून ध्यानात येणारे चतचे वैचशष्ट्ट्य 
एवढेच की, तालाच्या कठोर चौकटीत एखादे भचक्तपर गीत काही चवचशष्ट रागाचं्या प्रकृतीला साभंाळून 
म्हटले जात असून, तालामधील मात्रा आचण त्यातील सम आचण खाली हे दोन चवभाग, त्याचं्या स्पष्ट 
आघातानंा वाव देऊनच, गीतातील शब्दाचें उच्चार केले जातात. ऐकणाराचे लक्ष ओढून घेण्याचा हव्यास 
चदसतो तो त्यामधील तालाशी केलेल्या कसरतीच्या साहाय्याने. या कारणाने या गायनात गमक म्हणजे 
एखाद्या स्वराला धक्का देऊन त्या चठकाणीच स्स्थर राहण्याच्या कृतीचा वापर केवळ गीतामधील 
शब्दापुरताच केला जात असून एकूण गायकीचा चवकास आजच्या ख्यालामध्ये आढळून येणाऱ्या 
बोलतानापंयंतच झालेला चदसून येतो. म्हणजे या चठकाणी बोल आलाप, चबलंपत अगर तान आचण चिरत 
या प्रकारचवशषेानंा िारसा वाव चमळत नसून गीतामंधील शब्द आचण त्याचंा भावाथु याचंा तालामधील काही 
ठराचवक गुणचवशषेाचंा उपयोग करून केलेली तालक्रीडा अशी धृपद गायकीची कल्पना आपल्याला आज 
करता येते. 
 

चनदशनुाला आलेल्या धृपद गायकीच्या वरील रूपरेषेवरून तूतुच्या चवचारासाठी तीमधील 
घेण्यासारखी बाब अशी की, या गायकीतील गीताच्या शब्दाचंा वापर हा गायनासाठी म्हणून होत 
असतानाही त्याचं्या अथाना चवपरीतपणा न येऊ देण्याची काळजी या पद्धतीनुसारच घेतली जाते. अशा 
तऱ्हेने शब्दाचं्या अथानुसार त्याचं्या उच्चारानंा साभंाळून गायन करावयाचे ठरल्यास, संगीताच्या म्हणनू 
असलेल्या घटकानंा म्हणजे चवशषेतः स्वरानंा, त्याचं्या चवस्ताराला आचण पढेु आचवष्ट्काराला वाव चमळू 
शकणार नाही. उलट, केवळ मदतीकचरता शब्दाचंा उपयोग करून त्याचं्या अनुरोधाने स्वरांचा आचवष्ट्कार 
आरंभल्यास त्याचं्या उच्चारातं आचण पयायाने अथामध्ये चवपरीतपणा येण्याचा धोका नेहमीच उभा राचहलेला 
असतो. म्हणजे या चठकाणी गीतामधील शब्द वा शब्दसमूह याचं्यातील अचभपे्रत अथु ऐकणारापयंत 
पोचवावयाचा अगर त्याचंा केवळ आधार घेऊन स्वराचें गंुजन करावयाचे आचण स्वराचं्याच कस्ल्पलेल्या 
आकृती त्याचं्यासमोर माडंावयाच्या, असे दोन पयाय संभवतात. एकदा संगीत हा चवषय पत्करल्यानंतर 
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त्याचे प्रधान घटक जे स्वर आचण लय याचं्या माध्यमाने काही एका सौंदयानुभतूीची जाणीव व्हावी आचण 
चतचे स्वरूपचनवदेन इतराचं्या वा स्वतःच्या श्रुतीपयंत पोहोचवाव े याच हालचालींना महत्त्व प्राप्त होणार. 
अशा वळेी वापरासाठी घेतलेल्या गीतामधील शब्दाचें साचहत्य वा काव्य म्हणून असलेले कायु हे बाजूला 
पडून त्यानंा संगीतातील प्रमुख अशा या घटकाचंाच अनुसार करावा लागतो. काव्य म्हणून चनमाण झालेली 
कवने, गीते, वा पदे नंतर गायनासाठी म्हणून उपयोगात आणली गेली तर त्यातंील काव्याचे उत्कट दशनु 
करचवण्याकचरता, एक तर गायकीला आवर घालावा लागतो, हकवा गाऊन दाखचवल्याप्रमाणे उचद्दष्ट 
ठेवल्यास, त्यामध्ये असलेल्या काव्यगुणाचंी दुदुुशा होते. उत्तम काव्य हे गाण्यामधील उत्तम चीज होऊ 
शकत नाही हा अनुभव चनत्याचाच आहे. याचे कारण उघडच असे की, एका कलाप्रकारचे उचद्दष्ट दुसऱ्याच्या 
माध्यमानेही चसद्ध होईल, असा हव्यास या चठकाणी बाळगला जातो. 

 
यावरून असाही एक चनष्ट्कष ु चनघतो की, गायनातील चचजेत काव्य आचण सगंीत या दोन 

कलाप्रकाराचंा मेळ चनमाण होऊ शकत नाही. हीच गोष्ट गायनाला घेतलेल्या कवनाबद्दल म्हणता येईल. 
चनमाण केलेले गीत संगीतामधील स्वराचं्या कबजात गेल्यानंतर, त्यातील शब्दसमूह हकबहुना अक्षरेही, 
भाषेच्या व्याकरणाऐवजी संगीताच्या कायद्याप्रमाणे उच्चारली जाणार. मग त्यामधील काव्य कोणत्याही उच्च 
दजाचे असो. आजही ज्या चचजा गायनातून ऐकावयास चमळतात त्यावरून चदसून येते ते असे की, 
त्यामंधील कल्पना वा प्रचतमा या काहीशा अधुवट, तरीही सहज समजून येणाऱ्या वा जाणवणाऱ्या असून, 
त्याचंी शब्दामंधील अचभव्यक्ती सुटसुटीत आचण अवडंबर न माजचवणारी असते. काव्यामधील उत्कट 
कल्पना संक्रातं करून माडंणे असा चचजेचा उदे्दश नसून संगीताचा स्वराचं्या माध्यमाने उत्कष ुसाधण्याचे 
उचद्दष्ट पुढे ठेवनू स्वतंत्रपणे चचजेची चनर्ममती व्हावयाची असते. पचरणामी अशा चचजेमधील शब्दाचें महत्त्व 
केवळ स्वरमूल्ये आचण अनुस्यूत असलेल्या लयीने ठरचवलेले आकार असेच मानले जाणार. 

 
यावरून असा प्रश्न उपस्स्थत होणे शक्य आहे की, शब्दाचें संगीतामधील काय ु केवळ स्वरमूल्ये 

म्हणूनच राहणार असेल तर त्या शब्दानंा भाषेच्या दृष्टीने अथु असण्याची जरुरी कोणती? अथाने अनुसधंान 
न ठेवणारे शब्द हकबहुना अथुहीन अशी अक्षरेच वापरली गेली तर संगीताच्या आचवष्ट्कारात कमीपणा येईल 
का? केवळ अक्षराचंा उपयोग करूनही स्वराची हालचाल व चवस्तार होऊ शकतोही. ख्यालगायकीत 
अलीकडे लोकचप्रय झालेल्या ‘सरगम’ प्रकाराचे हकवा तराण्यामधील अक्षराचें या बाबतीत उदाहरण म्हणनू 
देता येते. तथाचप संगीताच्या माडंणीमधील अनेक अंगाचंा चवचार करताना पुन्हा शब्द, तेही अथुवाही शब्द 
आचण त्याचं्या समूहानंी चसद्ध झालेली चीज हवी असा आग्रह धरावासा वाटतोच. एखाद्या गीताचा 
संगीतकृती म्हणजे चीज म्हणून उपयोग होत असताना त्याचे स्वरूप स्वरमय असणार हे उघडच असले 
तरी आचवष्ट्काचरल्या जाणाऱ्या स्वरानंा काही वगेळे आकार, गचतमानता आचण चवराम देऊन, त्याचं्या 
माडंणीत काही हेतुपुरस्सरता आणण्याकचरता अशा अथुपूणु शब्दसमूहाचंी मदत जरूर उपयोगी पडते. ही 
गोष्ट ‘सरगम’ पद्धतीने वा तराण्यामधील अक्षरानंी न साधण्याचे कारण असे की, त्यामधील काही अक्षरे 
व्याकरणाच्या दृष्टीने व्यंजने असूनही, त्याचंा स्वर म्हणूनच उच्चार होतो. चशवाय, भाषा म्हणूनच त्यानंा 
स्वतंत्र अथु नसल्याने, त्याचं्याकरवी संगीताला उपकारक होतील असे वरीलसारखे गुणचवशषे चनष्ट्पन्न होऊ 
शकत नाहीत. 

 
शब्दाचं्या माध्यमाने अथुचनष्ट्पत्ती होते, माणसांची एकमेकाशंी समजूत पटते, त्याचंा व्यवहार सुकर 

होते. या चठकाणी शब्द हे घटक असलेल्या भाषेमुळे, अनुभवाचे चनवदेन केले जाते, अपेक्षा अगर भाव व्यक्त 
केले जातात, चवचाराचें संक्रमण वा चवचनमय होतो, स्वतःचवषयीचे काही खुलासेही चमळून जातात. एखाद्या 
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भाषेमध्ये चकती शब्द असावते याचा अंदाज त्या भाषेच्या संपन्नतेवरूनही घेता येतो. म्हणजे प्रत्येक वस्तू, 
चवषय, प्रसंग, अनुभव आचण चवचार यानंा वगेळ्या शब्दाने नाव चदल्यास, असे शब्द वापरणाऱ्या माणसाची 
कशी परवड होईल याची कल्पना करता येते. यासाठीही एकाच शब्दात अथुगभतेुची, अनेक अथु 
असण्याची सोय पाचहली गेली असली पाचहजे. यामुळे काही वळेा मूळच्या अथापेक्षाही उच्चारानुसार वगेळा 
अथु चनमाण करण्याची क्षमता, अशा अथुबाही शब्दातं पाहूनच त्याचंा उपयोग संगीतामधील गती आचण 
चचजासंाठी केला गेला असावा असा तकु संभवतो. याचशवाय, एखाद्या चवषयाचे चववचेन करताना, 
अनुभवाचे कथन करताना अगर प्रसंगाचे वणुन करीत असताना, भाषा, मग तो वरील अथाने चकतीही समदृ्ध 
असो, पुरी पडत नाही, हा अनुभवही पचरचायाचा आहे. एखाद्या समारंभाची शोभा अवणुनीय होती, भावना 
व्यक्त करण्यास शब्द पुरे पडत नाहीत, अशासंारखे उद् गार ऐकत असताना, त्या अनुभतूीची तीव्रता ध्यानात 
आली, तरी चतचे सम्यक् स्वरूप कळावयाचे राचहलेले असतेच. अशा वळेी उपयोगात आचणलेल्या घटकाचें 
मूळ उचद्दष्ट कायम ठेवनू इतर साधनानंी ते अचधक स्पष्ट होण्याचा संभव चदसत असल्यास त्याचंी मदत 
घेण्यास प्रारंभ होतो. शब्दानंा आघात देऊन आचण त्यातंील स्वरानंा वाव देऊन केलेलेा उच्चार हा अचधक 
स्िुट आचण पचरणामकारक वाटू लागला, तर त्याबरोबर स्वराचंी माडंणी करीत असताना त्याचं्यात 
रेखीवपणा, समपुकता, सुसगंती आचण हेतुपूणुता हे गुणचवशषे अथुवाही शब्दाचं्या साहाय्याने सामील होतात 
असा अनुभव येऊ लागला. 

 
याप्रमाणे स्वराचं्याच प्रमुख अशा माध्यमाने, सौंदयाचे स्वरूप न्याहाळण्याची पराका्ा 

कलावतंाकडून होण्याकचरता आचण चतचा प्रचतसाद ऐकणाऱ्या रचसकाकंडून चमळण्याकचरता, समाजामधील 
इतर एकूण सासं्कृचतक हालचालीही काही एका चवचशष्ट अवस्थेपयंत पोहोचलेल्या असाव्या लागतात. अशी 
पचरस्स्थती गेल्या शतकाच्या अखेरीच्या सुमारास महाराष्ट्रात चनमाण झाली असून, सामाचजक 
पुनरुत्थानासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न चन्ापूवुक आरंचभले गेले होते असा उल्लखे मागे झालेला आहे. अशा 
वळेी कोणत्याही चवषयाचा स्वतंत्र आचण पचहल्यापासून अभ् यास वा उपासना होत असताना त्याची ठराचवक 
पद्धती आचण साधने तपासून घेतली जातात आचण त्याच साधनाकंरवी योचजलेले उचद्दष्ट चसद्ध करण्याचा 
प्रयत्न केला जातो. याचा एक पचरणाम म्हणजे इतर चवषयाचं्या उपासनेसाठी ती साधने नाकारली जातात 
अगर गौण म्हणूनच समजली जातात. एखाद्या चववचक्षत कलेच्या के्षत्रात पचरवतुन घडत जाऊन, चतच्या 
काहीशा चवकचसत अवस्थेत ज्या पद्धतीने चतचा आचवष्ट्कार केला जातो, चतच्यातही हा स्वीकारलेल्या 
माध्यमाचा आग्रह आढळून येतो. शब्दाचं्या माध्यमाने भावनाचें प्रकटीकरण, अनुभवाचे चनवदेन अगर 
प्रसंगाचे वणनु करीत असताना इतर कलामंधील घटकाचंी मदत घेतल्याचे नेहमीच आढळून येते. लघुकथा 
आचण कादंबरीमधील चचत्रीकरण, कचवतेतील स्वराघात, चनवदेनातील लयकारी, हकवा नाट्यामधील 
संगीत यासंारखी उदाहरणे म्हणून सागंता येतात. मात्र इतर कलाचंी मदत शक्य तो नाकारून केवळ 
शब्दाचं्या साहाय्याने चवचारप्रचक्रयेचे चनवदेन करण्याचा प्रयत्न साचहत्यामधील चनबधं प्रकारात होत 
असलेला चदसून येईल. याच्याच बरोबरीने शब्दामंधील अथाच्या आहारी जाऊन संगीताच्या चवकासाला 
मयादा पाडण्याऐवजी स्वर हे प्रधान माध्यम स्वीकारून, त्याच्याकरवी संगीतातील लक्ष्य साधण्याचा प्रारंभ 
जो ख्याल गायकीने कलेला चदसून येतो त्याचे स्वागत याच कारणाने त्या सुमारास महाराष्ट्रात झालेले 
असाव.े प्रबंधगानात काही रागकल्पना माडंल्या जात असल्या प्रभावाकचरता त्याचंा उपयोग होत असल्याने, 
त्या चठकाणी त्याचें काहीसे महत्त्व चशल्लकच राचहले आचण ते संगीताच्या त्यापुढील चवकासाच्या आड आले. 

 
तथाचप आज आस्वाचदली जात असलेल्या अचभजात ख्याल गायकीची परंपरा महाराष्ट्राच्या त्या 

काळातील श्रवणके्षत्रात केवळ एकदमच अवतरली असे म्हणता येणार नाही. सासं्कृचतक हालचालींना 
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काहीसा वगे आला असताना, गायकाने परंपरेने प्राप्त झालेले गायन कराव ेआचण पूवीच्या ज्ये् लोकाचंी 
आठवण करून चदली म्हणनू श्रोत्यानंी त्याची प्रशसंा करावी इतपतचा परस्परव्यवहार िार काळ चटकू 
शकत नाही. धृपदपद्धतीचा ठरून गेलेला साचा हा गायकीच्या चवकासाच्या आड येत असताना आचण 
संगीत ऐकणाऱ्याचं्या अपेक्षा एरवीच वृहद्धगत झाल्यावर तो भगं पावणे आचण नवीन गानप्रणालीची चाहूल 
लागणे या गोष्टी त्यापुढे आपोआपच संभवतात. याचा अथु असा नाही की, प्रादुभूतु होणारी नवीन 
गानप्रणाली ही अगोदरच्या पद्धतीचा संपूणुपणे त्याग करून मगच रचसकाचं्या मानसात प्रवशे करते. होत 
गेले तेही असेच की, धृपद गायकीचे ससं्कार काही शतके अगोदर होऊन गेले ही वस्तुस्स्थती आचण चतच्या 
ठायी असलेले काही सुप्त, बरेचसे उपेचक्षत तथाचप चवकासक्षम असे गुणधमु ख्यालपद्धतीने गृहीत धरले, 
एवढेच नसून त्याचंा पढुील उपक्रमासाठी उपयोग करून घेतला. 

 
वरील चववचेनाला अनुसरून महाराष्ट्रात अचभजात ख्यालगायकीने मूळ धरलेल्या कालासंबधंी 

चवचार करताना, त्या गायकीला एक स्थूल स्वरूप आचण परंपरा ज्यानंी प्राप्त करून चदली आचण चतची 
त्यापुढे जोपासना केली त्या बाळकृष्ट्णबुवा इचलकरंजीकर याचंा चतचे श्रे् प्रवतुक म्हणून काहीशा 
चवस्ताराने उल्लेख करणे जरूर आहे. बाळकृष्ट्णबुवाचंा जन्म १८४९ साली झाला. त्याचं्या लहानपणीच 
आईवडील वारल्याने, घरात असलेले प्रचतकूल वातावरण आचण शालेय चशक्षण या दोन्हींची रजा अगदी 
तरुणपणीच घेऊन, त्यानंी केवळ संगीताचे चशक्षण चमळवाव े या ईषनेे आपले गाव सोडून एकट्यानेच 
मध्यप्रदेशातील धारपयंतचा दूरचा आचण त्या काळात अत्यंत कठीण असा प्रवास केला. त्यावळेच्या 
कीतुनपद्धतीमधील गायनाचे संस्कार त्याचं्या या आकाकें्षला पे्ररक ठरले असावते. धार येथे देवजीबुवा या 
गायनगुरूपाशी त्यानंी धृपद आचण ख्याल या दोनही गायनपद्धतींचा जवळजवळ चार वष ेअभ्यास केला. 
तथाचप या काळातील त्याचें संगीताचे चशक्षण सुखाचे झाले नाही. देवजीबुवाचं्या पत्नीने त्याचंा छळ 
माडंला. आचण एकदा तर हा मुलगा चनघून गेला नाही तर आपण आपल्या घराला आग लावनू देऊ अशी 
धमकीही त्या बाईनी चदली. गुरूजींच्या पत्नीची इतराजी होत असलेली पाहून बाळकृष्ट्णबुवा यानंी त्यानंतर 
लवाल्हेर येथील प्रख्यात ख्याचलये आचण हस्सूखाँ याचें चशष्ट्य वासुदेवबुवा जोशी याचं्याकडे धाव घेतली. 
याही चठकाणी गुरुजींचा अनुग्रह संपादन करण्याकचरता बाळकृष्ट्णबुवा यानंा खरोखरीची तपस्या करावी 
लागली. जोशीबुवानंी त्याचंा चशष्ट्य म्हणून स्वीकार करण्यास प्रथम नकारच चदला. बाळकृष्ट्णबुवानंी 
याकचरता केवळ बेलाची पाने भक्षण करून अठ्ठावीस चदवस उपास केला. असे सागंतात की, 
बाळकृष्ट्णबुवाचं्या आराध्यदैवताने या काळात त्यानंा स्वपनात येऊन दृष्टान्त चदला आचण जोशीबुवाकंडे परत 
जाण्याची आज्ञा केली. नंतर मात्र जोशीबुवानंी आपल्या अखेरीपयंत बाळकृष्ट्णबुवानंा संगीत चशक्षण चदले. 
गायन चशकून घेण्याच्या अचनवार इच्छेने या वासुदेवबुवा जोशींनीही आपले गाव सोडून हस्सूखाँ याचंी मजी 
संपादन करताना अशाच प्रकारच्या अडचणींना तोंड चदले होते. केवळ सगंीताचा ध्यास घेऊन 
एकाकीपणाने, चवदे्यची साधना करणाऱ्या बाळकृष्ट्णबुवावंर लवाल्हेरचे अचधपती चजवाजीराव हशदे याचंाही 
पुढे लोभ जडला आचण त्याचं्या चशक्षणात त्यानंी लक्ष घातले. 

 
याही बाबतीत एक मनोरंजक हचकगत ऐकली जाते. ती अशी की, रोजच्या पचरपाठाप्रमाणे मधुकरी 

मागत हहडत असताना, एका घरापाशी त्यानंा महाराज चजवाजीरावाचंाच धक्का लागला. ते त्या चठकाणी 
मेजवानीसाठी आले होते. आपल्या अभावतः झालेल्या स्पशाने, या गरीब ब्राह्मण मुलोचे अन्न चवटाळले गेले. 
अशी त्याचंी कल्पना झाली. ‘मी चशवल्यामुळे तुझे सगळे अन्न खराब झाले. आता तू आमच्याबरोबरच जेवण 
कर’ —चजवाजीरावाच्या या आदेशाला बाळकृष्ट्णबुवानंी उत्तर चदले, ‘नाही महाराज, तसे काही झाले नाही 
म्हणून जेवण करण्याची आवश्यकता नाही.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
महाराज उत्तरले, ‘छे, छे, आता तर तुझी मधुकरी आपण सगळेच प्रसाद म्हणनू खाऊ आचण तूही 

त्यात सामील हो!’ बाळकृष्ट्णबुवानंा आता हे ऐकल्याचशवाय गत्यंतर नव्हते. महाराजानंी इतर सव ु
पाहुण्यासंह ती मधुकरी प्रसाद म्हणून ग्रहण केली. 

 
वासुदेवबुवा जोशी याचं्यापाशी बाळकृष्ट्णबुवानंी सहा-सात वष ेसंगीताची तालीम घेतली. हस्सूखाँ 

आचण हद दूखाँ, हद दूखाँचे चचरंजीव छोटे महंमदखाँ आचण रचहमतखाँ, या सवांचे लवाल्हेरमधील 
दरबारगायक म्हणून असलेले प्रचतच्त स्थान, त्याचं्या गायकीची लोकचप्रयता आचण चजवाजीराव हशदे या 
राजाची रचसकता, यामुळे लवाल्हेरमधील संस्थानी वातावरणात संगीताला चवशषे मान होता. या कारणाने 
इतर प्रदेशातंील गायक कलाकारही लवाल्हेरकडे आकर्मषत झाले. गायनाचे चशक्षण चालू असताना, 
बाळकृष्ट्णबुवानंा अशा वगेवगेळ्या कलाकाराचें गायनाचवष्ट्कार ऐकण्याची संधी भरपूर चमळाली आचण 
त्यामुळे त्याचं्या चवदे्यवर हव ेअसलेले संस्कारही होऊन गेले वासुदेवबुवा याचंा अंत होईपयंत त्याचंी तालीम 
त्यानंा चमळतच गेली आचण त्यानंतर एक वषभुर हद दूखाँचे चचरंजीव छोटे महंमदखाँ याचंाही सहवास 
त्यानंा लाभला. 

 
महाराष्ट्रात परत आल्यानंतर बाळकृष्ट्णबुवानंी काही वष े मंुबईत केलेल्या वास्तव्यात चवचवध 

के्षत्रातंील चवद्वान आचण श्रे् व्यक्ती त्याचं्या चहात्या बनल्या. ससं्कृत पंचडत आचण पौवात्य शास्त्रज्ञ, सर 
रामकृष्ट्ण भाडंारकर, न्यायमूती तेलंग, चवश्वनाथ नारायण मंडचलक आचण शातंाराम नारायण यासंारखे 
कायदेपंचडत अशाचंा समावशे त्याचं्या पचरवारात झाला होता. काहींनी त्याचें चशष्ट्यत्वही पत्करले. याच 
सुमारास बाळकृष्ट्णबुवानंी ‘संगीतदपुण’ या नावाचे माचसकही दोन वष े चालचवले. संगीत या एकमेव 
चवषयाला वाचहलेले चनयतकाचलक चालचवणे हा त्याचंा एक अचभनव आचण धाडसी प्रयत्न होता, असे 
म्हणता येते. हयातीच्या अखेरीची तीस वष,े मंुबई सोडून त्यानंी चमरज आचण इचलकरंजी या चठकाणी 
व्यतीत केली. लवाल्हेर परंपरेच्या ख्याल गायकीचा जो पचरचय महाराष्ट्राला झाला त्याला बाळकृष्ट्णबुवाचं्या 
या काळातील गायनाच्या मिैली आचण संगीताचे प्रत्यक्ष चशक्षण कारणीभतू आहे. पढुील काळात आपल्या 
स्वतंत्र कतुबगारीने, संगीत या चवषयाला समाजात प्रचत्ेचे स्थान प्राप्त करून देणारे पंचडत चवष्ट्णु चदगंबर 
पलुस्कर, संगीत अकॅडेमीने पाचरतोचषक देऊन गौरचवलेले अनंत मनोहर जोशी आचण चमराशीबुवा, चशवाय 
नीळकंठबुवा आचण गंुडूबुवा इंगळे आचण त्याचं्या हयातीतच अकाली चनधन पावलेले त्याचें चचरंजीव 
अण्णूबुवा यासंारख्या अनेकाचें ख्यालगायकीतील अध्ययन बाळकृष्ट्णबुवापंाशी अनेक वष े झाले. त्यातंील 
प्रत्येकाला, त्याचं्या साचन्नध्यातून, व्यचक्तमत्त्वापासून, चवद्वते्ततून आचण कलाचभज्ञतेमुळे, पे्ररणा चमळाल्या 
आचण संगीत के्षत्रातील आपली स्वतंत्र उचद्दष्टे साधण्याचे प्रयत्न सुरू करता आले. आपल्या आयुष्ट्याच्या 
अखेरीपयंत म्हणजे इ.स. १९२६ पयंत बाळकृष्ट्णबुवानंी संगीत चशक्षणाचे कायु चालू ठेवले. चवष्ट्णु चदगंबर 
याचं्या संगीत के्षत्रामधील अनेकचवध हालचालींचा मागोवा बाळकृष्ट्णबुवाचं्या तत्सम प्रयत्नापयंत घेता येतो. 
या सवु करणामुंळे ‘संगीतातील भीष्ट्माचायु’ हे त्यानंा चमळालेले अचभधान उचचतच ठरते. 

 
बाळकृष्ट्णबुवाचं्या चचरत्रावरून अंदाज करता येतो तो असा की, ख्याल गायकीचे चशक्षण 

चमळण्याची सोय त्याचं्या काळात महाराष्ट्रात नसली पाचहजे. ख्यालगायक त्याचं्या अगोदर काही झाले 
असतीलही. तथाचप प्रचचलत अशा धृपद गायकीच्या पुढे त्याचंा िारसा प्रभाव पडला नसावा. चशवाय 
आपल्याला येणारी चवद्या पढुीलानंा चशकवावी अशी ऊमी गायन के्षत्रातील कलावतंानंा िारशी नसल्याची 
प्रचीती अजूनही काही चठकाणी चमळून जाते. त्या काळी, चमळचवलेले ज्ञान आपल्यापुरतेच साभंाळून 
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ठेवण्याची वृत्ती अचधकच जागृत असणे संभवनीय आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ख्याल या नवीन 
गानप्रकाराचा कोष वगेळा असून, त्याला प्रचतसाद देणारी चवद्यार्थयांची आचण रचसकाचंी मनोभचूमका तशीच 
चनराळी लागणार असल्याने धृपदपद्धतीचा आसर झालेल्या महाराष्ट्रात तोपयंत त्याचे अगत्य झालेले 
नसाव.े अशी अनुकूल पचरस्स्थती लवाल्हेरच्या पचरसरात मात्र आढळून आली. याचे चवशषे कारण असे की, 
तेथील संस्थाचनकाने संगीताला प्रोत्साहन चदलेल. त्याचप्रमाणे ख्यालगायकीमधील व्युत्पन्न अशा 
कलावतंानंा एकाच चठकाणी राहून चतची आराधना करण्यास उसतं चमळाली. 

 
आजूबाजूला, हव े असलेल्या चशक्षणाची सोय नसल्याने, ती असेल त्या चठकाणाकडे पळून 

जाणाराचंी उदाहरणे चवदे्यच्या इतर के्षत्रातंही नवीन नाहीत. परक्या प्रदेशात केवळ चवदे्यच्या लालसेने 
राहणाऱ्या साधकाला अनेक तऱ्हेचे कष्ट, चवरोध हकबहुना मानहानीही सहन करावी लागते. 
बाळकृष्ट्णबुवाचंी साधना अशा इतर उदाहरणापेंक्षा िारशी वगेळी नसली तरी चतच्यामधील कठोरपणा मात्र 
संगीत के्षत्रात अचधक जाणवणारा ठरला. त्याचे कारण असेच की, संगीत या कलेलाच समाजामध्ये हवी 
तेवढी प्रचत्ा नव्हती. कलेत प्रावीण्य दाखचवणाराचें आर्मथक भचवतव्य आकषकु नव्हते, रचसकाचंी संख्याही 
अत्यंत मयाचदत असावयाची आचण संगीताच्या मिैलीच्या जागाही खाजगी आचण श्रीमंताचं्या मालकीच्या 
चनघावयाच्या. अशा रचसकाचं्या पुढे अचभजात गायकीचा आदश ुिक्त धृपदपद्धतीचा होता. अशा स्स्थतीत 
नवीन गानप्रणाली आत्मसात करणे आचण नंतर समाजाच्या मानसात चतची प्रचत्ापना करण्याचे प्रयत्न 
आरंभणे हे बाळकृष्ट्णबुवाचें वैचशष्ट्ट्य मानता येईल. चशवाय ‘संगीतदपुणा’सारखे चनयतकाचलक प्रचसद्ध 
करून संगीतचवषयक वाङ मय चनमाण करण्याची कल्पना प्रथमतः त्याचंीच चदसून येते. गायकीची परंपरा 
चालू ठेवणारे नवीन चशष्ट्य चनमाण करण्याचे त्याचें प्रयास तर चवशषे िलदायी ठरले. समाजामधील चवचवध 
के्षत्रातंील अग्रणींमध्ये त्यानंी संगीताची आवड उत्पन्न केली. याखेरीज एखादा कलावतं एका चठकाणी बराच 
काळ राचहल्याचशवाय त्याच्या कलेसंबधंींचे वातावरण तयार होत नाही. हस्सूखाँ आचण हद दूखाँ याचं्या 
वास्तव्यामुळे लवाल्हेर, मौलावक्ष आचण पुढे िैज महंमद याचं्या कतुृत्वाने बडोदा असा त्या गावाचंा लौचकक 
कानावर येतो. त्याप्रमाणे इचलकरंजीचे नाव घेतल्याबरोबर, बाळकृष्ट्णबुवाचंी आठवण सहजच होत असते. 

 
बाळकृष्ट्णबुवाचं्या चचरत्रावरून चदसून येणारी अखेरची, महत्त्वाची आचण चालू चववचेनाला धरून 

असणारी घटना म्हणजे ख्यालगायकीचे महाराष्ट्रातील प्रवतुन ही होय. ख्याल या अरबी शब्दाचा अथु, 
चवचार, कल्पना, कल्पकता, हकवा दृचष्टकोन असा आढळून येतो. त्या नावाची गानपद्धती अमीर खुश्रू आचण 
गोपाल नायक याचं्या काळापासून उत्तर हहदुस्थानात कमीअचधक प्रमाणात रूढ होती. तथाचप 
औरंगजेबाच्या कारकीदीनंतरच्या काळामधील मोगल बादशहा महंमदशहा याच्या उते्तजनामुळे चतला पनु्हा 
उठाव चमळाला. आचण चतचे उद् गाते म्हणून चनयामतखाँ आचण चिरोजखाँ या दोन बंधंूची सदारंग आचण 
अधारंग अशी नाव े ख्यालामधील चचजाचं्या संहतीमधून पुढे चटकून राचहली. चतच्या परंपरेचा मागोवा 
बाळकृष्ट्णबुवापंासून वासुदेवबुवा जोशी, हस्सूखाँ, हद दूखाँ, नर्थथन पीरवक्ष, बडे महंमदखाँ आचण गुलाम 
रसून ते सदारंग येथपयंत घेता येतो. 

 
स्वराचें माध्यम स्वीकारून सगंीताने मागकु्रमण करण्याचे योचजल्यानंतर त्या स्वराचें सामर्थय,ु आचण 

त्याचं्या एकमेकातंील संबधंामुळे, संवादातूंन आचण रचनाचं्या योगाने चनमाण होऊ पाहाणाऱ्या आकृतींचे 
दशनु घेण्याचे आचण त्याचंा आचवष्ट्कार करण्याचे काम ख्याल गायकीने आरंचभलेले चदसून येते. 
चनसगामधील नादामधून, माणसाचं्या आवाजात वा वाद्याचं्या ध्वनीमध्ये ‘सूर’ सापडणे आचण तो चनचित 
केल्यानंतर त्याच्या आधाराने इतर स्वराचंी माडंणी आचण कालक्रमानुसार त्यातून चनमाण होणाऱ्या 
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आकृतीचा संभव प्राप्त झाला म्हणजे संगीत या चवषयाला सुरुवात होते. अशा स्वराकृतींना, चवचशष्ट हेतूने 
एकापुढे एक माडूंन कल्पनाचंा ‘आभास’ चनमाण होत असल्याचे संगीतामधील चवचवध अशा रागरूपात 
आढळून येते. अशा रीतीने कल्पनेला सुसंगत असे रागरूप ठरल्यानंतर त्यातील स्वराचंी स्थाने आचण 
आपसातंील संबंध अगर त्यामधील अंतर यानंा चनचितपणा येत जातो. हहदुस्थानी संगीताचे चवकसन या 
अवस्थेपयंत धृपदपद्धतीनेही केले होते. त्या अगोदरचे प्रबधंगान काही रागातं होत असले तरी ठराचवक राग 
आचण त्याला अनुकूल असा ताल अशी चनयमबद्धता मात्र धृपदपद्धतीमध्ये प्रथम चदसून आली. ख्याल 
गायकीमुळे पचहला िरक पडला गेला तो अशा स्वराकृतींच्या माडंणीत. म्हणजेच स्वराचं्या 
आचवष्ट्कारपद्धतीमध्ये चववचक्षत तालाने चनयोचजत केलेल्या आघात आचण चवराम याचं्या आधाराने स्वराचंी, 
स्वरमय शब्दाचंी हकवा स्वर समूहाची ठेवण करूनच आता संगीताचे भागणार नाही. पुढील स्वराकृतीची 
कल्पना केल्याखेरीज चालू असलेल्या आकृतीची माडंणी पुरी होत नाही. याच्या उलट, माडूंन झालेल्या 
आकृतीची स्मृती ताजी असतानाच नवीन आकृतीला सदंभ ु चमळून जाते. म्हणजे एकामागनू एक घेतल्या 
जाणाऱ्या सावकाश अगर जलद स्वराचंी वा त्याचं्या प्रगचतमान चवकसनाचा चवचार ख्यालपद्धतीने गृहीत 
धरलेला आहे. एकामागनू एक असे स्वर वा स्वराकृती घेतल्या जात असताना त्याचं्या माडंणीत असे 
चवकसनाचे चवचारसूत्र नसल्यास, पचहल्याचंी आठवण राखण्याची आचण पुढील आकृतींची वाट पाहण्याची 
गरजच उरणार नाही, असा या म्हणण्याचा अथु आहे. तसेच पाचहले तर आचवष्ट्कार करण्यासाठी 
योजलेल्या एकूण गायकीची म्हणजे तेवढ्यापुरती एखाद्या चचजेतील गायकीची साकल्याने चनमाण होणारी 
आकृती गृहीत धरूनच, चतच्या संदभात, स्वराचें आलाप पलटे, बोलतात आचण चिरत अशा तपचशलाची 
योजना अशा वळेी केली जाईल. 

 
कोणत्याही कलेच्या के्षत्रात उपलब्ध असलेली साधने ही केवळ चतच्याकचरताच उत्पन्न झाली होती 

असा इचतहास चदसत नाही. त्याचबरोबर त्याचंा इतर कारणासंाठी वापर केला जाऊ नये असाही चनयम 
व्यवहारात चदसून येत नाही. स्वराचंा पचरणाम संगीताचवरचहत इतर दृष्टीनेही होऊ शकतो आचण त्यामुळे 
तसा त्याचा वापरही केला जाणे शक्य आहे. कोचकळाचें कूजन, पाण्याची झुळझुळ, लाटाचें ताडंव, 
बालकाचे रुदन, ढगाचंा गडगडाट, हृदयाचे स्पंदन यासंारखे अनेक नाद ऐकले जातात. तथाचप त्याचंा 
तसा सरळ उपयोग अगर समावशे करून घेण्याचे काम संगीताने अचंगकारलेले नाही. त्याचबरोबर ते नाद 
ऐकून माणसाचं्या होणाऱ्या सहसंवदेना अगर प्रचतचक्रया याचें चचत्रण वा वणुन करण्याची योजना संगीतापढेु 
म्हणजे अचभजात संगीतापुढे नाही. घेतलेली साधने काही कलात्मक हेतू चसद्ध करण्याकचरता प्रभावी रीतीने 
हीच प्रचक्रया संगीताच्या सबधं आचवष्ट्कारात आढळून येणार. स्वराचंा तपशीलवार उलगडा करण्याऐवजी 
त्याचं्या सूचनेने, स्पष्ट आचण खडे सूर लावण्यापेक्षा त्याचं्या नरमपणातून, देखावा न करता इशाऱ्याने, 
चववचक्षत पचरणाम साधला जातो आचण कलात्मकता जाणवली जाते. ही आणखी एक गोष्ट ख्याल गायकीने 
ओळखलेली चदसते. 

 
परंपरेने चालत आलेली गायकी, चतचा तपशील, आराखडा आचण वळणे यासंह माहीत असली तरी 

ती गायकाला स्वतःच्या आवाजाने उच्चारावी लागते, या वस्तुस्स्थतीला आणखी एका दृष्टीने महत्त्व आहे. 
गायकीच्या उच्चारात त्याचा भाव हा चनचित आचण सामथुवान असावा लागतो. त्याबरोबर त्या उच्चारावर 
त्याचे स्वतःचे चनयंत्रण असणे जरूर आहे. प्रत्येक स्वर हा कसा ‘लागला’ वा बाबतीतला त्याचा चनणयु हाच 
अखेरचा असणार. चनयतं्रण नसेल तर गायन पचरणामकारक होऊनही त्यात कलात्मकता होती की नाही 
याचा तलास घ्यावा लागतो. प्रत्यक्ष गायन करण्यापूवी त्या गायकीचे साकल्येकरून असलेले रूप 
गायकाच्या अंतमुनाने अगोदर ऐकावयाला हव.े असा याचा अथु आहे. काही झाले तरी गाणाराचा पचहला 
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श्रोता स्वतः तोच असणार. तपचशलाऐवजी आकृतीजवळ, आचण माडंणी अजमावीत असताना 
हेतुपूणुतेकडे, त्याचे अवधान राहील हे साहचजक आहे. म्हणजे परंपरेने प्राप्त झालेली गायकी गात 
असताना, गायक हा कलावतं म्हणून ओळखला जाईल, तो या वळेेला. असा वाव चमळण्याची म्हणजे 
स्वतंत्रपणे कलात्मक चवचार करण्याची सधंी ख्याल गायकीने आपल्या प्रकृचतधमामुळेच गायकाला अचधक 
प्राप्त करून चदली आहे. कलावतंाच्या कल्पकतेला जास्त अवसर चमळू लागला तोही ख्यालपद्धतीच्या 
गायनाने. मात्र त्या कल्पकतेची जात हचतनशीलतेची नसून गंुजनाची असावी लागते ही या बाबतीत नमदू 
करण्यासारखी गोष्ट आहे. 

 
बाळकृष्ट्णबुवानंी जी ख्यालगायकी महाराष्ट्रात प्रवर्मतत केली आचण चजचा प्रसार शालेयपद्धतीच्या 

चशक्षणक्रमातून पुढे होत गेला, चतला लवाल्हेर गायकी असे अचभधान देऊन चतचे वणुन पुरे होणार नाही. 
अचधकाचधक लोकाचं्या चशक्षणाला सोचयस्कर म्हणून चतचे जे अवस्थातंर पुढे होत गेले, त्याला त्या 
गायकीचा एक भाग म्हणून म्हणता येईल. तथाचप त्या गायकीचे, चवशषेतः बाळकृष्ट्णबुवानंा अचभपे्रत 
असलेले, स्वरूप कोणते होते या गोष्टीचा आणखी उलगडा करून घेणे जरूर आहे. ख्याल गायकीचे 
चशक्षण घेण्यापूवी बाळकृष्ट्णबुवानंा धृपद गायकीचा अभ्यास बराच काळ करावा लागला, हे या चठकाणी 
त्याचं्या संगीतामधील पूवुजावंरही धृपदपद्धतीचे संस्कार झाले होते असे मानावयास आधार चमळतात. 
म्हणजे पुढे ख्याल गायकीत प्रावीण्य संपादन करताना धृपद गायकीचा अभ्यास अनेकानंा आधारभतू ठरला 
असे म्हणावयाला हरकत नाही. 

 
धृपदगायनात संगीताचा आचवष्ट्कार मयाचदत राचहला होता आचण त्यातील रागस्वराचें उच्चार 

ठराचवक अशा तालामधील घटकाचंा प्रामुख्याने अनुसार करणारे असत असा यापूवी उल्लेख केला गेलेला 
आहे. तालामधील मात्रा आचण त्याचें चवचशष्ट संख्येने पाडलेले गट याचं्यात त्याचं्या आवतुनात व्यतीत 
होणाऱ्या काळाची समचवभागणी झालेली असते, असा अथु या गायकीने गृहीत धरलेला चदसतो. 
शब्दामंधील अक्षराचंा वा पढेु स्वराचंा उच्चार आचण त्याचंी समाप्ती, ही तालामधील चववचक्षत माते्रने अगर 
मात्राचं्या समूहाने स्पष्ट झाली पाचहजे असा आग्रह या चठकणी माडंलेला असावा. नंतर आघात करणाऱ्या 
मात्राचंा अगोदर अंदाज घेऊन, अगर थोडेसे बाजूला तथाचप बरोबर राहून, हकवा, मागाहून होऊन गेलेल्या 
आघातबद्ध घटनेची जाणीव देऊन, स्वरानंा हेलकाव े देणे वा त्याचें गंुजन करणे अशा हालचालींना, त्या 
पद्धतीच्या चशस्तीमुळेच मनाई झालेली होती. तथाचप, अशा अवतुनातूंन व्यतीत होणाऱ्या कालाची मात्रामंध्ये 
वा त्याचं्या गटातं समचवभागणी केल्याने, त्या कालाचे आचण म्हणनू माणसाच्या भावात्मक अनुभतूीचे 
स्वरूप, जमेल तर अगदी एकेरी आचण आवजुून माडंलेले असे चदसून येणार. कालाची अशी अनेक 
क्षणामंध्ये वा मात्रातं समचवभागणी हा माणसाच्या लौचकक व्यवहारामधील सोयीसाठी, यशस्वी ठरलेला 
एक प्रयोग आहे इतपतच म्हणता येते. प्राप्त झालेल्या कालाच्या क्षणात मागे चमळालेल्या अनुभवाची आठवण 
आचण चशवाय पुढे लगेच होणाऱ्या घटनेची अपेक्षा, या दोनही गोष्टी अनुस्यतू असतात, ही कल्पना मात्र 
संगीताने म्हणजे धृपदपद्धतीनंतरच्या संगीताने गृहीत धरली, एवढेच नव्हे, तर ती अमलातही आणली. या 
चठकाणी संगीताने, माणसाचंा, तथाचप व्यचक्तचनरपेक्ष, असा एकूण भावानुभव आधाराला घेतलेला आहे. 
गाण्याच्या मचैिलींतील गायक आचण श्रोते याचें परस्पराशंी क्षणोक्षणी जुळून येणारे अवधान, हे, या 
कल्पनेचा गायक चकतपत वापर करतो यावर काहीसे अवलंबून राहील. म्हणजे, स्वराचें उच्चार, तालाच्या 
चौकटीमधील मात्रानंा चचटकून करण्याऐवजी माडूंन झालेल्या स्वराकृतींची आवठवण ऐकणाऱ्याचं्या मनात 
ताजी असतानाच त्यापुढील माडंणीची सूचना गायकाने दरएक वळेी करावयाची असते. त्यामुळे ऐकून 
झाल्याचे समाधान चमळत असताना श्रोत्यामंध्ये पुढे ऐकण्याची उत्कंठा चनमाण होते, हकवा ती वाढत जाते. 
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तालामधील मात्रा हे एकमेकापंासून चभन्न असे क्षण नसून, त्यातं माणसाची अनुभतूी आचण अपेक्षा या दोन्ही 
अवस्था सामावलेल्या आहेत, असा अथु संगीत या कलेने घेतलेला चदसून येतो. तालामधील धृपदपद्धतीचा 
चहशबेीपणा मागे पडून त्यामुळे संगीताला गचतमानता प्राप्त झाली आचण या दोन्ही अवस्थाचंा संबधं 
संगीतामधील लय या कल्पनेने चसद्ध केला. स्वरानंा सगंीत म्हणनू अथु प्राप्त होत जाईल, तो या लयीच्या 
अनुबंधामुळे आचण कोणत्याही रागाच्या एकूण गायकीत काही ठराचवक चवचारसूत्र कायम ठेवावयाचे 
झाल्यास त्याकचरता कोणत्याही स्वरामधून, स्वराचं्या स्तरातूंन वा समूहामंधून, लय या घटकाचा प्रवशे 
झालेला असल्याचा अनुभव यावयाला हवा आचण चशवाय असा अनुभव कणुगोचरही झाला पाचहजे. 
तालामधील मात्राचें ठराचवक समयानंतर होणारे आघात ही स्वरचवधानामधील चवरामचचन्हे नसून 
गायकाच्या चवचारसूत्रात, गायकीचया माडंणीत आचण ऐकणाऱ्याच्या अपेक्षातं होऊ पाहणाऱ्या चढउताराचे 
ते चनदशकु ठरले जावते असा उदे्दश या चठकाणी बाळगला जातो. आखून ठरलेल्या मयादारेषातंही 
स्वैरपणाला सधंी चदली जावी, असा या गोष्टीचा अथु आहे. 

 
स्वराचं्या चवस्ताराला वाव चमळावा, त्याचबरोबर त्यानंा लयीचे बधंन असाव.े तथाचप, अशा 

बंधनामुळेच स्वरानंा अथुपूण ु असे वगेवगेळे आकार प्राप्त व्हावते आचण अशा प्रचक्रयेतून ख्यालाची चनपज 
व्हावी अशी बाळकृष्ट्णबुवाचंी या गायकीबद्दलची कल्पना असावी असा तकु आजही करता येतो. त्याचं्या 
काळात ख्याल गायकीचवषयीचे इतके स्पष्ट स्वरूप प्रत्यक्षात अवतीण ुहोणे संभवनीय नसले तरी संगीताचा 
ख्यालपद्धतीने केला जाणारा अचवष्ट्कार, म्हणजे तालापेक्षा हकवा तालामधील लयीच्या कल्पनेचा अवलंब, 
चचजेमधील शब्दाचंा स्वर म्हणून चवशषेतः उपयोग आचण स्वराचं्या वतुणुकीची आचण सामर्थयाची जाणीव, 
एवढी समजूत त्या काळच्या गायकाचंीच नव्हे तर श्रोत्याचंीही झालेली असली पाचहजे. ख्याल गायकीने या 
गोष्टी गृचहतच धरलेल्या असतात, हे त्याचे एक कारण आहे. धृपदपद्धतीपासूनचे बरेचसे अंतर या तऱ्हेने 
संगीताने मागे टाकल्यानंतर त्याच्या पुढील चवकसनाची बाळकृष्ट्णबुवासंारख्या चवद्वान संगीतकारानंी, 
काहीशी कल्पना केली असल्यास नवल नाही. ‘गात असताना आपण जणू काही एखाद्या वृक्षाची उभारणी 
करीत आहोत’ असे ते म्हणत असत. अनुकूल पचरस्स्थती लाभली आचण कोणी उपद्रव केला नाही म्हणजे 
एखाद्या वृक्षाची झपाट्याने इतस्ततः वाढ होतेही. तथाचप त्याचीच सावधानतेने मशागत केल्यास त्याला 
डौलदारपणा आणता येतो. त्याच्या शाखाचवस्तारात प्रमाण राखता येते आचण तेणेकरून, त्याच्या पालवीला 
आचण िुलानंा दशनुीयता लाभनू जाते. अचभजात ख्याल गायकीत अनुस्यूत असलेल्या आकृचतमयता, 
प्रमाणबद्धता, एकचजनसीपणा, आचवष्ट्कारक्षमता, आचण गचतमानता यासंारख्या कलागुणचवशषेाचंी त्याचं्या 
या चवधानाने दखल घेतली. वृक्षाच्या उभारणीची उपमा देताना बाळकृष्ट्णबुवानंी ख्याल गायकीमधील 
कलात्मक चवकसनाचा अजमास घेतला असे म्हणता येते. 

 
यासारख्या आणखीही अनेक कालत्मक शक्यता असलेल्या अचभजात संगीताचे स्वागत आचण 

श्रवण करणाऱ्या श्रोत्याचं्या प्रचतचक्रयेचवषयी चौकशी केल्याखेरीज बाळकृष्ट्णबुवानंी महाराष्ट्रात ख्याल 
गायकीचा प्रस्ताव माडंला या घटनेचवषयीचा चवचार पुरा होत नाही. धृपद गायकी प्रभावी असलेल्या प्रदीघु 
काळात संगीतकलेचे अंचतम साध्य चतने प्राप्त करून घेतले आहे असा गायकाचंा आचण चतच्या श्रवणाने 
अचतश्रे् असा आनंद अनुभवावयाला चमळाला असा श्रोत्याचंा रास्त समज जरूर झालेला असणार. 
संगीताच्या यशस्वी मिैलीची आजच्यासारखी त्या काळामधील वणनेु आता उपलब्ध असणार नाहीत. 
संगीताची अचभरुची असणारे रचसक संख्येने त्या काळात आजच्यापेक्षा कमी असणार. हा िरक ध्यानात 
घेऊनही संगीतश्रवणाने चमळणारा आनंद आचण त्याच्या तंत्राची चचचकत्सा यासंंबधंी चवचारचवचनमय त्या 
सुमारास होत असला पाचहजे असे म्हणता येईल. 
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संगीत ऐकत असताना श्रोत्याच्या कानाला बरे वाटते, येथपासून त्याच्या भाववृत्ती उचंबळून येतात, 

स्मृती जागृत होतात, मनःचक्षूपुढे काही प्रचतमा साकारल्या जातात, त्याच्या मनाला स्वास्र्थयही लाभते 
अथवा त्याला एक चनरामय असा आनंद प्राप्त होतो, यापयंतची वणुने अलीकडेही आढळून येतात. त्याच्या 
पुढे जाऊन संगीतानुभवाचा अथु लावणारी इतर चवषयातंील मने असली तरी, संगीताच्या केल्या गेलेल्या 
माडंणीची चचचकत्सा करीत असलेले श्रोतेही अधूनमधून चदसून येतात. चववचक्षत रागाचे गाभंीयु वा बोज 
कायम ठेवला गेला, मालकंसामधील गंधारापयंतचे गंुजन हृद्य वाटले, मल्हारातील दोन चनषाद अगर 
ललतातील दोन मध्यम याचं्या संगती पचरणामकारक रीत्या घेतल्या गेल्यामुळे रागाचे स्वरूप अखेरपयंत 
जाहीर होत राचहले, स्वराचंी ठेवण भारदस्त होती, चिरत एकाच अंगाची नव्हती, अशासंारखे त्याचें 
उद् गार कानावर येतात. उलट कानाला बरा लागून गेला तरीही वज्यु स्वराचंा वापर, जोड रागातंही 
एकाच रागावर चभस्त, स्वराचंा आचवष्ट्कार करीत असताना लावलेला कंटाळवाणा चवलंब, ठराचवक चचजेची 
अरूढ अशा लयीतील माडंणी, या तऱ्हेने गायकीची प्रतारणा झाल्याची तक्रारही त्याचं्याकडून होत 
असलेली चदसते. धृपदपद्धती मागे पडून ख्याल गायकीला सुरुवात झाल्यानंतरच्या नजीकच्या काळात 
चतचे मयाचदत असे त्या वळेचे स्वरूप आचण आचवष्ट्कार ध्यानात घेतला तर संगीतश्रवणाची व्याप्ती 
वरीलसारख्या अचभप्रायाच्या पलीकडे अथातच गेलेली नसावी. 

 
माणसाच्या मनावर प्रभाव पाडणे, ते आकर्मषत करून घेणे, आचण ते मोचहत करणे हा कोणत्याही 

कलेचा स्वभाव असला तरी संगीताइतका तसा तात्काळ पचरणाम इतर कला करू शकत नाहीत. अधुवट 
ऐकत असतानाही एखाद्याला नादमयतेचे वातावरण भारून टाकते. अचभपे्रत असा पचरणाम करूनही संगीत 
हे चशवाय अलग अगर अचलप्त राहते. यामुळे ते ऐकले जात असतानाही मनुष्ट्य संगीतचवरचहत हकवा त्यात 
मलन होऊनही पुन्हा बाजूला राहून त्याचवषयी चवचार करू शकतो. रेचडओवरून प्रसतृ होणाऱ्या संगीतामुळे 
ते अचधक श्रवण करण्याची संधी चमळते, त्याचबरोबर ते न ऐकण्याची सवयही बऱ्याच जणानंा जडते. 
माणसाचे कान सबधं नादचवश्वाला उघडेच राहात असल्याने, त्याचे अवधान न मागताही, त्याच्यावर 
त्यातील आघात होतच असतात. संगीत ऐकणाऱ्या श्रोत्याचं्या प्रचतसादाला आचण पढेु प्रचतचक्रयेला अशा 
संदभामधून सुरुवात होऊन तो त्याचं्या तंत्राचा चवचार करून नंतर थाबंते. 

 
तथाचप संगीताचे तंत्र समजणे, ते कंठगत वा हस्तगत होणे, हे त्याचा आस्वाद घेण्याच्या 

प्रचक्रयेमधील प्रधान तत्त्व होऊ शकत नाही. संगीताच्या आचवष्ट्कारामधील साकल्याने चनमाण केली जाणारी 
अगर घडून येणारी ‘आकृती’ ही ऐकणाराला, सुरुवातीपासून अखेरपयंत एकसारखी जाणवली गेली 
पाचहजे. हकबहुना संगीताचे श्रवण हे संगीताच्या प्रकट चनर्ममतीच्या अगोदरची पायरी आहे असे म्हणता 
येईल. त्या आकृतीचा ढोबळपणा, आशय, रेखीवपणा अगर पुसटपणा, गायकीच्या त्या सुमाराच्या 
अवस्थेवर अवलंबून राहीलही. तरीसुद्धा, गायनात वा वादनात ज्या स्वरकल्पना माडंावयाच्या असतात, 
त्याचं्या श्रुचतगोचंर आकृती कलावतंाने अगोदर ऐकलेल्या असून त्यावर त्याने हचतनही केलेले असते. 
ऐकणारे असतात म्हणून कलावतं गायन हकवा वादन करू शकतो, त्याचप्रमाणे जसे संगीत असते तसे 
त्याला ऐकणारेही चमळून जातात. संगीताचा चवकास म्हणून सम्यक् अशा श्रवणावर अवलंबून असणार. 
संगीताच्या चनर्ममतीसाठी, पढेु त्याच्या आचवष्ट्काराकचरता कलावतं ज्याच्यावर एकसारखा चवसबंून राहील, 
ते म्हणजे अवधान ठेवणारे श्रोतृचवश्व. 

चनयमाच्या संदभातच अपवादानंा महत्त्व प्राप्त होते, ही गोष्ट ध्यानात घेतल्यास कोणताही कलावतं 
एकटाच, स्वतंत्रपणाने आचण एकदम चनपजत नाही, या चवधानाला अचधक अथु येऊ लागतो. कलावतं 



 

 

अनुक्रमणिका 

म्हणून होणारी त्याची चनर्ममती आचण वाढ, त्या काळी अस्स्तत्वात असलेल्या रचसकतेच्या वातावरणातून होत 
जाते. गायकाच्या बाबतीत तो कलावतं होईपयंत आचण अथात नंतरही त्याचे संगीत हे रचसकाकंडून ऐकले 
जावयाचे असते. त्याचं्या प्रचतचक्रया, त्यामधील आशय आचण अपेक्षा न चवचारताही त्याला उमजून 
घ्यावयाच्या असतात आचण त्या चजतपत जाणवल्या, त्या प्रमाणात त्याला आपल्या प्रयत्नातं िेरिार करावा 
लागतो. अगोदर कलावतं होण्यासाठी म्हणून व्हावयाची त्याची तयारी सातत्याने, साके्षपीपणाने आचण 
साकल्येकरून केलेल्या पचरश्रमातूंन आचण त्यावर काही काळ लोटल्यानंतर पढेु चनमाण होणाऱ्या 
कल्पनामंधून संभवत असली तरी त्या कल्पनाचें संगीतामधील अचध्ान आचण आचवष्ट्कारातील प्रकटन 
अखेरीला रचसकाकंडूनच अजमाचवले जाणार. 

 
महाराष्ट्रातील संगीताने आचण रचसकतेने अचभजात ख्यालपद्धतीचा स्वीकार करून आणखी 

थोड्ाच वषांनी सुमारे एक शतकाचा काळ पूणु होईल. त्या अगोदरचा म्हणजे इ.स.१८८५ च्या सुमारास 
बाळकृष्ट्णबुवानंी चतला चववचक्षत स्वरूप आचण परंपरा प्राप्त करून देण्यापूवीचा प्रदीघु काळ हा संगीताच्या 
आचवष्ट्काराला सुयोलय असा हा गानप्रकार आढळून येईपयंतच लोटून गेला असे म्हणाव ेलागते. नंतर मात्र 
होऊन गेलेल्या या शतकाच्या अवधीत, या गानपद्धतीमधील संभाव्य अशा अचधकाचधक कलात्मकतेचा शोध 
घेण्याचे आचण चतचा पचरणामकारक आचवष्ट्कार करण्याचे प्रयत्न चवचवध दृचष्टकोनातूंन आचण अनेक 
कलाकाराकंडून होत गेले. संगीतामधील चवचवध घटकाचं्या वतुणुकीत त्यामुळे िरक पडत गेला.पचरणामी, 
चनरचनराळ्या सौंदयचुवषयक चवचारप्रणाली जन्माला येऊन, त्याचंी उपासना करणाऱ्या पचरवारात काही 
काळ सातत्य राहात गेले. त्याचं्या आचवष्ट्काराच्या शलैींना इतरापंासून वगेळेपणा प्राप्त झाल्याने, त्यानंा 
संगीतामधील घराणी असे अचभधान चमळाले. संगीताच्या वाटचालीतील दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, 
बाळकृष्ट्णबुवाचं्या गायकीमधून आचण चशक्षणापासून स्िूती घेऊन त्याचं्या चशष्ट्य आचण प्रचशष्ट्याकंडून 
संगीताच्या चशक्षणाचा झालेला प्रसार ही होय. अचधकाचधक लोकानंा संगीताच्या व्याकरणात आचण तंत्रात 
चशचक्षत करणाऱ्या हालचालींच्या वगेात संगीताच्या कलात्मकतेकडे दुलुक्ष होणे साहचजक आहे. संगीत 
ऐकणाराचंी वाढत जाणारी संख्या, त्याची नवीनपणाने माचहती झालेले श्रोते, चवचशष्ट घराण्याचा अचभमान 
बाळगणारे जाणकार, संगीत चवषयासबंंधी होत गेलेले संशोधन आचण बदलत जाणारी समाजपचरस्स्थती, 
यामुंळे चनमाण होणाऱ्या समस्याचं्या संदभातच महाराष्ट्रात चनपजलेल्या अगर स्थाचयक झालेल्या 
कलावतंानंा आचण त्याचं्या घराण्यानंा आपले कतुृत्व चसद्ध कराव े लागले. त्याचवषयीचे पडसाद इतर 
कलाके्षत्रातं पडणे अगर परस्परातं चवचारसरणींचा चवचनमय होणे यामुळे संगीताचा एकटेपणाही कमी होऊ 
लागला. संगीतकलेला रचसकाचभमुख आचण रचसकानंा ममुज्ञ करण्याचे आचण त्याचं्यामधून नवीन 
कलावतंाचंी प्रतीक्षा करण्याचे कायु महाराष्ट्रातील कलाकाराकंडून चकतपत यशस्वी झाले याचा शोध घेणे 
यापढेु सुकर होईल. 
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३. राजग्वाल्हेर राजपरंपरा 
 

अचभजात संगीतामधील धृपदपद्धतीनंतरची चवकचसत अवस्था म्हणनू ख्याल गायकीने 
महाराष्ट्राच्या सासं्कृचतक के्षत्रात प्रवशे केला आचण चवदे्यच्या इतर शाखाचं्या समवते आपला उत्कष ु
साधण्याचा त्यापढेु प्रयत्न केला. या घटनेला पूरकच नव्हे तर सामर्थयु देणाऱ्या हालचाली ज्या लवाल्हेरच्या 
पचरसरातून बाळकृष्ट्णबुवानंी संगीताचे धन प्राप्त करून घेतले, त्या चठकाणी त्याचं्यानंतर आचण 
अलीकडेपयंत होतच राचहल्या. त्यात प्रामुख्याने ज्यानंा महाराष्ट्राने आपली माणसे म्हणावीत अशा अनेक 
चवद्वान कलासाधकानंी भाग घेतला आचण लौचकक सपंादन केला. या संदभात बाळकृष्ट्णबुवाचें गुरू 
वासुदेवबुवा जोशी याचं्याचवषयीचा उल्लखे मागे आलेला आहेच. तथाचप लवाल्हेर परंपरेच्या गायकीसंबधंी 
अचधक चौकशी केली असताना ज्याचंी नाव े आवजुून घेतली जातात अशा गायकामंध्ये सखारामबुवा 
अलवारकर, थोरले बाळकृष्ट्णबुवा, कृष्ट्णशास्त्री शुक्ल, बाबा दीचक्षत, भय्यासाहेब जोशी, बाळागुरुजी, शकंर 
पंचडत, चवष्ट्णुपतं छते्र, राजाभय्या पूछवाले, कृष्ट्णराव पंचडत आचण बाळाभाऊ उमडेकर, याचंा समावेश 
होतो. त्याचं्यामधील बहुतेक हद दूखाँचे शागीदु हकवा त्याचं्या गायकीचा अनुसार करणारे, काही 
बाळकृष्ट्णबुवाचें सहाध्यायी आचण इतरानंी हद दूखाँच्याच घराण्यामधील चनसार हुसेनखाँ याचें चशष्ट्यत्व 
स्वीकारले होते. 

 
लवाल्हेरसारख्या संस्थानी मुलखात आपल्या कलागुणाचें चीज व्हाव े आचण त्याकचरता तेथील 

अचधपतींचे लक्ष आपल्याकडे वधेले जाव ेअशी ईषा या गायकामंध्ये होतीही. तथाचप त्याबरोबरच स्वतःचा, 
चवशषेतः गायनकलेचा आचण गानगुरूचा, त्यामुळे कोठे अचधके्षप होणार नाही अशी दक्षता मात्र त्यानंी 
घेतली. गुरूचवषयी कमालीची चन्ा आचण कृतज्ञताबदु्धी या बाबतीत त्याचं्याचवषयी अनेक मनोरंजक गोष्टी 
ऐकण्यात येतात. महाराज जयाजीराव हशदे याचं्या दरबारात एकदा बाबा दीचक्षताचें अत्यतं पचरणामकारक 
असे गायन झाले. त्याबद्दल त्याचें गुरू हस्सूखाँनी गुरुदचक्षणा म्हणनू संस्थानाचधपतीसमोर यापुढे कधीही न 
गाऊन दाखचवण्याचे वचन बाब दीचक्षताकंडून घेतले. बाबा दीचक्षतानंी ते कसोशीने अखेरपयंत पाळले. 
गाण्याची मेहनत ते मध्यरात्री करीत असताना, त्यानंा नकळत महाराज जयाजीराव हशदे वषेातंर करून 
आचण लाबं बाजूला उभे राहून त्याचें गाणे ऐकण्याची आपली अचनवार इच्छा तृप्त करीत, अशी कथा 
साचंगतली जाते. हद दूखाँ आपल्या सबंध कुटंुबासह एकदा गंगा नदीतून सहल करीत असताना त्याचंी नाव 
प्रवाहाच्या वगेवान धारेस लागली तेव्हा चवष्ट्णुपंत छते्र यानंी एकदम नदीत उडी टाकून एकट्याने ती नाव 
नदीच्या चकनाऱ्यावर पोचचवली आचण त्या सबंध कुटंुबाचे प्राण वाचचवले अशीही कथा ऐकण्यात आहे. 
संगीतकला आत्मसात करण्यासाठी कराव ेलागणारे पचरश्रम या सगळ्याचं्याच वाट्याला आले असले तरी 
पुढीलानंा चतची साधना सुकर व्हावी अशी त्यानंी काळजी घेतलेली चदसते. संगीताबरोबर ज्ञानाच्या इतर 
के्षत्रातंही त्यातंील काहींनी प्रावीण्य संपादन केले होते. वासुदेवबुवाचें चचरंजीव भय्या जोशी हे गायक तसेच 
संस्कृत पचंडत होते. बाळागुरुजींनी सामवदे गायनाचा अभ्यास केला. थोरल्या बाळकृष्ट्णबुवानंी जयदेवाच्या 
अष्टपद्या स्वतंत्र रागातं आचण तालातं बसचवल्या. शकंर पंचडतानंी चशष्ट्य राजाभय्या पूछवाले आचण चचरंजीव 
कृष्ट्णराव पंचडत यासंारख्या अनेकानंा संगीत चवदे्यत तयार केले. या दोघानंी पुढे सगंीत चवद्यालय आचण 
संगीत समाज अशा ससं्था चालवनू संगीताच्या प्रसाराथु गं्रथही प्रकाचशत केले. कृष्ट्णराव पंचडताचं्या 
चशष्ट्यपरंपरेतील प्रख्यात गायक पचंडत शरचं्चद्र आरोळकर हे आजही आपल्या प्रभावी लवाल्हेर गायकीची 
जाणीव महाराष्ट्रात राहूनच करून देत आहेत. चवष्ट्णपुतं छते्र याचें नाव सकुशीबद्दल अजूनही आठवले 
जाते. हद दूखाँनी रचहमतखाँबरोबर त्यानंाही गाण्याची तालीम चदली. चवष्ट्णुपंत हे अश्वचवदे्यत पारंगत होते. 
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रचहमतखाँ साभंाळ त्यानंी अखेरपयंत केला आचण महाराष्ट्रातील रचसकानंा या असामान्य गायकाच्या 
संगीताचा लाभ वारंवार घेऊ चदला. 

 
इकडे महाराष्ट्रात, बाळकृष्ट्णबुवानंंतर त्याचं्या परंपरेमधील चशष्ट्यानंी आचण प्रचशष्ट्यानंी संगीताच्या 

के्षत्रात कतुृत्व दाखचवले ते चवचवध प्रकारचे. आपल्या परंपरेत ते प्रभावी गायक म्हणून ठरलेच. तरीही 
त्यातंील बहुतेकानंी एखादा कलावतं चनमाण व्हावा या अपेके्षने कदाचचत नसेल, तथाचप अनेकानंा माचहती 
चमळावी, त्यानंा गायन समजले जाव,े त्या कलेची उपासना करण्याची वृत्ती त्याचं्यात चनमाण व्हावी आचण 
समाजात चतच्या अचभरुची वाटावी, या हेतूने संगीताचे चशक्षण देण्याचे प्रयत्न आरंभलेले चदसतात. हकबहुना 
या लवाल्हेर गायकी अनुसरणाऱ्या बहुतेक गायकामंध्ये, संगीताचे अध्यापन अशा  शालेयपद्धतीने करण्याचा 
उपक्रम हा एक ‘सामान्य’ चवशषे चदसून येतो. अशा चशक्षणाला उपयुक्त ठरावीत अशी प्राथचमक स्वरूपाच्या 
रागामंधील चचजाचंी त्याचं्या स्वरलेखनासह पसु्तके चलचहणे त्याचं्यापैकी बऱ्याच जणाकंडून झालेले आहे. 
चववचक्षत रागाचें चनचित ठरलेले स्वर, त्यातं नको असलेल्या म्हणजे वज्यु मानलेल्या स्वराचंी नाव,े स्वराचंी 
कोमल अगर तीव्र अशी प्रकृती, त्याचें चढउतार वा आरोहावरोह, त्या रागाचे वैचशष्ट्ट्य पुकारणारी स्वराचंी 
पकड, आचण तो राग गाण्याचा समय, यासंारखा तपशील देऊन, पुढे त्या रागामधील चचजेची सचंहता 
उद धृत करावयाची आचण शवेटी तालामधील मात्रानुंसार, चतच्या स्वरस्वरूपाचा खुलासा करावयाचा, या 
रीतीने या पुस्तकातं संगीताचे चवचवरण केले जाते. ही माचहती वाचनू आचण पाठ करून ती चीज एखाद्याला 
म्हणता येईल अशी शक्यता अथातच नाही, आचण लेखकाचंी तशी अपेक्षाही नसते. चवद्यार्थयांना अगोदर 
बराच काळ गायन प्रत्यक्षपणे चशकचवल्यानंतरच अशी पुस्तके चलचहण्याची त्यानंा गरज भासली असावी. 
हकबहुना अशा लेखनाची चनर्ममती अगोदर केलेल्या संगीताच्या अध्यापनातूनच झालेली असते. या 
पुस्तकाचंा उपयोग होतो तोही तेवढ्यापुरत्या चशकून तयार झालेल्या चवद्यार्थयांना. झालेले चशक्षण त्रोटक 
स्वरूपात नमूद केलेले असे पुन्हा हाताशी चमळत असल्यामुळेच. चमळालेल्या माचहतीमधील महत्त्वाच्या 
गोष्टी पुन्हा लक्षात याव्यात एवढाच उदे्दश या लेखनामुळे पुरा होत असतो. याच्यापूवीच्या संगीत चशकत 
असतानाची प्रमुख अडचण अशी की, रागाचे नाव, त्याचे इतर रागाशंी संबधं, त्याचे वैचशष्ट्ट्य, याबद्दलची 
माचहती तसा प्रयत्न केलाच तर त्याचंी इतराजी व्हावयाची आचण पचरणामी चशक्षणही स्थचगत होऊन 
जावयाचे. अशा स्स्थतीत गुरुजींनी साचंगतलेली चीज तशाच पद्धतीने आपल्या गळ्यावर चढचवणे आचण त्या 
पद्धतीला धोका चनमाण न करता चतचे पुढे उच्चारण करणे एवढाच पयाय चवद्यार्थयांपुढे होता. चचजाचं्या 
संचहता आपल्यापुरत्या साभंाळून त्या गुप्त ठेवणे, अशी आणखी एक चशस्त या चशक्षणात पाळली जात असे. 
याच्या उलट, चचजाचं्या स्पष्ट संचहता, रागाचंी नाव,े त्याचें वगीकरण वा थाट, त्याचें व्याकरण आचण चलहून 
दाखचवता येईल चततपत त्याचे स्वरूप, केवळ चवद्यार्थयांच्या उपयोगासाठी नव्हे, तर समाजामधील 
चजज्ञासूंच्या माचहतीकचरता या पुस्तकाचं्या माध्यमाने प्रकट झाल्याकारणाने संगीत चशक्षणामधील या 
परंपरागत पद्धतीत एक महत्त्वाचे पचरवतुन घडून आले. या घटनेचे श्रये महाराष्ट्रातील लवाल्हेर घराण्याच्या 
गायकाकंडे जाते ही नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. 

 
संगीत चवषयाचा प्रचचलत शालेय आचण पुढे चवद्यापीठीय चशक्षणक्रमात अंतभाव व्हावा आचण ते नच 

जमल्यास त्यासाठी तसाच एक स्वतंत्र चशक्षणक्रम अमलात आणावा या कल्पनेलाही याच गायकवगाकडून 
साथ चमळाली. शाळा आचण चवद्यापीठे यामंधील चवद्यार्थयांची चवभागणी, त्याचं्या इयत्ता, परीक्षा, उत्तीण ु
होणारे पदवीधर आचण आपापल्या चवषयातं प्रावीण्य चमळचवणाराचंी आर्मथक सुस्स्थती आचण समाजामधील 
स्थान यासंारख्या त्याचं्या काळामधील चशक्षणसंबद्ध हालचाली त्याचं्या डोळ्यापंुढे होत्या. संगीत चवषयाचे 
तसेच चशक्षण चदल्यास, त्यातूनही पदवीधर चनमाण होऊन इतर चवषयामंधील चवशारदापं्रमाणे त्यानंा 



 

 

अनुक्रमणिका 

समाजाकडून मान्यता चमळेल आचण पयायाने संगीत कलेलाही प्रचत्ा लाभेल असा कयास त्यानंी केलेला 
असावा. चालू शतकाच्या जवळजवळ अध्या भागात चब्रचटश राजवटीचा अमल जारी असल्याकारणाने, 
चतच्याकडून अशा तऱ्हेचा परुस्कार संगीताला आचण म्हणून त्याच्या चशक्षणाला चमळेल अशी अपेक्षा करणे 
दुरापास्त होते. पढुील चपढीत राष्ट्रीय वृत्तीची जोपासना व्हावी, आपला इचतहास आचण परंपरा याबंद्दल 
चतला अचभमान वाटावा, ससं्कृती आचण मातृभाषा याचें संगोपन केले जाव,े अशासंारख्या हेतंूनी पे्रचरत 
झालेल्या चशक्षणके्षत्रातील इतर महत्त्वाकांक्षी लोकाचं्या योजनानंाही त्या काळात वाव चमळाला नाही. म्हणनू 
आपली ध्येये प्रत्यक्षात आणण्याकचरता त्यानंी स्वतंत्रपणे चशक्षणसंस्था उभारल्याची उदाहरणे त्या काळच्या 
महाराष्टात पुष्ट्कळच होती. संगीतात प्रावीण्य सपंादन केलेल्या या गायकानंी याच मागाचे जमले तेवढे 
अनुकरण करून स्वतःची संगीत चवद्यालये, समाज वा संस्था स्थापन करून संगीत चवषयाचे अध्यापन 
आरंचभले. 

 
कोणताही चवषय चशकण्यासाठी, चवद्यार्थयांची संख्या वाढत गेली म्हणजे त्या चवषयाची प्रामुख्याने 

ताचंत्रक माचहती, तीही प्राथचमक स्वरूपाकडे झुकणारी आचण सहज समजेल अशा पद्धतीने चशकवावी 
लागते. त्याकचरता चवषयाचे संपूणु ज्ञान आचण अध्यापन-कौशल्य असलेल्या एखाद्या चवद्वानाची गरज 
लागत नसून, ज्याला सवय केल्यावर चशकचवणे साधून जाते आचण चवद्यार्थयांना देण्याइतपत माचहती 
ज्याच्यापाशी आहे हकवा जो चमळव ूशकतो, असा चशक्षक प्राप्त झाला म्हणजे काम भागते. यामुळे आपल्याला 
पुरेसे ज्ञान चमळाले नाही अशी तक्रार चवद्यार्थयांना करवत नाही. ताचंत्रक स्वरूपाची जुजबी माचहती 
चमळाल्यानंतर, प्रावीण्यासाठी, वगेळे प्रयत्न करावयाला हवते याची कल्पना, त्यानंा पुढे आपोआपच येणार 
असते. संगीताचे शालेय वा चवद्यालयीन पद्धतीने चशक्षण देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्यामधील मुक्रर 
केलेले राग, त्यातंील स्वर आचण त्याचंी चचजेतील अक्षरासंह आचण तालातील मात्रानुंसार वतुणकू 
यासंारख्या ताचंत्रक ज्ञानावर भर द्यावा लागला. आचण अशी माचहती चवद्यार्थयांच्या गळी उतरचवण्यासाठी 
स्वतः कोणी संगीतामधील पंचडत अगर कलावतं असण्याची जरुरी नाही असा भरंवसा त्यातील 
चशक्षकानंाही वाटू लागला. 

 
तथाचप गाणे चशकचवण्याच्या बाबतीत त्याच्या म्हणनू काही स्वतंत्र अडचणी असतात हे लक्षात 

घेण्याची जरुरी आहे. हहदुस्थानी संगीताच्या प्रकटनात माणसाच्या आवाजाला प्राधान्य असल्याकारणाने, 
त्याचबरोबर तो एरवी कोणत्याही प्रकारचा असला तरी चबघडत नसल्याने, त्यामधून घडवावयाचा असतो. 
वगेवगेळ्या आवाजाचं्या चवद्यार्थयांना एकाच वळेी गाणे चशकवीत असताना, प्रत्येकाच्या आवाजाची 
सुरेलपणाच्या दृष्टीकोनातून अजमावणी करणे आचण तसा तो जमवून आणणे ही बाब चशक्षकाच्या, चनदान 
त्याच्या ठराचवक आचण मयाचदत वळेेत, आटोक्याबाहेरची होऊन जाते. चशवाय चवद्यार्थयांच्या आवाजाचा 
पल्ला, त्याचा गाज, वजन आचण गचतमानता यातंही िरक पडत असल्यामुळे, त्या सवांना साभंाळून घेणारा, 
एक सवसुाधारण सूर मुक्रर करावा लागतो. स्वराचं्या इतर हालचालींकचरता शब्दाचें अचधक साहाय्य घेणे 
आवश्यक ठरते, तालामधील ठोकळ चवभागाचं्या आजूबाजूला अगर तपचशलाने न चिरकता स्वराचं्या 
संचाराला अटकाव करावा लागतो. सूर लागला पाचहजे, एका स्वरापासून दुसऱ्याकडे जाण्याचा अमुक 
माग ु आहे त्या चठकाणी नेमके पोहोचले पाचहजे, चववचक्षत जागी, ढाला, चढा अगर नाजूक स्वर लावता 
कामा नये, शब्दाचें उच्चार चलचहल्याप्रमाणे शुद्ध आचण स्पष्ट व्हावयाला हवते; यासंारख्या सूचना काही वळेा 
बोलूनच द्याव्या लागतात. चशक्षक मेहनती असला तर या बाबतीत तो प्रात्यचक्षकही करून दाखवील. तथाचप 
त्याच्या चशकवणीप्रमाणे, चवद्यार्थयांना जमते की नाही, हे त्याचं्या परीके्षच्या स्वतंत्र कायुक्रमातच त्याला 
कळून येणार. अगदी थोडे राग घेऊन, त्यातंील स्वराचें सामर्थय ुआचण गाणाराच्या कल्पकतेवर अवलंबनू 
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असणाऱ्या अनेकचवध शक्यता हा चवषय साहचजकच काहीसा बाजूला पडतो. त्याऐवजी जास्तीत जास्त 
रागामंधील त्याच नावाच्या स्वराचं्या हालचाली ठराचवक मयादेपयंत कशा होतात याचे चशक्षण अशा 
संगीतशाळानंा सोईस्कर होते असे चदसून येऊ लागले. म्हणजे गाणे चशकवावयाचे तर चशक्षकाने गाऊन, 
चवद्यार्थयांना तसेच म्हणता आले आहे की नाही हे पाहून, तो चुकत असल्यास पनु्हा सागंून, नंतरच पुढचा 
सूर पलटा अगर हरकत चशकचवण्यास प्रारंभ करावयाचा असा गाण्याच्या भाषेतील ‘तालीम’ सारखा प्रकार 
संगीताच्या शालेय रीतीच्या या चशक्षणक्रमात संभवणार नाही. 

 
अशा चवद्यार्थयांकचरता अमलात आणाव्या लागणाऱ्या अभ्यासक्रमातील संगीत आचण या गायकाचं्या 

ठायी समृद्ध असलेली लवाल्हेर थाटाची गायकी या दोन्हीत स्वरूपतः मात्र िारसा पडत नव्हता. श्रोत्यापंुढे 
प्रभावी रीतीने आचवष्ट्कारल्या जाणाऱ्या संगीताची चवद्यार्थयांच्या आकलनासाठी चवचारपूवुक केलेली ती 
शालोपयोगी आवृत्ती होती. तो अभ्यासक्रम आपल्या कोशातून प्रकट व्हावा असेच या गायकीचे स्वरूप 
चदसून येते. माडंणी केली जात असलेल्या या गायकीत स्वर, ताल अगर लय, स्वराचें समूह, त्याचें 
चढउतार, अशा चतच्या आचवष्ट्कारामंधील घटकानंा सारखेच महत्त्व देण्याचे तत्त्व अमलात आणलेले 
आढळून येते. चववचक्षत रागातंील ठराचवक स्वराचंा वापर करण्याचा आचण नसलेले स्वर कटाक्षाने 
टाळण्याचा चतच्यात आग्रह जाणवनू जातो. सवु स्वरानंा स्पशूनु जाणारी अगोदरच्या आचण चशवाय नंतरच्या 
सप्तकातंील सरळपणाने माग ुआक्रमणारी तीन सप्तकी चिरत, ही अशाच आग्रहापोटी चनमाण होत असावी. 
िारशा सावकाश नसलेल्या म्हणजे मध्यलयींनुसार सुरुवातीचे स्वरालाप, नंतर चचजेच्या अक्षराभंोवती 
संचार करणारे बोल आलाप, पुढे शब्दाचं्या अनुरोधाने, तालामधील मात्रानुंसार घेतलेले स्वराचें जलद 
पलटे अगर बोलताना, अक्षरानंा धक्का देऊन त्या चठकाणीच स्स्थर होणारी म्हणजे गमकेची तान आचण 
त्यानंतर सवु स्वराचंा समावशे असलेली एकदेशी तान अशा क्रमाने या गायकीच्या माडंणीमधील चचजेची 
‘अस्ताई’ हा पचहाला ‘अधा’ भाग पूणु होतो. पुढच्या सप्तकातील सुरुवातीचा षड्ज अगर ‘सा’ दीघु रीतीने 
आलापून गायनामधील या अवस्थेची सागंता होते. बरीच गाणी ऐकून झालेल्या तथाचप एरवी अनचभज्ञ 
असलेल्या श्रोत्यानंा ही पद्धत ओळखीची होऊन जाते. गायनाचा ‘अंतरा’ हा उवुचरत भाग जलद स्वराचं्या 
काही आकार घेणाऱ्या ताना आचण त्या सवांचा अंतभाव करणाऱ्या चिरतीची आवतुने यानंी संपन्न केला 
जातो. या वळेच्या गायकीच्या माडंणीमधील चापल्य आचण तालाच्या कोणत्याही माते्रपासून उठाव करून 
सभेवर येऊन दाखचवण्याचा चहशबेीपणा यामुळे ऐकणारा स्स्तचमत होऊन जातो. तालामधील सम आचण 
खाली याचें अवधान साभंाळले जाते. इतके की, सम अगदी चनकटची म्हणनू येणार असतानाही चतला 
चनचमषाधात सामोरा जाणारा स्वरावशषे गायकाला आयत्या वळेेला सुचतो. म्हणजे या चठकाणी चचजामंधील 
शब्दाचें शुद्ध आचण स्पष्ट उच्चार, आवाजाचा कोठेही सकंोच न करता केलेली आलापी, त्यापुढे क्रमवारीने 
बोल आलाप, बोलताना आचण नंतरची तानाचंी चिरत, अशी गायकीची काटेकोर पद्धतीने माडंणी केली 
जाते. चचजेचा ठराचवक आकार वा बंदीश आचण चतचा गायकीमधील असा चवस्तार यामुळे या पद्धतीला 
सुरुवातीचे प्रास्ताचवक चववचेन, पढेु प्रमुख चवषयाचे चनरूपण आचण नंतर त्याचे चवशदीकरण या रीतीने 
एखाद्या चवद्वत्तापूणु प्रवचनाचे स्वरूप प्राप्त होते. ऐकणाऱ्याच्या अवधानाला ताण बसला तरी गायन 
आशयसंपन्न झाले या अचभप्रायाशी तो सहमतच होतो. गायनामधील उच्चाराचंा ठळकपणा, अचवष्ट्कारातील 
चनमुळपणा आचण एकूण उमेद तो लगेच चवसरत नाही. संगीतामधील सवुच घटकाचंा वापर झालेला 
असल्याने, एखादी गोष्ट राहून गेली असा दोष त्याला काढता येत नाही. पूवी ‘गाणी’ ऐकलेली असल्यास, 
त्यामंधील आता स्मरणात राचहलेल्या प्रकाराचंी समोर होत असलेल्या गायनात तो उत्कंठेने वाट पाहात 
असतो आचण त्याची अशी अपेक्षा काही वळेाने तृप्त होऊन जाते. चवचशष्ट पातळीवर पूणुत्वाला गेलेल्या या 
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गायकीत प्रत्येकाला त्याच्या अपेके्षप्रमाणे हव ेअसलेले कमीअचधक ऐकावयाला चमळून जाते आचण गाणारा 
गायक आचण ऐकणारे श्रोते याचं्यात गाण्याची बठैक उत्कृष्ट झाली अशी रास्त समजूत चनमाण होते. 

 
लवाल्हेर गानपद्धतीने अचभजात संगीताला काही एका मयादेपयंत प्रगत केले आचण त्याचा पढुील 

कलात्मक चवकास इतर गानसंप्रदायाकडे सोपचवला गेला. या घटनेचा एक पचरणाम असा झाली की, या 
गायकीचा चशक्षणाला अनुरूप म्हणून अचधकच उपयोग होऊ लागला. जे चशक्षण यापुढे द्यावयाचे त्यात 
संगीतामधील सवु घटकाचंी माचहती आचण प्रत्यक्ष जाणीव करून देणे प्राप्त होतेच. त्याचबरोबर, त्याचें 
एकमेकाशंी संबधं आचण त्या बाबतीतील चनयम, हे अनेक चवद्यार्थयांच्या एकदम अंगवळणी पडाव ेयाकचरता 
संगीतामधील इतर कल्पनासंभव प्रकारानंा आळा घालून त्याचं्या ताचंत्रक स्वरूपाच्या ज्ञानावर चवशषे भर 
द्यावा लागला. 

 
संगीताच्या या चशक्षणाच्या संस्काराचे पचरणाम दुहेरी प्रकारचे झाले. इतर चशक्षण घेत असताना 

चशल्लक राचहलेल्या वळेेत एखादी कला जमल्यास हस्तगत वा कंठगत व्हावी या उदे्दशाने आलेले चवद्याथी 
काही कारणाने मध्येच चनघनू जावयाचे. गायन येणे आपल्या आवाक्याच्या बाहेरचे आहे अशी समजून होणे 
हे त्यामधील एक कारण असेणे शक्य आहे. तथाचप पुढील जीवनात काहीसे स्थैयु प्राप्त झाल्यानंतर 
अधुवटसुद्धा होऊन गेलेले असे संगीताचे संस्कार, संधी चमळाली म्हणजे त्याचं्या मनात जागृत होतात. 
गाण्याच्या मिैलीत जाणकार म्हणून त्यानंा काही अचधकार प्राप्त झालेला असतो. संगीत ऐकत असताना, 
होणाऱ्या सुखसंवदेनाच्या पोटी आपल्याला जे साधले नाही, ते पुढील चपढीला कमी सायासाने प्राप्त करून 
द्याव,े अशी ते मनीषा बाळगतात. अपुरे झालेले चशक्षणही या तऱ्हेने संगीताच्या एकूण हालचालींना 
उपकारकच ठरले. संगीताच्या चवद्यालयाशी केव्हा तरी चवद्याथी म्हणनू सबंंध आल्याचा पचरणाम यामुळे 
कमी महत्त्वाचा ठरला नाही. त्याहीपेक्षा अशा चवद्यालयातील अगर एखाद्या गायकापाशी असे चशक्षण पूण ु
झाल्यानंतरही बाहेरच्या संगीताच्या चवस्तीणु कलाप्रदेशात भ्रमण करणे अगत्याचे आहे, या भावनेने इतर 
गायकापंाशी पुढे स्वतंत्रपणे कलाज्ञान प्राप्त करून घेण्याची ईषाही अनेकानंा झाली. आज ज्याचंा 
संगीतातील कलावतं म्हणनू लौचकक आहे, अशापंैकी काहींनी संगीत चशक्षणामधील असेच अवस्थातंर 
अनुभचवल्याची उदाहरणे चौकशी केली असता सापडतात. आजचे प्रख्यात कलावतं मचल्लकाजुुन मन्सूर, 
गायक आचण व्हायोचलनवादनकार पं. गजाननराव जोशी आचण पंचडत शरचं्चद्र आरोळकर याचंा या दृष्टीने 
मुद्दाम उल्लखे करता येईल. संगीताच्या पुढील अध्ययनाकचरता नवीन चठकाणी गेल्यानंतर, तोपयंत 
चमळचवलेली गायकी चवसंगत ठरली तरी वगेळे गायन चशकण्याची आकाकं्षा त्यामुळे अडली जात नाही. 
उलट नवीन गायकी शीघ्र गतीने प्राप्त करून घेण्याबाबतची समज वाढलेली चदसून येते. संगीताच्या 
रचसकतेत, सखं्येने का होईना, भर पडण्याला आचण कलावतं व्हाव ेअशी ऊमी काहींमध्ये उत्पन्न होण्याला 
संगीताची अशी शालेय अभ्यासपद्धती कारणीभतू झाली, असे म्हणावयास हरकत नाही. 

 
समाजामध्ये संगीताच्या चवषयाला प्रचत्ेचे स्थान प्राप्त झाले पाचहजे या आग्रहामधील 

मोघमपणामुळे त्या काळातील या लवाल्हेरपद्धतीच्या गायकापंुढे त्यासाठी नेमके काय करावयाला हव ेअसा 
प्रश्न साहचजकच पडलेला असावा. एखाद्या चवदे्यत श्रे् चवद्वाव अगर उच्च दजाचे कलावतं चनमाण झाले 
म्हणजे चतचे माहात्म्य चसद्ध होते, असे मानण्याची अलीकडेही रीत आहे. हकबहुना त्यापुढे या 
गायनपद्धतीनुसार अमलात आलेल्या अभ्यासक्रमामुळे गायक कलावतं चनमाण होत नाहीत, नव्हे, तशी 
क्षमताही त्या अभ्यासक्रमात नाही, असा आके्षप घेतला जातो. तथाचप उच्च दजाचे कलावतं असूनही 
प्रचत्ेचा प्रश्न चशल्लकच राहतो. संगीतात असे कलावतं त्या काळातही होऊन गेले होते. इतके की, त्याचंी 
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गायकी आज ऐकावयाला चमळणे नाही म्हणनू हळहळ व्यक्त केली जाते. चशवाय उच्च कलावतं हे संख्येने 
अगदी थोडेच असणार, या कारणाने संगीत चवद्या ही िार थोड्ा लोकानंाच प्राप्त होणे शक्य आहे असा 
गैरसमज िैलावण्याचा संभव मात्र अचधक. अशाचें कलावतं म्हणून भचवतव्यही खात्री बाळगावी असे चदसून 
येत नाही. त्याचं्यापेक्षा अचधक श्रे् असा तूतु कोणी नाही हा कमकुवत आधार तसा कोणी उदयास 
आल्यावर कोसळू लागतो. आचण त्या नवीन कलावतंाच्या मानाने त्याचें स्थान दुय्यम दजात समाचवष्ट होते. 
आणखी असे की, उच्चता हे सापेक्ष वणनु असल्याकारणाने, कचन् प्रतीच्या कलावतंाचं्या संदभातच श्रे् 
कलावतं ओळखला जात असतो. श्रे् दजाच्या कलाकृती चनमाण होण्याकचरता दुय्यम कलावतंाचं्या 
अस्स्तत्वाची आचण त्याचं्या पुरस्काराची समाजाला गरज आहे, असा या म्हणण्याचा अथु आहे. श्रे् 
कलाकाराचेंच संगीत श्रवण करावयाचे श्रोत्यानंी ठरचवल्यास, त्यानंा चमळणारा संगीताचा अनुभव 
मयाचदतच राहील, पुढे कदाचचत उच्च स्थानावर पोहोचतील पण आज दुय्यम असलेल्या कलाकाराकंडे 
त्याचें दुलुक्ष होईल. म्हणजे पयायाने श्रे् कलाकृती वा कलावतं चनमाण होण्याच्या प्रचक्रयेलाच अटकाव 
केला जाईल. एकदा उच्च कोटीला पोहोचल्याची मान्यता चमळाल्यानंतर लाभणारे मानवी समाधान, 
वगेळ्या कल्पना आचण नवीन प्रयोग अमलात आणण्याला उत्सुक राहात नाही, हा अनुभवही पचरचयाचा 
आहे. 

 
संगीताला प्रचत्ा प्राप्त होण्याकचरता व्यापक स्वरूपाच्या सागंीचतक हालचाली करावयाच्या तर 

त्याकचरता केवळ कलावतं आचण तेही श्रे् दजाचे चनमाण व्हाव ेअसा आग्रह धरून भागणार नाही. कलेची 
अचभरुची समाजाच्या सवु चवभागातंील जाणत्या व्यक्तींना असल्याखेरीज, अशा श्रे् कलेचा आस्वाद आचण 
महत्त्व काही थोड्ानंी प्रचतपादन करावयाचे आचण बाकीच्या सगळ्यानंी त्याला मान्यता दशवुावयाची अशी 
पचरस्स्थती कायम राहते. यासाठी कोणत्याही कलेची समज, चतचा आस्वाद, आचण ती आत्मसात करून 
घेण्यासाठी वाव, यासंारख्या बाबी सबंध समाजजीवनाचा एक भाग म्हणनू असणे जरूर आहे. 
लवाल्हेरगायकानंी आपले सगंीत अनेकानंा चशकचवण्याची प्रथा सुरू केली, चशक्षणामधील कष्टप्रद भाग कमी 
केला, त्यामधील कलाचवषयक गूढता दूर केली आचण समाजजीवनात होणाऱ्या बदलानंा अनुसरून 
चशक्षणक्रमाची आखणी केली. तथाचप संगीत हे एक लोकजीवनाचे महत्त्वाचे अंग बनून राहाव े आचण 
त्याकचरता योजनापूवुक प्रयत्न करावयाला हवते, अशी कल्पना, तुरळक आचण प्रत्येक गायकाने 
आपल्यापुरत्या माडंलेल्या संगीतसंसारातून प्रत्यक्षात येणे शक्य नव्हते. हकबहुना तशी ती त्या काळात 
सुचणेही अवघड होते. अनेक चठकाणी कमीअचधक प्रमाणात असे चशक्षणकायु चालू असताना, त्याचें 
एकत्रीकरण करून त्यानंा साकल्याने आचण हेतूपूवुक स्वरूप देण्याची अपेक्षा केली गेली असती तर ती 
िारच पुढील काळामधील गोष्ट अगोदर झाली असे म्हणाव ेलागले असते. याचे एक कारण असेही असू 
शकेल की, प्राप्त झालेली नवीन संगीत चवद्या इतरानंा प्रदान करताना त्यानंीही तसेच चशक्षण अचधकांना 
हेतूपुरस्सर द्याव े असा आग्रह अमलात आणणे आचण पयायाने त्या चवदे्यचे महत्त्व प्रस्थाचपत करणे, अशा 
तऱ्हेचा सामाचजक दृचष्टकोन या गायकातं चनमाण होण्याला अजून अवकाश होता. एखादी कला वा चवद्या 
काही लोकानंी आपल्या वा आपल्या चनकटच्या पचरवारापुरती राखून ठेवावी आचण इतरानंा चतच्यापासून, 
चतच्या रसास्वादापासून वचंचत राहाव,े अशासारख्या जमान्यात बदल व्हावा, आचण कलाकार हा 
इतराचं्याइतकाच बुद्धीने आचण कल्पकतेने, उंचीचा आचण शारीचरक सामर्थयाचा असतो, आचण लक्ष घातले, 
समज करून घेतली, अभ्यास केला आचण त्यात सातत्य ठेवले तर कोणालाही थोडेबहुत साधता येते, असा 
पुकारा स्वतःच्या उदाहरणाने करून देणारा कोणी हवाही होता. लवाल्हेरगायकानंी, संगीत हे कोणालाही 
चशकता येण्यासारखे आहे, सतत अभ्यास केल्यास, आचण योलय मागदुशनु चमळाल्यास, या कलेची साधना 
अवघड नाही, अशी उदाहरणे पुढे केली होती. यापढेु अशा हालचालींना काहीसे संघचटत स्वरूप आचण 
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दूरदृष्टी याचंी आवश्यकता होती. संगीताच्या प्रसारासाठी ती एक सामाचजक गरज होती. पचंडत चवष्ट्ण ु
चदगंबर पलुसकर या लवाल्हेर परंपरेतील कतुबगार गायकाच्या व्यापक हालचालीमुळे, चतला पुरेसा 
प्रचतसादही पुढे चमळाला. 

 
 

*** 
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४. राज‘लर्’ राजप्राधान्र् राज: राजआग्रा राजघरािे 
 

लवाल्हेर गायकीचा चवस्तार आचण चवकसन होत असताना, चतच्यातून उपज घेतलेली तथाचप, 
धृपदपद्धतीमधील तालाची प्रचत्ा आचण ख्यालगायनात अनुस्यतू असलेल्या लयीचे काय ुया दोहींचा वधे 
घेणारी एक चनराळी गानप्रणाली त्या सुमाराला महाराष्ट्रात प्रभाव पडू लागली. हहदुस्थानी संगीतामधील 
‘आग्रा घराण्याची गायकी’ म्हणून चतला पुढे ओळखले जाऊ लागले. याही गायकीने धृपदपद्धतीचे संस्कार 
अनुभचवले होते. चतच्या परंपरेचा मागोवा घेताना, चतचा संबंध सुरुवातीला धृपद गायकीशी अत्यंत चनकटचा 
होता, अशी माचहती ज्याप्रमाणे चमळते, त्याचबरोबर चतचे आजचे स्वरूप आचण आचवष्ट्काराची रीत 
पाहाताना, धृपदगायनाच्या स्मृतीला जागतृ ठेवण्याचा प्रयत्नही चतच्यात साधला जातो, असे आढळून येते. 
या गानप्रणालीचे अलीकडील पुरस्कते खाँसाहेब चवलायत हुसेनखाँ हे नुकतेच १९६२ साली चदवगंत झाले. 
त्याचें वडील खाँसाहेब नर्थथनखाँ यानंी आपल्या मृत्यपूयंत म्हणजे १९०१ पयंत महाराष्ट्रातच बहुताशंी 
वास्तव्य केले. या दोघानंी परुस्कृत केलेल्या आग्रा गायकीची परंपरा घलगे खुदाबक्ष या त्याचं्या पूवुजापयंत 
मागे चभडचवता येते. लवाल्हेर गायकीचे आद्य प्रवतुक आचण हद दूखाँ आचण हस्सूखाँ याचें चपतामह नर्थथन 
पीरबक्ष याचं्यापाशी घलगे खुदाबक्ष यानंी ख्यालगायनाचे चशक्षण घेतले होते. घलगे खुदाबक्ष याचें पूवुजही 
धृपद गायकीत प्रवीण असून, त्याचं्या स्वतःवरही चतचे ससं्कार झालेले होते. तथाचप आवाजामधील चवचशष्ट 
दोषामुळे त्यानंा त्या गायकीत प्रगती करता आली नाही. चनराशा पदरी आली असताना, त्यानंी आपल्या 
घरातल्या संगीताची रजा घेऊन, लवाल्हेर येथे नर्थथन पीरबक्ष याचें चशष्ट्यत्व पत्करले, आचण आपल्या 
आवाजधमाला अनुरूप असे त्या ख्याल गायकीचे संक्रचमत स्वरूप स्वतःसाठी चसद्ध केले. आवाजामधील 
या दोषामुळे त्यानंा ‘घलगे’ असे नाव पडले होते. नवीन लवाल्हेर गायकीचे चशक्षण घेत असताना, आपल्या 
आवाजाची मयादा आचण मूळच्या धृपदपद्धतीचे संस्कार याचं्या संयोगाने, त्याचं्या ख्याल गायनपद्धतीत, 
धृपद गायकीतील स्वरचवस्ताराचा मािकपणा, आचण तालचक्रयेतील लयकारी या चवकचसत घटकाला 
चदलेले प्राधान्य या दोन गोष्टी कायमच राचहल्या. घलगे खुदाबक्ष याचं्या आवाजातील वैगुण्याची एक 
वैचशष्ट्ट्यपूणु गानप्रणालीच या रीतीने पचरणचत झाली. 

 
आग्रा गायकीच्या आचवष्ट्कारात कोणत्याही ख्यालाची सुरुवात तालचवरचहत, अशा स्वराचं्या 

एकामागून एक सावकाश माडंणीने होते. स्वराचें उच्चार अत्यंत जोरकस आचण पुढे त्याचें उतारचढाव रंुद 
अशा आवाजाने होऊ लागतात. स्वराचंी माडंणी त्यानंतर जलद गतीने होत जाऊन तबल्याच्या साथीने 
अखेरीला अवतीणु होणाऱ्या लयकारीची उत्कंठा चनमाण केली जाते. संगीताच्या भाषेत या गानप्रकाराला 
‘नोमथोम’ असे नाव चदले जाते. तबल्याच्या साथीने लयीशी चनकट संबधं स्पष्ट झाल्यावर चचजेमधील 
शब्दाचें पचरणामकारक उच्चार आचण लयीच्या अंदाजाने त्यावर केलेले आघात, यामुळे ऐकणाऱ्याच्या 
अवधानाला चदशा चमळते आचण ते पुढच्या घटनेची प्रतीक्षा करू लागतात. शब्दाचं्या आधाराने घेतलेल्या 
बोलतानातं लय गंुतून गेलेली असते. त्यावळेी, एकदा अक्षराचं्या साहाय्याने आचण नंतर स्वराचं्या रूपाने 
लयीचे प्रकटीकरण व्हावयाचे असते. स्वराचंा प्रमाणशीर उपयोग करून लयकारीची चवचवध रूपे उलगडून 
दाखचवण्याचेच या चठकाणी उचद्दष्ट असल्याकारणाने, स्वराचंा सचे्चपणा पारखण्यासाठी, अथवा त्याचं्याकडे 
वगेवगेळ्या बाजूने बघण्याकचरता, ही गायकी श्रोत्यानंा उसंत देत नाही. चचजेमधील शब्दाचें प्रभावी उच्चार, 
त्यावंरील आघात, त्यानंा अनुसरून घेतलेल्या गमका, खटके, हरकती आचण बोलताना, असे लयीशी 
चनगचडत असलेल्या स्वराचें वा स्वरसमूहाचें पुंज एकामागून एक माडंले जात असताना, एकूण गायकीत जी 
गचतमानता, आवशे, उत्साह आचण आक्रमकपणा चनमाण होतो, त्यामुळे रचसकाला संगीतामधील इतर 
प्रकाराचंी अपेक्षा करण्याचे भानही राहात नाही. तालाच्या आवतुनाची पूणतुा करणारी चिरत आचण चतची 
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चनरचनराळ्या भागावंर आघात देऊन केलेली पनुरावृत्ती हाही एक या गायकीचा चवशषे चदसून येतो. 
संगीतामधील एखादे चवधान संपूणुपणे चनवदेन केले आहे असे दाखचवण्याऐवजी ते चववचक्षत वळेेने परेु 
झालेच आहे असा दावा या गायकीत अखेरीला माडंलेला चदसतो. आग्रा गायकीमधील कोणत्याही चचजेची 
रचना अशा उचद्द ष्टानंा धरूनच केलेली असल्याने, चतचा आकार अशा गायल्या जाणाऱ्या पद्धतीने ठरून 
गेलेला असतो. अनेक तऱ्हेने गायले जाण्याची क्षमता चतच्यात संभवणार नाही. स्वराचंा ठोसपणा, चनचित 
केलेल्या सुराशी सुसंगतपणा, आवाजाचा जोम आचण भरदारपणा, आलापीऐवजी, स्वराचंी लयीच्या 
अनुरोधाने केलेली चवभागणी आचण अशा लयकारीमधील बारकाव,े यामुंळे स्पंदन आचण गचतमानता याचं्या 
रूपाने अनेक नादप्रचतमा श्रतुीसमोर येऊन, नंतर येणाऱ्याकचरता अवकाश देऊन, वातावरणात त्या चवलीन 
होतात. 

 
आग्रा घराझ्याच्या गायकीचे ऐश्वयुपूणु असे जे स्वरूप महाराष्ट्रातील रचसकाचं्या लक्षात अजूनही 

राचहलेले आहे, ते खाँसाहेब िैयाजखाँ याचं्या प्रभावी अशा चतच्या आचवष्ट्कारामुळे. लयकारीकडे अचधकच 
झुकलेल्या ख्यालगायकीचा त्याचं्या गायनातून पुरस्कार झाला. त्यातही त्याचं्या कमी उंचीच्या, ढाल्या, 
तथाचप जोरकस आचण गाज असलेल्या सुरेल आवाजाची भर पडली. मिैलीमधील यशस्वी गायक म्हणनू 
त्याचंा लौचकक झाला, त्याचबरोबर आपल्या गानप्रचतभेमुळे, एक श्रे् संगीतकार म्हणून रचसकाकंडून 
त्यानंा प्रचत्ा चमळून गेली. िैयाजखाँ याचंा १९५० साली मतृ्यू झाला. त्यानंतर थोड्ात वषांनी म्हणजे 
१९६२ सालात या घराण्याचे महाराष्ट्रातील दुसरे धुरीण खाँसाहेब चवलायत हुसेनखाँ, हेही अंतधान पावले. 
एक चवद्वान संगीतकार आचण यशस्वी संगीतचशक्षक म्हणून चवलायत हुसेनखाँ यानंी चकती संपादन केली. 
आग्रा घराण्याच्या गायनपद्धतीच्या लोकचप्रयतेला िैयाजखाँ याचं्या पचरणामकारक गायकीबरोबर, 
चवलायत हुसेनखाँ, याचें चशक्षक म्हणून अनेक वषांचे पचरश्रम कारणीभतू झाले. घराण्याच्या चशस्तीनुसार 
त्यानंी आपली चशष्ट्यपरंपरा चनमाण केली. त्याचबरोबर स्वतंत्र चचजाचंी रचना करून त्यानंा गं्रथरूपाने 
प्रचसद्धी चदली. एक प्रभावी गायक असा त्याचें पुतणे खाँसाहेब अजमत हुसेनखाँ यानंीही लौचकक प्राप्त 
करून घेतला आहे. नुकतेच १९६८ साली चदवगंत झालेले चवलायत हुसेनखाँ याचें दुसरे चशष्ट्य जगन्नाथबुवा 
पुराचहत यानंी तर महाराष्ट्रातील अनेक चठकाणच्या उदयोन्मुख कलावतंानंा, या गानपद्धतीमधील 
सौंदयदुृष्टी प्राप्त करून चदली. जगन्नथबुवा हे स्वतःही सगंीतामधील चचजाचें रचनाकार होते. या गोष्टीची 
स्मृती त्याचं्या चशष्ट्य-प्रचशष्ट्यानंी त्यानंी रचलेल्या चचजा गाऊन अजूनही ताजी ठेवली आहे. हकबहुना त्या 
चचजा आपणही गाऊन रचसकाकंडून दाद चमळवावी, अशी आकाकं्षा नवोचदतातंच नव्हे तर इतर 
घराण्यामंधील गायकातंही चनमाण व्हावी इतके चातुयु आचण आकषणु या त्याचं्या चचजाचं्या रचनेत आढळून 
येते. ‘गुणीदास’ असे आपले नामाचभधान सचंहतेत गंुिून रचलेल्या काही चचजातं जगन्नथबुवानंी आपले गुरू 
चवलायत हुसेनखाँ याचं्याचवषयी अकृचत्रम अशी चन्ा व्यक्त केली आहे. घराण्यात परंपरेने प्राप्त झालेल्या, 
त्याचप्रमाणे स्वतंत्रपणे चनर्ममलेल्या चचजाचंा संग्रह गं्रथगत करणे ही अलीकडील प्रथा झाली. चवलायत 
हुसेनखाँ यानंी तसा गं्रथ प्रचसद्ध केला आहेही. तथाचप केवळ संचहतेनेंच नव्हे तर त्यातील गायकीसकट 
गायकाचं्या त्या कंठगत असणे अशी अगोदरची परंपरा होती. चचजांचे धन साभंाळणाऱ्या अशा गायकानंा 
‘कोठीवाले’ म्हणण्याची संगीताच्या के्षत्रात चाल आहे. 

 
स्वतः चवलायत हुसेनखाँ यानंी ख्यालगायकीमधील लय अगर लयकारी या अंगाचंा स्वतंत्रपणे 

चवचार केला होता. लयकारीची एखादी अचभनव कल्पना उपयोगात आणल्याखेरीज चचजेची रचना वगेळी 
वाटत नाही आचण चतचा ढंग चनराळा असा जाणवणार नाही. ऐकणाऱ्याला चतचे आकलन करून देण्यासाठी 
रचलेली चीज, स्वतःच ताल धरून ते ती एखादे वळेी गाऊन दाखवीत असत. त्याचं्या गायनाच्या एका 
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मिैलीला प्रख्यात तबलावादक खाँसाहेब चथरकवाँ यानंी साथ केली होती. एकमेकाचं्या तालज्ञानामधील 
प्रावीण्यामुळे आचण लयकारीच्या कौशल्यामुळे दोघेही चवस्स्मत झाले. ‘आजवर मी अनेक थोर गवयानंा 
तबल्याची साथ चदली. तथाचप लयकारीमधील अनेकचवध बारकाव्याचंा जो आनंद मला तुमच्या आजच्या 
गाण्यात लाभला, त्याला तोड नाही,’ असे चथरकवाँनी उद् गार काढल्याचे अनेकाचं्या आठवणीत असतील. 
तालाच्या आवतुनातून वा त्याच्या खंडातूंन स्वराचं्या आलापानंा चनयामकता आचण सातत्य प्राप्त 
झाल्यानंतरही असे चनयंत्रण साभंाळून स्वराचंा स्वैरतेने वापर करता येतो, ही संगीतामधील एक वगेळी 
चवचारसरणी होईल. याच्या उलट तालामधील ठराचवक क्षणानंंतरच्या एकसारख्या होणाऱ्या आघातामुळे 
जणू काही चनयतीची जाणीव होत असताना, गायक आपल्या कल्पकतेने, चतचे उल्लंघन करण्याचा घाट 
घालतो. दरम्यान नामोहरम होतो, मग आडवळणाने चनसटून जाण्याचा मनसुबा करतो. त्यावळेी त्या 
आघातानंा सामोरा जात असलेलाही तो चदसतो, काहीसा यशस्वी होतोही आचण तरीही अखेरीला, त्या 
आघाताचं्या वा आवतुनातील ‘समेच्या’ आहारी त्याला जावचे लागते. लयीशी क्रीडा करीत असताना 
चवशषेतः आग्रा घराण्याच्या गायकाकंडून यासंारख्या अनेक कल्पनाचंा संभव अपेचक्षत आहे. या घराण्यात 
चालून आलेली गायकी चतच्या अलीकडील वारसदाराकंडून अचधक उन्नत व्हावी अशी क्षमता चतच्या 
चवचारसरणीत आचण सौंदयदुृष्टीत आहे, आचण असे म्हणताना खाँसाहेब िैयाजखाँ आचण चवलायत हुसेनखाँ 
याचं्या कल्पकतेचा, चवद्वते्तचा आचण कतुबगारीचा दाखला देतो येतो. 
 
 

*** 
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५. राजघराणर्ाचंा राजसमन्वर् राज: राजभाृकरबुवा राजबिले 
 

महाराष्ट्रातील अचभजात सगंीताच्या चवकसनाला पे्ररक असे लवाल्हेर आचण आग्रा घराण्याचें काय ु
स्वतंत्र रीतीने होत असताना त्या दोनही गायनपद्धतींचा जणू काही एक आढावा स्वतःपुरता घ्यावा आचण 
चशवाय त्याचं्या अवगाहनामधून संगीताने आणखी एका चदशकेडे अवधान द्याव े अशा प्रकारचे कलात्मक 
उदाहरण भास्करबुवा बखले याचं्या मयाचदत कालाच्या तथाचप अत्यंत तेजस्वी अशा संगीतामधील 
कारकीदीने रचसकापंुढे ठेवले गेले. या त्याचं्या कारकीदीचा काळ इ.स. १९०० ते १९२२ पयंत सुमारे बावीस 
वषांचा झाला भास्करबुवा १९२२ साली मृत्यू पावले, त्यावळेी त्याचें वय बावन्न वषांचे होते. वयाची पचहली 
तीस वष े त्यानंी संगीतामधील सौंदयाचा शोध घेण्यात आचण त्यासाठीच्या अध्ययनात व्यतीत केली. 
संगीताचा अभ्यास परंपरागत अशा गुरुचशष्ट्यपद्धतीने करीत असताना आपल्या वाट्याला येणाऱ्या 
अडचणींचा आचण अवमानाचंाही त्यानंी त्या काळात भरपूर अनुभव घेतला. 

 
बडोदा संस्थानातील कठोर या गावी १७ ऑक्टोबर १८६९रोजी भास्करबुवाचंा जन्म झाला. गायक 

होण्यासाठी लागणारी आवजाची अनुकूलता आचण लयीची समज यासंारख्या गुणाचंी त्याचं्यापाशी 
लहानपणीच तयारी होती. कीतुनामध्ये साथीदार गायक म्हणून काम केल्याने त्याचं्या या गुणाची जोपासना 
झाली. गचरबीच्या पचरस्स्थतीमुळे स्वतःची उपजीचवका साभंाळणे त्यानंा तेव्हापासूनच भाग पडले. अशा 
अगदी लहान वयात त्यानंा त्या काळच्या लोकचप्रय अशा चकलोस्कर नाटक कंपनीत प्रवशे चमळाला. 
कंपनीच्या नाटकातं स्त्रीभचूमका करण्यासाठी त्याचंी योजना केली गेली. महाराष्ट्रातील नाट्यसंगीताचे एक 
प्रवतुक भाऊराव कोल्हटकर याचं्याबरोबर ‘रामराज्यचवयोग’ या नाटकात त्यानंी ‘कैकयी’ची भचूमका 
आपल्या गायनाने यशस्वी केली. तथाचप या तारुण्यावस्थेत त्याचंा आवाज िुटला आचण स्त्रीभचूमकेची कामे 
करणे त्यानंा यामुळे अवघड जाऊ लागले. भाऊराव कोल्हटकरानंी तर ‘तुमच्या कामाचा आता कंपनीला 
वरकड गोष्टींपेक्षा दुसरा उपयोग नाही’, अशा शब्दातं त्याचंा अपमानही केला. वैतागाच्या भरात 
भास्करबुवानंी स्त्रीभचूमकेकचरता राखलेले डोक्यावरचे लाबं केस उतरवनू टाकले आचण भाऊरावचंी आचण 
चकलोस्कर कंपनीची रजा घेतली. 

 
भास्करबुवाचं्या जीवनाला या घटनेमुळे एक वगेळी चदशा प्राप्त झाली. संगीतात प्रावीण्य चमळवनूच 

आपण भाऊरावानंी केलेल्या आपमानाचा बदला घेऊ अशी त्यानंी जणू प्रचतज्ञाच केली. चकलोस्कर कंपनीत 
असतानाच त्या काळातील ख्यातनाम बीनकार बंदे अलीखाँ याचं्याकडून त्यानंा गायकीचे काही चशक्षण 
चमळाले होते. बंदे अलीखाँचा बीनवादनातील लौचकक चवशषे होता, हकबहुना त्याचं्या चशष्ट्यपरंपरेत 
आपणही होतो, असे म्हणण्याची अहमहचमका वादनकारातं अजूनही चदसून येते. इंदूर येथील एका 
हायस्कूलच्या उद् घाटनप्रसंगी, महाराजाचं्या स्तुचतपर संघगायनात कंपनीच्या इतर नटाबंरोबर 
भास्करबुवानंीही भाग घेतला आचण त्या गायनाला मृदंगवादनातील आचायु नानासाहेब पानसे आचण बदें 
अलीखाँ यानंी साथ केली होती, अशी माचहती भास्करबुवाचं्या अलीकडेच प्रचसद्ध झालेल्या चचरत्रात चमळते. 
आपल्या उतारवयात बंदे अलीखाँ महाराष्ट्रात येऊन राचहले आचण १८९३ साली पुणे येथे त्याचंा मृत्य ू
झाला. नाटकातील प्रासंचगक आचण मयाचदत स्वरूपाच्या गायनापेक्षा, अचभजात ख्याल गायकीच्या चवस्तीण ु
के्षत्रात प्रवशे करण्यासाठी भास्करबुवानंा बंदे अलीखाँकडून पे्ररणा चमळाली असावी. 

 
बडोद्यात परत आल्यानंतर सुरुवातीला तेथील दरबारगायक मौलाबक्ष याचं्या गायनशाळेत 

भास्करबुवानंी काही मचहने चशक्षण घेतले. तथाचप शालेय चशक्षणक्रमातून चमळणारी चवद्या भास्करबुवाचं्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

उमेदीला पुरी पडणारी नव्हती. कीतुने आचण रंगभमूी यातं त्यानंी प्रत्यक्ष गाऊन रचसकाकंडून प्रचतसाद 
अगोदरच चमळचवला होता. तोपयंत वगेवेगळ्या चनचमत्ताने संगीतामधील अनेक श्रे् आचण गुणी कलावतंाचंी 
गाणी लक्षपूवुक ऐकली होती. बंदे अलीखाँनी त्याचं्यात अचभजात गायकीची अचभरुची चनमाण केली होती. 
अशा वळेेला म्हणजे संगीताचवषयीचा त्याचंा दृष्टीकोन चवस्तृत झालेला असताना संगीतशाळेमधील स्वराचें 
तालावरहुकूम पाठातंर, त्यातील व्याकरणाचे अवडंबर आचण एकामागून एक चशकवनू होणाऱ्या रागाचंी 
वाढती संख्या, या बाबींऐवजी, प्रत्येक स्वराचे अंतरंग, राग बदलल्याबरोबर त्याच स्वराचंी वगेळी भचूमका, 
लयीच्या अंदाजाने त्याचंी योजना आचण इतराशंी जुळणारे त्याचें सबंंध यामुंळे उद् भवणारे अथुमाहात्म्य या 
गोष्टींचा त्यानंा शोध घ्यावयाचा होता. त् याकचरता त्यानंा मागदुशकुाची जरुरी होती. बंदी अलीखाँनी अशा 
तऱ्हेचे चवचारसूत्र त्याचं्या मनात रुजचवले होते. भास्करबुवाचें चहतहचतक बडोद्याचे त्याचवळेचे 
चशक्षणाचधकारी न्यायरत्न तेलंग याचं्या मदतीने त्यानंा त्याचं्या इच्छेनुरूप चवख्यात लवाल्हेरगायक िैज 
महंमदखाँ याचें चशष्ट्यत्व लाभले. सुरुवातीचे काही चदवस त्याचंी गुरंूकडून चमळणाऱ्या संगीताशी 
मुचश्कलीने गाठ पडत असे. भास्करबुवानंा अगोदर चमळालेल्या संगीतशाळेमधील चशक्षणाचवषयीचा 
खाँसाहेबाचंा प्रचतकूल ग्रह या बाबतीत कारणीभतू असावा. संगीताची चमळकत वाटून टाकण्याऐवजी ती 
जपून ठेवावी अशी परंपरागत रीतही या पचरस्स्थतीला जबाबदार असले. चशवाय, आपल्या गुरुगृहातील 
इतरही कामे करावी लागत असल्याने, गायन चशकण्यासाठी पुरेसा अवसरही त्यानंा लाभला नाही. 
भास्करबुवानंी मात्र हीही कामे अत्यंत चन्नेे केली. त्यातं त्याचंा खाँसाहेबाचंवषयीचा भचक्तभाव आचण गायन 
चवदे्यबद्दलची कमालीची ओढ, दोनही प्रतीत होत होती. त्याचं्या अशा गुरुभक्तीसंबंधीचे एक चवपरीत 
उदाहरण त्याचं्या चचरत्रात नमूद केलेले आहे. गाण्याची तालीम चालू असताना, खाँसाहेबांना पान खात 
असताना ठसका लागला. वयोमान झाल्यामुळे त्यानंा मधूनमधून खोकल्याचा त्रास होत होता. जवळपास 
चपकदाणी नसल्याचे पाहून भास्करबुवानंी तंबोरा बाजूला ठेवला आचण आपल्या ओजंळीत त्यानंी 
खाँसाहेबाचंी चपक झेलली, बाहेर जाऊन त्यानंी आपले हात धुतले आचण परत तालीम घ्यावयाला सुरुवात 
केली. भास्करबुवाचं्या बरोबर, चशक्षणासाठी त्यावळेी ताबंे नावाचे सहाध्यायी होते. सगंीत चशक्षणामधील हा 
प्रकार पाहून त्यानंा चकळस वाटली आचण त्यानंी गाणे चशकण्याचे सोडून चदले. हेच सहाध्यायी पढेु राजरत्न 
दाजीसाहेब ताबंे या नावाने कायदेपंचडत म्हणून प्रचसद्ध पावले. मात्र भास्करबुवासंंबधंीच्या आठवणी 
चलचहताना भास्करबुवा हे आपल्या गुरुचन्ेच्या पुण्याईवर संगीतसृष्टीचे ‘भास्कर’ म्हणून मान्यता पावले 
आचण आपण केवळ एक मामुली वकील राचहलो, याबद्दल त्यानंी उदे्वग व्यक्त केला आहे. 

 
िैज महंमदखाँकरवी संगीत चशक्षणाचा अनुग्रह सुरू झाल्यानंतर मात्र त्यात जवळ-जवळ आठ वष े

खंड पडला नाही. हा काळ १८८६ ते १८९४ पयंतचा होता. लवाल्हेर गायकीची आचण तीही चतच्या 
मूलस्रोतापासून प्रसरण पावणाऱ्या गायकीची तालीम भास्करबुवानंा आता आवजुून चमळू लागली. स्वराचें 
चवचशष्ट पद्धतीने उच्चारण, जवळच्या स्वराचंी त्यानंा हवी असलेली आस, त्याचें बोल आलाप, चचजाचं्या 
आकृतीच्या वा बंदीशीच्या सदंभातील बोलताना आचण प्रत्येक स्वराला स्पष्टपणाने चचटकून चनघणारी चिरत 
आचण या सवांतून साधले जाव े लागते ते लयीचे अनुसंधान, या सवांचा समावशे असलेल्या माडंणीतील 
उत्कष ुसाधण्याकचरता अचधकाचधक राग चशकण्याची जरुरी पडली नाही. अगदी थोडेच परंतु समावशेक 
राग हाताशी घेऊन त्यातंच त्यानंा अवगाहन कराव े लागल्यामुळे गायकीमधील प्रत्येक घटकाचा सपूंण ु
चवकास आचण तोही समतोल पद्धतीने त्यानंा अवगत करता आला. 

 
लवाल्हेर गायकीचे अध्ययन पुरे झाल्याची जाणीव भास्करबुवाऐंवजी त्याचं्या गुरंूना अगोदर झाली. 

तयार शाचगदाला यापुढे आपण काय चशकचवणार अशी अगचतकताच जणू िैज महंमदखाँनी शवेटी व्यक्त 
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केली. आपल्या चवद्यार्थयाला आणखी बऱ्याच गोष्टी साध्य होणे शक्य असलेले गुरूला चदसत असते. त्याने 
त्यासाठी काय करावयाला हव ेयाबद्दलची काहीशी कल्पनाही गुरूला आलेली असते. मात्र त्याला स्वतःला 
तोपयंतच्या चाकोरीतून बाहेर पडणे अशक्य होऊन गेलेले असते. अशा वळेी एक तर आपल्या 
चवद्यार्थयांकडून झालेल्या अभ्यासाची पनु्हापुन्हा उजळणी करून घेण्याचा घाट एखादा गायनगुरू नेहमीच 
घालतो. उलट, आपल्या मयादाचंी जाणीव बाळगनू चशष्ट्याच्या उन्नतीला मात्र भरपूर वाव चमळावा म्हणनू 
त्याला उघडपणे आणखी दुसरीकडे जाण्याचा सल्ला देणारा गुरूही काही वळेा आढळून येतो. िैज 
महंमदखाँ हे अशा गुरंूपैकी एक होते. अगदी मोकळ्या मनाने आग्रा घराण्याचे महाराष्ट्रातील उद् गाते 
खाँसाहेब नर्थथनखाँ याचं्याकडे त्यानंी भास्करबुवाचंी पुढील चशक्षणासाठी रवानगी केली. भास्करबुवाचें 
गायनामधील नैपुण्य, नर्थथनखाँनी ते िैज महंमदखाँकडे पाहुणे म्हणून राचहले असतानाच अवलोकन केले 
होते. भास्करबुवाचं्या तोपयंतच्या लवाल्हेर गायकीच्या ज्ञानाला नर्थथनखाँनी एक नवीन पचरमाण चदले. 
भास्करबुवाचें मंुबई आचण धारवाड येथे जाणे येणे, आचण नर्थथनखाँचे म्हैसूर येथे दरबारगवई म्हणून राहणे, 
यामुळे गायनाच्या चशक्षणात खंडही पडत असत. तरीही भास्करबुवा त्याचं्या सचन्नध राचहल्यानंतर तसे बरेच 
मचहने संगीताच्या तालमीत व्यतीत होत असत. अशा संधीचा भास्करबुवानंी पुढे जवळजवळ सहा वष े
उपयोग करून घेतला. आपल्या मतृ्यूपयंत जमेल तेवढे आपल्या आग्रा घराण्याच्या गायकीचे चशक्षण त्यानंी 
भास्करबुवानंा चदले. 

 
आग्रा घराण्याची गायकी आत्मसात करताना लवाल्हेरपद्धतीने लावलेली चशस्त आड न येता 

भास्करबुवाचं्या संगीतामधील प्रगतीला पूरकच ठरली. लवाल्हेर गायकी ही समजली जाते चततकी बचंदस्त 
नसून चतच्यामधील अनेक अगंाचंा स्वतंत्रपणे चवकास होऊ शकतो, अशी क्षमता असलेले अनेक घटक चतने 
साभंाळले होते आचण काही मयादेपयंत त्याचं्या वाढीला चतने वाव चदला होता. त्यामधील लय या घटकाचा 
उत्कष ुआग्रा घराण्याने आरंभला होता आचण त्याचेच उद् गाते नर्थथनखाँ यानंा लवाल्हेर गायकीत ‘तयार’ 
झालेला भास्करबुवासंारखा गायक चवद्याथी हाताशी लाभला. लवाल्हेर गायकीच्या स्त्रोतापासूनच 
चनपजलेली लयीच्या अंगाची गायकी आचण भास्करबुवासंारखा गानचजज्ञासू चवद्याथी चमळाल्यानंतर आग्रा 
घराण्याच्या चवचारसरणीवर पचरणाम झाला नसेलही. तथाचप या दोनही गायनपद्धतींचे संस्कार 
भास्करबुवासंारख्या कष्टाळू, चन्ावान, बुचद्धमान, आचण कल्पक तरुणावर अनेक वष ेझाले. एवढेच नाही 
तर त्याचं्याकडून त्याचें अभ्यसनही होऊन गेले. आता या दोन्ही गायकींचा चमलाि भास्करबुवाकंडून 
रचसकापंुढे आचवष्ट्कृत होऊ लागला. त्याचं्या स्वतंत्र गायनाच्या मिैली यापुढे एकसारख्या होत राचहल्या. 
नर्थथनखाँची तालीम त्याचं्या चनधनानेच सपंुष्टात आली होती आचण िैज महंमदखाँकडील चशक्षण पूण ु
झाल्यानंतर उपजीचवकेसाठी संगीताचा व्यवसाय करणेच त्यानंा प्राप्त झाले होते. 

 
कलेच्या ज्ञानात प्रगल्भता प्राप्त झाल्यानंतरच त्यामधील अचभचनवशेाचे कोन घासून जाण्याचा संभव 

असतो. िैज महंमदखाँचा उदार दृष्टीकोन नर्थथनखाँच्याही ठायी चदसून आला. आपल्या मतृ्यूपूवी 
भास्करबुवानंा जयपूर घराण्याचे अध्वयूु खाँसाहेब अल्लाचदया याचं्यापाशी त्यापुढे संगीत चशकण्याची त्यानंी 
चशिारस केली. यावळेी सगंीताच्या मिैली यशस्वी करण्याकचरता आणखी काही संगीताचे ज्ञान पैदा 
कराव,े अशी त्यानंा वास्तचवक गरज नव्हती. तथाचप संगीतामधील गायकीचे चवचवध प्रकार, शलैी, 
चवचारपद्धती, दृष्टीकोन आचण माडंणीच्या रीती, या आत्मसात करण्याची त्याचंी महत्त्वाकाकं्षा अजूनही पुरी 
झाली नव्हती. अल्लाचदयाखाँचे चशष्ट्यत्व भास्करबुवानंी आपल्या हयातीअखेरपयंत साभंाळले. याही वळेेला 
आपण एका नवीन के्षत्रात प्रथमच पाऊल टाकीत असल्याची जाणीव त्यानंा झाली असल्यास नवल नव्हते. 
अल्लाचदयाखाँकडून महाराष्ट्रातील रचसकाचं्या पचरचयात आलेल्या जयपूर घराण्याच्या गायकीचा उगम 
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लवाल्हेर गायकीमधील सुरुवातीच्या काळातील मुबारक अलींपासून झालेला होता. त्याचं्या संगीताचे 
संस्कारही अल्लाचदयाखाँवर झाले होते. आचण अल्लाचदयाखाँची संथपणाकडे झुकणारी, लय आचण स्वर याचें 
एकसारखे संतुलन साधणारी, कमालीच्या गंुतागंुतीची आचण तरीही माडंणीत सुबकपणा चसद्ध करणारी 
गायकी प्रस्थाचपत होत असताना चतला लवाल्हेर घराणे आचण त्या अगोदाची धृपदपद्धती यापासूनही स्िूती 
लाभली होती. 

 
जयपूर घराण्याची गायकी भास्करबुवानंी आत्मसात केली एवढेच नाही तर चतचे धुरीणत्वही त्यानंी 

पुढे अल्लाचदयाखाँच्या उतारवयात साभंाळले. आपल्या पचरश्रमाने आचण चन्ापूणु गुरुभक्तीमुळे त्यानंी 
अल्लाचदयाखाँची मजी आचण कौतुकही सपंादन केले. वयाच्या बावन्नाव्या वषीच म्हणजे अकाली असे त्याचें 
चनधन झाल्यानंतर ‘भास्कर गेला, आता मी कुणाला गाणे ऐकचवणार?’ असे चखन्नतेचे उद् गार त्यानंी 
काढले. ‘हहदंूमध्ये एकच गवय्या होऊन गेला आचण तो म्हणजे माझा भास्कर भयै्या’ असे देवास येथील 
खाँसाहेब रजबल्लीखाँ म्हणत असत. आपल्या संगीत साधनेनंतरच्या वाट्याला आलेल्या संकुचचत हयातीत 
भास्करबुवानंी केवळ महाराष्ट्रातील रचसकतेचे रंजन केले आचण चतला उन्नत केले असे नसून, चतचे के्षत्र 
त्याच्याबाहेर गुजराथ, हसध, पंजाब, काश्मीर आचण म्हैसूर अशा इतर प्रदेशापंयंत चवस्तृत केले. त्याचं्या 
गायनामुळे स्स्तचमत होऊन, चतकडील वगेवगेळ्या जमातींच्या रचसकानंी त्याचं्यावर पैशाचंी आचण िुलाचंी 
उधळण केली. हहदू आचण मुसलमान या दोघानंीही ज्याचं्या कलाचवष्ट्काराचा सारखाच गौरव केला, असे 
भास्करबुवा कदाचचत एकटेच संगीतकार होऊन गेले असावते. जालंदरमधील देवी तलावापाशी होणाऱ्या 
जलशाला त्या बाजूच्या चरवाजाप्रमाणे चस्त्रयानंा गायन ऐकण्याची मनाई असे. तथाचप भास्करबुवाचं्या 
गायनासाठी त्या आपले वषे बदलून हजर राहात अशी हकीकत साचंगतली जाते. कराचीचे मुबारक 
अलीखाँ तर त्याचं्या डोक्याचे माचलश करण्यात धन्यता मानीत अशीही माचहती ऐकावयला चमळते. 
याहीपेक्षा त्याचं्या स्मृतीचा दीघुकाळ गौरव करावा या हेतूने नंतरच्या गायकानंी चवचवध चचजाचं्या रचना 
केलेल्या असून, त्यातं तानसेन, बैजू, हचरदासस्वामी, सदारंग यासंारख्या संगीतकारासंमवते त्याचं्या 
श्रे्तेचे अचभमान केले आहे. 

 
भास्करबुवानंी लवाल्हेर, आग्रा आचण जयपूर या तीनही घराण्यामंधील गायकी त्याचं्या 

आचायांकडून चशकून घेतली आचण आपल्या स्वतःच्या संगीताचे एक स्वतंत्र रसायन तयार केले. तथाचप 
त्याचं्या गायनाच्या अनेक मिैली जवळजवळ वीस-बावीस वष ेचहूकडे झालेल्या असतानाही त्याचं्या या 
संगीताचे स्वरूप काय होते आचण त्यानंा त्या अगोदर चमळालेल्या गायनचशक्षणाच्या पद्धती कोणत्या होत्या 
याबद्दलची नेमकी माचहती प्रयत्न होऊनही िारशी उपलब्ध झालेली नाही. आज हयात असलेल्या अगदी 
थोड्ा रचसकाकंडून त्या काळामधील या मिैलींच्या आठवणी तुरळक आचण त्याही मोघम अशाच हाताशी 
लागतात. चशवाय भास्करबवुाचं्या मृत्यूनंतर आतापयंत पन्नास वषांपेक्षा अचधक काळ लोटला असल्यामुळे 
अशा आठवणींना दंतकथाचें वलयही लाभनू जाते. तरीसुद्धा, भास्करबुवासंारख्या बुचद्धमान, स्वावलंबी, 
अभ्यासू आचण महत्त्वाकाकं्षी कलाचजज्ञासूने कीतुन, नाटक, संगीतशाळा आचण घराणदार संगीत अशा 
अनेक अनुभसंस्कारामंधून व्युत्पन्न होऊन, रचसक समाजापढेु आपली वैचशष्ट्ट्यपूण ु गायकी अनेक वष े
पचरणामकारक रीतीने माडंली, या वास्तव घटनेवरून काही तकु वा अंदाज करणे आपल्या हातात राहाते. 
कीतुन आचण नाटके यामंधील गायनाच्या सरावामुळे सभाधीटपणा, लयीची जाणीव आचण श्रोत्यांच्या 
रुचीचा नेमका अंदाज, या गोष्टी त्याचं्या प्रथमच अंगवळणी पडल्या असाव्यात. सगंीत शाळेतील स्वराचें 
आचण रागाचें ताचंत्रक चशक्षण त्याचंी तीही एक गरज पुरी करून गेले. तथाचप घराणदार गायकीच्या 
चशक्षणाला सुरुवात होत असताना मात्र शागीदावर त्या अगोदर झालेले संगीताचे संस्कार गुरुजींना नको 
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असतात. आपली गायकी चशकचवण्याच्या अगोदर तो त्यापूवीचे चशक्षणाचे ठसे पसूुन टाकण्याचा प्रथम 
प्रयत्न करतो. स्वर लावण्याच्या चवचशष्ट पद्धतीपासूनच चशक्षणाला प्रारंभ होत असतो. आपल्या गायकीच्या 
आचवष्ट्काराला अनुकूल आचण उपकारक अशीच स्वर लावण्याची पद्धती अंचगकारलेली त्याला हवी असते. 
त्याचबरोबर तालाचे अवधानही साभंाळले जावयाचे असते ही दुसरी गोष्ट. लवाल्हेर गायकीत, आलापीची 
अखेर, बोलतानेची उपज, शब्दसमूहाचें उच्चार अगर चिरतीमधील सरळपणाने येणारे टपपे, याचंी माडंणी 
तालामधील ढोबळ चवभागानंा अनुलक्षनू करण्याचा पचरपाठ असल्याने, त्या तालाची सवुसाधारण रूपरेषा 
मनात धरून ठेवली तरी चालत असेल. उलट आग्रा घराण्याच्या लयकारीचा प्रस्ताव समजून घेताना अगर 
माडंणी करीत असताना, तालामधील मात्राचं्या अनुरोधाने स्वराचें गंुजन, पुकार वा आचवभाव करावयाचा 
असतो. त्यामुळे स्वराचं्या स्वरूपातच नव्हे तर त्याचं्या दीघुतेलाही अटकाव पडतो. याहीपेक्षा कोणत्याही 
स्वराचा उच्चार वा आलाप लययुक्त असला पाचहजे आचण एकूण गायकीच्या रचनाकृतील शोभनू जातील, 
असेच स्वरसमूह लयीशी चनगचडत होऊन माडंले जावते आचण याकचरता घेतल्या जाणाऱ्या आचण समाप्त 
होणाऱ्या स्वराचं्या उच्चारात कोठे कमीअचधकपणा येता कामा नये, अशी चशस्त जयपूर घराण्याने अपेचक्षली 
असावी. रागाची कल्पना चवस्ताराने उलगडून दाखचवली जात असताना त्यातील स्वराचंा दजा त्या 
कल्पनेला साभंाळून राखवयाचा असतो ही आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे. यामुळे शालेय क्रचमक 
पद्धतीनुसार एकदा सात अगर बारा स्वर मुखोद गत झाले म्हणजे कोणत्याही रागाचे गायन करता येईल ही 
समजूत चकुीची ठरते. स्वर तेच असले तरी, रागाचंी कल्पना आचण त्याचंी माडंणी याचं्या संदभात त्याचें 
गुणधमु आचण उच्चार बदलून जातात. 

 
या तीनही चभन्न चशक्षणपद्धतींचा आचण गायकीचा आढावा घेऊन आचण त्यातंील ससं्कार एकरूप 

करून भास्करबुवानंी आपले संगीत संपन्न केले असाव.े आपल्या गायनात ते या घराण्याचं्या गायकीचे 
स्वतंत्रपणाने आचवष्ट्कार करीत असत, असे मानले तर त्याचं्या गायनाचे स्वरूप आपल्यासमोर चवकृत 
होऊन जाईल. चवचवध रुचींच्या आचण चशवाय जाणकार आचण रचसक समाजाचे दीघुकाळ रंजन करणाऱ्या 
भास्करबुवाचं्या गायकीचे स्वरूप हे एकसधंी आचण चनरचनराळ्या पचरमाणाचें असले पाचहजे अशी त्याचं्या 
गायनाचवषयीची प्रचतमा दीघुकाळ लोटल्यानंतरही अभगं राचहली आहे. 

 
भास्करबुवाचं्या गायकीची परंपरा चनमाण झाली नाही, या गोष्टीला संगीतचवरहीत कारणेही असून 

शकतील. चशवाय त्याचं्या सवांगपूणु गायनाची पुनरावृत्ती त्याचं्या चशष्ट्याकंडून व्हावी ही कल्पना 
संगीतामधील कलाचवषयाशी सुसंगत ठरणार नाही. तीच गायकी चशष्ट्याने गावी यात गुरूचा गौरव नाही 
आचण चशष्ट्याच्या स्वतंत्र कतुुत्वाचा मागमूस चमळत नाही. रचसकानंाही पनु्हा तसेच ऐकण्याची उत्सुकता 
नसते. या दृष्टीने भास्करबुवाचें एकमेव चशष्ट्य मास्तर कृष्ट्णराव यानंी आपल्या गायनकतुृत्वाने आपला म्हणून 
एक जमाना चनमाण केला होता, या घटनेला महत्त्व प्राप्त होते. चशष्ट्याला चदलेले संगीत त्याने आपल्या 
आवाजधमाला अनुसरून आचण स्वतःच्या कल्पनाबदु्धीला वाव देऊनच उपयोगात आणाव े अशी आणखी 
एक चशकवण भास्करबुवानंी हेतुपुरस्सर चदली असली पाचहजे. मास्तरानंी आपल्या गायकीची एक स्वतंत्र 
शलैी चनमाण केली आचण महाराष्ट्राच्या रचसकाचं्या मनसावर चतचा प्रभाव अनेक वष े होत राचहला. 
याचशवाय महाराष्ट्राच्या संगीतात बाहेरून अवतरलेल्या ठंुबरी या गानप्रकाराला, त्याचबरोबर पूवापार 
महाराष्ट्राचीच परंपरा असलेल्या भजनी गायनाला, मास्तरानंी एक बुचद्धचन् वळण लावले आचण त्यात 
गायकीचे आकषणु चनमाण केले. भास्करबुवानंी आपल्या अचभजात गायकीचे नाट्यसंगीतात पचरवतुन केले 
आचण तेणेकरून मराठी समाजात ख्यालगायनाचवषयीची अचभरुची उत्पन्न झाली, या गोष्टीचा मात्र उल्लखे 
करणे जरूर आहे. त्यामुळे त्याचं्या गायकीला परंपरा राचहली नाही, या चवधानाला काहीसा छेद पडतो. 
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तथाचप ती पुढे चालचवणारा आचण चतला उन्नत करणारा संप्रदाय चशल्लक राचहला नाही ही वस्तुस्स्थती मात्र 
मास्तर कृष्ट्णरावानंंतर त्याचं्याही गायकीचा वारस म्हणून कोणी िारसा आढळत नसल्याने रचसकानंा 
जाणवनू जाते. 
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६. राज‘ृवर-लर्’ राजसमवार् राज: राजजर्पूर राजघरािे 
 
हहदुस्थानी अचभजात संगीतामधील सवुच घटकाचंा वापर करून एका चवकचसत आचण चववचक्षत 

अवस्थेमधील त्याचे संपूणु स्वरूप चवशद करून दाखचवणारी लवाल्हेर गायनपद्धती, आचण चतच्यामधील 
‘लय’ या महत्त्वाच्या घटकाचा प्रामुख्याने चवस्तृत चवचार माडंणारे आग्रा घराणे या दोनही गायकी 
स्वतंत्रपणाने महाराष्ट्रातील रचसकतेच्या के्षत्रात नांदत होत्या. लवाल्हेर गायकीने संगीतातील सवुच 
घटकाचंा सम प्रमाणात उपयोग करताना अवलंचबलेली चवचारपद्धती एकदेशीय अशी होती. म्हणजे या 
चठकाणी स्वरानंी माडंलेल्या कल्पनेचा लयीने पाठपुरावा करावा, बोल आलापीतील सूचना बोलतानेमुळे 
स्पष्ट होऊन जावी, चशल्लक राचहलेल्या मुद्याचंी चिरतीमध्ये दखल घेतली जाऊन समारोप केला जावा, 
रागाचें परंपरागत स्वरूप हे गायन ऐकल्यानंतर पुढच्या एखाद्या गायनात तसेच दशनु देऊन जाईल असे 
आश्वासन चमळाव े अशा अपेक्षा रचसकानंा कराव्या लागत होत्या. याच्यापढेु जाऊन स्वराचें उपयोजन 
लयीच्या कल्पक आचवष्ट्कारासाठीच करावयाचे असा उदे्दश आग्रा घराण्याने बाळगला होता. येथेसुद्धा एका 
घटकाचे सामर्थयु आचण त्याच्यामधील शक्यता प्रदर्मशत करीत असताना, इतराचें महत्त्व कमी होत 
राचहल्याने दुसऱ्या तऱ्हेने याही गायनपद्धतीत एकेरीपणा चशरून बसला. संगीतासारख्या कलेमध्ये चतच्या 
आचवष्ट्कारपद्धतीचे दीघु काळ अवलोकन केल्यानंतर आढळून येते ते असे की, त्याच्या प्राथचमक तथाचप 
चवकासक्षम अवस्थेत सवुच घटकाचंा वापर आचवष्ट्कारात होऊन जातो. त्यापढेु म्हणजे अशी गायकी 
अनेकाकंडून गायली जाणे आचण चतचे बराच काळ श्रवण होणे यामंधून चतच्यामधील उत्स्िूतुपणा मंद होत 
जाऊन चतचे केवळ अनुकरण आचण अखेरीला चतच्या तंत्राच्या प्रचतपादनाला महत्त्व चमळू लागते. अशा वळेी 
त्यातीलच एखादा तंत्रचवशारद, तरीही कल्पक आचण रचसक म्हणून आपल्या अपेक्षा पूणु करण्याकचरता 
अधीर झालेला गायक, त्या गायकीच्या मूलस्त्रोताकडे परत वळतो आचण तीमधील एखाद्या चवचशष्ट 
घटकाचेच अंतरंग तो शोधू पाहतो. या प्रयासात त्याला काही वगेळेच कालादशनु होऊन जाते आचण त्याचा 
आचवष्ट्कार करू लागताना इतर घटकानंा त्याच्याकडून दुय्यम दजा चमळणे साहचजकच प्राप्त होते. दुसरा 
असाच गायक इतर आचवष्ट्कारचवषयातं अवगाहन करू पाहतो. त्यामुळे त्याच्याही हाताला चनराळा ऐवज 
लागणे शक्य होऊन जाते. 

 
त्याचबरोबर म्हणजे संगीतामधील अशा वगेवगेळ्या आचवष्ट्काराचं्या रीती आचण त्याचं्या 

पाठीमागील तेवढ्यापुरते कलाचवषयक दृष्टीकोन प्रचचलत असताना त्या सगळ्यानंा चवचारात घेऊन एखाद्या 
चतुरस्त्र आचण कलावतं गायकाकडून त्याचे एकत्रीकरण नव्हे तर त्यात एकसधंीपणा आणण्याची प्रचक्रयाही 
होत राहाते. चवचवध गायनपद्धतींतील वैचशष्ट्टे्य केवळ एकत्र आणनू दाखचवण्याची करामत होऊ शकतेही. 
त्यावळेी गायकाला बऱ्याच गोष्टी येत असूनही त्याला आपली म्हणता येईल अशी आकृती काढता येत नाही, 
असा ऐकणाराकंडून अचभप्राय मात्र चमळतो. याहीपेक्षा अनेक तऱ्हेच्या गानपद्धती दाखल करण्याच्या ईषमुेळे 
त्याच्या गायनात चवसंगती आचण पुढे चवस्कळीतपणा याचंाच आढळ होऊ लागतो. याच्याऐवजी एकूण 
गायनकलेचवषयी तूतुच्या अवस्थेपयंत होऊन गेलेले चवचार, दृचष्टकोन आचण माडंणीच्या रीती याचंा सम्यक 
आढावा घेऊन, एका नवीन पातळीवर सागंीचतक, चवचाराचंी, सौंदयचुवषयक दृचष्टकोनाचंी आचण 
आचवष्ट्कारपद्धतीची िेरमाडंणी केली जावी अशा हालचालीला संगीतकलेच्या चवकसनाच्या दृष्टीने महत्त्व 
आहे. यावळेी संगीताच्या सवु घटकाचं्या आचवष्ट्काराला योलय असा वाव अथातच चमळतो. मात्र गायन हे 
केवळ स्वरसवुस्व हकवा लयसवुस्व, अशी कल्पना मात्र या चठकाणी मानली जाणार नाही. स्वराचं्या 
एकसारख्या गंुजनाने, आलीपाने वा चवलंपतीने, सगंीतकलेमधील गचतमानतेचा चवसर पडतो तर 
लयकारीच्या आहारी गेल्यामुळे स्वराचं्या ‘उच्चारस्वातंत्र्या’चाच सकंोच होऊ लागतो. दोन्हीही प्रकारातंील 
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अशा अचतरेकामुळे सौंदयाचा आचवष्ट्कार होण्याऐवजी कलाबाह्य अशा ऊमी आचण भावना मात्र चेतचवल्या 
जातात. याच्या उलट कोणत्याही घटकाच्या आचवष्ट्कारातील संयम, संथपणा, दृचष्टकोनातील समतोलपणा 
आचण गूढ भासणाऱ्या प्रश्नाचंा खुलासा होत असताना, पढुील होणाऱ्या घटनेच्या प्रतीके्षमधील चनकड आचण 
त्यामुळे वाढत जाणारा रचसकाचंा सहकार यासंारख्या गोष्टी या िेरमाडंणीमुळे साधून जातात. 

 
महाराष्ट्रातील रचसकानंा चमळत गेलेला हहदुस्थानी संगीताचा श्रवणानुभव समदृ्ध करण्यात जयपूर 

घराण्याचे कतुुत्व वरील चववचेनाच्या दृष्टीने उल्लखेनीय झाले. या घराण्याच्या गायकीने संगीताच्या 
आचवष्ट्कारात योजना दाखल केली, रचनासौंदयाचे संकेत साभंाळले, ऐकणाऱ्या श्रोत्याचें मानस अचधक 
चवचारात घेतले आचण तरीही एक चववचक्षत रचसक समाज नजरेसमोर ठेवनू आपल्या माडंणीत वा 
कलाप्रकारात िेरबदल केला नाही. कलावतंाच्या स्थानाला पोहोचलेला गायक हा आपले संगीत, एका 
आदश ु रचसक समाजापढेु आचवष्ट्कृत करण्याचा उदे्दश बाळगतो. तो लाभला नाही तर तसा समानधमा 
चनमाण होईपयंत वाट पाहण्याची नाइलाजाने त्याची तयारी असते. समोरच्या श्रोत्यानंा पसंत पडेल असेच 
गावयाचे त्याने मंजूर केले तर त्याला ठरचवलेल्या आपल्या योजनेत तडजोड करावी लागून, त्याला 
स्वतःला आपणहून काही करावयाचे राहून जाते, आपल्या सृजनशीलतेचा चवचार त्याला बाजूला सारावा 
लागतो आचण सगळ्या श्रोत्यानंा चमळून हव ेअसणारे लघुतम साधारण पढेु ठेवणे भाग पडते. तथाचप अशा 
पचरस्स्थतीचा इन्कार करून, योजलेले संगीत श्रोत्यानंा ऐकवीत असताना, त्यामधील काहींचे होत असलेले 
दुलुक्ष त्याला सहन कराव ेलागते. त्यानंाही आपले गायन ऐकण्याची सवय व्हावयाची आहे, या अपेके्षवर तो 
वाट पाहाणे पत्करतो. अशा गायकाला तसेच, एखाद्या नवीन गायकीलाही तोपयंत प्रतीके्षचा चवलंचबत काळ 
कंठणे जरुरीचे होऊन जाते. 

 
जयपूर घराण्याचे अध्वयूु खाँसाहेब अल्लाचदया या कलावतंाला आपली गायकी रचसकाचं्या मानसात 

प्रस्थाचपत होईपयंत यासारखी बरीच वाट पाहावी लागली. तथाचप त्याचंी हयातही नव्वद एक्याण्णव 
वषाइतकी दीघु झाल्याने आचण चतच्यामधील अखेरचा सुमारे पन्नास वषाचा काळ त्यानंी प्रथम कोल्हापूर 
आचण नंतर मंुबई या चठकाणी म्हणजे महाराष्ट्रात व्यतीत केल्यामुळे, त्याचं्या गायकीचे स्वागत आचण 
स्वीकार झालेला त्यानंा स्वतःला पाहायला चमळाला. तरीसुद्धा जयपूर गायकी म्हणून जी रचसकाचं्या 
पचरचयाची झाली, चतचा शोध त्यानंा स्वतःला लागेपयंत त्याचं्या उमेदीची बरीच वष े खचु होऊन गेली. 
अल्लाचदयाखाँ याचंा जन्म १० ऑगस्ट १८५५ रोजी उचनयारा या राजस्थानमधील जयपूरजवळच्या गावी 
झाला. उत्तर प्रदेशातील अतरोली या गावी राहणारे त्याचें पूवुज त्या अगोदरच उचनयाराकडे मागसु्थ 
झालेले होते. या कारणाने जयपूर घराण्याऐवजी त्याला ‘अतरोली’ घराणे असे संबोधण्याचाही प्रघात आहे. 
अल्लाचदयाखाँच्या लहानपणीच त्याचें वडील अहमंदखाँ वारले तथाचप तोपयंत त्यानंी आपल्या मुलाला 
घराण्यात चालत आलेल्या गायकीचवषयी योलय असे मागदुशुन केले होते. अल्लाचदयाखाँना संगीताची 
सततची तालीम मात्र त्याचं्या वचडलाचें चुलत बधुं चाचा जहागंीरखाँ याचं्याकडून चमळाली. असे सागंतात 
की, अल्लाचदयाखाँचे घराणे पूवी हहदू असून, त्याचंी वशंपरंपरा बाबा चवश्वंभरदास याचं्यापयंत मागे चभडचवली 
जाते. चमयाँ तानसेनचे गुरू स्वामी हरदास हेही बाबा चवश्वभंरदास याचें वशंज होत. यावरून समजून येते ते 
असे की, अल्लाचदयाखंाँच्या या घराण्यात गायनाची परंपरा ४०० वषापेक्षा अचधक जुनी असून मोगल 
अमदानीत आचण पढेु संस्थानी राजवटीत, चतच्यामधून अनेक थोर गायक चनमाण झाले. 

 
चाचा जहागंीरखाँकडून अनेक वष ेचशक्षण चमळत असताना, अल्लाचदयाखाँनी त्याच्यावर अभ्यासाची 

अहोरात्र मेहनत घेतली. अल्लाचदयाखाँचा आवाज जात्याच मधुर आचण स्वराचं्या आलपींना अनुकूल असा 
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होता आचण त्यानंी वयाच्या चाळीस वषांपयंत, मुख्यतः आलापीच्या गायनाने लोकचप्रयता चमळचवली होती. 
त्याचं्या या गुणानंी आकर्मषत होऊन अंबठेा येथील ससं्थानाचधपतीने त्यानंा यावळेी आपणापाशी राहवनू 
घेतले आचण अनेक चदवस सकाळी, संध्याकाळी आचण रात्री त्यानंा आपली आलापीची गायकी गावयाला 
लावली. पचरणामी अल्लाचदयाखाँचा आवाज बसला. तो घोगरा झाला आचण त्यामधील अगोदरचा गाज 
आचण मधुरपणा आचण आकषणु नाहीसे झाले. गायकाच्या आवाजाने ‘जबाब देण्याचे’ ठरचवले म्हणजे 
त्याच्यावरील आपत्तीची तुलना होणे अवघड आहे. अल्लाचदयाखाँनी मात्र अशा संकटातून नवीन वाटचाल 
हुडकून काढण्याची हहमत केली. आवाजात चनमाण झालेल्या वैगुण्याचे त्यानंी एका कलात्मक गायकीत 
उपयोजन केले. नवीन गानप्रणाली चनमाण करीत असताना पूवी ऐकलेल्या मुबारकअल्लींच्या संगीतामधून 
त्यानंा स्िूती चमळाली. लवाल् हेरगायक बडे महमदखाँ याचें मुबारकअल्ली हे अनीरस चचरंजीव होते. लवाल्हेर 
गायकीतून पे्ररणा घेऊन एका वगेळ्या स्तरावर आपल्या चवचक्षण दृचष्टकोनातून चतचे नवीन रूप 
दाखचवण्याचा पचहला प्रयत्न मुबारकअल्लींकडून झाला. आपल्याला त्याचं्या गायकीची तालीम लाभली 
नाही याबद्दल अल्लाचदयाखाँ अखेरपयंत खेद प्रकट करीत होते. 

 
अल्लाचदयाखाँ यापुढे जी गायकी गाऊ लागले चतच्यामुळे श्रोत्याचं्या संगीत ऐकण्याच्या दृचष्टकोनात 

बदल होऊन गेला. आता स्वराचं्या आलापीने गंुगून जाण्याचा वा त्याचं्या आघातमय पुकाराने चेतचवले 
जाण्याचा प्रसंग नसून दरएक क्षणाला सावध राहून, नवीन अनुभतूीची वाट पाहावयाची असते. कानाला 
गोड लागते, ऐकताना मोह होतो, गत अनुभवामधील सुखाचे क्षण आठव ू लागतात, काही रमणीय वा 
चचत्ताकपुक असे मनःचक्षूसमोर तरळू लागते, येथपासून चचजेच्या माडंणीत रागस्वराचंा पुरेसा उलगडा 
झाला नाही, समेवर येण्यासाठीची तयारी टपपयाटपपयानेच केलेली आढळते, घेतलेली चिरत ठराचवक 
स्वरानंा स्पश ु करीत नाही, अशासंारख्या प्रचतचक्रया यावळेी अग्रस्तुत ठरतात. पुढे चालून येणाऱ्या 
घटनेचवषयी उत्सुकता वाढत असताना अगोदर चमळालेल्या अनुभवाचंा चवसर पडलेला नसतो. त्याचंी 
स्मृती ताजी असतानाच नवीनाचवषयी उत्कंठा आचण चतचा चनरास, अशा मनोऽवस्थेत ही गायकी ऐकली 
जात असते. आलापीत वा बोलतानेत चवराम घेतला गेला असता गाणाराला आचण म्हणून ऐकणाराला 
चवश्रातंी चमळाली असे नसून स्वराचं्या एकूण हालचालींतील सातत्य त्यामुळे चटकून राहते. ऐकणारा आता 
संगीताच्या भाषेत गायकाबरोबर चवचारही करू पाहतो. घेतलेल्या स्वराला वा चिरतीला स्वतंत्र महत्त्व 
नसून अगोदर आलाचपलेल्या हकवा नंतर येऊ पाहणाऱ्या त्याचं्या माचलकाचं्या संदभातच त्यानंा अथु आहे 
आचण तो अथु संगीतामधील आहे याची जाणीव त्याला बाळगावी लागते. या चठकाणी संगीताच्या 
आचवष्ट्कारातून काही चनवदेन केले जात असून, त्यातून काही चनष्ट्कष ु चनघत असावते, अशा साचहस्त्यक 
अपेक्षानंा थारा चमळत नाही. गायन ऐकत असताना मनोरंजन होत असतेही, तथाचप ते चवचार करावयाला 
लावते ते मात्र प्रचतमाचं्या स्वरूपात. गायन ऐकून झाल्यानंतर आपण काय ऐकले हे सुसबंद्ध पद्धतीने 
सागंण्याचा श्रोता प्रयत्न करतोही. तथाचप ते ऐकताना मात्र त्याच्यापुढे एखादे प्रमेय उलगडले जात नसून 
दर वळेच्या नवीन अनुभतूींच्या सुखद अवस्था तो उपभोगीत राहतो. 

 
जयपूर घराण्याच्या गायकीत स्वराचंा अचनबधं चवलास वा लयकारीमधील स्वैर क्रीडा असा 

दोन्हींमधील अचतरेक टाळला जाऊन लयीच्या बंधामुळे आचण चतच्या गचतमानतेत स्वरानंा आकार प्राप्त 
व्हावते अशी योजना आखलेली आढळून येते. कोणताही स्वर चकती प्रमाणात अगर चवस्तानाने घ्यावयाचा हे 
अगोदर मुक्रर होत असते. त्या स्वराचा आकार सुरुवातीपासून समाप्तीपयंत कायम राहावयाचा असतो. 
सबंध चचजेच्या गायनातून आचण म्हणनू त्याच्या प्रत्येक चवभागामधून ज्या रागकल्पनेची आकृती पूण ु
करावयाची, चतच्या एकूण रचनेत घेतला जाणारा स्वर, त्याचा आलाप अगर गंुजन हे सुसंगत होईल की 
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नाही असा चवचार या जागी केला जातो. या गायनपद्धतीत, कोणतीही रागकल्पना हकवा अशा कल्पनाचें 
संयोजन चचजाचं्या शब्दातं आचण त्याचं्या स्वरसंचहतेत बद्ध केलेले चदसून येते. चवचशष्ट रागाचे संपूणु स्वरूप 
चचजेमध्ये तपशीलवार माडंण्याचा अट्टाहास नसून चववचक्षत चचजेने त्या रागाच्या चवचवध बाजंूपैकी, एखादीच 
प्रकषाने ऐकणाराला जाणवनू जावी, असा इरादा या चठकाणी उघड चदसतो. या कारणाने त्याच रागामधील 
दुसऱ्या एखाद्या चचजेचे वळण चनराळे ठरून जाते. एकाच रागाची चवचवध स्वरूपे, अशा त्यामधील 
चनरचनराळ्या चचजाचं्या बंदीशीतून प्रदर्मशत केली जातात. चचजेमधील ढोबळ काव्याचे चनवदेन करण्याचा 
गायनात उदे्दशच नसल्याने, चतच्यामधील शब्दाचें, त्यातील अक्षराचें उच्चार हे स्वरानुगामी करावयाचे 
असतात आचण स्वरघोषातच अंतधान पावावयाचे असतात. या कारणाने ते शब्द कोणते आचण त्याचंा अथु 
काय असावा अशी चौकशी ही गायकी ऐकत असताना कोणाला सुचत नाही. 

 
चचजेची सुरुवातची माडंणी लयबद्ध अशा स्वराचं्या गंुजनाने होत असताना, त्यातूनच पुढील 

एखाद्या स्वराची चाहूल दाखचवली जाते आचण काही वळेेने त्याही स्वरावर पोहोचल्यानंतर परत येताना 
घेतलेला पलटा पचहल्या स्वराला गमकेने धक्का देऊन त्यात चवरून जातो. याही वळेी तालामधील मात्राचें 
आघात लयीच्या अंदाजाने अगोदर हेरले जातात. अगर त्याचंी दखल घेतली गेल्याचा मागाहून आचवभाव 
होतो. बोल आलाप आचण बोलतान ही अखेरीपयंत एकाच घाटाची होत गेली तर ती केव्हा संपतील याचीच 
वाट श्रोता पाहात बसेल. त्याऐवजी त्याचं्या गचतमान हालचालीत दर वळेेला िेरबदल करून त्या शवेटास 
नेल्या म्हणजे हा अनुभव तसाच पढेु चालू राहावा असे त्याला वाटू लागते. कदाचचत अशी बोलतान एखाद्या 
लहानशा हरकतीने समाप्त होईल, अगर दुसऱ्या प्रकारच्या बोलतानेच्या आरंभात चतचा चनरास होऊन 
जाईल. अशा बोलतानातं वा त्याचं्या आलापातं िरक पडत जातो, तो त्यामंधील एकमेकींपासून चभन्न अशा 
स्वराकृतींमुळे. तथाचप अशा स्वराकृती एकीपुढे एक अशा माडंल्या असताना त्याचं्या संयोगाने, एकूण 
गायकीत एक सुसंगत अशी पूणाकृती चनमाण व्हावी, असेच धोरण ठेवलेले चदसून येते. त्यासाठी 
एकमेकाशंी संललन होणाऱ्या आकृतीत समतोल साभंाळावयाचा असतो. गायनातील गचतमानतेमुळे असा 
समतोल अथातच स्स्थर राहावयाचा नसतो. अशा वळेी अत्यंत नेमस्तपणाने होणाऱ्या तालाच्या आघाताकडे 
एकसारखे अवधान ठेवल्यामुळेच या रचनेचा भगं होत नाही. असाच समतोल, स्वराचंी एकेरी वा दुहेरी 
चिरत दरम्यानचे टपपे घेऊन करावयाची आचण त्याचं्या आरोहातील वगेाला अवरोही तानेने प्रमाण आणनू 
द्यावयाचे या प्रचक्रयेतून साधला जातो. यामुळे ऐकणाराचंा अपेक्षाभगं करण्यात, एक सौंदयसुंकेतही पाळला 
जातो. चिरतीचा आवाका गैरवाजवी वाटण्याइतका दीघु असूनही चतच्या वगेवगेळ्या टपपयावंर घेतलेले 
एकेका स्वराचे सरळ पकुार, पुढील आकृतीमयतेसाठी अवधान सावरून ठेवतात. तालाच्या कोणत्याही 
एका अगर अचधक आवतुनात अशा गंुजनाचे, आलापाचें, बोलतानाचें वा चिरतीचे साहचयु हकवा संवाद 
होत असताना चचजेचे तोंड समेवर येऊन चमळते ते प्रत्येक वळेी नावीन्य घेऊन. दर खेपेला एकाच तऱ्हेने 
समेवर आल्यास, तेवढ्यापरुते ते गायन पुरेसे होऊन जाते आचण पुढच्या आवतुनाची अपेक्षा करण्याचे 
बाजूला पडते. तथाचप स्वराकृतींच्या श्रवणानुभूतीतून नवीनाचवषयी उत्कंठा चनमाण करणे, चतचा चनरास 
करून पुन्हा पुढील घटनेचवषयीची आतुरता उत्पन्न करणे हेच या गायकीने योचजलेले प्रमुख उचद्दष्ट 
असल्याने, दर वळेी अशा अचभनव पद्धतीने समेवर येण्याचा खुलासा चमळून जातो. 

 
अल्लाचदयाखाँ १६ माचु १९४६ रोजी म्हणजे सुमारे सत्तावीस वषापूवी मृत्यू पावले. आपल्या प्रदीघु 

हयातीत, पचरश्रमाने आचण प्रचतभासामर्थयाने एक सौंदयुलक्षी तथाचप चततकीच आकलनाला आचण 
आत्मसात करण्याला अवघड अशी गायकी त्यानंी चनमाण केली. चतच्यामधील अचभनव दृचष्टकोन, स्वर 
आचण लयीचा समवाय, रचनासौंदयाची कल्पना, स्वराकृतींची माडंणी, त्यासंबधंीचे पूवुचनयोजन, या 
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चवषयाबंरोबरच त्यानंी प्रसतृ केलेल्या चवचवध रागाचंा पचरचय करून घेताना, रचसकानंाच नव्हे तर 
गायकानंाही बराच वळे लागला. अशा अवघडपणाचे आव्हान स्वीकारणाऱ्या, चजज्ञासू आचण चन्ावान 
चशष्ट्यानंा मात्र अल्लाचदयाखाँनी आपले संगीतधन आवजुून प्रदान केले. भास्करबुवा बखल्याचं्या शाचगदीला 
त्यानंी चदलेल्या प्रचतसादाचा उल्लखे यापूवीच झालेला आहे. भास्करबुवाकंडून आपल्या गायकीचे 
बालगधंवाच्या नाट्यसंगीतात झालेल्या पचरवतुनाचे त्यानंी उत्साहाने स्वागत केले. त्याचें संगीतामधील 
व्युत्पन्न असे बधूं हैदरखाँ, आचण चचरंजीव मंजीखाँ यानंा त्याचं्या हयातीतच काळाने ओढून नेले. मंजीखाँना 
चमळाले त्यापेक्षा अचधक आयुष्ट्य लाभले असते तर या गायकीचे आणखी एखादे ऐश्वयु रचसकानंा पाहता 
आले असते. अल्लाचदयाखाँचे दुसरे चचरंजीव भजुीखाँ आचण पुतणे नर्थथनखाँ याचेंही अकाली चनधन झाले. 
या दोघानंी आपल्या जयपूर गायकीचे चशक्षण इतरानंा देण्यासाठी पचरश्रम घेतले. ही सवु माणसे 
अल्लाचदयाखाँच्या पचरवारातील होती. याचशवाय त्याचं्या गायकीचा संप्रदाय चटकवनू ठेवण्याचे आचण 
वृहद्धगत करण्याचे श्रेय पद्मभषूण बाई केसरबाई केरकर आचण मोगूबाई कुडीकर या दोन गाचयकाकंडे 
चवशषत्वाने जाते. केसरबाईचं्या गायनावर लुब्ध होऊन गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरानंी त्यानंा ‘सूरश्री’ ही 
पदवी बहाल केली. गायकाने आकाकं्षा बाळगावी असा अत्युच्च सन्मान, संगीत अकॅडेमीने पाचरतोचषके 
देऊन या दोन्ही गाचयकाचंा केलेला आहे. मंजीखाँ आचण भजुीखाँ याचं्याकडे जातीने तालीम घेऊन आपले 
गायन आशयसंपन्न करणारे मचल्लकाजुुन मन्सूर यानंी या गायकीचवषयीची उत्सुकता रचसकातं वाढचवली. 
याचशवाय, चनवृत्तीबुवा सरनाईक, वामनराव सडोलीकर आचण चकशोरी आमोणकर, यासंारख्या 
कलावतंाचं्या गानकतुृत्वामुळे, या जयपूर गायकीच्या भचवतव्याचवषयी त्यानंा आश्वासनही चमळाले. 

 
 

*** 
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७. राज‘ृवर’ राजप्राधान्र् राज: राजणकराना राजघरािे 
 

लवाल्हेर गायकीतील सुबोधपणा, आग्रा घराण्याने लय या संकल्पनेला चदलेले महत्त्व आचण जयपूर 
पद्धतीतील इतर आचवष्ट्काराचं्या रीतींचा मागोवा घेऊन चसद्ध केलेला स्वर आचण लय याचंा समवाय 
यामंधून वगेवगेळ्या सौंदयुप्रणालींचे प्रचतपादन होत गेले. तथाचप संगीतामधील रचनात्मकता, पूवुचनयोजन, 
सुसंवाद, चवरोध वा समतोल यासंारखे कोणतेही ठराचवक सौदयुसंकेत न पाळता केवळ स्वराचं्या 
वतुणुकीतून आचण त्याचं्या कल्पक अशा हालचालींमधूनही, संगीत हे पनु्हा कलात्मक दजाला पोहोचते, 
असा अनुभव त्यामधील चकराना घराण्याने रचसकानंा आजपावतेो आणून चदला आहे. काही तरी अपचरचचत, 
अप्रूप असे आकृत झाल्याखेरीज सौंदयाच्या आचवष्ट्काराला उत्कटपणा लाभत नाही, अशा अथाच्या एका 
इंग्रजी सूत्रवाक्याचा यामुळे पडताळा येतो. (There is no excellent beauty that hath not some 
strangeness in the proportion.) संगीताच्या आचवष्ट्कारातील स्वर हा अथातच प्रधान घटक आहे. 
त्याच्या उच् चारात, चढउतारात, चवरामात हकवा स्पंदनाच जात्याच एक प्रकारची लय असतेही. तीही 
नसल्यास स्वरात आचण गोंगाटात आढळणाऱ्या ध्वनीमध्ये िारसा िरक चदसून येणार नाही. तरीही या 
अचभजात संगीताच्या माडंणीत आवश्यक ठरलेल्या आचण आग्रा आचण जयपूर घराण्यानंी अमलात 
आणलेल्या लयचवषयक चवचाराचंा या घराण्याने स्वीकार केला नाही. उलट स्वरामंधील अंगभतू असलेल्या 
लयीवरच भागवनू, त्याचें सामर्थय,ु त्यामधील शक्यता, सौंदयसुंभव आचण इतर स्वराचं्या सहवासातून 
चनमाण होणारा अथुवाहीपणा याचंाच तलास घेण्याचा या घराण्याने उपक्रम केला आचण अशा 
चवचारसरणीतून उद् भवलेल्या गायकीमधूनही इतर घराण्यासंमवते रचसक समाजावर प्रभाव गाजचवला.  

 
स्वरसवुस्व मानलेल्या या गायकीच्या अचभचनवशेाने ‘सूर गया ते चसर गया, लेचकन ताल गया तो 

बाल गया’ अशा क् वचचत कोणी काढलेल्या उद् गारातं तालाच्या कायाचा अचधके्षप होत असला तरीही या 
घराण्याने तालाचे बंधन स्वीकारणे जरूर झालेच. त्यासाठी तालाने चदलदर्मशत केलेल्या आवतुनामधील 
कालखंडाचीही दखल घ्यावयाला हवी होती. सम आचण खाली यानंी चनदेचशलेले त्याचे ढोबळ चवभाग 
स्वराचं्या चवस्तृत आचवष्ट्काराला पुरेसे होऊन जातात. म्हणजे स्वरचवधानाने समेवर येऊन पूणुता 
साधण्याचा पचरणाम खालीपासून केलेल्या त्याच्या प्रारंभामुळे अचधक होण्याचा संभव या बाबतीत चवचारात 
घेतला जातो. तालामधील प्रत्येक माते्रच्या अंदाजाने, स्वराचंी या चठकाणी िेक करावयाची नसून, 
चनकटच्या स्वराचं्या अनुरोधाने एकाच स्वराच्या अनेक बाजू न्याहाळायच्या असतात. त्यामुळे मात्राचें 
आघात वा एखादी सम दरम्यान येऊन गेली तरी पुढची एखादी सम त्या गंुजनाला अखेरीस चमळून जाते. 
त्याकचरता ती येत असल्याचे अगोदर ध्यानात आले म्हणजे पुरेसे होते. तालाच असा संचदलध उपयोग करून 
घेतल्यामुळे चवचवध तालातं, स्वरूपाचंा िरक असतो या गोष्टीकडे िारसे लक्ष चदले जात नाही. म्हणनू 
आरंभलेल्या गायनाच्या प्रकृतीला साभंाळून घेणारे आचण चशवाय पे्ररक असे तालरूप वापरात आणण्याचा 
आग्रह या गायकीत आढळून येणार नाही. मात्राचं्या कमीअचधक संख्येमुळे, तालांत वगेळेपणा आलेला 
असून, त्या मात्राचं्या प्रमाणात सम, खाली आचण इतर चवभाग त्याचं्यात पाडले जातात, एवढीच 
त्याचं्याचवषयीची जुजबी ओळख, स्वरांच्याच आचवष्ट्करणावर भर देणाऱ्या या गायकीला पुरेशी होऊन जाते.  

 
या उचद्दष्टाला अनुसरून स्वराचंी साधना हा चवषय चकराना घराण्याने सगळ्यांत अचधक महत्त्वाचा 

मानला आहे. त्याकचरता तीन स्वर सप तकापंैकी मधल्या सप तकाच्या षड् जापासून उलट तऱ्हेने अवरोहाचे 
स्वर घेत घेत सुरुवातीच्या षड् ज नेमका घेण्याचा प्रयत्न करणे, त्याच्यात स्थैय,ु गाज आचण अखेरीला 
त्याचे ममु समजावनू घेणे, असा अभ्यास आवश् यक ठरून जातो. या अभ्यासाला या घराण्याच्या भाषेत 
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‘खजाची मेहनत’ म्हणून सबंोचधले जाते. ही साधना करताना, केवळ एकेक स्वर या रीतीने स्वतंत्रपणे 
उच् चारीत जावयाचे हकवा एखाद्या रागाची कल्पना मनात घेऊन, त्याच्या संदभात त्याचंी आळवणी 
करावयची असे दोन प्रकार संभवतात. रागाच्या अनुरोधाने ही साधना केल्यास, स्वराचें त्या रागातंील 
दजेही आत्मसात होतात, असे लक्षात आल्यामुळे दुसऱ्या पद्धतीचा अवलंब कदाचचत अचधक होत गेला. हा 
अभ्यास करीत असताना, स्वराचं्या स्थानाकडे आचण गुणधमाकडे अचधक लक्ष जात असल्याने त्याचें 
एकेकाचे प्रमाण चकती असाव ेहा चवषय सुरुवातीला चवचारात घेतला जात नाही.  

 
स्वर ‘लागणे’ आचण सुरेलपणा साधणे या प्रचक्रयानंा या घराण्याच्या गायकीत म्हणून अथातच 

महत्त्व प्राप त झाले. आवाजधमाला अनुसरून कस्ल्पलेल्या आचण चनचश् चत केलेल्या षड् जाचा उच् चार, 
दीघुता आचण अखेर यात नेमकेपणा आला म्हणजे स्वर ‘लागला’ असे ठरले जाते. आचण तो षड् ज प्रमाण 
मानून त्याच्या अनुरोधाने आचण सुसंगतपणाने सप तकातील अगर रागातंील इतर स्वरही ‘लागल्यास’ 
सुरेलपणा अवतीणु होतो. हा सुरेलपणा एकेकट्या स्वराचं्या उच् चारातंच नसून, त्याचें आलाप वा चबलंपत, 
त्याचें पलटे वा हरकती आचण तानाचिरत यातूंनही चटकून राहावयाचा असतो. चशवाय अशी तान वा हरकत 
ज्या कोणत्याही स्वरापासून सुटावयाची तो स्वर पूरक अशा स्वरमंडळासारख्या अलीकडील वाद्यामधून 
सुचचवला जात असला, तरी स्वतंत्रपणाने तो नेमका आठचवला जाण्याकचरता अगोदर केली गेलेली 
‘स्वरसाधना’ उपकारक ठरते.  

 
याचशवाय स्वराचं्या उच् चारातं नेमकेपणा साधला जाण्याच्या बाबतीत, या एकूण गायकीवरच 

बीनवादनाचा संस्कार झाला होता, ही आणखी एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे. बीनासारख्या 
तंतुवाद्यातील स्वर आचण त्याचें झंकार हे नेमके, स्पष्ट आचण चशवाय लवचचक असणे साहचजकच आहे. 
माणसाच्या आवाजापेक्षा त्याचा पल् लाही अचधक असतो. अशा वाद्यामधून नेमक्या चनघणाऱ्या नादाबरोबर 
आपला आवाज आचण स्वर तंतोतंत ‘लावणे’ आचण त्याच्या पल् ल्यापयंत चटकावा धरणे हे त्यामुळे या 
घराण्यामधील आद्यगायकाचें उचद्दष्ट ठरून गेले. उलट बाजूने गायकाच्या स्वरोच् चारातील कंप, हेलकाव,े 
मींड यासंारख्या गुणधमांचे अनुकरण करून, तसा आवाजधमु आपल्यात यावा, असा प्रयत्न अशा 
बीनासारख्या वाद्याकडूनही केला जातो. एकमेकावंर होत गेलेल्या अशा ससं्कारातून या गायकीमधील 
सुरेलपणाची कल्पना चनचश् चत झाली असली पाचहजे.  

 
अशा स्वराचें आलाप हकवा चबलंपत आरंचभल्यानंतर त्याकचरता घेतलेली चीज, अगर चतची म्हणनू 

असलेली रचनात्मकता, वळण वा बंदीश याचं्याकडे चवशषे लक्ष देण्याचे कारण उरत नाही. चचजेचे 
कोणतेही शब्द केवळ आधाराला घेऊन, स्वराचें वगेवगेळे आलाप घेणे, यातच इचतकतुव्यता मानली 
जाईल. समेवर येताना त्याचें काहीसे स्पष्ट उच् चार ऐकू येतीलही, तथाचप एका स्वरातून दुसऱ्याची चनपज, 
त्याला पचहल्याची आचण नंतरच्या स्वराची आस, त्यामधूनच पढुील स्वराची सूचना, यासंारख्या प्रचक्रयेतून 
ऐकणाराची उत्कंठा वाढचवणे आचण तो स्वर संपूणु आलापून चतचा चनरास करणे, या गोष्टींनाच प्राधान्य चदले 
जाईल. गावयाला घेतलेल्या कोणत्याही रागाच्या माडंणीत अशा सावकाशीने, चवलंब लावनू घेतलेल्या 
स्वराचे अनेकचवध स्वरूप दाखवनूच पढुील स्वराचे आगमन व्हावयाचे असल्याने त्या रागातील सवु स्वराचंी 
अशी दखल घेतली जाईपयंत त्याचा अधा भाग संपून जातो. यात आलापी हाच प्रमुख चवषय असल्याने, 
चतला त्या रागातील वादी, संवादी आचण चनदशकु स्वराचं्या गंुजनाचा एकसारखा आधार चमळत राहतो. 
त्यापुढे ज्या स्वराचं्या साहाय्याने आलापी झालेली असते, त्याचेंच जलद चलन म्हणनू तानचिरतीची चक्रया 
सुरू होते. यावळेी मात्र तालामधील कालखंडाकडे अचधक लक्ष पुरचवणे, अथातच जरुरीचे होऊन जाते. 
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आता प्रत्येक स्वराचे अंतरंग चनरखून पाहण्याचा आग्रह बाजूला पडून तालाच्या गचतमानतेत कोणत्याही 
स्वरावरून चनपजणाऱ्या आचण समेला जुळवनू घेणाऱ्या तानाचंी गदी होऊ लागते. येथपयंत श्रोत्याने जे 
गायन ऐकलेले असते, त्याच चववचक्षत रागाची योजनापूवुक माडंणी, चचजेमधील शब्दाचें काय,ु 
बोलतानातंील लयकारी, सबंध चचजेची बाधंणी हकवा दरएक आवतुनातील वगेळी कल्पना याचंा आढळ 
होण्याऐवजी, स्वराचंी उपज आचण त्याचें चनयाण, त्यामधील त्याचंी आस, सूक्ष्म स्वराचंी शोभा, चनकटच्या 
स्वराचं्या संदभामुळे चदसून येणाऱ्या त्याचं्या अनेक बाजू, दुसऱ्या स्वरात चवरून जाण्याच्या प्रचक्रयेतील 
उतार आचण अशा स्वराचें एकूण अनुसधंान यातं तो गढून जातो. पुढे होणाऱ्या हालचालीचवषयी उत्कंठा 
वाढण्याऐवजी गायकाबरोबर तो चालू क्षणातच गंुगतो. एवढेच नाही तर असाच सुखानुभव नंतरही 
एकसारखा चालू राहावा अशी अपेक्षाही तो मनात बाळगीत असतो.  

 
या चकराना घराण्याचे प्रवतुक अब्दुल करीमखाँ याचंा जन्म ११ नोव्हेंबर १८७२ रोजी झाला. उत्तर 

प्रदेशातील चकराना या त्याचं्या मूळ गावावरून त्याचं्या या गायनपद्धतीला चकराना या नावाने संबोचधले 
जाते. बडोदा ससं्थानात दोन-तीन वष ेदरबारगायक म्हणनू राचहल्यानंतर, दचक्षण महाराष्ट्रातील चमरज या 
त्या संस्थानच्या राजधानीच्या गावी ते १८९८ च्या सुमारास आले. २७ ऑक्टोबर १९३७ रोजी त्याचंा मृत्य ू
झाला. तोपयंतच्या पस्तीस वषांपेक्षा अचधक काळात त्यानंी चमरज येथेच बहुताशंी वस्ती केली. त्या 
सुमारास, चमरज येथे बाळकृष्ट्णबुवा इचलकरंजीकर हे दरबारगायक म्हणून आपल्या चशष्ट्यासंमवते राहात 
होते. चशवाय चमरजपासून अवघ्या तीस मलैावंर असलेल्या कोल्हापुरात अल् लाचदयाखाँचा मुक् काम होता.  

 
अब्दुल करीमखाँनी आपल्या अत्यतं सुरेल गायकीने महाराष्ट्रातील रचसकानंा सतत आकषूनु 

ठेवले. त्याचबरोबर संगीताची जाण नसलेल्या श्रोत्यातं स्वराचंी लालूच चनमाण केली. ते स्वतः 
बीनवादनही करीत असत. रावसाहेब देवल आचण न्यायाधीश क्लेमन्् स याचं्या संगीतामधील 
श्रुचतसंशोधनाच्या कायाला अब्दुल करीमखाँनी आपल्या प्रात्यचक्षकानंी मदत केली होती. तथाचप याहीपेक्षा 
त्याचं्या हातून जे महत्त्वाते कायु घडले ते म्हणजे आज सबंध भारतभर ज्याचंा गायक म्हणून लौचकक झाला 
आहे अशाचंी परंपरा त्यानंी चनमाण केली. या परंपरेतील सातत्य गेली सुमारे पाऊणश ेवष ेचटकून राचहले, हे 
त्याचं्या या घराण्याचे आणखी एक वैचशष्ट्ट्य आहे. त्याचं्याकडे संगीत चशक्षणासाठी राचहलेल्या चशष्ट्याचंी 
त्यानंी सवु तऱ्हेने सोय पाचहली. त्याचबरोबर आपल्या गायनपद्धतीत संकर होऊ नये याकचरता 
त्याचं्याकडून कठोर चशस्तीचेही पालन करून घेतले. स्वरसाधना, गायकीचे दीघुकाळ चशक्षण आचण 
त्यातंही अगदी थोड्ा रागाचंी सावकाशीने कसून करावी लागणारी मेहनत यात त्याचें चशष्ट्यही कसोटीला 
उतरले. 

 
अशा चशक्षणक्रमातून तयार झालेल्या अब्दुल करीमखाँच्या चशष्ट्यातंील रामभाऊ कंुदगोळकर ऊिु 

सवाई गंधव,ु गणपतबुवा बेहेरे, सुरेशबाबू माने आचण त्याचं्या भचगनी चहराबाई बडोदेकर आचण सरस्वतीबाई 
राणे चशवाय बाळकृष्ट्णबुवा कचपलेश्वरी याचंी गायकी रचसकाचं्या चवशषे पचरचयाची झाली आचण 
महाराष्ट्राबाहेरही त्याचंा लौचकक पसरला. सवाई गंधवांच्या स्मृतीप्रीत्यथु पुणे येथे प्रचंड प्रमाणावर संगीत 
महोत्सव गेली चकत्येक वष े साजरा केला जात असतो आचण त्यात भाग घेण्याची संधी चमळावी यासाठी 
नवोचदत कलावतंच नहे तर इतर चठकाणचे नामवतं गायकही वाट पाहात असतात. ॲकॅडेमीचे पाचरतोचषक 
संपादन केलेले गणपतबुवा बेहेरे ह्यानंी प्रथम देवासच्या रजबल् लीखाँच्याकडे तालीम घेतली होती. 
रजबल् लीखाँकडून प्राप त करून घेतलेले, झपाट्याने घेतल्या जाणाऱ्या तानाचें सटे्ट, बेहेरेबुवाचं्या गायनात 
आढळून येत. तथाचप चकराना गायकीचा आसर झाल्यानंतर त्याचं्या गायनात पुढे चबलंपतीने अचधक जागा 
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व्यापली. सुरेशबाबू माने यानंी स्वराचं्या उच् चारात आचण आलापीत कल्पकता दाखल केली. आचण चशवाय 
या गायकीचे वैचशष्ट्ट्य ठरून गेलेल्या ठंुबरी गायनालाही सौंदयुलक्षीपणा प्राप त करून चदला. आपल्या 
घराण्याच्या सीमेवरील इतर गायकींच्या चवचारपद्धतींची जाणीव त्यानंी आवजुून करून घेतली होती असा 
आचवभाव त्याचं्या ख्यालगायनातूनही प्रकट होत असे. याच्या उलट या इतर गायकींमधील आचवष्ट्कार 
प्रकारातं वा स्वरकल्पनातं, सुरेलपणा, सुराचंा नरमपणा आचण रेखीवपणा दाखल करून त्यानंा आपल्या 
घराण्याच्या गायकीचे स्वरूप देण्यामधील त्याचें चातुयु त्याचं्या अगदी थोड्ाच चशष्ट्याचं्या कलाचवष्ट्काराचे 
पुढे वैचशष्ट्ट्य ठरून गेले. चहराबाई बडोदेकराचं्या गानकतुुत्वाच्या रचसकाचं्या दृष्टीने एक अनेक वषांचा 
जामाना होऊन गेला. आपल्या गायनाची आटोपशीर माडंणी, गायकीचा दजा घसरू न देताही रचसकानंा 
संतुष्ट करण्यातील काळजी, सुरेलपणा आचण नेमक्या वळेात स्वराचंा उत्कष ु साधण्याची हातोटी यामुंळे 
त्यानंा चोहोकडील रचसकाकंडून लोकचप्रयता प्राप त झाली. त्यानंाही ॲकॅडेमीतिे पाचरतोचषक चमळाले 
असून, चशवाय पद्मभूषण या पदवीने त्याचंा गौरव झाला आहे. बाळकृष्ट्णबुवा कचपलेश्वरी यानंी सततच्या 
केलेल्या संगीत चशक्षण कायासमवते, स्वरैक दृष्टीच्या या चकराना गायकीच्या समथुनपर ‘श्रुचतदशनु’ हा 
गं्रथही चलचहला आहे. 

 
अब्दुल करीमखाँकडून जातीने चशक्षण घेतलेल्या चशष्ट्याचं्या या पचहल्या चपढीने पुढील चपढीतील 

नवीन आचण प्रभावी गायक चनमाण करण्यात यश चमळचवले. त्यातील गंगूबाई हनगल, भीमसेन जोशी आचण 
चिरोझ दस्तूर, याचंी सुरेल आचण पचरणामकारक गायकी रचसकानंा चप्रय झाली आचण चशवाय त्याचं्या 
गायकीच्या रचसकतेचे के्षत्र चवस्तृत होत गेले. या चतघानंीही सवाई गंधवांकडून संगीताची तालीम घेतली 
होती. सुरेशबाबूंच्या चशष्ट्या माचणक वमा आचण प्रभा अते्र यानंी चहराबाईचं्या कतुृत् वाची पुनरावृत्ती रचसकानंा 
जाणवनू चदली. या घराण्याच्या दुसऱ्या चपढीतील या कलावतंानंी चहूकडे सचंार करून अचभजात संगीताचे 
आचण चवशषेतः आपल्या चकराना घराण्याच्या गायकीचे चहाते चनमाण केले. त्याबरोबर चतच्या वारसाचंी 
पुढील चपढी तयार करण्यातही खंड पडू चदला नाही. यशस्वी गायक म्हणून झालेल्या त्याचं्या लौचककामुळे 
त्याचंी गायकी ग्रहण करण्याच्या ईषनेे त्याचं्या अशा रचसका समाजातूंन अनेक महत्त्वाकांक्षी चवद्याथी 
त्याचं्याकडे आकर्मषत झाले. 

 
नामवतं गायकाचं्या दोन चपढ्या या घराण्यात चनमाण झाल्यानंतर त्याचंी परंपरा पुढेही चटकून 

राहील असे आश्वासन, त्या गायकीच्या अलीकडील लौचककामुळे आचण चतच्या शागीदु तयार करण्याच्या 
हव्यासातून चमळून जाते. तथाचप अब्दुल करीमखाँनी सकंस्ल्पलेल्या आचण स्वतः आचवष्ट्कारात आणलेल्या 
गायकीचे स्वरूप, त्याचें चशष्ट्य आचण प्रचशष्ट्य याचं्याकडून तसेच कायम राखले गेले, अशी वस्तुस्स्थती मात्र 
चदसून येत नाही. बहेेरेबुवाचं्या गायनाबद्दल मागेच उल् लेख झालेला आहे. सवाई गधंवांनी भास्करबुवाचं्या 
गायकीतील चवचवधागंाचंा आपल्या गायनात परामश ुघेण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. रामकृष्ट्णबुवा वझे याचें 
गुरू चनसार हुसेनखाँ याचं्या लवाल्हेर पद्धतीचेही संस्कार करून घेऊन आपल्या गायकीतील एकेरीपणा 
त्यानंी पुसून टाकला. सुरेशबाबू माने यानंी आपल्या चवचारसरणीत इतर घराण्याचं्या शलैींना अगत्य 
दाखचवले. अब्दुल करीमखाँचे पुतणे वहीदखाँ याचं्याकडून चहराबाईंना तानचिरत करण्याची स्वतंत्र 
तालीम चमळाली होती. याहीपेक्षा भीमसेन जोशी, माचणक वमा आचण प्रभा अते्र यानंी इतर घराण्याचं्या 
गायनपद्धतीत अवगाहन करून आपल्या स्वरसंपूणु गायकीला वगेळे पचरमाण देण्याचा प्रयत्न चालचवलेला 
चदसतो. 
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याचा अथु असा की, स्वर या घटकाला सवुस्व मानणाऱ्या या घराण्याने अगोदर इतर घराण्याचं्या 
गायकीमधील अलंकार, लयीचे बारकाव,े नंतर गमक अंगे आचण लयबद्धता आचण अलीकडे त्याचंी 
कलाचवषयक चवचारसरणीही आपलीशी करण्याचा प्रयत्न केलेला चदसून येतो. तथाचप स्वतंत्रपणे 
उद् भवलेल्या चभन्न संगीतसंकल्पना, त्यावर आधारलेली चवचारसरणी आचण त्यानुसार माडूंन होत 
असलेल्या रीती, आपल्यात सामील करून घेताना, आपल्या स्वराचधच्त गानपद्धतीत चवसंगतपणा येणार 
नाही, इतपत काळजी या चकराना घराण्याच्या अलीकडील उद् गात्याकंडून घेतली जातेही. तरीसुद्धा इतर 
गायकीचे ससं्कार होतात, तसेच या गायकीचेही इतरावंर होत जात असतात. यामुळे प्रत्येकीच्या 
दृष्टीकोनात बदल झाला नाही तरी त्यात चवस्तृतपणा मात्र येऊ लागतो. अचभजात संगीताला चमळत 
असलेला हा लाभही कमी महत्त्वाचा नाही.  
 
 
 

*** 
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८. राजसगंीताचे राजआजकालचे राजृवरूप राजआणि राजनवोणदत राजगार्क 
 

महाराष्ट्रातील अचभजात संगीताची चवद्यमान अवस्था कोणती हे ते संगीत प्रचचलत असताना पाहाणे 
अवघड होऊन जाते. अलीकडच्या काळात, संगीतकलेची लक्ष्ये आचण चतचे संकेत याचं्यातं भर पडत आहे. 
काही नवीन पे्ररणानुंसार आरंचभलेले चतच्याचवषयीचे प्रयोग अजून पूणु व्हावयाचे आहेत. कोणत्याही 
‘नवीना’चा स्वीकार हा लवकर होणार नसल्याने ते जुने आचण आदरणीय होईपयंत आणखी बराच काळ 
लोटावयाला हवा. मिैलीतील वा समारोहातील संगीताला साथ करणाऱ्या वाद्यामंधून त्याचे अनुकरण 
करण्याचाही अट्टाहास चदसून येऊ लागला आहे. त्यामुळे गायकाला काही वळे थाबंून वाद्यवादनाला 
अवसर द्यावा लागतो. पचरणामी गायकीच्या योलय आचण पुरेशा चवस्ताराला हल् लीच्या वळेेच्या बंधनाबरोबर 
आणखी एक मयादा पडते. श्रोत्याचंी म्हणनू रचसकाचंीही संख्या वाढत चालली असताना, संगीताच्या 
रचसकतेची िेरतपासणी करण्याकचरताही अवकाश लागणार. म्हणजे आणखी काही वषानी या संगीताकडे 
इचतहास म्हणून पाचहल्यानंतरच त्याचे स्वरूप कळणे शक्य होईल. तथाचप या संगीतामधील 
अलीकडेपयंतचे सौंदयचुवषयक दृचष्टकोन, त्यानुसार घराणदार गायकीमधील आचवष्ट्काराचं्या चवचवध रीती 
आचण त्याचंा इतरापंासूचा वगेळेपणा या चवषयाचंा येथपयंत पचरचय करून घेतल्यानंतर, संगीताच्या 
प्रचचलत हालचालींत, त्याचें महत्त्व चकतपत चटकून राचहले, आचण नवीन कलाचवषयक पे्ररणानंा वाव चमळत 
असताना, त्या सवांचा कल कोणीकडे झुकत असावा यासबंंधी अंदाज करताना िारशा अडचणी येणार 
नाहीत. 

 
लवाल्हेर गायकीपासून जयपूर घराण्यापयंत संगीताने एक पुढची अवस्था अनुभचवली. लय आचण 

स्वर यापंकैी कोणत्याही एका घटकाचा आचवष्ट्कारात अचतरेक न होऊ देण्याचे धोरण तथाचप दोनही 
पद्धतीत साभंाळले गेले. आग्रा आचण चकराना या दोन घराण्यातं मात्र त्याचा स्वीकार झाला नाही. 
अलीकडच्या काळात त्याऐवजी चकरानापद्धतीच्या गायकाला लयकारीचा मोह आवरत नाही हकवा लयबद्ध 
स्वर वापरावते अशी त्या पद्धतीची गायकी ऐकून त्याला स्िूती येते. उलट जयपूर घराण्यातील एखाद्याला 
आपल्या गायनात त्याची चशस्त साभंाळूनही चकरानापद्धतीचा सुरेलपणा आचण जमल्यास आलापी आणावी, 
असे वाटत असल्यास नवल नाही. गाण्यासाठी आवाज लावण्याच्या चवचशष्ट रीतीपासूनच या घराण्याचं्या 
गायकीचे चनयम सुरू असल्याने, एका पद्धतीत शोभनू चदसणारे आचवष्ट्कार आचण अलंकार केवळ संग्रह 
करून माडंल्याने एकूण माडंणीत चवसंगतपणा येण्याचा संभव असतो, असा चवचार मागे सूचचत केला आहे. 
या अडचणीतून सुटका होण्याकचरता आपण जे गात असतो, ते कोणत्याही घराणदार गायकीला बाधंलेले 
नसून, ती एक स्वतंत्रच अचभव्यक् ती आहे असे पटचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आजपयतुचे गायन 
ऐकण्याची सवय झालेल्यानंी हे संचमश्र गायन ऐकण्याची वगेळी सवय करावयाला हवी, अशीही अपेक्षा 
त्यापुढे बाळगली जाते. तथाचप संग्रचहत केलेल्या चवचभन्न आचवष्ट्कार रीतींत प्रावीण्य असूनही, त्याचं्या एकूण 
माडंणीत एकचजनसीपणा आलेला नाही अशी तक्रार पुन्हा उरतेच. घराण्याचंी चशस्त उल् लंघण्याच्या 
प्रयासात, कोणतीच दुसरी चशस्त राहात नाही, एवढेच यामधून चनष्ट्पन्न होते. 

 
आणखी एक गोष्ट अशी की, गाण्याच्या मिैलीकचरता, आलेले अगदीच नवीन श्रोते वगळले तर, 

बाकीच्याचं्या कानावंरून वगेवगेळ्या घराण्याचें गाणे गेलेले असते. काहींना त्या परस्परामंधील िरक 
ठाऊक झालेले असतात. चनदान तसे ते असतात अशी माचहती त्यानंी ऐकलेली असते. या कारणाने, ज्या 
गायकाचे गाणे ऐकण्यासाठी ते आतुर होऊन येतात त्याच्या गायकीचवषयी त्यानंी अगोदरच काही कल्पना 
केलेल्या असणार. अशा वळेी त्या मिैलीत, गायकाने आपल्याच गायकीत इतर प्रकार दाखल करण्याचे वा 



 

 

अनुक्रमणिका 

राचहलेल्या वळेात गाऊन दाखचवण्याचे आरंभले तर श्रोते त्याकचरता आलेले नसल्याने त्याचंा अपेक्षाभगं 
होतोच. चशवाय गायकाच्या अशा कसबाला यश न आल्याने, एकूण गायकीचा पचरणामही चबघडून जातो. 
अशा मिैलीत इतर पद्धतीचे अनुकरणच नव्हे तर नक् कलही होत गेली म्हणजे संगीताचे श्रवण हा चवषयच 
बाजूला पडून राहतो. 

 
वरील चववचेनामधील एका टोकाला गेलेले अनुभव सोडून चदले तर, आजच्या कलात्मक 

गायकीतही पनु्हा दोन प्रकार आढळून येतात. घराणदार गायकीच्या दृष्टीकोनातून आचण चशस्तीप्रमाणे 
संपूणु तालीम झाल्यानंतरही एखाद्या गायकाच्या प्रचतभासामर्थयाची अचभव्यक् ती होण्याकचरता त्याला प्राप त 
झालेली गायकी पुरी पडत नाही. त्यासाठी त्याला आणखी आचवष्ट्काररीती हव्या असतात. न सापडल्यास 
रचसकतेला मोह पाडणाऱ्या इतर घराण्यातंील गुणचवशषेाचंी दखल घेण्याचा तो आपल्या गायनाचवष्ट्कारात 
प्रयत्न करतो. असे करताना तो स्वतःच्या घराण्याच्या सीमेवर आला तरी तो त्या उल् लंघन करीत नाही. 
अशा त्याच्या प्रयत्नामुळे त्याच्या गायकीला एखादे नवीन पचरमाण चमळत नसले तरी, इतर गायकीचे असे 
संस्कार करून घेतल्यामुळे, ती समदृ्ध होऊ लागते, हकवा चतच्या चवकसनाला आणखीही वाव आहे, अशी 
आवश्यक अशी त्याची समजूत होते. या दृष्टीने चकराना घराण्यामधील आजचे प्रचथतयश गायक भीमसेन 
जोशी याचं्या अचभजात संगीतामधील कतुृत्वाचा उल् लेख प्रस्तुत ठरेल. आपल्या घराण्याची गायकी पूणपुणे 
आत्मसात केल्यानंतर त्यानंी चतची माडंणी आपले गुरू सवाई गधंवु हकवा त्याचेंही गुरू अब्दुल करीमखाँ, 
याचं्या गायनाची पनुरावृत्ती करण्यासाठी केलेली नसून, गेल्या पन्नास वषात संगीतात आचण चवशषेतः या 
घराण्यात इतराचं्या संयोगाने, जे बदल होत गेले त्यानंा त्याचं्या गायकीत प्रचतसात चमळाला आहे. आयुष्ट्य 
पुरेसे नसल्याने प्रचतभावान कलावतंाकडून साधना करणे चशल् लक राचहलेलेच असते. त्यामुळे असेही 
म्हणता येईल की, अब्दुल करीमखाँ अगर सवाई गधंवु, यानंा तरीही करावयाची कलासाधना आज भीमसेन 
जोशी पुढे चालवीत आहेत. त्यानंी आपल्या गायकीत अमलात आणलेल्या इतर घराण्यातंील रीती, श्रोते 
चकराना गायकीच्या संदभातच ऐकत राहातात. या घराण्याच्या सौंदयचुवषयक दृचष्टकोन साभंाळूनही, इतर 
गायकीच्या ससं्काराचें स्वागत आणखी काही कलावतंानंी केलेले आहे. भीमसेन जोशींच्याप्रमाणे त्याचंाही 
रचसकवग ु चवस्तृत होत असून, महाराष्ट्राच्या बाहेरही त्याचं्या कलेचवषयीची उत्सुकता वाढत चाललेली 
चदसते. या बाबतीत माचणक वमा, प्रभा अते्र, बसवराज राजगुरु आणु संगमेश्वर गुरव याचंा उल् लेख करणे 
उचचत होईल. या हकवा अशाच काही उद्याच्या कलावतंानंी हा माग ु स्वीकारण्याचे ठरचवल्यास त्यात 
भीमसेन जोशी याचं्या प्रयत्नाचे संमथुनही होऊन जाईल. 

 
याच्या उलट कोणतेही घराणे मानावयाचे नाही, अशीही प्रचतचक्रया आजच्या संगीतात आढळून 

येते. चतच्यातही, असा आग्रह माडूंन झाला तरी, अनेक घराण्याचं्या आचवष्ट्कारपद्धतीचा केवळ समावशे 
केला जाण्याचा एक प्रकार संभवतो. त्याऐवजी सवु तऱ्हेच्या गानपद्धतीत अवगाहन करूनही स्वतःची 
वगेळी आचण स्वतंत्र गायकी चसद्ध करण्याचा प्रयत्न या दुसऱ्या प्रकारात चदसून येतो. या चठकाणी 
घराण्याची चशस्त उल् लंघन करण्याच्या आचवभावाकडे दुलुक्ष केले तर पचहल्या प्रकारात अनेक सुंदर वस्तंूचे 
केवळ चवस्कळीत प्रदशनु होते, आचण दुसऱ्यात मात्र प्राप त झालेल्या गानचवदे्यतून आपल्या कलाचवष्ट्कारात 
बुचद्धसामर्थयाने आचण श्रोत्याचं्या अपेक्षा अंदाजून, अचभनवता दाखल करण्याचे प्रयत्न चदसून येतात. या 
चठकाणी गायकाचंा दृचष्टकोन वगेळा असून त्यानुसार त्याचं्या आचवष्ट्कार रीतीत िरक पडत असली तरी, 
त्यानंी आपल्यापुरती स्वर लावण्यामध्ये, त्याचं्या वतुणुकीत आचण क्रमवारीत, बोलतानाचंी स्थाने 
चनवडण्यात, आलापीमधील दीघुसूत्रीपणा टाळण्यात, चिरतीमधील नावीन्य प्रकट करण्यात, पनु्हा एक 
चशस्त आचण अनुक्रम अंचगकारलेला असतोच. म्हणजेच या प्रकाराने संगीत चशकणाऱ्या नवीनानंाही ही 
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नवीन व्यवस्था, माडंणी, चतचे चनयम आचण रीती आचण पाठीमागील दृचष्टकोन, म्हणजेच पुन्हा एक गायकीचे 
घराणे, असाच अथु करावा लागणार. अचभजात संगीतातील घराण्याचं्या इचतहासात अशा घटना यापूवीही 
होऊन गेल्या आहेत. यावरून चदसून येते ते एवढेच की, घराणी न मानणाऱ्या या गायकपक्षाने ती सकंल्पना 
मात्र चझडकारलेली चदसत नाही. 

 
होऊन गेलेल्या घराण्यातंील संगीतात अवगाहन करून नंतर ज्या कलावतंानंी अशा नवचनर्ममतीचा 

हव्यास घेतला, त्यातं चजतेंद्र अचभषेकी, चकशोरी आमोणकर, राम मराठे आचण वसंतराव देशपाडें या प्रचसद्ध 
गायकाचें प्रयत्न लक्षणीय आहेत. वगेवगेळ्या गायकीचे संस्कार त्यानंी हेतुपुरस्सर स्वीकारले आहेत. 
तथाचप कोणत्याही घराण्याचे बधंन मानावयाचे नाही, असे त्यामंधील काहींनी ठरचवलेले चदसते. 
अचभषेकींनी आग्रा घराण्याची गायकी आत्मसात केली. चकशोरी आमोणकराचंा जयपूर गायकीवर वारस 
म्हणून हक् क आहे. राम मराठे यानंी मास्तर कृष्ट्णराव आचण आग्रा गायकी याचें संस्कार आपल्यापाशी 
एकचत्रत केले तर, चकराना, लयकरी आचण चमत्कृती याचंा प्रभावी आचवष्ट्कार वसंतराव देशपाडें याचं्या 
गायनात जाणवनू जातो. या सवांच्या गायनातूंन घराणदार गायकीची प्रतारणा होत नसली तरी, नवीन 
गायनरीत चसद्ध करता येईल असा दावा मात्र केलेला चदसून येतो. 

 
तथाचप या प्रयासामधून यशस्वी झालेले एकमेव उदाहरण कुमार गंधवांचे आहे. अगदी लहानपणीच 

आपल्या आकलनशक् तीचे असामान्यत्व त्यानंी वगेवगेळे गायन तयारीने गाऊन दाखवनू, ज्ये् 
संगीतकारापंुढे प्रकट केले होते. त्यामुळे चचकत होऊन हषोत्साहाने त्या गायकानंी कुमार गंधवांवर 
पाचरतोचषकाचंा वषाव केला होता. १९३५ सालच्या सुमाराला कुमाराचें वय अवघे दहा वषांचे होते. पढुील 
जवळजवळ अकरा वष े त्यानंी संगीताचा अभ्यास, श्रवण आचण त्याची चचचकत्सा यातं व्यतीत केली. या 
अवधीत त्यानंा मंुबईतील प्रोिेसर देवधर याचें मागदुशनु लाभले. कोणत्याही घराण्याचा अचभचनवशे न 
बाळगता, त्यातील प्रत्येकाचा दृचष्टकोन समजावनू घ्यावयाचा, त्याची गायकी अभ्यासावयाची आचण त्याचे 
आजचे स्वरूप न्याहाळून पाहावयाचे, यात देवधराचंी आजपावतेोची हयात गेलेली आहे. अशा संशोधक 
आचण चववचेक मागदुशनुाखाली कुमाराचंा संगीतचवषचक दृचष्टकोन व्यापक झाला. त्याचं्या कल्पकतेला 
पे्ररणा चमळाली आचण प्रचतभेला व्यासंगाचा आधार लाभला. घराण्याची सकंल्पना बाजूला करून, स्वतंत्र 
गायकीचा प्रस्ताव माडंणाऱ्या वर उद् धृत केलेल्या हालचालींना कुमार गंधवांनी अथु प्राप त करून देण्याला 
प्रारंभ केला. तथाचप मागे सूचचत केल्याप्रमाणे त्याचं्या दृचष्टकोनात, चवचारसरणीत, माडंणीला आचण 
आचवष्ट्काराला एक वगेळी असली तरी पद्धती आचण चशस्त प्राप त झालीच की चजचा अनुसार केल्याखेरीज 
दुसऱ्या कोणाला त्याचं्यात प्रवशे करता येत नाही. त्याचं्या गायकीत यापूवीच्या कोणत्याही एकाच 
घराण्याचे दशनु वा अचभमान चदसून आला नाही, तरी त्या सवुच घराण्याचें संस्कार होऊन गेल्यानंतरच 
कुमाराचं्या गायनाला आजचे प्रगल्भ स्वरूप प्राप त झाले असे म्हणाव ेलागते. त्या सवु तऱ्हाचें कानाला बरे 
वाटाव ेअसे चमश्रण त्या गायनात आढळणार नाही. त्याप्रमाणे त्यातील कोणाशीही सबंंध न राखता, त्याचंी 
गायकी स्वतंत्रपणे उदयास आली असेही म्हणता येणार नाही. झाले ते असेच असाव े की, वगेवगेळ्या 
घराण्यातूंन वाटचाल करीत आलेले अचभजात संगीत, त्याच्या तंत्रावरील प्रभतु्व, त्याबरोबर स्वतःचा 
आवाजधमु आचण त्याहीपढेु त्याचंी स्वतंत्र प्रचतभाशक् ती याचंा कुमाराचं्या ठायी सयंोग झाल्यानंतर जी 
गायकी उद् भव पावली, चतच्यात पुन्हा चतची म्हणून एक रीत, आचवष्ट्कारपद्धची आचण चवचारसरणी 
दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागली. 
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कुमाराचं्या गायकीचा आचवष्ट्कार अशा अचभनव ‘पद्धतीने’ होण्याला, त्याचंा स्वतःचा व्यासंग आचण 
संशोधक वृत्ती हीही उपकारक ठरली. माळवा प्रातंातील लोकगीताचंा त्यानंी केलेला अभ्यास ही त्यातील 
महत्त्वाची गोष्ट आहे. अचभजात संगीतामधील रागकल्पनाचें बीज, त्यानंा अशा लोकगीतातं आढळले. 
अचतशय थोड्ा स्वराचंा उपयोग आचण त्याचं्या अंगभतू असलेली लय हा लोकगीतामंधील संगीतचवशषे, 
त्यानंा स्िूर्मतदायक ठरला. अलीकडील प्रचचलत रागाचं्या स्वरकल्पना या लोकगीतातं शोधणे, उलट 
त्यातील स्वराचं्या आधाराने नवीन राग चनमाण करणे या दोनही प्रचक्रया अनुसरून त्यानंी अचभजात 
संगीतात नवचनर्ममतीला स्थान चदले आचण असा हा अचभनव अभ्यास त्यानंी आपल्या ‘अनूपरागचवलास’ या 
गं्रथात रचसकासंमोर अलीकडेच माडंला आहे. या नवचनर्ममत रागानंा अनुसरून, त्यानंी त्यातं चचजाचं्या 
स्वतंत्र रचनाही समाचवष्ट केल्या आहेत. एवढ्या कतुृत्वावरच न थाबंता वषा, हेमंत आचण वसंत या तीन 
ऋतंुमधील वातावरण लोकगीताचं्या आधाराने चचचत्रत करण्याचा एक नवीन प्रयोग त्यानी यशस्वी करून 
दाखचवला. सूरदास, कबीर आचण मीराबाई या संताचंा भस्क् तभाव त्याचं्या भजनातूंन प्रकट करण्याचा 
प्रयत्न केला. टपपा, ठुमरी आचण तराणा या तीनही गानप्रकारातंील वैचशष्ट्टे्य त्यानंी स्वतंत्र रीतीने 
आचवष्ट्कृत केली. याचशवायही बालगंधवांचे नाट्यसंगीत उमजून घेऊन त्यातील मूळ आधार आचण पे्ररणा 
प्रकट करण्यात यश संपादन केले. 

 
घराणदार पद्धतीत चवभागल्या गेलेल्या आजवरच्या अचभजात संगीतात यापढेु वरीलप्रमाणे दोन 

चवकल्प संभवतात. घराण्यामधील चशस्त आचण कायदे साभंाळूनही इतर आचवष्ट्कारप्रकार वा नवीन कल्पना 
याचंा स्वीकार करणे हा त्यामधील पचहला चवकल्प असून त्याचे प्राचतचनचधक स्वरूप भीमसेन जोशी याचं्या 
अलकडील गायकीत आढळून येते. दुसऱ्या चवकल्पाप्रमाणे संगीतामधील प्रमाणे आचण तंत्र याचंी नवीन 
दृचष्टकोनाप्रमाणे िेरमाडंणी केली जाऊन त्यातं कलावतंाच्या कल्पकतेला अचधक वाव चमळेल. कुमार 
गंधवांच्या संगीतामधून अशा हालचालीची चदशा समजून येते. एकाच्या अंचगकाराने घराणदार गायकी 
अचधक समदृ्ध होते, तर दुसऱ्याचे स्वागत होत असताना आणखी एक घराणे चनमाण होईल असे आश्वासन 
चमळते. संगीताच्या नजीकच्या इचतहासात अशाही हालचाली आढळून येत असल्याकारणाने त्याच्या 
प्रचचलत अवस्थेत त्याचंीच पनुरावृत्ती होते की काय हे मात्र मागाहूनच कळणे शक्य आहे. 
 
 
 

*** 
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९. राजिास राजमहाराष्ट्राची राजणकराना राजिंुबरी 
 

वगेगेगळ्या घराण्यातूंन आचवष्ट्कृत होत गेलेल्या, महाराष्ट्रातील अचभजात संगीताचे स्वरूप 
उलघडून पाहात असताना चदसून आले ते असे की, एक चकराना घराणे सोडल्यास त्यामधील प्रत्येकाकडून 
ख्यालगायकीचाच प्रामुख्याने चवचार केला गेला. असे होणे स्वाभाचवकच होते. याचे कारण ख्यालगायकी 
ही एकूण संगीताच्या चवकसनातील अलीकडील प्राचतचनचधक अशी व्यवस्था होती आचण चतचीच अचभव्यक् ती 
सवु घराण्याकंडून होत गेली. तशी ती चकराना घराण्याकडूनही होत असताना त्याने त्याचशवाय ठंुबरी हा 
एक चनराळा गानप्रकार आपल्या गानक्रमात सामील केला आचण त्याला आपल्या पद्धतीनुसार एक स्वतंत्र 
रूप प्राप त करून चदले. त्याचे चशक्षण आचण गायन हा आपल्या गायकीमधील एक आवश्यक भाग म्हणनू 
ठरवनू ठेवला. इतर घराण्यातूंन मात्र एक प्रथा म्हणनू चतचा अवलंब झाला नाही. 

 
चकराना घराण्याने संगीताचे कलास्वरूप इतरापं्रमाणे ख्यालगायकीच्या संदभातच स्वीकारले 

आचण त्यातच आचवष्ट्काराचे चभन्न प्रकार कस्ल्पले. त्याचबरोबर वगेळ्या दृचष्टकोनातून जन्म पावलेला दुसरा 
एखादा गानप्रकार आपल्यात समाचवष्ट करतानाही आपली संगीतचवचारसरणी साभंाळून घेतली. यामुळे 
ठंुबरी या गानप्रकाराचे मूळ स्वरूप पालटून त्याला ख्यालगायकीसारखाच एक वगेळा आचवष्ट्कार असे 
स्थान संगीतात या घराण्याने चदले. या घराण्याने आपल्या चवचारसरणीत, स्वराचं्या वतुणकुीला आचण 
हालचालींना सवांत अचधक महत्त्व चदले असल्याचे यापूवी चवस्ताराने नमूद केले आहेच. या कारणाने 
चजच्या आचवष्ट्कारात, स्वराचं्या चवस्ताराला वा सामर्थयुप्रकटीकरणाला अचधक वाव शक्य असलेला चदसून 
आला, ती ठंुबरी त्याने आपलीशी करून घेतली. 

 
एक प्रमाचणत गानप्रकार म्हणून ठंुबरी गायली जात असे ती पूरब शलेीतील असून चतचे ऐश्वय ु

गोहरजान, जोहराबाई, मलकाजान, मोजुचद्दनखाँ यासारख्या कलाकाराकंरवी या शतकाच्या पचहल्या 
अध्या भागात प्रकट झाले. अलीकडच्या काळात, रसूलनबाई, चसदे्धश्वरीदेवी आचण बेगम अख्तर, 
याचं्याकडून चतचा चततकाच उत्कट आचवष्ट्कार होत गेला. या बाबतीत महाराष्ट्रातील मेनकाबाई चशरोडकर 
आचण केसरबाई केरकर याचंाही मुद्दाम उल् लेख करता येतो. अगदी अलीकडे ठंुबरी गायनातील या शलैीचे 
प्रभावी प्रकटन श्रीमती शोभा गुटुू याचं्याकडून होत आले. अशा ठंुबरीची प्रवृत्ती, ही अचभजात गायकीप्रमाणे 
स्वर आचण लय याचं्याच आर्मवष्ट्कारात नसून या दोन्ही घटकाचं्या साहाय्याने चतच्या काव्यामधील भाव 
उत्कट रीतीने व्यक्त करण्यात चदसून येते. त्यातही पनु्हा अनुराग वा शृगंार याच भावानंा महत्त्वाचे स्थान 
चदले जाते. स्वरयुक्त शब्दानंी आचण त्यानंा अनुसरून मािक स्वरचवलासाने त्या भावाचं्या अचभव्यक्तीत 
अचतरेकही केला जातो. या चठकाणी केवळ स्वरानंा प्राधान्य देऊन ठंुबरीची माडंणी केली जात नसून, अशा 
भावभावनाचंी तीव्रता जाणवनू देण्यासाठी, अनुकूल दजाच्या स्वराचंी मदत स्वीकारली जाते. यामुळे चतचा 
आवाकाही ख्यालगायकीच्या मानाने मयाचदत राहातो. 
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काही प्राणतणनणधक कलाकाराचंी 
छार्ाणचते्र 
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कै. बा कि ष्ट्िबुवा इचलकरंजीकर कै. शंकर पंणडत 

 
 

कै. रामकि ष्ट्िबुवा वझे कै. राजाभैय्र्ा पूछवाले 
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कै. पं. दतात्रर् पलुृकर पं. गजाननराव जोशी 

  

पं. णवनार्कबुवा पटवधयन पं. नारार्िराव व्र्ास 
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पै. फैयाजखाँ 

पं. शरच्चदं्र आरो कर 

 

पै. णवलार्त हुसेनिाँ  
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कै. पं. जगन्नाथबुबा पुरोणहत पं. राम मरािे 

 

 

पं. णजतेंद्र अणभषेकी श्रीमती अजंनाबाई मालपेकर 
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श्रीमती मोगूबाई कुडीकर 

पं. अल्लाणदर्ािाँ 

 

श्रीमती केसरबाई केरकर 

 

 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 

पै. मंजीिाँ पै. भूजीिाँ 

  

पं. वामनराव सडोलीकर पं. णनवि णिबुवा सरनाईक 
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पै. अब्दुल करीमिाँ कै. सवाई गंधवय 

 
 

श्रीमती णहराबाई बडोदेकर पं. भीमसेन जोशी 
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श्रीमती गंगूबाई हनगल श्रीमती प्रभा अते्र 

  

पं. णिरोज दृतूर श्रीमती सरृवती रािे 
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कै. भाृकरबुवा बिले कै. गोववदराव टेंबे 

  

माृटर कि ष्ट्िराव पं. णवठ्ठलराव कोरगावकर 
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पं. कुमार गंधवय श्रीमती माणिक वमा 

 

 

श्रीमती  र्ो ृनाबाई भो े पं. वसतंराव देशपाडें 
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श्रीमती णकशोरी आमोिकर श्रीमती शोभा गुटूय 

 
 

कै. पं. णवष्ट्िु नारार्ि भातिंडे कै. पं. णवष्ट्िु वदगबर पलुृकर 
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कै. अणिासाहेब णकलोृकर कै. भाऊराव कोल्हटकर 

 
 

कै. नारार्िराव राजहंस (बालगंधवय) कै. केशवराव भोसले 
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कै. णदनानाथ मंगेशकर श्री. सौदागर (छोटा गंधवय) 

 
 

श्रीमती जर्माला णशलेदार श्री. रामदास कामत 
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राजा शहाजी राजा तु जेंद्र 

  

राजा सरिोजी कै. नारार्िृवामी अप्पा 
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असा हा काहीसा शब्दचन् आचण भाव प्रकटीकरणाचा हेतू बाळगणारा गानप्रकार इतर घराण्याचं्या 
चवचारभचूमकेवर स्स्थर राचहला नाही, हे साहचजकच झाले. तथाचप चकराना घराण्याला हा गानप्रकार 
जवळचा नव्हे तर आपल्या गायकीत सामील करून घेण्यासारखा वाटला. त्याचे संभवनीय कारण त्या 
घराण्याने जे साधण्याचे ठरचवले आचण त्यासाठी जी रीत अंचगकारली त्यात चदसून येईल. स्वराचें अंतरंग 
आचण चनकटच्या स्वरात चवलीन होणाऱ्या त्याचं्या सीमा सबुरीने न्याहाळणाऱ्या या गायकीला स्वराचें 
आणखी काहीसे सामर्थयु ठंुबरीच्या गानप्रकारात आढळून आले. आचण ते हे की, भाव व्यक्त करणारे 
काव्यातील शब्द स्वराचं्या सहवासाने आचण साहाय्याने अचधक पचरणामकारक होऊ शकतात. चशवाय अशी 
एकेरीपणाने स्वराचंी मदत घेत असताना लयीच्या क्रीडानंा वाव न देता चतचे एक ठराचवक प्रमाणच उपयुक्त 
ठरते.  

ठंुबरीमधील स्वराशंी जवळीकपणाची ही कल्पना चकराना घराण्याने आपली म्हणनू उचलली. 
तथाचप आपल्या गानक्रमात एकदा चतला प्रवशे चदल्यानंतर मात्र त्याने चतचे प्रमाचणत मूळ स्वरूप पालटून 
घेतले आचण स्वरचन् गायकीचाच एक भावुक प्रकार म्हणून चतची योजना त्याने आपल्या ख्यालगायनाच्या 
शजेारी केली. या घराण्याचे प्रवतुक अब्दुल करीमखाँ यानंी तर चतच्यामधील शृगंारसम भावानंा रजा देऊन, 
त्याचं्या जागी करुणा, अनुकंपा, परमेश्वराकडे नेलेली चियाद आचण त्याच्या अनुग्रहाबद्दलची चतचतक्षा 
यासंारख्या भावमयतेमधून त्याला आवाहन केले. त्याचं्या ‘चपया चबन नही आवत चनै’ आचण ‘गोपाल मेरी 
करुणा क्यौं नहह आव’े या दोन प्रख्यात ठंुबऱ्याचें गायन या वृत्तीचे द्योतक झाले. यामुळे ठंुबरीमधील 
काव्याचा त्याचं्या स्वरचन् गायनाने वगेळा अथु चनघू लागला. चशवाय या गायकीच्या आचाराप्रमाणे 
शब्दाचेंच महत्त्व कमी होत गेल्याकारणाने, त्याचें उच् चारही चतच्यातील अचभप्रायाला अनुसरणारे असे 
अन्वथुक राचहले नाहीत. ठंुबरीच्या स्वराचवष्ट्कारात या कारणाने तीही अडचण उरली नाही. अब्दुल 
करीमखाँनी याहीपेक्षा गायकीच्या दृष्टीने चतच्यात जो बदल केला तो असा की, त्यानंी ठंुबरीमधील शब्दाचंी 
स्वरमयता गृहीत धरली आचण चतचेच उत्कटीकरण करण्याचा पुरस्कार केला. स्वराचं्या उच् चाराचंा संकोच 
करून वा चनकटच्या स्वराचंी त्यानंा आस देऊन, सूचकतेने स्वतःला अचभपे्रत असलेल्या वरीलसारख्या 
भावानुभावाचंी तीव्रता त्यानंी व्यक्त केली. उलट त्यातील वळणे वा पलटे याचंा अवलंब करून, तीच स्पष्टही 
करून दाखचवली. ठंुबरीमधील शब्दाचंा पचहला पुकार वा आवाहन हे दर वळेी कायम ठेवनूही अशा सूचक 
स्वराचंा आधार घेऊन, अनुकूल रागात त्यानंी भ्रमण केले. यामुळे ख्यालगायनाची आठवण ताजी 
असतानाच त्यानंतरच्या या अशा ठंुबरी गायनाने त्यानंी रचसकाचं्या अवधानात चवरंगुळा चनमाण केला. 
ठंुबरीच्या प्रकृतीतच असा बदल झाल्याकारणाने ख्यालापासूनचे चतचे अंतर कमी झालेले चदसले तरी, 
चिरत करण्याला िारसा वाव न चदल्यामुळे आचण स्वराचं्या आटोपशीर हालचालीमुळे ती पुन्हा वगेळीच 
चदसू लागली.  

 
चकराना घराण्यापासून नव ेरूप धारण केलेल्या या ठंुबरीमुळे महाराष्ट्राच्या अचभजात संगीतात एक 

वगेळा गानप्रकार दाखल झाला. त्याचबरोबर चतचा आचवष्ट्कार अब्दुल करीमखाँनंतर त्याचं्या चशष्ट्य-
प्रचशष्ट्याकंडून चवस्तृत रीतीने होऊ लागला आचण चतची लोकचप्रयता इतरत्रही पसरली. अब्दुल 
करीमखाँनंतरचे या घराण्यातील कलावतं रामभाऊ कंुदगोळकर ऊिु सवाई गधंवु, गणपतबुवा बेहेरे आचण 
सुरेशबाबू माने तसेच अलीकडील चहराबाई बडोदेकर, गंगूबाई हनगल, प्रभा अते्र, माचणक वमा, भीमसेन 
जोशी, चिरोझ दस्तूर आचण संगमेश्वर गुरव यासंारख्या अनेकानंी या ठंुबरी गायनाच्या लौचककात भर 
घातली. रचसकानंा चतचे हे नव ेरूप मान्य झाले आचण पयायाने या घराण्याची गायकी समृद्ध झाली. 
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तथाचप स्वराचं्या हालचालींना पुरेसा वाव देऊनही, ठंुबरीमधील भाव हा यशस्वी रीतीने व्यक्त होऊ 
शकतो, ही गोष्ट मात्र या घराण्यामधील वर उल्लचेखलेले कलावतं गायक सुरेशबाबू माने यानंी स्वतःच्या 
आचवष्ट्काराने चसद्ध केली. ख्यालामधील स्वराचं्या चवस्ताराऐवजी, ठंुबरीतील त्याचंा मािकपणा जाणवनू 
देण्यात आचण चवलंबाने उत्कंठा चनमाण करण्यापेक्षा प्रत्येक स्वरामागील चवचार भचूमका आचण त्याच्या 
अपचरचचत बाजू सूचचत करून, रचसकानंा सानंद अशा चवस्मयात पाडण्यात त्यानंी आपली कल्पकता चवशषे 
उपयोगात आणली. ‘स्वर लागणे’ ही घटना त्याचं्या घराण्याने गृहीतच धरलेली होती. तथाचप ठंुबरीच्या 
आपल्या आचवष्ट्कारामधील दरएक जागी तो ‘लागण्याला’ सुरेशबाबूनंी एक वगेळा अथु चदला. अब्दुल 
करीमखाँच्या पद्धतीप्रमाणे, सूचक स्वर लाभल्याबरोबर, त्याला अनुकूल अशा रागात प्रवशे करण्याऐवजी, 
स्वराचं्या आलापीमधील सूचकताच त्यानंी पुरेशी मानली. यामुळे त्यानंी रचसकाचं्या अवधानाबरोबर, 
त्याचं्या कल्पकतेलाही आवाहन केले. बदललेल्या अशा स्वरस्वरूपामुळे आणखी काही भावगुणानंा पे्ररक 
ठरणारी ही ठंुबरीची गायकी आज त्याचं्या चशष्ट्या प्रभा अते्र आचण माचणक वमा याचं्या आचवष्ट्कारातून 
आकषकु रीतीने प्रकट होत आहे. 
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१०. राजवाद्यसगंीत 
 

हहदुस्थानी संगीताच्या आचवष्ट्काराला पूरक असे कायु चनरचनराळ्या वाद्यांकडून चकतपत होत गेले 
आचण त्याचा स्वतंत्र रीतीने आचवष्ट्कार करण्याची कुवत त्याचं्या वादनामधून कशी चदसून आली, या बाबींचा 
महाराष्ट्रापुरता चवचार केल्यास, ते या लेखनाच्या उचद्दष्टाला धरूनच होईल. स्वतंत्र वादनातून या वाद्यानंी 
आचवष्ट्कृत करावयाचे ते संगीत वगेवगेळ्या घराण्याचं्या कोषामंधून ते जेवढ्या अवस्थेपयंत पोहोतच आले, 
त्याचाच पनुरुच् चार या वाद्यामंधून कमीअचधक प्रमाणात होत गेला. बहुतेक वाद्यानंी गायकाचं्या 
कंठगायनाची सुरुवातीला साथच केली, हे त्याचे प्रधान कारण असाव.े कंठसंगीताचा आचवष्ट्कार होत 
असताना, गायकाला काहीसा चवसावा देण्याच्या हेतूने, त्याच्या स्वराचं्या माडंणीला उठाव देण्याकचरता, 
गाऊन झालेला त्रचुटत भाग पुन्हा वाजवनू पचरणाम वाढचवण्यासाठी हकवा गायकाला न जमणारी 
स्वरकल्पना प्रत्यक्षात साधलेली चदसावी, असे वगेवगेळे उदे्दश वाद्याशंी केलेल्या साथीने बाळगलेले 
आढळून येतात. असे करीत असताना, होत असलेल्या गायनाच्या आचवष्ट्कार मयादेच्या पलीकडे जाण्याची 
या वाद्यानंा अथातच मुभा नसावयाची. एखाद्या चतुर आचण महत्त्वाकाकं्षी वादकाची, या कारणाने कुचबंणा 
होऊ लागल्यास, तो गायकाच्या कंठामधून प्रसवणाऱ्या संगीतामधील एकूण एक ‘गानचवशषे’ वा ‘जागा’ 
आपल्या वाद्यामधून ‘काढण्याची’ पराका्ा करीत असे. चशवाय कधी कधी आपली स्वतंत्र बदु्धी चालवनू 
त्यात तो काही वगेळेच प्रकार करायचा. पचरणामी गायकाच्या चवचारसूत्रात एका बाजूने तुटकपणा 
यावयाचा आचण त्याचबरोबर उलट आपल्या वाद्याच्या प्रकृतीला न पेलवणारे कसब दाखचवण्याच्या 
वादनकाराच्या चहय्याखाली रचसकाचें संगीताकडील अवधान भगं पावण्याचा, एवढेच नाही तर, त्या 
मिैलीला जमावाचे रूप येण्याचा धोका उपस्स्थत होतो.  

 
चशवाय संगीताच्या अशा साथीला आजवर चमळत गेलेली वादे्य, ही परस्परापंासून प्रकृतीने चभन्न 

अशी होती. या कारणाने गायनाच्या आचवष्ट्कारामंधील वगेवगेळ्या भागानंा आधार देणे, वा त्याचें अनुकरण 
करणे, हे एकाच वाद्याला अवघड होऊन जावयाचे. स्वराचंा घोष, त्याचंा वजनदारपणा, आवाका अगर 
पल्ला, त्याचें स्वरकण, आस, कंप, घसीट, आचण मींड चशवाय, त्याचें पलटे, गमका, आचण चिरत 
यासंारख्या आचवष्ट्कारामंधील चवभागानंा वा प्रकारानंा साथ देणे वा त्याचंी पुनरावृत्ती करणे हे एकाच 
वाद्याला अशक्य होते. हामोचनयमधील चहशबेी वा नेमस्त आचण समस्वरप्रमाणामुळे गायकाला हव ेअसलेले 
नेमके स्वर त्या वाद्यामधून लाभावयाचे नाहीत. सात अगर बारास्वर हकवा बावीस श्रुती यामंध्ये स्वराचंी 
चवभागणी करूनही, गात असताना चनमाण होणाऱ्या दरम्यानच्या स्वरकणानंा चतने जागा चदलेली नसल्याने, 
होत असलेल्या गायकीचा तेवढ्यापुरता ढोबळ असा आलेखच हामोचनयममधून रेखाटला जाणे शक्य होत 
असे. तथाचप हामोचनयममधील मदं्र, मध्य आचण तार या तीनही स्वरसप्तकाचं्या समावशेामुळे उपलब्ध 
होणारा आवाजाचा पल्ला आचण चतच्यातील स्वरोच् चाराचंा स्पष्टपणा हा गायकाला अनुकरणीयच वाटावा. 
याच्या उलट, सारंगी हे वाद्यस्वराचंा मािक गाज व नाजूक वताव आचण आलापी, या बाबतीत संगीताला 
यथायोलय साथ देत असले तरी, झपाट्याने घेतलेल्या गायकाच्या तानेचा अनुसार करीत असताना 
वादकाची होत जाणारी परवड अचधक वळे नजरेला पडू नये असेही श्रोत्यानंा वाटू लागावयाचे. हामोचनयम 
वा सारंगी ही वादे्य नसल्यास अगर ती काम देत नसताना चिडलचीही साथ देण्याची सवलत वादनकारानंा 
चमळून जाते. तथाचप या वाद्यामधील चनमाण होणारा स्वराचंा वगेवगेळेपणा आचण त्याच्या वतावामधील 
स्वैरपणा यामुळे त्याचा साथीऐवजी स्वतंत्र वादनाकडेच उपयोग होत गेलेला उचचत ठरला.  

 



 

 

अनुक्रमणिका 

संगीताला साथ म्हणण्याऐवजी, त्याच्या प्रकटीकरणामधील आवश्यक घटक म्हणूनच चजचे वणनु 
करावयाला हव,े त्या लयीचे कायु चसद्धीस नेणारी वादे्य, म्हणून तबला आचण त्या अगोदरचा पखवाज वा 
मृदंग याचंी नोंद करावयाला हवी. संगीताच्या आचवष्ट्करणामधील कोणत्याही स्वराची वतुणूक वा हालचाल 
ही लययुक्त म्हणूनच आघातबद्ध होत आहे याचे चदलदशनु या वाद्यांकडून होत जाई. गायकीमधील 
अवलोकनाकचरता घेतलेल्या काळात, झालेल्या पचरवतुनाबरोबर, या वाद्यातं आचण त्याचं्या वादनातही 
िरक पडत गेला. धृपदगायनातील तालक्रीडेला चदलेल्या प्राधान्याचा मागे उल्लेख झालेला आहे. म्हणनू 
मृदंग वा पखवाजाची योजना करून त्यातील तालाच्या आघाताबरहुकूम धृपद गायकीची माडंणी होत गेली 
असल्यास नवल नाही. ‘गायकीला’ वाव न देता त्या त्याच स्वराचंा घोष आचण शब्दाचंी पुनरावृत्ती वगेळ्या 
संकेतामुळे ज्या चठकाणी होत असते अशा भजनामंध्ये वा समूहगानातं याच कारणाने या वाद्याचंी साथ पसतं 
केली जाते. तथाचप शब्द आचण त्याचें अथु वा भाव याचें महत्त्व कमी होऊन, सगंीताचा आचवष्ट्कार स्वर 
आचण लय, या केवळ त्याच्याच घटकाकंडून होऊ लागल्यानंतर, म्हणजेच ख्यालगायकीला प्रारंभ 
झाल्यावर, त्याच्या साथीसाठी तबला हे वाद्य अवतीण ु होणे जरुरीचे मानले गेले. तबल्याच्या सयंचमत 
नादाघातातूंन लयीला लाभणारे आकार, आचण त्यातंील सूचकतेनुसार उद् भवणारे लयीचे बारकाव,े 
स्वरानंा पे्ररक ठरू लागले. तसेच त्याचं्या उत्कट पचरणामाला त्याचं्या साथीमुळे मदत झाली. मृदंग वा 
पखवाजवादन हे जणू काही धृपदगायनासमवतेच व्हावयाचे. तबलावादनाच्या ‘साथी’ मुळे संगीताच्या 
आचवष्ट्काराला प्राधान्य चमळाले. 

 
ज्या संगीताची ही वादे्य साथ करीत गेली, तेच संगीत त्याचं्या स्वतंत्र वादनामंधून प्रकट होऊ 

लागले. अचभजात संगीताच्या आचवष्ट्कारात घराणदार पद्धतीनुसार जसजसा िरक पडत गेला, तसा तो या 
वाद्याचं्या स्वतंत्र वादनामधूनही आढळून येऊ लागला. म्हणजे आता अशा वादनामधून चनमाण होणाऱ्या 
सगंीताला त्या वाद्याच्या प्रकृचतधमाने मयादा पडण्याबरोबर, वादनकाराच्या गायकीच्या ज्ञानावर, 
आचवष्ट्कारामधील कसबावर आचण त्याच्या कल्पकतेवर संगीताची माडंणी अवलंबनू राहणे साहचजकच 
ठरले. वादनकाराने जी गायकी आत्मसात केली, ती त्याच्या वाद्यामधून प्रकट होण्याकचरता त्याची बनावट 
लक्षात ठेवणे, त्याची त्याने कुवत अजमावणे आचण एकूण स्वरूप ओळखणे आचण त्यानुसार आपल्या 
संगीताचवष्ट्काराला आकार देणे हे प्राप्त झाले. महाराष्ट्रातील वादनकारानंी अशा रीतीने संगीताचा 
आचवष्ट्कार आपल्या वाद्यामंधून प्रकट करण्याबाबत चकतपत चववके केला यासबंंधीचा आढावा घेतल्यास 
असे चदसून येते की, त्यातंील िारच थोड्ानंी आपल्या वाद्याचें स्वरूप ओळखून आपल्या 
प्रकटीकरणामधील संगीताला एकचजनसीपणा आचण कलात्मकता प्राप्त करून चदली. यामुळे हामोचनयम, 
सतार, चिडल आचण अलीकडे सनई, याचं्या स्वतंत्र वादनातं अचभजात संगीताचा अनुभव, त्याचे आकषणु, 
त्यातील कलात्मक दृचष्टकोन, आचण त्यानुसार स्वरकल्पनाचंी माडंणी या बाबतींत श्रे्  अशा वादनकाराचंी 
उदाहरणे तुरळकच आढळून येतात. 

 
हामोचनयम वादनात गोहवदराव टेंबे यानंी स्वतंत्र शलैी प्रकट केली. नुकताच उल्लखे केलेला या 

वाद्यामधील स्वराचंा नेमस्तपणा कमी व्हावा याकचरता त्यानंी बावीस श्रुतींचा समावशे असलेली हामोचनयम 
उपयोगात आणली. याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्या उमेदीच्या काळात खाँसाहेब अल्लाचदया 
आचण भास्करबुवा बखले याचं्या सहवासात जी जयपूर घराण्याची गायकी त्यानंी आत्मसात केली चतचा 
कलात्मक आचण हामोचनयममधूनच प्रतीत होऊ शकणारा आचवष्ट्कार त्यानंी आपल्या स्वतंत्र वादनातूंन 
रचसकानंा जाणवनू चदला. यामुळे हामोचनयम या पाचिमात्य वाद्यामधील ध्वनींना हहदुस्थानी संगीतातील 
सुरेलपणाचे स्वरूप प्राप्त होऊ लागले. एवढेच नाही तर, ठंुबरी आचण नाट्यसंगीत या लचलतगानापासून 
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ख्यालगायकीपयंतचा अचभजात संगीताचा आचवष्ट्कार हामोचनयममधून सौकयाने आचण पचरणामकारक 
रीत्या होऊ शकतो, असे सुखद आश्वासन रचसकानंा चमळून गेले. गोहवदरावाचं्या पाठीमागे बेळगाव येथील 
चवठ्ठलराव कोरगावकरानंी चकराना घराण्यामधील सुरेल गायकीचे चवशषे हामोचनयमच्या माध्यमातून 
प्रत्ययाला आणनू चदले. याच घराण्यातील कलावतं गायक सुरेशबाबू माने यानंी आपल्या संगीताला 
हामोचनयमच्या वादनातून कोणते वगेळे स्वरूप स्वीकारता येते हे पुरेसे अजमावले होते आचण आपल्या चसद्ध 
हस्ताकरवी त्याचा पनुःप्रत्यय रचसकाचं्या श्रतुीपयंत पोहोचचवला. हामोचनयमवादनाच्या स्वतंत्र मिैलीची 
परंपरा आजपयंत सातत्याने चटकलेली चदसत नाही. त्याचप्रमाणे गोहवदराव आचण कोरगावकर याचं्या 
अगोदरही, त्यानंी या वादनकलेत आदश ुमानावते अशी कलावतंाचंी नावहेी िारशी आढळून येत नाहीत. 
लवाल्हेरचे गणपतराव भयै्या व भाचूभाई भाडंारे याचंा मात्र गोहवदरावानंीच कलावतं हामोचनयमवादक 
म्हणून आपल्या लेखनात चनदेश केलेला आहे. हामोचनयमच्या साथीला वा स्वतंत्र वादनाला रेचडओवर 
अटकाव झाल्यानेही त्या बाबतीमधील संगीत रचसकाचें कुतूहल कमी झाले असल्यास नवल नाही. पुणे 
येथील डॉ. पाबळकर या तयार हामोचनयमवादकाकडून होत असलेल्या प्रयत्नामुळे त्या चठकाणी या 
वाद्यसंगीताला उर्मजतावस्था यावी अशी मात्र अपेक्षा करता येते. तरीसुद्धा आजही हामोचनयमची साथ व 
स्वतंत्र वादनातील नैपुण्य या बाबतीत श्री. अपपा जळगावकर, श्री, गोहवदराव पटवधुन आचण चवशषेतः कै. 
मधुकर पेडणेकर यासंारख्याचें उल्लेख टाळता येत नाहीत. 

 
सारंगीचे स्वतंत्र वादन अलीकडेच प्रख्यात वादनकार पंचडत रामनारायण यानंी मराठी रचसकतेच्या 

आसपास आणले असले तरी तोपयंत चिडल या वाद्यानेच काही एका मयादेपयंत लोकचप्रयता प्राप्त करून 
घेतली होती. या वाद्याच्या वादनात अचभजात संगीतामधील कलात्मक चवचारसरणीचा आचवष्ट्कार 
सातत्याने आचण प्रभावी रीतीने करण्यात पचंडत गजाननराव जोशी, चदवगंत कलावतं श्रीधर पासेकर, व्ही. 
जी. जोग आचण अलीकडील सुरेल वादक श्री. डी. के. दातार याचंा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. 
गजाननराव जोशी याचंा लवाल्हेर आचण जयपूर गायकीचा अभ्यास हा त्याचं्या पचरणामकारक वादनाला 
पोषक ठरला. त्याचप्रमाणे इतराचं्या वादनावर, चनरचनराळ्या घराणदार गायकीचे ससं्कार झालेले उघडच 
चदसून येतात. सतार आचण सरोद वादनातं चवलायतखाँ, रचवशकंर आचण अली अकबर याचंी उदाहरणे 
अनेक वष ेसमोर असूनही महाराष्ट्रातील रचसकानंी हलीम जािरखाँखेरीज या वादनाला िारसा हातभार 
लावलेला चदसून येत नाही. चवलायतखाँचे चशष्ट्य मंुबईचे सतारवादक अरहवद पारेख याचं्यासारखी 
उद्योगपतींची उदाहरणे जवळजवळ नाहीतच. तशीच कथा पन्नालाल घोष यानंी कुतूहल उत्पन्न केलेल्या 
बासरीवादनाबद्दल सागंता येईल. 

 
सनईच्या स्वतंत्र वादनाला महाराष्ट्रात जुनी परंपरा असून, अलीकडेपयंत त्याचे मागंल्यसूचक 

प्रसंगाशी अगर पचरसराशी साहचयु मानले गेले होते. समारंभात अगर मंचदरामधील ठराचवक वळेीच 
सनईवादनाला मुभा चदली गेल्याने, चतच्या माध्यमातून, गायकीच्या चवकसनामधील वगेवगेळे टपपे आकषकु 
रीतीने प्रकट होऊ शकतात, याची कल्पना रचसकानंा गेल्या सुमारे चाळीस वषांच्या काळातच जाणव ू
लागली. प्रख्यात शहनाईवादक चबस्स्मल्लाखाँ याचं्या वादनामधील मादुव आचण सथं लयीतील अचभजात 
सुरावटी या रचसकतेच्या अशा पचरवतुनाला कारणीभतू झाल्या. याच काळात महाराष्ट्रातील प्रमुख 
चठकाणी, शकंरराव गायकवाड, बाबुराव देवळणकर, बाबूराव खळदकर, चसद्राम जाधव यासंारख्या 
कलावतं वादनकारानंी सनईवादनाला मंचदरे आचण इतर समारंभ यातूंन मुक्त करून त्याला मिैलीमध्ये 
आचण तेही स्वतंत्र स्थान चमळवनू चदले. आता या वादनामधून महाराष्ट्रात त्या अगोदर रुजलेले 
नाट्यसंगीत आचण ख्यालगायन रचसकाचं्या अचधकच जवळ येत गेले असून संगीतामधील अचभजातता या 
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सनईवादनातूनही प्रकट होऊ शकते असा चदलासा नवीन चपढीमधीलही वादनकाराकंडून चमळू लागला 
आहे. 

 
मृदंगवादनाची परंपराही महाराष्ट्राला जुनी असून चतचा मागोवा पुन्हा ख्याल गायकीप्रमाणेच 

उत्तरेच्या बाजूकडे घ्यावा लागतो. हद दूखाँचे चचरंजीव छोटे महंमदखाँ यानंा तालज्ञानाची पक्की तालीम, 
मृदंगवादनातील आचायु इदूंरचे नानासाहेब पानसे यानंी चदली होती, अशी हकीकत साचंगतली जाते. 
चकलोस्कर संगीत मंडळीच्या इंदूर दरबारामधील एका नाट्यप्रयोगाला, बंदे अलीखाँबरोबर नानासाहेब 
पानसे यानंी साथ केली होती, अशी माचहती भास्करबुवा बखले याचं्या चचरत्रात आढळून येते. त्याचें चशष्ट्य 
सखारामजी गुरव आचण सखारामजींचे चचरंजीव अंबादास आगले, याचंी नाव ेया वादनकारातं श्रे् म्हणनू 
मानली जातात. पुण्यामधील शकंरभय्या घोरपडकर यानंीही त्यानंतरच्या काळात मृदंगवादनात लौचकक 
संपादन केला होता. अलीकडील काळात कै. गोहवदराव बऱ्हाणपूरकर, कै. शकंरराव अलकुटकर आचण 
नुकतेच काल वश झालेले नारायण कोळी याचंाही चनदेश या बाबतीत अगत्याने केला पाचहजे. 

 
तबलावादनामधील कलात्मकता, मग ती साथीमधील असो वा स्वतंत्र वादनातील असो, हीही 

चवचाराला घेतलेल्या संगीतचवषयक काळात ख्यालगायकीप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या बाहेरून आली आचण 
त्याच्यामधील वगेवगेळी घराणी, बाज आचण त्यानंा अनुसरून असलेले कायदे, याचें प्रथम अनुकरण आचण 
नंतर त्यातील कलासाधना याचें आरोपण महाराष्ट्रात होऊ लागले. अशा कलात्मकतेची ओळख खाँसाहेब 
चथरकवाँ यानंी केलेल्या बालगधंवांच्या नाट्यसंगीताच्या साथीमुळे रचसकानंा झाली. इंदूर येथील 
जहागंीरखाँ, मंुबईचे अमीर हुसेनखाँ, पंचडत गुरुदेवजी पटवधनु आचण अलारखाँ याचं्या पे्ररणेने आचण 
प्रत्यक्ष चशक्षणामुळे अशा कलात्मकतेची जोपासना होत गेली आचण पचरणामी या तबलावादनात नवनवीन 
कलाकार चनमाण झाले. गेल्या चपढीमधील शमसुद्दीनखाँ, घम्मणखाँ, राजाभाऊ अकाटकर आचण 
अलीकडील लालजी गोखले, चंद्रकातं कामत, वसंतराव आचरेकर, नानामुळें, सुरेश तळवलकर, 
यासंारख्या आणखीही महाराष्ट्रातील अनेक तबलानवाजाचंा उल्लेख करता येतो. गोव्याच्या बाजूचे प्रख्यात 
वादनकार खाप्रूमामा याचं्या प्रगाढ तालज्ञानामधील श्रे्त्वाचे कौतुक महाराष्ट्रातील गायकानंी 
आवजुूनकेलेले आहे. 

 
अशा रीतीने संगीताची साथ करताना आचण सनईसह इतर वाद्याचें स्वतंत्र वादन होत असताना जे 

संगीत आचवष्ट्कृत होत असते, त्यात संगीताच्या दृष्टीने चववचक्षत वाद्याचे वैचशष्ट्ट्य चकतपत चटकून राहते असा 
अखेरीला एक प्रश्न उपस्स्थत होतो. गायकाच्या कंठातून चनघणारे संगीत जसेच्या तसेच हामोचनयम, 
सनई, सारंगी वा इतर वाद्यातूंन प्रसव ूलागणार असल्यास त्यातं ते पुन्हा ऐकण्याचा प्रसंग टाळण्याचाच 
प्रयत्न रचसकाकंडून होण्याचा दाट संभव आहे. याचशवायही जे संगीत हामोचनयममधून प्रकट व्हावयाचे, 
त्याचाच नमुना सनई अगर सारंगी वा चिडल यानंी दाखचवण्याची आकाकं्षा रास्त ठरेल काय, असे पुढेही 
चवचारले जाणे अवश्य आहे. माध्यमाच्या बनावटीमुळे आचण स्वरूपानुसार संगीताच्या आचवष्ट्कारात िरक 
पडावयाला हवा, असा दावा या चठकाणी अचभपे्रत आहे. गायकाच्या आवाजामधील कुवतीनुसार वा 
वैगुण्यामुळे गायकीत िरक पडला एवढेच नाही तर त्यानुसार पचरणामी घराण्याची कल्पना प्रादुभूतु झाली 
अशा चवषयीचे चववचेन मागे झालेले आहेच. म्हणजे पनु्हा वाद्याची बनावट, रचना त्यातून चनघणाऱ्या 
ध्वनीची जात आचण इतर गुणचवशषे आचण त्याचंा आवाका आचण मयादा याचंा संपूणु खुलासा करून 
घेतल्याखेरीज संगीत चनमाण करताना त्या वाद्यवादनातून त्याचे सवुच आचवष्ट्कार, एकाच तऱ्हेने चनघावते 
अशी वादनकाराचंी कल्पना असल्यास चतच्या वाजवीपणाबद्दल संगीत रचसकाला शकंा येईल. साथ करीत 
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असताना एकाच वाद्याने गायकीचे सवुच बाबतीत अनुकरण करण्याचा प्रयोग हा रचसकानंा संगीतचवरचहत 
असा चनराळाच अनुभव आणनू देतो, असे अगोदर सूचचत केलेले आहेच. यावर उपाय म्हणून नव्हे तरी एक 
वगेळा प्रयोग करावा या हेतूने चनरचनराळी वादे्य एकत्र आणून त्याचं्या वैचशष्ट्ट्याचं्या संमीलनातून संगीताची 
माडंणी करावी अशीही एक कल्पना प्रत्यक्षात आणली जाणे शक्य आहे. तथाचप अशा चनमाण होणाऱ्या 
संगीताच्या मयादा लक्षात घेता, दर क्षणाला पुढील सागंीचतक घटनेची वाट पाहाणाऱ्या रचसकाला हे संगीत 
ऐकण्यासाठी चकतपत उत्सुकता राहील याबद्दल मात्र शकंा आहे. 
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११. सगंीतातीलसशंोधन 
 
(१) पंणडतणवष्ट्िुनारार्िभातिंडे 
[पंचडत चवष्ट्णु नारायण भातखंडे, जन्म १० ऑगस्ट १८६०, मृत्य ू१९ सप्टेंबर १९३६.] 

 
तेराव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून महाराष्ट्राच्या संगीतामधील चवचवध अवस्थाचें अवलोकन करीत 

असताना गेल्या सुमारे शभंर वषांत त्याच्या आचवष्ट्कार पद्धतीत आचण कलाचवषयक दृचष्टकोनात घडून 
आलेल्या स्स्थत्यतंराचंा तपशीलवार आढावा घेण्याचा प्रयत्न आतापयंत करता आला. असे करताना संगीत 
या चवषयाचे संशोधन, त्याचे ऐचतहाचसक चववचेन वा त्या त्या काळातील गात गेलेल्या संगीताची सुसंगत 
माडंणी तोपयंत झाल्याचे आढळून आले नाही. शाङ ुगदेवाच्या ‘संगीतरत्नाकर’ या गं्रथाचे स्वरूप चदलदर्मशत 
करताना त्याच्या काळापयंत म्हणजे तेराव्या शतकापयंत प्रगत झालेल्या संगीताचा चववचेक दृष्टीने त्याने 
अभ्यास माडंल्याचा मागे उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतरच्या एकोचणसाव्या शतकापयंतच्या सुमारे ६०० 
वषांच्या काळात संगीतचवषयक गं्रथ चनमाण झाले असले तरी, एकतर त्याचंी भाषा संस्कृत असून चशवाय 
त्याचें स्वरूप प्रामुख्याने सकंलनात्मक असे आढळून येते. संगीताचा आचवष्ट्कार बहुताशंी मुसलमान 
गायकाकंडून होत गेल्याने त्यानंा या गं्रथाचंी भाषा समजणे शक्य झाले नाही. चशवाय त्याचें गायन सामान्य 
लोकाऐंवजी श्रीमतं आचण राजे महाराजे याचं्या मनोरंजनासाठीच होत असल्याने, या कलेसंबधंी काही 
ताचत्त्वक भचूमका, चतचा इचतहास आचण दृचष्टकोन याचवषयी अशा गं्रथातं काही साचंगतलेच असल्यास त्याकडे 
लक्ष देण्याची त्यानंा गरज भासली नाही. या कारणाने गं्रथामंधील वणुन, होत असलेल्या संगीताशी जुळले 
नाही. तसेच गायल्या जाणाऱ्या आचवष्ट्कारपद्धतीचे चवश्लेषण, वगीकरण, तुलना अगर चचचकत्सा 
करण्यासाठी कोणी पुढे आले नाहीत. 

 
संगीताची अशी प्रदीघु काळ दुलुचक्षली गेलेली ताचत्त्वक बाजू शोधून काढावी, त्याचा इचतहास 

पाहावा आचण आपल्या काळात आचवष्ट्कृत होणाऱ्या संगीताचे मागील आधार हुडकून काढावते अशी पे्ररणा 
पंचडत चवष्ट्णु नारायण भातखंडे या संगीताचा व्यवसाय नसलेल्या वचकलाला झाली. एकोचणसाव्या 
शतकाच्या अखेरीचा काळ हा सासं्कृचतक के्षत्रामधील चवचवध हालचालींमुळे महाराष्ट्राला महत्त्वाचा ठरून 
गेला. इंग्रजी चशक्षणामुळे आचण इंग्रजी राजवटीतून पािात्त्य संस्कृतीचा त्याला झालेला पचरचय आचण 
त्यातून संक्रान्त झालेले चवचार आचण शास्त्रीय दृचष्टकोन, त्या हालचालींना पे्ररक ठरले. त्याबरोबर भारतीय 
संस्कृतीचवषयी जागृत झालेल्या अचभमानाने, चतने संचचत करून ठेवलेले पूवीपासूनचे चवद्याधन या नवीन 
चवचारसरणीतून घ्याव ेआचण नंतर ते सामान्यानंा उपलब्ध करून द्याव ेअशी वृत्ती सुचशचक्षतातं चनमाण झाली. 
भातखंडे यानंी आपल्या अभ्यासाकचरता संगीत हा चवषय चनवडला. त्याकचरता त्यानंी जुन्या संस्कृत गं्रथाचें 
पचरशीलन केले. इतर गं्रथाचंा सुगावा लागल्यास ते चमळचवण्यासाठी दूरच्या चठकाणापयंत प्रवास केला. 
चभन्न घराण्यातंील गायकाकंडून त्याचंी परंपरागत गायनपद्धती चशकून घेतली. त्यानंी साके्षपाने साभंाळून 
ठेवलेल्या गायकीतील चचजा, प्रयासाने प्राप्त करून घेतल्या आचण स्वतः तयार केलेल्या स्वरचलपीत त्याची 
नोंद करून ठेवली. असे करताना या सनातनी वृत्तीच्या घराणदार गायकाचं्या चवरोधाला त्यानंा तोंड द्याव े
लागले. त्याचं्या पूवु ग्रहाचें चनराकरण कराव े लागले. संग्रचहत केलेल्या अशा चचजामंधील गायकीची 
चचचकत्सा आचण वगीकरण करून त्यानंी संगीताच्या चवकसनाला उपकारक व्हावते असे चसद्धान्त प्रस्थाचपत 
केले आचण हे प्रचंड कायु आपल्या हयातीत पुरे करून संगीत सशंोधनाच्या के्षत्रात अगे्रसरत्वाचा मान 
चमळचवला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पंचडत भातखंडे याचंा जन्म १० ऑगस्ट १८६० रोजी झाला. १८८० साली मचॅरकची आचण १८८७ 
मध्ये ते वचकलीची परीक्षा उत्तीणु झाले. पुढे १९१० पयंत त्यानंी वचकलीचा व्यवसाय यशस्वी रीतीने केला 
आचण पुढे चववचंना भासणार नाही इतपत द्रव्यसगं्रह करून त्यानंी हा व्यवसाय सोडून संगीत चवषयाच्या 
अभ्यासाकडे स्वतःला वाहून घेतले. वचकली करीत असताना त्याचें िौजदारी आचण पुराव्याच्या 
कायद्याचवषयींचे ज्ञान आचण उलटतपासणीतील कौशल्य याबंद्दलचा लौचकक झाला होता. चशवाय या 
काळात त्यानंी कायदे चशक्षणाचे वग ुचालचवले होते. पुराव्याच्या कायद्यामधील कलमानंा कचवतारूप देऊन 
वगामधील चवद्यार्थयाकडून ते ती पाठ करून आचण गाऊन घेत असत. शालेय चशक्षण घेत असताना त्यानंी 
आपल्या गायनाने पाचरतोचषके चमळचवली आचण पुढे बासरी आचण सतारवादनात गती दाखचवली. 
भातखंड्ाचें वडील संगीत चवषयाला नवखे नव्हते. या कारणाने त्यानंी आपल्या मुलाच्या चशक्षणाच्या आड 
येत नसलेल्या संगीताच्या शौकाला चवरोध केला नाही. १८८४ च्या सुमारास, मंुबईमधील गायनोते्तजक 
मंडळीचे भातखंडे सभासद झाले. ही संस्था मंुबईमधील श्रीमंत पारशी लोकाचं्या परुस्काराने चालचवली 
जात असून खानदानी गायकाचंी माचसक वतेनावर चतच्यात नेमणूक केली जात असे. मंडळीत सभासद 
म्हणून भातखंड्ानंी प्रवशे करण्याच्या सुमाराला रावजीबुवा बेलबागकर हे प्रचसद्ध धृपचदये त्या चठकाणी 
नोकरीला होते. दचक्षण हैद्राबादचे झैनुलाबुद्दीनखाँ याचें ते चशष्ट्य होते. रावजीबवुाकंडून भातखंड्ानंी 
जवळजवळ ३०० धृपदे चशकून घेतली. १८९५ साली रावजीबुवाचंा मृत्यू झाल्यानंतर नझीरखाँ हे 
सारंगीवादक आचण नंतर लवाल्हेरगायक गणपतीबुवा चभलवडीकर हेही गायनोते्तजक मंडळीच्या नोकरीत 
राचहले होते. चशवाय अली हुसेनखाँ आचण त्याचें चलुते चवलायत हुसेन, हे दोन उस्तादही या मंडळीत 
कामावर होते. मंुबईत त्या काळी आशक अलीखाँ आचण त्याचें वडील महंमद अलीखाँ हे ख्याचलये राहात 
असत. या सवांकडून भातखंड्ानंी काही वळेा पैसे देऊन, कधी आपला इरादा पटवनू देऊन आचण इतर 
वळेी पे्रम संपादन करून, अनेक प्रकारचे ख्याल, होरी, ठंुबरी आचण तराणे चशकून घेतले. एवढेच नाही तर 
आशक अली आचण महंमद अली यानंी गाचयलेले ख्याल त्यानंी ध्वचनमुचद्रतही केले. या ध्वचनमुचद्रका पढेु 
भातखंड्ाचं्या हाती लागल्या नाहीत. 

 
चशकून घेतलेल्या चचजाचंी स्वरचलपीत नोंद करून ठेवण्याची सवय भातखंड्ानंी स्वतःला 

सुरुवातीपासून लावनू ठेवली होती. चशवाय वगेवगेळ्या घराण्याचें गायन, त्यामधील उस्तादाकंडून त्यानंी 
लक्षपूवुक ऐकले होते. संगीत चवषयावरील उपलब्ध असलेले संस्कृत, मराठी, हहदी आचण गुजराथी 
वाङ मय त्यानंी या सुमारास वाचण्यास सुरुवात केली. त्यामधील महत्त्वाच्या गोष्टी त्यानंी नमूद करून 
ठेवल्या. गायनोते्तजक मंडळीत ज्या गायकाचें कायुक्रम होत, त्याचं्याशी ते संगीताचवषयी चचा करू लागले 
आचण पुढे त्यानंी आपले चवचार मंडळीत भाषणाच्या रूपाने माडंण्यास प्रारंभ केला. संगीतातील चवचवध 
रागाचंी वैचशष्ट्टे्य चदलदर्मशत करण्याकचरता त्यानंी लक्षणगीते रचली गायनोते्तजक मंडळीत असलेले 
नझीरखाँ यानंी भातखंड्ाचें चवचार समजावनू घेतले एवढेच नाही तर ही लक्षणगीतेही त्यानंी चशकून 
घेतली. काही मतभेदामुंळे गायनोते्तजक मंडळीशी असलेला भातखंड्ाचंा संबधं १९१७ साली संपुष्टात 
आला. 

 
संगीताचा अभ्यास आचण श्रवण करीत असताना त्याचें गं्रथगत वणुन आचण मिैलीत गायले जात 

असलेले संगीत यातं भातखंड्ानंा दुरावा आढळून येऊ लागला. रागाचंी नाव े तीच असूनही त्याचं्या 
वणुनाबरहुकूम गायन करावयाचे झाले तर चालू गायकीपासून होत असलेली त्याचंी िारकत चनदशनुाला 
यावयाची. खेरीज ऐकणाराला त्यात रंजकताही वाटत नसे. संगीत चवषयातील अशा पचरस्स्थतीची 
कारणपरंपरा शोधून काढावी, त्याच्या इचतहासात प्रत्यक्ष गायकीला कोठे शास्त्राधार चमळतो का ते पाहाव,े 



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण अशा अचध्ानाला ‘सगंीतरत्नाकारा’ पासून काही सुसूत्रता चमळाली असल्यास तपास करावा, असे 
चवचार भातखंड्ाचं्या मनात सुरुवातीपासून घर करून राहीले होते. करीत असलेल्या अभ्यासातून या 
बाबतीत काही मदत झाली नाही. आपल्याला हवी असलेली माचहती कदाचचत इतर चठकाणी उपलब्ध असू 
शकेल या अपेके्षने त्यानंी १९०४ पासून १९०९ सालपयंत, चहदुस्थानातील चनरचनराळ्या भागातं दौरे केले 
आचण संगीतकलेची कें दे्र असलेल्या चठकाणानंा भेटी चदल्या. संगीताचे गं्रथगत वणुन आचण प्रत्यक्ष होत 
असलेले त्याचे आचवष्ट्करण याचंा िारसा सबंंध उरलेला नाही, अशाच चनष्ट्कषात त्यानंा या दौऱ्याच्या 
अखेरीला याव े लागले. तथाचप दचक्षणेकडे केलेल्या पचहल्या प्रवासात त्यांचा चतकडील संगीतकाराशंी 
पचरचय झाला आचण त्यानंा तोपयंत अज्ञात असलेले तेथील संगीतवाङ मय हस्तगत करता आले. असे 
लाभलेले संस्कृत लेखन भातखंड्ानंी स्वतःनंतर प्रकाचशत केले. दचक्षणेत प्रचचलत असलेले कनाटक 
संगीत आचण हहदुस्थानी गायकी या दोन वगेळ्या पद्धती आहेत, ही माचहतीही भातखंड्ानंीच प्रकट केली. 

 
गायकीच्या चचजाचंा स्वरचलपीसह केलेला संग्रह आचण प्रत्यक्ष ऐकून होत असलेले गायन, हा 

यानंतर भातखंड्ाचं्या हचतानाचा चवषय होऊन राचहला. चवचवध जातींच्या संगीताच्या माडंणीत, 
आचवष्ट्कारातं हकबहुना त्याचं्या रचनातंही त्याचं्या काही समान गोष्टी आढळून आल्या. त्याचं्या पाठीमागील 
त्या अनेक वष े गाऊन झाल्याचे ससं्कार त्यानंा जाणवले. संगीतामधील रागकल्पना आचण दरवळेी 
चतच्यामधील वगेळा आचवष्ट्कार होण्याची क्षमता याचंा मागोवा घ्यावा आचण रागकल्पनाचें स्वरूप चनचित 
करून, त्याचें साधार चवशदीकरणही कराव े असे चवचार त्याचं्या मनात घोळू लागले. केलेले संशोधन, 
चचचकत्सा आचण संगीतश्रवण यामुंळे त्यानंा मूतु स्वरूप येऊ लागले आचण ‘चहदुस्थानी संगीतपद्धती’ या 
त्याचं्या गं्रथाचा उद भव झाला. या गं्रथाचा चवस्तार पढेु चार खंडात होऊन पचहला खंड १९०९ साली आचण 
शवेटचा १९३२ साली प्रकाचशत झाला. एकूण सुमारे २,५०० पृ्े असलेल्या या मजकुरात, भातखंड्ाचं्या 
संगीतचवषयक उपपत्ती, रागाचें दहा थाटामंधील वगीकरण, आचण श्रुतीसबंंधीचे त्याचें चवचार समाचवष्ट 
झाले आहेत. चशवाय प्रत्येक रागाचा चमळाला तेवढा इचतहास, काळानुरूप त्यांत होत गेलेले पचरवतुन, 
त्याचें हल्लीचे स्वरूप, त्याचें आलाप, स्थायी आचण अंतरा यामंधील चवस्तार आचण शवेटी त्याचं्या चचजाचंी 
स्वरचलपीतील माडंणी, अशी सचवस्तर माचहती, त्या रागाचें वणुन करणाऱ्या मूळच्या संस्कृत श्लोकासह या 
गं्रथातं चचात्मक पद्घतीने माडंण्यात आली आहे. 

 
‘हहदुस्थानी संगीतपद्धती’ या गं्रथात प्रकाशनामुळे, भातखंड्ाचं्या संशोधन कायाची कीती, 

संगीताच्या माचहतगारातं, तसेच संगीतपे्रमी अशा त्या काळामधील संस्थानंाचधपतीपयंतही पोहोचली. उत्तर 
प्रदेशातील अकबरपूरचे राजा नवाबअलीखाँ हे संगीताचे जाणकार आचण हामोचनयम वादक होते. 
भातखंड्ाचंी चवचारसरणी समजून घेण्याकचरता आचण त्याचंी लक्षणगीते चशकून घेण्यासाठी, आपले 
खाजगीतील गायक काले नझीरखाँ यानंा मुद्दाम नवाबअल्लीखाँ यानंी मंुबईस भातखंडे याचं्याकडे पाठचवले. 
काले नझीरखाँनी भातखंडे याचं्याकडून संपादन केलेले ज्ञान नवाब-अलीखाँकडे सुपूदु केले. 
नवाबअलीखाँनी पुढेही पत्रव्यवहाराने भातखंड्ाचं्या चवचारपद्धतीशी पचरचय वाढचवला. एवढेच नाही तर 
संगीतावरील ‘मरीि-उन नघमत’ या आपल्या उदुू पुस्तकमालेच्या पचहल्या भागात भातखंड्ाचं्या ताचत्त्वक 
प्रचतपादनाचा आचण लक्षणगीताचंा अतंभाव केला. काले नझीरखाँ पुढे रामपूरच्या नवाबाचं्या दरबारात 
गायक म्हणून राचहल्यामुळे, भातखंड्ाचंा लौचकक नवाबाच्या कानावरही गेला. रामपूरचे नवाब हे स्वतः 
गायक असून आपल्या चशक्षणासाठी त्यानंी वझीरखाँ या उस्तादाची योजना केली होती. नवाबाचं्या 
आमंत्रणावरून भातखंडे यानंी रामपूर येथे केलेल्या मुक्कामात त्यानंी नवाबाचंा स्नेह संपादन केला, 
संगीताचवषयीचा आपला दृचष्टकोन पटवनू चदला आचण रामपूरपद्धतीची गायकी स्वरचलपीत बद्ध करण्याची 
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आपली योजना त्यानंी मान्य करवनू घेतली. त्यासाठी नवाबानंा गंडापद्धतीने त्यानंी आपले गुरू केले. 
वझीरखाँचे चशष्ट्य असले तरी नवाब हे त्याचें मालकही असल्याकारणाने त्याचं्या सागंण्याप्रमाणे, 
वझीरखाँना आपली रामपुरीपद्धतीची गायकी भातखंड्ाचं्यासमोर खुली करावी लागली. 

 
१९१४ सालच्या सुमारास भातखड्ाचं्या ‘हहदुस्थानी संगीत पद्धती’ या गं्रथाचा दुसरा आचण चतसरा 

खंड प्रचसद्ध झाला. बडोदा संस्थानचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड, हे आपल्या सरकारी संगीत 
चवद्यालयाच्या व्यवस्थापनाबाबत चववचंना करीत असताना, त्यानंा भातखंडे याचं्या संगीतचवषयातील 
कतुृत्वाची माचहती समजली. मौलाबक्ष चगस्सेखाँ या संगीततज्ञाच्या देखरेखीखाली या चवद्यालयाचे 
संचालन व्यवस्स्थत राचहले होते. तथाचप त्याचं्या मृत्यूनंतर त्याच्या पुढील व्यवस्थापनाबद्दल सयाजीरावानंा 
संगीत के्षत्रातील सल्लागाराचंी जरुरी भासत होती. भातखंड्ानंा त्यानंी आपल्याकडे बोलावनू घेतले आचण 
त्याचं्या सल्ल्याप्रमाणे, चवद्यालयाच्या चशक्षणपद्धतीत त्यानंी सुधारणा घडवनू आणल्या. संगीतचवषयासंबधंी 
सयाजीरावानंी यावळेी भातखंड्ाशंी चचा केली. हहदुस्थानी संगीताला काही तत्त्वप्रणाली आहे काय, 
त्याचा चशक्षणक्रम कोणता आचण त्याकचरता स्वरचलपी आचण क्रचमक पसु्तके उपलब्ध आहेत का, अशी 
त्यानंी चौकशी केली. उत्तरादाखल भातखंड्ानंी त्यानंा संगीतातील सद्य:– पचरस्स्थतीचे चनवदेन केले 
आचण गायक आचण संगीतशास्त्रज्ञ याचें चवचवध रागाचं्या स्वरूपाचंवषयी एकमत झाल्याखेरीज संगीताला 
ताचत्त्वक प्रमाण लाभणार नाही असे आपले मत व्यक्त केले. सयाजीरावानंा हे ऐकून आियु वाटले आचण 
हहदुस्थानातील सवु गायक आचण सागंीचतकानंा एकत्र आणवनू त्याचं्या चचेतून सगंीतचवषयाला शास्त्ररूप 
प्राप्त करून देण्याची कल्पना त्यानंी भातंखंड्ाचं्या पुढे माडंली. भातंखंड्ानंी ताबडतोब आपली संमती 
प्रकट केली. सयाजीरावाचं्या सूचनेनुसार भातखंड्ानंी अशा पचरषदेची योजना आचण कायुक्रम तयार 
केला आचण बडोदा येथे १९१६ साली ह्या अचखल भारतीय संगीत पचरषदेचे पचहले अचधवशेन, 
संगीतचवषयक चनबधंवाचन, चचा आचण गायनाचें कायुक्रम याचं्यासह साजरे झाले. ‘उत्तर हहदुस्थानातील 
संगीताचे ऐचतहाचसक दृचष्टकोनातून चनरीक्षण’ हा चवद्वत्ताप्रचुर इंग्रजीतील चनबधं या पचरषदेत भातखंड्ानंी 
वाचला. यावळेी पचरषदेचे एक स्थायी कायकुारी मंडळ स्थापण्यात आले आचण भातखंडे याचंी त्याचे 
सरचचटणीस म्हणून योजना झाली. 

 
संगीत पचरषदेची पढुील अचधवशेने चदल्ली, बनारस आचण लखनौ या चठकाणी भरली. १९१८ 

सालच्या चदल्ली येथील अचधवशेनात संगीतामधील रागचनयमाबंाबत, उपस्स्थत असलेल्या गायकातं प्रथमच 
एकवाक्यता चनमाण झाली. ‘हहदुस्थानी संगीतपद्धती’ च्या चौर्थया खंडात या सवुसंमत चनयमाचंा 
भातखंड्ानंी अंतभाव केला आहे. हहदुस्थानी संगीतासाठी चदल्ली येथे एक मध्यवती चवद्यासंस्था स्थापन 
व्हावी अशा प्रस्तावाचाही यावळेी चवचार झाला. लखनौ येथील चौथे अचधवशेन १९२४ साली त्यावळेच्या 
संयुक्त प्रातंाचे गव्हनुर सर वुइल्यम माचरस याचं्या अध्यक्षतेखाली भरले. लखनौ येथील पुढच्याच १९२५ 
सालच्या अचधवशेनात त्या चठकाणी संगीताची चशक्षणसंस्था स्थापन करण्याचा चनणयु घेण्यात आला. पढेु 
चतचे ‘माचरस कॉलेज ऑि हहदुस्थानी म्युचझक’ असे नामकरण करण्यात आले. या कॉलेजातील संगीताचा 
अभ्यासक्रम आचण चशक्षणपद्धती याबंाबत तपशीलवार योजना भातखंड्ानंी तयार केली. लवाल्हेर येथील 
माधव संगीत चवद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी त्यानंी यापूवी घेतलेले पचरश्रम आचण आखलेली चशक्षणाची 
रूपरेषा, त्यानंा या कामी उपयुक्त वाटली. कॉलेजातील चशक्षक म्हणून चनष्ट्णात गायक आचण वादकाचंी 
नेमणूक करण्यात येऊन माधवराव जोशी याचंी चप्रस्न्सपॉल या पदासाठी चनयुक्ती केली गेली. त्याचं्यानंतर 
ज्यानंी एक चवद्वान सागंीचतक आचण यशस्वी संगीतचशक्षक म्हणून लौचकक चमळचवला असे भातखंड्ाचें 
चशष्ट्य पचंडत श्रीकृष्ट्ण रातंजनकर हे चप्रस्न्सपॉल झाले. रातंजनकराचं्या धुरीणत्वाखाली गेल्या तीस पस्तीस 
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वषांत अनेक गायक चशक्षक तयार झाले त्याचप्रमाणे चवद्याप्रवीण असे गायकही प्रचशचक्षत करण्यात आले. 
माचरस कॉलेजसारख्या मंुबई, इंदूर, खैरागड, हैदराबाद या चठकाणच्या चशक्षणसंस्थातं तसेच आकाशवाणी 
आचण इतर चवद्यापीठातंही हे गायक हल्ली महत्त्वाच्या स्थानावर काम करीत आहेत. 

 
गायनोते्तजक मंडळीत असतानाच गायकानंा प्रचशक्षण देण्याकचरता भातखंडे त्या चठकाणी वग ु

चालवीत असत. त्याचं्याच सूचनेवरून मंुबई म्युचनचसपाचलटीने आपल्या प्रथचमक शाळातं संगीताचा चशक्षण 
चवषयातं समावशे केला होता. त्यासाठी चशक्षकानंा तयार करण्याचे कामही त्याचं्याकडेच सोपचवले गेले. या 
अगोदर बडोद्याच्या सरकारी संगीत चवद्यालयाची पनुरुचना त्याचं्याकडून झाल्याचा उल्लेख मागे केलेला 
आहेच. १९१७ सालच्या सुमारास लवाल्हेरचे महाराजा हशदे याचेंही भातखंड्ाचं्या संगीतामधील संशोधन 
आचण चशक्षणचवषयक हालचालींकडे लक्ष वधेले गेले. मंुबईत असताना त्यानंी भातखंड्ाचंी चशक्षणपद्धती 
प्रत्यक्ष अवलोकन केली आचण लवाल्हेर येथे त्या पद्धतीनुसार चशक्षण देणारे चवद्यालय स्थापन व्हाव े अशी 
त्यानंी भातखंड्ापंाशी इच्छा व्यक्त केली. सोळाव्या शतकातील राजा मानपासून सगंीत चवदे्यचवषयी प्रचसद्ध 
असलेल्या लवाल्हेरसारख्या शहरात संगीताचवषयीचे चवचार आचण त्याच्या चशक्षणासबंंधीच्या आपल्या 
कल्पना, प्रत्यक्षात आणण्यासाठी चमळत असलेल्या अशा सधंीचा भातखंड्ानंी आवजुून उपयोग करून 
घेतला. या माधव संगीत चवद्यालयाच्या संचालनाकचरता संगीताचा अभ्यासक्रम, चशक्षणपद्धती, त्याचे शास्त्र 
आचण प्रत्यक्ष गायन याचं्या परीक्षा यासंाठी व्यापक योजना त्यानंी तयार केली. महाराजांच्या सल्ल्यावरून 
संस्थानातील गायकाचंी चशक्षक म्हणनू त्यानंी चनवड केली आचण त्यानंा आपल्या मंुबईतील वगात प्रचशक्षण 
चदले. यासाठी लागणाऱ्या खचाची व्यवस्था महाराजा हशदे यानंी केली होती. चवद्यालय सुरू झाल्यानंतर 
त्यातील चशक्षणक्रमाला अनुसरणाऱ्या पाठ्यपुस्तकाचंी चनकड भागचवण्याची जबाबदारी भातखंड्ाचं्याकडे 
साहचजकच आली आचण तीमधून त्याचं्या क्रचमक पसु्तकमाचलकेचा जन्म झाला. १९१७ ते १९३६ सालपयंत 
प्रचसद्ध होत गेलेल्या या माचलकेच्या सहा चवभागातंील प्रत्येकात संगीतचवषयक ताचत्त्वक चववचेन, रागाचें 
वणुन, स्वरचलपींच्या साहाय्याने त्या चचजाचें चवशदीकरण आचण स्वरचवस्तार, रागाचंी वैचशष्ट्टे्य सागंणारी 
लक्षणगीते आचण या सवांची दहा थाटातं चवभागणी इतकी माचहती सचवस्तरपणाने देण्यात आली आहे. या 
एकच माचलकेत १,३०० पेक्षा अचधक गायकीतील चचजाचंा लक्षणगीतासंह समावशे झालेला आहे. संगीत 
चवषयाची, चशवाय त्याच्या चशक्षणाला वा साधनेला उपयुक्त अशी एकचत्रत माचहती, चजज्ञासूनंा एरवी 
उपलब्ध होऊ शकली नसती. 

 
भातखंडे १९ सप्टेंबर १९३६ रोजी मृत्यू पावले. आपल्या वाट्याला आलेल्या शहात्तर वषांच्या 

आयुष्ट्यामधील पन्नासपेक्षा अचधक वष े त्यानंी संगीताच्या उपासनेत, अभ्यासात आचण चचचकत्सेत व्यतीत 
केली. संगीत चवषयावरील पूवीचे वाङ मय आचण प्रचचलत गायकीमधील आचार आचण रीती, याचें 
पचरशीलन करण्याकचरता त्यानंी दूरचे प्रवास केले. घराणदार गायकाकंडून चचजाचंा संग्रह सपंादन केला. 
हा उद्योग करीत असताना त्यानंा अनेकाचंा चवरोध आचण टीका सहन करावी लागली. अशा चवरोधाची 
कारणपरंपरा नष्ट व्हावी, गैरसमज दूर व्हाव ेआचण संगीत हे एखाद्या घराण्याची खाजगी दौलत न राहाता, 
ते सामान्याकंचरता मुक्त कराव ेआचण त्याचें आकलनीय असे शास्त्रीय स्वरूप प्रस्थाचपत व्हाव,े या उदे्दशाने 
अशा गायकानंा आचण सागंीचतकानंा, पचरषदाचं्या चनचमत्ताने त्यानंी एकत्र आणले. त्याचं्यात एकवाक्यता 
चनमाण करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या संगीतचवषयक चवचाराचें चववचेन केले, चशक्षणक्रम आखले, ते 
प्रत्यक्षात आणले आचण अभ्यासूंना उपयुक्त आचण मागदुशकु होईल अशी गं्रथरचना केली. 
शाङ ुगदेवानंतरच्या पुढील चवराट काळात एवढी वैचशष्ट्ट्यपूणु कामचगरी भातखंड याचं्याकडूनच झाली असे 
म्हणण्यात अचतशयोक्ती होत नाही. असे असूनही भातखंड्ानंी स्वतःचे घराणे स्थापन केले नाही अगर 
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इतर दुसऱ्या घराण्याच्या गायकीचा पुरस्कार केला नाही. प्रचचलत गायनरीतींचा, पूवीच्या गं्रथातं 
वर्मणलेल्या संगीताशी दुवा असल्यास तो शोधून काढावा हे त्याचें सुरुवातीचे अन्वषेण िलदायी ठरले नाही, 
आचण तसे त्यानंी स्पष्टपणे साचंगतले. हहदुस्थानी संगीताच्या प्रचचलत आचवष्ट्कारातील ताचत्त्वक अचध्ान 
शोधून त्याचे सुसंगत चनवदेन करण्याचा माग ु त्यानंी पुढे स्वीकारला. ताचत्त्वक चवचाराचंा आग्रह 
पुरस्कारूनही त्यानंी गायकाकंडून संगीतचवद्या प्रत्यक्ष चशकून घेण्याचे महत्त्व प्रचतपाचदले. संगीतातील 
संशोधन आचण चशक्षण याचंवषयी त्यानंी मनाशी बाळगलेल्या आकाकं्षा पुऱ्या झाल्याचे समाधानही त्यानंी 
आपल्या ह्यातीत अनुभचवले. आपल्या ठायी असलेल्या चातुयु, सततोद्योग, अभ्यास आचण चचचकत्सक वृत्ती, 
श्रद्धा आचण सागंीचतक जाण या गुणाचंा त्यानंी आपली उचद्दष्टे साधण्यासाठी उपयोग केला. भातखंड्ानंी 
स्थापन केलेली लखनौ आचण लवाल्हेर येथील संगीत चवद्यालये, तसेच त्याचं्याकडून वा या संस्थातूंन 
चशचक्षत झालेले त्याचें गायकचशष्ट्य, त्याचबरोबर त्यानंी आपल्यामागे ठेवलेली गं्रथसंपत्ती, याचंा लाभ 
संगीतचजज्ञासूंच्या पढुील चपढ्या घेत आल्या आहेतच. तथाचप यापूवी केवळ अभावामुळेच जाणवणारा असा 
शास्त्रीय दृचष्टकोन आचण चचचकत्सकपणा संगीताच्या के्षत्रात आचण चवशषेतः गायकसमाजात भातखंड्ाचं्या 
कतृत्वामुळेच चनमाण झाला या घटनेला त्याहीपेक्षा अचधक महत्त्व आहे. 

 
(२) राजरावसाहेब राजकि ष्ट्िाजी राजबल्ला  राजदेवल 
[रावसाहेब कृष्ट्णाजी बल्लाळ देवल, जन्म ६ ते १८४७, मृत्यू १६ माच ु१९३१.] 

 
रावसाहेब के. बी. देवलानंी संगीतामधील श्रुतींची स्थाने चनचित करण्याबाबत केलेल्या महनीय कायामुळे 
भारतीय संगीताला एक वस्तुचन् आचण शास्त्रीय अचध्ान प्राप्त झाले. ते दचक्षण महाराष्ट्रातील सागंलीचे 
राहणारे असून त्याचंा जन्म ६ मे १८४७ रोजी झाला. रत्नाचगरी येथे चडस्स्रक्ट डेपयुटी कलेक्टरच्या हुद्यावर 
असताना त्याचें या चवषयाकडे लक्ष लागले. संस्कृत भाषेचा त्याचंा अभ्यास नव्हता आचण संगीताच्या 
चशक्षणही त्यानंा कधी लाभले नव्हते. तथाचप, पंचडताचं्या साहाय्याने त्यानंी संगीतावरील संस्कृत गं्रथ 
समजावनू घेतले, ध्वचनशास्त्राचे चनयम अवगत केले, आपल्या काळातील थोर गायकानंा बरोबर घेऊन 
आरंभले आचण संगीताला आधारभतू होईल असे स्वरप्रमाण प्रथमच चनचित केले. त्या चवषयावर एक 
चवस्तृत प्रबधं चलचहला. आपल्या व्यवसायातील नसलेल्या या चवषयाच्या पाठीमागे लागनू त्यानंी 
सततोद्योगाने आचण चचकाटीने त्यात यश संपादन केले. रावसाहेब देवलाचं्या या संशोधनकायामुळे, 
भारतीय संगीताला जगाच्या सासं्कृचतक नकाशात स्थान चमळाले, असे म्हणणे गैरवाजवी होणार नाही. 
 

‘हहदुस्थानातील गवई हे मनात येईल तसे गात असतात आचण त्याचं्या संगीतामधील रीतींना 
कोणताही शास्त्रीय आधार नाही’ अशी टीका युरोचपयन लोकाकंडून वारंवार होत आली, म्हणून या प्रश्नाचा 
अभ्यास करण्यासाठी त्या वळेच्या चब्रचटश सरकारने, एचलस नावाच्या गृहस्थाच्या अध्यक्षतेखाली एक 
कचमशन चनयुक्त केले. पचंडत भातखंडे याचं्यापढेु जी अडचण नंतर उभी राचहली चतचाच अनुभव या 
कचमशनलाही आला. तो असा की, संगीताचे गायन करणारे बहुतेक सवु मुसलमान लोक असल्याने, त्यानंा 
जुन्या संस्कृत गं्रथात साचंगतलेले संगीतशास्त्र आकलन होणे शक्य नव्हते आचण ते संगीत गायले गेल्यानंतर 
िार काळ लोटल्यामुळे, त्याचा प्रचचलत गायकीला उपयोगही होत नव्हता. या कारणाने त्या गं्रथातंील 
चवषयाचे चववरण करणे पचंडतानंा कठीण होऊन गेले. एचलस कचमशनने आपला चरपोटु १८८१ साली सादर 
केला आचण त्यात भारतीय संगीताला शास्त्राधार नसून, त्याचे स्वरप्रमाण चनचित करता येत नाही, असा 
चनष्ट्कष ुकाढला. 
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रावसाहेब देवलानंा ह्या चरपोटामुळे दुखावल्यासारखे झाले. उथळ चौकशीवरून तो तयार केला 
असला पाचहजे, अशी त्याचंी समजूत झाली. त्यानंी आपल्या अभ्यासाकचरता हाच चवषय घेतला. उपलब्ध 
असलेले सवु संगीत वाङ मय संस्कृत पचंडत आचण गायकाचं्या साहाय्याने समजावनू घेतले. एका अगदीच 
नवीन आचण चतऱ्हाईत अशा चवषयाचे असे पचरशीलन प्रथमच होऊ लागल्याचे त्यामुळे चदसून आले. 
आधुचनक चशक्षणाने पे्रचरत झालेला शास्त्रीय दृचष्टकोन तोपयंत या चवषयाकडे वळला नव्हता. देवलाचंा 
पदाथुचवज्ञानाकडे पचहल्यापासून कल असल्याने, त्यानंा या प्रश्नाचा उलगडा करता आला. सागंीचतकानंा 
आचण गायकानंा तोपयंत त्याचे महत्त्व पटले नव्हते. १९१० साली रावसाहेब देवलानंी ‘हहदु संगीतातील 
स्वरप्रमाण आचण त्यातील बावीस श्रुचत’ (Hindu Musical scale and Twenty-two Shrutees) हा प्रबधं 
इंग्रजीतून प्रचसद्ध केला. या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे आचण त्या चवषयावरील देवलाचं्या सप्रयोग 
व्याख्यानामुळे संगीताच्या जाणकारातं कुतूहल चनमाण झाले. त्याचं्या अशा एका व्याख्यानाचा चरपोटु 
‘टाईम्स ऑि इंचडया’त प्रचसद्ध झाला. सातारा येथील त्या वळेचे चडस्स्रक्ट आचण सेशन्स जज्ज श्री. इ. 
क्लेमन््स याचं्या वाचनात तो चरपोटु आला. क्लेमन््स हे स्वतः एक पाचिमात्य संगीतकार आचण 
सागंीचतकही होते. क्लेमन््स आचण देवल याचं्यात स्नेह चनमाण झाला आचण पढेु तो अखेरपयंत चटकून 
राचहला. संगीताचे चहत साधण्याच्या हेतूने यापुढे दोघानंी सहकायाने अनेक कामे अंगावर घेतली. 
‘चिलहामोचनक सोसायटी ऑि इचंडया’ या ससं्थेची स्थापना, हे त्यापंकैी एक होते. देवल हे ह्या संस्थेचे 
चचटणीस आचण क्लेमन््स अध्यक्ष झाले. सोसायटीतिे अनेक पुस्तके प्रकाचशत झाली. हहदुस्थानी आचण 
कनाटकी संगीतातील काही राग स्टाि नोटेशनमध्ये बद्ध करून,त्यात समाचवष्ट केले होते. 

 
तथाचप रावसाहेब देवलाचंा अगोदरचा श्रुचतसंशोधनपर प्रबंध क्लेमन््स यानंा महत्त्वाचा वाटला. 

इतका की, त्यानंी नंतर १९१३ साली चलचहलेल्या आपल्या ‘भारतीय संगीतातील अवगाहन—एक पचरचय 
(१९१३)’ [Introduction to the Study of Indian Music (1913)] या गं्रथात देवलाचंवषयी गौरवाचे 
उद गार काढले. क्लेमन््स याचं्या या पुस्तकातील पुढील पचरच्छेदावरून (पान ६–७) त्याचा पडताळा 
येईल: 

 
‘दचक्षण महाराष्ट्रात सागंली येथे राहणारे चरटायडु डेपयुटी कलेक्टर श्री. के. बी. देवल यानंी 

संशोधन करीपयंत भारतीय संगीतामधील स्वरालापाच्या चवषयाबद्दल कोणाही चौकस गृहस्थाला संभ्रम 
पडत असे. भारतीय संगीताचे स्वरूप चवशद करण्याच्या स्तुत्य हेतूने अनेक हहदी आचण इतर लेखकानंी गं्रथ 
चलचहले आहेत. तथाचप त्यात रस घेऊ पाहणाऱ्या एखाद्या युरोचपयनाच्या लक्षात यावयाचे ते असे की, काही 
एका मयादेच्या पलीकडे आपल्याला त्यात काही कळत नाही. श्री. देवलानंी स्वराचंा एकचत्रत नाद चनमाण 
करणारा एक डायकॉडु तयार केला आहे. ध्वनीमुळे कंप पावणाऱ्या एका िलकावर दोन सारख्या लाबंीच्या 
तारा लावनू त्यातंील एकीच्या समवते स्वराचंी कंपनसंख्या दाखचवणारी मोजपट्टी आचण त्या तारेच्या 
उंचीइतकीच एकीकडून दुसरीकडे सरकणारी आणखी एक लाकडी बागंडी अडकचवलेली आहे. देवलाचंी 
योजना अशी की, या दोन्हीही तारा एकाच स्वरात, म्हणजे मदतीला घेतलेल्या गायकाच्या षड्जात प्रथम 
लावावयाच्या आचण त्याच्या आवाजामधील पुढील चढउतारातील प्रत्येक स्वरावर ती लाकडी बागंडी 
सरकवनू स्स्थर करावयाची. यामुळे कोणत्याही स्वराचे षड्जापासूनचे अंतर कंपनसंख्येमध्ये या 
मोजपट्टीच्या साहाय्याने मोजता येऊ लागले. अशा प्रयोगासंाठी देतलानंी अनेक वष े नेटाने प्रयत्न केले. 
त्यात त्यानंा भारतातील अनेक थोर गायकाचंी मदत झाली. 
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स्वराचं्या अशा चनचित कंपनस्थानाबद्दलचे त्याचें चनष्ट्कष ुआता वादातीत झाले आहेत असे म्हणता 
येते. रागाचं्या स्वरमाचलकेतील इतर स्वराचंी वतुणूक अचनयचमत असणार. त्याकचरता त्या रागातील 
आलापचारी जाणणाऱ्या गवयाची मदत घेऊन, त्या स्वराचंी डायकॉडुवर तपासणी करता आली. 

 
अशी बावीस स्वरातंरातं अगर देवलाचं्या हहदु संगीतातील स्वरप्रमाणातील ‘बावीस श्रुतींत’ 

लावलेली हामोचनयम तयार करणे ही त्यापुढची पायरी होती. या वाद्याची रचना श्री. एस. कीटले मूर, 
बी.ए., म्युचझ. (बीएसी.,) यानंी केली. श्री.ए.जे. एचलस यानंी हेमहोल््झच्या ‘स्वराचं्या संवदेना’ या गं्रथात 
केलेल्या भाषातंरात कीटले यानंी त्यानंा मदत केली होती. स्वरांत लावताना प्रयोगानंतर आचण अनुभवाने 
काहीसा िरक करून या वाद्याला पेटन्टही चमळाले (१५५४८/११). या वाद्याचे अचधकृत कारखानदार 
मेससु. मूर ॲन्ड मूर, न्यू ऑक्सिोडु स्रीट, लंडन, असून (एचलस याचं्या हामोचनकलचे चनमातेही तेच 
होते) त्याचें भारतातील प्रचतचनधी मेससु. एस. रोझ ॲड कंपनी, मंुबई, हे आहेत. लेखकाला, श्री.देवलाचं्या 
सहकायाने आचण अब्दुल करीम आचण इतर गायकाचं्या मदतीमुळे, वगेवगेळी सवु स्वरप्रमाणे तपासून घेता 
आली.’ 

 
(Until Mr.K.B. Deval, a retired Deputy Collector, residing at Sangli in the Southern 

Maratha Country, commenced his researches, the subject of Indian intonation had baffled all 
inquirers. Many books had been written by Indian gentlemen and others with the laudable 
object of explaining what Indian Music was, but the European in India, who was interested in 
the subject, found that there was a point beyond which he could not go. Mr. Deval 
constructed a diachord consisting of two wires of equal length stretched over a sounding 
board, one wire being provided with a graduated scale and a movable fret of the same height 
as itself. His method was to tune both wires to the same pitch, that of the shadj of the singer 
assisting him. He moved the fret of the wire which had the graduated scale into the position, 
which gave the note, which the singer had been asked to sing. A simple calculation from the 
reading of the scale gave him the comparative vibration-number of the given note in relation 
to shadj. He persevered for years at this investigation, deriving assistance from many of the 
best singers that India could produce . . .  

 
In respect of these notes the accuracy of his conclusions can fairly be said to be 

beyond controversy. The remaining notes belong the certain irregular scales; a knowledge of 
the melodic structure of the regas in which they are employed was called in to assist the 
verification upon the diachord . . . . 

 
The next step was to order a harmonium tuned in the twenty-two intervals which he 

termed the ‘Twenty-two shrutees of the Hindu Musical scale’. This instrument was designed 
by Mr. H. keatley moore, B. A, Mus. Bac, who assisted the late Mr. A. j. Ellis in the latter’s 
translation of Hemholthz’ Sensations of Tone. After some slight modification in tuning and the 
arrangement of the keys, the result of verification and experience, the instrument has been 
patented (15548/11); the manufacturers are Messrs. Moore and Moore of New Oxford Street, 
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London (the makers of Eills’ Harmonical), and the agents in India are Messrs. S. Rose and 
Co., Bombay. The author has, through Mr. Deval’s courtesy, and with the help of Abdul 
Karim and other singers, been able to verify all the various scales . . . .) 

 
एवढेच नाही तर याच पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत प्रो. आनंद के. कुमारस्वामी, यानंी देवलाचंी 

पुढीलप्रमाणे तारीि केली आहे : 
 
‘भारतीय संगीताचवषयीचे दोन चवचारणीय प्रश्न आपणापुढे उद भवतात. या संगीताने आजवर 

आनंद, स्िूती आचण जीवनाचा जो अथु चदला त्या अनुभवाची आठवण जागृत ठेवणे ही एक गोष्ट आचण 
त्यातील सृजनशीलतेला वाव देणे ही दुसरी. ही दोनही उचद्दष्टे साध्य होण्याकचरता भारतीय संगीतामधील 
दुदैवी अशा ताचत्त्वक गोंधळापासून आपली सुटका करून घेणे अगत्याचे आहे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे, याच 
बाबतीत श्री.देवलानंी केलेले कायु लक्षणीय आहे. त्यानंी घराणदार गायकाचं्या स्वरलापाचें चवश्लेषण 
करताना शुद्ध अशी प्रोयोचगक पद्धती वापरली.या संबधंीचे देवलाचें चनष्ट्कष ु त्याचं्या “हहदु संगीतातील 
स्वरप्रमाण आचण त्यातील बाबीस श्रुचत” या गं्रथात प्रकट झाले असून त्यासाठी त्याचंी तारीि करावी तेवढी 
थोडीच होईल.’ 

 
(There are two considerations that must weigh with us when we think of Indian Music; 

to maintain the memory of our past experience, as an interpretation and inspiration and 
delight, and to clear the way for new creators. For both these ends it is necessary to escape 
from the confusion into which the theoretical part of Indian music has unfortunately fallen. It is 
here, I think, that Mr.deval has done great service in applying a purely experimental method 
to the analysis of the actual intonation of thoroughly trustworthy hereditary musicians. Mr. 
Deval’s work, the results of which are published in his Hindu Musical Scaleand the Twenty-
two Shrutees deserves the highest praise.) 

 
रावसाहेब देवलानंी भारतीय संगीताला, तोपयंत दुलुचक्षला गेलेला असा शास्त्रीय आधार प्राप्त 

करून चदला. एवढेच नसून जागचतक संगीतात, त्याला एक शास्त्र आचण कला म्हणून गौरवाची जागा करून 
चदली, हे वरील पचरच्छेदावरून उघड होते. 

 
श्री. क्लेमन््स आपल्या चसस्व्हल सस्व्हुसमधून १९२८ साली चनवृत्त झाल्यानंतर इंललंडला परत 

गेले. या सुमारास रावसाहेब देवलाचें वय एक्याऐशी वषांचे झाले होते. अखेरीचे चदवस त्यानंी आपल्या 
राहात्या सागंली या गावी काढले आचण वयाच्या चौऱ्याऐशीव्या वषी, १६ माचु १९३१ रोजी ते चनधन पावले. 
त्यानंी पाठीमागे ठेवलेल्या सशंोधनाचा मात्र आतापयंतच्या चवद्वानानंा उपयोग करावा लागला आहे. 
 
(३) राजपंणडत राजगं. राजणभ. राजआचरेकर 

[ पंचडत गं. चभ. आचरेकर, जन्म इ स. १८८५, मृत्य ू३ जून १९३९.] 

 
पुणे येथील पंचडत आचरेकर हे सतारवादक असून, संगीत चवषयातील प्रचतच्त असे चवद्वान होते. 
संगीतशास्त्रावरील ससं्कृत गं्रथ त्यानंी साके्षपाने अभ्याचसले होते. तथाचप श्रुचतचवषयाचा त्याचंा व्यासंग चवशषे 
समजला पाचहजे. भारतीय संगीतातील स्वरप्रमाण या आचण इतर संबंचधत चवषयावंर त्यानंी अनेक पुस्तके 



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण लेख चलचहले. तथाचप त्यानंी तयार केलेल्या ‘बावीस श्रुती’ या स्वरप्रमाणावरील आधाचरत अशा 
हामोचनयममुळे मात्र त्याचें नाव लक्षात राहील. आचरेकराचंी ही हामोचनयम देवलाचं्या तशा प्रयत्नापेक्षा 
अथातच सुधारलेली होती. याचे कारण देवलप्रणीत हामोचनयम म्हणजे एक अवजड आचण महागडे असे 
वाद्य असून प्रात्यचक्षकासाठीच त्याचा उपयोग करणे शक्य होते. याच्या उलट आचरेकरानंी हामोचनयम, ही 
नेहमीच्यापेक्षा आकाराने थोडी मोठी असे. चशवाय श्रचुतप्रमाणाचवषयी ज्यानंा आस्था होती अशानंा ती िारशी 
महागही वाटत नसे. स्वतंत्र वादनाकचरता, साथीसाठी आचण गायन चशकण्याकचरता चतचा उपयोग 
व्हावयाचा. प्रात्यचक्षकासाठीही चतचा वापर करता येत असे. आचरेकराचें हे वाद्य लोकचप्रय झाले. 
साचंगतल्याबरहुकूम ते तयार करूनही चमळावयाचे. ज्यानंी साथीपासून स्वतंत्र वादनापयंतचा दजा या 
वाद्याला चमळवनू चदला, अशा या २० व्या शतकाच्या पचहल्या अधुभागामधील प्रख्यात हामोचनयमवादक 
गोहवदराव टेंबे यानंी याच आचरेकराचं्या हामोचनयमची आपल्या वादनाकचरता चनवड केली होती. नेहमीच्या 
नेमस्त स्वरप्रमाणाची हामोचनयम त्यानंा पसंत पडली नाही. 
 
(४) राजपंणडत राजकि ष्ट्िराव राजमु े 

[ पंचडत कृष्ट्णराव मुळे, जन्म २३ चडसेंबर १८६४, मृत्यू २१ जुलै १९४४.] 

 
या चवषयाचा समारोप करण्यापूवी पचंडत कृष्ट्णराव मुळे या आणखी एका सागंीचतकाचा उल्लेख करणे जरूर 
आहे. त्याचं्या १९४० साली प्रचसद्ध झालेल्या ‘भारतीय संगीत’ या मराठीतील गं्रथामुळे भारतीय संगीताच्या 
इचतहासाच्या अभ्यासाला मोठी मदत झाली. मुळे हे मंुबईतील एका कापडाच्या चगरणीत काम करीत 
असत. तथाचप बाकीचा वळे त्यानंी भरताचे नाट्यशास्त्र, शाङ ुगदेवाचें ‘संगीतरत्नाकर’ आचण संस्कृतातील 
इतर संगीत साचहत्याच्या पचरशीलनात व्यतीत केला. ते एक तयार बीनवादक होते आचण एक वादनकार 
पण त्याहीपेक्षा संशोधक म्हणून वदेकालापासून भरताच्या नाट्यशास्त्रापयंतच्या (चि. पू. ३०० वष)े 
संगीताच्या पूवेचतहासावर त्यानंी प्रकाश टाकला. या गं्रथाच्या पचहल्याच खंडाला महाराष्ट्राचे राजकीय 
नेते, थोर साचहस्त्यक, नाटककार आचण इचतहासकार श्री. न. हच. केळकर याचंा परुस्कार लाभला. त्यानंी 
आपल्या यशोदा हचतामणी रस्टतिे तो प्रचसद्ध केला. भारतीय संगीताचा अद्ययावत इचतहास पुढील दोन 
खंडातं चनवदेन करावा अशी मुळे याचंी मनीषा होती. दुदैवाने त्यानंा त्यासाठी अचधक आयुष्ट्य लाभले नाही. 
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१२. राजशैक्षणिक राजकति य व राज: राजपंणडत राजणवष्ट्िु राजणदगंबर राजपलुृकर 
 

संगीताचे ऐचतहाचसक दृष्टीने संशोधन करून त्याच्या प्रचचलत आचवष्ट्कारानंा शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त 
करून देण्याचा पंचडत भातखंडे याचंा प्रयत्न एकीकडे चालू असताना या कलेला समाजजीवनात उन्नत 
स्थान प्राप्त करून देण्याचे, चतचे चशक्षण चवस्तृत प्रमाणावर प्रसाचरत करण्याचे, कलावतंानंा प्रचत्ा चमळवनू 
देण्याचे आचण कलेचा अस्वाद आचण साधना बहुसंख्येला सुकर करण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कायु पचंडत चवष्ट्ण ु
चदगंबर पलुस्कर यानंी आरंचभले आचण आपल्या उद्योगशीलतेने, संघटनाचातुयाने, कल्पकतेने आचण 
दूरदृष्टीने त्यात त्यानंी अपेके्षपेक्षा अचधक यश संपादन केले. संगीताचे चशक्षण प्राप्त करून घेण्यामधील 
नानाचवध अडचणींचा त्यानंी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता. त्या काळच्या समाजातील महाजनाकंडून 
संगीतकारानंा चमळत असलेली अपमानास्पद वागणूक त्यानंा तीव्रतेने जाणवली होती. अशा अवस्थेला 
स्वतः गायक कलाकारही, आपल्या वतुणुकीमुळे काही अंशी जबाबदार होते, याची त्यानंा माचहती होती. 
संगीताच्या मिैली धचनकाचं्या मजीवर अवलंबनू होत्या आचण गायकानंा त्याचं्याकडून लाभणारे मानधन 
त्यानंा आपला जीवनक्रम चालचवण्यालाही नाउमेद करणारे होते. म्हणजे संगीतचवद्या प्राप्त करून घेण्यात 
अनुभवाला येणाऱ्या भरपूर अडचणी आचण दुसऱ्या बाजूला ती साध्य झाल्यानंतर चतला चवचारणारे िारच 
थोडे, अशा पचरस्स्थतीत या कलेचा चजवतंपणा, चतचे स्वत्व आचण सामर्थयु समाजातील बहुसंख्येला पटवनू 
देण्याची ईषा त्या काळाच्या सामाचजक गरजेपोटीच पंचडत पलुस्कराचं्या मनात चनमाण झाली, असे त्याचं्या 
चचरत्राचे अवलोकन केल्यास चदसून येते. 

 
पंचडत चवष्ट्णु चदगबंर पलुस्कर याचंा जन्म १८ ऑगस्ट १८७२ रोजी कुरंुदवाड या त्या संस्थानच्या 

राजधानीच्या चठकाणी झाला. त्याचें वडील कीतुनकार असल्याने कीतुनामधील गायनाचे संस्कार, घरी 
आचण वचडलाबंरोबरच्या संचारात त्याचं्यावर लहानपणीच होणे साहचजक होते. त्यावळेी डोळ्यानंा झालेल्या 
अपघातामुळे, त्याचंी दृष्टी मदं झाली आचण त्या कारणाने पुढील इंग्रजी चशक्षणाचा चवचार त्यानंा सोडून 
द्यावा लागला. तथाचप चजच्या साधनेत दृष्टीला िारसे काम पडत नाही, अशा संगीतकलेकडे त्याचंा 
अगोदरपासूनच कल असल्याने त्यानंी चतच्याच अभ्यासाकडे लक्ष द्याव े असे चनचित करण्यात आले. 
पंचडतजीचा आवाज जात्याच गोड आचण मोहक होता. जवळच्याच चमरजेच्या ससं्थानाचधपतीच्या 
प्रोत्साहनाने आचण प्रत्यक्ष मदतीने त्यानंा बाळकृष्ट्णबुवा इचलकरंजीकर या ज्ये् सगंीतकारापाशी सुमारे 
नऊ वष े संगीताचे अध्ययन करता आले. त्या काळातील चरवाजाप्रमाणे आपल्या गुरुगृही इतरही कामे 
करावी लागत असताना त्यासाठीचा आचण प्रत्यक्ष चशक्षणाचा वळे वगळता, बाकीच्या चदवसात त्यानंी 
आपल्या आवाजावर आचण चमळत असलेल्या संगीतज्ञानावर मेहनत घेतली. चशवाय गुरंुची मजी संपादन 
करणे आचण त्याचा अनुग्रह कायमचा साभंाळणे याही गोष्टी त्या चशक्षणक्रमात अंतभूतु होत्या. तथाचप, याही 
काळात आपल्या या थोर गुरूचा, गवई म्हणून योलय मान राखला जात नाही ही गोष्ट त्याचं्या प्रत्ययाला 
तीव्रतेने आली होती. बाळकृष्ट्णबुवापंाशी अत्यतं चन्ेने संगीत चवद्या प्राप्त करून घेऊन चतच्यात, प्रत्यक्ष 
गायनाच्या मिैली करण्यापयंत पंचडत चवष्ट्णु चदगबंरानंी आपली प्रगती केली. 

 
बाळकृष्ट्णबुवाकंडून प्राप्त झालेल्या संगीताचा प्रकट आचवष्ट्कार स्वतंत्र रीतीने करण्याचा 

आत्मचवश्वास आल्यानंतर, चमरजेच्या पचरसरातूनच नव्हे तर महाराष्ट्राच्याही बाहेर पडून आपले आचण 
आपल्या कलेचे भचवतव्य पाहण्याचे पंचडतजींनी ठरचवले. १८९६ सालापासून पुढे सुमारे पाच वष े त्यानंी 
बडोदा, राजकोट, लवाल्हेर, मथुरा आचण चदल्ली या चठकाणी भ्रमण केले. मुक्काम केलेल्या चठकाणी आपले 
गायन पचरणामकारक रीतीने लोकानंा ऐकवनू, एक श्रे् कलाकार म्हणून त्यानंी लौचकक प्राप्त करून 
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घेतला. राजकोट येथे त्यानंी आपल्या गायनाचा जाहीर जलसा करून, तोपयंत चदवाणखान्यात वा 
दरबारातच होणाऱ्या संगीताच्या मिैलीला प्रथमच सावुजचनक स्वरूप चदले. लवाल्हेर या संगीताच्या 
आद्यपीठात, त्याच परंपरेचे गायन प्रभावी रीतीने तेथील रचसकानंा ऐकचवले. आठ मचहन्याचं्या मथुरेतील 
मुक्कामात, संगीताच्या आचवष्ट्काराला अनुकूल अशा वज्रभाषेचा त्यानंी अभ्यास केला. संगीतावरील संस्कृत 
वाङ मयाचे पचरशीलन केले आचण चशवाय हहदी भाषेत वकृ्तत्व करण्यासाठी काही पाठही घेतले. या 
सुमारास, संगीताची स्वरचलपी चनमाण करण्याचे प्रयत्नही त्यानंी आरंचभले. जालंदर येथे हचरवल्लभ 
स्वामींच्या पुण्यचतथीचनचमत्त होणाऱ्या संगीत समारोहात, त्यानंी आपल्या लवाल्हेर गायकीने रचसकानंा 
स्स्तचमत केले. एक श्रे् गायक म्हणून त्यानंा पजंाब प्रातंात चमळालेल्या लोकचप्रयतेमुळे त्यानंी पढेु 
अंचगकारलेल्या कायाला यश लाभण्यास मदत झाली. संगीताची सद्यस्स्थती आचण त्याचे भचवतव्य 
याबद्दलची हचता त्या काळात त्याचं्या मनात प्रबळ होऊन राचहली होती. 

 
संगीतातील कलावतंानंा जनतेकडून उचचत असा मान चदला जात नाही, हकबहुना त्याचं्या कलेची 

योलय ती दखलसुद्धा चतच्याकडून घेतली जात नाही असा अनुभव त्यानंा एक गायक म्हणून आतापयंत 
आला होता. जनतेमधील संगीत चशक्षणाचा अभाव आचण त्याही बाबतीत कलावतंाचंी व्यसनाधीनता, 
लहरीपणा आचण चवद्यादानामधील कंुजुषपणा, या गोष्टी अशा पचरस्स्थतीला जबाबदार आहेत, हे त्याचं्या 
ध्यानात आले होते. लोकव्यवहारापासून या कलावतंाचंी िारकत झालेली त्यानंा चदसून येत होती. चशवाय 
संगीत चवषयाची शास्त्रीय चचा अशा कलावतंानंा चनचषद्ध वाटत असल्याची त्यानंा माचहती होती. संगीताचा 
रचसकवगहुी अत्यंत मयाचदत होता. चमळणाऱ्या आनंदात इतरानंा सहभागी करून घ्याव ेअशी जाणीव या 
वगाला झालेली नव्हती. पयायाने कलावतं आचण रचसक त्याचप्रमाणे रचसक आचण समाज याचं्यामधील 
अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न िारसा कोणाकडून झालेला त्यानंा चदसून आला नाही. 

 
या पचरस्स्थतीचा चवचार करून पचंडत चवष्ट्णु चदगंबरानंी आपल्या पुढील कायाची रूपरेषा चनचित 

केली. जनतेमध्ये संगीतकलेचवषयी आस्था चनमाण झाली पाचहजे, या कलेला समाजामध्ये चतचे प्रचत्चेे 
स्थान चमळावयास हव,े संगीत लोकाचभमुख होणे जरुरीचे आहे, त्याकचरता कलावतंानंी आपले चाचरत्र्य 
चनमुळ ठेवनू औदायाने संगीताचे चशक्षण देण्याची गरज आहे, अशा चवस्तृत प्रमाणात चशक्षण देण्याची योजना 
अमलात आणताना संगीत हे लेखनपद्धतीत उतरले पाचहजे, चशक्षणक्रम आखला जाऊन परीक्षापद्धतीचा 
अवलंब व्हावयाला हवा आचण या सवु कल्पना आत्मसात करून चशक्षण देणारा चशक्षकवग ुचनमाण करण्याची 
आवश्यकता आहे, त्याचबरोबर अशा हालचालींना पुरेसा वाव चमळण्याकचरता, समाजातील धुरीणाकंडून 
सहकायुही चमळचवण्याची गरज आहे. संगीताच्या प्रसारासाठी असे चवचवध चदशनेे मागकु्रमण करताना 
पंचडतजींनी इतर कलावतंाचं्या सहकायाची मात्र वाट पाचहली नाही. 

 
आपल्या वरील उचद्दष्टानंा अनुसरून पचंडतजींनी लाहोर येथे ५ मे १९०१ रोजी गाधंवु महाचवद्यालय 

या संगीताच्या चशक्षणसंस्थेची स्थापना स्वतःच्या हहमतीवर केली आचण चतचा उद घाटनसमारंभ त्यानंी 
पंजाब हायकोटाचे ज्ये् न्यायाधीश सर पी.सी. चतजी याचं्या हस्ते थाटाने घडवनू आणला. संस्थेचा 
कारभार हा केवळ लोकाचं्या आश्रयावर चालावा आचण संगीताचे चशक्षण चवस्तृत प्रमाणावर आचण तेही 
पद्धतशीर रीतीने अमलात आणाव े हा त्याचंा प्रमुख हेतू होता. त्याकचरता चवद्यार्थयांकडून चमळणारी िी, 
धचनकाकंडून लाभणाऱ्या देणलया आचण चवशषेतः स्वतःच्या संगीताच्या कायकु्रमाचें उत्पन्न यावंरच 
चवद्यालयाचा चनवाह चालचवण्याचा त्यानंी संकल्प केला. चवद्यार्थयांच्या संख्येवर िीचे उत्पन्न अवलंबनू 
असल्याने आचण धचनकाचंा अनुग्रह ही चनत्याची बाब नसल्याकारणाने आपल्या संगीताचे चनरचनराळ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

चठकाणी कायुक्रम करून त्यानंा संस्थेच्या जमाखचातील तूट भरून काढावी लागत असे. तथाचप अशा 
अडचणींना तोंड देण्याची पढेु त्यानंी आपल्याला सवयच लावनू ठेवली असावी. चवद्यालयात संगीताचे जे 
चशक्षण द्यावयाचे त्याचा आशय आचण क्रम ठरचवण्याची त्यापुढची चनकडीची गरज होती. त्याकचरता संबचंधत 
असे संगीत वाङ मय उपलब्ध असावयास हव ेहोते, तसेच चशकचवण्याचे संगीत हे लेखनपद्धतीत उतरलेले 
असणे जरूर होते. या बाबतीत त्यानंा साहाय्यभतू होतील अशी कोणतीच साधने हाताशी न आल्याने त्याचंी 
चनर्ममती त्यानंा स्वतःच करावी लागली. वगेवगेळ्या रागामंधील चचजा त्यानंी स्वतःच योचजलेल्या 
स्वरचलपीत बद्ध केल्या. खानदानी चचजाचें शृगंाचरक स्वरूप घरंदाज कुटंुबातूंन आलेल्या चवद्यार्थयांना 
मानवणार नाही असे अंदाजून, भजनानंा आचण भचक्तगीतानंा रागदारीत चाली लावल्या. आचण अशा गीताचंी 
स्वरचलपीसह क्रचमक पुस्तके त्यानंी तयार केली. चवद्यालयाच्या सुमारे चोवीस वषाच्या हयातीत अशा 
पुस्तकाचंी संख्या साठाच्या वर गेली. मिैलीत उपयुक्त ठरणाऱ्या रागदारीतील चचजाचंाही त्याचं्या 
सचवस्तर गायकीसह, त्याचं्यातं पुढे समावशे झाला. अशा क्रचमक पुस्तकाचं्या छपाईच्या आचण प्रकाशनाच्या 
कामाकचरता त्यानंी चवद्यालयामािुत एक छापखानाही सुरू केला. एवढेच नाही, तर लोहार येथे पचहली 
आठ वष ेसंस्थेचे कायु चालू असताना, ‘संगीतामृत प्रवाह’ हे हहदी भाषेमधील माचसकही चनयमाने प्रकाचशत 
केले. संगीत चवषयावरील काही लेख आचण चशवाय स्वरचलपीसह देशभक्तीपर गीते याचंा त्यात समावशे 
केला जात असे. 

 
संगीताचे चवद्यालय चालचवण्यासाठी दुसरी चततकीच महत्त्वाची गरज पंचडतजींना जाणवली ती 

म्हणजे, अमलात आणावयाच्या चशक्षणक्रमानुसार, संगीताचे चशक्षण देणारा चशक्षकवग ु लाभण्याची. या 
बाबतीत बाहेरच्या कलाकाराचंा दृचष्टकोन त्या काळच्या पचरस्स्थतीनुसार पंचडतजींच्या उचद्दष्टाशंी जुळणारा 
नव्हता. आपण चशकचवलेल्या चवद्यार्थयांमधूनच असे चशक्षक चनमाण केल्यास ती गोष्ट अचभजात 
संगीताचवषयीचा आपला दृचष्टकोन आचण त्याचा प्रसार आचण चशक्षण याबंद्दलच्या आपल्या कल्पना यानंा 
उपकारक होऊ शकेल, असा चवचार त्यानंा सुचला. आपल्या चवद्यार्थयाना लावलेली चशस्त आचण चदलेली 
सगंीताची चशकवण ही उपयुक्त ठरून तीमधून संगीताच्या प्रचाराला आचण चशक्षणाला वाहून घेणारे चन्ावान 
चशक्षक चनमाण करता आले तर संगीताबाबत आपण जी ध्येये अंचगकाचरली ती साध्य होणे सुकर होईल, 
अशी त्याचंी अपेक्षा होती. कदाचचत आपल्या काळच्या चििन चमशनच्या कायपुद्धतीवरून त्यानंा या कल्पना 
सुचल्या असाव्यात. संगीताचे आपण स्वीकृत केलेले कायु यशस्वी होण्याकचरता पंचडतजींनी स्वतः अशा 
चमशनरी वृत्तीचा अवलंब केला आचण आपल्या चवद्यालयातून स्वतःच्या देखरेखीखाली अशा प्रचारकाचंा एक 
संचच चनमाण केला. त्यामधून काहींनी यशस्वी संगीतचशक्षक म्हणनू, थोड्ानंी संघटक म्हणनू आचण 
इतरानंी गायक म्हणून पुढे लौचकक संपादन केला. प्रभावी गायक अशी नंतर कीती चमळचवणारे पंचडत 
ओंकारनाथ ठाकूर चवनायकराव पटवधुन, नारायणराव आचण शकंरराव व्यास, वामनराव पाध्ये, शकंरराव 
पाठक, बाबूराव गोखले, यासंारख्याचंा त्याचं्या अशा प्रथमच्या चशष्ट्यातं समावशे झाला होता. चवद्यालयाचा 
लौचकक वाढत असताना त्यातूनच चनमाण झालेल्या संगीतचशक्षकानंा इतर चशक्षणससं्थाकंडून मागणी येत 
गेली. त्यानुसार तसेच इतर चठकाणच्या शाखाचं्या सचंालनाकचरता संगीतात प्रवीण त्याचबरोबर, तेथील 
कारभार व्यवस्स्थत आचण प्रगचतपर चालवतील अशा सहकाऱ्याचंी त्यानंी योजना केली. डॉ. ॲनी बेंझट 
याचं्या चनमंत्रणावरून, पचंडत श्रीकृष्ट्ण हेलेकर याचंी बनारस हहदू कॉलेजकडे त्यानंी रवानगी केली. पचंडत 
व्ही. ए. कशाळकर या दुसऱ्या चशक्षकानंा त्यानंी अलाहाबाद येथील कायस्थ पाठशाळा चडग्री कॉलेजमध्ये 
प्राध्यापक म्हणून पाठचवले. त्या चठकाणी कशाळकरानंी पुढे प्रयाग संगीत सचमती ही संस्था स्थापन करून 
ती नावारूपाला आणली. आपले आणखी एक चशष्ट्य पंचडत नारायणराव खरे यानंा महात्मा गाधंींच्या 
इच्छेनुसार त्याचं्या साबरमती आश्रमातील संगीत चवभागाचे प्रमुख म्हणनू रवाना केले. त्या चठकाणी 



 

 

अनुक्रमणिका 

आळचवल्या जाणाऱ्या भजनातं आचण भचक्तगीतातं नारायणराव खऱ्यानंी रागदारीचे संगीत प्रचवष्ट केले. 
संगीताला लोकमान्यता प्राप्त होण्याकचरता अशा चशक्षकाचं्या वा प्रचारकाचं्या ठायी चनव्युसनीपणा, आजुव, 
चशस्त, वक्तशीरपणा, स्वाचभमान आचण चन्ा असण्याबद्दल त्यानंी चवद्यालयाच्या चशक्षणक्रमाबरोबरच 
अखेरपयंत आग्रह धरला. एक गायक म्हणून समाजात सन्माचनत होण्याकचरता अशा पर्थयाचंी 
अंमलबजावणी स्वतःपासून करून, पचंडतजींनी इतरानंा उदाहरण घालून चदले. 

 
सन १९०१ ते १९०८ पयंतच्या सुमारे आठ वषांच्या काळात गाधंवु महाचवद्यालयाचे लाहोर येथील 

कायु प्रगत होत गेले. चमळत असलेले यश पाहून आचण सगंीतचवषयक अशा आपल्या हालचालींना सुसूत्रता 
आचण स्थायी स्वरूप याव े या उदे्दशाने पचंडतजींनी चवद्यालयाची मंुबई येथे शाखा स्थापन केली. चतचे 
उद घाटन शकंराचायु डॉ. कुतुकोटी याचं्या आशीवादाने करण्यात आले. चवद्यालयात येणाऱ्या चवद्यार्थयांची 
वाढती संख्या, आचण तीनुसार कारभाराचा वाढत जाणारा व्याप यामुंळे या शाखेचे त्यानंी पुढे कें द्रात 
रूपातंर केले. पंचडतजींचे व्यचक्तमत्व, त्याचें संगीतावरील प्रभतु्व आचण समाजाच्या इतर के्षत्रांतील 
नामवतंाचंा सहकार यामुंळे चवद्यार्थयांची संख्या वाढत जाऊन ती ५०० पयंत पोहोचली. मंुबईसारख्या 
शहरामधील चवचवध पंथाचं्या लोकाचंाही समावशे त्याचं्यात होता. यावळेी चवद्यालयाच्या चशक्षणात त्यानंी 
आणखी काही इष्ट बदल घडवनू आणले. संगीत हे चस्त्रयानंा चनचषद्ध मानणाऱ्या परंपरेचा त्यानंी प्रथमच भगं 
केला. असे चशक्षण देण्याकचरता त्यानंी आपली पत्नी आचण दोन पतुण्या याचं्यापासून सुरुवात केली आचण 
कुलीन चस्त्रयानंा संगीत के्षत्रातंील प्रवशे मोकळा करून चदला. चनरचनराळ्या वाद्याचं्या वादनाच्या चशक्षणाची 
व्यवस्था त्यानंी चवद्यालयात केली. अशा वाद्याचं्या दुरुस्तीकचरता आचण ती तयार करण्याकचरता त्यानंी एक 
वगेळे दालन उघडले. आपल्याच चवद्यार्थयांना त्या कामाचे चशक्षण चदले. त्यातून पुढे त्याचंी Musical 
Instruments Supplying Company चनमाण झाली. लाहोरमधून छापखाना आचण प्रकाशन चवभाग मंुबईत 
आणून, संगीतावरील इतर पुस्तकाबंरोबर ‘गाधंवु महा-चवद्यालय’ ह्या मराठी माचसकाचे प्रकाशन त्यानंी 
आरंभले. 

 
चवद्यार्थयाना संगीतात पारंगत करण्याकचरता पंचडतजींनी चवद्यालयाचा एकूण नऊ वषांचा 

चशक्षणक्रम चनचित केला. त्याच्या पचहल्या चार वषांच्या चवभागाला ‘संगीत प्रवचेशका’ असे नाव असून पुढील 
पाच वषांनंतर चवद्याथी ‘संगीत प्रवीण’ म्हणून संबोचधला जावयाचा. या चशक्षणक्रमातून आचण त्यानुसार 
घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षामंधून उत्तीण ु होणाऱ्या आपल्या चवद्यार्थयांना पदवीदान करण्याची कल्पना 
पंचडतजींनी प्रथमच प्रत्यक्षात आणली. त्यासाठी त्यानंी चवद्यालयात भव्य प्रमाणावर समारंभ आयोचजत 
केले. असा पचहला पदवीदान समारंभ १९११ साली मंुबई इलाख्याचे गव्हनुर लॉडु चसडनहॅम याचं्या हस्ते 
करण्यात आला. पढुचे तीन समारंभ गव्हनुर लॉडु चवहललडन, सर महमंद युसि सौदागर आचण गव्हनुर 
लॉडु लॉईड याचं्याकरवी अनुक्रमे १९१५, १९१९ आचण १९२१ साली साजरे झाले. आपल्या चवद्यालयात 
स्वतंत्र रीतीने संगीत पचरषदा भरचवण्याची पे्ररणा पचंडतजींना, पचंडत भातखंडे यानंी १९१६ साली बडोद्यास 
आयोचजत केलेल्या पचरषदेमुळे चमळाली. बडोद्याच्या पचरषदेत त्यानंी स्वरचलपीवर एक प्रबंधही वाचला 
होता. तथाचप, त्या पचरषदेत संगीत कलावतंानंा चदले गेलेले दुय्यम स्थान त्यानंा पसंत पडले नाही. 
पंचडतजींनी स्वतः पुरस्काचरलेली संगीत पचरषद १९१८ साली बचॅरस्टर एम. आर. जयकर याचं्या 
अध्यक्षतेखाली झाली. या पचरषदेला त्याचें गुरू बाळकृष्ट्णबुवा, रचहमतखाँ, चवलायत हुसेनखाँ यासंारखे 
कलावतं उपस्स्थत असून, त्याचं्या गायनाचे कायुक्रमही ह्या चठकाणी झाले. अशा प्रकारच्या चार संगीत 
पचरषदा पुढे पंचडतजींनी भरचवल्या. त्यापंैकी एकीचे अध्यक्षस्थान बाळकृष्ट्णबुवानंी स्वीकारले होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सन १९०८ पासून १९२४ पयंतच्या गाधंवु महाचवद्यालयाच्या मंुबईमधील जीवनक्रमातील पचहली 
काही वष ेअत्यंत उत्कषाची ठरली आचण त्याच्या कारभाराला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. चवद्यालयाचे कें द्र 
मंुबईत स्थापन झाल्यापासून त्याच्या चवस्तार पावणाऱ्या कायाला पुरेशी, साजेशी आचण चशवाय त्याच्या 
मालकीची इमारत असावी, हा पचंडतजींच्या संगीतचवषयक हालचालीतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग 
होता. त्याकचरता लागणारे धन त्यानंी आपल्या गायनाच्या आचण संगीत प्रवचनाचं्या कायुक्रमातूंन तथाचप 
मुख्यतः कजुरूपाने उभे केले. आचण संगीताचे चशक्षण देणाऱ्या या संस्थेची चतच्या मालकीची प्रशस्त इमारत 
मंुबईसारख्या शहरात चसद्ध केली. यामुळे त्याचं्या एका आकाकें्षला सामाधानही लाभले. आपल्या 
देखरेखीखाली आचण खचाने, चवद्यार्थयांना साभंाळून, त्याचं्यामधून गायक वा चशक्षक चनमाण करण्याचे त्याचें 
आणखी एक उचद्दष्ट होते. त्याकचरता त्या इमारतीला जोडून त्यानंी अशा चवद्यार्थयांसाठी एक चनवासस्थान 
पुढे बाधंले. पचंडतजींना आपल्या उमेदीच्या काळात, दूरच्या चनरचनराळ्या चठकाणी दौरे करून गायनाच्या 
वा प्रवचनाच्या कायुक्रमातूंन, या इमारतीच्या कजुिेडीकचरता द्रव्यचनधी गोळा करता आला. तथाचप 
चवद्यालयाच्या सवु बाबतीत जबाबदार असलेल्या पंचडतजींच्या उतारवयात मात्र अशा कजाचे आचण त्याच्या 
व्याजाचे ओझे अवजड होऊन बसले. चहतहचतक म्हणूनही इतरानंी चदलेला सल्ला पचंडतजींनी मानला 
असता तर मालकीची व्यवस्था वगेळ्या रीतीने होऊनही संगीताच्या चशक्षणाकचरता ही इमारत चशल्लक 
राचहली असतीही. तथाचप अशा िेरबदलामुळे आपल्या कल्पनेप्रमाणे करावयाच्या संगीताच्या कायात 
आडकाठी येण्याचा संभव त्यानंा चदसला असावा. पचंडतजींनी स्वतःचाच चवचार श्रे्  मानला. कजाच्या 
ओझ्याखाली इमारतीचे भचवतव्य शकंास्पद होऊ लागले, तसे ते वाचचवण्यासाठी, पचंडतजींच्या कष्टांना, 
काळजीला, गायनाच्या कायकु्रमानंा, त्यासाठीच्या दौऱ्यानंा सीमा राचहली नाही. अखेरीला १९२४ साली या 
इमारतीचा ताबा धनकोंनी पंचडतजींच्या गैरहजेरीतच घेऊन चतचा चललाव करून टाकला. पंचडतजींच्या 
अचवरत अशा संगीतकायचुन्ेचा, चशक्षणदानातील कल्पकतेचा आचण महत्त्वाकांके्षचा, द्रव्याच्या अभावाने 
बळी घेतला. या बाबतीत असेही झाले असाव े की, त्यानंी आपल्या साधनसामग्रीची आचण लोकाकंडून 
चमळाणाऱ्या सहकायाची मयादा, चमळत गेलेल्या यशामुळे दुलुचक्षली हकवा संगीताच्या भचवतव्याचवषयीच्या 
त्याचं्या पे्ररणानंी अकाली िारच पढुची धाव घेतली. प्रत्यक्षात होऊन गेले ते मात्र असे की, गाधंवु 
महाचवद्यालय या संगीताचे चवस्तृत प्रमाणावर चशक्षण देणाऱ्या, चन्ावान संगीत चशक्षकाचें चनधान झालेल्या, 
संगीताच्या उज्ज्वल भचवतव्याकडे नजर देणाऱ्या आचण केवळ लोकाश्रयावर चभस्त ठेवणाऱ्या एकमेव 
संस्थेचा कारभार एकदम स्थचगत झाला. इतका की, नंतर केलेल्या त्याचं्या प्रयत्नातूंनही चतला अगोदरचे 
स्वरूप प्राप्त झाले नाही. या घटनेचा आघात पंचडतजींना व्यचक्तशः तीव्रतेने जाणवला. त्यानंी या नंतरचे 
उवुचरत जीवन जवळजवळ चवरक्त अवस्थेत व्यतीत केले. परमेश्वराची भक्ती हा त्याचंा स्वभाव होता. 
कीतुनाच्या द्वारे प्रकट होणारे संस्कार त्याचं्यावर लहान वयातच झाले होते. संत तुळशीदासाचे ‘रामायण’ 
हा त्याचंा आवडता गं्रथ होता. त्याचे मनन करीत रामभक्तीत ते पूणुपणे रंगून जात. त्यानंी संगीतावर जी 
पुस्तके चलचहली त्यातंही तुळशीदास आचण सूरदास याचं्या कवनाचंा समावशे केलेला आहे. संगीताचा 
पुनरुद्धार करण्याकचरता त्यानंी केलेले पराका्चेे प्रयत्न, त्यातं आलेल्या असंख्य अडचणी आचण संसारात 
आलेले दुःखकारक अनुभव याचंा त्याचं्या मनावर साकल्याने झालेला पचरणामही त्याचं्या अशा चवरक्त 
जीवनाच्या पाठीमागे असावा. पंचडतजी २१ ऑगस्ट १९३१ रोजी चमरज येथे मृत्यू पावले. 

 
आपल्या वाट्याला आलेल्या उण्यापऱु्या साठ वषांच्या काळात संगीतचवषयक नाना प्रकारच्या 

हालचालींना पंडीतजींनी सुरुवात करून चदली. त्यामधील काहींना यश प्राप्त झाल्याचे त्यानंी स्वतः पाचहले, 
तर इतराचं्या पाठीमागे त्यानंी चदलेल्या पे्ररणा पढुील चपढीला प्रयत्नासाठी उदु्यक्त करणाऱ्या ठरल्या. 
त्यातूनही त्याचंी अचधक महत्त्वाची कतुबगारी म्हणजे आपल्या उचद्दष्टानुसार पुढे कायु करणाऱ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

सागंीचतकाचंी, संगीत चशक्षकाचंी आचण पचरणामी गायक कलावतंाचंी एक माचलकाच त्यानंी समाजाला 
प्रदान केली. परदेशातही हहदुस्थानी संगीताचा लौचकक वाढचवणारे संगीचतक पचंडत ओंकारनाथ, आपल्या 
गायनाने आचण वकृ्तत्वाने सगंीताचवषयी सवुत्र कुतूहल आचण आकषणु चनमाण करणारे पचंडत चवनायकराव 
पटवधनु, प्रभावी गायकीने रचसकता वृहद्धगत करणारे व्यासबंधू, याचशवाय संगीतामधील इतर घराण्याचंी 
गायकी आत्मसात करून चतची चचचकत्सा आचण त्या त्या घराण्यातील थोर कलावतंाचंी चचरते्र अत्यतं 
सोपया भाषेत कथन करणारे चप्रस्न्सपॉल देवधर यासंारख्या त्याचं्या सवु चशष्ट्यानंी पंचडतजींना अचभपे्रत 
असलेले, संगीताची अचभरुची जनमानसात चनमाण करण्याचे, त्याचे चशक्षण देण्याचे, त्याचवषयीचे गैरसमज 
काढून टाकण्याचे म्हणजे संगीताच्या रचसकतेची, जाणकारीची कक्षा चवस्तृत करण्याचे कायु चन्नेे पढेु 
चालू ठेवले. ‘गाधंवु महाचवद्यालय मंडळ’ या पचंडतजींच्या नंतर संघचटत झालेल्या संस्थेतिे ‘संगीत 
कलाचवहार’ हे चनयतकाचलक गेली सुमारे पचंवीस वष ेअव्याहतपणे प्रकाचशत करून, देवधरानंी आपल्या 
नेतृत्वाने, संगीतावरील शास्त्रीय चवचारचवचनमयाला आचण साचहस्त्यक पद्धतीच्या रसग्रहणाला पे्ररणा चदली. 
पंचडतजीचे एकुलते एक चचरंजीव पचंडत डी. व्ही. पलुस्कर यानंी तर आपल्या लहान वयात या कलेमध्ये 
शीघ्र रीतीने प्रगती करून रचसकाकंडून कौतुक आचण गौरव संपादन केला. चनमुळ आचण आशयपूण ु
गायकी, अभ्यासाचा हव्यास आचण चाचरत्र्यसंपन्नता या गुणामुंळे हा तरुण गायक आपल्या वचडलानंी 
रचसकामंध्ये चनमाण केलेल्या अपेक्षा पूणु करील असा भरवसा वाटत होता. दुदैवाने, हा उमेदीचा आचण 
प्रसन्न गायकीचा उद गाता १९५५ साली अकाली चनधन पावला. 

 
त्या वळेच्या प्रचचलत शासनाकडून आर्मथक साहाय्य चमळत नसतानासुद्धा, संगीत चशक्षणाकचरता 

सुरुवातीपासून चवद्यापीठाच्या दजापयंत, एखादी संस्था केवळ लोकाचं्या आश्रयाने उभारून आचण चालवून 
दाखचवण्याचा पंचडतजींचा चहय्या इतरानंा मागदुशकु ठरण्याच्या योलयतेचा होता. संगीत चशक्षणाच्या 
पूवापार आचण कालचवसंगत पद्धतीत बदल घडवनू आणून, त्यानंी नवीन जमान्यातील चजज्ञासूंची सोय 
पाचहली. आताचा चवद्याथी चशक्षण सपेंपयंत, एकसारखा सदासवकुाळ हाताशी लागणार नाही. एरवीची 
आपली कामे त्याच्याकडून होणार नाहीत, त्याला सोचयस्कर असणाऱ्या वळेेतच चशक्षण चदले पाचहजे. 
त्याची ठराचवक िी तो देईलच. एकाच रागात वषानुवष े गंुतवनू त्याचा आवाज तयार करणे, त्यात 
सुरेलपणा आणणे, चचजाचंी चवचवध वळणे अंगवळणी पाडणे, यासारख्या अभ्यासक्रमाला बदलत 
चाललेल्या समाजात िारसे स्थान राहणार नाही. चवद्याथी इतर चठकाणी दुसरे काही चशकत असेल वा 
व्यवसाय करीत असेल, कदाचचत इतर चवषयातं तो स्वतःही चशक्षक असण्याचा संभव आहे, अशा 
बदललेल्या पचरस्स्थतीला अनुसरून संगीताचा चशक्षणक्रम यशस्वी करून दाखचवणे, हे पचंडतजींचे एक 
महत्त्वाचे सामाचजक कतुृत्व म्हणून मानले जाईल. संगीताचा आचवष्ट्कार जनसामान्याकंचरता आचण त्याचे 
चशक्षण अचधकाचधक स्त्री-पुरुषाचं्यासाठी, असे उचद्दष्ट साध्य व्हाव े म्हणून त्यानंी जमतील तेवढ्या सुचवधा, 
सोयी आचण कायुक्रम प्रवर्मतत केले. एकट्या माणसाने आपली कुवत आचण कल्पकता शक्य चततकी 
धंुडाळून मयाचदत आयुष्ट्यात जेवढे काही करणे शक्य होते ते पंचडतजींनी करून दाखचवले. महाराष्ट्रातील 
पचहल्या दहा कतुबगार व्यक्तींच्या माचलकेत पचंडतजींचा इचतहासाचायु राजवाडे यानंी जो समावशे केला तो 
या कारणाने उचचतच ठरतो. 

 
संगीताच्या चवद्यार्थयांची वाढती संख्या, पूवीच्या चवद्यार्थयांमधून प्रवीण ठरेलेले नवीन चशक्षक आचण 

त्यानंा जुळवनू घेणारा चशक्षणक्रम यामंधून चनमाण होणारे संगीताचे नवीन माहीतगार, यानंा कलेचवषयीची 
नेमकी जाण झालेली नसते, असा आके्षप अजूनही घेतला जातो. चदवाणखान्यात होणाऱ्या जुन्या काळच्या 
मिैलीची अलीकडील प्रचंड अशा संगीत समारोहाशी तुलना करावी तर त्या मिैलींची आठवण ठेवणारी 
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चपढीही, नाहीशी होत चालली आहे. श्रोत्याचं्या प्रचंड सखं्येपुढे आचवष्ट्कार केला जात असताना संगीताच्या 
अचभजात स्वरूपात िरक पडत चालल्याचेही चदसून येऊ लागले आहे. चभन्न प्रकारच्या रुचींचे समाराधन 
हा उदे्दशही या चठकाणी साधला जात असावा. याचा अथु असा की, कलेची उचद्दष्टे, चतची साधना, 
आचवष्ट्कार आचण रसग्रहण याचं्यात लोकाचभमुखता हा एक नवीन चवषय जागा चमळव ू पाहात आहे. या 
कारणाने संगीताच्या आचवष्ट्कारकायात काही अवातंर बाबींचा चशरकाव होऊन त्याची उंची आचण दजा यातं 
काहीसा उतार होणे अपचरहायु आहे. समाजातील सवु थरातंील व्यक्तींना साक्षर आचण पुढे चशचक्षत 
करण्याच्या अट्टाहासामुळे, एकूण चशक्षणाचा दजाच खालावत आहे, अशी तक्रार सामाचजक उत्क्रातंीच्या 
संचधकालात इतरत्रही ऐकली जाते. तथाचप संगीत वा इतर कला अगर चवद्या या समाजजीवनाचे एक अंग 
बनून जी संस्कृती म्हणनू ओळखली जाणे आजच्या लोकशाही जमान्याला अचभपे्रत आहे, चतच्यासाठी अशा 
चशक्षणक्रमाने, कलावतं चनमाण होत नाहीत, अशा चववचंनेची घाई करणे उपयोगी ठरणार नाही. हकबहुना 
संगीत आचण इतर कला याचेंही चशक्षण सावुचत्रक झाल्यानंतर तशा सामाचजक अवस्थेतून चनमाण होणारे 
संगीत चशक्षक, कलावतं, रचसक आचण समीक्षक याचं्यात आज न चदसणारा एकसूत्रीपणा हमखास आढळून 
येईल. तोपयंत संगीतासारख्या कलाचवषयात प्रत्यही चनमाण होणाऱ्या समस्याचें स्वागत करण्याखेरीज 
इलाज चदसत नाही. 
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१३. राजनाट्यसंगीत 
 

गेल्यासुमारे शभंर वषांच्या अवधीत महाराष्ट्रातील संगीत रचसकानंी अचभजात संगीताचा आस्वाद, 
मिैली, जलसे आचण अलीकडील संगीत समारोह यामंधून स्वतंत्र रीतीने घेतला. केवळ संगीताचा 
आचवष्ट्कार आचण त्याचे ग्रहण हेच हेतू अशा चठकाणी बाळचगले जात होते. तथाचप या संगीताने, 
नाट्यकलेच्या पचरपोषासाठी साहाय्य देऊन आपल्या आचवष्ट्काराकचरता रंगभमूी ही आणखी एक नवीन 
जागा चनवडली. त्या जागेत पुढे आपले वचुस्व प्रस्थाचपत केले आचण आचवष्ट्काराची एक अचभनव पद्धती 
चसद्ध केली. संगीताच्या आधाराने नाट्यकलेचा उत्कष ुव्हावा आचण चतचा पचरणाम अचधक आकषकु आचण 
स्स्थर राहावा हे हेतू साधले गेले नसतीलही. परंतु रंगभमूीच्या माध्यमातून संगीताने आपल्या रचसकतेचे के्षत्र 
मात्र चवस्तृत केले. त्याचबरोबर चतच्यात अचभजाततेचवषयी चववके चनमाण केला. या घटनाचंी दखल 
घेतल्याखेरीज महाराष्ट्रातील संगीताला लाभलेल्या आणखी एका वगेळ्या पचरमाणाचा खुलासा होणार 
नाही. 

 
मराठी रंगभमूीवरील नाट्याच्या इचतहासाकचरता हाच सुमारे १०० वषांचा काळ चवशषेतः चवचारात 

घेतला गेला आचण त्याचे चववरण करताना नाट्यलेखन, नाट्यप्रयोग आचण रचसकता याचं्यातं होत गेलेल्या 
चवचवध अवस्थातंरातूंन संगीताने आपले वचुस्व कायम राखले आचण नाट्यकलेच्या उत्कषाचा हेतू चविल 
केला असे चनष्ट्कष ुकाढण्यात आले. नाट्याचा रंगभमूीवरील प्रयोग यशस्वी आचण अचधक आकषकु व्हावा 
म्हणून संगीतकलेचा आधार घ्यावयाचा ही कल्पना केवळ प्रयोगापुरती न वापरता चतचे जाहीर चनवदेन 
व्हाव े आचण संगीताचा रचसक समाजही पे्रक्षक म्हणून रंगभमूीकडे आकर्मषला जावा अशा हेतूने, अनेक 
नाट्यससं्थानंी आपल्या नावात ‘संगीत’ या शब्दाचा अंतभाव केला. पुढे गद्यनाट्य आचण संगीत नाटक अशी 
नाट्यलेखनात चवभागणी झाली आचण संगीतमय नाटके प्रयोचगत करून या ‘संगीत’ नाटक मंडळ्यानंी 
गद्यनाटकाचें काम इतर ससं्थावंर सोपचवले. संगीताच्या चवकसनाच्या दृष्टीने पाहाताना मात्र रंगभमूीवर 
सुरुवातीला प्राथचमक आचण शब्दचनचवष्ट, पुढे लचलत व अखेरीला रागदारीचे ख्याल संगीत प्रभावी ठरून, 
त्याला प्रचत्ाही प्राप्त झाली असे आढळून येऊ लागले. म्हणजे ज्याला नाट्यसंगीत म्हणून मानले गेले 
आचण ज्याच्याकरवी नाटकामंधील संवादानंा, प्रसंगानंा, आचण एकूण कथानकाला प्रगमनशीलता लाभावी 
अशा अपेक्षा केल्या ते नाट्यसंगीत, नाट्यापेक्षा अचधक महत्त्वाचे ठरून गेले. इतकेच नाही तर, संगीताच्या 
मिैलीतही त्याला ख्यालगायनाच्या मागोमाग मानाची जागा चमळाली. 

 
असे नाट्यसंगीत मराठी रंगभमूीवर १८८० मध्ये प्रथम अवतरले. बलवतं पाडुंरंग ऊिु अण्णासाहेब 

चकलोस्कर [बळवतं पाडुंरंग चकलोस्कर, जन्म ३१ माच ु १८४३, मृत्य ू २ नोव्हेंबर १८८५.] यानंी चकलोस्कर संगीत नाटक 
मंडळीची स्थापना करून तारीख ३१ ऑक्टोबर १८८० रोजी आपल्या ‘शाकंुतल’ या संगीत नाटकाचा 
पचहला प्रयोग केला. हे नाटक अथातच काचलदासाच्या ‘अचभज्ञान शाकंुतलम्’ या नाट्यकृतीचा मराठी 
अनुवाद होता. तथाचप या नाटकाची मराठीत प्रचतकृती चनमाण करताना, पे्रक्षकानंा सहज आकलन होईल, 
अशी संवादाची भाषा आचण त्याहीपेक्षा या संवादानंाच नव्हे तर नाटकातील घटनानंा आचण 
संचवधानकालाही अनुकूल राहावी अशी पद्यरचना त्यानंी केली. अशा पद्याचें गायन ही रंगभमूीवरील 
नाट्यसंगीताची सुरुवात होती. प्राथचमक स्वरूपाच्या या संगीतासाठी योजलेल्या चाली, साकी, हदडी 
यासंारख्या कचवताचं्या वृत्ताबरहुकूम, काही लावणीचा ढंग असलेल्या, इतर काही भजनातूंन आचण 
स्त्रीगीतातूंन घेतलेल्या आचण बाकीच्या थोड्ा कनाटकी आचण रागदारीच्या अशा उपयोगात आचणल्या 
गेल्या. या संगीतप्रकाराचं्या योजनेत नाटकातील संवादातं व्यत्यय न येता उलट त्यातं गचतमानता यावी 
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असा उदे्दश ठेवल्याने, त्याचं्या गायनाला थोडा वळे देण्यात आला, तसेच, त्या पदाचं्या स्वरूपामुळेही 
त्यातंील गायकीच्या चवस्तारावर मयादा पडली. पदाचंी संख्या २०० इतकी गैरवाजवी वाटण्यासारखी 
असली तरी अश पदामंधूनही संवाद पुढे होतच राचहल्याने त्याचें मयाचदत गायन हे सवंादाशंी संललन असा 
त्याचंा एक भाग म्हणून मानले गेले. चशवाय नाटकातील उदे्दशाला अनुसरून या गीताचें साचहस्त्यक तसेच 
गेय मूल्यही घसरू नये अशी काळजी घेतली गेली. यामुळे कीतुने वा भजनातंील चाली वापरूनही त्यामंधून 
त्याचं्या घोषाला वाव चमळाला नाही. लावणी ढंगाने तमाशातील चवकृत प्रसंगाची आठवण करून चदली 
नाही, कचवता वृत्तातंील खडे उच्चार टाळले गेले आचण रागदारी संगीताचा समावशे करूनही त्याचं्या 
गायनाला मिैलीचे स्वरूप येऊ चदले नाही. अशा संगीताला स्वर आचण लय या घटकाचें अचध्ान असले 
तरी त्याचं्याच आहारी जाऊन या पदाचें गायन करणे अशक्य होते. या नाटकाचवषयीचे आणखी एक धोरण 
असे चदसून आले की, त्यात काम करणाऱ्या बहुतेक पात्रानंा गायन करावयाचे असल्याने, भचूमकेसाठी 
आवश्यक असे अचभनयकौशल्य, रूप, शब्दोच्चार आचण हालचाली, याचं्याबरोबर हकबहुना त्याहीपेक्षा, 
सुरेलपणा आचण गायननैपुण्य त्याचं्या ठायी चकतपत आहे, हे बचघतले जात असे. 

 
अशा बाबींचा चवचार करूनच चकलोस्करानंी ‘शाकंुतल’ नंतर ‘सौभद्र’ आचण ‘रामराज्यचवयोग’ ही 

आणखी दोन नाटके रंगभमूीवर आणली आचण त्याचें प्रयोग यशस्वी केले. अण्णासाहेब चकलोस्कर हे 
सुचशचक्षत नट आचण नाटककार असून, संगीताची त्यानंा अचभरुचच आचण समज होती. संगीताचे रंगभमूीवर 
प्रवतुन करीत असताना, ते नाट्याच्या उत्कषाला पोषक होईल आचण त्यासाठी ते सहजगम्य, संवादानंा 
अनुकूल आचण शब्दचनचवष्ट राहील अशी त्यानंी काळजी घेतली. त्याकचरता नटसंच गोळा करताना, या 
उदे्दशाला अनुसरून गायक नटाचंी त्यात योजना करण्याकडे त्यानंी चवशषे लक्ष चदले. बाळकोबा नाटेकर 
[बाळकोबा नाटेकर, मृत्य ू १३ जानेवारी १९१०.] आचण मोरोबा वाघुलीकर [मोरोबा वाघुलीकर, मृत्य ू २० जानेवारी १९०८] आचण 
त्याचं्याबरोबर पुढे भाऊराव कोल्हटकर [लक्ष्मण बापूजी ऊिु भाऊराव कोल्हटकर, जन्म १८६३, मृत्यू १३ िेब्रुवारी १९०१] या 
चकलोस्कर मंडळीच्या त्रयीकडून अण्णासाहेबानंी रंगभमूीवरील संगीताला प्रारंभ करचवला. या चतघाचंीही 
गायक नट म्हणून चनवड अण्णासाहेबानंीच केली होती. नाटेकर हे अचभजात गायक होते. नाटकामधील 
अनेक पदानंा त्यानंी रंजक अशा चाली चदल्या होत्या. चशवाय ते सतारवादन करीत असत. मोरोबा 
वाघुलीकराचं्या गाण्यात लावणीचा ढंग अचधक होता. तथाचप ज्यानंी आपल्या आवाजातील माधुयाने 
रागबंधने चवशषे न पाळता गायकीमधील अनेक प्रकार उपयोजून आपले संगीत रंजक, आकषकु आचण 
पचरणामकारक केले, त्या भाऊराव कोल्हटकराचें नाट्यसंगीतावरील संस्कार संगीत रंगभमूीवरील गायक 
नटाचं्या पुढील चपढ्यानंी आपल्या स्मरणात ठेवले. इतकेच नाही तर दत्तोपंत हल्याळकरासंारख्या [दत्तात्र्येय 

वैकंुठ देशपाडें (हल्याळकर), जन्म २९ जानेवारी १८७५, मृत्यू १८ िेब्रुवारी १९१६.] नंतरच्या श्रे् नटानंी भाऊरावाचं्या गायकीचे 
अनुकरण करण्यात आपण यशस्वी झालो, याबद्दल धन्यता मानली.  

 
चकलोस्कराचं्या या ‘संगीत’ नाटकाचं्या प्रयोगानंा उत्साहपूवुक साद चमळाली, तीही समाजाच्या 

चवचवध थरामंधील पे्रक्षकाकंडून. त्यातंील कीतुन आचण लावणीपासून रागदारीपयंत वगेवगेळे संगीत प्रकार 
त्याचं्या रुचींना सतंोष देऊन गेले. नाटकाचं्या अशा संगीतमय आचवष्ट्कारात समाजातील सुसंस्कृत 
लोकानंी चवशषे रस घेतला. लोकमान्य चटळक, चवष्ट्णुशास्त्री चचपळूणकर, जस्स्टस के. टी. तेलंग, सर 
महादेव चौबळ, डॉ. सर रामकृष्ट्ण भाडंारकर आचण डॉ. भालचंद्र भाटवडेकर यासंारख्या राजकारण, 
कायदा आचण इतर चवद्याके्षत्रातंील धुरंधर व्यक्तींचाही त्याचं्यात समावशे होता. चकलोस्कर मंडळीच्या 
जाचहरातीवर आपल्या सह्या देऊन त्यामंधील काहींनी या नाट्यप्रयोगाचंा पुरस्कार केला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

रंगभमूीवरील गायल्या जाणाऱ्या पदाचंी गैरवाजवी सखं्या, पण त्याचें संयमपूणु आचण आटोपशीर 
गायन, आचण संवादानंा पूरक असे त्याचें दुय्यम स्थान, त्याचबरोबर त्याचें गायन करणारे लोकचप्रय नट, 
इतकी वैचशष्ट्टे्य असूनही या चकलोस्करी पद्धतीच्या नाट्यसंगीताचा प्रभाव दहा वषांपेक्षा अचधक काळ चटकू 
शकला नाही. या रीतीने संगीत नाटकाचें प्रयोग करणाऱ्या इतरही बऱ्याच नाट्यसंस्था त्या सुमारास 
महाराष्ट्रात चनमाण झाल्या. तथाचप त्याचं्याकडून याच पद्धतीच्या नाट्यसंगीताचे केवळ अनुकरण होत 
गेल्याने त्याचवषयीची पे्रक्षकाचंी उत्सुकता वाढचवण्यासाठी त्याचंा उपयोग झाला नाही. एकाच स्वरूपाची 
रंगभमूीवरील गायकी अनेक वष ेऐकून झाल्यानंतर चतचे आकषणु कमी झाले, असे या पचरस्स्थतीचे एक 
कारण सागंता येईल. तथाचप जे संगीत रंगभमूीवर गायले जात होते त्यात चवस्तार व्हावयाला हवा असा 
आग्रह, खेरीज त्यात अचभजात संगीताला प्राधान्य चमळत नाही, ही तक्रार चवशषेतः त्यामधील गायक 
नटाकंडून होऊ लागली. पाडुंरंग गोपाळ गुरव ऊिु पाडंोबा यवतेश्वरकर हे या चवचारसरणीचे प्रचतपादक 
होते. सन १८९० च्या सुमारास स्थापन केलेल्या आपल्या वाईकर संगीत मंडळीकडून ‘रासोत्सव’ आचण 
‘द्यतूचवनोद’ यासंारखी जी नाटके त्यानंी रंगभमूीवर आणली, त्यातं त्यानंी रागदारी संगीताचा अंतभाव 
आग्रहाने पुरस्कारला. ‘द्यतूचवनोदा’च्या संगीतात जयजयवतंी, आरबी, आडाणा, सुहा, परज, वसंतबहार, 
चवभास यासंारख्या अवजड रागाचंा समावशे केला. चकलोस्करी पद्धतीच्या नाट्यसंगीतातील, 
कचवतावृत्तानुसार चाली, लावणीचा ढंग आचण स्त्रीगीते, यामुंळे अचभजात संगीताला मागासलेपणा येऊ 
लागला असून त्याला पनु्हा शास्त्रीय आचण रागदारीच्या वळणावर आणण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत 
असे त्यानंी ‘द्यतूचवनोदा’च्या प्रस्तावनेत सागंनू ठेवले आहे. भारदस्त रागाचं्या गायनातं त्यानंी धु्रपद, 
तराणा, सरगम, यासंारखे प्रकार अवलंचबले एवढेच नाही तर त्याचं्या उठावाकचरता तालाच्या दुगणी आचण 
चौगणी अशा जलद लयीही उपयोगात आणल्या. पाडंोबाचं्या या नाटकातील नट हे अगोदरचे गायक होतेच 
तथाचप पाडंोबाचं्या शास्त्रशुद्ध आचण चशस्तीच्या तालमीमुळे ते अधेअचधक मिैलीचे गवई बनले, असे मत 
अचभजात संगीताचे अचभमानी नट आचण नाटककार गोहवदराव टेंबे यानंी [गोहवद सदाचशव टेंबे, जन्म ५ जून १८८१, 

मृत्यू ९ ऑक्टोबर १९५५] नमूद करून ठेवले आहे. रागदारी सगंीताला रंगभमूीवर प्राधान्य देण्याचा पाडंोबाचंा हा 
प्रयत्न अल्पजीवी झाला. चशवाय त्याला िारसे यशही लाभले नाही. अशासारखा प्रयत्न त्यापूवी म्हणजे 
चकलोस्करी नाट्यसंगीताच्या सुरुवातीसही स्वतंत्रपणे केला गेला होता. १८८१ मध्ये डोंगरे संगीत मंडळीने 
त्याकचरता ज्ये् संगीतकार बाळकृष्ट्णबुवा इचलकरंजीकर याचेंच साहाय्य घेतले होते. या मंडळीचा 
कारभारही नऊ-दहा वषात आटोपला. 

 
चकलोस्करपद्धतीच्या नाट्यसंगीतात बदल घडवनू आणण्याचा दुसरा प्रयत्न उलट बाजूने झाला 

तो पाटणकर संगीत मंडळीकडून. या बाबतीत पाटणकरानंी [माधव नारायण पाटणकर, जन्म १८६२, मृत्यू ३ िेब्रुवारी 

१९१६] त्या काळातील गुजराथी आचण पारशी रंगभमूीवरील गझल आचण कवाली या उदुू चालीतून पे्ररणा 
घेतली. या गानप्रकारातील जलद लय, जोरकस आघात आचण स्वराचंी आकस्स्मक वळणे याचंा तात्पुरता 
का होईना, पण पे्रक्षकावंर एकदम पचरणाम घडून येत असे. याचशवाय रंगभमूीवरील स्त्री-पुरुष पात्रामंधील 
संगीत सवाल-जबाब आचण दं्वदे्व यामुंळे मंुबईसारख्या शहरातील सुचशचक्षत नसलेल्या कामगार पे्रक्षकानंा हे 
संगीत आकषूनु घेऊ लागले. तथाचप प्रचचलत अशा चकलोस्करी नाट्यसंगीतात सुधारणा व्हावी या उदे्दशाने 
त्यात पचरवतुन घडवनू आणण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर [श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर, जन्म २९ 

जून १८७१, मृत्यू १ जून १९३४.] याचं्या कडून झाला. कोल्हटकरानंी पारशी आचण उदुू नाटके अनेकवार पाचहली 
होती. ते स्वतः साचहस्त्यक आचण नाटककार असून, त्याचंी संगीताच्या अचभरुचीबद्दल नटवगात ख्याती 
होती. पारशी रंगभमूीवरील संगीताच्या कल्पना मराठी नाट्यसंगीतात याव्या याकचरता त्यानंी त्यातील तशा 
उडत्या उदुू चाली आचण गायनाच्या रीती आपल्या ‘स्वतः’च्याच नाटकातं अंतभूतु केल्या. १८९६ सालचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचें ‘वीरतनय’ आचण १९०१ साली प्रयोचगत झालेले ‘मूकनायक’ ह्या नाटकातील संगीताकरवी हा बदल 
घडवनू आणण्याचा आपला उदे्दश त्यानंी अमलात आणला. वास्तचवक अशी हालचाल पाटणकर संगीत 
मंडळीने अगोदरच केली होती. तथाचप िरक पडला तो असा की, ज्या चकलोस्करी संगीतात सुधारणा 
करावयाची, त्या चकलोस्कराचं्या रंगभमूीचाच कोल्हटकरानंी आपल्या संगीतामधील नवीन प्रयोगाकचरता 
वापर केला. अगोदरच्या पद्धतीतील, नटीसूत्रधाराच्या प्रवशेाला त्यानंी रजा चदली आचण त्याऐवजी साध्या 
मंगलाचरणाची योजना केली. पदाचंी संख्या कमी केली आचण कचवतावृत्तानुसार असलेल्या हकवा भजनी 
वा लावणी जातींच्या चाली बाजूला करून, त्या चठकाणी उदुू वळणाचे गायन दाखल केले. 

 
पाटणकर आचण नंतर कोल्हटकर यानंी नाट्यसंगीतात नावीन्य आणण्याचा केलेला प्रयत्न यशस्वी 

झाला नाही. आपल्या ‘मचतचवकार’ आचण ‘पे्रमशोधन’ या पुढील नाटकातं तर मागे चिरून कोल्हटकरानंा 
रागदारी संगीताचा अवलंब करावा लागला. चकलोस्करी नाट्यसंगीत जवळजवळ वीस वष े रंगभमूीवर 
वावरल्यामुळे त्याच्यामधील नावीन्य संपुष्टात आले होते आचण रचसकाचें मन काही तरी वगेळ्यासाठी आतुर 
झाले होते. या पचरस्स्थतीचा िायदा यवतेश्वरकराचें भारदस्त आचण शास्त्रीय हकवा पाटणकर आचण 
कोल्हटकराचें उदुू उडत्या चालीचे संगीत यानंा घेता आला नाही. कोल्हटकराचं्या नाट्यसंगीताच्या 
चवचाराला अचभजाततेचा आधार नव्हता तर यवतेश्वरकरानंी नाटकाला अनुरूप असलेल्या आचण पे्रक्षकाचं्या 
अपेक्षानंा अनुसरणाऱ्या संगीताबद्दल योलय अजमास केले नसावते. नाटकातूंनच जणू काही उद भव 
पावलेल्या चकलोस्करी संगीतावर आचण त्याच्या रचसकतेवर त्यानंी काही काळ पचरणाम केला तरी 
नाट्यसंगीताने अंचगकारलेल्या गचतमानतेंत या दोन परस्परचवरुद्ध प्रयत्नानंी काहीसा व्यत्यय आणला, 
एवढेच म्हणता येते. एकमेकाचं्या हालचाली चविल करण्यातही त्याचं्या शक्ती नाहीशा झाल्या असाव्यात. 
सन १८८० पासूनच्या पुढील तीस वषांच्या काळात नाटकाचं्या पे्रक्षकाचें संगीत मन, होऊन गेलेल्या 
संस्काराला चवसरले नव्हते. त्याबरोबर त्यानंा कोणते संगीत आवडेल याबद्दलचे तारतम्य 
नाटकमंडळ्याचं्या ठायी येऊ लागले. आता हा रचसक मूळच्या आटोपशीर आचण प्राथचमक स्वरूपाच्या 
नाट्यसंगीतापेक्षा, लचलत, पचरणामी मोहक आचण चशवाय रंगभमूीवरून चवस्ताराने गायन ऐकण्याची 
अचभलाषा बाळगू लागला. 

 
रंगभमूीवरील संगीतात पचरवतुन झाले ते या सुमारास म्हणजे त्याच्या सुरुवातीपासूनच्या तीस 

वषांनंतर. १२ माचु १९११ या चदवशी कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाचडलकर याचें ‘मानापमान’ हे नाटक चकलोस्कर 
मंडळीने रंगभमूीवर आणले. आतापयंत संगीत नाटकातंील संगीताची योजना स्वतः नाटककारच करीत 
असत. चकलोस्कर, कोल्हटकर, यवतेश्वरकर हकवा पाटणकर याचंी उदाहरणे या बाबतीत देता येतील. 
कमीअचधक प्रमाणात असे नाटककार संगीताचे जाणकार होते हे त्या बाबतीतील महत्त्वाचे कारण होते. 
‘मानापमानाच्या’ वळेी नाट्यसंगीताच्या रचनेचे, स्वरूपाचे, त्याच्या योजनेचे आचण पुढे तालीम देण्याचे 
काम नाटककाराचं्या हातातून जाऊन ते वगेळ्या संगीतज्ञाकडे सोपचवण्यात आले. नाट्यकलेच्या 
आचवष्ट्काराकचरता मदत घेताना संगीताने वचर्पणा चमरव ू नये, याबद्दलची सावधचगरी येथपयंत पुढे पढेु 
घेतली जात नव्हतीच. त्याच्या पढुची अवस्था म्हणनू सगंीत हे रंगभमूीवर, नाट्याशी बरोबरीच्या नात्याने 
नादूं लागले. नाटककाराला संगीत समजत नसताना त्याने केवळ नाट्यातूनच पचरणाम साधण्याचा हेतू 
बाळगल्यास, ती साहचजकच गोष्ट होती. खाचडलकर हे संगीतज्ञ खासच नव्हते. तथाचप संगीताचा आधार 
हवाच आचण तो चमळचवण्यासाठी, त्यामधील तज्ञाची मदत घ्यावयाची असे एकदा ठरचवल्यानंतर, तज्ञाने 
नाट्य चकतीही सहानुभतूीने समजावनू घेतले तरी तो आपल्या संगीतकलेच्या चहताला साभंाळल्याखेरीज 
राहाणार नाही. ‘मानापमाना’मधील संगीताचे चदलदशकु गोहवदराव टेंबे होते. त्यानंी आपला संगीतानुभव 



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण गानकौशल्य आतापयंतच्या नाट्यसंगीताला वगेळे स्वरूप देऊन ते अचधक आकषकु करण्यासाठी 
उपयोगात आणले. नाटकामधील प्रसंगानंा अनुरूप अशा पदानंा त्यानंी उत्तरेकडील पूरब ढंगामधील, 
ठंुबरी आचण कजरी या गानप्रकाराचं्या चाली लावल्या. आलऱ्याच्या जोहराबाई, मोजुदीनखान, गोहरजान, 
मल्काजान यासंारखे या गायकीमधील आदश ुगोहवदरावाचं्या नजरेसमोर होते. ‘मानापमान’मधील पदाचें 
अशा रीतीने गायन हे स्वरचवलासाकडे झुकणारे असले तरी पदाचं्या अथाचा त्यामुळे चवपयास होणार नाही, 
इतकी काळजी त्यानंी घेतली. त्याचबरोबर त्यामधून व्यक्त होणाऱ्या प्रीती, धीरोदात्तता, प्रतीक्षा, करुणा 
यासंारख्या ंभावानंा उत्कटता लाभावी, अशी त्यानंी स्वरयोजना केली. यामुळे नाट्यसंवादामंधील सातत्य 
राखण्याचे संगीताचे आजवरचे काम संपले आचण त्याच्या काहीशा मुक्त आचवष्ट्कारामुळे अचभजात संगीताला 
अनुस्यतू असलेली चशस्त आचण शलैी त्यात दाखल झाली. अशा गायनाला साहचजकच जास्त वळे लागणार 
असल्याने या नाटकातील पदाचंी संख्या पुष्ट्कळच कमी करण्यात येऊन ती पन्नासवर आणण्यात आली 
आचण त्यातंील चवस्तारक्षम अशा पंधरा-वीस पदानंाच अचधक वाव देण्यात आला. रंगभमूीवरील संगीताच्या 
स्वरूपात या तीस वषांच्या काळात यामुळे जो िरक पडला तो असा की, संगीताने नाट्याला उपकारक 
होईल इतपतच आपले कायु उमजाव े हकबहुना संगीत नसले तरी त्यामुळे नाट्याची माडंणी अवघडू नये 
अशी चवचारभचूमका सुटली जाऊन, नाट्याच्या रंगभमूीवरच, संगीताला आपला उत्कष ु साधण्यासाठी 
स्वातंत्र्य चमळू लागले. या घटनेमुळे नाट्याच्या प्रकटीकरणावर चकतपत मयादा पडली या प्रश्नाऐवजी, 
संगीताला एका वगेळ्या आचवष्ट्कारपद्धतीचा तलास लागला, या चनष्ट्कषाला महत्त्व आले. 

 
अशा नाट्यसंगीताचे गायन करण्यासाठी बालगंधवांसारख्या [नारायण श्रीपाद राजहंस ऊिु बालगंधवु, जन्म २६ 

जून १८८८, मृत्यू १५ जुलै १९६७.] असामान्य गायक नटाची योजना झाली, ही या काळातील दुसरी महत्त्वाची 
घटना होय. गोहवदरावानंी मुक्रर केलेल्या ‘मानापमाना’तील संगीताने, बालगधंवांचे रूप आचण अचभनय 
याहीपेक्षा अशा स्वरप्रधान गायकीला अनुकूल असा त्याचंा आवाज, त्याचें पचरणामकारक उच्चार आचण 
लयकारीची ‘समज’ याचंा अगोदरच अंदाज केलेला असावा. स्त्री-भचूमकेला साजेसे असे त्याचें या 
नाटकातंील पदाचें गायन अचतशय नेटके, स्वराचं्या चवलासाला वाव देणारे आचण लयबद्ध शब्दोच्चाराचंा 
नेमका पचरणाम साधून होऊ लागल्यामुळे भाऊराव कोल्हटकराचं्या प्रवतुक संगीतानंतरची, बालगधंवांचे 
लचलत संगीत हे नाट्यसंगीतामधील पुढील दीघुकाळ प्रभाव करणारी अवस्था म्हणून रचसकानंी मान्य 
केली. बालगंधवांच्या नाट्यगायनाचा एक जमानाच यापढेु सुरू होऊन तो नाट्यरचसकाचं्या सततच्या तीन 
चपढ्यानंा आकषूनु चटकून राचहला. उतार वयात आपल्या भचूमका करणे त्यानंा अवघड जात असतानाही 
त्याचें रंगभमूीवरील गायन ऐकण्याचा लोभ मराठी रचसकानंा आवरता आला नाही. 

 
नाट्यगीतामधील भावनाचें उत्कटीकरण करणारे संगीत टेंबे यानंी ‘मानापमानात’ उपयोगात 

आणले, त्याच वळेी अशा संगीताने नाटकातंील संवादाचंा एक भाग म्हणून न राहाता, तोपयंत होत 
आलेल्या नाट्याच्या आचवभावाला अलंकृत कराव े ही कल्पना प्रत्यक्षात आली होती. त्याच कल्पनेचा 
चवकास या नाट्यसंगीताला ख्याल गायकीचे स्वरूप देऊन भास्करबुवा बखले यानंी साधला. 
खाचडलकराचं्या ‘स्वयंवर’ नाटकातील संगीताची ‘योजना’ बखल्यानंी केली. हे नाटक गंधवु नाटक 
मंडळीने १९१६ साली रंगभमूीवर आणले. बालगधंवु हे स्वतः या मंडळीचे एक मालक असून या नाटकातील 
प्रमुख स्त्री-भचूमकाही तेच करणार होते. येथपयंत एक चतुरस्त्र गायक कलावतं म्हणून भास्करबुवा 
बखल्याचंी ख्याती झालेली होती. अचभजात संगीतामधील लवाल्हेर, आग्रा आचण जयपूर या तीनही 
घराण्याचंी गायकी आत्मसात करून मिैलीचे एक यशस्वी गायक म्हणनू त्याचंा लौचकक चोहोकडे पसरला 
होता. नाट्यसंगीतात स्वतंत्र रीतीने कीती संपादन केलेले बालगंधव,ु टेंब आचण मास्तर कृष्ट्णराव [कृष्ट्णराव 
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गणेश िुलंब्रीकर ऊिु मास्तर कृष्ट्णराव, जन्म २० जानेवारी १८९८.] याचें ते गुरुही होते. ‘मानापमाना’मुळे प्रस्थाचपत 
झालेल्या पूरब ढंगाच्या लचलत संगीतात िेरबदल करून त्यानंी ख्याल गायकीला रंगभमूीवर स्थान चदले. 
यासारखा प्रयत्न पाडंोबा यवतेश्वरकरानंी यापूवी केला होता. तथाचप त्यानंी दाखल केलेल्या रागदारी 
गायकीत आचण बखल्यानंी योचजलेल्या संगीतात िरक पडला तो असा की, यवतेश्वरकराचें प्रयोग हे 
चकलोस्करी पद्धतीचवरुद्धची अचतरेकापयंत जाणारी एक प्रचतचक्रया होती. त्याचं्या भारदस्त गायकीचे 
स्वागत तात्काळ होणे अवघडही झाले. उलट भास्करबुवानंी जे संगीत उपयोचजले त्यात दरम्यानच्या 
नाट्यसंगीतात होत गेलेली अवस्थातंरे गृहीत धरलेली होती. चशवाय यवतेश्वरकरापं्रमाणे भारदस्त 
गायकीच्या पाठीमागे न लागता, पे्रक्षकानंा िारसे प्रयास न पडता आकलन होतील अशा भीमपलास, 
बागेश्री, यमन, भपू, कािी, चबहाग, माडं, चतलककमोद अशा साध्या रागाचंी त्यानंी योजना केली. 
मिैलीतील अशा रागाचं्या चचजाचें केवळ अनुकरण करण्याऐवजी नाट्याला पूरक अशी पदामधील चवचशष्ट 
भाव प्रकट करणारी स्वरयोजना त्यानंी स्वीकारली. रागदारी संगीताला पुरेसा वाव देऊनही नाट्याची गती 
अचवरोध चालू राहावी अशी योजकता भास्करबुवाचं्या या नाट्यसंगीताच्या नवीन माडंणीतही चदसून आली. 
यामुळे चकलोस्करपद्धतीमधील मूळचा दृचष्टकोन साभंाळला जाऊनही चतला एक वैचशष्ट्ट्यपूणु वळण लागले. 
नाट्यसंगीतात सहजच होत गेलेला हा बदल पे्रक्षकानंी उत्साहाने मान्य केला. 

 
तथाचप ‘स्वयंवर’ नाटकातील पदाचं्या चाली आचण त्याचें गायन हे सावकाशीने 

ख्यालगायनपद्धतीला अनुसरून पुढे होऊ लागले आचण त्यानंा अनुलक्षनू केलेली खाडीलकराचंी पदेही 
त्या गायकीच्या चवस्तारात चवलीन होत गेली. खाचडलकराचं्या या अगर पुढील नाटकातंील पदेही ख्याल 
गायकीच्या आहारी जात चालली. ख्याल गायकीतील चचजाचंी तोंडे ही गायनाच्या दृष्टीने सवात अचधक 
महत्त्वाची ठरतात. आपल्या पदाचं्या बाधंणीतही खाचडलकरानंी हे वैचशष्ट्ट्य संक्रान्त केल्यामुळे त्याचें 
सुरुवातीपासूनचे गायन हे ख्याल गायकीच्या वळणावर जाऊ लागले. या चठकाणी नाटकातील चवचशष्ट 
प्रसंगानंा संगीताने उठाव देण्याची कल्पना कायम होतीच. तथाचप नाटकाचा जीव त्याच्या भावाचवष्ट्कारात 
तसाच त्याच्या प्रगमनशीलतेमध्येही असतो, हा चवचार बाजूला पडून केवळ गायकीला आचण तेही 
ख्यालगायकीला प्राधान्य देण्यात नाट्यसंगीताची पचरणती झाली. 

 
संगीताचा अंतभाव केल्यास नाटकाचें प्रयोग लोकचप्रय होतात हा अनुभव पाठीशी असताना आचण 

चशवाय त्यामधील अचभजात प्रकार रंगभमूीच्या चशस्तीत आणल्यास नाट्यरचसकानंाही तो मानवतो, असे 
चदसून आल्यामुळे १९२० नंतरच्या दहा-बारा वषांच्या काळात इतर संगीत नाटक मंडळ्यानंीही आपले 
नाट्यसंगीत ख्याल गायकीच्या आचवष्ट्कारासाठी वापरले. भास्करबुवांच्या कल्पनेचे अनुकरण करून, 
केशवराव भोसल्यानंी [केशव चवठ्ठल भोसले, जन्म ९ ऑगस्ट १८९०, मृत्यू ४ ऑक्टोबर १९२१.] आपल्या नाट्यप्रयोगातं तसेच 
रागदारी संगीत दाखल करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्याकचरता रामकृष्ट्णबुवा वझे [रामकृष्ट्ण नरहर वझे, जन्म 

१८७१, मृत्य ू ५ मे १९४५] याचं्यासारख्या अचभजात संगीतातील उस्तादाची योजना त्यानंी केली. केशवरावाचें 
आक्रमक आचण जोरकस नाट्यगायन हे बालगधंवांच्या स्त्री-सुलभ स्वरचवलासाची कदाचचत प्रचतचक्रया 
असावी. तथाचप दोघाचं्याही चभन्नपद्धतीमुळे अचभजात सगंीताचभमुख झालेले नाट्यसगंीत मात्र या काळात 
रंगभमूीवर स्स्थर झाले. नाट्यसंगीताचवषयींचा भास्करबुवाचंा दृचष्टकोन पढेु त्याचें चशष्ट्य मास्तर कृष्ट्णराव 
आचण गोहवदराव टेंबे यानंी अनुसरला. तताचप त्याकचरता खानदानी चचजाचं्या भाडंारावर अवलंबनू न 
राहाता मास्तरानंी आपल्या कल्पकतेने नवीन स्वररचना केल्या. गोहवदरावानंी तर स्वतंत्र पद्यरचना करून 
त्यानंा अचभजात गायकीमधील चचजाचंी प्रचत्ा प्राप्त करून चदली. स्वतःच्या वा इतराचं्या नाटकातंील 
त्याचं्या पदामंधून सागंीचतक तसेच साचहस्त्यक मूल्यही प्रकट झाले. गंधवु आचण चतच्या बरोबरच्या इतर 
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नाटक मंडळ्यानंी या दोघाचं्या नाट्यसंगीत रचनेचा चवशषे उपयोग करून घेतला हकबहुना अलीकडच्या 
काळापयंत, संगीत नाटक मंडळ्याचं्या नाट्यसंगीतात काही अनोळखी रागाचंी आचण त्याचं्या गंुतागंुतीच्या 
चवस्ताराची भर पडली तरी त्याची रूपरेषा ही भास्करबवुाचंी योजकता आचण मास्तर कृष्ट्णराव आचण टेंब े
याचंी कल्पकता यानंीच ठरून गेली. 

 
नाट्याच्या साहाय्याने रंगभमूीवरील संगीताने जनमानसात प्रवशे करून घेतला एवढेच नाही तर 

अचभजाततेची प्रगत अवस्था प्राप्त करून घेतली. या हालचालीत ज्या नाट्याने त्याचा आपल्या उत्कषासाठी 
स्वीकार केला, त्याला मात्र आपल्या आचवष्ट्काराकचरता अवसरच ठेवला गेला नाही, असे आके्षप नाट्याच्या 
अचभमान्याकंडून येण्यास या सुमारास सुरुवात झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या या काळात, चशवाय 
समाजाच्या व्यवहारात जी अस्वस्थता आचण घाई चनमाण झाली त्याचंा पचरणाम नाट्यसंगीताच्या 
आचवष्ट्कारावरही होणे प्राप्त होते. यामुळे नाट्यप्रयोगाच्या एकूण वळेेत काटकसर अमलात आली. 
त्याबरोबर पदाचं्या संख्येवर आचण गायनाच्या चवस्तारावर मयादा पडू लागल्या. अशाही पचरस्स्थतीत 
नाट्याला योलय तो वाव देऊन संगीतातही अचभजातता आचण आटोपशीरपणा आचण रंजकता राखण्याचे 
श्रेय श्रीमती ज्योत्स्ना भोळे [ज्योत्स्ना भोळे, जन्म ११ मे १९१३.], त्याचं्या संगीताचे सयंोजक त्याचें यजमान 
केशवराव भोळे [केशव वामन भोळे, जन्म २३ मे १८९६.] आचण स्वररचनाकार म्हणून पनु्हा मास्तर कृष्ट्णराव 
याचं्याकडे जाते. 

 
अलीकडच्या काळात नाट्यसंगीताचे आणखी एक रूप, पुन्हा गोहवदराव टेंबे यांच्या कल्पकतेतून 

प्रसव पावले. ‘महाश्वेता’, ‘जयदेव’ आचण ‘प्रचतमा’ या स्वरनाचटका त्यानंी स्वतः रचल्या आचण गायक 
नटाकंरवी त्याचें काही प्रयोगही आपल्या देखरेखीखाली केले. संगीतातूनच एखादे नाटक-कथानक 
माडंण्याची आचण ते उत्कर्मषत करण्याची ही कल्पना गोहवदरावानंी आपल्या अखेरच्या काळात अमलात 
आणून दाखचवली आचण नंतर म्हणजे ९ ऑक्टोबर १९५५ रोजी ते चनधन पावले. केवळ स्वराचं्या 
आचवष्ट्कारातून नाट्य प्रयोचगत करण्याची कल्पना त्यानंा पािात्त्य संगीतनाट्याच्या (Opera) 
अवलोकनातून स्िुरली. अशा नाट्याच्या रचनेकचरता आवश्यक असलेले गानचातुयु, रंगभमूीचा प्रत्यक्ष 
अनुभव आचण साचहस्त्यक दृष्टी या गोष्टी गोहवदरावाचं्या ठायी होत्याच. तथाचप या नाट्याच्या प्रयोगाचे यश, 
गायक असूनही साचहत्याची जाण असलेल्या नटसंचावर अवलंबून राचहले. अशा नटाचंी साथ गोहवदरावानंा 
या स्वरनाट्याच्या प्रयोगासाठी लाभली होती. नंतरच्या काळात गोहवदरावाचें चदलदशनु न राचहल्यामुळे 
आचण अशा नटसंचाचीच वाण भासू लागल्यानंतर रंगभमूीवरील या एका वगेळ्याच स्वराचवष्ट्काराला 
भचवतव्य उरले नाही. 

 
संगीताने रंगभमूीवर आपला प्रभाव जाणवनू चदला त्याप्रमाणे रंगभमूीमुळे संगीत समदृ्ध झाले असे 

आणखी एका बाजूकडून म्हणता येते. संगीताच्या मिैलीत ज्या अचनष्ट बाबी केवळ त्याच्या प्रभावामुळे 
दुलुचक्षल्या जात असत त्याचंा चनरास करण्यात रंगभमूीची मदत झाली. गायकाचं्या कृचत्रम वा कुरूप 
हावभावानंा आळा घालून, त्याचें उते्तजक दशनु घडवनू आणण्यात, गायकीच्या गैरवाजवी पसाऱ्याला 
आवर घालण्यात आचण रचसकाचंा धीर चटकून राहावा म्हणून त्यात चवचवधता अतंभूतु करण्यासाठी रंगभमूीने 
त्यानंा जी समज चदली चतचा िायदा अचभजात संगीताच्या मिैलींना परस्पर चमळून गेला. १९३० पयंतच्या 
सुमारे पन्नास वषांच्या संगीत नाटक मंडळ्याचं्या कारकीदीत महाराष्ट्रभर आचण इतरत्रही त्यानंी जो सचंार 
केला त्यामुळे नाटकातंील अचभजात संगीत सामान्य माणसाच्या ओळखीचे झाले. त्यातंील सोपया अशा 
यमन, चबहाग आचण इतरही रागाचंी त्यानंा माचहती होत गेली. नाट्यसंगीतातून अचभजाततेचा पाठपुरावा 
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व्हावा या उदे्दशाने त्यातंील अनेक नाटक मंडळ्यानंी भास्करबुवा बखले, वझेबुवा, अल्लाचदयाखाँ यासंारख्या 
घराणदार गायकानंा, चशक्षण देण्याकचरता आपल्यापाशी राहवनू घेतले होते. त्याचं्या प्रत्यक्ष तालमीतून वा 
गायकीच्या ससं्कारामधून गायक नटाचंी एक दीघु परंपरा चनमाण झाली. बाळकोबा नाटेकर, बालगंधवु, 
गोहवदराव टेंबे, कृष्ट्णराव गोरे, सवाई गंधव,ु मास्तर कृष्ट्णराव, जगन्नाथबुवा पंढरपूरकर, केशवराव भोसले, 
भाटेबुवा, चमराशीबुवा, वामनराव सडोलीकर, चहराबाई बडोदेकर, चदनानाथ मंगेशकर, शकंरराव 
सरनाईक, पेंढारकर चपतापतु्र, रघुवीर सावकार, ज्योत्स्ना भोळे, जयमाला चशलेदार, छोटा गंधवु, रामदास 
कामत, वसंतराव देशपाडें आचण चशवाय इतरही अनेकाचंा या बाबतीत उल्लखे करता येतो. रंगभमूीवरील 
त्याचंी कतुबगारी लक्षात राहावी अशी होती. त्याबरोबर अचभजात संगीताला लोकाचभमुख आचण लोकचप्रय 
करण्याचे दुसरे कायु त्याचं्याकडून होऊन गेले. 

 
तथाचप नाट्यसंगीतात पुढे पुढे चशरत गेलेल्या दोषाचंा वाटाही रंगभमूीने पत्करावयाला हवा. 

भारदस्त आचण शास्त्रीय गायकीने नाट्याच्या गचतमानतेत सुरुवातीला व्यत्यय आणला, त्याप्रमाणे पढुच्या 
काळात पे्रक्षकाचं्या आग्रहाला प्रचतसाद देत गेल्यामुळे गायक नटाकंडून रंगभमूीवरील संगीताला चवपरीत 
रूप चमळण्याचा धोका चनमाण झाला. तान चिरतीचे अचभजात ख्यालगायनात एक ठराचवक आचण संदभाला 
अनुसरून असे स्थान आहे. स्वराकृतींची माडंणी काही एका चवचारसूत्रानुसार झाल्यानंतर, त्याचं्या आणखी 
काही बाजू जलद गतीने चदलदर्मशत करण्यासाठी त्याचंा वापर केला जातो. तान चिरत हा गायकीचा 
आचवष्ट्कार नसून, आचवष्ट्कारामधील तो एक भाग म्हणनू उपयोगात आणला जात असतो. चतचाच चवशषे 
पचरणाम पे्रक्षकावंर होत आहे असे चदसून आल्यावर रंगभमूीवरील गायक चतच्या उलट सुलट आवतुनात 
गंुतून जाऊ लागला. रंगभमूीवरील गायनाला हा प्रकार चवसंगत झाला. त्याप्रमाणे पे्रक्षकाचं्या अचभरुचीला 
अचनष्ट वळण चमळू लागले. ही प्रथा पुढे गाण्याच्या मिैलीतही चशरली आचण संगीतातील 
कलाचवष्ट्काराऐवजी त्याच्या प्रदशनुीयतेचे उचद्दष्ट अनेक गायकही बाळगू लागले. महाराष्ट्रातील बऱ्याच 
गायकातं या तान चिरतीचे आकषणु रंगभमूीवर अगोदर सुरू झालेल्या अशा कलाचवसंगत प्रथेतून चनमाण 
झाले असणे शक्य आहे. एकूण संगीतच मािक प्रमाणात योजण्याचे धोरण रंगभमूीने अमलात आणण्याचे 
ठरचवल्यामुळे, अशा गैरप्रकाराला अलीकडे आवर पडलेला चदसतो. 

 
महाराष्ट्राच्या रंगभमूीवर अचभजात संगीताचे अवतरण होऊन गेल्यावरही आतापयंत पन्नासपेक्षा 

अचधक वष ेलोटली. सन १८८० पासूनच्या पचहल्या पन्नास वषांच्या काळात कचवतावृत्तातील चाली आचण 
लावणी गायनापासून ख्याल गायकीपयंतच्या चनरचनराळ्या अवस्था नाट्यसंगीताने पाचहल्या. पुढील 
काळात संगीत नाटक मंडळ्यानंी तसेच इतर नाट्यसंस्थानंी, स्स्थर होऊन राचहलेल्या या अचभजात 
गायकीचाच कमीअचधक प्रमाणात उपयोग करून घेतला. त्यातही काहीसे नावीन्य आणण्याचे प्रयत्न झाले 
तरी बखलेपद्धतीने माडूंन चदलेल्या रूपरेषेपलीकडे जाणारा एखादा गानप्रकार अजून संभवलेला चदसत 
नाही. पािात्त्य संगीतातील काही स्वरप्रकार त्यात दाखल करण्याचा प्रयोग अलीकडील प्रचसद्ध गायक 
चजतेंद्र अचभषेकी याचं्याकडून होत असलेला मात्र आढळून येतो. या दीघु अशा अवधीत होऊन गेलेली 
महत्त्वाची घटना हीच की, प्रथम नाट्याच्या आधाराने, पुढे त्याच्याबरोबर आचण नंतर त्याला चशल्लक 
राचहलेला अवसर देऊन संगीताने आपला उत्कष ु साधला. नाट्यसंगीत ही संगीताची आणखी एक 
आचवष्ट्कारपद्धती चनमाण झाली आचण चतला संगीताच्या मिैलीत स्थान चमळाले. 

 
मिैलीच्या संगीतात प्रवशे चमळाल्यानंतर अशा नाट्यसगंीताचे स्वरूप कोणते राहते असाही एक 

प्रश्न उपस्स्थत होतो. गीतामधील भाव उत्कट करण्याचे उचद्दष्ट ठंुबरीनेही साधले जाते. िरक पडतो तो 
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असा की, नाट्यसंगीतावर रंगभमूीची बंधने असल्याने, पे्रक्षकावंर त्वचरत पचरणाम घडवनू आणण्याचा त्यात 
प्रयास केला जातो, तर स्वैरपणा चमळाल्यामुळे ठंुबरीच्या स्वरचवलासाला अचधक वळे लागतो. उलट, 
केवळ अनुराग अगर आतुरता या ठंुबरीमधील भावप्रकटीकरणापेक्षा नाट्यसंगीताचा आवाका चवस्तृत 
असल्याकारणाने त्यामधून शृगंार, धीरोदात्तता, क्रोध, करुणा यासंारख्या इतर अनेक भावनाचंाही 
आचवष्ट्कार शक्य होतो. त्याचबरोबर नाट्यगृहात अनेक वळेा ‘वन्समोअर’ देऊनही तृप्ती न झाल्यामुळे ते 
संगीत पनु्हा चवस्ताराने ऐकावयाला चमळाव े असा श्रोत्याचंा आग्रह होऊ लागतो. नाट्यसंगीत हे आता 
रंगभमूीवरील दुय्यम भचूमका सोडून गायकीच्या काहीशा मुक्त वातावरणात वावरू लागते. नाट्याने 
लावलेली चशस्त या रीतीने चढली झाल्यावर आता त्याने ख्याल गायकीतील संकेत पाळावयाचे असतात. 
ख्यालाच्या आचवष्ट्काराचे ते अनुकरण करू पाहते. तरीही एका बाजूने रंगभमूीवरून झालेली मुक्तता आचण 
उलट ख्यालापासून साभंाळलेला वगेळेपणा, अशा दरम्यानच्या चठकाणी नाट्यसंगीत हे ख्यालाचे सचंक्षप्त 
रूप स्वतंत्र रीतीने प्रकट करते आचण असे त्याचे गायन ऐकताना रंगभमूीवरील त्याची अंधुक आठवण आचण 
प्रत्यक्ष समोर होणारा त्याचा खुलासा यामुळे श्रोत्याला एक वगेळे समाधान चमळून जाते. 
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१४. राजतंजावरची राजराजवट 
 
(१) राजराजे राजशहाजी राजआणि राजतु जेन्द्र राजराजे 

 
छत्रपती चशवाजी महाराजाचें वडील शहाजी राजे याचें सतराव्या शतकाच्या मध्यात दचक्षण भारतात 
आगमन झाल्यामुळे चतकडील संगीताच्या चवकसनाला मोठी मदत झाली. चवजापूरच्या आचदलशाहीमधील 
बंगलोर आचण कनाटक प्रातंावंर त्याचंी सुभेदार म्हणनू नेमणूक केली गेली. शहाजीचे दुसरे चचरंजीव आचण 
चशवाजीचे सावत्रबंधू एकोजी हे पुढे तामीळनाडूत स्थाचयक झाले. महाराष्ट्रात त्यानंा व्यकंोजी म्हणनू 
संबोचधले गेले. त्यानंी तंजावर प्रातंावर राज्य करणाऱ्या नायक राजाचंा पराभव करून १६७३ साली 
आपल्या चरयासतीची स्थापना केली. तंजावरमधील या मराठी राजवशंाचा दाचक्षणात्य अगर कनाटक 
संगीताच्या चवकासाला चवशषे हातभार लागला. 
 

तंजावरच्या या राजघराण्याचवषयी दोन महत्त्वाच्या वैचशष्ट्ट्याचंा उल्लखे करणे जरूर आहे. पचहले 
असे की, त्यातील जवळजवळ सवुच मराठी राजे हे सुससं्कृत, व्युत्पन्न आचण सुचशचक्षत असून संगीत, नृत्य, 
नाट्य, साचहत्य, ज्योचतष, वैद्यक यासंारख्या शास्त्रातं आचण कलाचवषयातं पारंगत होते. महाराष्ट्रातील वा 
उत्तर हहदुस्थानातील इतर राजाचंवषयी असे म्हणता येत नाही. कोल्हापूर अगर साताऱ्याचे भोसले हकवा 
पुण्याच्या पेशव ेघराण्यातील कोणीही एखादे काव्य अगर नाटक चलचहले नाही, वा त्या चवषयात कोणाला 
रस असल्याचे चदसले नाही. त्यामधील एकही गायक वा इतर शास्त्रातं प्रवीण नव्हता. याच्या उलट, 
तंजावरचा प्रत्येक राजपुरुष हा जात्याच चवद्वान आचण चतुरस्त्र असल्यामुळे साचहत्य आचण लचलतकला 
याचंी प्रगती होण्याला सधंी चमळाली. त्याचें दुसरे वैचशष्ट्ट्य असे की, इतर राजापं्रमाणे त्यानंी आपल्याबरोबर 
आपले हहदुस्थानी गानप्रकार आणनू त्याचंाप्रसार केला नाही. उलट त्यानंी राचहलेल्या चठकाणचे कनाटकी 
संगीत आचण नृत्य, यातंील कलाप्रकार आत्मसात केले. तामीळ आचण तेलगू या स्थाचनक भाषेत त्यानंी 
काव्ये, नाटके आचण शास्त्रीय गं्रथ चलहून, त्या भाषाचंा आचण कलाप्रकाराचंा चवकास साधला. आपल्याला 
मात्र त्याचं्या संगीतचवषयक कामचगरीचाच चवचार करावयाचा असल्याने, त्याचें सागंीचतक जीवन आचण 
कतुृत्वच या चठकाणी प्रस्तुत ठरेल. 

 
या बाबतीत पचहले नाव समोर येते ते शहाजीचे नातू आचण एकोजीचे पुत्र शहाजी महाराज याचें 

(१६८६–१७१०). ते स्वतः साचहस्त्यक असून तयार गायकही होते. त्याचंी मातृभाषा अथातच मराठी होती. 
तथाचप, त्यानंा तेलग,ू तामीळ,संस्कृत आचण हहदी या भाषाही अवगत होत्या. त्याचं्या ‘शकंर काली नटन 
संवाद नाटक’ या महत्त्वाच्या गं्रथात या पाचही भाषाचंा वापर केलेला आहे. ते स्वतः एक श्रे् दजाचे कवी 
आचण नाटककार होते. त्याचं्या दोन संगीचतका अगर तेलगू ‘गेय नाटके’, ‘पल्ल्की सेवा प्रबधंम्’ या नावाने 
आजपयंत प्रचसद्ध झालेल्या आहेत. त्याचें संपादक, एक श्रे् गायक आचण सागंीचतक आचण मद्रास 
चवद्यापीठामधील संगीत चवभागाचे प्रमुख, प्रोिेसर पी. साबंमूती या नाचटकाचं्या प्रस्तावनेत म्हणतात: 

 
‘शहाजी महाराजाचें “पल्लकी सेवा प्रबधंम्” हे दाचक्षणात्य संगीताच्या इचतहासातील पचहले 

संगीतनाट्य होय. दचक्षण भारताला रास्त अचभमान वाटावा असे सागंीचतक, गायक आचण रचनाकार, 
तेथील राजघराणयात होऊन गेले. त्या सवांत शहाजीचे स्थान मानाचे आहे.’ 
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(The Pallaki Seva Prabhandham of Shahaji Maharajhappens to be the earliest opera in 
the history of South Indian Music. . . . . . South Indian can justly boast of royal musicologists, 
royal musicians and royal composers. Among them all, Shahaji occupies an honoured place.) 

 
‘प्रबंधम्’ मध्ये दोन संगीचतका अगर संगीत नाचटका असून, पचहलीचा चवषय शकंर-पावुती पचरणय 

आचण दुसरीत चवष्ट्ण-ुलक्ष्मी पचरणय असा आहे. दोन्ही नाचटका गेय छंदात चलचहलेल्या असून कथानके 
गीतामंधून साचंगतली आहेत. पचहल्या शकंर-पावुती पचरणयातील संगीत स्वरचलपीत उपलब्ध झालेले 
असून ते प्रो. साबंमतूीनी अनेक वषांच्या कष्टाने आचण संशोधनानंतर स्वरबद्ध केलेले आहे. त्यामधील गीते, 
घंटा, पन्नगवराळी, नादनामचक्रया, सावरेी, सौराष्ट्र भरैवी, मध्यमावती, मोहना, शकंराभरण, कुरंजी आचण 
पंतुवराळी या रागातं प्रामुख्याने रचचलेली आहेत. या नाचटकेच्या सचंहतेचवषयी प्रो. साबंमूतीच्याच मताचा 
उल्लेख करणे उचचत होईल. 

 
‘या संगीचतकेची भाषा चवद्वत्ताप्रचुर आचण वाचनीय आहे. भारदस्त आचण शुद्ध तेलगूत ती 

चलचहलेली आहे. लेखकापाशी शब्दसंग्रह चवपलु असून त्याने नवीन शब्दप्रयोग आचण समास याचंा वापर 
केलेला आहे. चतच्यात अनेक गोष्टी सूचकतेने येतात. चतच्या अभ्यासाने आपले पूवापारचे ज्ञान हाताशी 
येईल. गीताचंी संगीत रचना प्रासाचदक आचण गंभीर प्रसगंामंधील रसाशंी अनुकूल आहे. लोकगीतानंाही या 
चठकाणी जागा केली आहे. अलंकाचरक भाषेचे सौंदयहुी आढळून येते (गीत १० व)े. ‘ललीललय्या लली’ 
(गीत १९ व)े यासारख्या गीतात अंत्यप्रास चदसून येतात. स्वराक्षरेही अधूनमधून आढळतात (गीते १, ९, 
१४, २१ आचण २२). काही मुचश्कल गमकाचंाही वापर केलेला चदसून येतो. अलंकारानंी नटचवलेल्या आचण 
आभरणानंी सजचवलेल्या पालखीच्या वणुनपर गीताने तर या नाचटकेचा उत्कष ु साधला जातो. पावुतीने 
घातलेल्या अलंकाराचें वणनु वाचनू, एखाद्या राजदरबारातील ऐश्वयाचे चचत्र नजरेसमोर उभे राहते. 
कोमल भाव आचण उदात्त चवचार याचें उचचत चमश्रण या नाचटकेत अनुभवाला येते.’ 

 
(The language of this opera is scholarly and provides delightful reading. It is written in 

high-flown pure Telugu. The author has an extensive vocabulary at his command. Many rare 
words, prayogas and interesting samasas find a place there. Numerous allusions are met 
with. A study of the opera will make one gain a rich knowledge of our sacred lore.The musical 
construction of the song is simple, dignified and in keeping with the rasas of the several 
situations. A few folk melodies also find a place. Rhetorical beauties are met with in 
abundance (verse 10). Songs like ‘Lali, Lalayya Lali’ (Song 19) contain fine antyaprasas. 
Svaraksharas are also seen here and there (Songs 1, 9, 14, 21 and 22). Some rare gamakas 
are also met with. The song giving a picturesque description of the lavishly decorated and 
richly ornamented palanquin is the highlight of the play. The vivid description of the numerous 
jewels worn by Parvati is revealing and gives us a picture of the splendour of the royal court. 
Delicate sentiments and refined thoughts are admirably portrayed in the play.) 

 
प्रो. साबंमूतींच्या मताप्रमाणे दुसरी संगीचतका, भव्यता आचण शलैीच्या दृष्टीने अचधक श्रे् 

आहे.पचहलीनंतरच ती चलचहली असल्याने चतच्यात अचधक आत्मचवश्वास, चवस्तार, आचण योजना आढळून 
येते. चतचे संगीत मात्र उपलब्ध होत नाही ही खेदाची बाब होय! ते पुढे शवेटी म्हणतात, ‘तंजावरच्या 
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सरस्वती महाल गं्रथालयात सापडणारे शहाजींचे गं्रथ प्रचसद्ध झाले तर या राजाच्या संगीत आचण 
नाट्यके्षत्रातील महात्मतेची आपल्याला कल्पना येईल.’ 

 
संगीचतकेची रचना करणे ही साधी गोष्ट नाही. चतच्याकचरता संगीतामधील सृजनशीलता आचण 

साचहस्त्यक आचण नाट्यकौशल्य या गुणाचंी आवश्यकता असते. हकबहुना या चतन्हींचाही समुच्चय ठायी 
असल्याखेरीज चतची रचना करणे कोणाला शक्य होणार नाही. 

 
‘शकंर पल्लकी सेवा प्रबन्धम्’ या पचहल्या संगीचतकेचे प्रयोग तंजावर चजल्ह्यातील चतरुवरुर 

देवालयात, दोनशेंपेक्षा अचधक वष ेकेले जात असत. अलीकडच्या काही वषात समपुक कारण नसताना ते 
बंद पडले, याबद्दल प्रो. साबंमूतींना खेद वाटला. या नाचटकेचे संगीत त्यानंी एका वृदे्धकडून ऐकून घेतले. 
चतला चतच्यातील अचभनय आचण गीते अवगत होती. साबंमूतींनी त्यावरून या नाचटकेचे संगीत स्वरबद्ध 
केले. १५ एचप्रल १९५३ रोजी या संगीचतकेचा प्रयोग मद्रास आकाशवाणीवरून सादर करण्यात आला. 
दुसऱ्या एका प्रसंगी चतचा प्रयोग पाहून डॉ. राधाकृष्ट्णन् आियाने असे उद्गारल्याचे सागंतात की,‘एक मराठी 
राजा तामीळनाडूवर राज्य करतो, तेलगू भाषेत चलचहतो आचण तीही त्या भाषेमधील पचहली संगीचतका!’ (A 
Mahatha King, ruling over Tamil Nadu and writing in Telugu and that too the very first opera in 
that language!) 

 
सन १७२९ ते १७३५ पयंत तंजावरवर राज्य करणारे राजे पचहले तुळजेन्द्र याचंाही या बाबतीत 

उल्लेख करणे जरूर आहे. तेही तेलगू भाषेतील चवद्वान असून, ज्योचतष आचण आयुवेद या चवषयातं त्यानंी 
गं्रथरचना केली. तथाचप त्यानंी संस्कृतात चलचहलेले ‘संगीत सारामतृ’ हा महत्वाचा गं्रथ याचठकाणी प्रस्तुत 
आहे. राजे तुळजेन्द्र हे गायक आचण संस्कृत भाषाचभज्ञ होते, तसेच ते सागंीचतकही होते. ही गोष्ट त्याचंा हा 
गं्रथ मद्रास येथे संगीत ॲकॅडेमीने प्रचसद्ध केला यावरून उघड होते.१६२० सालच्या सुमारास व्यंकटमखीने 
आपला ‘चतुदंडी प्रकाचशका’ हा गं्रथ चलहून, कनाटक संगीताला बहात्तर मेळाचंा शास्त्राधार प्राप्त करून 
चदला. ‘चतुदंडी प्रकाचशके’च्या प्रस्तावनेत प्रो. साबंमतूी म्हणतात, ‘दाचक्षणात्य संगीत चवषयावंरील 
लेखकातं व्यंकटमखीनंतर, तंजावरच्या राजा तुळाजीचा मुद्दाम वगेळा उल्लेख करावयला हवा. 
व्यंकटमखींचा त्यानंी कटाक्षाने अनुसार केलाच. तथाचप त्याचें पुढील मत आपल्याला लक्षणीय वाटते. ते 
असे की, व्यंकटमखीने पुरस्कृत केलेले मेळ आता मागे पडले असून आपण प्रचचलत असलेल्या मेळाचंा 
आचण रागाचंाच चवचार करणार आहोत.’ 

 
(Among the writers who dealt with South Indian music after Vyankatmakhi special 

mention must be made of King Tulijaji of Tanjore. He closely follows Vyankatmakhi and one 
reads with interest his observation that the melas formulated by Vyankatmakhi remained 
obscure and that therefore he would deal only with the melas and ragas which were in actual 
practice in his own time.) 

 
या वरून स्पष्ट होईल की, राजे पचहले तुळजेन्द्र हे एक श्रे् सागंीचतक असून, दाचक्षणात्य 

संगीतावरील आजवर प्रमाण मानल्या गेलेल्या गं्रथकारातं त्याचंी गणना होते. संगीत चवषयाच्या 
अभ्यासाकचरता ज्या महत्त्वाच्या गं्रथाचंी पंचडत भातखंड्ानंी चशिारस केली आहे, त्यातं या गं्रथाचंा 
समावशे आहे. 
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(२) राजसरिोजी राजराजे राजआणि राजसंगीतातील राजणत्रमूती 
 
इ. स. १७५० ते १८५० पयंतची शभंर वष ेही कनाटक संगीतामधील सुवणकुाळ म्हणून मानली जातात. 
याचे कारण ज्यानंा संगीतातील चत्रमूती असे समजले जाते असे तीन श्रे् संगीतकार या काळात मान्यता 
पावले. त्यागराज(१७६७-१८४७), मुथुस्वामी चदचक्षतार (१७७६-१८२७) आचण शामशास्त्री (१७६२-१८२७) 
हे ते तीन असून, त्यातंील प्रत्येक जण हा संत, आचण संस्कृत, तेलग ूआचण तामीळ या भाषा आचण वदेशास्त्र 
आचण ज्योचतष यातं पारंगत असून, चशवाय थोर संगीतकारही होता. दाचक्षणात्य संगीताला आजचा 
चवकचसत कलेचा दजा प्राप्त करून देण्याला त्याचें पचरश्रम कारणीभतू झाले. 
 

हे चतघेही सजृनशील असे गायक कलावतं असून, त्यानंी प्रचचलत आचण अनवट रागातं अनेक 
‘कृती’ रचचल्या आहेत. संत असल्याकारणाने त्यानंा लौचकक मानसन्मानाची वा संपत्तीची अपेक्षा नव्हती. 
त्याचं्या या ‘कृतीत’ आपल्या इष्ट देवतेच्या स्तुचतपर असा भचक्तभाव ओतप्रोत भरलेला आहे. साचहस्त्यक 
आचण संगीत सौंदयाच्या दृष्टीने या ‘कृतींना’ अजून तोड सापडली नाही. त्यामुळे त्यानंा कनाटक संगीतात 
कायमचे स्थान लाभले आहे. सुदैवाने या चतघानंाही संगीताची अलौचकक दृष्टी असलेले त्याचं्या सारखेच 
संत गुरू म्हणनू लाभले होते. चशवाय हे चतघेही एकमेकाचें समकालीन असून, चतरुवरुर या एकाच 
चजल्ह्यात त्याचंा जन्म झाला होता आचण आयुष्ट्याचा बहुतेक काळ त्यानंी तंजावरच्या पचरसरातच व्यतीत 
केला. 

 
तंजावरच्या स्थानाला चवद्वत्ता आचण संस्कृतीची मोठी परंपरा आहे. चौल राजाचं्या काळापासून पढेु 

सुमारे ८०० पेक्षा अचधक वष ेते ज्ञानाचे पीठ आचण संगीत आचण इतर कलाचें प्रमुख कें द्र बनून राचहले होते. 
चौल राजे सुसंस्कृत होते. त्याचं्यानंतर आलेल्या चवजयनगरच्या नायक राजानंी त्या कलाचंा पुरस्कार 
केला. तंजावरवर हे नायक राज्य करीत असताना ‘संगीत सुधा’ या गं्रथाचे लेखक गोहवद चदचक्षतार आचण 
‘चतुदंडी प्रकाचशके’ चे व्यंकटमखी प्रचसद्धीस आले. 

 
तंजावरच्या मराठी राजानंीही हीच परंपरा पुढे चालचवली आचण दचक्षण भारताच्या संगीत के्षत्रात 

तंजावरला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून चदले असे म्हणता येईल. संगीतामधील चत्रमूती या चठकाणीच 
वाढली, हे आपण आताच पाचहले. आचण प्रोिेसर सांबमतूी आपल्या ‘भारतीय संगीताच्या इचतहासात’ (प.ृ 
१३४) म्हणतात त्याप्रमाणे ८० टक्क्यापेंक्षा अचधक कनाटक संगीत येथेच चनमाण झाले. त्यागराजाच्या 
चचरत्रात (पृ१५) त्यानंी असेही म्हटले आहे की, ‘दचक्षण भारतातील इतर प्रातंापेंक्षा, एकट्या तंजावरने 
अचधक गायक चनमाण केले.’ तंजावरच्या मराठी राजानंी संगीताचे वातावरण जोपासले, हे त्याचे मुख्य 
कारण होय. १६८६ पासून १७१० पयंत तंजावरवर राज्य करणाऱ्या दुसऱ्या शहाजी राजानंी, इतर 
गं्रथाचंशवाय तेलगू भाषेमधील पचहली संगीचतका चलचहली, असा मागे उल्लेख केलेला आहेच. याच शहाजी 
राजाच्या दरबारी त्यागराजाचें चपतामहचगचरराज ब्रह्मम अगर चगचरराज कवी हे एक रचनाकार आचण कवी 
म्हणून राचहले होते. तसेच त्यागराजाचें वडील रामब्रह्मम याच्यातं, दुसऱ्या तुळाजी राजानंा, एक चवद्वान 
आचण भगवद्भक्त चदसून आले. या दुसऱ्या तुळाजीने १७६५ पासून १७८७ पयंत तंजावरवर राज्य केले. 
(‘संगीत सारामृताचे’ लेखक पचहले तुळाजी होते). रामब्रह्मम हे रामनवमीच्या उत्सवात राजासमोर 
रामायणावर प्रवचने करीत आचण लहान त्यागराज हे वचडलाचं्या बरोबर बसून त्यातील श्लोक म्हणत 
असत. या तुळाजी राजानंी रामब्रह्मम यानंा तंजावर चजल्ह्यात, पशुपचतकोचवल येथे एक जमीन आचण 
चतरुवैय्यर या चठकाणी एक घर चदले.(‘त्यागराज’ प्रो. साबंमूती, पृ् १०). याच चतरुवैय्यर येथे त्यागराज 
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राचहले, गायले, त्यानंी कृतींच्या रचना केल्या आचण ते चनधन पावले. तंजावरपासून हे चठकाण केवळ सात 
मलैावंर असून, तेव्हापासून ते एक तीथुयाते्रचे स्थान झाले आहे. त्यागराजाचं्या आईचे वडील ‘वीणा 
कलहस्स्त’ आचण त्याचें गुरू सोंटी वेंकट रमणय्या हे दोघे, तंजावरच्या दरबारात ‘संस्थान चवद्वान’ म्हणून 
नेमले होते, अशीही माचहती चमळते. या चत्रमूतीमधील चतसरे संगीतकार शामशास्त्री याचें वडील, चवश्वनाथ 
अय्यर यानंा, दुसरे तुळाजी राजे यानंी अग्रहार आचण सुपीक अशी करमुक्त जमीन प्रदान केली होती. (‘थोर 
रचनाकार’ प्रो. साबंमूती, पृ् ७४). चत्रमूतीतील दुसरे मुथुस्वामी चदचक्षतार यानंा अगर त्याचं्या कोणा 
पूवुजाला, तंजावरच्या राजाकडून असा काही पुरस्कार चमळाल्याची माचहती उपलब्ध नाही. मागे 
म्हटल्याप्रमाणे, संत असल्याकारणाने लौचकक मानसन्मानाची वा राजाकंडूनच्या पुरस्कराचंी या चत्रमूतीने 
कधी अपेक्षा केली नाही. तथाचप त्यागराज आचण शामशास्त्री याचं्या वचडलानंा तंजावरच्या राजाकडून 
जचमनी व घरे चमळाल्यामुळे, त्याचंी सुस्स्थती होती, आचण त्यानंा कशाचीही गरज पडली नाही, असे 
म्हणावयाला हरकत नाही. 

 
इ. स. १७९८ ते १८३३ पयंतची राजा दुसरे सरिोजी याचंी तंजावरातील कारकीदु, कला आचण 

चवशषेतः कनाटक संगीताच्या दृष्टीने या सुवणकुाळात अत्यंत महत्त्वाची ठरली. याच काळात या चत्रमूतींचे 
संगीत चवकचसत झाले. चतच्यातील कोणीही दरबार गायक नव्हता अगर कोणीही राजाकंडून मदत 
स्वीकारली नाही. तरीही या राजानंा अचभपे्रत असलेल्या संगीताच्या वातावरणातील ही चत्रमूती म्हणजे एक 
तेजस्वी प्रकाश होता. दचक्षण भारताने तोपयंत ऐकलेले उत्कृष्ट संगीत त्या वातावरणात भरून राचहले होते. 

 
राजा सरिोजी चवषयींची आणखी काही माचहती चदल्यास ती अस्थानी होणार नाही. टी.एम.एस. 

सरस्वती महाल गं्रथालयाच्या चनयतकाचलकातील (खंड २०, क्र.१, पृ् ७) पुढील पचरच्छेदावरून त्याचं्या 
प्रचतभासामर्थयाची कल्पना करता येते : 

 
‘अलीकडच्या काळातील गादीवर बसलेला कोणीही राजा, दुसऱ्या सरिोजीइतका चतुरस्त्र 

बुचद्धमते्तचा झालेला नाही. चवचवध के्षत्रातं त्याचंी बदु्धी चालत असे. नृत्य, संगीत आचण चचत्र यासंारख्या 
लचलतकला, नाट्य, गद्य, आचण काव्य यासंारखे साचहत्य आचण चशवाय, वैद्यक, प्राचणशास्त्र आचण 
वनस्पती-शास्त्र, या सवु चवषयानंा, त्याचं्या बुद्धीत जागा होती. इतर राजेलोकापं्रमाणे, त्याने साचहस्त्यकानंा 
अगर कला वा शास्त्रकारानंा केवळ अनुदानेच चदली नाहीत तर त्याने स्वतः या चवचवध के्षत्रातं मोलाची भर 
घातली. ‘सरस्वती महाल’ हे सरिोजीच्या ऐश्वयाचे चचरस्थायी स्मारक असून, त्यावरून या थोर राजाच्या 
प्रचतभेचे चवचवध पैलू दृष्टोत्पत्तीसयेतात.’ 

 
(No person that adorned a throne in recent times can lay claim to such a 

comprehensive genius as was possessed by Raja Sarfoji II. His interest and talents were 
amazingly varied. Fine arts like dancing, music and painting, sciences like medicine, zoology 
and botany, literary works like drama, prose and poetry, all found an abundant place in his 
capable and capacious intellect. Unlike other royal patrons, he has not only showered his 
beneficent gifts on men of letters, arts, and science but has himself contributed creditably to 
the several fields intellectual activity. The Saraswati Mahal is a perennial monument to the 
glory of sarfoji and an everlasting mirror which reflects the infinite facets of the great king’s 
genius.) 
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राजा सरिोजींनी अनेक संस्कृत आचण मराठी गं्रथ चलचहले होते, या गोष्टीचाही उल्लखे करावयाला 
पाचहजे. त्याचं्या ससं्कृत गं्रथातं, ‘कुमारसंभव टीका’, ‘मुद्राराक्षस छाया’, ‘स्मचृतसगं्रह’, ‘स्मृचतसार समुच्चय’ 
इत्यादींचा समावशे असून, मराठीत त्यानंी पाच नाटके, हत्तीचवषयी एक शास्त्रीय गं्रथ आचण दचक्षण 
भारतातील राग आचण राचगण्या यावंर एक पुस्तक चलचहले आहे. इतर चवषयावंरही त्याचें गं्रथ आहेत. 

 
प्रस्तुतच्या चवषयाला जवळचा म्हणजे त्याचंा ‘कोव्याचे साचहत्याचे चजन्नस’ हकवा ‘मराठीतील 

नृत्याचे बोल’ हा मराठी गं्रथ होय. त्याचे तामीळ चलपीत आचण भाषेत रूपातंर झाले असून ते सरस्वती 
महाल गं्रथालयाने प्रचसद्ध केले आहे. सरिोजी राजाने रचचलेले नृत्याचे शकेडो बोल त्यात ग्रचथत असून, 
अलीकडेही मंुबईमधील भरत नाट्यम् या नृत्यप्रकाराचे चशक्षक पावुतीकुमार हे आपली चशष्ट्या सुचेता चभडे 
चहच्याकरवी तेसादर करीत असतात. सुचेता चभडे यानंी या नृत्यप्रकाराच्या आचवष्ट्कारात लैचकक चमळचवला 
आहे. 

 
राजे सरिोजी याचं्या दरबात ३६० गायक होते, ही संगीताच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट 

आहे. या बाबतीत प्रो. साबंमूतींनी चलचहलेल्या त्यागराजाच्या चचरत्रातील पचरच्छेद उद्धतृ करणे श्रेयस्कर 
होईल (प्र. आवृचत्त, १९५४, पृ् १६) : 

 
‘नायक आचण मराठी राजे हे स्वतः चवद्वान असून कलाचें पुरस्कते होते. कवी, गायक आचण 

रचनाकार यानंा त्याचं्या दरबारात प्रवशे असे. इतर प्रातंातंील गायक आचण रचनाकारही लौचकक 
चमळचवण्याकचरता तंजावरकडे येत असत. त्यागराजाच्या काळी राजे दुसरे सरिोजींच्या तंजावर 
दरबारात, जवळजवळ असे ३६० चवद्वान असून त्यातंील प्रत्येक चवद्वानाला राजाच्या उपस्स्थतीत वषातून 
िक्त एकच चदवस संगीत महालात गाण्याची वा वादनाची सधंी चमळे. अशा कलाप्रदशुनातं प्रत्येक गवई 
आपला लौचकक साभंाळण्यासाठी, आपले सवुस्व पणाला लावीत असे. काही गायक चवचशष्ट रागाचं्या 
गायनातच प्रवीण असावयाचे. अशा चवचशष्ट रागामंध्ये प्रवीण्य चमळचवणारातंील, ‘तोडी’ सीतारामय्या, 
‘अथाणा’ अपपय्या आचण ‘शकंराभरणम्’ नरसय्या ही नाव ेअचभमानाने स्मरली जातात.’ 

 
(The Naik as well as the Maratha Rulers were great scholars and patrons of the Art. 

Their Courts were adorned by eminent poets, musicians, and composers. Even musicians 
and composers from other provinces came to Tanjore to win laurels. During the time of 
Thygaraja, there were as many as 360 Vidvans in the Tanjore Court (of King Sarfoji II) and 
each Vidvan had the privilege of singing or performing in the Royal presence in Sangita Mahal 
(Concert Hall) for only one day during the year. For this annual exhibition of his talents, each 
musician strove to give his best in order to maintain his dignity and rank amongst his 
compeers. Some musicians specialized in ragas of their choice. Of those who achieved 
eminence in particular ragas, posterity remembers with pride such names as ‘Todi’ 
Sitaramayya, ‘Athana’ Appayya and ‘Shankarabharanam’ Narasayya.) 

 
‘तंजावर रामराव या नावाचे त्यागराजाचें एक चन्ावान मराठी चशष्ट्य होते. त्याबद्दल याच गं्रथात 

(पृ. ५४–५५) प्रो. साबंमतूी चलचहतात, ‘त्यागराजाचं्या चशष्ट्यगणातं तंजावर रामराव, हे वयाने सवांत मोठे 
असून या रचनाकाराचे ते खाजगी चचटणीसच होते. आपल्या गुरूच्या प्रवासाचे कायकु्रम ते आखीत आचण 
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प्रवासातही त्याचं्याबरोबर असत. उत्तरेकडील प्रवासात ते त्याचं्याबरोबर राचहले आचण त्यात त्यानंी 
काचंीपुरम्, चतरुपचत, वालजपेट, शोहलघूर, मद्रास चतरुवोचट्टयूर आचण कोबूर, या चठकाणानंा भेटी चदल्या. 
आपल्या गुरूशी ते काहीशा मोकळेपणाने वागत असत. या कारणाने, इतर चशष्ट्यानंी त्याचें ‘चचन्ना त्यागराज’ 
असे नाव ठेचवले होते. आपल्या गुरंूना काही कळवावयाचे असल्यास ते तंजावर रामरावाची मध्यस्थी 
पत्करीत. त्यागराजापेक्षा रामराव दोन वषांनी लहान होते.’ 

 
तंजावर रामरावाबद्दल प्रो. साबंमूती पुढीलप्रमाणे आणखी माचहती सागंतात : 
 
‘तंजावर रामराव हे मराठी गृहस्थ त्यागराजाचे चशष्ट्य असून, ते त्याचें उजव ेहातही बनून राचहले 

होते. ते आचण वालजपेट वेंकटरमण भागवतार या दोघानंी चमळून, त्यागराजाचें चचरत्र चलचहले आहे. 
ताडपत्रावंर चलचहलेल्या या चचरत्रात त्या दोघाचं्याही सह्या आहेत.’ 

 
एकोचणसाव्या शतकाच्या तंजावरात, आणखीही काही मराठी संगीतकार होऊन गेले. तोडी रागात 

प्रावीण्य संपादन केलेले ‘तोडी’ सुंदरराव आचण व्हायोचलनवादक वेंकोबाराव ही त्यामंधील काही नाव े
उल्लेखनीय आहेत. तथाचप त्याचं्या जीवनाबद्दल अगर कलेचवषयी माचहती चमळत नाही. 

 
प्रो. साबंमूतींनी कथन केलेली ‘महा वैद्यनाथ अय्यर’ याचं्या बहात्तर राग माचलकेचवषयीची पुढील 

हकीकत मनोरंजक वाटेल : 
 
‘सन १८८२ च्या सुमारास, कोणी लावणी वेंकटराव या नावाचे एक दरबार कवी होऊन गेले. 

त्यानंी तंजावरच्या शवेटच्या चशवाजीराजाचें जामात, सखारामसाहेब याचं्या स्तुचतपर ‘बहात्तर मेळ 
माचलका’ असे बहात्तर श्लोकाचें काव्य मराठीत रचचले होते. प्रत्येक श्लोकात कनकागंी, रत्नागंी, अशा 
चवचवध रागाचंी नाव ेगंुिली होती. हे काव्य बहात्तर मेळाचं्या रागातं संगीतबद्ध करण्याचे काम महा वैद्यनाथ 
अय्यर यानंा साचंगतले गेले. ‘श्रीमान जो करी राजवशंमणी’ अशी या काव्याची सुरुवात आहे. त्यानंी हे काव्य 
संगीतात करून, ते दरबारात गाऊन दाखचवले. त्याबद्दल त्यानंा पाचरतोचषक म्हणून २,००० रुपये 
चशवाजीराजाकंडून देण्यात आले. महा वैद्यनाथ अय्यर यानंा तथाचप पढेु वाटू लागले की, हे इतके सुंदर 
संगीत, एका माणसाच्या स्तुतीकरता काय म्हणून उधळून टाकावे? त्यानंी त्या काव्याचा ससं्कृतात अनुवाद 
केला आचण त्यात प्रणतातीहर या दैवताची स्तुती गायली. त्याची सुरुवातच ‘प्रणतातीहर प्रभो पु/मुरारें’ 
अशी आहे. अलीकडे हे ससं्कृत काव्यच गाण्याच्या प्रचारात आहे. आपल्या गायनाबद्दल राष्ट्रीय पाचरतोचषक 
चमळचवणारे चमश्री सुब्रमचणयम् अय्यर यानंी ते काव्य लोकचप्रय केले आहे.’ 
 
(३) राजमि दंगवादन राज: राजनारार्िृवामी राजअप्पा 
 
दचक्षण भारतामधील संगीतकारातं काही झाले तरी मराठी गायकापंकैी मात्र कोणाची नाव े आढळून येत 
नाहीत. चवख्यात आशा चतकडील संगीत चत्रमूतीच्या चशष्ट्यातं त्याचं्यापैकी कोणी असणे शक्यही आहे. 
त्यागराजस्वामी, मुथुस्वामी चदचक्षतार आचण शामशास्त्री हे तर सवु तंजावरकडेच राहणारे होते. तथाचप 
गायकाबंरोबर चतकडील वादनकारानंीही संगीताच्या प्रगतीला हातभार लावला होता आचण त्यानंा 
गायकाइंतकाच मान चमळत असे. उत्तर हहदुस्थानात अशी प्रथा नाही. 
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उत्तरेपेक्षा दचक्षण भारतात मदंृगवादनाची कला लोकचप्रय तर आहेच, तशीच ती हहदुस्थानीपेक्षा 
स्वरूपात आचण प्रत्यक्ष आचवष्ट्कारात अचधक गंुतागंुतीची आहे. अशा या कलेच्या के्षत्रात काही मराठी नाव े
आढळतातही. त्यामधील नारायणस्वामी अपपा हे श्रे् वादनकार, इ. स. १८५० ते १९०० या 
त्यागराजानंतरच्या काळात होऊन गेले. 

 
तंजावरात स्थाचनक झालेल्या क्षचत्रय मराठा अशा ‘अपपा’ घराण्यात नारायणस्वामी अपपाचंा जन्म 

झाला. तंजावरच्या मराठी राजाचं्या पदरी त्याचें वाडवडील जबाबदारीच्या जागावंर काम करीत होते, असे 
सागंतात. प्रो. साबंमूती यानंी आपल्या ‘थोर संगीतकार’ (इंचडयन म्युचझक पस्ब्लहशग हाऊस, मद्रास, 
१९५९) या गं्रथात नारायणस्वामी अपपा यांच्या चचरत्राला मानाची जागा चदली आहे. त्यात ते म्हणतात : 

 
‘मृदंगवादनात जी चवशुद्धता, मादुव आचण अनेकरूपता आली आहे, चतचे श्रेय नारायणस्वामी अपपा 

या जन्मजात वादनकाराच्या पचरश्रमाकंडे जाते. नारायणस्वामी अपपा आचण त्याचें समकालीन तुकाराम 
आचण दास स्वामी या मृदंगवादनामधील चत्रमूतीबद्दल कनाटक संगीताला रास्त असा अचभमान वाटतो.’ 

 
If mridangam has become a highly refined delicate, and complicated art, it is not to a 

small extent due to the efforts of gifted performers like Narayanswami Appa. Narayanswami 
Appa along with his contemporaries Tukaram and das Swami constituted the Mridangam Trio 
of whom the world of Karnatak Music is justly proud.) 

 
तुकाराम आचण दास स्वामी हेही महाराष्ट्रीयच होते. तथाचप त्याचं्याचवषयी वा त्याचं्या कलेचवषयी 

तपशील चमळत नाही. नारायणस्वामी अपपा याचं्या कलाप्रवीण्याबद्दल प्रोिेसर साबंमतूी म्हणतात. 
 
‘त्याचे मृदंगवादन उत्कृष्ट असून त्यातील त्याचें स्पशाघात अचतशय नाजूक असत. ते सुरेल आचण 

श्रवणीय असावयाचे.अगदी जलद लयीमधील त्याचें आघातही स्पष्ट उमटावयाचे. गायकाची साथ ते 
चन्ापूवुक करीत आचण त्याच्या कलेलाउठाव चमळावा अशा तऱ्हेने वादन करीत असत. त्याचें 
लयकारीमधील त्या संगीताचे चनरूपण आचण अलंकार योजना यामुंळे श्रोत्यानंा, सगंीत सौंदयाचे आकलन 
अचधक सुकर होत असे. अपपाचंी मृदंगाची साथ चमळाली तर त्या काळच्या सवु थोर गायकानंा गौरव 
झाल्यासारखे वाटावयाचे. त्याचंी मृदंगाची साथ चदलेल्या संगीतकारातं महा वैद्यनाथ अय्यर (मागे याचंा 
उल्लेख झालेला आहे), पालनम् सुब्रह्मचणयम् अय्यर, सरबा शास्त्रीगल, वीणा शषेण्णा, तोडी सुंदरराव, 
जलतरंगम् वेंकोबा राव, सारंदा नाईक आचण तंजावर कृष्ट्णा भागवतार (कालके्षपम्) याचंा समावेश झाला 
होता. 

 
केवळ त्याचं्या बोटाचं्या हालचालींवरूनच ते मृदंग वाजवीत आहेत असे पाहणाऱ्याच्या लक्षात येई. 

गायकाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही लयीत ते सहज चमसळून जात आचण चवलंचबत, दु्रत आचण अचतदु्रत 
अशा तीनही लयींत ते स्पष्ट आचण अचूक वादन करीत.’ 

 
[His play of mridangam was superb and was characterized by a delicate touch. His 

play was melodious and Pleasant to hear. Even the fastest strokes were characterized by 
clearness. He was a loyal accompanist and strove to the best of his ability to enrich the music 
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of his principal. The rhythmical commentary and embellishment provided by this gifted 
performer made the audience realize the beauty of the music of the principal to a greater 
degree. All the top-ranking artists of the time thought it an honour and privilege to have Appa 
as the mridangam accompanist. Amongst the top-ranking artists whom he accompanied on 
mridangam may be mentioned Maha Vaidyanath Aiyar (mentioned in the preceding section), 
Palnam Subrahmanyam Ayyar, Saraba Sastrigal, Veena Seshanna, Todi Sundara Rao, 
Jalatarangam Venkoba Rao, Saranda Naick and Tanjore Krishna Bhagavathar 
(Kalakshepam) 

 
In fact, only the movements of his fingers revealed to an onlooker that he was playing 

the drum. He easily steadied himself in the tempo adopetd by the principal musician whom he 
was accompanying and played three Kaias (double and quadruple speeds) with remarkable 
clearness and accuracy.] 

 
आपल्या बोटाचंा नरमपणा चटकचवण्यासाठी नारायणस्वामी अचतशय काळजी घेत असत. प्रो. 

साबंमूती म्हणतात : 
 
‘कचठण वस्तंूना हात लावण्याचे ते टाळीत. उदाहरणाथु, आगगाडीत चशरत असताना, ते 

दरवाजाच्या चौकटीला हात लावायचे नाहीत. आपल्या चशष्ट्यानंा तो उघडावयाला लावनू, मग ते आत 
बसत असत.’ 

 
नारायणस्वामी अपपा हे गायकही होते. दर शचनवारी ते भजने म्हणत आचण स्वतःच मृदंगावर साथ 

करीत. आपले दोन तंबोरे जुळचवण्याची त्याचंी अचभनव तऱ्हा होती. नेहमीप्रमाणे एक प, सा, सा, सा या 
स्वरात आचण दुसरा तंबोरा उलट सा, प, प, प अशा क्रमाने ते लावीत असत. त्यामुळे या दोन्ही तंबोऱ्याचंा 
एकत्र घोष अचधक आकषकु होत असे. 

 
प्रो. साबंमूतीच्या माचहतीप्रमाणे ते आठ मृदंग तयार ठेवीत असत आचण ते वगेवगेळ्या गायकाचं्या 

स्वरातं लावलेले असावयाचे. ज्याच्या साथीसाठी ते गाण्याच्या बठैकीत जात, त्याच गायकाच्या सुराशी 
जुळणारा मृदंग त्याच्यापाशी असे. आचण तो इतका तंतोतंत लावलेला असे की, इतर साथीदारही आपली 
वादे्य नारायणस्वामी अपपाचं्या मृदंगावरूनच जुळव ू लावावयाचे. हकबहूना गायकही स्वतःकचरता त्याच 
सुराचा आधार घेत. 

 
त्याचं्या व्यचक्तमत्वाचवषयी प्रो. साबंमतूी सागंतात, ‘नारायणस्वामी अपपाचें व्यचक्तमत्व आकषकु 

होते. त्याचं्या सवयी नेमस्त आचण आचरण शुद्ध होते. तंजावर येथील चशवगंगाई तीथुम् मधील पाणीच ते 
नेहमी पीत असत. ग्रामीण भागातं त्याचंा दौरा असल्यास, चतकडे चनघण्यापूवी हेच पाणी आपल्या 
चशष्ट्याकडून आणचवण्याची ते व्यवस्था करीत.’ 
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(४) राजहणरकथा राजकालके्षपम् 
 
पौराचणक कथाचें संगीतामधून चववचेन करणाऱ्या आचण दचक्षण भारतात लोकचप्रय झालेल्या ‘हचरकथा 
कालके्षपम्’ या संस्थेचे मूलस्त्रोत महाराष्ट्रात होते, हे ऐकून आियु वाटेल. तंजावर कृष्ट्णा भागवतार, 
पालघाटचे अनंतराम भागवतार, कल्लीदाईकुरुची येथील वदेान्त भागवतार आचण मुचथया भागवतार 
यासंारख्या कथाकारानंी चतचा प्रसार केला. 
 

महाराष्ट्रात ही संस्था ‘कीतुन’ हकवा ‘हचरकीतुन’ या नावाने ख्यात झाली. १६७३ नंतरच्या 
तंजावरातील भोसले राजाचं्या काळात, महाराष्ट्रातील अनेक कीतुनकार, त्या राजाचं्या आमतं्रणावरून वा 
स्वतःहून, चतकडे गेले आचण त्या चठकाणी त्यानंी त्या संस्थेने बीजारोपण केले. हे मराठी कीतुनकार संस्कृत 
आचण मराठी भाषेत व्युत्पन्न असून गायक होते. चशवाय त्याचं्या अंगी अचभनय आचण कथाचनवदेनकौशल्यही 
भरपूर असे. महाराष्ट्रातील कीतुने संगीतमय असतात, हे आपण अजूनही पाहतो. तंजावरातील स्थाचनक 
भागवतारानंी ही संगीतमय कला आत्मसात केली. चतच्यातील साकी, हदडी, ओवी, अभगं, श्लोक 
यासंारखी गेय वृते्त मराठीच होती आचण ती ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, स्वामी रामदास, वामन 
पंचडत, मोरोपतं यासंारख्या संतानंी आचण कवींनी रचलेली होती. दचक्षणेतील लोकानंा यापूवी अशी ‘संगीत 
हचरकथा’ ज्ञात झालेली नव्हती. 

 
तंजावरची राजभाषा मराठी असल्याने तेथील बहुतेक लोकानंा ती येत असे. त्यामुळे स्थाचनक 

गायकानंा या संगीत कीतुनाचे मराठी वळण चशकून घेण्याला अडचण पडली नाही. पचरणामी कीतुनामंधील 
संगीत दचक्षणेत स्स्थर झाले. त्याचबरोबर चतकडील ‘हचरकथा कालके्षपम्’ मध्ये मराठी संताचं्या 
भचक्तकाव्याला मानाचे स्थान चमळाले. 

 
सुप्रीम कोटाचे चनवृत्त न्यायमूती आचण प्रख्यात संगीतकार आचण सागंीचतक जस्स्टस टी. एल. 

वेंकटराम अय्यर यानंी वरील हकीकतीला दुजोरा चदला आहे. गायक चशरोमणी, मुचथया भागवतार याचं्या 
रचनासंाठी चलचहलेल्या आपल्या चवस्तृत प्रस्तावनेत ते म्हणतात : 

 
‘महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत, पौराचणक कथांचे संगीतमय चनवदेन करणाऱ्या ‘हचरकथा कालके्षपम्’ला 

महत्त्वाचे स्थान असून चतची प्रथा तंजावरच्या महाराष्ट्रीय राजाचं्या अमदानीत, दचक्षण भारताकडे प्रसतृ 
झाली.’ 

(Musicial discourses on Puranic stories and the living saints known as 
HarikathaKalakshepam have held a prominent place in the Culture of Maharashtra and they 
came to be adopted in South India during the period of Maharashtra Rulers of Tanjore.) 

 
महाराष्ट्रीय ससं्कृतीच्या अशा चवस्ताराला कोण कारणीभतू झाले यासंबधंी चनचित माचहती उपलब्ध 

नाही. तथाचप प्रो. साबंमतूींच्या ‘थोर संगीतकार’ या गं्रथातून चनदान एकोचणसाव्या शतकाच्या प्रारंभीचा 
हकवा मध्यातील, काहीसा तपशील चमळू शकतो. या गं्रथातील माचहतीप्रमाणे (पृ्  ८९) कोणी एक 
कीतुनाचाय ु रामचदं्रबुवा मोरगावकर हे आपला मुलगा चवष्ट्णुबुवा याला घेऊन तंजावर येथे आले होते. 
त्यानंी चातुमासात कीतुने केली. त्यावळेी त्यानंा नारायणस्वामी अपपा यानंी मृदंगाची साथ चदली आचण 
आपली कला पुष्ट्कळच वाढचवली. चशवाय तंजावरच्या सरिोजी राजाचं्या दरबारी, मेरुस्वामी कोचकळकंठी 
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या नावाचे एक प्रचसद्ध कीतुनकार होते. त्याचं्याकडून तंजावर कृष्ट्णा भागवतार यानंी ‘हचरकथा कालके्षपम्’ 
ची कला चशकून घेतली. 

 
प्रो. साबंमूती पढेु म्हणतात (पृ् ९६), ‘कृष्ट्णा भागवतार यानंी शीघ्रतेने, उत्तरेकडील आचण 

दाचक्षणात्य आचवष्ट्कार शलैी आत्मसात केल्या. त्या दोन्हीमधील गुणचवशषेाचंा आपल्या कथातं चमलाि 
साधण्याचा प्रयत्न केला. संस्कृत भाषेत व्युत्पन्न असून, मराठी, तेलगू, तामीळ, हहदुस्थानी व इतर भाषाही 
त्यानंी अवगत करून घेतल्या.’ ही माचहती स्पष्टच असल्याने चतच्याबद्दल अचधक चववरण करण्याची गरज 
नाही. 

 
न्यायमूती टी. एल. वेंकटराम अय्यर याचं्या वरील प्रस्तावनेत, अशाच प्रकारची आणखी पुढील 

माचहती चमळते : 
 
‘या सुमारास, चतरुनेलवलेी येथे पुण्याचे भट्टाजी म्हणून गवई राहात असत. मुस्र्थथया भागवतार हे 

त्याचें स्नेही होते. भट्टाजींकडून त्यानंी ‘‘हचरकथे’’मधील चनरूपणाकचरता साकी, हदडी यासंारख्या रचना 
चशकून घेतल्या. महाराष्ट्रात प्रचचलत झालेल्या पौराचणक कथाही त्यानंी श्रवण केल्या. त्यापंैकी “आनंद 
रामायणा” तील “सती सुलोचने”ची प्रचसद्ध कथा तोपयंत दचक्षण भारताला ज्ञात झालेली नव्हती. 
भागवतारानंी आपल्या “कालके्षपम्”साठी ही सती “सुलोचने”ची कथा चनवडली. ती त्याचं्या हचरकथामंध्ये, 
सवांत अचधक रोमाचंकारी ठरली. दचक्षण भारतीयानंा चतचा पचरचय करून देण्याचे श्रये मुस्र्थथया भागवतार 
याचं्याकडे जाते.’ 

 
(There was in Tirunelveli at this period a musician from Poona called Bhattaji. Muthia 

Bhagawathar, who was a friend of his, acquired under his guidance a mastery over the 
technical kinds of compositions used as Nirupanas in Harikatha, such as Saki and Dindi. He 
learnt from him also Puranic stories current in Maharashtra. One of them is a famous story of 
‘Sulochana Sati’ in Ananda Ramayana, then practically unknown in South India. Bhagawathar 
took it up for Kalakshepam and his ‘Sulochana Sati’ was one of the most thrilling of his 
Harikathas. The credit for having familiarized the South Indian Public with this story goes to 
him.) 

 
या बाबतीतील महाराष्ट्राला चवरळा वाटणारी आणखी एक गोष्ट अशी की, दचक्षण भारतात 

‘हचरकथा कलाके्षपम्’ हा आपल्याकडील ख्याल, धृपद हकवा ठंुबरी यासंारख्या एक आचवष्ट्कार प्रकार 
म्हणून मानला जातो आचण कथाकारानंा गायकाइंतकाच चतकडे मान चमळतो. १ जानेवारी १९७० रोजी 
मद्रास म्युचझक ॲकॅडेमीने एक भव्य समारंभ श्री मदुराई श्रीरंगम् अयंगार याचं्या अध्यक्षतेखाली साजारा 
केला. त्यावळेी दचक्षण भारतातील प्रख्यात कथाकार श्री एम्बर चवजयराघवाचाचरयर याचंा अनेक 
संगीतकार आचण चवद्वान याचं्या उपस्स्थतीत सत्कार करण्यात आला. जेथून ही कला प्रसतृ झाली त्या 
महाराष्ट्रात ती लोपत चालली असताना ती दचक्षणेत उत्कष ुपावत आहे ही मात्र एक समाधानाची बाब आहे. 


