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श्री. तुळजेंद्र राजाांनी भोसले कुळातील दहा वर्षे वयाच्या श्री. सर्फोजीस दत्तक घेऊन श्री. 

प्रतापरामस्वामीचे महालात सदर करून (दरबार भरवनू) २२-१-१७८७ रोजी राजासनावर बसववले. 
त्यानांतर नऊ-दहा वदवसाांनी श्री. तुळजेंद्रराजे परलोकवासी झाले. तेथे जमलेल्या सवव लोकाांनी तुळजा 
महाराजाांच्या आत््याला शाांती वमळावी ्हणून ३१-१-१७८७ रोजी प्राथवना केली. श्री. सर्फोजीराजे 
ससहासनावर येताच पोरके झाले. त्याांचा राजमुकुट आपत्ती परांपरायुक्त काटेरी मुकुट ठरला. श्री. सर्फोजी 
महाराजाांचे वपतृछत्र दैवाने व कुटील कारस्थान रचून सामावजक पांविताकिून खोटेवदवनू राजछत्र 
अमरससगाने वहरावनू घेतले! महाराजाांचे नशीबी आला खितर कारावास! 
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प्रारंभीिे थोडेसे 
 
श्री. पाववतीकुमार याांचा ‘तांजावरू नृत्य प्रबांध’ हा ग्रांथ रवसक वाचकाांना सादर करताना महाराष्ट्र 

राज्य सावहत्य सांस्कृती मांिळाला अत्यांत आनांद होत आहे. श्री. पाववतीकुमार याांचा नृत्यकलेतील अवधकार 
हा वादातीत आहे. त्याांचे आजपयंतचे सारे आयुष्ट्य या कलेची साधना करण्यातच गेले असून त्याांनी एक 
परांपराच आपल्या भोवती वनमाण केली आहे. अशा अवधकारी तपस्व्याच्या या ग्रांथाचे मराठी रवसक स्वागत 
करतील यात मला शांका नाही. 

 
ज्या नृत्यपरांपरेचा पाववतीकुमाराांनी प्रस्तुत प्रबांधात ववचार केलेला आहे, ती भरतनाट्य या नावाने 

आपल्यासमोर आहे. ही भारताच्या पूवववकनारपट्टीवरील नृत्यपद्धती ‘कुत्तु आट्टम्’, ‘दासी आट्टम्’, ‘सदर 
कचेरी’ इत्यादी नावाांनी पूवी ओळखली जात होती. आज जरी ती भरतनाट्यम् या नावाने आपल्यासमोर 
असली तरी श्री. पाववतीकुमार याांच्या मताप्रमाणे भरताच्या नाट्यशास्त्राचा व या पद्धतीचा तसा सांबांध नाही. 
अशा या‘भरतनाट्यशलैीला’ तांजावरूच्या मराठा राजाांनी जोपासली व वाढववली आवण ज्याप्रमाणे उत्तरेमध्ये 
कथक नृत्यपद्धती, राजाश्रयाने वाढली तशी ही दविणेकिील नृत्यपद्धती मराठी राजाांनी वाढववली, 
जोपासली. त्याांनीच या नृत्यपद्धतीची सांबांवधत असलेल्या कलावांताांच्या कलागुणाांचे कौतुक केले. तांजावरूचे 
मराठी राजे दुसरे शहाजी महाराज, श्री. सर्फोजी महाराज, श्री. तुळजा महाराज, श्री. प्रतापससग महाराज 
इत्यावदकाांनी जर या कलावांताांना राजाश्रय वदला नसता तर हा नृत्यप्रकार ववकवसत मराठी स्वरूपात आज 
आपल्याला वदसला असता की नाही याची शांकाच आहे. 

 
श्री. पाववतीकुमार याांनी तांजावरूची नृत्यपद्धती ही भरतमुनींना अवभपे्रत असलेली पद्धती नव्हे असे 

साांवगतले आहे. पाववतीकुमाराांचा या ववर्षयामधला अवधकार लिात घेता त्याांच्या प्रबांधावर वाद घालता 
येणार नाही. पण मग या पद्धतीला भरतनाट्यम् असे का ्हणावयाला लागले असा ववचार कोणाच्याही 
मनात िोकावल्यावाचून राहणार नाही. वशवाय भरतनाट्यमपद्धती नावाची दुसरी आणखी कोणती 
नृत्यपद्धती होती सकवा आहे याचाही ववचार करावा लागेल. प्रथम भरतनाट्य या नावाने ओळखली जाणारी 
पद्धती ही काश्मीरची असली पावहजे असे वाटते. भरतनाट्यावरील उपलब्ध सकवा उल्लेवखत असलेले सारे 
ग्रांथ हे काश्मीर शवैपांथाच्या आववष्ट्कारातून उत्पन्न झाले असे समजण्यात येते. ही सारी परांपरा काश्मीरात 
मात्र आज लुप्त झालेली आहे. याचे कारण असे असू शकते की, जेव्हा काश्मीरवर परकीयाांच्या स्वाऱ्या सुरू 
झाल्या तेव्हा भरतनाट्य करणारी कुटुांबे आवण नाट्यशास्त्र जाणणारे पांवित हे काश्मीरातून एक तर इतरत्र 
वनघून गेले असाव ेसकवा त्याांनी मुसलमान धमाचा स्वीकार करून भरतनाट्य दुसऱ्या कोणत्यातरी नावाने 
वटकवले असाव.े धृपद सांगीत पद्धती िागर कुटुांबात अशाच पद्धतीने वटकली आहे. असे असल्यास कथक 
नृत्यपद्धतीच्या सामान्य स्वरूपाची बीजे पण आपणास भरतनाट्य शास्त्रात शोधावी लागतील. 
‘भरतनाट्यशास्त्र’ या नावाने ओळखला जाणारा ग्रांथ हा जर खरेच भरतमुनींनी वलवहलेला ग्रांथ असेल आवण 
भरतमुनी जर काश्मीरी असतील तर हा ग्रांथ अनेक वदवस लुप्त झाला होता आवण त्यावर अवभनवगुप्ताने 
वलवहलेली टीका काश्मीरात न सापिता केरळात सापिली हेही लिात ठेवले पावहजे. 
भरतनाट्यशास्त्रातील रूपकाांचे प्रयोग आजही काही ठराववक यात्राांच्यावळेी केरळात केले जातात ही गोष्ट 
पण महत्त्वाची आहे. तसेच वचदांबरांच्या नटराजाच्या मांवदराच्या गोपुरात नाट्यशास्त्राची सांवहता व मुद्रा 
कोरलेल्या आहेत हे पण लिात घेतले पावहजे. याचा अथव असा वदसतो की, भरताचे नाट्यशास्त्र वनमाण 
झाले ्हणजे नाट्याच्या रूपाचे, आकाराचे शास्त्र वनमाण झाले व त्याला सवव भारतात मान्यता वमळाली. 
मुळात त्याचा आज भरतनाट्य, कथक इत्यादी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नृत्यशलैीशी सांबांध नव्हता. 
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शलैी वगेवगेळ्या असल्या तरी त्याांचा आकार वा रूप शलैीपरत्व ेवभन्न असले पावहजे असे नाही. उलट वभन्न 
शलैीतील (शद्ब, वणव, प्रबांध इत्यादी) आववष्ट्कारात सकवा ज्या मुद्रावदकाांच्या योगे हा आववष्ट्कार साध्य होतो 
त्या साधनात दोन सकवा वभन्न शलैींना लागणारे एकच सामान्य तत्त्व अनुस्यतू असू शकते. आकार आवण 
व्यक्क्तववशरे्ष यामधील भेद समजावनू घेतला पावहजे. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीपासून वभन्न असते पण 
दोन्ही व्यक्तींचा आकार (Form) हा सारखा असू शकतो. तेव्हा पूवववकनारपट्टीवरील प्रचारात असलेले 
नृत्यनाट्यववशरे्ष आवण नाट्यशास्त्र यातील भेद लिात घेऊनही त्याांच्यात काही रूपसा्य आहे काय 
याबद्दलसुद्धा या ववर्षयातील अवधकारी लोकाांनी सांशोधन केले पावहजे. शवेटी नृत्य सकवा तद्नुर्षांगाने 
येणाऱ्या मुद्रा इत्यादी सुद्धा मानवी हस्त, पाद आवण शरीर याांच्याच वनरवनराळ्या अांगभांगाांचा आववष्ट्कार 
असल्यामुळे त्याांच्यात भेदाबरोबर काही सा्य पण येणारच. असे सा्यववशरे्ष भरतनाट्य, कथक आवण 
मवणपुरी या तीनही, सकवा कथकलीचा समावशे केल्यास चारही, पद्धतीत नाही ्हटले तरी सापिणारच. 
पण या पद्धती वगेळ्या याचे कारण सा्यापेिा वगेळेपणाची स्थाने त्यात अवधक. असा वगेळेपणा एकाच 
नृत्यपद्धतीतील अनेक रूपकात असण्याची शक्यता आहे. यामुळेच पूवववकनाऱ्यावरील नृत्यपद्धती ही (मूळ 
नाट्यपद्धतीपेिा) वगेळी असली तरी त्यातील काहीशा सा्यामुळे वतला भरतनाट्यपद्धती ्हणून 
सांबोधण्यात आले असाव.े 

 
भरतनाट्यशास्त्राचा आणखी खोलवर वशरून ववचार केला तर आपणास आणखी काही गोष्टी 

वदसतील. (१) त्या काळात नृत्य आवण नाट्य यात र्फरक नव्हता. (२) या नृत्यनाट्यपद्धतीचे शास्त्र हे 
भरताने मुळात काव्याला लावलेलेच नव्हते. या पद्धतीत अथात काव्याला स्थान होते, पण नृत्याचा भाग 
्हणून होते. रससांकल्पना ही काव्याला प्रथम लावली असेल तर ती रुद्रटाने. तोपयंत रस ्हणजे 
नाट्यरसच होते. काव्यरस नव्हते. तेव्हा मूळ नाट्यशास्त्र हे काव्यशास्त्र आहे असे समजण्याचे मुळीच कारण 
नाही. भरताने अशा नाट्यरसाांचे आठ प्रकार साांवगतले आहेत, नऊ नाहीत. शाांतरसाला नाट्यशास्त्रात 
जागा नाही याचेही कारण शोधले पावहजे. रससांकल्पना काव्याला लावल्यावाचून शाांत नावाचा रस उत्पन्न 
होऊ शकत नाही. नाट्यातील शाांतरस ्हणजे वनव्वळ आलांबनववभाव होतील. काव्याला रसकल्पना 
लावल्यानांतर रस सकवा ववभाव, अनुभाव आवण व्यवभचारीभाव याांच्या कल्पनेतही बदल झाला आवण त्यामुळे 
रस या कल्पनेचा अथव बदलला. हे सवव अथांतर रुद्रट–अवभनवगुप्त या कालखांिात घिले. पवरणामतः 
भरतनाट्य सकवा नृत्य हे उत्तर भारताऐवजी दविणेतच अवधक प्रभावीपणे वजवांत रावहले. 

 
आज रसाांचा अथव आनांद, आस्वाद असा घेतला जातो. हा अथव काव्यमीमाांसेत रस शद्बाला स्थान 

वमळाल्यानांतर आला आहे. या नवीन अथाचे वा अथवप्रयोगाचे जनक आनांदवधवन – अवभनवगुप्त असण्याचा 
सांभव आहे. पण मूळ भरत सांवहतेत रस ही सांकल्पना आस्वादवाचक नसून आस्वाद्यवाचक आहे. आस्वाद्य 
्हणजे ज्याचा, ज्या वस्तूचा आस्वाद घेतला जाऊ शकतो ते. भरताने रस शद्ब आनांदवाचक अथानेही 
वापरलेला वदसत नाही. नाट्यशास्त्राच्या सहाव्या अध्यायाच्या सुरुवातीसच, ‘हर्षादीन् च अवधगच्छक्न्त’ 
असा शद्बप्रयोग करून भरताने ‘हर्षव’, रसापासून वभन्न आहे हे सूवचत केले आहे. दुसरे, भरताने ‘रांगाचा’ जो 
सांग्रह वदला आहे तो श्लोक असा – 

 
रसा–भावा–हयवभनया, धर्ममवृवत्तप्रवृत्तयः 
वसवद्धस्वरास्तथातोद्य एवां रांगस्य सांग्रहः 
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या श्लोकाने भरताला ‘वसद्धी’ ही सांकल्पना रसापासून वगेळी आहे हे साांगावयाचे आहे. वसद्धीचा सांबांध 
आनांद – हर्षव इत्यासदशी असू शकतो, भरताने वसद्धीचे मानुर्षी आवण दैववकी असे दोन प्रकार साांवगतले 
असून दैववकी वसद्धी ही भावावतशयोपेत, व सांपूणव अशी दोन प्रकारची असते असे वनरूपण केले आहे. या 
सांपूणव वसद्धीचे वणवनही 
 

न शद्बः नैव च िोभः न चोत्पात–वनदशवनम् 
सांपूणवता च रांगस्य सा वसवद्धदैववकी स्मृता 

 
असे केले आहे. नृत्याचे सकवा नाट्याचे सारे प्रयोग या वसद्धीकवरता केले जात असत. ‘तस्मात् प्रयोगः 
सवोयां वसद्धयथव सांप्रदर्मशतः’ तेव्हा रस आवण वसद्धी यातील नातेही समजावनू घ्यावयास पावहजे. उपमाच 
द्यावयाची झाली तर हे नाते शद्ब–अथव या नात्यासारखे सकवा प्रतीक व त्याचे प्रवतसाद या नात्यासारखे 
आहे. काव्यात आपण शद्ब वापरतो पण त्यात शब्द ्हणजे ध्ववन अवभपे्रत नसतो. आपणास अवभपे्रत असतो 
तो त्याचा अथव. पण काव्य रवसकासमोर ठेवताना आपणास, ते शद्बरूपातच ्हणजे ध्ववनरूपातच ठेवावे 
लागते. नृत्यात सकवा नाट्यात या आववष्ट्काराच्या रूपाला अवधकच महत्त्व आहे. नट सकवा नतवक, व 
ज्यासामग्रीच्या योगे नट सकवा नतवक आपल्या अनुभवाचा आववष्ट्कार कवरतो व ती सामग्री जर आपणासमोर 
नसेल तर नृत्य सकवा नाट्य आपणास पे्रिकास सादरच करता येणार नाही. नृत्यनाट्याचे सौंदयव या 
आववष्ट्कारसामग्रीवर–रचनेवर– सामर्थ्यावर अवलांबून आहे. ही सामग्री आवण या सामग्रीची रचना 
आस्वादरूप असते, ती ववभावअनुभाव–रूप असते व तीतून पे्रिकाांना भाव (स्थायी आवण व्यवभचारी) व्यक्त 
होतात अशी भरताची धारणा. या सामग्रीतून भाव व्यक्त होण्याची कल्पनाही दोन प्रकारची आहे. केवळ एक 
शारीवरक दृश्य उत्पन्न केले तरी पे्रिक ते केवळ शारीवरक ्हणून येणार नाहीत, तर त्याचा अथव, त्याचा भाव 
ते लिात घेतील. असा भाव आपणास (पपेट शो) कळसूत्री बाहुल्याांचा खेळ पाहून वमळतो. सूत्रधार शद्बाांचा 
जन्म अशाच प्रयोगाांच्या वनवमत्ताने झाला आहे. अशा आववष्ट्कारात नट–नतवकाचे मानवसक भाव खरोखर 
नसतातच. 

 
पण नट–नतवक आपल्या भवूमकेशी तद रूपही होऊ शकतो. ही जी तद रूप होण्याची प्रविया आहे. 

ती नट–नतवकाच्या कतृवत्व–शक्तीवर अवलांबनू आहे, आवण या कतृवत्वशक्तीचे नाव आहे अवभनय. या 
अवभनय सामर्थ्यामुळे नट–नतवक स्वतःच भाव वनमाण करू शकतात, कला वनमाण करू शकतात. पण असे 
भाव नट–नतवकाांनी वनमाण केले तरी शवेटी शारीवरक भावाांच्या, ्हणजे ववभावानुभावाांच्या रूपानेच ते 
दाखवावे लागणार, ्हणजे शवेटी पे्रिकाला जी सामग्री पावहजे असते ती ववभाव–अनुभवाांची, व्यवभचारी 
भावाांची, अशा या सामग्री–रचनेला, सकवा वतच्या आववष्ट्काराला भरत रस ्हणतात आवण या रसाच्या 
हृद्यतेवरच नृत्य–नाट्याची यशक्स्वता अवलांबून असते. रसाांचे हे रूप अथातच वनरवनराळ्या वृत्तीप्रवृत्ती 
धमीमधून प्रदर्मशत केले जाऊ शकते. वृत्ती आवण प्रवृत्तीबद्दल येथे साांगावयाचे कारण नाही. ज्याप्रमाणे 
भारती, साक्त्वकी आरभटी आवण कैवशकी या वृत्तीबद्दल भरत बोलतात त्याप्रमाणेच मवणपुरी, कथक, 
‘भरतनाट्य’ इत्यादी पद्धतीबद्दल ्हणजेच वृत्तीबद्दल आपणासही बोलता याव.े 

 
नृत्याच्या सकवा नतवनाच्या स्वरूपासांबांधीही ववचार केला पावहजे. असा ववचार केल्यास आपल्या हे 

प्रत्ययास येईल की, आपल्या शरीराचा, अवयवाांचा उपयोग करून वनरवनराळे आकार–बांध उत्पन्न 
करण्याची िमता ही त्या कलेच्या मुळाशी आहे. ही िमता अथवा शक्ती दोन गोष्टीतून उत्पन्न होते, (१) 
आपल्या शरीराला असणाऱ्या साांध्यातून आवण मणक्याांतून आवण (२) या अवयवाांना सकवा सांपूणव शरीराला 
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उपलब्ध असलेल्या गतीमानतेतून. ज्याप्रमाणे तबला, मृदांग इत्यादीवर आपणास ठेका धरता येतो, 
त्याचप्रमाणे वनरवनराळ्या अवयवातून सकवा त्याच्या सांबांधातूनही आपणास ठेका धरता येतो, एक मूक लय 
(क्ऱ्हदम), वनमाण करता येते. या सवव लयीतून सवव शरीराला सुसांवादी सकवा समतोल अशी लय पण उत्पन्न 
करता येते. अशा या लयीचा ववलास ्हणजे नृत्य. ही लय शरीराच्या आांतवरक गवतमानतेतून उत्पन्न होते. 
या गवतमानतेतूनच कालाच्या सहकायाने ताल सकवा ठेका उत्पन्न होतो आवण शरीराचे वनरवनराळे अवयव, 
एकच सकवा एकमेकाांशी सांवादी असणारे असे, ताल धरूलागतात सकवा आकार घेतात. असे हे आकार 
सांपूणव शरीराचे असतात, तसेच शरीराच्या वनरवनराळ्या अवयवाांचे पण असतात. शवेटी सांपूणव शरीराचे 
आकार पण अवयव-बांधावरच अवलांबून आहेत. सांयुत सकवा असांयुत हस्त मुद्रा सकवा पदन्यास इत्यादी 
नतवनाला (नृत्याांना) आवश्यक होणाऱ्या गोष्टींची जन्मकथा ही अशी आहे. पण अवयवाांना सकवा शरीराला 
आकार सकवा गवत देण्याच्या मागे वास्तववक एकच शक्क्त आहे. ती ्हणजे स्पांद, गवत, सकवा ताल 
याांच्यामागील ताकत. स्पांद ्हणजे वजवांतपणा. वजवांतपणाचा प्रत्यय स्पांदातूनच वमळतो. या ताकतीमुळेच 
नट-नतवकाला अवभनय पण करता येतो. शरीरावर भाव उत्पन्न करता येतात, शरीरात असा बदल घिवनू 
आणता येतो जो एखादी वववशष्ट मानवसक अवस्था उत्पन्न झाली ्हणजे शरीरात सहज स्वभावाने उत्पन्न 
होईल. लय, गवत, साांधे आवण शरीर सकवा अवयव याांना वगेवगेळे आकार देण्याची वियाशक्ती ही एकाच 
गोष्टीची-स्पांदाची-जीवतत्त्वाची वभन्न रूपे आहेत. अवभनवगुप्ताांनी या स्पांदाला साऱ्या ववश्वाचे मूलतत्त्व 
मानलेले आहे. हा स्पांदच नृत्याचेही मूलतत्त्व होय. साऱ्या अवयवाांच्या हालचाली, पायाांची गती, नेत्राांचा 
ववभ्रम इत्यादी साऱ्या गोष्टी या स्पांदामुळेच उत्पन्न होतात आवण या साऱ्याच्या सांवादातूनच नृत्य नावाचे 
गवतमान सौंदयव उत्पन्न होते. आपल्या शरीराची गवतमानता आवण वियाशक्ती ही आपल्या शरीराला 
असणाऱ्या साांध्याांमुळेही उत्पन्न होते हेही खरेच. या साांध्याांमुळे वनरवनराळे अवयव एकमेकाांशी केवळ 
जुळलेच जात नाहीत तर त्याांच्यात एक वजवांतपणा येतो, त्याांची वनरवनराळ्या आकारात पवरणती होऊ 
शकते, त्याांच्या गतीत एक लय उत्पन्न होऊ शकते. या वनरवनराळ्या अवयवाांना साांध्याच्या वठकाणी पावहजे 
तसे मोिून सकवा वाकवनू शरीराचे भवूमतीच्या आकारासारखे वनरवनराळे आकार उत्पन्न करता येतात. हे 
आकार केवळ क्स्थतीशीलच रहात नाहीत तर ते गवतशील पण होऊ शकतात. या गवतशीलतेमुळे, 
शरीराच्या वविेपामुळे, सांवाद-ववरोध-समतोल इत्यादींमुळे आपल्याला वनरवनराळे बांध वनमाण करता येतात 
आवण ते हृद्य, सुांदर, रमणीय, मनोज होऊ शकतात. असे आकृवतलयबांध वनमाण करणे ्हणजेच नृत्य 
करणे होय. जर या बांधाांना गवतमानता असेल, त्याांतून जर लय साधत असेल तर या आकृवतबांधाांना एक 
वगेळेच रूप येते आवण त्यातून भावाववष्ट्कार झाला तर त्याचा अत्यांत हृदयसांवादी असा पवरणाम पे्रिकाांवर 
आवण अशा भावाववष्ट्कारवनर्ममतीचा आनांद नतवकामध्ये उत्पन्न होतो. 

 
नतवन हे एकारीतीने वैशवेर्षक पदाथात साांवगतलेल्या कमाचा पवरपाक आहे. पण हा पवरपाक 

नतवकाच्या कौशल्यावर, रूपावर ्हणजेच आलांबन-उद्दीपन भावाांवर सकवा गुणाांवर अवलांबनू आहे. नतवकाचे 
रूप, रांग आवण अांगववशरे्षातील कौशल्य याांचा जेव्हा एक र्य वमलार्फ घितो तेव्हा ती नृत्यकला होते. अशी 
नृत्यकला एका जागी क्स्थर असलेल्या पुतळ्यासारखी असू शकते सकवा ती गतीचे वनरवनराळे आववष्ट्कार 
पण घिव ूशकते. ती ज्याप्रमाणे वैयक्क्तक असू शकते त्याप्रमाणे ती साांवघकही असू शकते. अशा कलेतून 
उत्पन्न होणारे भाव जरी पे्रिकाला मानवसक ्हणून भासत असले तरी ते अनुभावात्मकच असतात. अशा या 
कलेत वाग्, अांग आवण सत्व याांची युती झालेली आपणाला वदसते. 

 
नृत्त आवण नृत्य यात तत्वतः काय भेद आहे याचाही ववचार येथे करावा लागेल. शरीर आवण अवयव 

याांचे ताल आवण गती याांच्या योगे जेवढे काहीआकृवतबांध उत्पन्न होतील त्या साऱ्याांना नृत्त ्हणता याव.े या 
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साऱ्या आकृवतबांधाांतून वनवि करून त्या वनविलेल्या आकृवतबांधाांचा बांध उत्पन्न करणे ्हणजे नृत्य होय. 
नृत्य ्हणजे जे नतवन करण्यास योग्य आहे ते. नृत्त ्हणजे एकापरी कलेचे व्याकरण होईल. शद्ब, वणव सकवा 
प्रबांधाच्या रूपाने जेव्हा एखादे कथानक सादर केले जाते तेव्हा अथातच जेवढे सारे आकृवतबांध नतवक 
उत्पन्न करू शकतो त्या साऱ्याांचा उपयोग केला जाणार नाही. भारे्षत एकाच अथाचे अनेक शद्ब असतात 
आवण एकच अथव वाक्याांच्या वगेवगेळ्या सांरचनेतून साांगता येतो. पण एका वळेी आपण एकच शद्ब सकवा 
एकाच प्रकारचे वाक्य वापरतो. नृत्याचे पण असेच आहे. नृत्याचे पण असेच आहे. नतवक एकच आववष्ट्कार 
वगेवगेळ्या प्रकारे करू शकत असला आवण त्याच्या भात्यात नतवनाचे अनेक बाण असले तरी प्रत्यि कृतीत 
तो सगळेच बाण वापरील असे नाही. ‘वरयाझ’ करताना मात्र त्याला या सवव ‘बाणाांची’, प्रकाराांची नोंद 
घ्यावी लागेल. नृत्ताला जर नतवनकलेचे व्याकरण समजले तर नृत्याला त्या कलेची भार्षा समजावी लागेल. 
अथात हा भेद इतक्या स्पष्टपणे नतवनकलेत आलेला नाही हेही कबलू करावे लागेल. कनाटक सांगीत 
पद्धती व सहदुस्थानी सांगीत पद्धती या भेदाप्रमाणचे नृत्त आवण नृत्य यातील भेदामागेही काही ऐवतहावसक 
कारणे असू शकतील. 

 
लयतत्वाच्या अववष्ट्काराबरोबरच भावनाववष्ट्कार, भावसांपे्रर्षण हे पण नृत्यकलेला अवभपे्रत आहे. 

त्यामुळे नृत्यकलेला भारे्षचा प्रकार ्हणून सांबोधता यावे. 
 
पण सामान्य भार्षा आवण नाट्य-नृत्य भार्षा यामध्ये एक मोठाच र्फरक जाणवतो. सामान्य भारे्षतील 

शद्ब अथव (सकवा अथवपुटे) हे जरी मनुष्ट्याच्या इच्छा शक्तीनेच आले असले तरी त्यात एक सावववत्रकता, 
लोकधमीपणा आढळतो. तशी सावववत्रकता नृत्य-नाट्य भारे्षतील प्रत्येक अांगोपाांगात आढळून येत नाही. 
नृत्य-नाट्यात सांकेताांना काही आगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुद्रा पण सांकेतच होत. हे सांकेत नृत्य 
नाट्यापुरते मयावदत असू शकतात आवण ते तसे असले ्हणजे ते लोकधमी न राहता नाट्यधमी होतात. 
नृत्यात हाच नाट्यधमीपणा मुद्राांच्या योगे, तसाच पदन्याांसाद्वारे प्रदर्मशत केला जातो. अमुक मुद्रा सकवा 
पदन्यास ्हणजे अमुक भाव असे समीकरण पुष्ट्कळदा नाट्यधमी असते कारण त्यात सावववत्रकता सकवा 
नैसर्मगकता नसते. पण अशा मुद्राांचा सकवा तत्सदृश सामग्रीचा नृत्यनाट्यात उपयोग करावा लागतो. 
भरतनाट्य, कथक, मवणपुरी या साऱ्या नृत्य पद्धतीत त्याांचा उपयोग होतो. भरताच्या नाट्यशास्त्रात या 
सांकल्पनाांचे व्याकरण साांवगतले आहे. त्यामुळे कोणतीही नृत्यपद्धती भरताचा वारसा साांगू शकते. हा वारसा 
दाविणात्य नृत्य पद्धतीच्या वाट्याला अवधक आला असावा. कारण भरताचे नाट्यशास्त्र दविणपथातच 
वटकले, इतरत्र नाही. नाट्यशास्त्राची मावहती सकवा भरताचा वारसा उत्तर-भारतीयाांना साांगता आला नाही 
सकवा त्याांनी साांवगतला नाही. 

 
पण शवेटी सांकेत आवण त्यातून उत्पन्न होणारे (सकवा उत्पन्न केलेले) भाव हेच भारे्षच्या, कलाांच्या, 

नृत्यनाट्याच्या मुळाशी आहेत. ज्या प्रमाणात हे भाव सांकेतातून व्यक्त होतील त्या प्रमाणात सांकेताची 
सावववत्रकता सकवा कृवत्रमता वसद्ध होणार आहे. नृत्याचा उपयोग आपण जेव्हा कथानक सादर करताना 
करतो, तेव्हा आपला सांकेत अवधकावधक दुबोध–दुगवम होत जातात व नृत्याची मावहती नसेल तर ते 
कळतही नाहीत. नृत्याचा पवरष्ट्कार जेव्हा शब्द, वणव, प्रबांध इ. सादर करण्यात होतो तेव्हा हे कळते. 

 
भारतातील पूवववकनाऱ्यावरील नृत्य पद्धतीला भरतनाट्यपद्धती ्हणून का सांबोधण्यात आले 

असावे यासांबांधीचे वववचेन करण्याचा थोिासा प्रयत्न मी केला. पण श्री. पाववतीकुमार याांनी तांजावरू राजाांनी 
वटकववलेल्या ज्या नृत्याांचे पुनरुज्जीवन केले आहे ती नृत्यपद्धती केवळ दाविणात्यच आहे असे ्हणून 
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भागणार नाही. तांजावरूचे राजे मराठी असल्यामुळे त्याांनी या पद्धतीला मराठी वेशभरू्षा पण वदली. श्री. 
पाववतीकुमार याांच्या नृत्याववष्ट्कारातील सांगीत जरी दाविणात्य असले तरी त्यातील काव्याची भार्षा मराठी 
आहे. त्यामुळे एकारीतीने ही नृत्यपद्धती मराठी आहे असे ्हणावयासही प्रत्यवाय असू नये. मद्रास व 
वचदांबरम् येथे अनेक नृत्य, भरतनाट्य, कुवचपुिी इत्यादी पहाण्याचे मला भाग्य लाभले आहे. तांजावरू नृत्य 
व तावमलनािूमधील इतर भागातील नृत्य यात एक सारखेपणा पण आहे. परांतु कथाकाव्यातील 
मराठीपणामुळे श्री. पाववतीकुमार याांच्या नृत्याला जे मराठी रूप आले ते आपली अक्स्मता जागवणारे आहे. 

 
लोकनृत्यातूनच सारे नृत्यप्रकार उत्पन्न झाले आहेत. त्यापैकी ज्याांना आपल्या भोवती शास्त्राचे 

वलय उत्पन्न करता आले ते अवभजात ठरले. पण आज उपलब्ध असलेले कोणतेही अवभजात नृत्य घेतले 
तरी त्याचा वारसा र्फार प्राचीन नाही. मवणपुरी अवभजात नृत्य तर अगदीच अलीकिील आहे. कथकाचाही 
वारसा र्फार जुना नाही. तांजावरूच्या सकवा इतर भरतनाट्याचेही असेच. पण तांजावरूच्या राजघराण्याने या 
नृत्यकलेला राजाश्रय देऊन ही कला जतन केली, वतला मान्यता प्राप्त करून वदली व प्राचीन 
नाट्यपरांपरेचा वारसा पण वतला वदला याबद्दल महाराष्ट्राने तांजावरूच्या राजघराण्याचे, व त्या कलेला 
महाराष्ट्रात आणल्याबद्दल श्री. पाववतीकुमाराांचे ऋण मान्य केले पावहजे. 

 
बोलली जाते ती भार्षा. परांतु वलपीचा शोध लागेपयंत भारे्षचा उपयोग सांभार्षण सकवा भार्षण याांच्या 

पवलकिे होत नव्हता. भारे्षला वलपीची जोि वमळाल्यानांतरच मागील भारे्षचा अनुभव पुढील भारे्षला आवण 
एका वठकाणच्या लोकाांचा अनुभव दुसऱ्या वठकाणच्या लोकाांना वमळू शकला. भारे्षप्रमाणेच सांगीताला पण 
वलपीबद्ध करण्यात मानवाने यश वमळववले.पण नृत्याची भार्षा वलपीबद्ध करणे हे भारे्षची वलपी वनमाण 
करण्यापेिाही र्फारच खितर काम होते. श्री. पाववतीकुमार याांनी ‘हस्तवलवखतातून वचेून काढलेला प्रत्येक 
प्रकार तालसुरात बाांधून तो नृत्यात वनवबद्ध केल्यानांतर त्याचे वटपण करून ठेवण्यासाठी’ स्वतःची अशी एक 
स्वतांत्र लेखन पद्धतीच तयार केलेली आहे. तांजावरू नृत्यप्रबांधात नृत्यवलपीच्या पवरचयावर श्री. 
पाववतीकुमार याांनी प्रकरणच वलवहलेले आहे. माझ्यामते श्री. पाववतीकुमार याांची नृत्यकलेला ही र्फार मोठी 
देण आहे. ज्याप्रमाणे श्री. भातखांिे याांनी सहदुस्थानी सांगीतपद्धतीला असे स्वरलेखन देऊन वलपीबद्ध करून 
ठेवल्यामुळे सववसामान्य माणसाला सुद्धा सांगीत वशकण्यास मदत झाली त्याप्रमाणे श्री. पाववतीकुमार याांच्या 
नृत्यवलपीमुळे नृत्यपे्रमी लोकाांना नृत्य वशकण्यास मदत होणार आहे. पण त्याांनी केवळ नृत्यवलपीचाच 
पवरचय करून वदलेला नाही तर सांयुत आवण असांयुत हस्तमुद्रा व पादभेद, मांिलभेद आवण स्थानकभेद 
याांनाही अनेकप्रकारे आपल्या ग्रांथात वचवत्रत केले आहे. त्यामुळे नृत्य ्हणजे काय हे समजण्यास मदत 
होणार आहे. तसेच ज्या तांजावरूच्या भोसले घराण्याने ही दाविणात्य नृत्यपद्धती जोपासली त्या भोसले 
घराण्याच्या सावहत्य परांपरेची मावहतीही एका प्रकरणात श्री. पाववतीकुमार याांनी वदलेली आहे. ही 
भरतनाट्य पद्धती आज तरी दाविणात्य असल्यामुळे, दाविणात्य ताल व राग याांची, या नृत्यप्रकारात 
लागणारी शास्त्रीय मावहती पण श्री. पाववतीकुमार याांनी आपल्या ग्रांथात सादर केलेली आहे. 

 
नृत्याच्या सांदभात जेव्हा प्रबांध हा शब्द येतो तेव्हा नृत्यतत्त्वावर आधावरत असे कथानक प्रदर्मशत 

करण्याची कल्पना त्याच्या मागे असते. ते एकप्रकारे नृत्यनाट्यच असते असे ्हणावयास हरकत नाही. 
ओवरसामध्ये कवव जयदेव याांचे गीतगोसवद अशा नृत्य-स्वरूपात प्रदर्मशत केले जाते. ‘कुमार सांभवाची कथा’ 
सकवा ‘सखीने नावयकेस बुवद्धवाद साांगण्याची कक्ल्पत कथा’ सकवा ‘महादेवाचे आगमन सखीने पाववतीस 
पवरहासपूववक जाणते करण्याची कक्ल्पत कथा’ या तांजावरू नृत्यप्रकारात चालत आलेल्या साांप्रदावयक कथा 
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प्रबांधरूपात समथवपणे श्री. पाववतीकुमार याांनी सादर केल्या आहेत. एकूण हा साग्रसुांदर नृत्यप्रबांध ्हणजे 
नृत्य देवतेचा पाववतीकुमाराांच्याद्वारे महाराष्ट्राला वमळालेला प्रसाद आहे. 

 
असा हा ग्रांथ रवसक वाचकाांच्या सेवते आज सावहत्य सांस्कृती मांिळ सादर करीत आहे. 
 
हा ग्रांथ कलापूणव पद्धतीने मुवद्रत करून वदल्याबद्दल शासकीय मुद्रणालयाांचे सांचालक आवण 

कामगार याांचेपण सावहत्य सांस्कृती मांिळ आभारी आहे. 
 

 सुरेन्द्द्र बारललगे 

प्रजासत्ताक णदन अध्यि, 
२६ जानेवारी १९८२ महाराष्ट्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांिळ. 
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।।श्री।। 
 

प्रस्तार्ना 
 
तांजावरू हे पुरातन काळापासून कलेचे माहेरघर ्हणून प्रवसद्ध आहे. वशल्प, काव्य, शास्त्र आवण 

सांगीतनृत्यावद कला या भागात अगदी पराकोटीस पोहोचलेल्या होत्या.चौल राजे हे तर कलेचे मोठेच 
चाहते होते. भोक्ते होते. ब्रहदीस्वर कोववल (मांवदर), वचदांबरम् मांवदर ही मांवदरे त्याांच्या जाज्वल्य 
कलापे्रमाची सािी आहेत. शकेिो वर्षे ही मांवदरे मोठ्या वदमाखाने उभी राहून हेच लोकास साांगत आहेत की 
हा प्रदेश कलासक्त लोकाांचा, श्रद्धावांताांचा आहे. वनभळे कलोन्माद हेच त्याांचे सारसववस्व! चोला नांतरच्या 
नायक राजाांनीही हीच कलासक्ती जोपासली. अनेक पांविताांचा, सांगीत-वादन-नृत्यकाराांचा जणू 
आखािाच असे तांजावरूचे नाव गाजत होते. कोणीही गुणज्ञ आपल्या गुणाांचा सांपूणव आववष्ट्कार करू 
शकतील, वाढव ूशकतील, अशा सवव सुखसोयी त्याांना वदल्या जात. त्यामुळे तांजावरू हे जणू कलावांताांचे, 
पांविताांचे मोहोळ होऊन रावहले होते. येथील प्रत्येकजण मधुमविकेप्रमाणे खपत होता, झटत होता. साऱ्याांचे 
उवद्दष्ट होते एकच, वनभळे कलानांद. आवण नायक राजानांतर गादीवर आलेले भोसलवांशीय मराठा राजे तरी 
याला कसे अपवाद ठरतील! ते तर पूवव राजश्रीहून काकणभर नव्हे हातभर अवधक ठरले. त्याांनी या कलेला 
राजप्राांगणापासून देवप्राांगणापयंत नेले, ज्यामुळे वतचे दशवन सववसुलभ होऊन सामान्यजन देखील कलेचा 
आस्वाद घेऊ लागले. मराठा राजाांचा ‘सांगीत महाल’ याच कलानांदाचे प्रतीक आहे. ब्रहदीश्वर मांवदरातील 
‘नट्टुबनार चाविी’ हेच पटवते. सणासुदीस नट- नतवकास वागावयाचे ‘बांद’(वनयम) हेच दाखवनू देतात की 
त्या काळी महाराजाांनी नृत्य सांगीताची पद्धतशीर लयलूट चालववली होती.‘तांजन’ रािसाच्या नावाने 
ओळखली जाणारी ही ‘तांजे’ नगरी कलानांदात अलकावतीशी जणू चुरस लावत होती. सारे नगर जणू गांधवव 
अप्सराांच्या स्वरालापाने आवण छुमछुमकाराने भरून कावरेीप्रमाणे दुथिी वाहत होते. सारा जनलोक श्री–
धीने सांपूणव सांपन्न होऊन समाधानी जीवन जगत होता. 

 
तांजावरूच्या मराठ्याांच्या या कलासक्त कारकीदीचा भक्कम पुरावा ्हणजे तांजावरूच्या ‘सरस्वती 

महाल’ वाचनालयात दुलव वित होऊन पिलेले राजाांचे सांगीत-नृत्यावरील ग्रांथ. या अर्फाट नृत्यसावहत्यातून 
सरस्वती महालने प्रकावशत केलेले एकमेव पुस्तक ्हणजे“कोब्याचे सावहत्याचे वजनस” हे होय. या 
ववर्षयाांत खोल वशरण्याची स्रू्फती मला या पुस्तकानेच वदली. गेल्या तीस वर्षातला माझा नृत्यववर्षयक 
अनुभव आवण माझे आत्तापयंतचे सांशोधन याांतून वनमाण झालेला हा ‘तंजार्रू नृत्य प्रबंध’कलापे्रवमकाांच्या 
चरणी समपवण करण्यात मला अत्यानांद होत आहे. या ग्रांथात राजाांनी वलवहलेले प्रकार नुसतेच तालासुरात 
बाांधून न देता त्यावर मी बसववलेली आवण माझी वशष्ट्या कु. सुचेता वभिे वहच्यामार्फव त रांगमांचावर आणलेली 
वनविक २५ नृत्ये त्यातील हालचालीसह वलहून समाववष्ट केलेली आहेत. हे पुस्तक ्हणजे, आजच्या 
‘भरतनाट्यम्’ मधून लुप्त झालेली ही तांजावरूची सावहक्त्यक परांपरा पुन्हा सुरू करून या कलेच्या समृद्धीत 
भर घालण्याच्या माझ्या प्रयत्नाांचा एक भाग आहे. यासाठी अथातच या कलेची मनोभाव ेसेवा करणारे अनेक 
नतवक, नर्मतका, नृत्यवशिक आवण रवसकजन याांच्या सहकायाची अत्यांत आवश्यकता आहे. हे सहकायव 
मला लाभेल, अशी मी अपेिा करतो. 
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श्री. सर्फोजी महाराजाांनी वलवहलेला व “तांजावरू महाराज सर्फोजीज सरस्वती महाल लायब्ररी”ने 

इ. स. १९५८ साली प्रकावशत केलेला“कोब्याचे सावहत्याचे वजनस” हा ग्रांथ प्रथम माझ्या वाचनात आला. 
तांजावरूमध्ये पूवी व सध्या प्रचवलत असलेल्या परांपरागत नृत्यपद्धतीवर आधावरत अनेक दुर्ममळ प्रकार त्यात 
पहावयास सापिले. तांजावरू नृत्यपद्धतीवर आधावरत एवढा प्रावतवनवधक ग्रांथ या पूवी कधीच पहावयास 
वमळाला नव्हता. तांजावरू नृत्य शलैीतील हे मराठी सावहत्य भाांिार बघून मीहरखूनगेलो आवण भाांबावलो 
देखील! त्यातील काही प्रकाराांचे तोंिावळे माझ्या मावहतीचे होते, काहीबद्दल ऐकीव मावहती होती, तर 
काही र्फक्त पुरातन शास्त्रीय ग्रांथाांतूनच वाचावयास सापिले होते. जे नृत्यप्रकार सध्याच्या प्रकाराशी वमळते 
जुळते वाटले, ते ताला-सुरात व शास्त्रीय स्वरूपात वलवहलेले नव्हते. ते वलवहताना जुनी परांपरागत 
नृत्यलेखनपद्धती आवण ऱ्हस्वदीघव स्वरािर प्रणाली आचरली होती. एकेका वनरुपणात सतरा–अठरा 
प्रकाराांची एकच कथा एकाच रागात व तालात रचलेली होती. श्री. सर्फोजी महाराजाांची ही एकच ताल व 
राग वापरण्याची कल्पना मला र्फार आविली. अशा प्रकारचा प्रयोग करून पहायची मला स्वतःला देखील 
इच्छा होती. एका प्रयोगात सुरुवातीपासून शवेटपयंत र्फक्त एकच राग व ताल असावा (सर्फोजींच्या 
वनरुपणात कथा देखील एकच आहे.) आवण पे्रिकास त्याच्या आनांदाची ब्र्हानांदवत् गोिी चाखवनू 
कलानांदाची उत्कटता वसद्ध करावी, हे माझे ववचार माझ्या सहकाऱ्याांना मोठे धाष्ट्ट्याचे व अवतरेकी वाटले 
होते. सतत सािेतीन–चार तास पे्रिकाांवर आपल्या रागाची मोवहनी घालील, असा नृत्य जाणणारा गायक 
आज तरी वमळणे कठीण आहे. आवण वमळालाच, तरी एवढे रसग्रहण करण्याइतका पे्रिक सहनशील 
राहीलच याबद्दल देखील अनेकाांनी शांका प्रदर्मशत केली. लोक काही ्हणोत, परांतु माझे मन काही आपले 
ववचार सोिीना. ते मला स्वस्थ बसू देईचना. अशा प्रकारचे काही तरी प्रायोवगक कायव कराव,े असे सतत 
मनाला वाटत होते. आवण अशाच वळेी “कोब्याचे सावहत्याचे वजनस” ग्रांथ माझ्या हाती आला. स्वप्न दृश्य 
रूप घेऊ लागले. इच्छेला मागव वमळाला, ववचाराांना वाचा रु्फटली व मी मोठ्या जोमाने यातील काही प्रकार 
बसववण्यास सुरूवात केली. 

 
आजच्या तांजावरू नृत्यपरांपरेत असलेल्या प्रकाराांसारखे काही साधे प्रचवलत प्रकार बसवले. परांतु 

त्याने माझे समाधान होईना, तेव्हा मी तांजावरूशी सांधान बाांधण्याचे ठरवले. वतकिील टी. एम्. एस्. एस्. 
एम्. लायब्ररीच्या अवधकाऱ्यास, तसेच को. सा. वज. ग्रांथाच्या सांपादकास पते्र धािली, परांतु त्याांची उत्तरे 
येण्याचे वचन्ह वदसेना तेव्हा स्वतःच तेथे जाण्याचे ठरवले. तेव्हा पवहला प्रश्न आला पैशाांचा! काय कराव,े 
या ववचारात असतानाच माझे स्नेही वचत्रकार श्री. ववश्वनाथ वभिे याांनी साांवगतले की, “तु्ही वनघायची 
तयारी तर करा, पैशाचे पाहू मग! काही तरी करू.” त्याांच्या या पैशाच्या आश्वासनाहून त्याांनी वदलेला धीर 
आवण वह्मतच मला तांजावरूला घेऊन गेली, हे मला येथे नमूद केले पावहजे. मी तांजावरूला अशा तऱ्हेने 
जाऊन पोहोचलो, तेथील सरस्वती महालच्या अवधकारीवगास भेटलो, दप्तरी रीतीवरवाज योग्यप्रकारे पूणव 
केले व त्यानांतर मूळ ग्रांथाांच्या शोधास लागलो. मला र्फक्त हे पहावयाचे होते की. को. सा. वज. ग्रांथातील 
स्वर–पाट (बोल) कोणी रचले–वलवहले आहेत? आणखी अशा प्रकारचे काही नृत्यसावहत्य आहे का? 
असल्यास ते कुठच्या राजाांनी वलवहले? कोणत्या साली? त्याची काय परांपरा होती? या माझ्या प्रश्नास 
उत्तर ्हणून तेथील मराठी पांविताने मराठी ‘मनॅ्युक्स्िप्ट क कॅटलसगस्’ खरीदून त्याांचा अभ्यास करून मला 
काय हव े तेवढे वचेून घेण्यास साांवगतले. मी त्याप्रमाणे सुरुवात केली. कॅटलसगस् उलथे पालथे घातले. 
परांतु त्याांत “कोब्याचे सावहत्याचे वजनस” हा ग्रांथकाही केल्या सापिेना. कारण ‘कॅटलसग’ मध्ये त्याचे 
वगेळेच नाव वलवहलेले होते. (‘ववववध कनाटक रागरावगण्या व पदे स्वरसवहत’) शवेटी को. सा. वव. हा 
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ग्रांथ ज्याांनी प्रथम सांपावदत केला, त्या श्री. कृष्ट्णास्वामी महाविक याांचा पत्ता शोधून काढला. मी माझ्या 
येण्याचा उदे्दश त्याांना समजावनू साांवगतला. व त्याांनी सांपावदत केलेल्या ग्रांथातील काही नृत्यप्रकाराचे 
प्रात्यविक करून दाखववले. ते सारे पाहून व ऐकून त्याांना अत्यानांद झाला. कारण हा ग्रांथ प्रकावशत 
करतेवळेी लायब्ररीचे काही लोक त्याांना ्हणत होते ‘या ग्रांथाच्या प्रकाशनावर उगाच व्यथव खचव करू नका, 
ते कोणाला समजणारे नाही. व प्रवसद्ध करण्यासारखे त्यात काही आहे. हे लोक जाणतील, असे वाटत 
नाही. 

 
श्री. कृष्ट्णास्वामी महाविक मराठीचे मोठे अवभमानी असून नृत्याचे व सांगीताचे मोठे जाणकार 

आहेत. आमच्या वादवववादावरून त्याांना हे कळून चुकले की इतराांचा अपसमज दूर करण्यास ही छान सांधी 
चालून आली आहे. तसेच आपण स्वतः खतपाणी घालून वाढवलेल्या कलावृिास एक नूतन अांकूर रु्फटला 
आहे, ज्याची जपणूक आपण स्वतःच करणे आवश्यक आहे. आवण खरोखरच याच भावनेने त्याांनी आपली 
सवव कामे बाजूस ठेऊन लायब्ररीमधील ग्रांथ शोधून काढण्यास अमाप मेहनत घेतली. त्याांनी स्वतः तेथील 
ग्रांथ बरीच वर्षे हाताळले असल्यामुळे ते कोठे असतील सकवा वमळतील, हे त्याांनी तेथील कमवचाऱ्यास अचूक 
दाखवनू वदले श्री. कृष्ट्णास्वामी महाविक नसते, तर मला खरोखरच एकवह ग्रांथ पहावयास वमळाला नसता. 
त्याांच्या मागवदशवनानुसार बरेच ग्रांथ सापिले. त्या अप्रवसद्ध नृत्यसावहत्यभाांिाराने मी वदपून गेलो. मला 
प्रवसद्ध ग्रांथातील प्रकाराचीच र्फक्त शहावनशा करावयाची होती, माझी भकू एवढीच होतीपरांतु श्री. 
कृष्ट्णास्वामी महाविक रावसाहेब याांनी हे नृत्यभाांिाररूपी पांचपक्वान्नाांनी भरलेले ताटच माझ्यासमोर भरून 
ठेवले. अनेक मराठा राजाांची ती सावहक्त्यक दौलत पाहून यातून काय घेऊ आवण काय ठेव,ू असे मला 
झाले होते. मी तेथील मराठी पांवित श्री. वभवराव मठ याांना या सवव ग्रांथाांची हस्तवलवखते करून पाठववण्यास 
साांगू लागलो, माझा हा विेेपणा पाहून श्री. कृष्ट्णास्वामी महाविकाांनी सुचववले की मी या ग्रांथाांची स्वतः 
छाननी करून हवे तेवढेच प्रकार नक्कल करून न्यावते. कारण या ग्रांथातून बऱ्याच प्रकाराांची पुनरुक्क्त 
झालेली आहे,हे त्याांना मावहत होते. परांतु प्रत्येक पान शोधून वकती प्रकाराांची पुनरुक्क्त झालेली आहे, हे 
शोधून काढणे हे वदवसाांचे नव्हे, तर मवहन्याांचे काम होते आवण आर्मथकदृष्ट्ट्याही ते र्फायद्याचे नव्हते. असा 
ववचार करून मी महाविक रावसाहेबाांची समजूत घातली, व मी काढलेल्या सवव ग्रांथाांची हस्तवलवखते 
पाठवनू देण्याची ववनांती तेथील लायब्ररीचे ऑनररी सेिेटरी श्री. ओ. ए. नारायणस्वामी व लायबे्रवरयन श्री. 
गोपाल अय्यांगार याांना केली. त्याांनी ती मोठ्या आनांदाने मानली व शवेटपयंत पूणवपणे पाळली, याबद्दल त्या 
उभयताांचा मी अत्यांत ऋणी आहे. 

 
तांजावरूहून मुांबईस आल्यानांतर साधारण मवहन्यातून दोन वळेा मला हस्तवलवखताांच्या कसपीज् 

वनयवमत येत असत. मी त्याांच्या अनुिमवणका तयार करून बाांधणी करून घेतली, व त्याचा अभ्यास करू 
लागलो. बरेच प्रकार पुन्हा पुन्हा वलवहले गेले होते. परांतु त्याची अिराांच्या शुद्धतेसाठी बरीच मदत झाली. 
अशा रीतीने अभ्यास करता करता या अभ्यस्त सावहत्याचे काय कराव,े असे ववचारचि सुरू झाले. मी 
सकवा माझ्या ववद्यार्थ्यांच्या पुरतीच याची व्याप्ती न राहता माझ्या इतरही व्यवसायी बांधूभवगनींच्या उपयोगी 
हा ग्रांथ पिावा, या हेतूने काय करता येईल, याचा ववचार करू लागलो. याच दर्यान मी नृत्यात बाांधलेले 
हे मराठी प्रकार सादर करण्याचा योग आला. मुांबईमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या ‘सांगीत नृत्य महोत्सवा’ मध्ये 
नृत्य करण्यासाठी माझी वशष्ट्या कु. सुचेता वभिे वहला वनमांत्रण आले, आवण त्या वळेी परांपरागत प्रकार न 
करता श्री. सर्फोजी महाराजाांच्या मराठी नृत्य-सावहत्यावर आधावरत कायविम केला. सवव लोकाांनी त्याची 
वाखाणणी केली. श्री. पु. ल. देशपाांिे याांनी हा प्रयोग पाहून वाखाणणी तर केलीच, पण हे नृत्यभाांिार 
लोकाांसमोर पुस्तकरूपाांत आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांिळा’किे अनुदान 
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मागाव ेअसे सुचववले. त्याप्रमाणे या ‘मांिळा’किे ववनांती अजव करताच या ‘मांिळा’नेही या कामास आर्मथक 
सहाय्य देण्याची तयारी दाखववली आवण नांतर योग्य वेळी सहाय्यही केले. 

 
या प्रोत्साहनाने माझा उत्साह वद्वगुवणत झाला. सोबत मदतनीस घेऊन, आवण तांजावरूमध्येही 

सहाय्यक शोधून मी पुन्हा तांजावरू गाठले. श्री. एकोजी महाराजापासून ते शवेटच्या श्री. 
वशवाजीराजापयंतच्या सववच्या सवव राजाांच्या तसवबरीचे र्फोटो काढून घेतले. यावशवाय ‘को. सा. वज.’ व 
‘नाट्यप्रबांध’ या मूळ हस्तवलवखतामधील काही पाने, ‘सांगीत महाल’, ‘पेवरयकोववल’ मधील ‘नट्टुवनार 
चाविी’ इत्यावद जुन्या वास्तु याांचे देखील र्फोटो काढून घेतले. काही नवीन हस्तवलवखते शोधून काढली व 
त्याांच्या नकला पाठवनू देण्याची व्यवस्थाकरववली. तसेच तांजावरू-मराठ्याांचा इवतहास उपलब्ध करणारे 
सांदभवसावहत्य, जुन्या उताऱ्यातून, कथातून व वनरवनराळ्या महाराजाांनी वलवहलेल्या ग्रांथातून वलहून 
काढले. शक्य ती प्रवसद्ध असलेली पुस्तके ववकत घेतली व परत येऊन नवनवीन नृत्यप्रकार बसववण्यास व 
ते वलहून काढण्यास सुरुवात केली. 

 
ज्या तांजावरूच्या नृत्यपरांपरेत मी नृत्यपाठ वशकलो, त्या परांपरेमधील ववद्वान श्री. जनादवन 

अप्पास्वामी वपल्ले याांचे अनमोल सहाय्य या कामी मला झाले. त्याांचा उत्तरीय व दाविणात्य या दोन्ही सांगीत 
पद्धतीचा दाांिगा अभ्यास आहे. वशवाय नृत्यववर्षयक सांगीताचाही त्याांनी बारकाव्यासह अभ्यास केलेला 
आहे. त्याांच्या शास्त्रोक्त सांगीतज्ञानाहूनही पारांपावरक ज्ञानाचा वापर हे प्रकार वाचताना व वलवहताना र्फार 
उपयोगी ठरला. नृत्यसावहत्य सुरात वलवहताांना पारांपावरक पद्धतीत बदल होणार नाही याची त्याांनी 
काटेकोरपणे काळजी घेतली. काही प्रकारामध्ये केवळ कानाला गोि लागणारी स्वररचना अनवधानाने 
केली गेली होती. असे प्रकार वकतीही उत्कृष्ट बनले असले तरी त्यामागील मेहनतीचा ववचार न करता ते 
रद्दबातल करून परांपरेनुसार पुन्हा रचले गेले. असे अनेक प्रकार करून त्याांतील उत्तम तेवढेच प्रकार 
वनविले गेले. त्याांचे हे ऋण पैशाांनी सकवा हार्मदक आभार मानून मी कधीच रे्फिू शकणार नाही. या ग्रांथाची 
शुद्ध प्रत तयार करण्यासाठी ज्याांनी स्वखुर्षीने अमाप पवरश्रम घेतले व श्री. माधव मनोहर व या ग्रांथातील 
सुांदर छायावचते्र घेणारे माझे वमत्र श्री. राजदत्त या दोघाांचाही मी आभारी आहे. 

 
यावशवाय हा माझा ग्रांथ सांपूणव वलहून काढण्यास, सारे नृत्यप्रकार रांगमांचावर आणण्यास, 

बसववलेले नृत्यप्रकार शास्त्रीय सांकेतानुसार वलवहण्यास वजने हातभार लावला, त्या माझ्या वशष्ट्या कु. 
सुचेता वभिे वहचा उल्लेख मी केलाच पावहजे, एवढे वतचे सहकायव मला सतत लाभले आहे. 

 
तसेच अनेक वहतसचतक व चाहते याांनी केलेली आर्मथक, बौवद्धक, शाक्ब्दक व नैवतक मदत मी 

कदापी ववसरू शकणार नाही. 
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‘तंजार्ूर नृत्य 
 

छायाणिते्र 
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श्री. शहाजी महाराज दुसरे (तंजार्ूर) 
[१६८४ ते १७११] 

 
हे व्यांकोजीचे ज्येष्ठ पुत्र! याांनी आपल्या गुणग्राहकरूपी मकरांदाने अनेक कवींना आकर्षूवन आपल्या 

दरबारोद्यानात मानाने जोपासून व स्वतः देखील अनेक काव्यसुमनाांचे सजवन करून सवाथाने राजगादी 
भरू्षववली. हे “वतरूवरूर” च्या त्यागराज देवाचे अनन्य साधारण भक्त होते. या बहुभावर्षक रसज्ञाने अनेक 
ववर्षयाांवर अपार सावहत्य रचना केल्या आहेत.त्यागनुत, त्यागेश, त्यागनटेश, त्यागराज, वैदे्यश, शहाराजा 
इत्यादी नावाने त्याांचा सावहत्यात उल्लेख आहे.त्या त्याांच्या अपार सावहत्य पे्रमामुळे प्रजेने त्याांना मोठ्या 
पे्रमाने “अवभनव भोज” हे टोपण नाव बहाल केले होते. 
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श्री. सर्फोजी महाराज पणहले (तंजार्ूर) 
[१७११ ते १७२८] 

 
श्री. सर्फोजी महाराजा पवहले, हे श्री. शहाजी महाराजाांचे धाकटे बांधु.राजिेत्राप्रमाणे सावहत्य 

िेत्राांतही यानी आपल्या थोरल्या बांधूचा वारसा चालववला.याांनी वलवहलेली अनेक मराठी पदे असून, 
सांस्कृत भारे्षत वलवहलेले बारा खण्िात ववभागलेले “राघव चवरत्र” नावाचे काव्य आहे. 
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श्री. तुळजा महाराज पणहले (तंजार्ूर) 
[१७२९ ते १७३५] 

 
श्री. तुळजेन्द्र महाराज पवहले याांचा तुक्काजी सकवा अमरेन्द्र या नावानेही सावहत्यात उल्लेख 

सापितो.आपल्या दोन्ही विील बांधूप्रमाणे (शहाजी सर्फोजी) याांनीही सावहत्यात अत्यांत मोलाची भर 
घातली. सांस्कृत भारे्षवर त्याचे प्रभतु्व होते. त्याांनी सांगीतावर ‘सांगीत सारामृत’, नृत्यावर ‘नाट्यवदेाांगम’, 
ज्योवतर्षशास्त्रावर ‘एनाकुलतेजोवनवध’,वैद्यकशास्त्रावर ‘धन्वतरी सारवनवध’, ‘धन्वतरी ववलास’ हे ग्रांथ 
सांस्कृत भारे्षत वलवहले असून, ‘बहूल कथा चुर्मणका’ मराठी भारे्षत आहे. या वलखाणावरून त्याांच्या सावहत्य 
व्यासांगाची कल्पना येते. 
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श्री. प्रतापलसह महाराज (तंजार्ूर) 
[१७३९ ते १७६४] 

 
श्री. बावासाहेबानांतर (त्याांच्या पत्नी सुजान बाईसाहेब ३ वर्ष े तक्तावर होत्या) त्याांचे सुपुत्र 

“प्रतापससह महाराज” ववराजमान झाले.आपल्या नावाांप्रमाणेच रणिेत्रात व सावहत्य िेत्रात, तलवार व 
लेखणी समान कौशल्याने चालववणारा नरकेसरी याच्या सारखा हाच. या शूर बहुभावर्षक पांविताने ८ पुराणे, 
१ रामायण, १ भागवत, १ काव्यग्रांथ, १ कामशास्त्र, २ कहाण्या, १५ नाटके व काही पदे वलहलेली 
आहेत.याांचे बरेच मराठी सावहत्य तेलुगु वलपीमध्ये वलवहलेले आहे. 
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श्री. तुळजा महाराज दुसरे (तंजार्ूर) 
[१७६५ ते १७८७] 

 
हे स्वतः महाधार्ममक, सांगीतकार व कलाववद असतावह नानाववध ददी ववद्वान रत्ने आपल्या 

दरबारात जमवनू सावहत्य-सांगीत कलेचा िांका दणाणून साऱ्या दविण देशाला दैवदप्यतेचां देणां देणारे, 
तांजावरूला श्री. धीने मातब्बर करून साांस्कृवतक केन्द्राचे लेणे वमळवनू देणारे, लवलत कलाांच्या लावण्याचा 
आस्वाद घेणारे, रवसकराज श्री. तुळजा महाराज हेच होत.याांनी केलेली वाङमयीन कामवगरी आज तरी 
उपलब्ध नाही.तरीही याांनी आपल्या भोसले कुळातील एका मुलाला (श्री. सर्फोजीला) कायदेशीरवरत्या 
दत्तक घेऊन अपार सावहत्याचा जनक वनमाण केला. 
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येळमाडी 

 
हा जुना राजवािा पूवीपासून आजपयंत राजघराण्यातील लोकाांच्या ववहवाटीत आहे.याच्या सात 

मजली इमारतीमुळे यास “येळमािी” हे नाव पिले आहे.या वाड्याचा काही भाग राजपरांपरेकिे असून 
इतर सवव भाग लोकोपयोगी कायास वदला गेला आहे. 
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संगीत महाल 

 
“संगीत महाल” आतील भाग रंगमंि 

तांजावरूचा “सांगीत महाल” हे जणू सर्फोजी महाराजाांच्या कलानांदाचे प्रतीक आहे. त्याांनी 
बाांधलेल्या या नाट्यगृहात सांगीत, नृत्य व नाट्याच्या मवैर्फली झित असत.त्या काळची बहुधा सववच नाटके 
नृत्यप्रधान होती.काही छोटी वाक्ये कथासूत्र जोिण्यासाठी वापरली जात.परांतु नृत्यातील पदावभनयाच्या 
माध्यमाद्वारा सारां कथासूत्र दशवववलां  जात असे.श्री. सर्फोजी महाराजाांनी वलवहलेल्या “नाट्य प्रबांध” व 
“कौव्याचे सावहत्याचे वजनस” या अर्फाट ग्रांथाांवरूनही त्याची सत्यता पटते.अशा प्रकारचे सांगीतावद 
नृत्यनाट्याचे प्रयोग वशलांगणाच्या वदवशी, गुढीपािव्यास, वदपवाळीस व इतर सवव माांगवलक शुभप्रसांगी 
करण्याच प्रघात श्री. सर्फोजी महाराजाांनी सुरू केला.अशा सणासुदीच्या वदवशी नतवकीच्या हस्ते 
महाराजाांची आरती केली जात असे व त्या प्रीत्यथव वांश परांपरा वबदागी वदली जात असे.या रांगमांचावर 
होणाऱ्या प्रयोगाांतील सवव स्वरसावहत्यादी सांगीत लोकाांस नीट ऐकू याव े्हणून रांगमांचाच्या पुढील बाजूस, 
पे्रिागारात दशवनी लाांब, रुां द व खोल असा पाण्याचा हौद तयार केलेला होता.ज्याच्यामुळे ध्ववनवाहकता 
सहजतेने होत असे व सभागारातील दोन-अिीच हजाराांच्या जनसमुदायास देखील सारे सुलभतेने ऐकू 
येत असे. हल्ली हा हौद वसमेंटने बुजवनू टाकण्यात आला आहे.“्हणे, तेवढीच जागा अवधक वमळवते व 
ध्ववनिेपकाने काम भागते.” 
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श्री. सर्फोजी महाराज यानंी बाधंलेला “संगीत महाल” 

मुख्य दरर्ाजा (पूर्व) 



 अनुक्रमणिका 

 
श्री. सर्फोजी महाराज यानंी बाधंलेला “संगीत महाल” मागील बाजू (पणिम) 
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कोर्व्यािे साणहत्यािे णजनस 

  
‘कोव्याचे सावहत्याचे वजनस’या ग्रांथाचे 

“मुखपषृ्ठ”. यात वनरवनराळ्या कथा, वनरुपणां, 
आख्यानां याांच्या मावलकाांची नावे असून त्या 
प्रत्येकाांची राग, ताल व पषृ्ठयुक्त अशी सुसांगत 
“अनुिमवणका” वदली आहे. 

‘कोव्याचे सावहत्याचे वजनस’ या ग्रांथातील 
एक पषृ्ठ. प्रत्येक प्रकाराच्या गीत सावहत्यापूवी त्यात 
योजलेल्या रागाचे नाव व तालाचे नाव वलवहलेले 
आहे तसेच त्यातील नृत्य प्रकाराांना नावेही वदलेली 
आहेत.या नृत्य प्रकाराचे नाव आहे “अभवनयपद”. 
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श्री. जनादवनन् अप्पास्र्ामी णपल्लै (तांजोरकर) 
 

 
 
श्री. जनादवनन् अप्पास्वामी वपल्लै ताांजोरकर हे परांपरागत सांगीतववद्वान आहेत. त्याांचा जन्म वदनाांक 

२६ सप्ट केंबर १९१२ रोजी तांजावरू येथे झाला. तेथेच त्याांचे तामीळ व तेलुगू वशिण झाले. गुजराथी, मराठी व 
सहदीमध्ये देखील त्याांचे वशिण झाले आहे. त्याांच्या मातोश्री तांजावरूच्या श्रीमती काांतीमती अ्माळ या 
बिोदा सांस्थानमध्ये राजनतवकी होत्या. नृत्यसांगीताचा व तदववर्षयक शास्त्रीय पांथाांचा त्याांचा दाांिगा अभ्यास 
होता. त्यामुळे वपढीजात नृत्यसांगीताचे जनादवनन् याांना बाळकिूच वमळाले व त्यातच ते वाढले. 
सांगीतववर्षयक बरेचसे वशिण त्याांना त्याांच्या मातोश्रीकिूनच वमळाले. तांजावरूचे व्यांकटाचलम् वपल्लै व 
कुां भकोणमचे श्री. से्मीगुिी नारायणस्वामी अय्यर याांच्याकिे ते व्हायोलीन वशकले. वीणासुद्धा ते त्याच 
तयारीने वाजववतात. गाण्याचा त्याांचा दाांिगा व्यासांग आहे. दाविणात्य सांगीताप्रमाणेच सहदुस्थानी 
सांगीतदेखील त्याांना चाांगले अवगत आहे. को. सा. वज. या ग्रांथामध्ये वलवहलेली ऱ्हस्व–दीघव सांगीत पद्धती 
वाचून ती बसववण्यास व नसलेल्या वठकाणी नवीन रचण्यात याांचे सांपूणव सहकायव लाभले आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

असंयुतहस्त 
 

  
पताक णत्रपताक 

  
अधवपताक कतवरीमुख 

  
मयरू अधविन्द्द्र 
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अराल शुकतुण्ड 

  
मुणि णशखर 

  
कणपत्य कटकामुख 
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सूिी िन्द्द्रकला 

  
पद्मकोश सपवशीर्व 

  
मृगशीर्व लसहमुख 
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काङ गुल अलपद्म 

  
ितुर भ्रमर 

  
हंसास्य हंसपक्ष 
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सन्द्देश मुकुल 

  

ताम्रिूड णत्रशूल 

  
र्व्याघ्र अधवसूिी 
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कटक पणल्ल 
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संयुतहस्त 
 

  
अञ्जणल कपोत 

  
ककव ट स्र्स्स्तक 

  
डोलाहस्त पुष्ट्पपुट 
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उत्सङग णशर्णलङग 

  
कटकार्धवन कतवरीस्र्स्स्तक 

  
शकट शङख 



 अनुक्रमणिका 

  
िक्र सम्पुट 

  
पाश कीलक 

  
मत्स्य कूमव 



 अनुक्रमणिका 

  
र्राह गरुड 

  
नागबन्द्ध खट र्ा 

 

 

भेरुण्ड  
  



 अनुक्रमणिका 

पादभेद 
 

  
उद घणित सम 

  
अग्रतलसञ्चर अणञ्चत 

  
कुणञ्चत सूिी 
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मण्डलभेद 
 

  
स्थानकमण्डल आयतमण्डल 

  
आलीढमण्डल पे्रङखिमण्डल 
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पे्रणरतमण्डल प्रत्यालीढमण्डल 

 

 

स्र्स्स्तकमण्डल मोणटतमण्डल 
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समसूिीमण्डल पार्श्वसूिीमण्डल 

 
समसूिीमण्डल दुसरा प्रकार 
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स्थानकभेद 
 

  
समपादस्थान एकपादस्थान 

  
नागबन्द्धस्थान ऐन्द्द्रकस्थान 
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गरुडस्थान ब्रह्मस्थान 

  
रै्ष्ट्िर्स्थान शरै्स्थान 
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भोसलयािंी साणहस्त्यक परंपरा 
 
आपल्या या खांिप्राय महान भारत देशात सांगीतावद अनेक कला हजारो वर्षांपासून उत्कर्षव 

पावलेल्या आढळतात. सांगीत, नाट्य व नृत्य या कलाांची आमची परांपरा इसवीसनाच्याही अनेक शतके 
आधी जाऊन पोहोचते. या कलामध्ये आमच्या देशातील प्रत्येक ववभागाची काही वैवशष्ट्ट्ये आहेत, व त्या 
त्या प्राांताने ती नीट जोपासली व वाढववली आहेत. 

 
उत्तरेमधील लखनौ जयपूरकिील नृत्यपद्धती ‘कथक’ राजाश्रयाने वाढली. लखनौचे नवाब 

वाजीदअली शहा स्वतः उत्कृष्ट नतवक व नृत्यवशिक होते. त्याांनी आपल्या दरबारी शकेड्याांनी नतवक–
नतवकींना व नृत्याचायांना आश्रय वदला होता. आवण ‘कथक’ नृत्याला उत्कर्षाप्रत नेऊन पोहोचववले होते. 
त्याांचे हे ऋण कोणीच ववसरू शकणार नाही. तसेच पूवेकिील ‘मवणपुरी’ नृत्यपद्धतीला देखील वतकिील 
लोकाांनी आपल्या जीवनाचे एक अभेद्य अांगच करून ठेवले आहे. ज्याला नृत्य करता येत नाही, तो जणू 
सांस्कारशून्य अशीच वतकिील लोकाांची समजूत आहे, आवण यामुळेच राजापासून रांकापयंत सारे लोक 
कलादेवीच्या भक्क्तरसात अगदी तल्लीन होऊन गेले आहेत. श्रीकृष्ट्णाच्या व गौराांगप्रभचू्या पे्रमाने जणू सारा 
प्राांत आनांदसागरात न्हाऊन वनघाला आहे. इकिे दविणेकिे मलबारात ‘कथकळी’ नृत्यपद्धती देखील 
राजाश्रयानेच पोसली. ‘कोट्टारक्करा’ राजाने ‘रामनाट्टम्’ ्हणून तयार केलेली नृत्यपद्धती आज ‘कथकळी’ 
या नावाने ओळखली जाते. कथकळी‘नृत्यनाट्या’ मध्ये एकच कथा अखांि आख्यानरूपाने आजदेखील 
रात्र रात्र जागून सूयोदयापयंत सादर केल्या जातात. 

 
याचप्रमाणे दविणेच्या पूवव वकनारपट्टीकिील नृत्यपद्धती ‘कूतु्त’, ‘आट्टम्’, ‘दासीआटम्’, ‘सदर- 

कचेरी’ अशा वनरवनराळ्या नावाांनी पूवी ओळखली जात होती. आज ती ‘भरतनाट्यम्’ या नावाने 
आपणासमोर आहे. या पद्धतीला हे नाव – 

 
भकारो भार्नैयुवक्तो रेर्फो रागेि णमणश्रतः । तकारो ताल णमत्याहुभवरताथवणर्िक्षिैः ।। 

 
या श्लोकाच्या अथानुसार वदले गेले असावे. परांतु भरताच्या नाट्यशास्त्राचा व या नृत्यपद्धतीचा तसा 

परस्पर सांबांध काहीच नाही. अशा या ‘भरतनाट्यम्’ शलैीला तांजावरूच्या मराठा राजाांनी आपल्या 
कलापे्रमाने जोपासली व वाढवली. राजदरबारापासून देव दरबारापयंत या नृत्यपद्धतीने आबालवृद्धाांची मने 
मोहून टाकली. आवण आजदेखील या नृत्यशलैीचा िांका सवव जगभर गाजत आहे. 

 
याप्रमाणे उत्तर, पूवव, दविण या तीनही वदशा आपल्या कलानांदात मग्न असताना पविमेस महाराष्ट्र 

मात्र मुलुखवगरीत मश्गूल होता. राजकीय उलाढालीत त्याला ऐर्षआरामासाठी मुळीच उसांत लाभली नाही. 
आवण त्यामुळेच हा प्राांत शास्त्रीय नृत्यकलेला मुकला होता, असे आपण आजपयंत समजत आलो. परांतु तो 
समज चूक आहे हेच हा कलासांपन्न मराठ्याांचा इवतहास आपणास साांगेल. 

 
श्री. शहाजीराजे भोसले याांच्या दुसऱ्या पत्नी ‘तुक्काबाई’ याांचे वचरांजीव एकोजी राजे भोसले हे 

तांजावरूचे पवहले राज्यकते. नायक राजानांतर इ. स. १६७५ पासून इ. स. १८५५ पयंत एकां दर बारा मराठी 
राजाांनी त्या प्राताांवर राज्य केले. या मराठ्याांनी त्या देशावर र्फक्त राजसत्ताच गाजवली नाही तर लोकाांच्या 
एकूण सामावजक व साांस्कृवतक जीवनात र्फार मोलाची भर घातली. या राजपरांपरेने वैद्य, गज, अश्व, काम, 
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ज्योवतर्ष, पुराणे, कहाण्या, गीते, सांगीत, नाट्य, नृत्य इत्यावद अनेक ववर्षयावर तामीळ, तेलुगू, मराठी, 
सांस्कृत, मोिी, सहदी इत्यावद भार्षाांमध्ये वलवहलेले अनेकानेक ग्रांथ आजदेखील उपलब्ध आहेत. आज 
आपण पहात असलेली ‘भरतनाट्यम्’ नृत्यपद्धती मराठी राजाांनीच जोपासली व वाढववली. त्याांनी तेथील 
स्थावनक कलावांताांच्या कलेला प्रोत्साहन देऊन त्याांना थोर पांविताांकिून वशकवनू आपल्या राजप्राांगणात 
त्याांच्यासाठी स्वतांत्र असे नाट्यगृह–‘सांगीत महाल’ बाांधून देऊन त्याांच्या गुणाांचे कौतुक केले. तांजावरूमध्ये 
आजही ते नाट्यगृह लोकाांच्या समोर उभे राहून जुने वैभव साांगत आहे, त्याांच्या उपयोगी पित आहे. 

 
तांजावरूची ही राजपरांपरा पराकाष्ठेची कलाववद होती. त्यातील अनेक ववववध प्रकार रागतालात 

बाांधले आहेत. राजा सर्फोजीने अनेक नृत्यमावलका (वनरुपणे) वलवहल्या आहेत. त्या नृत्यमावलकाांमध्ये 
एकाच रागात व तालात १९ पयंत वगेवेगळे प्रकार रचून त्याांत एकच कथा गुांर्फली आहे, जणू एकपात्री 
नृत्यनाट्यच की काय, असे वाटते. आज अक्स्तत्वात असलेल्या ‘भरतनाट्यम्’ पद्धतीमधील बरेच प्रकार 
यातील प्रकाराांशी वमळते जुळते असले, तरी त्यात कोणतेच असे एक कथासूत्र पहावयास सापित नाही. 
मराठा राजाांनी वलहून ठेवलेले हे नृत्यावरील ग्रांथभाांिार आज ‘तांजावरू महाराज सर्फोजींचे सरस्वती-
महाल वाचनालय’ (Tanjavur Maharaj Serfoji’s Saraswati–Mahal Library) येथे सांकवलत आहे. ज्या 
काळी मराठ्याांच्या रणनौबती उत्तरेत गजवत होत्या, त्याच काळी मराठ्याांच्या नृत्यकलानौबती देखील 
दविणेत दणाणत होत्या, हेच या वाचनालयातील पुरातन ग्रांथ आपणास आवजूवन साांगतील. या 
वाचनालयातील नृत्यसावहत्य तामीळ, तेलुगु, जुनी मोिी व ताांजोरी मराठी या भार्षाांमध्ये ववखुरलेले आहे. 
आज त्याला कोणी त्राता रावहलेला नाही. ते आज तेथील कोठल्या तरी साांदी कोपऱ्यात, प्रसांगी नामववहीन 
असे पिलेले आहे. हे सारे सावहत्यभाांिार नृत्यरूप करून रांगमांचावर आणण्यासाठी प्रयत्न अखांि चालू 
रावहले पावहजेत. भारे्षमुळे सकवचत् दुगवम वाटणारी ही भरतनाट्यम् कला सववसुलभ होण्यास त्यामुळे मोठा 
हातभार लागणार आहे. आमची ही पूवापार चालत आलेली नृत्यकला आता या सावहत्याच्या नव्या 
उजाळ्याने लोकाांसमोर आली पावहजे. 

 
असे हे अजोि मराठी सावहत्य परांपरेत न सापिण्याचे एकच उघि कारण वदसते, ते ्हणजे राजे 

मराठी व प्रजा तामीळ, त्यामुळे स्वाभाववकच मराठी राजानांतर त्याांचे मराठी सावहत्य मागे पिले, परांतु 
दाविणात्याांनी या कलेला आपल्या जीवनाांत मानाचे स्थान देऊन वतला जोपासले. तामीळ, तेलुगू व 
कानिी सावहत्याने वतला समृद्ध केले. व या त्याांनी जतन केलेल्या परांपरेमुळेच आज या ‘भरतनाट्यम्’ 
साठी वलवहलेल्या मराठी सावहत्याला त्याच नृत्यात बाांधणे आ्हाला शक्य झाले आहे. परांतु असे जरी 
असले, तरीही हे मराठीतले अपूवव सावहत्य पावहले की लिात येते की ही मराठी भारे्षतील 
‘भरतनाट्यम्’नृत्यपरांपरा आजच्या ‘भरतनाट्यम्’ नृत्यपद्धतीहून अवधक सुसूत्र होती, कथारूप होती. त्यात 
अनेक नृत्यप्रकार अवधक होते. ते आज पाहण्यास दुर्ममळ झाले आहेत, त्याबाबत नीट मावहतीदेखील 
उपलब्ध नाही. मराठी राजाांच्या सावहत्य भाांिारावरून त्याांच्या कलाव्यासांगाची कल्पना येते. ते 
पाहण्यासाठी आपणास काही शतके मागे जाव ेलागेल, इवतहासाची काही पाने पाहावी लागतील, तेव्हाच 
आपणास ते नीट समजेल. 

 
महाराष्ट्रातील शहाजीराजे भोसले, याांच्या दुसऱ्या पत्नी तुक्काबाईसाहेब याांचे वचरांजीव एकोजीराजे 

हे छत्रपती वशवाजी महाराजाांचे सावत्र भाऊ. त्याांनी सेंगमळ दास नामक ‘नायक’ राजास पदच्युत करून 
तांजावरूची गादी काबीज केली. त्यानांतर वशवाजी महाराजाांच्या वांशातील तांजावरूच्या मराठी राजाांनी 
एकां दर १८० वर्ष ेउत्तम प्रकारे राजसत्ता चालवली. त्याांनी तेथील परांपरागत सांस्कारात कुठल्याही प्रकारची 
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ढवळाढवळ अथवा नासधूस न करता त्याांची जोपासना केली व त्याांत अनेकप्रकारे मोलाची भर घातली, हे 
त्याांच्या कृवतवरूनच वसद्ध होते. तांजावरूच्या ‘सरस्वती–महाल’ वाचनालयात तामीळ, तेलुगू, सांस्कृत 
इत्यावद भार्षाांच्या मानाने मराठी भारे्षतील ग्रांथ अल्पाांश आहेत, तरीही आज उपलब्ध असलेल्या ग्रांथाांचे 
िमाांक २६७७ असून, अनेक बािे अशीच नांबराववना पिून रावहली आहेत. या मराठा राजाांच्या परांपरेत दोन 
एकोजी, दोन सर्फोजी व दोन तुळजाराजे होऊन गेले आहेत, व त्याजपैकी प्रत्येकाने अनेक ववर्षयाांवर 
अनेकववध लेखन केले आहे. त्याांच्यापैकी कोणी कोणता ग्रांथ वलहून ठेवला असावा, हे अगदी तांतोतांतपणे 
शोधून काढणे हे इवतहासकाराांचे काम आहे. येथे आपल्याला मराठी राजाांनी सावहत्य िेत्रात, ववशरे्षतः 
सांगीत नृत्याबाबत काय कामवगरी बजावली, तेवढेच पहावयाचे आहे. 

 
एकोजी अथवा व्यांकोजी अथवा येकोजीनांतर गादीवर आलेले त्याांचे वचरांजीव श्री. शहाजीराजे हे 

होत. इ. स. १६८४ पासून इ. स. १७११ पयंत त्याांनी राजससहासन सवाथांनी भरू्षववले. श्रीधर व्यांकटेश, 
त्र्यांबकराय मखी इत्यावद अनेक ववद्वान लेखक त्याांच्या दरबारी होते. या काळात शतकावधी वाङ्मयीन 
रचना केल्या गेल्या. त्यातील बरेचसे सावहत्य स्वतः शहाजीराजे (दुसरे) याांनी वलवहले आहे. ‘वतरुवारुर्’ 
च्या त्यागराजाांचे (हे देवाचा अवतार मानले जात,) ते अनन्यसाधारण भक्त होते. त्याांच्या साऱ्या सावहत्यात 
‘त्यागेश’, ‘त्यागराज’, ‘त्यागनुत’, ‘त्यागनटेश’ इत्यावद नावानी त्याांचा उल्लेख सापितो.आपल्या प्रजेचे ते 
अत्यांत आविते होते, ्हणूनच प्रजेने त्याांना ‘अवभनवभोज’ हे टोपणनाव बहाल केले होते. पुराण, काव्य, 
आचारशास्त्र, वैद्यक, ज्योवतर्ष, सांगीत, नाट्य, नृत्य इत्यावद अनेक ववर्षयाांवर त्याांनी मराठी, तेलुगू व 
सांस्कृतमधून ग्रांथरचना केली आहे. त्याांची तेलुगू पुस्तके आजही दविण भारतात प्रवसद्ध आहेत. त्याांनी 
वलवहलेल्या १० मराठी नाटकाांपैकी ‘पांचभार्षाववलास’ हे नाटक पाच भार्षात वलवहलेले आहे. 
शहाजीराजाांच्या भार्षापाांवित्याबद्दल एवढे पुरेसे आहे. त्याांनी वलवहलेल्या असांख्य पदाांना कोणता ‘राग’ व 
‘ताल’ असावा, हे देखील प्रत्येक पदाच्या पूवी त्याांनी नमूद करून ठेवले आहे. अलांकार शास्त्राचा त्याांचा 
वकती सखोल व्यासांग होता, हे त्याांच्या पदावरून कळून येते. त्याांच्या पदातून आढळणारे वनरवनराळे 
नावयकाभेद–अवस्थानुसार ‘वासकसज्जादी’, वयानुसार ‘मुग्धादी’, ‘धमानुसार’, ‘स्वीयादी’– हे इतके 
उत्तम लिणयुक्त आहेत की त्याला तोि नाही, असे वाटते. आजच्या भरतनाट्यपरांपरेत तेलुगू भारे्षतील 
‘मूव्वगोपाल’ वलवखत नावयकाभेदाांनी युक्त अशी ववपुल पदे रांगमांचावर सादर केली जातात, तरीही 
शहाजीराजाांची पदे आपले आगळेच वैवशष्ट्ट्य राखून आहेत. 

 
त्याांच्यानांतर राजपदावर आलेले त्याांचे दुसरे बांधू महाराज सर्फोजी (पवहले) याांनी इ. स. १७११ ते 

इ. स. १७२८ पयंत राज्य केले. याांनी सांस्कृतमध्ये ‘राघवचवरतम्’ वलवहले आहे. वशवाय देवाांच्या स्तुवतपर 
अनेक प्रकारची पदे रचली आहेत. 

 
त्याांच्या मागोमाग गादीवर आलेले त्याांचे धाकटे बांधू राजे तुळजा (पवहले) हे तुक्कोजी व अमरेंद्र या 

नावाांनी सावहत्यामध्ये आढळतात. तुळजाराजे (इ. स. १७२९ ते इ. स. १७३५) हे सांस्कृतचे गाढे पांवित 
होते. सांगीतशास्त्रावरील ‘सांगीतसारामृत’ हे त्याांचे पुस्तक प्रमाण मानले जाते. नाट्य–नृत्यावरील 
‘नाट्यवदेाांगम्’, ज्योवतर्षशास्त्रावर ‘एनाकुळतेजोवनधी’, आवण मराठीतील ‘बहुल कथा चूर्मणका’ ही त्याांची 
अत्युत्तम पुस्तके होत. ‘धन्वांतरी ववलास’ व ‘धन्वांतरी सारवनधी’ नावाचे सांस्कृत ग्रांथ त्याांनी वैद्यकशास्त्रावर 
वलवहलेले आहेत. या शास्त्रीय ग्रांथाांवरून महाराजाांचा व्यासांग सहज कळून येतो. 
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त्याांचे पुत्र एकोजी (दुसरे) याांनी इ. स. १७३५ ते इ. स. १७३६ र्फक्त एक वर्षवच राज्य केले, परांतु 
वाङ् मयीन कामवगरी बरीच केली. त्याांनी सांस्कृतमध्ये ‘प्रपांचामृत सारसांग्रह’, नावाचा शब्दकोशासारखा ग्रांथ 
वलवहला आहे. तेलुगू नाटक ‘ववघ्नेश्वर कल्याणम्’ वलवहले आहे. त्याांनी वलवहलेल्या मराठी ग्रांथाांपैकी 
‘पवतव्रतोपाख्यान’ व ‘राजवनधी’ हे दोनच ग्रांथ आज उपलब्ध आहेत. 

 
यानांतर प्रामुख्याने उल्लेख करण्यासारखे राजे प्रतापससह होत. (इ. स. १७३९ ते इ. स. १७६४) ते 

शूर योदे्ध तर होतेच, पण भार्षापांवितही होते. त्याांचे सारे आयुष्ट्य इांग्रजाांचे पावरपत्य करण्याकिे गेले, तरीही 
आपल्या ववश्राांतीच्या वळेात त्याांनी वनरवनराळ्या भार्षाांमध्ये अनेक नाटके वलवहली आहेत. आठ पुराणे, एक 
रामायण, एक भागवत, एक काव्यग्रांथ, पांधरा नाटके, दोन कहाण्या, एक कामशास्त्र व काही पदे त्याांनी 
वलवहली आहेत. यातील बरेचसे मराठी सावहत्य तेलुगू वलपीमध्ये वलवहलेले आहे. मराठी राजाांच्या पूवीचे 
तेलांगी नायक राजे याांनी या देशावर इ. स. १५५५ ते इ. स. १६७५ पयंत राज्य केले असल्यामुळे या तामीळ 
देशाची राजभार्षा तेलुगू होती. मराठी राजे तक्तावर आल्यानांतर देखील तेथील सावहक्त्यक भार्षा बरीचशी 
तेलुगूच होती. त्यावशवाय तामीळ भारे्षमध्ये मुळािरे अपुरी असल्यामुळे मराठी सकवा सांस्कृत त्या वलपीत 
वलवहणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळेच प्रतापससह महाराजाांचे बरेच मराठी सावहत्य तेलुगू वलपीमध्ये वलवहलेले 
आहे. 

 
प्रतापससहानांतर त्याांचे पुत्र तुळजा (दुसरे) गादीवर आले. (इ. स. १७६५–इ. स. १७८७) याांनी 

देखील उत्तम वाङ् मयीन कामवगरी केली, असे ्हटले जाते. परांतु त्याची नोंद अजूनपयंत सापिलेली 
नाही. असे असले, तरी त्याांच्या कारकीदीत सांगीत कीतीच्या वशखरावर होते. अनेक दूरदूरचे सांगीत 
कोववद त्याांनी आपले दरबारी ववद्वान ्हणून गौरववले होते. 

 
तुळजाराजानांतर गादीवर आलेले त्याांचे दत्तकपुत्र श्री. सर्फोजी महाराज याांचे नाव तांजावरूच्या 

मराठ्याांच्या इवतहासात सुवणािराांनी वलवहले गेले आहे. कला, समाज व सांस्कृती यातील असे एकही िेत्र 
नव्हते की ज्यात सर्फोजींनी उल्लेखनीय कामवगरी केलेली नाही. आपल्या चोपन्न वर्षाच्या अल्पायुष्ट्यात राजे 
सर्फोजी अगदी खरेखुरे कलाकोवहनूर ्हणून शोभले. त्याांचा सांपूणव इवतहास येथे नमूद करणे अत्यावश्यक 
आहे. 

 
तांजावरूमधील श्री ब्रहदीश्वर मांवदरात स्वतः सर्फोजींनी कोरवनू घेतलेल्या वशलालेखात भोसले 

वांशात खालील मावहती वमळते. भोसले वांशाचे आवदपुरूर्ष श्री शांभरूाजापासून तेरावे बावाजीराजे होत. 
याांच्यापासून दोन परांपरा सुरू झाल्या; त्या येणेप्रमाणे : 
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श्री. शरभजी (सर्फोजी) राजे भोसले हे तुळजा महाराजाांचे दत्तकपुत्र. श्री. तुळजाराजे भोसले 

(दुसरे) (इ. स. १७६५–१७८७) याांना स्वतःची पुत्रसांतती नव्हती, ्हणून त्याांनी आपल्या भोसले कुळातील 
ववठोजीच्या वांशातील िमाने आठवा सर्फोजी याांस दत्तक घेतले. त्याांचा स्वतःचा पुत्र असता, तर तो 
देखील मालोजीराजापासून िमाने आठवाच आला असता. हा दत्तकववधी शास्त्रोक्त पद्धतीने करून गावात 
हत्तीवरून नौबतीवनशी साखर वाटण्यात आली, त्या वळेी तांजावरूमध्ये असलेल्या इांग्रज अवधकाऱ्यास 
आगाऊ कळववण्यात आले, की तुळजाराजानांतर त्याांच्या राज्यास, भाग्यास व वांशास सर्फोजी हेच अवधपती 
आहेत, तरी इांग्रजाांनी त्याांचा साांभाळ करावा. त्यानांतर चारपाच वदवसाांतच वसांत पांचमीच्या वदवशी उत्तम 
मुहूतव पाहून श्री. प्रतापरामस्वामींचे महालात ‘सदर’ करून, राजासन घालून श्री. सर्फोजीस वदनाांक २२–
१–१७८७ रोजी त्या राजासनावर बसववले व इतर दरबारी मानकऱ्याांकिून त्याांचा राजवत् सन्मान 
करवला. चेन्नपट्टणास (मद्रास) गव्हनवमेंटकिे त्याचा सांपूणव तपशील पाठवला. या वळेी काही कारस्थानी 
दरबारी मांिळींनी एकत्र जमून ववचार केला की श्री. तुळजामहाराजाांचा अांतकाळ जवळ आला आहे आवण 
त्याांनी सर्फोजीला दत्तक घेऊन इांग्रजाांच्या ताब्यात वदले, ्हणजे तांजावरूवर त्याांचेच वचवस्व चालणार, 
आपणास कोणी ववचारणार नाहीत व आपला मानही राखणार नाहीत ्हणून श्री. प्रतापससह महाराजाांचा 
अनौरस पुत्र अमरससग, जो वयाने प्रौढ असून राज्यसूते्र साांभाळण्यास योग्य आहे, त्यास राज्य देऊन 
आपणच राज्याचा उपभोग घ्यावा. असे हे कारस्थान रचून त्याांनी अर्फवा उठववल्या की तुळजाराजे शवेटची 
वनरवावनरव करीत आहेत व त्याांनी अमरससगाला बोलावले आहे. तसेच पूवीच्या तपशीलास अनुसरून 
महाराजाांच्या वशक्क्यावनशी एक पत्र मद्रासला धािले. तदनांतर अगदी थोड्याच वदवसात शके १७०८ 
पराभवसांवत्सरी तुळजाराजे परमगतीस पावले तेव्हा दरबारी लोकाांनी लौवककापुरते सर्फोजीस सोबत 
ठेवनू, अमरससगाच्या हस्ते उत्तरवियावद सवव ववधी करवनू घेतले आवण त्याचा तपशील मद्रासला 
‘वशराजबल केमल’ (SIR ARCHIBALD CAMPBELL) याांस लेिी ‘केमल’ (CAMPBELL) याांच्यामार्फव त 
पाठवला व आपण केलेली योजना कळवली. महाराजा तुळजाांच्या आत््याला शाांती वमळावी, ्हणून ३१-१-
१७८७ रोजी तेथे जमलेल्या सवव लोकाांनी प्राथवना केली. राजा सर्फोजी ससहासनावर येताच पोरके झाले. 
त्याांचा राजमुकुट आपवत्त-परांपरायुक्त काटेरी मुकुट ठरला. लेिी कॅ्बेल या तांजावरूला आल्यावर सर्फोजी 
महाराजाांचा दत्तक हक्क वसद्ध करण्याचा ‘र्फासव’ झाला व दरबाऱ्याांच्या आवण पांविताांच्या साांगण्यावरून 
अमरससग हाच राज्याचा हक्कदार आहे, असे ठरले. शके १७०९ प्लवांग सांवत्सरी, इ. स. १७८७ च्या एवप्रल 
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मवहन्यात अमरससग राजपदावर आला. याने दहा वर्षाच्या सर्फोजीला राजवाड्यातच नजरकैद करून 
ठेवले आवण त्यास नाना तऱ्हेचा त्रास देण्यास सुरूवात केली. वमशनरी श्वाटवझ् (SCHWARTZ) याांना हे 
कळताच त्याांनी अमरससगाववरुद्ध ही सर्फोजीची ‘केस’ ईस्ट इांविया कां पनीच्या अवधकाऱ्यास कळववली. 
वब्रवटश रेवसिेंट वम. राम हे तांजावरूला आले. त्याांना रेव्हरांि फे्रिवरक श्वाटवझ् याांचे ्हणणे पटले. याच वळेी 
‘कोटव ऑर्फ विरेक्टर’ चाववलायतेहून वनरोप आला की सर्फोजीस अमरससगाच्या वनबंधातून मुक्त करून 
त्याचे सांरिण कराव.े याप्रमाणे वदनाांक २२–१०–१७८९ रोजी साधारण अिीच वर्षानांतर श्री. सर्फोजींची 
सुटका झाली. कां पनी सरकारच्या सांरिणाखाली सर्फोजीराजे वदवाणवाड्यात राहू लागले. पाद्री श्री. 
श्वाटवझ् याांनी तांजावरूमधील पांविताांच्या मदतीने श्री. सर्फोजी याांच्या अिचणी समजून घेऊन त्या कां पनीस 
कळवनू त्याांच्या खचाची व्यवस्था करवली. याचवळेी श्री. सर्फोजी राजाांनी आपला वळे रु्फकट जाऊ नये 
्हणून श्री. श्वाटवझ् याांच्याकिून इांग्रजी वशकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राजाांचा इांग्रजीचा अभ्यास 
चाांगला झाला. याचवळेी ते ववद्वान पांविताांकिून मराठी, तामीळ व अरबी देखील वशकत असत. 

 
या काळात अमरससगाचा उपद्रव वाढतच होता. शवेटी श्री. श्वाटवझ् याांनी राजे व राजमाता याांना 

चेन्नपट्टण येथे कां पनीच्या आश्रयास आणून ठेवले, रेव्हरांि गवॅरक याांजकिे श्री. सर्फोजींच्या वशिणाची 
जबाबदारी सोपवली व आपण स्वतः तांजावरूला परतले. इांग्रजाांनी महाराजाांना मोठ्या मानाने वागवले. 
काही काळ गेल्यानांतर श्री. सर्फोजींनी आपल्या दत्तक हक्कासांबांधी कां पनीकिे ववचारणा केली. कां पनीने 
तांजावरूमधील पांविताांकिे चौकशी करून त्याांची मते मागवली. अमरससगालाही त्याचे मत ववचारण्यात 
आले, तेव्हा त्याने आपला ववरोध वलहून कळवला. ही सवव मते कां पनीने काशी इत्यादी धमविेत्री पाठवली व 
तेथील पांविताांकिून दत्तक ववधानासांबांधी धमवपीठाची मते मागवली, आवण शवेटी सर्फोजी महाराजास 
अमरससगाचा उपद्रव होणार नाही, अशी व्यवस्था करून तांजावरूला पाठवले. पाद्री श्वाटवझ् याांनी 
सहदुधमवशास्त्रवनणवयाचा आदर केला, व अमरससगास गादीवर आणताना खोट्या सािी वदलेल्या बारा 
पांविताांपैकी जे वजवांत रावहले होते, त्याांच्याकिून केलेल्या चुकीचा व अन्यायाचा कबुलीजबाब वदवून 
घेतला;व अमरससगाच्या कुवटल कारस्थानाचा सांपूणव अहवाल इांग्रजाांस कळवला. इांग्रजाांना सर्फोजीचा हक्क 
मान्य होता. परांतु याचवळेी श्री. श्वाटवझ् आजारी पिले व १३ रे्फबु्रवारी १७९८ रोजी ते विस्तवासी झाले. 
सवव धमांचे व जातीचे लोक त्याांच्या वनधनाने र्फार हळहळले. त्याांच्या शवाचे अन्त्यसांस्कार सेंट पीटसव 
चचवच्यासमोर वववधपूववक करण्यात आले. श्री. सर्फोजीराजे र्फारच कष्टी झाले. त्याांचे वपतृवत् छत्रच काळाने 
वहरावनू घेतले होते. महाराजाांचे वनष्ट्कपट वतवन, कोमल स्वभाव व आदशव वतवणूक पाहून रेव्हरांि गवॅरकही 
त्याांच्यावर ममता करू लागले. 

 
अमरससगाच्या ११ वर्षांच्या कारकीदीत सारी प्रजा हैराण झाली होती. सारा वसूल होत नव्हता, 

इांग्रजाांना वमळत नव्हता, कोणतेच कायव नीट होत नव्हते, सववत्र बेबांदशाही बोकाळली होती. आवण ्हणून 
इांग्रजाांना शके १७२० काळयुक्तीनाम सांवत्सरी, जून १७९८ साली सर्फोजींना ससहासनावर बसवले आवण या 
घटनेचा साद्यांत तपशील प्रवसद्ध केला. त्यामुळे लोकाांना इांग्रजाांच्या न्यायी वागणुकीबद्दल आदर वाटू 
लागला. 

 
श्री. श्वाटवझ् याांनी लहानपणीच प्रोत्साहनाचे खतपाणी घालून जोपासलेले सर्फोजींचे भार्षापे्रम व 

ग्रांथपे्रम अखांिपणे वाढतच गेले. ते खऱ्याखुऱ्या अथाने भार्षापांवित होते. आपल्यामातृभारे्षवशवाय तामीळ, 
तेलुगू, सांस्कृत, इांक्ग्लश, जमवन, लॅवटन, ग्रीक, अरेवबक इत्यादी भार्षा त्याांना उत्तम अवगत होत्या. उत्तम 
सावहत्याचे ते परम भोक्ते होते, त्यामुळे लवकरच त्याांच्याकिे उत्तमोत्तम दुर्ममळ ग्रांथाांचा सांग्रह जमला. 
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वनरवनराळ्या वठकाणी दौऱ्यावर सकवा याते्रसाठी गेले असताना वमळतील ती पुस्तके ते खरेदी करीत व जी 
दुर्ममळ होती त्याांच्या नकला करून घेत. मधुमविकेप्रमाणे जमवलेल्या आवण स्वतः व स्वतःच्या पूववजाांनी 
वलवहलेल्या या अमूल्य ग्रांथाांचा साठा व एक लाख रुपये त्याांनी शवेटी ववश्वस्ताांच्या हाती सोपवले. या 
सांग्रहालाच पुढे देण्यात आलेले ‘तांजावरू महाराजा सर्फोजींचे सरस्वती महाल वाचनालय’ हे रूप ्हणजे 
राजा सर्फोजींवरील जनतापे्रमाचे प्रतीक होय. 

 
श्री. सर्फोजी गादीवर येताच त्याांनी प्रथम आपल्या दप्तरी वहशबेाची एक पद्धत सुरू करून सांपूणव 

राज्यात सुव्यवस्था वनमाण केली आवण प्रजेचा दुवा घेतला. आपल्या दजाच्या कुळाांतील घाटग्याांच्या दोघी 
मुली यमुनाबाईसाहेब व अवहल्याबाईसाहेब या दोघींशी त्याांनी लग्न केले. यापूवी त्याांनी एका सववगुणसांपन्न 
स्त्रीचा अांगीकार केला होता. वतचे सांतान तर जगले नाहीच, परांतु दुसऱ्या वळेी ती स्त्रीदेखील मरण 
पावली.वतच्या अांवतम इच्छेनुसार महाराजाांनी सेतुरामेश्वर मागावर मुक्ताांबापूर नावाचे छत्र बाांधून आपल्या 
पे्रयसीच्या पे्रमाचे प्रतीक वनमाण केले. तांजावरूमधील पाण्याची अिचण लिात घेऊन वशवगांगे तलावातून, 
पाताळ सुरांगामधून वपण्याचे पाणी जलसूत्राद्वारे थोरा-मोठ्याांच्या घरी आणवले. श्री. मानकोजीरावगािे 
याांच्या देखरेखीखाली तांजावरूमध्ये उघड्या गटाराांची मोठ्या प्रमाणात योजना आखली. ‘पेवरय कोववल’ 
्हणजे मोठे देऊळ या वठकाणी देवळाच्या प्राांगणाच्या सभतीवर मराठी वरयासत कोरून दगिाांना बोलावयास 
लावले. राजाांची कल्पकता व दूरदशीपणा याांतूनवदसतों. देवळाच्या प्राकारातील वशलावर खोदलेले हे 
‘भोसले वांश चवरत्र’ ग्रांथरूपात आजही प्रवसद्ध आहे. १३ विसेंबर १८०३ रोजी हा लेख वलहून पूणव झाला, हे 
त्यात नमूद केलेले आहे. 

 
आपल्या प्रजेच्या वशिणाकिेदेखील त्याांचे लि होते. त्याांनी अनेक शाळा सुरू केल्या. या शाळाांतून 

देशी भार्षाांबरोबरच पाविमात्य भार्षाांचेही वशिण वदले जात असे. मोर्फत वशिणाचीदेखील सोय होती. मोिी 
सांदभावरून असे लिात येते की केवळ भार्षाांच्याच नव्हे तर, ‘नवववद्या शाळा’, ‘वदेाांतशास्त्र शाळा’, 
‘नाट्यशास्त्र शाळा’, ‘ज्योवतर्षशास्त्र शाळा’ नावाच्या वववशष्ट ववर्षयाांचे अभ्यासिम असलेल्या शाळाही 
अक्स्तत्वात होत्या. त्याांनी अनेक पारांगत व आदशव वशिकाांना एकत्र आणून मुलाांसाठी भगूोल, इवतहास इ. 
ववर्षयाांच्या पाठ्यग्रांथाांचे तामीळ व मराठीत भार्षाांतर केले. लोकाांना भगूोलाचे ज्ञान हसत खेळत वमळाव,े 
्हणून ‘देवेंद्र कोरवांजी’ नावाचे भौगोवलक नाटक वलवहले. त्याांनी तांजावरूमध्ये अनेक इक्स्पतळे सुरू केली. 
या इक्स्पतळाांतून वनष्ट्णात इांग्रज व एतदे्दशीय वैद्याांच्या देखरेखीखाली रोग्याांना वैद्यकीय मदत मोर्फत वमळत 
असे. 

 
प्रजेची अशी सेवा करीत असतानाच र्फावल्या वळेात नृत्यसांगीतावद कलाांचीदेखील श्री. सर्फोजींनी 

मनःपूववक सेवा केली. पािात्य वाद्याांनी सुसज्ज आवण वाद्यवृांदासाठी योग्य अशा अनेक तामीळ, तेलुगू व 
मराठी रचना केल्या. सहदुस्थानी चाली आवण राग वाद्यवृांदासाठी इांक्ग्लश नोटेशन्समध्ये बसवनू ती नोटेशन्स 
अनेक ग्रांथातून नोंदवनू ठेवली. पाविमात्य वाद्यसांगीत भारतीय वादकाांना वशकवण्याच्या कल्पनेतूनच श्री. 
सर्फोजींनी सुप्रवसद्ध ‘ताांजोंर बँि’ची (TANJORE BAND) स्थापना केली. त्याांच्याच एका सरदाराचा 
मुलगा ‘वरहप्पैया’ हा त्याांच्याकिे बिँ मास्टर ्हणून होता. राजा व त्याांच्या वादकाांनी वापरलेली इांक्ग्लश 
व्होकल् ्युवझक व वाद्यसांगीत यावरील सुमारे दीिश ेग्रांथ‘सरस्वती महाल’ ग्रांथालयात आहेत. सर्फोजींच्या 
मनात त्रावणकोरच्या श्री. स्वाती वतरूनाळ महाराजाांबद्दल अत्यांत आदर होता. ते देखील श्री. 
सर्फोजीप्रमाणे भार्षापांवित व सांगीताचे भोक्ते असल्यामुळे दोघाांचे खूपच सख्य होते. ते एकमेकाांच्या 
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ववद्वानाांची, सांगीतज्ञाांची आवण स्वतःच्या रचनाांचीदेखील अदलाबदल करीत असत, इतका त्याांना 
एकमेकाांववर्षयी ववश्वास होता. 

 
महाराजा सर्फोजींची पाविमात्य सांस्कृवतववर्षयक आवि त्याांना मूळ धमवश्रद्धा आवण पववत्र सनातनी 

आचाराांपासून कधीही च्युत करू शकली नाही. त्याांची धमवश्रद्धा त्याांनी केलेल्या अनेक पववत्र कृत्याांवरून 
वसद्ध होते. चोळदेश यात्रा, श्रीरांग यात्रा, गांगा यात्रा, पळणी यात्रा इत्यादी यात्राांवरून आवण देवस्थानास 
वहरे, माणके आवण इतर उपयुक्त वस्तूांच्या वदलेल्या भेटीवरून त्याांची स्वधमाववर्षयीची श्रद्धा व्यक्त होते. 
‘वत्रस्थळी याते्रच्या लावण्या’ नामक आपल्या ग्रांथात त्याांनी हे सारे सूत्रबद्ध करून ठेवले आहे. श्री. 
ब्रहदीश्वर मांवदराची िागिुजी करून तेथे कुां भावभरे्षक मोठ्या थाटात पार पिल्याची नोंद देवालयातील 
वशलालेखात कोरलेली आजही उपलब्ध आहे. 

 
राजा श्री. सर्फोजींनी वलवहलेल्या ग्रांथात नृत्य प्रकाराांचा र्फार मोठा सांग्रह आहे. त्याांनी सहा पुराणे, 

दहा नाटके, कोव्यांचे सावहत्याचे वजनस, नाट्यप्रबांध, ववववध कनाटक रागरावगण्या व शकेिो पदे रचलेली 
आहेत. या साऱ्याांना त्याांनी स्वतः स्वर व तालबद्ध करून ठेवले आहे. आजच्या परांपरागत भरतनाट्यम्मध्ये 
अक्स्तत्वात असलेले प्रकार तर त्यात आहेतच, वशवाय गीत, प्रबांध, वत्रपुट, जवक्कवण, मातृका, दरु इत्यादी 
दुर्ममळ नृत्यप्रकारही त्यात अनेक आहेत. कोणतीही नवी पद्धती ही जुन्या पद्धतीवरच आधारलेली असते. 
मराठा राजाच्या पूवी तांजावरूवर शतावधक वर्षे राज्य केलेले चोल व नायक हे तेलांगी राजेदेखील कलाांचे 
आश्रयदाते होते. त्याांच्याकाळीदेखील ही नृत्यपद्धती कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरूपात अक्स्तत्वात 
असणारच. त्याांच्यानांतर आलेल्या मराठा राजाांनी रचलेली अनेक सुांदर पदे व वनरवनराळे प्रकार आजही 
पहावयास सापितात. परांतु राजा श्री. सर्फोजींच्या प्रकारातील सुसूत्रता त्याांच्या पूवीच्या कोणाच्याच 
वलखाणात सापित नाही. जयजय, शरणु, अलारू ह्या प्रकारापासून मांगळेपयंत सतरा ते अठरा प्रकार 
एकच राग व तालात वनबद्ध करून व त्यातून एकच कथासूत्र गुांरू्फन त्याांनी तयार केलेल्या उत्तमोत्तम 
वनरुपणातून त्याांचे उपजत कल्पनाचातुयव नुसते ओसांिून रावहले आहे. हे प्रकार त्याांनी नुसते रचलेच 
नाहीत, तर ते नाचणाऱ्या नर्मतका व नट्टुवनार तयार करून त्याांचे प्रयोगही ‘सांगीत महल’ सकवा ‘नट्टुवनार 
चाविी’ या वठकाणी सादरकरण्यात आले होते. या वठकाणी नमूद करण्यासारखी एक गोष्ट ्हणजे श्री. 
सर्फोजींच्या दरबारी–नतवकी व नट्टुवनार याांच्यासाठी असलेल्या वनयमाांची एक यादी माझ्या पाहण्यात 
आली. कलावांताांनी कोणते कपिे घालावेत सकवा घालू नयेत, राजासमोर कसे वागाव ेइत्यादीववर्षयी अनेक 
वनयम या यादीत समाववष्ट आहेत. यावशवाय या यादीमध्ये सुांदरी नामक एका नतवकीचा उल्लेख सापितो. ही 
नतवकी बहुधा राजाच्या मजीतील असावी. कारण इतरासाठी असलेले अनेक वनयम वतला व वतच्या 
परांपरेला मार्फ असल्याची नोंद त्यात आहे. वशलांगणाच्या वदवशी (दसऱ्याला) नृत्याबद्दल वतला 
राजखवजन्यातून ‘कुां पणी रुपये १५’ वदले गेल्याचे नमूद केले आहे. यावरून हेच वसद्ध होते की श्री. 
सर्फोजींच्या काळी ही सकवा अशा प्रकारची (आजच्या भरतनाट्य्सारखी) नृत्यपद्धती रांगमांचावर 
अक्स्तत्वात होती. परांतु आज या ग्रांथा व्यवतवरक्त कोणतीही मराठी शास्त्रीय नृत्यपरांपरा तांजावरूमध्ये सकवा 
महाराष्ट्रात अक्स्तत्वात नाही. 

 
आजच्या भरतनाट्य्च्या दाविणात्य परांपरेचे जनक सुप्रवसद्ध दाविणात्य श्री. वचनै्नया, श्री. पोनै्नया, 

श्री. वशवानांद व श्री. वविवलुे हे चार बांधू होत. हे राजा श्री. सर्फोजींच्या दरबारी काही वर्ष ेहोते. याववर्षयी 
काही मतभेद आढळतात ्हणून एतवद्वर्षयक माझी मते प्रस्तुत नमूद करतो. 
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तुळजा महाराजाांनी श्री. सर्फोजींना इ. स. १७८७ मध्ये वववधपूववक दत्तक घेतले, तेव्हा श्री. 
सर्फोजींचे वय दहा वर्षांचे होते. (हा सारा इवतहास यापूवी येऊन गेलेलाच आहे.) यानांतर बांिखोर 
अमरससगाने अकरा वर्षे राज्य केले. ्हणजेच राजा श्री. सर्फोजी जेव्हा पाद्री श्वाटवझच्या मदतीने इ. स. 
१७९८ साली पुनि ससहासनस्थ झाले, त्यावळेी ते एकवीस वर्षाचे होते. इ. स. १८०२ सकवा १८०३ साली 
्हणजे श्री. सर्फोजी पांचवीस वर्षांचे असताना या आजच्या भरतनाट्य्च्या आद्यप्रवतवकाांपैकी पवहल्याचा 
जन्म झाला. िमाने वचनै्नया, पोनै्नया, वशवानांद व वविवलुे याांचे जन्म इ. स. १८०२ सकवा १८०३, १८०४, 
१८०८ व १८१० याप्रमाणे आहेत. ्हणजेच शवेटचा बांधू जन्मला, तेव्हा महाराजाांचे वय ३२ वर्षाचे होते. 
वरील चौघे बांधू श्री. मुत्तुस्वामी दीवितार याांच्याकिे सांगीत, तामीळ, तेलुगू, सांस्कृत इत्यादी वशकण्यास 
सात वर्ष ेरावहले होते. अथातच गुरूगृही ववद्याभ्यास वशकण्यास जाणाऱ्या शवेटच्या बांधूचे – वविवलुेचे – 
वय वनदान आठ वर्षाचे तरी असाव,े ्हणजेच हा वविवलुे वयाच्या पांधराव्या वर्षी सांपूणव कलाववद्याांमध्ये 
पारांगत झाला, त्यावळेी श्री. सर्फोजींचे वय सते्तचाळीस वर्षाचे होते. (इ. स. १८२५) पवहला बांधू वचनै्नया 
यावळेी बावीस वर्षाचा होता. आज तांजावरूमध्ये रहात असलेले या परांपरेतील श्री. वकटप्पा आपल्या ‘पोनैया 
मवणमालै’ या ग्रांथात वलवहतात की या चारही बांधूांना श्री. तुळजा महाराजाांनी आपणाकिे आणले, व नांतर 
श्री. दीवितार याजकिे वशकण्यास पाठवले. परांतु तुळजा महाराज इ. स. १७८७ साली परलोकवासी झाले 
व या वपलै्ल बांधूपैकी जेष्ठ बांधू इ. स. १८०२ सकवा १८०३ साली जन्मला. यावरून श्री. वकटप्पा याांचे हे ववधान 
इवतहासवसद्ध नव्हे, हे उघि आहे. त्याचप्रमाणेआपल्या वहतकत्याला कोणीच ववसरू शकणार नाही. परांतु 
या बांधूांनी वलवहलेल्या वणव् मध्ये एकही वणवम् तुळजामहाराजाांवर रचलेला आढळत नाही. श्री. पोनै्नया याांनी 
श्री. सर्फोजीराजाांवर रचलेला र्फक्त एकच वणवम् सापितो. श्री. वशवाजी महाराजाांवर (इ. स. १८३२ ते 
१८५५, तांजावरूमधील शवेटचा मराठा राजा) श्री. वशवानांद याने पाच वणवम् रचले आहेत. याचाच अथव हे 
चारही बांधू तुळजाकाळात नव्हते, श्री. सर्फोजींबरोबर अल्पकाळ व तदनांतर वशवाजी महाराजाांच्या काळी 
होते, असेच ्हणणे युक्त ठरेल. 

 
श्री. मुतु्तस्वामी दीवितार याांनी सादर केलेला वपलै्ल बांधूांचा ‘अरेंगेरम्’ (प्रथम रांगप्रवशे) इ. स. 

१८२५ साली श्री. सर्फोजी राजासमोर झाला असावा. त्यानांतर इ. स. १८३२ साली श्री. सर्फोजीराजे 
परलोकवासी झाले. ्हणजे या ववद्वानाांचा सहवास महाराजाांना र्फक्त सात वर्ष ेलाभला. कोणताही माणूस 
आपल्या यौवनाच्या काळी जे नूतन सजवन करू शकतो, ते वृद्धावस्थेत करू शकत नाही. श्री. सर्फोजींना 
वयाची अांवतम सात वर्षचे र्फक्त या बांधूांचा सहवास घिला. असे असता महाराजाांनी या वपलै्ल बांधूांकिून 
पे्ररणा घेऊन आपले नृत्यप्रकार रचले, असे ्हणणे मोठ्याच धाष्ट्ट्याचे व अववचाराचे ठरेल. 

 
आपल्या सामावजक, साांस्कृवतक, कलात्मक व वाङ्मयीन कतृवत्वाची दीक्प्तमान कारकीदव मागे 

ठेवनू श्री. सर्फोजी महाराज गेले. ते अमर झाले. तांजावरूच्या कलावांत मराठा राजाांची कारकीदव सांपुष्टात 
आली. असे मानावयास हरकत नाही. श्री. सर्फोजींनांतर गादीवर आलेले त्याांचे पुत्र वशवाजी महाराज याांना 
इांग्रजाांच्या वाढत्या त्रासामुळे अक्स्थर पवरक्स्थतीतच राज्य करावे लागले. इ. स. १८६६ साली तांजावूर 
पूणवपणे इांग्रजाांच्या हाती गेले, आवण या इवतहासाला पूणवववराम प्राप्त झाला. 

 
अनेक राजे आले व गेले, साम्राज्ये आली व गेली, परांतु तांजावरूची ती भव्य मांवदरे, प्राकार नी वास्तु 

आवण श्री. सर्फोजींचे सरस्वती महाल वाचनालय आजही मराठ्याांचा वाङ्मयीन इवतहास मोठ्या वदमाखाने 
वमरवीत आहेत. 
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नृत्यणलपीिा पणरिय 
 
हस्तवलवखताांतून वचेून काढलेला प्रत्येक प्रकार ताला–सुरात बाांधून तो नृत्यात वनबद्ध केल्यानांतर 

त्याचे वटपण करून ठेवण्यासाठी मी स्वतःची अशी एक स्वतांत्र लेखपद्धती तयार केली आहे. काही जुन्या 
सांस्कृत पुस्तकातून अशी पद्धती आढळते. येथे सावहत्यातील शब्द वगेवगेळे करून प्रत्येक शब्दाच्या वळेी 
कोणता हस्तवविेप करावा, ते वलवहलेले आहे. परांतु येथे पदिेप कसे करावते, याचा मुळीच उल्लेख नाही. व 
जे आहे ते बहुशः अपुरे आहे. मी तयार केलेल्या लेखनपद्धतीमध्ये ‘अवभनयदपवण’ व ‘नाट्यशास्त्रा’मध्ये 
लिणे, वववनयोगासह सापिणाऱ्या अांग, प्रत्याांग, उपाांग व त्याांच्या हालचालीबरोबरच काांही साांकेवतक 
खुणाांचाही वापर केलेला आहे. या सवव गोष्टींची येथे ओळख करून देत आहे, कारण पुढे सवव नृत्ये अशाच 
प्रकारे वलवहलेली आहेत. अभ्यासू नतवक वा नतवकीस या वटपणीवरून तो प्रकार नाचता येईल, इतकी सोय 
व्हावी; हा उदे्दश यामध्ये आहे. अथातच गुरुमुखाची जागा हे वटपण घेऊ शकणारच नाही. परांतु जाणकारास 
हे अत्यांत उपयुक्त ठराव.े 

 
प्रत्येक वठकाणी स्वर सकवा जवत वलवहताना त्यावर नाचले जाणारे ‘अिव’ू त्याच्या खाली वलवहले 

आहेत. ‘अिव’ू च्या ‘गू्रपस्’नुसार त्याांची नाव े व ‘अिव’ू चा िमाांक वलवहला आहे. सावहत्य वलवहताना 
ओळीतील प्रत्येक शब्द वगेवगेळा वलहून त्यापुढे हस्तिेप व पदिेप वलवहले आहेत. पदिेप वलवहताना 
तालानुसार व त्यातील वनरवनराळ्या जातीनुसार पाय ज्या वठकाणी वाजवला अथवा उचलला जातो, त्या 
वठकाणी शब्दातील अिराखाली अथवा ‘आ’काराखाली (-) अशी खूण केली आहे. लेखनावरून नृत्याची 
जास्तीत जास्त कल्पना यावी, ्हणून असांयुक्त व सांयुक्त हस्त आवण त्याांचे प्रचार, करण, रेचक 
याबरोबरच वशरोभेद, ग्रीवाभेद, दृवष्टभेद, मण्िलभेद, पादभेद व वनरवनराळ्या साांकेवतक खुणा वापरल्या 
आहेत. या सवांबरोबरच या सावहत्याचा प्राण असलेले रस, ववववध प्रकारचे भाव व नावयकाभेद याांचीदेखील 
पुढे ओळख करून देत आहे. 

 

 
 
नतवकी रांगमांचावर ज्या वदशकेिे तोंि करून सरळ उभी राहून नृत्यास सुरुवात करते, ती वदशा 

वतने पूवव समजावी.[पूवाग्नेयी दविणा च नैऋव ती पविमा तथा ।वायवी चोत्तरैशानी वदशा अष्टाववमाः स्मृताः ।।] ्हणजेच नृत्य करताना 
ह्या आकृतीप्रमाणे वतच्या रांगमांचावरील वदशा होत. ्हणजे आता↙ह्या खुणेचा अथव रांगमांचाच्या वायव्य 
कोपऱ्यात जाणे असा होतो. याप्रमाणे कुठच्याही वदशकेिे बाण दशवववल्यास वतकिे जाणे हा त्याचा अथव 
होतो. 
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द.  ्हणजे दविण (उजवा) [हस्त]. 
वा.  ्हणजे वाम (िावा) [हस्त]. 
१  ्हणजे उजवा पाय. 
२  ्हणजे वा पाय. 
।।  ्हणजे अांकापुढे अशा दोन उभ्या रेर्षा असतील तो पाय दुसऱ्या पायास जोिणे. 

 

 ्हणजे ओळीच्या वर पाय वलवहले असता) पुढे जाणे. 
 ्हणजे ्हणजे (ओळीच्या खाली पाय वलवहले असता) मागे जाणे. 
 ्हणजे (ओळीवरच पाय वलवहले असता) जागच्या जागी पाय वाजववणे. 

 

 ्हणजे गोल वर्फरणे (उजवीकिून सकवा िावीकिून) 
 ्हणजे अधवगोलाकार वर्फरणे. 
 ्हणजे नागमोिी चालीने वर्फरणे. 

छा.  ्हणजे छातीजवळ. 
हनु.  ्हणजे हनुवटीजवळ. 

िोक्या.  ्हणजे िोक्याजवळ. 
अग्र.  ्हणजे अग्रतलपाद. 
स्व.  ्हणजे स्वक्स्तकपाद. 
प्रें.  ्हणजे प्रेंखण. 

गरुि.  ्हणजे गरुिस्थान. 
प्रत्या.  ्हणजे प्रत्यालोढां. 
वैष्ट्णव.  ्हणजे वैष्ट्णवस्थान. 
शवै.  ्हणजे शवैस्थान. 
 

णशरोभेद 
[सममुब्दावहतमधोमुखमालोवलतां धुतम् ।। 
कक््पतांच परावृत्तमुत् विप्तां पवरवावहतम् । 
नवधा कवथतां शीर्षव नाट्यशास्त्रववशारदैः ।। 

 
(यामध्ये र्फक्त नावाांची यादी आहे. परांतु वेगवेगळी लिणे वलहायची असल्यास ती र्फार मोठी होतील,)] 

 
सम– क्स्थर असलेले व खाली सकवा वर नसलेले )चेहरा समोर ठेवणे.(  
उद्वाणहत– चेहरा वर करणे. 
अधोमुख– चेहरा खाली झुकववणे. 
आलोणलत– िोके गोलाकार वर्फरववणे. 
धुत– ‘नाही’ ्हटल्याप्रमाणे िोके उजव्या व िाव्या बाजूांना हलववणे. 
कंणपत– ‘हो’ ्हटल्याप्रमाणे िोके वर -खाली हलववणे.  
परारृ्त्त– ववरुद्ध वदशलेा चेहरा वळववणे. 
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उत णक्षप्त– एका बाजूस वळवनू वर उचलणे आवण ‘काय?’ असे ववचारल्याप्रमाणे िोके खालून वर 
हलववणे. 

पणरर्ाणहत– चवरीप्रमाणे िोके एका बाजूकिून दुसऱ्या बाजूकिे अधवगोलाकार वर्फरवणे. 
 

दृणिभेद 
[सममालोवकतां साची प्रालोवकतवनमीवलते । 
उल्लोवकतानुवृते्त न तथा चैवावलोवकतम् ।। 
इत्यष्टौ दृवष्टभेदाः स्युः कीर्मतताः पूववसूवरवभः ।] 

 
सम– दृवष्ट क्स्थर ठेऊन समोर पाहणे. 
आलोणकत– दृवष्ट घड्याळ्याच्या काट्याप्रमाणे )सकवा उलट (गोलाकार वर्फरवणे.  
सािी– दृवष्ट उजव्या सकवा िाव्या बाजूला खाांद्याकिे वतरकी नेऊन क्स्थर करणे. 
प्रालोणकत– दोन्ही बाजूांना बघणे. 
णनमीणलत– ध्यान करणाऱ्या तपस्व्याप्रमाणे िोळे अधे वमटून ठेवणे. 
उल्लोणकत– वर बघणे. 
अनुरृ्त्त– दृवष्ट वर -खाली जलद हलववणे )वर-खाली बघणे.(  
अर्लोणकत– खाली बघणे. 

 
ग्रीर्ाभेद 

[सुन्दरी च वतरिीना तथैव पवरवर्मतता । 
प्रकक््पता च भावज्ञैजे्ञया ग्रीवा चतुर्मवधा ।।] 

 
संुदरी– शीर्षव व दृष्टी सम ठेवनू मान दोन्ही बाजूांना नेणे. 
णतरिीना– सापाप्रमाणे नागमोिी चालीने मान वर उचलणे. 
पणरर्र्ततता– अधवचांद्राकार ग्रीवा दोन्ही बाजूस वर्फरववणे. 
प्रकस्म्पता– मान पुढे व मागे अशी पुन्हा पुन्हा हलववणे )‘तू आवण मी’ ्हटल्याप्रमाणे (.  

 
असंयुतहस्त 

[करांगळीपासून अांगठ्यापयंत हाताच्या बोटाांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत – 
१  (कवनवष्ठका ,२ (अनावमका ,३ (मध्यमा ,४ (तजवनी ,५ (अांगुष्ठ.  

 
पताकवस्त्रपताकोऽधवपताकः कतवरीमुखः ।          मृगशीर्षवः ससहमुखः काांगुलिालपद्मकः। 
मयरूाख्योऽधवचन्द्रि अरालः शुकतुण्िकः ।।           चतुरो भ्रमरिैव हांसास्यो हांसपिकः ।। 
मुवष्टि वशखराख्यि कवपत्थः कटकामुखः ।           सन्दांशो मुकुलिेव ताम्रचूिवस्त्रशूलकः । 
सूची चन्द्रकला पद्मकोशः सपववशरस्तथा ।।          इत्यसांयुतहस्तानामष्टासवशवतरीरता ।।] 

 
पताक– हाताची बोटे ताठ सरळ ठेऊन एकत्र जुळवनू अांगुष्ठ थोिासा वाकवनू तजवनीच्यामुळाशी 

ठेवणे. 
णत्रपताक– पताक हस्तामध्ये अनावमका वाकवणे. 
अधवपताक– वत्रपताक हस्तामध्ये कवनवष्ठका वाकवणे. 
कतवरीमुख– वत्रपताक हस्तामध्ये कवनवष्ठका व तजवनी थोिी मागे सारणे. 
मयरू– कतवरीमुख हस्तामध्यें अनावमका व अांगुष्ठ जुळववणे. 
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अधविन्द्द्र– पताक हस्तामध्ये अांगुष्ठ बाजूला सारणे. 
अराल– पताक हस्तामध्ये तजवनी वाकववणे. 
शुकतुण्ड– अराल हस्तामध्ये अनावमका वाकववणे. 
मुणि– हाताची मूठ वळून वाकववलेल्या बोटाांवर अांगुष्ठ ठेवणे. 
णशखर– मुष्ठी हस्तामध्ये अांगुष्ठ ताठ वर करणे. 
कणपत्थ– वशखरहस्तामध्ये अांगुष्ठाच्या टोकावर तजवनी वि करून ठेवणे. 
कटकामुख– मध्यमा  ,तजवनी व अांगुष्ठ एकत्र करून अनावमका व कवनवष्ठका दूर सारून ताठ ठेवणे .

)शास्त्रानुसार कटकामुख हस्तामध्ये अनावमका व कवनवष्ठका विच असतात(.  
सूिी– मुष्ठी हस्तामध्ये तजवनी ताठ ठेवणे. 
िन्द्द्रकला– सूची हस्तामध्ये अांगुष्ठ बाजूला सारणे. 
पद्मकोश– हाताची सवव बोटे ववरळ ठेऊन सकवचत् वाकववणे )आकुां वचत करणे(.  
सपवशीर्व– पताक हस्तामध्ये बोटाांची टोके सकवचत् वाकववणे. 
मृगशीर्व– तजवनी  ,मध्यमा व अनावमका एकत्र करून मुळापासून वाकवनू अांगुष्ठ व कवनवष्ठका ताठ 

ठेऊन बाजूस सारणे. 
लसहमुख– मध्यमा  ,अनावमका व अांगुष्ठाची टोके एकत्र मुळापासून इतर बोटे ताठ ठेवणे.  
काङ गुल— पद्मकोर्ष हस्तामध्ये बोटे अवधक आकुां वचत करून अनावमका खाली वाकववणे. 
अलपद्म– कवनवष्ठकेपासून अांगुष्ठापयवन्त बोटे िमाने वर्फरवनू ववरळ ठेवणे. 
ितुर– मृगशीर्षव हस्तामध्ये अांगुष्ठ अनावमकेच्या मुळाशी ठेवणे. 
भ्रमर– मध्यमा व अांगुष्ठ एकत्र जुळवनू त्यामध्ये तजवनी सांपूणव वि करून ठेवणे व इतर बोटें  बाजूस 

सारणे. 
हंसास्य– तजवनी व अांगुष्ठ एकत्र जुळवनू मध्यमेपासून इतर तीन बोटे ववरळ अशी बाजूस पसरणे. 
हंसपक्ष– सपवशीर्षव हस्तामध्ये कवनवष्ठका बाजूस सारणे. 
सन्द्दंश– पद्मकोर्ष हस्तामध्ये बोटाांची टोके पुन्हा पुन्हा जुळवनू ववलग करणे. 
मुकुल– पाची बोटाांची टोके जुळववणे. 
ताम्रिूड– मुकुल हस्तामध्ये तजवनी वि करणे ) .परांपरेनुसार मुष्टी हस्तामध्ये तजवनी  वि करणे.( 
णत्रशूल– पताक हस्तामध्ये कवनवष्ठका वाकवणे. 
र्व्याघ्र– मृगशीर्षव हस्तामध्ये कवनवष्ठका व अांगुष्ठ आतल्या अांगास वाकववणे. 
अधवसूिी– सूची हस्तामध्ये अांगुष्ठ तजवनीच्या पवहल्या पेरावर ठेवणे. 
कटक– पद्मकोर्ष हस्ताची बोटे अवधक आकुां वचत करून मध्यमा व अनावमका एकमेकास 

वचकटवणे. 
पणल्ल – मयरू हस्तामध्ये मध्यमा तजवनीच्या पाठीवर ठेवणे. 

 
हस्तप्रिार 

[उत्तालोधस्तलक्स्तयवगधू्वाऽधोमुख एव च ।  
हस्तप्रचारा ववजे्ञया नाट्ये नृते्त च पिधा ।।] 

 
(हात कसा ठेवावा, याचे प्रकार) 

 
उत्ताल– हाताचा तळवा वर. 
अधस्तल– हाताचा तळवा खाली. 
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णतयवक् – हाताची बाजू वर. 
ऊर्धर्वमुख– हाताच्या बोटाांची टोके वर. 
अधोमुख – हाताच्या बोटाांची टोके खाली. 

 
हस्तरेिक 

[उद्वतवनां पवरिेपो वविेपपवरवतवनम् । ववसपवणां च हस्तस्य हस्तरेचक उच्यते ।।] 

 
(हात कसा हलवावा अथवा रे्फकावा, त्याचे प्रकार) 

 
उद्वतवन – हात खालून वर आणणे. 
पणरके्षप – हात अांगापासून दूर रे्फकणे. 
णर्के्षप – हात वरून खाली आणणे. 
पणरर्तवन– हात गोल वर्फरववणे. 
णर्सपवि – हात दुरून अांगाजवळ ओढून आणणे. 

 
हस्तकरि 

[ववज्ञातव्या प्रयत्नेन करणां तु चतुर्मवधम् ।          व्यावर्मततां तृतीयां तु चतुथव पवरवर्मततम् । 
अपवेवष्टतमेकां  स्यात् उदे्ववष्टतमथापरम् ।। 

या चारी हस्तविया मनगटातून हात वळवनू करण्याच्या विया आहेत.] 
 

(हात वळववण्याचे प्रकार) 
 

आर्ेणित– तजवनीपासून बोटे िमाने आत वळवत आणणे. 
उदे्वणित– तजवनीपासून बोटे िमाने बाहेरच्या बाजूस उलगित जाणे. 
र्व्यार्र्ततत– कवनवष्ठकेपासून बोटे िमाने आत वळवत आणणे. 
पणरर्र्ततत – कवनवष्ठकेपासून बोटे िमाने बाहेर उलगित जाणे. 

 
ितुरस्त्रहस्त 

[विःस्थोष्टाङ्गलस्थौ तु प्राङमुखौ कटकामुखौ । समानकूपवराांसौ तु चतुरस्त्रौ प्रकीर्मततौ ।।] 
 

दोन कटकाांमुख हस्त छातीसमोर, हाताची टोके एकमेकाकिे करून व दोन हातात ८ बोटाांचे 
अांतर ठेवनू कोपर एका सरळ रेरे्षत ठेवले की त्यास चतुरस्त्र हस्त ्हणतात. 

 
संयुतहस्त 

[अञ्जवलि कपोति ककव टः स्वक्स्तकस्तथा ।          मस्त्यः कूमो वराहि गरूिो नागबन्धकः । 
िोलाहस्तः पुष्ट्पपुट उत्सङ्ग वशववलङ्गकः ।।          खट्वा भेरूण्ि इत्येते सांख्याता सांयुताः कराः ।। 

कटकावधवनिैव कतवरीस्वक्स्तकस्तथा ।          त्रयोसवशवतवरत्युक्ताः पूववगैभवरतावदवभः ।। 
शकटां शङ्खचिे च स्पुटः पाशकीलकौ ।।] 

 
अज्जणल– दोन पताक हस्ताांचे तळव ेएकत्र जोिून नमस्कार करणे. 
कपोत– दोन पताक हस्ताांच्या बोटाांची टोके  ,हाताांचे मूळ व कवनष्ठकेकिील बाजू एकत्र जुळववणे.  
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ककव ट– ववरळ पताक हस्ताांची बोटे एकमेकाच्या बेचक्यात अिकववणे. 
स्र्स्स्तक– वाम पताक अधोमुख व दविण पताक ऊध्ववमुख ठेवनू त्याांची मनगटे जुळववणे. 
दोलाहस्त – दोन पताक हस्त अधस्तल करून माांड्याांवर ठेवणे. 
पुष्ट्पपट – दोन उत्ताल सपवशीर्षव हस्ताांच्या कवनवष्ठकेकिील बाजू एकत्र जुळववणे ) .ओांजळ 

केल्याप्रमाणे.(  
उत्सङ ग– दविण मृगशीर्षव वाम दांिावर व वाम मृगशीर्षव दविण दांिावर ठेवणे  .हाताची घिी 

घातल्याप्रमाणे.  
णशर्णलङ ग– वाम उत्ताल अधवचांद्र हस्तावर दविण वशखर हस्त ठेवणे. 
कटकार्धवन– दोन्ही हात कटकामुख स्वक्स्तक )िसस (करून त्याांची मनगटे एकमेकावर ठेवणे.  
कतवरीस्र्स्स्तक– दोन्ही हात कतवरीमुख स्वक्स्तक )िसस (करून मनगटे एकमेकाांवर ठेवणे.  
शकट– दोन भ्रमर हस्त करून त्याांत मध्यमा व अांगुष्ठ बाजूस सारणे व दोन्ही हात तोंिाच्या दोन्ही 

बाजूस ठेवणे. 
शंङख – दविण वशखर हस्तामध्ये वाम हस्ताचे अांगुष्ठ धरून इतर बोटे जुळववणे  ,व दविण हस्ताची 

तजवनी सुटी ठेवनू वाम हस्ताला वचकटवणे.  
िक्र– दोन्ही हात अधवचांद्र करून वाम वतयवक् दविण ऊध्ववमुख हस्ताच्या तळव्यावर ठेवणे. 
सम्पुट– हाताची बोटे घट्ट वमटून आकुां वचत करून हातात काहीतरी लपववल्याप्रमाणे दोन्ही हात 

)पोकळ ठेवनू (जुळववणे.  
पाश– सूची हस्ताांच्या तजवन्या वाकवनू एकमेकात अिकववणे. 
कीलक– मृगशीर्षव हस्ताांच्या कवनवष्ठका वाकवनू एकमेकात अिकववणे. 
मत्स्य– दोन अधस्तल पताक हस्त एकमेकाांवर ठेवनू अांगुष्ठ व कवनवष्ठका सकवचत बाजूस सारणे. 
कूमव – वाम मृगशीर्षव उत्ताल व दविण मृगशीर्षव त्यावर अधस्तल ठेवनू दविण हस्ताच्या मधल्या 

तीन बोटाांनी वाम हस्ताची मधली तीन बोटे धरणे  .अांगुष्ठ व कवनवष्ठका बाजूलाच ठेवणे.  
र्राह – दोन मृगशीर्षव हस्त एकमेकाांवर ठेवनू अांगुष्ठ व कवनवष्ठका जुळववणे. 
गरुड– दोन वतयवक् अधवचांद्र हस्ताांची मनगटे एकमेकाांवर ठेवनू त्याांचे अांगठे एकत्र करणे )पिाच्या 

पांखाप्रमाणे.(  
नागबन्द्ध– दोन सपवशीर्षव हस्त स्वक्स्तक )एकमेकाांववर ूदू्ध  (ठेवनू त्याांची मनगटे एकमेकावर ठेवणे.  
खट र्ा– वाम उत्ताल चतुर हस्ताच्या मधल्या दोन बोटावर दविण उत्ताल चतुर हस्ताची मधली 

दोन बोटे ठेवनू तजवनी व अांगुष्ठ दूर सारणे. 
भेरुण्ड– दोन कवपत्थ हस्त एकमेकाांसमोर धरून त्याांची मनगटे जुळववणे. 

 
देर्ताहस्त 

 
ब्रह्महस्त– वा  .चतुर द .हांसास्य.  
ईर्श्रहस्त– वा  .मृगशीर्षव द .वत्रपताक. )खाांद्यासमोर(  
णर्ष्ट्िुहस्त – दोन्ही हस्त वत्रपताक ऊध्ववमुख ) .खाांद्यासमोर(  
सरस्र्तीहस्त – द  .सूची वा .कवपत्थ खाांद्याांजवळ.  
पार्वतीहस्त – द  .अधवचांद्र अधोमुख ,वा .अधवचांद्र ऊध्ववमुख कमरेजवळ.  
लक्ष्मीहस्त – गळ्याजवळ दोन्ही कवपत्थ हस्त. 
णर्नायकहस्त – माांड्याांजवळ दोन्ही कवपत्थ हस्त. 
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र्ण्मुखहस्त – वा  .हस्त माांिीजवळ वत्रशूल धरून द .वशखर िोक्याच्या पातळीपयंत वर नेणे.  
मन्द्मथहस्त– वा  .वशखर द .कटकामुख) .छातीसमोर(  
इंद्रहस्त – दोन उत्ताल वत्रपताकाांची मनगटे एकमेकावर ठेवणे ) .छातीसमोर(  
अस्ननहस्त– द  .वत्रपताक वा .काांगुल )छातीसमोर(.  
यमहस्त– वा  .ताम्रचूि वतयवक् )पाश ,( द  .सूची ऊध्ववमुख.  
णनर्व णतहस्त– प्रथम खट्वा हस्त करून नांतर शकट हस्त करणे. 
र्रुिहस्त– द  .पताक वा .वशखर )छातीसमोर.(  
र्ायुहस्त– द  .अराल वा .अधवपताक )छातीसमोर.(  
कुबेरहस्त– द  .कवपत्थ )गदा (वा .उत्ताल अलप द्म  )कमळ) (छातीसमोर.(  

 
दशार्तारहस्त 

[प्रत्येक अवताराच्या शवेटी ववष्ट्णुहस्त योजावा] 
 

मत्स्यार्तारहस्त– मस्त्यहस्त खाांद्याच्या सरळ रेरे्षत समोर धरणे. 
कूमार्तारहस्त – कूमवहस्त दाखवनू बाहूांच्या सरळ रेरे्षत धरणे. 
र्राहार्तारहस्त– वराह हस्त कमरेच्या समोर धरणे. 
नृलसहार्तारहस्त – वा  .ससहमुख द .वत्रपताक )खाांद्यासमोर.(  
र्ामनार्तारहस्त– वा  .वतयवक् मुष्टी )दांि ,( द  .अधोमुख मुष्टी )कमांिलू.(  
परशुरामार्ातरहस्त– वाम कमरेवर  ,द .अधवपताक )परशुप्रमाणे खाांद्याजवळ.(  
रामिंद्रर्तारहस्त – द  .कवपत्थ )माांिीजवळ (वा .वशखर )िोक्याच्या पातळीवर.( 
बलरामार्तारहस्त– द  .पताक वा .मुष्टी )छातीसमोर.(  
कृष्ट्िार्तारहस्त – दोन मृगशीर्षव हस्त एकमेकाांसमोर ठेवनू वाम मृगशीर्षाची कवनवष्ठका व दविण 

 मृगशीर्षाचे अांगुष्ठ एकमेकाांस जोिून बासरीप्रमाणे तोंिाजवळ धरणे. 
कलक्यर्तारहस्त– वा  .वत्रपताक िोक्यावर ऊध्ववमुख )छत्र (द .पताक वतयवक् )घोिा.(  

 
बांधर्हस्त 

 
दंपणतहस्त–  वा. वशखर द  .मृगशीर्षव )छातीसमोर.(  
मातृहस्त–  वाम नाभीजवळ उत्ताल अधवचांद्र ठेवनू दविण पोटाजवळ आवर्मतत करून सांदेश 

 करणे व नांतर वा  .मृगशीर्षव ऊध्ववमुख धरणे.  
णपतृहस्त–  मातृहस्त करून नांतर दविण वशखर करणे. 
र्श्श्रूहस्त–  दविण हस्त गळ्याजवळ हांसास्य )मांगलसूत्र (करून सांदेश करणे .वाम  हस्त 

 पोटावरून वर्फरववणे व नांतर द  .मृगशीर्षव )स्त्री (करणे.  
र्श्शुरहस्त–  श्वश्रूहस्त करून नांतर दविण वशखर करणे. 
भतृवभ्रातृहस्त–  वाम वशखर व दविण कतवरीमुख दोन्ही बाजूस धरणे. 
ननान्द्दृहस्त–  भतृवभ्रातृहस्तानांतर दविण मृगशीर्षव करणे. 
जेष्ठकणनष्ठभ्रातृहस्त– दोन्ही मयरू हस्त करून एक पुढे व एक बाजूला ठेवणे. 
पुत्रहस्त–  दविण हस्त पोटाजवळ गोल वर्फरवनू सांदांश करणे  ,नांतर वा .वशखर करणे.  
स्नुर्ाहस्त –  पुत्रहस्त करून नांतर दविण मृगशीर्षव करणे. 
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सपत्नीहस्त –  प्रथम पाशहस्त दाखवनू नांतर दोन्ही हात मृगशीर्षव स्वक्स्तक करणे. 
 

पादभेद 
[उद्धवट्टतां समां चैव तथाग्रतलसांचरः । अवितः कुवितः सूचीपादः र्षोढा प्रकीर्मततः ।।] 

 
उद्घणित– पायाची टाच पुन्हा पुन्हा वर उचलून जवमनीवर टेकणे. 
सम– सांपूणव पाऊल जवमनीसपाट ठेवणे )स्वाभाववक.(  
अग्रतलसञ्चर– पायाचा पुढचा भाग )बोटे (जवमनीस टेकवनू टाच वर उचलणे.  
अणञ्चत– पायाची टाच जवमनीस टेकवनू बोटे आकाशाकिे उांच उचलणे. 
कंुणञ्चत– अांवचत पाय ठेवनू तळपाय आकुां वचत करून बोटे खाली वाकववणे. 
सूिी– पायाच्या अांगठ्याचे टोकच र्फक्त जवमनीस टेकणे. 

 
पक्षस्थ-त्र्यश्र[पिक्स्थतो भवेत्पादः यः पाश्वावभमुखाांगुवलः । 
पुरोदेशाांगुवलः सकवचत् तमेव त्र्यश्रमूवचरे ।। 
पिस्थत्र्यश्रभेदाभ्याां पाश्ववगिरणः स्मृतः ।]– पिस्थ ्हणजे पाउले सांपूणव बाजूस वळववणे, त्र्यश्र ्हणजे पिस्थातील 
पाऊले सकवचत समोर आणणे, पिस्थ व त्र्यश्रया दोन्ही भेदाांचा अथव पाऊले बाजूस वळववणे असा होतो. 
 

मण्डलभेद 
[स्थानकां  चाढतालीढां पे्रङखणांपे्रवरतावन च । 
प्रत्यालीढां स्वक्स्तक च मोवटत समसूवचका ।। 
पाश्ववसूचीवत च दश मण्िलानीवरतानीह ।] 

 
स्थानमकण्डल– दोन्ही हात अधवचांद्र करून कमरेवर ठेवनू  ,पाऊले एकत्र जुळवनू ताठ सरळ रेरे्षत 

 उभे राहणे. 
आयतमण्डल–  पाऊले दोन्ही बाजूस वळवनू ्हणजेच पिस्थ पाद ठेवनू दोन पावलाांच्या 

 टाचामध्ये दोन बोटाांचे अांतर ठेवनू पाय गुिघ्यातून वाकवनू आपल्या उांचीच्या 
 वन््याने खाली बसणे. 

आलीढमण्डल–  उजव्या पायाच्या पुढे सुमारे तीन वीत अांतरावर िावा पाय टाकून गुिघ्यातून 
 वाकववणे  .वाम हस्त वशखर व दविण कटकामुख करणे.  

प्रत्यालीढमण्डल– आलीढाच्या बरोबर उलट करणे. 
पे्रङखिमण्डल– पायाच्या टाचा एकत्र करून एक पाय बाजूला वळववणे  .कूमवहस्त करणे.  
पे्रणरतमण्डल –  एक पाय दुसऱ्या पायापासून तीन वीत अांतरावर बाजूला आपटणे व दोन्ही पाय 

 गुिघ्यातून सकवचत वाकववणे  .वाम वशखर छातीजवळ .दविण पताक वर पवरिेप 
 करणे 

स्र्स्स्तकमण्डल– हात व पाय दविणोत्तर एकमेकाांना ‘व्यत्त्यास’ )‘िसस’  (करून ठेवणे.  
मोणटतमण्डल–  दोन्ही हात वत्रपताक ठेवनू अग्रतल पायाांवर खाली बसून अनुिमे अग्रतलावर 

 उिी मारून उजवा व िावा गुिघा जवमनीस टेकववणे. 
समसूिीमण्डल– अग्रतल पायाांवर खाली बसून दोन्ही गुिघे समोर एकवत्रत करून जवमनीवर 

 टेकणे. 
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समसूिीिा दुसरा प्रकार–‘सांगीत सचतामवण’ कार वेमभपूालाच्या मतानुसार पोटऱ्या  ,माांड्याांच्या बाजू 
 आवण पाय वतरके जवमनीवर पसरले असता )‘पुस्तीलेखना’ प्रमाणे माांिी मोिून 
 बसले असता  (त्याला ‘समसूची’ ्हणतात. 

पार्श्वसूिीमण्डल– अग्रतल पायाांवर खाली बसून उजवा सकवा िावा गुिघा जवमनीवर टेकणे. 
 

स्थानकभेद 
[पादववन्यासभेदेन स्थानकां  र्षविधां भवेत । 
समपादां चैकपादां नागबन्धस्ततः परम् ।। 

ऐन्द्रां च गारुि चैव ब्रह्मस्थानवमवत िमात् ।] 

 
समपादस्थान– दोन्ही पाय जुळवनू सरळ ठेवणे. 
एकपादस्थान– एक पाय उचलून दुसऱ्या पायाच्या गुिघ्यावर ठेवणे. 
नागबंध– सापाच्या ववळख्याप्रमाणे एका पायाने दुसऱ्या पायाला व एका हाताने दुसऱ्या हाताला 

ववळखा देणे. 
ऐन्द्द्रकस्थान– एक पाय सकवचत् वाकवनू दुसरा पाय आकुां वचत करून त्या पायाच्या गुिघ्यापयंत वर 

उचलणे व एक हात वर उचललेल्या पायाच्या गुिघ्यावर‘लताख्य’ ठेवणे. 
गरुडस्थान– आलीढ मण्िलामध्ये पुढच्या पायावर खाली बसून मागील गुिघा जवमनीस टेकणे. 
ब्रह्मस्थान– गुिघ्यावर पाय व पायावर गुिघा ठेवनू माांिी घालून जवमनीवर बसणे. 
रै्ष्ट्िर्स्थान– एक पाय सम ठेवनू दुसरा सकवचत वाकवनू पवहल्या पायाच्या पुढे वतरकस पाऊल 

)अग्रतल (नेऊन ठेवणे.  
शरै्स्थान– एक पाय सम ठेवनू त्या पायाच्या गुिघ्याच्या ओळीत दुसरा पाय वाकवनू बाजूस पसरणे. 

 
रसभेद 

[शुङगारहास्यकरूणरौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्सादु्भतसांज्ञौ चेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः ।।] 

 
नाट्यरस– रसाची उत्पवत्त करणे सकवा होणे हा नृत्यकलेचा एकमेव उदे्दश असतो  .शृांगार ,वीर ,

करुण ,अदु्भत ,हास्य , भयानक  ,बीभत्स ,रौद्र आवण शाांत हे ते नवरस होत .
नाट्यशास्त्रकाराांनी र्फक्त आठच रस वर्मणले आहेत.  शाांत या रसात इतर सवव रस ववलीन 
होतात  ,ज्याप्रमाणे रांगहीन प्रकाशवकरणात सप्तरांग ! ्हणूनच शाांत हा कोणी वगेळा रस 
मानतात  ,तर कोणी मानीत नाहीत .इतर आठ रसाांपैकी शृांगार ,रौद्र ,वीर व बीभत्स हे 

चार प्रमुख रस होत .कारण त्यापासूनच अनुिमे हास्य ,करुण ,अदु्भत ,भयानक ह्या 
रसाांची उत्पवत्त होते .परांतु ह्या सवव  रसात शृांगाराला ‘रसराज’ ्हटले जाते. तोच ‘रसौ वै 

सः’ मानला जातो  .शृांगारापासूनच इतर सवव रसाांची उत्पवत्त होते.  शृांगार हे सवव रसाांचे मूळ 
होय. 

 
णर्भार्– ज्या कारणामुळे भाव व पयायाने रस उत्पन्न होतात  ,त्या कारणाांना ववभाव ्हणतात .याचे 

दोन प्रकार आहेत .आलांबन ववभाव व उद्दीपन ववभाव .ज्या प्रमुख ज् यक्ती अथवा वस्तूमुळे 
रसोत्पवत्त होते  ,तो आलांबन ववभाव होय आवण त्या रसोत्पत्तीला  पोर्षक असणाऱ्या इतर 
सवव गोष्टी ह्या उद्दीपन ववभाव होत  .उदाहरणाथव ,एक भक्त पूजेला बसला आहे ,त्याच्या 
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मनात भक्क्तरस वनमाण करणारे ‘आलांबन’ ्हणजे देव  ,आवण देवळातील शाांत वातावरण ,
तेवत्या समया ,उदबत्त्या व रु्फलाांचा वनमवळ सुवास हे सारे ‘उद्दीपन’ ववभाव होत. 

 
अनुभार्– ‘अनुभाव’ ्हणजे चेहरा व अांग प्रत्यांगाांच्या वववशष्ट हालचाली सकवा बदल ज्यामुळे भावाांचे 

प्रकार ओळखता येतात  .उदाहरणाथव ,गाल सकवा ओठ थरथरणे  ,नजर खाली झुकणे ,
पायाच्या नखाांनी जमीन उकरणे हे सवव लज्जेचे ‘अनुभाव’ होत  .याप्रमाणेच वनरवनराळ्या 

भावाांचे वनरवनराळे अनुभाव आहेत.  
 

सास्त्र्कभार् [स्त्भः स्वेदोथ रोमान्च स्वरमादोऽथ वेपथुः।          व्रीिा चपलता हर्षव आवेगो जिता तथा । 

 वैवण्यवमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सावत्त्वकाः स्मृताः ।।           गवो ववर्षाद औत्सुक्यां वनद्रापस्मार एव च।।] – मनातल्या 
सत्त्वापासून साक्त्वक भावाची उत्पवत्त होते .भावनेच्या पराकोटीतूनच  याांची वनर्ममती होत 

असल्यामुळे हे भाव इच्छानुरूप वनमाण करता येत नाहीत  .तर ते आपले आपणच वनमाण  
व्हाव ेलागतात  .साक्त्वक भाव एकां दर आठ आहेत.  

 
स्तांभ – कुठच्याही प्रकारच्या अतीव सुख अथवा दुःखामुळे जी मानवसक व 

शारीवरक वनिलता प्राप्त होते  ,तोच स्तांभ.  
स्वदे – घाम रु्फटणे 
रोमाांच – अांगावर काटा येणे 
स्वरभांग – आवाजात बदल घिणे 
वपेथू – अांगाला कापरे सुटणे 
वैवण्यव – रांग पालटणे )उदा .रागाने लाल होणे ,भीतीने पाांढरे र्फटक पिणे इ(.  
अश्रू – रिू येणे 
प्रलय – मूच्छा येणे 

 
स्थाणयभार् [रवतहवसि शोकि िोधोत्साहौ भयां तथा ।          सुप्तां प्रबोधोऽमर्षविाप्यववहत्थमथोग्रता । 

 जुगुप्सा ववस्मयिेवत स्थावयभावाः प्रकीर्मतताः ।।          मवतव्यावधरथोन्मादस्तथा मरणमेव च ।।] – कुठच्याही रसाचा 
उगम सकवा ववकास होत असता जे भाव सवात प्रथम मनात बीजरूप वनमाण होतात ,व 

शवेटपयंत तेथे क्स्थर असतात ,ते भाव ्हणजेच  स्थायीभाव  .प्रत्येक रसाचा एक एक 
स्थायीभाव आहे.  

 
 शृांगार – रवत  भयानक – भय 
 वीर – उत्साह  बीभत्स – जुगुप्सा 
 करुण – शोक  रौद्र – िोध 
 अदु्भत – ववस्मय  शान्त – वनवेद 
 हास्य – हास    
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संिारीभार् [वनवेदग्लावनशङकारव्यास्तधासूयामदश्रमाः ।।          त्रासािैव ववतकव ि ववजे्ञया व्यवभचावरणः । 

 आलस्यां चैव दैन्यां च वचन्ता मोहः स्मृवतधृववतः ।।          त्रयसस्त्रदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ।।]– हे भाव क्स्थर 
नसतात  .समुद्राच्या लाटाप्रमाणे एखाद्या रसात ते उत्पन्न  होतात व पटकन् तेथेच ववलीन 
होतात  .सांचारी ,व्यवभचारी  सकवा सहकारी भाव हे ३३ आहेत. 

 
णनरे्द– दावरद्र्य ,व्याधी ,दुःख सकवा तत्त्वज्ञानाचा सािात्कार यामुळे जी एकप्रकारची ववर्षण्णता 

येते ,वतलाच वनवेद ्हणतात .लिणे   : –पुन्हापुन्हावनश्वासटाकणे, िोळेपाणावणे, 
चेहराविोळेखोलजाणे. 

 
नलाणन– तप  ,वाधवक्य ,रोग यामुळे थकवा येणे . लिणे  :– गाते्र वशवथल होणे. 
 
शंका– ्हणजे सांदेह  .कुठल्याही प्रकारचे पापकमव ,चोरी सकवा अपराध यामुळे शांका वनमाण होते .

लिणे  :– सतत इकिे वतकिे बघणे  ,तोंिाला कोरि पिणे ,वैवण्यव इत्यादी.  
 
असूया– दुसऱ्याचे वाढते ऐश्वयव  ,बुद्धी ,भाग्य बघून हेवा करणे . लिणे  :– एक भवुई वर चढववणे ,

दे्वर्ष ,ईर्षा ,िोध ,दुसऱ्याच्या गुणाांची सनदा करणे इत्यादी.  
 
मद – ्हणजे कैर्फ सकवा धुांदी  .मद .हा वनरवनराळ्या प्रकारचा असतो .दारूचा मद ,ववदे्यचा मद ,

ऐश्वयव मद ,धनाचा मद ,रूपाचा मद इत्यादी . लिणे  :– मोठ्याने हसणे  ,बाहू थोपटणे ,
अपशब्द बोलणे इत्यादी.  

 
श्रम– घोिा चालववणे  ,व्यायाम ,सेवा ,रवतकमव इत्यादीमुळे दमणे . लिणे  :– गाते्र थकणे  ,श्वास 

लागणे ,अांग चेपणे.  
 
आलस्य – दुःख  ,व्यावध सकवा स्वभावानुसार आळस वनमाण होतो . लिणे  :– झोप येणे  ,काम 

करावसेे न वूाटणे इत्यादी. 
 
दैन्द्य – सचता  ,औत्सुक्य ,मनस्ताप इत्यादीमुळे हीन– दीन बनणे .लिणे  :– मन  ,अांग ,प्रत्यांग 

शक्तीहीन होणे.  
 
लिता– सांपवत्त  ,द्रव्य ,अलांकार इत्यावद नष्ट झाल्यामुळे अथवा वप्रयववयोगामुळे हृदयात जी एक 

प्रकारची अस्वस्थता वनमाण होते ,वतला सचता असे ्हणतात . लिणे  :– उच्छ्वास ,
वनश्वास सोिणे ,मनाची शून्यता होणे इत्यादी.  

 
मोह– दैवाचा जबर आघात  ,पूवववैराचे स्मरण ,भय यामुळे मनामध्ये जी एक चलवबचल वनमाण 

होते  ,त्यालाच मोह असे नाव आहे .लिण :- दात ओठ चावणे  ,हातावर हात चोळणे ,अांग 
वर्फरल्यासारखे वाटणे ,मूच्छा इत्यादी.  
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स्मृणत– पूवी घिलेल्या सुख अथवा दुःखात्मक गोष्ठी आठवणे .लिणे  :– िोके खाजवणे  ,दृष्टीची 
चाळवाचाळव ,वभवया आकुां वचत करणे इत्यादी.  

 
धृणत– उत्तम ज्ञान  ,शौयव ,उत्तम आचार-ववचार आवण गुरुभक्ती यामुळे वाटणारे साक्त्वक 

समाधान . लिणे  :– दीघव उच्छ् वास  ,वनवमवलत दृष्टी ,मनन ,सचतन इत्यादी.  
 
व्रीडा– केलेल्या कृतीबद्दल वाटणाऱ्या लज्जेला सकवा पिात्तापाला व्रीिा असे ्हणतात .लिणे  :– 

मान खाली घालणे  ,पायाच्या नखाने जमी ूांन उकरणे  ,वस्त्राची टोके वपरगळणे ; इत्यादी. 
 
िपलता– अववचाराने सकवा घाईघाईने िोधाच्या आहारी जाऊन कुठलीही गोष्ट करणे  ,यास 

‘चपलता’ असे ्हणतात  .राग ,दे्वर्ष ,ईर्षा इत्यादींमुळे वनमाण होते . लिणे  :– वनभवत्सना 
करणे  ,मारायला धावणे इत्यादी.  

 
हर्व – मनातील इच्छा पूणव झाली असता  ,हव ेते वमळाले असता सकवा वप्रय माणसाचे दशवन झाले 

असता जी प्ररु्फवल्लत वचत्तवृत्ती वनमाण होते ,वतला हर्षव असे ्हणतात . लिणे  :– चेहरा व 
िोळे आनांदाने रु्फलणे  ,सुांदर बोलणे ,आसलगन देणे ,रोमाांच ,आनांदाश्रू ; इत्यादी. 

 
आर्ेग– वनसगवकोप  ,सांकट कोसळणे ,चाांगले अथवा वाईट ऐकणे ; यामुळेहोणारामानवसक िोभ 

्हणजेच आवेग  .लिणे :– सवांग कापणे  ,वैवण्यव ,ववस्मय ,रोमाांच ,गद्गगवदत कां ठ.  
 
जडता– वप्रय वा अवप्रय गोष्ट ऐकल्याने अथवा आजारीपणामुळे जिता वनमाण होते .लिणे:- 

कोणतेही काम न करावसेे वाटणे व हातपाय गळणे. 
 
गर्व – ऐश्वयव  ,ववद्या ,रूप ,यौवन ,धन इत्यादींची प्रौढी वाटणे ,्हणजे गवव .लिणे :- आज्ञा 

मोिणे  ,दुरुत्तर करणे ,उपहासाने बोलणे.  
 
णर्र्ाद– देवाघातामुळे इक्च्छत कायव अपुरे रावहल्यास जी दुःवखत वचत्तवृत्ती वनमाण होते  ,वतला 

ववर्षाद ्हणतात .लिणे :  –  सचता  ,अनुत्साह ,वनराशा ,वनश्वास टाकणे ; इत्यादी. 
 
औत्सुक्य– वप्रय माणसाच्या ववयोगामुळे जी उत्कां ठा वनमाण होते  ,वतला औत्सुक्य ्हणतात . लिणे  :

– दीघवश्वास  ,मान खाली घालून ववचार करणे ,तांद्री लागणे इत्यादी. 
 
णनद्रा– दुबळेपणा  ,श्रम ,अवत ववचार करणे ,अवत खाणे यामुळे झोप येते . लिणे  :– जाांभई  ,अांग 

दाबणे ,िोळे वमटणे इ.  
 
अपस्मार– ्हणजे भतू  ,पे्रत ,वपशा ाची बाधा होणे . लिणे  :–जवमनीवर पिणे ,कापणे ,तोंिाला 

रे्फस येणे  ,विेाचा झटका येणे इत्यादी.  
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सुप्ती– ्हणजे स्वप्नावस्था  .अधववट झोपेत असणे ,वनश्वास टाकणे ,वनिेष्ट पिणे,  स्वप्न पाहाणे ,
इत्यावद याची लिणे होत.  

 
प्रबोध लकर्ा णर्बोध– ्हणजे झोपेतून सकवा स्वप्नातून जागे होणे  .भयांकर स्वप्न ,कठोर शब्द 

 इत्यादीमुळे प्रबोध होतो .लिणे  :– दचकणे  ,अांगाला आळोखे-वपळोखे देणे ,
 जाांभई देणे इत्यादी. 

 
अमर्व– आपल्या ववद्या  ,शौयव सकवा बलाचा कोणी अपमान केला असता वनमाण होतो , तो िोध 

्हणजेच अमर्षव .लिणे  :– अांग थरथरणे  ,घाम येणे इत्यादी.  
 
अर्णहत्था – वाटणारा भाव आतल्या आत लपवनू दुसरेच ववकार दाखवायचा प्रयत्न करणे याला 

अववहत्था ्हणतात  .लज्जा ,भय ,अपयश ,गौरव इत्यादीमुळे वनमाण होते.  
 
उग्रता– चोरास सकवा अपराध्यास पकिले असता त्याच्याबद्दल वाटणाऱ्या वनदवयतामूलक िोधास 

उग्रता ्हणतात .लिणे  :– मारणे  ,वनभवत्सना कर णे  ,इत्यादी.  
 
मणत– वनरवनराळ्या शास्त्राांचे सचतन व वादवववाद यामुळे जो एकप्रकारचा वनःसांदेहपणा येतो ,

त्यालाच ‘मवत’ असे ्हणतात .लिणे  :– उपदेश करणे  ,सांशय दूर करणे इत्यावद  
 
र्व्याणध– शरीरातील वात  ,वपत्त ,कर्फ याांतील वबघािामुळे आजारपण ्हणजेच ‘व्यावध’ उद्भवते .

लिणे  :– ताप येणे  ,सवांगाला कां प सुटणे ,दुबळेपणा येणे ,तोंि  सुके पिणे. 
 
उन्द्माद– वप्रय व्यक्तीचा ववयोग  ,वैभव सांपणे ,आपवत्त येणे ,आजारपण इत्यादीमुळे जी वडे्यासारखी 

अवस्था होते त्याला उन्माद ्हणतात .मधेच हसणे ,मधेच रिणे ,मधेच रागावणे ,मधेच 
बिबिणे ,इत्यावद  याची लिणे. 

 
मरि– देहातून प्राणवायचेू वनगवमन ्हणजे मरण  .आजार ,वाधवक्य ,सपव दांश ,ववर्षपान ,

इत्यादीमुळे मृत्य ूयेतो .या वेळी सारी गाते्र वनिेष्ट होतात.  
 
त्रास– वीज कोसळणे अथवा उल्कापात होणे  ,सकवा एकदम कसला तरी आघात झाल्यामुळे जी 

अववचवरत वचत्तवृत्ती होते ,त्याला त्रास ्हणतात . लिणे  :– िोळ्याच्या बाहुल्या कां प 
पावणे  ,रोमाांच ,गदगवदत कां ठ इ.  

 
णर्तकव  – शांकासमाधानपूववक यथाथव ज्ञानाला ‘ववतकव ’ ्हणतात  .काही गोष्टीवव र्षयी मनात सांदेह 

असता ववचार करून सकवा ववशरे्ष अनुभव आठवनू काांही कल्पना करणे ्हणजे ‘ववतकव ’ 
करणे .लिणे  :– भकुृवट -भांग ,िोके हलववणे ,बोटाांची चाळवाचाळव इत्यादी.  
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नाणयका 
 
कुठल्याही नृत्यासाठी अवभनय करण्यास सुरुवात करण्यापूवी त्यातली नावयका (मुख्य पात्र) कोण 

आहे व कशी आहे, हे जाणून घेणे अत्यावश्यक ठरते. सकबहुना नृत्याचा अवभनय हा सववस्वी ‘नावयके’वरच 
अवलांबनू असतो. नावयकाांचे वणानुसार, प्रकृवतनुसार, स्वभावानुसार, धमानुसार, दशानुसार, 
अवस्थानुसार अगवणत भेद होतात व त्यानुसार प्रत्येकीचा अवभनय वेगळा होतो. 

 
उदाहरणाथव, आकाशात चांद्र उगवला आहे, मांद वारे वहात आहेत, लताकुां जात रातराणी रु्फलत 

आहे; असे वणवन आहे. येथे नावयका जर ‘वासकसज्जा’ असेल, ्हणजेच आपल्या स्वामीच्या स्वागतसाधनेत 
गकव  असेल; तर चांद्रवकरण वतला अांगावर रु्फले पिल्याप्रमाणे वाटतील आवण सुखद वाऱ्याच्या झुळका जणू 
वतच्या वप्रयकराचाच गोि सांदेश आणतील. परांतु याच प्रसांगात जर नावयका ‘ववरहोत्कां वठता’, वप्रयकराच्या 
ववयोगामुळे व्याकुळ झालेली असेल;तर शीतल चांद्रवकरण वतला वनखाऱ्याप्रमाणे जाळतील, आवण सुखद 
वाऱ्याच्या झुळका वतला नागाच्या रु्फत्काराप्रमाणे वाटून ती अवधकच व्याकुळ होईल. या वठकाणी 
अवस्थानुसार नावयकेच्या अवभनयात र्फरक पितो, याचप्रमाणे इतर भेदानुसारही वतच्या अवभनयात र्फरक 
पित जाईल. 

 
[स्वाऽन्या साधारणा चेवत ववववधा नावयका मता ।          साधारणा स्त्री गवणका साप्येकैव न वभद्यते । 
मुग्धा मध्या प्रगल्भेवत ते्रधा स्वीया ववभज्यते ॥               त्रयोदशववधा स्वीया वद्वववधान्याङ्गना मता ॥ 
मध्या त्वधीरा धीरा च धीराधीरेवत वभद्यते ।                    एक वेश्या पुनिाष्टाववस्थाभेदतो ऽवपताः । 
वभने्न ज्येष्ठा कवनष्ठेवत प्रगल्भा मध्यमावप च ॥                 पुनि ताः वत्रधा सवा उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
तयोरूदातलवलतशाक्न्तभेदैवस्त्रधा वभधा ।                     इत्थां शतत्रयां तासामशीवतण्चतुरूत्तरा । 
ऊढा च कन्यका चेवत वद्वधैवान्याङ्गना भवते् ॥]नावयकाांचे सूक्ष्म, अवतसूक्ष्म असे असांख्य भेद आहेत. येथे प्रमुख व 

महत्त्वाचे भेद थोिक्यात देत आहे. 
 

)१(  धमानुसार भेद– 
 
(१)स्वीया अथवा स्वकीया – स्वतःची पत्नी. 
 
(२)परकीया – दुसऱ्याची स्त्री. हीचे दोन भेद आहेत. ऊढा– लग्न झालेली; 

अनूढा – लग्न न झालेली. 
 
(३)साधारणा – गवणका, वेश्या, पैशासाठी पे्रम करणारी. 
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स्वीया  परकीया   साधारणा   अवस्थाभेद   प्रकृवतनुसार   
१३ + २ + १ = १६ x ८ = १२८ x ३ = ३८४ 

 
(२) दशानुसार(र्यानुसार) भेद – 

 
(१) मुग्धा – वजच्या अांगप्रत्यांगात नुकतेच यौवनाांकुर रु्फलू लागले आहेत व जी 

कामिीिेववर्षयी सांपूणवपणे अनवभज्ञ आहे. वहचे दोन भेद – 
अज्ञात यौवना – यौवनाची जाणीव नसलेली. 
ज्ञान यौवना – यौवनाची नुकतीच जाणीव होऊ लागलेली. 

(२) मध्या – लज्जा व काम वजच्यात सम प्रमाणात आहेत. (वजला कामिीिा माहीत आहेत, 
परांतु वजला लज्जेने सांपूणव घेरले आहे. अशी स्त्री.) 

(३) प्रौढा – सकवचत लज्जा व ‘कामा’ने पवरपूणव आवण सांपूणव कामकलामध्ये प्रवीण असलेल्या 
स्त्रीला प्रौढा अगर प्रगल्भा ्हणतात. 

 
(३) अर्स्थानुसार भेद– 

 
(१) वासकसज्जा – वप्रयकर घरी येणार, ्हणून स्वतःला शृांगारण्यात व केलीसामग्री तयार 

करण्यात दांग असलेली स्त्री. 
 
(२) ववरहोत्कां वठता – वप्रयकराच्या ववरहाने व्याकुळ झालेली स्त्री. 
(३) स्वाधीनपवतका – पती वजच्या सांपूणव आधीन आहे अशी स्त्री. 
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(४) कलहाांतवरता – प्रथम वप्रयकराशी भाांिण करून नांतर तो रागावनू वनघून गेल्यावर भाांिण 
वमटवण्यास उत्सुक असलेली पिात्तापादग्ध स्त्री. 

(५) खांविता – वप्रयकराच्या अांगावर रवतवचन्हे पाहून रागावणारी, दुःख करणारी स्त्री. 
(६) ववप्रलब्धा – वप्रयकराने साांवगतलेल्या सांकेतस्थळी येऊन तो तेथे न आल्याने दुःवखत 

झालेली स्त्री. 
(७) प्रोवर्षतपवतका – वजचा पती परदेशपयवटनास गेला आहे अशी स्त्री. 
(८) अवभसावरका – कामातव होऊन कशाचीही लाजलज्जा न बाळगता वप्रयकराला भेटण्यास 

धावत सुटलेली स्त्री. 
 

(४) र्िानुसार भेद– 
 
(१) वदव्या – देवाांच्या वस्त्रया. 
(२) अवदव्या – मानव वस्त्रया. 
(३) वदव्यावदव्या – भतूलावर जन्म घेतलेल्या देव वस्त्रया. उदा. सीता. 
 

(५)  प्रकृत्यनुसार भेद– 
(१) उत्तमा – पतीच्या सुखात आपले सुख मानणारी. तो वकतीही गैर वागला, तरी न रागावता 

सदाचरण करणारी. 
(२) मध्यमा–पतीचे दोर्ष पाहून रागलोभ दशवववणारी. 
(३) पती वकतीही चाांगला वागला, तरी दुराचरण करणारी. 
 

(६) स्र्भार्ानुसार भेद – 
(१) अन्यसुरतदुःवखता – दुसऱ्या स्त्रीच्या अांगावर आपल्या पतीची रवतवचन्हे बघून दुःख 

करणारी स्त्री. 
(२) मानवती – पतीचा अपराध त्याच्या लिात आणून देण्यासाठी मानीपणा करणारी स्त्री. 
(३) गर्मवता – पे्रमगर्मवता–पतीच्या स्वतःवरील पे्रमाचा गवव करणारी; 

रूपगर्मवता–स्वतःच्या रूपाचा गवव असणारी; 
गुणगर्मवता–स्वतःच्या गुणाांचा गवव असणारी. 

 
या प्रमुख नावयकाभेदाांची सांपूणव ओळख झाल्यानांतर येथे थोिेसे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. एका 

स्त्रीमध्ये(नावयकमध्ये) वणानुसार, प्रकृत्यनुसार, इत्यावद वगेवगेळ्या गुणाांनुसार वगेवगेळ्या प्रकारची लिणे 
असतात. उदाहरणाथव, उपर् उक्त पुस्तकात समाववष्ट केलेल्या ‘आनांदभरैवी’ रागातील ‘वणव’ या 
नृत्यप्रकारातील नावयकेचे स्पष्टीकरण करतो. याची नावयका आहे सत्यभामा. 

 
ही ‘वणानुसार’‘वदव्यावदव्या’ ठरेल कारण ती देवतीयअसून भतूलावर जन्मली आहे. वहने नवऱ्याशी 

भाांिण केले आहे आवण आता ती दुःख करते आहे कारण एकीकिे ती त्याला कपटी ्हणते आवण 
दुसरीकिे तो येत नाही ्हणून हळहळते, ्हणजेच या वठकाणी सत्यभामा अवस्थानुसार ‘कलहान्तवरता’ 
ठरते. ही ‘स्वभावानुसार’‘मानवती’ आहे. कारण भाांिण वमटववण्यासाठीं आलेल्या सखीला ती धुिकावनू 
लावते. आवण त्याने स्वतःहून वतच्याकिे येण्याची इच्छा प्रकट करते. ‘प्रकृत्यनुसार’ ती ‘मध्यमा’ 
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आहे.कारण ‘उत्तमा’ पतीशी कधीच भाांित नाही. त्याचप्रमाणे सत्यभामा येथे ‘वयानुसार प्रौढा’ आवण 
‘धमानुसार स्वीया’ आहे. वतने आपल्या स्वामीचा पती ्हणून उल्लेख केला आहे. ्हणजेच ह्या ‘वणव’ ची 
नावयका ‘वदव्यावदव्या, मध्यमा, मानवती, स्वीया, प्रौढा कलहान्तवरता’ अशी स्त्री आहे. 

 
याप्रमाणे प्रत्येक नृत्यसावहत्यातील नावयकेच्या भेदाभेदाांचा अभ्यास करून नांतर वतचा अवभनय 

करणे आवश्यक आहे. 
 
अवभनयाची शास्त्रीय व्याख्या देऊन वकतीवह मावहती वदली, तरीही शवेटी त्यात अनुभवाची त्रटुी 

उरतेच. ती वशकवनू येत नाही. र्फार तर शास्त्रीय व्याख्या आपणास मागवदशवन करतील, पण अनुभव हाच 
मोठा गुरू आहे. अवभनय करताना पात्राने तो स्वतः सुख-दुःखावद भावना जाणून व्यक्त करावयाचा असतो. 
आपल्या जीवनातील घटना, अनुभव व कल्पनाांची त्याला जोि द्यावी लागते. कोणताही ‘अनुभाव’ अांग-
प्रत्यांगावर उमटण्यास त्याच्या कारणाांची प्रविया प्रथम पात्राच्या अांतःकरणात जीवनातील खऱ्याखुऱ्या 
अनुभवाप्रमाणे उत्कटतेने वनमाण होणे, उमटणे जरूर असते. भावोत्कटतेमुळे शरीरावरील अनुभाव स्पष्ट 
दृग्गोचर होतात व पे्रिकाांच्या अांतःकरणापयंत जाऊन वभितात, आवण मग त्या अवभनयाची मनापासून, 
सत्त्वापासून तारीर्फ होते. पे्रिकाांचे साक्त्वकभाव सहजगत्या जागृत करणे हेच अवभनयसार्फल्य! 

 
अवभनय ‘साधन’ करण्यास आधारभतू असलेल्या आलांबनातील वस्तू सकवा शब्दाथव याांना [इष्ट शब्दे 

तथा रूपे स्पश ेगन्धे रसेऽवप वा । इक्न्द्रयैमवनसा प्राप्तैः सौमुरव्यां स्प्रदशवयेत् ॥] शब्द, स्पशव, रूप, रस, गांध व मन याांनी सांपूणव 
आधारभतू मानून व्यक्त केले पावहजे. पांचज्ञानेक्न्द्रयाांनी प्रत्यिातील भाव व्यक्त होतील, पण मनाने सववच! 
मग ते शाश्वत असोत सकवा अशाश्वत, व्यक्त असोत सकवा अव्यक्त, कल्पनेतील असोत सकवा कल्पनातीत! 
मनाच्या गवसणीत येणार नाही असा कोणताच भाग उरणार नाही. ्हणून अवभनय करताना पांचज्ञानेक्न्द्रये 
व सहाव ेमन याांना अनुसरणे, सववस्वी आधारभतू मानणे जरूर असते. 

 
मानवी जीवन व्यापून असलेल्या वृत्ती अथवा गुण-सत्त्व, रज, तम याांचा देखील अवभनय करताना 

ववचार करावयाचा असतो. या वृत्ती पात्राच्या तर असतातच, वशवाय भवूमकेच्या वगेळ्या असतात. अशावळेी 
पात्राने भवूमकेच्या वृत्तींचे-गुणाांचेच प्रदशवन करावयाचे असते. आपल्या स्वतःच्या वृत्तींना सांपूणव गुांिाळून 
ठेवले पावहजे, त्याांना अवभनयात मुळीच स्थान नाही. जेव्हा कोणी आपल्या स्वतःच्या वृत्ती-गुणाांचे प्रदशवन 
करू लागतो तेव्हा त्याचा अवभनय ववसांगत वाटतो, त्या भवूमकेचा वाटत नाही. 

 
[नयनैजवनयेद भावां भावात स्पशव समाचरेत् ।          स्पशने द्रवमुत्पाद्य रसत पिात् समाचरेत् ॥] कोणताही भाव जेव्हा र्फक्त 

चेहऱ्याने व्यक्त करणे आवश्यक असेल, तेव्हा तो प्रथम िोळ्याांनी जाणवनू द्यावा, त्या जावणवते स्पशव एवढा 
असावा की पहाणाऱ्याचे लि त्याकिे कें वद्रत होईल. त्या दृष्टीच्या रे्फकीतील स्पशाची उत्कटता वाहाणाऱ्या 
पाण्याप्रमाणे प्रवाही असावी, आवण असे करणाऱ्याने त्यात आक्त्मयता ओतावी, तेव्हाच तो अवभनय पे्रिकास 
अवभजात वाटेल. इक्न्द्रयाांनी व मनाने प्राप्त झालेला, वत्रगुणाची जाणीव ठेवनू केलेला अवभनय व्यक्त 
करताना व्यवहारातील अनुभवाची, भावनोत्कटाची, सहृदयतेची जोि द्यावी. वनवेदावद भावसांचारी; वाच्य, 
लि व्यांगावद अथवसांचारी; कथानकातील शब्दसांचारी व कववच्या मनातील भाव हे सारे प्रामुख्याने व्यक्त 
करण्याचा कटाि असावा. 
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दाणक्षिात्य ताल र् राग 
 

दाविणात्य सांगीतपद्धतीत मुख्य सात ताल [धु्रवावदताल – धु्रवो मठ्यो रुपकि झ्पा वत्रपुट एव च । 

अटतालिैकतालः सप्ततालाः प्रकीर्मतताः ॥] आहेत :– 
(१) ध् रुव (२) मठ्य (३) रुपक (४) झांपा (५) वत्रपुट (६) अट (७) एक तसेच पाच जाती 

[धु्रवावदतालजावतभेदा : – चतुरश्रत्र्यश्रवमश्रखण्िसङ्कीणवजातयः । 
धु्रवादयो जावतभेदैः प्रत्येकां  पि पि च ॥ 
तालाः स्वस्वाङगमात्रावभः जाता इवत जगुबुवधा ॥] आहेत :– 
 

(१) चतुरश्र (चतुश्रां) (२) त्र्यश्र (वतश्रां) (३) वमश्र (४) खांि (५) सांकीणव 
 
या सात तालाांचे जावतभेदानुसार प्रत्येकी पाच पाच प्रकार होतात. असे एकां दर पस्तीस ताल मुख्य 

समजले जातात. त्याची तावलका खालीलप्रमाणे– 
 
ताल जाती→ चतुश्र त्र्यश्र वमश्र खांि सांकीणव 
↓       

धु्रव श्रीकर 
४२४४ 

मवण 
३२३३ 

पूणव 
७२७७ 

प्रमाण 
५२५५ 

भवुन 
९२९९ 

मठ्य सम 
४२४ 

सार 
३२३ 

उदीणव 
७२७ 

उदय 
५२५ 

राव 
९२९ 

रुपक पवत्त 
२४ 

चि 
२३ 

कुल 
२७ 

राज 
२५ 

सबदु 
२९ 

झांपा मधुर 
४१२ 

कदांब 
३१२ 

सुर 
७१२ 

चण 
५१२ 

कर 
९१२ 

वत्रपुट आवद 
४२२ 

शांख 
३२२ 

लीला 
७२२ 

दुष्ट्कर 
५२२ 

भोग 
९२२ 

अट लेख 
४४२२ 

गुप्त 
३३२२ 

लोय 
७७२२ 

ववदळ 
५५२२ 

धीर 
९९२२ 

एक मान 
४ 

सुध 
३ 

राग 
७ 

रत 
५ 

वसु 
९ 

 
या तावलकेतील वनरवनराळ्या ववभागाांना ‘अांगे’ ्हणतात. ती एकां दर सहा अांगे आहेत. त्याांची वचन्हे 

पुढीलप्रमाणे :– (१) अनुदु्रत image(२) दु्रत image(३) लघु।(४) गुरुऽ(५) प्लुतimage(६)हांसपाद सकवा 
काकपाद + 

 
ध् रुव तालपद्धत्यनुसार त्याांच्या िमाने एक, दोन, चार, आठ, बारा व सोळा मात्रा आहेत. परांतु 

व्यवहारात अनुदु्रत, दु्रत व लघु हीच अांगे येतात. इतर वापरात नाहीत. ही अांगे सशब्द विया ्हणजे टाळी 
वाजवनू व वनःशब्द विया ्हणजे हवते हात ठराववक अशा वगेवगेळ्या प्रकाराांनी रे्फकून व्यक्त केली जाते. 
‘अनुदु्रत’ ला र्फक्त एक टाळी वाजववतात. ‘दु्रत’ ला टाळी वाजवनू हात उत्ताल करून समोर हवेत 
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रे्फकतात. परांपरेत या हवते हात रे्फकण्यास ‘गाते’ ्हणतात. ‘लघु’ ला प्रथम टाळी व नांतर कवनवष्ठका, 
अनावमका व मध्यमा ही बोटे अनुिमे िाव्या तळहातावर टेकतात सकवा र्फक्त मोजतात. जात्यनुसार ‘लघु’ 
च्या मात्रा बदलतात. वरील कोष्टकातील ‘चतुश्रजाती एकताला’ च्या चार मात्रा आहेत. परांतु जेव्हा ‘वतश्र, 
वमश्र, खांि’ सकवा ‘सांकीणव जाती एकताल’ होतो, तेव्हा त्याच्या िमाने तीन, सात, पाच व नऊ मात्रा 
होतात. ्हणजेच ज्या जातीचा ‘लघु’ तेवढ्या त्याच्या मात्रा होतात. जात्यनुसार लघुची सकमत काहीही 
झाली, तरीही अनुदु्रत व दु्रत याांच्या मात्रा बदलत नाहीत. त्या मूळच्याच राहतात. 

 
दाविणात्य गायन सकवा वादन वियाांगाच्या वशवाय होऊच शकत नाही. कारण या पद्धतीत तालाांना 

स्वतःचे बोल नाहीत. र्फक्त अांगेच आहेत, व ती अनुदु्रतावद स्वरूपाांनीच ओळखली जातात. त्यात पाटािरे 
[पाटािरे- ‘मदृांगवीणामुरजावद जन्मा करावमघात प्रभवस्तु पाटः’]र्फक्त जागा भरण्याचे काम करतात. ‘तत्, वदत्, तोन् नम्’ 
ही मुख्य पाटािरे आहेत. याचीच सवव प्रथम वत्रलयीत तालीम वदली जाते. त्यानांतर जात्यनुसार (१) 
चतुश्रम- त क वद मी (२) वतश्रम्- त की ट (३) वमश्रम्- त की ट त क वद मी (४) खांिम्- त क त की ट 
(५) सांकीणवम्- त क वद मी त क त की ट इत्यादी बोल वशकववले जातात, याच िमाने इतरही पाटािरे 
वशकवतात, परांतु तालाांचे बोल सकवा ठेका हा या पद्धतीत नाही. 

 
[नृत्यां वाद्यानुगां प्रोक्तां वाद्यां गीतानुवृवत्त च । 
अतो गीतां प्रधानत्वादत्रा ऽऽ दाववभधीयते ॥]‘सांगीत’ हा शब्द ‘गीत, वाद्य, नृत्य’ या अथाचा आहे. नृत्य हे 

वाद्यानुसार चालते, आवण वाद्य गीताला अनुसरते. ्हणून ‘गीत’ हे प्रधान मानले गेले आहे. तालासांबांधी 
कोणताही वनयम या िमाने ठरवावा लागतो. 

 
दाविणात्य सांगीतात गाणे सुरू करण्याच्या ज्या वगेवगेळ्या पद्धती आहेत, त्याांना ग्रह असे 

्हणतात. हे ग्रह चार आहेत :–[समोऽतीतोऽ नागति ववशमि ग्रहामताः । 

चत्वारः कवथतास्ताळे सूक्ष्मदृष्ट्ट्या ववचिणैः ॥](१) सम (२) अतीत (३) अनात व (४) ववर्षम- 
 
)१(  समग्रह –गीत व ताल एकाच वठकाणी सुरू होतो ,तो ‘समग्रह’ 
)२(  अतीतग्रह –गीत सुरू झाल्यानांतर ताल सुरू होतो .तो ‘अतीतग्रह’  .या ग्रहामध्ये 

येणारे बोल गीत सावहत्याच्या समेवर आणावयाचे असतात. 
)३(  अनागतग्रह –गीत तालाच्या समेनांतर सुरूकरणे ्हणजे ‘अनागतग्रह’ होय  .यात 

गाण्याची सम व तालाची सम वगेवगेळी असते.  
 परांतु मृदांगावर वाजववले जाणारे बोल )शोल्लु (गीत सावहत्याच्या समेवर 

आणावयाचे असतात ,तालाच्या समेवर नव्ह ूेत  .कारण वर उल्लेवखल्याप्रमाणे 
गीताांग हेच सांगीतात प्रधान मानले जातात.  

)४(  ववर्षमग्रह –गीत व ताल याांची सुरुवात व  शवेटाचा ठराववक असा वनयम न राहणे ,
्हणजे ‘ववर्षमग्रह’ होय. 

 
सोकव ट टु अथर्ा शोल्लु:–्हणजे ‘बोल’. तोंिाने ्हटल्या जाणाऱ्या पाटािराांना ‘शोल्ल’ु ्हणतात. 
 
णतरमानम्:– बोलाच्या मोठ्या मावलकेस ‘वतरमानम्’ ्हणतात. 
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अरुणद:–‘वणवम्’‘वतल्लाना’ इत्यावद नृत्यप्रकाराांमध्ये ‘वतरमानम्’ समेवर आल्यानांतर एक छोटासा 
बोल (तुकिा) केला जातो, जो दुसऱ्या ‘लघु’ च्या घाताच्या समेवर आणण्याचा प्रघात आहे. 
त्याला ‘अरुवद’ ्हणतात. 
 
जाणत:– छोट्या जावतयुक्त बोलास ‘जावत’ ्हणतात. यात पाटािरे बोलली जातात. 
 
मुत्ताइपु:– वतहाईल ‘मुत्ताइपु’ ्हणतात. 
 
अडैपु:– मूळ लयीत चतुश्रगतीत वगेवेगळ्या मात्रा भरणे, यास त्या त्या जातीस अनुसरून 
चतुश्रअिैपु, वतश्रअिैपु इत्यावद ्हणण्याचा प्रघात आहे. ‘अिैपु’ ्हणजे मात्रा भरणे. 
 
गती लकर्ा नडै:– ्हणजे चाल. मूळ लयीचे तीन, पाच, सात, नऊ इत्यावद मात्रानुमान ठरववणे, 
यास त्या त्या मात्राांनुसार गती सकवा निै ्हणतात. वतश्रगती, खांिगती याप्रमाणे. 
 

गती सकवा निैमध्ये मूळ लयीची वतश्रावद जातीमध्ये बदल होतो व ‘अिैपु’ मध्ये मूळ लय 
चतुश्रच राहते. व त्यात वगेवगेळ्या जावत येतात. 
 
ओण्णाङ् कालम्:– ्हणजे ‘ववलां वबत’ लय (एकपट). 
रेण्िाङ् कालम्:–्हणजे ‘मध्य’ लय (दुप्पट). 
मूणाङ् कालम्:–्हणजे ‘दु्रत’ लय (चौपट). 

 
‘ओण्णु, रेण्िु, मूण’ हे तावमळ भारे्षतील एक, दोन, तीन या अथी वापरले जाणारे शब्द आहेत. 

 
या पुस्तकात समाववष्ट केलेल्या नृत्यप्रकाराांना श्री सर्फोजी महाराजाांनी जे दाविणात्य राग योवजले 

आहेत, त्या रागाांबद्दल ही मावहती– 
 

अठािा 
 

एकोणवतसाव्या धीरशांकराभरण मेलजन्यामधील ‘अठाणा’ हा राग होय. हा र्षािवसांपूणव राग होय. 
आरोहात ‘ग’ वज्यव असून अवरोहात ‘म’ विस्वर आहे. या रागात धैवत आवण गाांधार अवरोहात आांदोवलत 
केलेला असतो. आरोह–अवरोहात वनर्षाद शुद्ध आहे. परांतु परांपरागत कीतवनातून अथवा गीतातून ‘प ध नी’ 
अशा रूपात ‘नी’ कोमल आवण ‘ध नी ध नी साां’ मध्ये पवहला ‘नी’ कोमल आवण दुसरा ‘वन’‘शुद्ध’ घेण्याचा 
प्रधात आहे. 

 
अठािा रागािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 

 
 ण़ि म प म सं णन ध सं सं संधसंध     प म म      मरेम रे म रे 
 स रे म प णन सं सं णन ध – – प      प   म प ग – – म रे स 

 



 अनुक्रमणिका 

अठािािी पकड 
 

म प सां ध – नी सा ंरें मं रें – सां, सां नी ध – प म प ग – म प, ध नी – प 
 

आनंदभैरर्ी 
 

२० व्या नटभरैवी मेलजन्यामधील ‘आनांदभरैवी’ हा राग होय. हा सांपूणव राग होय. ‘रे’ आवण ‘ध’ 
वि स्वर आहेत. या रागात वनर्षाद आवण गाांधार कोमल आहेत परांतु म ग रे ग म मध्ये गाांधार शुद्ध व ‘साां वन 
ध वन साां’ मध्ये वनर्षाद शुद्ध घेण्याचा प्रघात आहे. 
 

आनंदभैरर्ी रागािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 
 

 ण़ि म ग रे ग म प ध प णन प सं णन ध प रे ग रे  
 स ग रे ग म प ध प णन सं सं णन ध प म ग रे स  

 
आनंदभैरर्ीिी पकड 

 

 
 

कलयािी 
 

६५ व्या मेचकल्याणी मेलजन्यामधील कल्याणी हा राग होय. हा सांपूणव राग आहे. आरोह आवण 
अवरोहात मध्यम तीव्र असून अवरोहात मध्यम विस्वर आहे. 

 
कलयािी रागािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 

 

 
 

कलयािीिी पकड 
 

 
 

कांभोजी 
 
२८व्या हवरकाांभोजी मेलजन्यामधील हा राग होय. हा र्षािव–सांपूणवराग आहे. आरोहात वनर्षाद 

वज्यव असून अवरोहात वनर्षाद ‘कोमल’ आहे. 
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कांभोजी रागािे आरोह–अर्रोह स्र्रूप 
 

 ण़ि ग रे प म सं ध ध सं ण़ि ध प म ग रे  
 स रे ग म   प ध सं सं णन ध प म ग रे स  

 
कांभोजीिी पकड 

 
म ग प ध - सं सं णन ध प - म ग रे सा ण़ि प़ ध़ सा, ध सं णन - धपध - । 

 
केदारगौळा 

 
२८व्या हवरकाांभोजी मेलजन्यातील हा राग होय. याची जावत ओिव-सांपूणव आहे. आरोहात ‘ग, ध’ 

वज्यव असून वनर्षाद दोन्हींकिे कोमल घेतात व पांचम मुख्य स्वर मानला जातो. 
 

केदारगौळा रागािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 
 

 ण़ि ग रे म प णन ध सं ण़ि ध प म ग रे  
 स रे म प णन सं सं णन ध प म ग रे स  

 
केदारगौळािी पकड 

 
रे म प णन सां रें गं रें मं – गं सां णन सा ंरें णन ध प म प णन ध प म ग रे – 

रेम – ग रे ग सा – रे म प णन सा ं। 
 

नीलांबरी 
 
२८व्या हवरकाांभोजी मेलजन्यामधील ‘नीलाांबरी’ हा राग होय. हा र्षािव-सांपूणव जातीचा राग आहे. 

आरोहात ‘ध’ वज्यव असून अवरोहात ‘ग’ विस्वर घेतला जातो. वनर्षाद कोमल आहे. परांतु गाताना शुद्ध व 
कोमल दोन्ही वनर्षाद घेतले जातात. ह्या रागाचे सूर दविण सहदुस्थानात बहुशः अांगाई गीताईसाठी वापरले 
जातात. 

 
नीलांबरीिे आरोह – अर्रोह स्र्रूप 

 
 ण़ि ग रे ग म सं णन णन सं णन प ध णन प म ग रे ग  
 स रे ग म प णन सं सं णन प ध णन प म ग रे ग स  
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नीलांबरीिी पकड 
 

 
 

पंतुर्राळी 
 
४५ व्या शुभपन्तुवराळी मेलजन्यामधील ‘पांतुवराळी’ हा राग होय. या रागाची जावत सांपूणव आहे. 

मध्यम तीव्र असून ‘रे, ग, ध’ कोमल स्वर आहेत. प्रचारात शुद्ध गाांधारच घेतला जातो. ‘म’विस्वर आहे. 
 

पंतुर्राळीिे आरोह - अर्रोह स्र्रूप 
 

 
 

पंतुर्राळीिी पकड 
 

 
 

णबलहणर 
 

२९ व्या धीरशांकराभरणमेलजन्यामधील ‘वबलहवर’ हा राग होय. याची जातीओिव–सांपूणव आहे. 
आरोहात ‘म, वन’ वज्यव आहेत. अवरोहामध्ये शुद्ध व कोमल दोन्ही वनर्षाद घेण्याचा प्रघात आहे. 

 
णबलहरीिे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 

 
 ग ग रे ग सं ध णन सं सं ध रे म ग रे  
 स रे ग प ध सं सं णन ध प म ग रे स  

 
णबलहरीिी पकड 

 
ग प ध सं –, ध रें सं णन ध णन – प – म ग रे – म ग रे सा ण़ि ध़ सा । 
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भैरर्ी 
 

२० व्या नटभरैवी मेलजन्यामधील ‘भरैवी’ हा राग होय. याची जावत सांपूणव आहे. गाांधार आवण 
वनर्षाद कोमल आहेत. प्रचारात अवरोहामध्ये धैवत कोमल घेतला जातो. वरर्षभ विस्वर आहे. 

 
भैरर्ी रागािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 

  म ग रे प म प सं णन णन सं सं ध रे म ग रे  
 स ग रे ग म प ध णन सं सं णन ध प म ग रे स  

 
भैरर्ीिी पकड 

णन 
ध णन सं – णन ध   प म प   ग – रे, स रे  स – 

 
यदुकुलकांबोजी 

 
२८व्या हवरकाांबोजी मेलजन्यामधील ‘यदुकुलकाांबोजी’ हा ‘काांबोजी’ रागाच्या अत्यांत जवळचा राग 

आहे. याची जावत ओिव–सांपूणव आहे. आरोहात ‘ग, वन’ वज्यव असून अवरोहात ‘वन’ कोमल आहे. 
 

यदुकुलकांबोजीिे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 
 

 ध़ ग प म सं ध ध सं णन ध ग म ग रे  
 स रे म प ध सं सं णन ध प म ग रे स  

 
यदुकुलकांबोजीिी पकड 

 

 
 

रीतीगौळा 
 

२० व्या नटभरैवी मेलजन्यामधील ‘रीतीगौळा’ हा राग होय. हा र्षािव–सांपूणव जावतचा राग होय. 
गाांधार आवण वनर्षाद कोमल आहेत. आरोहात पांचम वज्यव असून ‘रे’ आवण ‘ध’ हे विस्वर आहेत. तर 
अवरोहात ‘प’ विस्वर आहे. 

 
रीतीगौळािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 
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  म ग रे ग म णन ध म सं णन णन सं सं ध रे म ग रे  
 स ग रे ग म णन ध म णन णन सं सं णन ध म ग म प म ग रे स  

 
रीतीगौळािे रागस्र्रूप 

 
 प़   स ग रे ग म, णन ध म ग रे, प म ग रे स,  प़   स 

 
शंकराभरिम् 

 
२९ व्या धीरशांकराभरण मेलजन्यामधील ‘शांकराभरण’ हा राग आहे. हा सांपूणव राग आहे. सारे स्वर 

शब्द शुद्ध असून अवरोहात ‘वन’ विस्वर आहे. मध्यम हा रागातील महत्त्वाचा स्वर असून ‘ग’ आवण ‘ध’ वर 
पुष्ट्कळदा ‘न्यास’ अथवा ‘कां प’ घेतला जातो. 

 
शंकराभरििे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 

 
 रे ग रे प म सं ध णन प सं णन सं ध प म ग रे  
 स रे ग म प ध णन सं सं णन सं ध प म ग रे स  

 
शंकराभरििी पकड 

 
ग म प ध णन सं, सं ध  प, म प, सं ध  प ग म  प, रे  स, स ण़ि ध़  ण़ि स । 

 
श्री 

 
२२ व्या खरहरवप्रया मेलजन्यामधील ‘श्री’ हा राग होय. या रागाची जावत ओिव-सांपूणव आहे. 

गाांधार व वनर्षाद कोमल आहेत. आरोहात ‘ग, ध’ वज्यव असून अवरोहात ‘ध’ आवण ‘ग’ हे विस्वर आहेत. 
 

श्री रागािे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 
 

  म प म प णन प सं णन प ध णन प म रे ग रे  
 स रे म प णन सं सं णन प ध णन प म रे ग रे स  

 
श्री रागािी पकड 

 
रे म प णन सं प सं णन प ध णन प म, रे ग  रे स 
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सुरटी 
 
२८ व्या हवरकाांभोजी मेलजन्यामधील ‘सुरटी’ हा राग होय. या रागाची जावत ओिव-सांपूणव आहे. 

वनर्षाद कोमल आहे. आरोहात ‘ग, ध’ वज्यव आहेत. अवरोहात ‘ग’ विस्वर आहे. 
 
 

सुरटीिे आरोह-अर्रोह स्र्रूप 
 

  म प म प णन णन सं णन ध ग म ग प म रे  
 स रे म प णन सं सं णन ध प म ग प म रे स  

 
सुरटीिी पकड 

 

 
 
श्री. सर्फोजी महाराजाांनी या ग्रांथातील नृत्यप्रकाराांना दाविणात्य सांगीत योवजले आहे, त्यामुळे हे 

नृत्यप्रकार आणखीनच श्राव्य वाटतात. मी त्याांची गोिी नव्याने साांगण्याची आवश्यकता नाही. नाट्यपे्रमी 
मराठी कानाांना हे दाविणात्य सांगीत मुळीच नवीन नाही, शतकाहून अवधक काळापासून आ्ही ते आपलेसे 
केले आहे. नाट्याचायव अण्णासाहेब वकलोस्कराांनी दाविणात्य सांगीतामधील अनेक ‘कृती’, ‘कीतवने’, 
‘जावळी’, ‘पदे’ मराठी रांगमांचावर आवणली आहेत. मराठी रांगमांचाचा इवतहास याची मोठ्या मानाने नोंद 
घेत आला आहे. या दाविणात्य सांगीताने मराठी पे्रिकाांच्या मनावर मोवहनी घातली. सारा महाराष्ट्र या 
सांगीताने मांत्रमुग्ध झाला, तल्लीन झाला, समाजाच्या सवव थराांत त्याचे लोण पोहोचले. रोजच्या जीवनातील 
कामे करीत असतानाही लोक हे सांगीत गुणगुणू लागले, घरांदाज मुलीबाळी देखील मोठ्या हौसेने 
उत्स्रू्फतवपणे नाट्यसांगीत गाऊ लागल्या. अत्त्युत्तम नाट्यसांगीताच्या चाली ्हणून कथाकीतवनाांत सुद्धा 
त्याांचा खूप मोठ्या सांख्यने समावशे झाला. थोिक्यात सांपूणव महाराष्ट्र या दाविणात्य सांगीताने भारावनू 
गेला. आमची ही तल्लीनता पाहून दाविणात्य लोकाांनाही काही वळेा मोठा सांभ्रम पिला, व त्याांनी ही मराठी 
गाणी, मराठी चाली समजून त्याांच्या प्राांतात पुन्हा नेऊन नाट्यसांगीतात वापरण्यास सुरूवात केली. या 
चाली तेथे सुद्धा लोकाांना र्फारच आविल्या कारण मराठी नाट्यसांगीततज्ञाांनी त्यात आपले स्वत्व ओतले 
होते, त्याला उत्तरीय सांगीताची वझलई लावली होती. या चाली लोकवप्रय करण्याचे, या तज्ञाांचे यश 
कोणीच नाकारू शकणार नाही. मूळ दाविणात्य सांगीतातूनच आलेल्या या चाली आहेत हे साांगताना मला 
सांतोर्ष वाटतो. हे दाविणात्य सांगीत आ्हाला नवीन नव्हे, ते तर आ्हाला आमचेच वाटत आले आहे. 
माझ्या या ्हणण्याची ग्वाही सारा महाराष्ट्र नाट्य-सांगीत पे्रमाने आजही देत आहे, व जाणकार रवसकाांना हे 
चाांगलेच वववदत आहे. 

 
दाविणात्य सांगीतपद्धती ्हणजे कनाटकसांगीतपद्धती. कनाटक, मलबार, तावमळनािु व आांध्र या 

भागात ही सांगीतपद्धती आजपयंत रूढ आहे. या चारी प्राांतातील सांगीताला कनाटकी चाली ्हणण्याचा 
प्रचार नाट्यसांगीत पे्रमी रवसकाांत रूढ आहे. कारण आमच्याकिील लोकाांना दाविणात्य भार्षाांमधील र्फरक 
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पटकन लिात येत नाही. आमच्या या समजाचे सकवा सांपूणव दविणेतील [जुन्या सांस्कृत ग्रांथातून ‘दाविणात्य देशाः’ 
्हणून पुढील उल्लेख सापितो– 

“कौसलस्तासेला सद्वदान्ध्राि द्रवमलास्तथा महाराष्ट्रि कणाटाः कोङ् कणा मलया अवप । 
अन्तराले च ववन्ध्यस्य दविणस्य च वावरधेः एवमाद्यास्तु ये देशा दाविणात्यास्तु ते मताः” ...] लोकाांच्या एकत्वाचे एक मोठे 

गमतीदार उदाहरण आहे, त्यात वाचकास माझ्या साांगण्याचा प्रत्यय येईल. सुमारे शांभरहून अवधक वर्षापूवी 
चेन्नल पट्टण (मद्रास) येथील सूब्रमण्यम् अय्यर नावाच्या तामीळ भार्षी सांगीततज्ञाने, तेलुगू भारे्षत रचलेले 
आवण कनाटक सांगीतात बद्ध केलेले ‘मनसु करुग देमो? श्री. मावननी मनोहर नी’ हे गीत कृ. प्र. 
खाविलकराांच्या ‘मानापमान’ नाटकात आहे, ते ्हणजे ‘युवती मना दारुण रण रुवचर पे्रमसे!’ सुमारे ५०-
६० वर्षापूवी नाट्यकलावशखामणी श्री. कुपैय्या वपल्लै, ‘अलावरपु’ या नृत्यप्रकारासाठी या कनाटकी गीताचा 
उपयोग करीत असत आवण हे अवीट गोि स्वर नाट्यसांगीताच्या रूपाने सारा महाराष्ट्र आजपयंत गात 
आहे. भारतीय एकात्मतेचे हे जाज्वल्य उदाहरण आहे. अशी अनेक दाविणात्य गीते आज मराठी रांगभमूीवर 
नाट्यरूपाने नटली आहेत. त्याांचा मूळचा मुखिा लपून आज आपणास हा मराठी मुखवटाच मूळचा आहे 
असे वाटत आहे. ही चोरीसकवा उचलेवगरी नव्हे! कलापे्रमाने, गुणग्राहकतेने, हांसिीरन्यायाने केलेली 
आमच्या पूववजाांची मुलुखवगरी आहे. हे पववत्र ज्ञानाजवन आहे. त्यात कलापे्रम व गुणग्राहकताच प्रकर्षाने 
वदसून येईल. 

 
वानगीदाखल ्हणून दोन मूळ तेलुगू पदे तेलुगू सावहत्यावनशी आपणासमोर माांिीत आहे. 

जाणकाराांना व अभ्यासूांना त्याची नीट ओळख व खात्री पटेल. दाविणात्य सांगीत आ्हाला मुळीच नवीन 
नाही हेच मला येथे आवजूवन साांगायचे आहे. 

 
राग–हंसर्धर्नी, ताल–ितुश्ररुपकम्[मराठी गीत – झाले युवती मना–मानापमान] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

दाणक्षिात्य ताल र् राग 
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राग-खरहरणप्रया ताल-आणद (४, २, २) 
[मराठी गीत-तेजानभी ज्या साहवनेा-ववद्याहरण] 

 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

नृत्यप्रकारािंी शास्त्रीय माणहती 
 
श्री. सर्फोजी महाराजाांनी वलवहलेल्या बहुतेक प्रत्येक वनरूपणात ‘जय जय’ या ईशस्तुतीपासून 

‘मांगळे’ या प्राथवनेपयंत एकां दर १८ प्रकार आहेत. एखाद्या वनरूपणामध्ये क्ववचत वठकाणी प्रकाराांची सांख्या 
कमी अवधक असली, तरी त्याांचा िम आवण रचना सवव वठकाणी सारखी आहे. यातील काही प्रकार 
वगळल्यास बाकी सवांची रचना आजच्या परांपरागत प्रकाराांप्रमाणेच असल्यामुळे त्याांच्या 
व्याख्यातयारकरणेसोपेगेले. ‘प्रबांध, वत्रपुट, जवक्कणी, श्लोकवणव’ यासारख्या दुर्ममळ प्रकाराांच्या व्याख्या 
मात्र ववद्वानाांची मते, ग्रांथ आवण स्वानुभव याांचा उहापोह करून मगच बनवलेल्या आहेत. या सवव प्रकाराांची 
मावहती मूळ िमानुसार पुढे देत आहे. या साऱ्या प्रकाराांवर मी बाांधलेली नृत्ये त्याांतील हातापायाांच्या 
हालचालींसह पुढील प्रकरणात वदलेली आहेत. त्याआधी अभ्यासूांची या प्रकाराांशीही ओळख करून देत 
आहे. 

 
जय जय– महाराजा सर्फोजींनी रचलेल्या प्रत्येक वनरूपणाचा आरांभ ‘जय जय’ या पदाने होतो .

आजच्या दाविणात्य सांगीत परांपरेत याला ‘तोिय मांगळे’ असे सांबोवधले जाते .‘जय जय’ 
्हणजे ईशस्तवन  .हा प्रकार र्फक्त गावयला जातो .पुढील कायविम यशस्वी व्हावा ,्हणून 
ईश्वराचे हे भजन . ‘जय जय’ ह्या प्रकारात इष्ट देवदेवताांची स्तुती असते. 

 
शरिु शरिु– हे पद )भजन ( ‘जय जय’ ह्या स्तुतीनांतर गावयले जाते  .यशप्राप्तीसाठी देवदेवताांना शरण 

जाण्याचा हा प्रकार आहे . ‘जय जय’ आवण ‘शरणु शरणु’ याांचे स्वरूप कायविमाची ‘नाांदी’ 
असे साांगता येईल. 

 
अलारू– ‘भरतनाट्यम्’नतवनपद्धतीत‘अलारू’ हा नतवनप्रकार सववप्रथम केला जातो .‘अलारू’ चा 

‘पुष्ट्पाांजली’ असा उल्लेख पुरातन ग्रांथातून सापितो  .नतवक वा नतवकी रांगमांिपात आल्यावर 
तेथे असलेल्या वनरवनराळ्या देवताांस पुष्ट्पाांजली वाहण्याचा हा प्रकार आहे . ‘अलारू’ हा 
तेलुगू भारे्षतील शब्द असून त्याचा अथव ‘उमलणे’ असा आहे  .तामीळ नृत्यपरांपरेत यालाच 
‘अलावरपू’ ्हणून सांबोधले जाते  .कमळ ज्याप्रमाणे हळूहळू उमलत प्ररु्फवल्लत होते ,
त्याचप्रमाणे िोळे  ,मान ,वभवया व खाांदे या उपाांगाच्या नाजुक हालचालींची सुरुवात 

होऊन हळूहळू वाढते अांगवविेप केले जातात .यात होणाऱ्या अांग– उपाांग–प्रत्यांगाांच्या 
हालचालींनी एक प्रकारचा व्यायाम होतो व त्यामुळे पुढील कायविम चपळतेने करण्यास 
स्रू्फती वमळते  .या नतवनप्रकाराचा आणखी एक पववत्र उदे्दश समजला जातो ,तो ्हणजे 

नतवकी आपल्या वशरोभागी अांजली हस्त ठेवनू ,ववघ्नहता ,रांगदेवता ,गुरुजन व प्रयोग 
पहायला जमलेल्या ववद्वज्जनाांना आदराने नमस्कार करते व पुढील प्रयोग यशस्वी 

होण्यासाठी आवशवाद इक्च्छते. 
 

या प्रकारातील बोल रागदारीत गावयले जातात. परांपरागच ‘अलावरपू’ हे बहुधा 
जुन्या शास्त्रीय ग्रांथानुसार ‘नाटै’ (नाट) रागात गावयले जातात. परांतु सर्फौजींनी 
वनरवनराळ्या वनरूपणानुसार ववववध राग योवजले आहेत. परांपरागत .‘अलारू’ 
वनरवनराळ्या जातींच्या नावाांनी ओळखले जातात. जसे ‘वतश्र अलारू’‘चतुश्र अलारू’ 
इत्यादी. असे पाचही जातींचे ‘अलारू’ कोठे कोठे पहावयास सापितात. तालातील 
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नैपुण्य दाखववण्यासाठी सवव जातींचा एकच ‘पांचगती’‘अलारू’ ्हणूनही केला जातो. 
वनरवनराळ्या धृवावद ताळातही ‘अलारू’ केले जातात. कोणताही ‘अलारू’‘तत्तकारा’ ने 
सुरू केला जातो. यातील ‘तत्तकार’ हा ‘तेन्नकार’ होय. ‘तेन्न’ ्हणजे मांगलाथववाचक 
‘ओम् कार’ या पववत्र हेतूनेच नतवनारांभी ‘तत्तकार’ गाण्याचा प्रघात पिला आहे. [‘कोव्याचे 
सावहत्याचे वजनस’ या ग्रांथात ‘अलारू’ पूवी ‘शवेा’ अथवा ‘शवेे’ ्हणून शब्द आहे. तामीळ भारे्षत ‘शवेा’ या शब्दाचा अथव 
‘जोिणारा’, जो मागील प्रकाराला पुढील प्रकाराशी जोितो तो; –असा आहे. या ‘शवेा’ शद्बाचा ‘अलारू’ शी काहीही सांबांध 
नाही.] 

 
शोल्ल–ु ‘शौल्ल’ु – हा तावमळ शद्ब आहे .त्याचा अथव ‘बोल’  .हे बोल  रागानुसार गावयले जातात .

सर्फोजींच्या ‘शौल्ल’ुमध्ये रागाचे स्वर वदलेले नाहीत  .हे ‘शौल्लु’रागानुसार प्रत्येक वळेी 
वनरवनराळ्या पद्धतीने गावयले जात असावते  .्हणूनच सर्फोजीनांतरच्या दाविणात्य 
ववद्वानाांनी या बोलाांबरोबरच सूर देण्यास सुरुवात केली ,व ‘शोलु्ल’ चा ‘जावतस्वरम्’ बनला 

आहे  .हल्ली याांतून ‘सोकव ट् टू’  )शोल्लु ,बोल (लोप पावले असून र्फक्त सूरच गावयले 
जातात.  

 
‘शौल्ल’ु या प्रकारात सुराांबरोबर बोल देखील त्याच सुराांवर गावयले जातात. हे 

स्वर ‘’ पल्लवी-अनुपल्लवी’ स्वरूपाचे असतात. असे एकां दर ३ ते ५ स्वर रचलेले असतात. 
सुरुवातीस कोणी कोणी ‘मेय अिव’ू [‘अिव’ू ्हणजे नृत्त प्रकार, आवण ‘मेय अिव’ू ्हणजे शरीराच्या वववशष्ट 

प्रकारच्या लववचक हालचालींनी युक्त असे अिव.ू] करतात, तरकोणी करीत नाहीत. ‘मेय अिव’ू नांतर 
एक छोटासा ‘जवत’ [‘जवत’ ्हणजे ज्यावर ‘नृत्त’ केले जाते असा जातीयुक्त लावलत्यपूणव बोल.] घेण्याचाही 
प्रघात आहे. त्यानांतर स्वररचनेवर नवनवीन नृत्तरचना केली जाते. या प्रकाराच्या दुसऱ्या 
भागात रागाचा जीव ‘वादी’ स्वर प्रामुख्याने वदसून येण्यासारखी ववलां वबत लयीत रचना 
केलेली असते. त्याची काही वळेा दुप्पट करण्याचा प्रघात आहे. हे ववद्यार्थ्यास स्वर-
लयज्ञानासाठी उपयोगी पितात. ‘शोल्लु’ सकवा ‘जावतस्वरम्’ ्हणजे नतवनरुपाने देवतास 
नमस्कार करण्यासाठी बोलाांची झालेली पद्यरूपी रचना होय असे ्हणता येईल. याची 
गणना ‘वनबद्ध’ गीतामध्ये होते. शोल्लु हा शुद्ध नृत्त प्रकार आहे. 

 
शब्द– ‘शब्द’ हा ‘शोल्लु’ नांतर केला जाणारा एक भावगीतात्मक प्रकार आहे  .परांपरागत ‘शब्दम्’ 

बहुधा देवदेवताांच्या शृांगावरक लीलाांवर आधावरत असतात  .तर ‘शब्द’ ्हणून सापिणारे 
पुरातन सावहत्य हे बहुधा देवताांस प्रीतीदायक व स्तोत्रयुक्त असे सावहत्य असते  .परांतु 
सर्फोजींच्या ‘शब्द’ मध्ये मात्र त्या त्या वनरूपणास अनुरूप वनरवनराळ्या या प्रकारापासून 

‘सावहत्या’ चा प्रारांभ झाला आहे  .जणू वनरूपणाची ‘प्रस्तावना’ च असे याचे स्वरूप आहे. 
 

‘शब्द’ ची सुरुवात ही नेहमी ‘घुां घुां झें झें’ अशा प्रकारच्या पाटािरयुक्त जवतने 
होते. यानांतर गीत असते. सर्फोजींच्या ‘शब्द’ मध्ये सावहत्याच्या चारच लहान ओळी 
आढळतात, तर परांपरागत ‘शब्दम्’ मध्ये पवहल्या दोन ओळी मोठ्या असून दुसऱ्या दोन 
लहान असतात. एकां दरीत सावहत्य कमी असल्याने भरपूर सांचारीभाव [संिारीिे १) भाव सांचारी 
२) अथव सांचारी ३) शद्ब सांचारी असे तीन प्रकार पितात. 

 १) भार् संिारी- वनवेदादी व्यवभचार भाव;  
 २) अथव संिारी- अवभधाशक्तीनुसार काव्याथाचे ववववध कथाववष्ट्कार; } येथे हे दोन अथव अवभपे्रत आहेत.] 
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 ३) शद्ब संिारी- लिणा व व्यांजना शक्तीनुसार काव्याथाचें ववववध 
कथाववष्ट्कार  

करण्याचा प्रघात आहे  .परांपरेत सववसाधारणपणे सांपूणव ओळ गाऊन झाल्यावर गाण्याचा उत्तराधव 
सांचारीभाव करण्यासाठी वापरला जातो .गीतामध्ये देखील छोटे छोटे पाट बोल असतात . ‘शब्द’ 

चा शवेट ‘वगणतोम्’ या पाटािरयुक्त जतीने होतो .‘शब्द’ ची लय नेहमी एकच असते  .परांपरागत 
शब्दम् हे ‘वमश्रम्’ या तालातच आढळतात परांतु शास्त्रात कोणताही सुयोग्य ताल वापरण्याचा सांकेत 
आढळतो  .सर्फोजींनी त्या त्या वनरूपणानुसार ववववध ताल वापरले आहेत .थोिक्यात ‘शब्द’ हे 
जावतयुक्त भावगीत ्हणजेच शुद्ध ‘नृत्य’ होय. 
 

र्िव– ‘भरतनाट्यम्’ मध्ये ‘वणव’ हे चवर्थ्या िमाचे नृत्य ्हणजे अवभनयाचा मानसबदू समजला 
जातो .‘पदवणव’ सकवा ‘चौकवणव’ या नावाांनी हे सांबोवधले जाते  .कोणी ‘तानवणव’ नावाचा 
गानप्रधान प्रकारही करतात  .दाविणात्य सांगीत पद्धतीत सांगीतप्रधान ‘वणवम्’ गाण्याकवरता 
योवजतात .‘पदवणव’ सकवा ‘चौकवणव’ अवभनयप्रधान असतो  .याचे प्रत्येक स्वर-सावहत्य 

भाव ,राग व ताल यास अनुरूप असे रचलेले असते ,्हणून अशा ‘वणव’ चा समावशे 
अवभनयात केला जातो. 

 
‘वणव’ मध्ये ‘पल्लवी’ आवण ‘अनुपल्लवी’ स्वरूपाचे सावहत्य असते. याचे प्रत्येकी दोन 

दोन ववभाग पितात. याांनाच ‘वणा’ च्या पवहल्या चार ओळी ्हणून सांबोधतात. ‘पल्लवी’ 
च्या सावहत्यावर प्रथम एकपट, दुप्पट पाय वाजवनू तोि घेतात. नांतर तीन लयींत येणाऱ्या 
‘तीमान्’ वर नृत्त करतात. ‘तीमान्’ ठरलेल्या ग्रहावर आणतात, व पुन्हा ‘अरूवद’नावाचा 
एक छोटा वतह्या करून तालाांगाच्या ठराववक वठकाणावर आणून सोितात. नांतर नतवकी 
रांगमांचाच्या मध्यावर जाऊन उभी राहते, व ‘पल्लवी’ चा योग्य तो अवभनय करते. तालास 
अनुसरून पदिेप करीत अवभनय कधी उजव्या तर कधी िाव्या बाजूस करते. रांगत 
आणण्यासाठी ्हणून सावहत्यास पोर्षक असे ‘जवत’ युक्त पदाघात करून सावहत्याच्या 
अांती तोि घेऊन समाघात करीत एक दुसरा ‘तीमान्’ सकवा पवहल्या ‘तीमान्’ चा शवेटचा 
दु्रत भाग नृत्तरुप करते व पुन्हा सवव विया पूवीप्रमाणे करून रांगमांचाच्या मध्यावर येऊन 
उभी राहते. येथे पवहली ओळ सांपते. त्याप्रमाणे तीन ओळी केल्यानांतर चौर्थ्या ओळीनांतर 
देखील ‘तीमान्’ केला जातो. असे एकां दर पाच ‘तीमान्’ नृत्तकौशल्य दाखववण्यासाठी 
आवण अवभनयात रुवचरता वाढववण्यासाठी करण्याचा प्रघात आहे. (‘वणव’ च्या 
प्रारांभापासून नांतरही येणाऱ्या प्रत्येक सावहत्य-स्वरापूवी देखील ‘तीमान्’ करण्याचा प्रघात 
काही सांप्रदायातून आहे.) .या नांतर येणाऱ्या स्वरास ‘मुक्तावयस्वर’ (‘मुत्तावयस्वर’ सकवा 
‘वचट्टस्वर’) ्हणतात. हे स्वर ववलां वबत आवण मध्य लयीत वनबद्ध केलेले असतात. ‘वणव’ 
मध्ये येणाऱ्या प्रत्येक स्वरावर प्रथम नृत्त करून नांतर सावहत्यावर अवभनय केला जातो. 
‘मुक्तावय’ च्या सावहत्याच्या अवभनयानांतर ‘वणव’ चा पूवाध सांपतो. ्हणून ‘पल्लवी’ हा ‘वणव’ 
चा पवहला चरण घेतला जातो. या ‘मुक्तावय’ च्या स्वरात ‘पल्लवी’ च्या सावहत्याची सुरुवात 
नीट जुळून येईल, अशीच त्याची बाांधणी केलेली असते. 

 
उत्तराधातील पवहला चरण र्फक्त सावहत्ययुक्त असतो. (यालाच कोणी 

‘येत्तीकिै’ असे ्हणतात.) चरण सावहत्यानांतर तीन, चार सकवा अवधक असे वचट्टस्वर व 
त्याांचे सावहत्य असते. यातील पवहला स्वर ववलां वबत लयीत, दुसरा व वतसरा मध्य लयीत 
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व नांतरचे दु्रत लयीत असतात. वचट्टस्वरान्त रागाच्या पकिीप्रमाणे मध्यमाांतीय, 
पांचमाांतीय, धैवताांतीय, वनर्षादाांतीय यापैकी एक असतो. हा स्वरान्त नांतर उत्तराधातील 
पवहला चरण सकवा पूवाधातील पवहला चरण ्हणजे ‘पल्लवी’ याांना वमळणारा पावहजे, 
सकवा वनदान अगदी वनकटचा तरी असावा. 
 

परांपरागत ‘वणवम्’ मधील सावहत्याची ‘नावयका’ बहुधा ‘ववरहोत्कां वठता’ असते. 
परांतु सर्फोजी महाराजाांच्या ‘वणव’ मधून मात्र नासयकाची ववववधता आढळते. 
ववयोगशृांगारात्मक ‘वणव’ मध्ये अवभलार्षामरणावद दशदशा केल्या जातात आवण 
सांयोगशृांगारात्मक सावहत्यरचनेत लीलाववहृत इत्यादी अलांकाराांची माांिणी केलेली 
असते. नतवकीच्या अवभनय आवण नृत्त कौशल्याची परीिाच जणू असा हा ‘वणव’ नृत्यप्रकार 
आहे. 

 
पद– श्री सर्फौजी महाराजाांनी ‘पद’ ्हणून सांबोधलेले हे ‘वणव’ नांतरचे गीत -सावहत्य हल्ली 

परांपरेमधून लोप पावलेले ‘स्वरपद’ आहे  .पद ्हणजे भावगीत .यात ‘वणव’ प्रमाणे ‘पल्लवी-
अनुपल्लवी’ या िमाचे सावहत्य असते  .नांतर वचट्टस्वर असून त्याचे सावहत्य असते .

त्यानांतर एक चरण सावहत्यरूपात असतो .याची सांपूणव माांिणी ‘वणव’ प्रमाणे आहे  ,पण ते 
‘पदा’ प्रमाणे त्रवुटत आहे  ,्हणूनच याची गणना ‘पदवणव’मध्ये करावी लागेल  ,असे वाटते .
अशा प्रकारच्या ‘वणव’ चा हल्ली साांप्रदायातून जवळ जवळ पूणव लोप झाला आहे. 

 
स्र्रजणत– ‘स्वरजवत’ मध्ये वववशष्ट ताल व रागानुसार रागाचा उपयुक्त सांचारिम व तालाच्या वववभन्न 

जातींचा सुांदर समन्वय केलेला असतो  .परांपरागत ‘स्वरजवत’ मधील सावहत्य हे ‘पल्लवी-
अनुपल्लवी’ आवण ‘चरण’ या िमाने येत असते  .अनुपल्लवीनांतर ‘मुक्तावयस्वर’ असून 
त्यावर बोल )सोकव ट् टु (व सा वहत्य असते  .या वतन्ही स्वराांच्या अांती ‘तसद सगण तोम्’ येते .
व त्यानांतर पुन्हा ‘पल्लवी’ घेण्यासारखी जागा असते  .यातील चरण स्वर-सावहत्य रूपात 

असतात ,त्यानांतर तीन सकवा चार वचटै्टस्वर व त्याांचे सावहत्य असते .काही इतर 
‘स्वरजावत’ मध्ये ‘पल्लवी’ नांतर र्फक्त स्वर व सावहत्य असते  .यात सौकव   टु )बोल (

नसतात .राजा सर्फोजीरवचत ‘स्वरजवत’ याच प्रकारचे आहेत  .या सवव प्रकाराांना सहा स्वर 
असून त्याांचे सावहत्य आहे . ‘पल्लवी’ नांतर येणारा प्रत्येक स्वरान्त ‘पल्लवी’ चा स्वर त्याला 
जोिून घेता येण्यासारखा रचलेला आहे  .परांपरागत ‘स्वरजवत’ मधून बहुधा भक्क्तरस 
आढळतो  .सर्फोजींच्या ‘स्वरजवत’ मधून वनरुपणातील कथेनुसार ववववध ववर्षयाांची माांिणी 
आढळते. 

 
अणभनयपद– ‘अवभनयपद’ ्हणजे अवभनयप्रधान गीत  .यात ‘पल्लवीअनुपल्लवी’ व ‘चरण’ असा िम 

असतो  .देव ,राजा याजवर ही पदे रचलेली असतात .सकवा नायक नावयका भावासह 
शृांगार रसात करण्याचा प्रघात पूवीपासून चालत आला आहे .िेत्रय्याने तेलुगु भारे्षत 

वलवहलेली ‘िेत्रज्ञ पदम्’ ्हणून ओळखली जाणारी पदे ही आज भरतनाट्यम् मध्ये मोठ्या 
मानाच्या स्थानी ववराजमान झाली आहेत  .यातील बहुतेक पदे ‘वतश्र -वत्रपुट ’ तालात 
गातात .‘वमश्रम्  ,वमश्रचापू ’ सकवा र्फक्त ‘चापू’ ही सवव ‘वतश्रजाती वत्रपुट’ तालाचीच 
परांपरागत नाव ेआहेत  .ही पदे अत्यांत ववलां वबत लयीत गाण्याचा प्रघा त आहे  ,यातील 
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रागाूांची वनवि प्रामुख्याने भाव व्यक्त करण्यासाठीच केलेली असते  .सर्फोजींच्या 
पदामधून पल्लवी-अनुपल्लवीनांतर एक ते तीन चरण असतात.  

 
‘भरतनाट्यम्’ मधील पदातून वचवत्रत केल्या गेलेल्या नायकनावयकेच्या सांयोग वा 

ववयोग शृांगारामधून नावयकारुपी जीवात्मा गुरुरुपी सखीच्या मदतीने नायकरुपी 
परमात््याशी तादात््य पावण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हाच गूढाथव असतो. आवण ्हणूनच 
ही शृांगारात्मक वणवने पराकोटीची असली, तरीही साक्त्वक असतात. हीच या नृत्यकलेची 
आध्याक्त्मक पाश्ववभमूी होय. 

 
णतलाना– ‘वतलाना’ ्हणजे सहदुस्थानी सांगीतातील तराणा  .ह्या नृत्यप्रकाराचा शुद्ध नृत्तात समावे श 

होतो  .याांत ‘वतल्लीलाना  ,वदरना ,तोम् वदरना , तननम्’ अशाप्रकारचे बोल एकत्र करून 
त्याांची रागात व तालात बठैक योवजलेली असते .‘पल्लवी  ,अनुपल्लवी ’ व ‘चरण’ अशी याची 
माांिणी असते  .सुरुवातीस ‘पल्लवी’ वर ‘मेय अिव’ू चे प्रकार केले जातात व त्यानांतर 
वनरवनराळ्या जावतनुसार याच ‘पल्लवी’ च्या ओळीवर आवश्यक तेवढ्या कौशल्यपूणव रचना 
केलेल्या असतात  .भरतनाट्यम् मधील नृत्ताचा जणू मापदांिच असा हा प्रकार समजला 

जातो .त्यानांतर बोलयुक्त ‘अनुपल्लवी’ येऊन आश्रयदाता राजा सकवा देव याांच्या स्तुतीपर 
एक चरण घेतला जातो )सर्फोजीच्या ‘चरणा’ चे सावहत्य वनरुपणानुसार आहे  (.व पुन्हा 
शवेटी बोलाांचा एक छोटासा चरण केला जाऊन ‘वतमान’ युक्त रचनेने याचा शवेट होतो. 

 
अणभनयपद– हे वर उल्लेवखलेल्या अवभनयपदाप्रमाणेच असते. 
 
जणक्किी– ‘जवक्कणी’ हा यविणी शब्दाचा अपभ् रांश आहे  .परांपरागत भरतनाट्यम् शलैीमध्ये या नृत्याचा 

काहीही उल्लेख सापित नाही  .परांतु ‘कूवचपूिी’ नृत्यशलैीमध्ये क्ववचत हा प्रकार सापितो .
आांध्रराज्यामधील ‘जकु्कल’ ्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वववशष्ट जमातीमधील स्त्रीच्या 
सौंदयाचे वणवन यात केलेले असते  .श्री .सर्फोजी महाराजाांच्या ‘जवक्कणी’ मध्ये वनरुपणाला 
अनुसरून कथाभाग असतो  .या नृत्याची सुरुवात बोलाांनी होते .त्यानांतर तीन वळेा 

वगेवगेळे स्वर व सावहत्य असते .स्वराांचा या सावहत्याशी काही सांबांध नसतो .तसेच 
सावहत्यात ‘यवल्लला यल्ला लाले’ अशाप्रकारचे लोकनृत्याला शोभणारे शब्द असतात .
त्यानांतर चार ‘स्वर’ असतात  .काही प्रकाराांमध्ये गीतसावहत्याऐवजी बोल असून ते केव्हा 
स्वराांवर तर केव्हा ‘जवत’ प्रमाणे बोलले जातात  .एकां दरीत जवतनुसार बोल ,स्वरानुसार 

बोल ,स्वर व छोट्या छोट्या सावहत्याच्या ओळी याांनी युक्त असा हा नाववन्यपूणव परांतु 
दुर्ममळ नृत्यप्रकार आहे.  

 
गीत– ‘गीत’ हे दोन प्रकारचे असते .‘लिणगीत’ व ‘लिसांचारीगीत’  .यातील पवहले गाण्यासाठी 

असते तर दुसरे नृत्यासाठी.  
 

‘लिणगीत’ हे रागाच्या सवव लिणाांनी युक्त असते. कनाटकी सांगीतपद्धतीमध्ये 
सांगीत-वशिक ववद्यार्थ्यास ‘लिणगीत’ हे आरांभपाठ ्हणून वशकवतात. यामुळे त्याची 
स्वरस्थाने नीट बसतात, व पुढील ‘वणव’ या गानप्रकाराची पूववतयारी होऊन राहाते. 
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गीताची बांदीश राग-भाव, मेल सकवा जन्य रागाचे नाव, आरोही-अवरोही स्वर इत्यादींनी 
युक्त असते. 

 
‘लिसांचारी गीत’ नृत्यासाठी असते. स्वर, सावहत्य व तालयुक्त अशी याची 

बांदीश असते. यात प्रथम स्वरावर नृत्त करतात व पवहल्या स्वराच्या सावहत्यावर 
तालाांगाला पोर्षक अशी लहान ‘अरुवद’ (वतहाई) घेऊन नांतर सावहत्यावर अवभनय 
करतात. [जावतनुसार केला जाणारा पदन्यास]‘तट्टीमेट्टी’ मध्ये सुद्धा (वणव प्रमाणेच) अवभनय 
करतात. पवहल्या सावहत्याच्या ओळीचा शवेटचा भाग दुसऱ्या सावहत्याच्या शवेटी पुन्हा 
तसाच येत असतो. त्याची पुनरुक्ती होत असते. क्ववचत पहावयाच सापिणाऱ्या परांपरागत 
‘गीत’ मध्ये सावहत्यावर अवभनय करताना मधून मधून काही स्वररचना केलेली असते; 
त्यावर नृत्त करतात. 

 
प्रबंध– ‘प्रबांधा’ चे अनांत प्रकार आहेत .‘सांगीत रत्नाकर’ या ग्रांथात त्यावर एक स्वतांत्र अध्याय 

वलवहलेला आहे. इथे त्याची सववसाधारण व थोिक्यात व्याख्या करायची ्हणजे अवत 
कवठण आहे  .भारे्षप्रमाणेच ‘प्रबांधा’ ला देखील स्वतःचे व्याकरण आहे  .हल्ली प्रबांध 

जवळजवळ व्यवहारात नाहीत .जुन्या ग्रांथानुसार त्याचे वणवन पुढीलप्रमाणे सापिते :-
‘गाांधवव’ गानात ‘मागी’ व ‘देशी’ असे दोन गानप्रकार आहेत  .त्यापैकी देशी गानाचे 
‘वनयुक्त’ ्हणजे बांवदस्त सकवा छांदयुक्त ‘अवनयुक्त’ ्हणजे अबद्ध सकवा वनयमवहन असे 
दोन प्रकार आहेत  .यातील ‘वनबद्ध’ सकवा ‘वनयुक्त’ चे तीन प्रकार आहेत .‘प्रबांध  ,वस्तु ’ 
आवण ‘रूपक’ यातील प्रबांध हा चार धातूांनी युक्त असतो ) .१ ( ‘उद ग्राह’ - ्हणजे सुरुवात ; 
)२ ( ‘मेलापक’ - ्हणजे पवहल्या व वतसऱ्याचा मेळ करववणारा ,त्याला  जोिणारा; )३ (

‘ध् रुव’ – ्हणजे कायम असणारा )र्फक्त दोन सकवा तीन धातू असलेल्या प्रबांधात क्ववचत् 
‘मेलापका’ चा त्याग केलेला असतो  ,परांतु ‘ध् रुवा’ चा केव्हाही त्याग होत नाही ) (.४ (
‘आभोग’ ्हणजे पूणवता सकवा शवेट .‘अांतरा’ हा पाांचवा धातू ‘सालगसूि’ ,‘शुद्धसूि’ 
इत्यावद काही प्रबांधाच्या प्रकारात आढळतो  .अशा या चार धातूांनी युक्त असलेल्या 

प्रबांधाची सहा अांगे आहेत) .१ ( ‘स्वर’ - ्हणजे रागाच्या सुराांत रचलेले )२ ( ‘वबरुद’-
्हणजे ज्याच्यावर प्रबांध रचला असेल ,त्याचे गुणवणवन) .३ ( ‘पद’ -्हणजे प्रबांधलेखकाचे 
प्राववण्य साांगणारे )स्थळ (पद) .४ ( ‘तेन्न’ - ्हणजे ॐ  ,तेन तेन ,वतय ,इय इत्यावद 

मांगलसूचक शब्द) .५ ( ‘पाट’ - ्हणजे मृदांगावद  वाद्याांवर वाजववले जाणारे बोल ) .६ (
‘ताल’ - ्हणजे अांग ,लय इत्यादींच्या योगे ठरववलेला वळे .अशावरतीने सहा अांगाांनी युक्त 

असा प्रबांधाचे पाच प्रकार आहेत .सहा ,पा च  ,चार ,तीन व दोन अांगे असलेल्या प्रबांधाांना 
अनुिमे ‘मेवदनी  ,नक्न्दनी ,दीवपनी ,पावनी ,तारावली ’ ही नाव ेआहेत  .दाविणात्य सांगीत 

पुस्तकातून काही नाव ेसापितात ,ती पुढीलप्रमाणे :– 
 

(१) ‘कैवार प्रबांध’–याांत पवहल्या ओळीत बोल (पाट), दुसऱ्या ओळीत 
ज्याच्यावर प्रबांध वलवहला असेल, त्याच्या नाव-गुणाांनी युक्त सावहत्य (वबरुद), वतसऱ्या 
ओळीत प्रबांधलेखकाची नाममुद्रा असते. 

 
(२)‘साधारण प्रबांध’–यात र्फक्त दोन सकवा अिीच ओळी असतात. 



 अनुक्रमणिका 

(३) ‘ग्रहस्वर प्रबांध’–हा प्रकार साधारण ‘प्रबांधा’ प्रमाणे असला, तरीही गाण्यात 
‘ग्रहस्वर’ असतात. ग्रहस्वर ्हणजे ‘सा वन ध प’ या स्वराांना ‘वन ध प म’ असे बदलून 
गाणे. इतर स्वर देखील याच िमाने ्हणणे : हे कानाला जरी गोि वाटले नाही, तरी ग्रह 
बदलून गाणे, स्वरज्ञानासाठी व प्राववण्य व्यक्त करण्यासाठी उत्तम असते. ्हणूनच याला 
‘ग्रहस्वर प्रबांध’ हे नाव पिले असाव.े 

 
(४)‘मुक्तपद ग्रत्तम्’– याांत प्रत्येक आवतवनामधील स्वर व सावहत्य ज्या 

अिरापासून सुरू होते, तेच अिर सकवा स्वर आवतवनाच्या शवेटी देखील असते. यात 
‘आवद’, व ‘अांत’ येत असल्यामुळे याला ‘आवदयन्तम्’ (आद्यांतम्) देखील ्हणतात. 

 
(५) ‘उमावतलकां ’–या सुरुवातीस स्वर, मग सावहत्य, व शवेटी स्वर असतात. 
 
सर्फोजीवलवखत प्रबांधामध्ये बहुधा प्रथम स्वरसवहत सावहत्य, नांतर स्वरसवहत 

‘पाट’ आवण नांतरचे ‘तेन्न’ ्हणजे ‘वदग् वदग्, दुग् दुग्, तेन तेन, वतय इय’ इत्यावद प्रकारचे 
शद्ब असतात. प्रथम स्वरावर इच्छेनुसार तालाांगाला पोर्षक असे नृत्त करतात. 
आवतवनाच्या शवेटी ‘अरुवद’ घेऊन नांतर त्या स्वराच्या सावहत्यावर पोर्षक असा अवभनय 
केला जातो. नांतर पुढे असलेल्या ‘पाट’ शब्दावर आवण ॐकारात्मक ‘तेन्ना’ वर अथानुसार 
नृत्त करतात, व नांतर ‘अरुवद’ घेऊन प्रबांधाचा शवेट होतो. 

 
णत्रपुट–‘णत्रपुट’ हा प्रकार ्हणजे प्रबांधाचेच एक अांग आहे .‘वतववि प्रबांध’ असा याचा उल्लेख सापितो .

‘उद ग्राह  ,धु्रव ’ आवण ‘आभोग’ हे तीन धातु व पाट )शोल्लु-बोल ,( वबरुद )गुणवणवनात्मक (
आवण स्वर या तीन अांगाांनी युक्त असा हा गुणवणवनात्मक प्रकार आहे . ‘सांगीत रत्नाकर’ या 
ग्रांथात याचा ‘वतपथ’ असा उल्लेख सापितो  .यामध्ये ‘पाट’ व ‘वबरुद’ सुरुवातीस येतात ,

आवण वतसरे अांग स्वर हे स्थायी )धु्रव (अस ते  .रु्फलाच्या पाकळ्या ज्याप्रमाणे एकमेकात 
गुांर्फलेल्या असाव्यात ,त्याचप्रमाणे या प्रकारात नृत्याची तीन ‘पुटे’  )पाकळ्या (एकमेकात 

बाांधलेली असतात.  
 

प्रथम स्वराांसवहत ‘पाटा’ वर वगेवगेळ्या पद्धतीने अनुरुप नृत्त केले जाते, नांतर 
‘अरुवद’ घेऊन एक ‘पुट’ सांपते. पुन्हा ‘पाटािरे’ येतात व अरुवद घेऊन दुसरे ‘पुट’ सांपते. 
नांतर ‘वबरुद’ ्हणजे गुणवणवनात्मक सावहत्यावर अवभनय केल्यावर ‘अरुवद’ घेऊन वतसरे 
‘पुट’ सांपते. असा हा वैवशष्ट्ट्यपूणव दुर्ममळ प्रकार आहे. 

 
श्लोकर्िव– या नृत्यप्रकाराची शास्त्रीय व्याख्या परांपरेत सकवा शास्त्रीय ग्रांथाांत सापित नाही  .असे 

असले ,तरी सर्फोजींच्या वनरुपणामध्ये या प्रकाराचे िमानुसार स्थान आजच्या परांपरागत 
नृत्यपद्धतीमधील ‘श्लोका’ च्या स्थानीच आहे  .परांपरेच ‘श्लोक’ हा प्रकार तालववहीन 
केला जातो, कदावचत रुवचवैवचत्र्यासाठी तो तसा केला जात असावा  .परांतु ‘श्लोकवणव’ 
ची बांदीश मात्र ‘वणव’ प्रमाणे तालबध्द असते  .परांपरागत श्लोकामध्ये आलापाांना प्राधान्य 

असते .तर ‘श्लोकवणव’ मध्ये तालाांगानी युक्त अशी स्वररचना समाववष्ट असते  .थोिक्यात 
ज्याप्रमाणे ‘पदवणव’ अवभनयप्रधान व ‘तानवणव’ गानप्रधान असतो त्याप्रमाणे ‘श्लोकवणव’ 
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मध्ये श्लोकाची सांथ लय आवण अवभनय आवण ‘वणव’ मधील ताल व स्वररचना याांचा 
समन्वय साधलेला असतो. 

 
‘श्लोकवणा’ तील पवहल्या सावहत्याच्या चार ओळींवर ‘पदा’ प्रमाणे अवभनय केला 

जातो, आवण नांतरच्या स्वरावर आविीनुसार नृत्त केले जाते आवण ‘अरुवद’ घेऊन या 
प्रकाराचा शवेट होतो. 

 
कउत्त–ं पूवीच्या काळी हा प्रकार र्फक्त देवळातूनच पहावयास वमळत असे  .प्राचीन ग्रांथाांतून याचा 

उल्लेख ‘कौतुक’ अथवा ‘कौत’ असा आढळतो  .सर्फौजीराजाांन ूी प्राकृत मराठीत याला 
‘कउत्तां’ असे सांबोधले आहे  ,आवण बऱ्याच वठकाणी या प्रकारासाठी कोणता ‘राग’ असावा ,

हे वलहून ठेवले आहे .्हणजेच पूवी  ‘कौतुके’ नुसती ‘बोलली’ च नव्हे तर ‘गावयली’ ही 
जात असावीत .‘भरताणवव’ या ग्रांथामध्ये ‘कौत’ या शब्दातील ‘क’ ,‘उ’, ‘त’ या प्रत्येक 
अिराच्या ‘देवता’ आवण ‘वणव’  )रांग (याचा उल्लेख आहे.  

 
‘कउत्तां’ ची रचना मोठी गमतीदार असते. यामध्ये अनेक प्रकारची वचत्रवववचत्र 

पाटािरे (बोल) आवण तशाच छोट्या, छोट्या सुांदर शब्दाांत देवताववर्षयक सावहत्य असते. 
नानाववध बोलाांच्या ववस्तारात मधून मधून येणारे सावहत्य आकर्षवक वाटते. बोलाांवर योग्य 
ते नृत्त व सावहत्यावर अवभनय केला जातो. एकां दर ‘कउत्तां’ हा छोटासाच परांतु वचत्तवेधक 
असा देवस्तुतीचा प्रकार आहे. 

 
उत्तर सहदुस्थानातील ‘कथकाां’ त पहावयास वमळणाऱ्या ‘कववत्’ ह्या प्रकाराचे 

‘कउत्तां’ या प्रकाराशी बरेच सा्य आढळते. 
 
मंगळे– प्रयोगाच्या शवेटी गाण्याचा हा प्रकार आहे  .नतवकी स्थानकम ण्िलामध्ये उभी राहून सुन्दरी 

ग्रीवा करीत दु्रत लयीत र्फक्त पाय वाजवत नृत्य करते ) .सुरुवातीच्या ‘जय जय’ आवण 
‘शरणु’ या गीताप्रमाणेच यावरही नृत्त केले जात नाही  (.यातील सावहत्य देवाच्या 
गुणवणवनात्मक आवण स्तुतीपर असते . ‘प्रयोगा’ त झालेल्या स्वर  ,ताल रागाच्या 

चुकाांबद्दल देवाकिे िमायाचना करणे ,ही प्रकारातील आांतवरक भावना . ‘मांगळे’ ्हणजे ,
सारे मांगल कर ,शुभ कर ’, हीच देवाकिे प्राथवना  .प्रयोगाच्या सुरुवातीस प्रयोग चाांगला 

व्हावा ,्हणून देवाची आळवणी व त्याला शरण जाण्याचा प्रकार आहे ,तर प्रयोगाच्या 
शवेटी ,चुका झाल्या असल्यास िमायाचना ्हणून ‘मांगळे’ चे महत्त्व आहे  .हाच प्रयोगाचा 

शवेट असतो.  
 

०   ०   ०   ० 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नृत्यप्रकार 
 

कुमारसंभर्णनरुपि 
 

राग-वबलहवर 
 

आवदताळ 
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राग–णबलहणर ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

जय जय 
साणहत्य 

 
प. १ जय कार्मतकेय वतबुध ॥ जय गवळत भव बाध 

॥ 
२ जय दैत्यजन ववरोध ॥ जय रवचत बोध ॥ जय 
जय ॥ 

अ. ३ जय बर्महवरयान ॥ जय दैत्यकुल दमन ४ जय पूणव शवशवदन ॥ जय वनगम भवन ॥ जय जय 
 ५ तूां जनवन जनक मज ॥ तूां बांधु मम सहज ॥ ६ वनज साांगतों समज ॥ नीट तूां शरज ॥ जय जय ॥ 

१॥ 
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राग–णबलहणर॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

शरिु शरिु 
साणहत्य 

 
१ प शरणु शरणु मयरूवाहन ॥ शरणु पूवरत 

कामन ॥ शरणु शरणु 
२ 
अ. 

शरणु तारक दनुज ववदळन ॥ शरणु 
पववतभेदन ॥ शरणु शरणु ॥ 

३  शरणु सुखकर भक्त पावन ॥ शरणु मुवनवर 
मोहन ॥ 

४ शरणु वनजवर बृांद पालन । शरणु पांकज 
लोचन ॥ शरणु शरणु ॥ १ ॥ 
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राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

अलारु 
तत्तकार 
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१ मूळ ग्रांथात या जागी दुह्या आहे  .आता कोणी तसा घेत नाही. २  .मूळच्या प्रमाणे पावहजे असल्यास येथे २ मात्रा खाली न 

सोिता ‘–– त सध । वग ण थों –। ’ असा बोल घेता येईल. 
 

 
 

आवदत्य 
 

 
 
 
३ .‘ताां – वद वग । वद वग वद वग । ’ हा बोल १५ वेळ घ्यावा असे मूळ ग्रांथात आहे  .येथे पुनरुक्क्त टाळण्यासाठी ७ वेळा घेतला आहे .याच िमाने १५ 
वेळा घेतल्यास आणखी दोन आवतवने वाढतील.  
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राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

शोल्ल 
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राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

शब्द 
साणहत्य 

 
१. लेंकराववणें घरदार सांसार ॥ काय सकळ हीं व्यथव 

जोजार ॥ 
२. धाक धरू नको र्षण्मुखा ये ॥ तुजला घेवयन 

अलाये बलाये ॥ 
 

 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

र्िव 
साणहत्य 

 
१ प. येरे भवाच्या कृपापात्रा ॥ येरे गांगेच्या सुपुत्रा ॥ २ अ न येशी काां बलाववता ॥ टाकीलीताां 

माया ममता ॥ 
३  वशवसुत पवहला ॥ तुां मणउनी ४  तुजला स्वमनीं जाणत मीं । तुां हें न 

समजवश वतळभरतवरसह मसन ॥ 
५  तुज अताां सकळ कवथतें । कुमार झिकवर ॥ १ ॥ ६  ॥ र्फार वशणलाशी तेथें ॥ 
७  ईश गभी । त्यवज तुला । मवहववर॥ २ ॥ ८  तैं विवतनें । तुजला । अक्ग्नकारी । झवण 

वदलें  मगसह ॥ ३ ॥ 
९  असह बहुत ववध वशण घिले तुज । १०  मगसह सुरनदीजलीं तुजला त्यवज झवण 

तोसह ॥ 
११  तसेंच । ते सुर नदीहीं तुजववर मन कवठण 

करूवन । 
१२  वगवरतळींच । झुगावर । मग बहुववध वशण 

तुज झाले। 
१३  वदुां कायवम अवणकसह ॥ ४॥    

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

स्र्रपद 
साणहत्य 

 
१ प. कार्मतकेया तुजववणें ॥ पावलें  मीं र्फार वशण 

॥ 
२ अ. अबोला का ताां धवरला नेणशीकीं तूां 

मजला ॥ 
३  मी बहुत वदवसाां । तुझे हे सुवदन । तनय 

वनरखुवन पावलें  सुख ॥ १ ॥ 
४ पाववती ते तुझी माता ॥ महादेव तुझा वपता 

॥ 
५  अमुचें ठायी करी ममता । शरभ भपूाल स्तुता 

॥ २ ॥ 
  

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

स्र्रजणत 
साणहत्य 

 
१ जसग ते जन सुकृती जेसक सुतावश पुढें बसउवन । 

हळु हांसत सरस खेळवववत ॥ १ ॥ 
२ मग वशशु हांसता । वनरखुवन जेकीं । मवन 

हवरखतावत । ते जनावच सुकृवत ॥ २ ॥ 
३ गुळुगुळु गोष्टी । वशशु वदताां तें । पवरसुवन पाववत । 

सुख हृदसय सुजन ॥ ३॥ 
४ अनेक ते नवसहीं वमयाां नववशले मनीं । बहू 

तुज कवरताां सक ॥ ४ ॥ 
५ वनज सुत तुज ववण । मन बहुत ववरस । अशन 

सुवसनसह । सुख न गमत मज ॥ ५ ॥ 
६ काां धवरवश वद कोप असा हृदसय । येसयगा 

अताां सवगे । कुमार हाांसत दुिु दुिु राांगत 
तुां ॥ ६ ॥ 

 

 
 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

अणभनयपद 
 

१ प. येरे येरे सुरसेना पाळा । रुसु नकोरे 
वळेोवळेा ॥ 

२ 
अ. 

माझें ठायीं मानुनी भेद ॥ करु नकोरे ऐसा छांद 
॥ 

३  लाउनीया वटळा ललाटीं ॥ गळा घालुनी 
नवरत्न कां ठी ॥ 

४ खेळवावें धरुवन हनुवटी ॥ हौस वाटते ऐशी 
पोटी ॥ १ ॥ 

५  लेवउनीयाां बाळलेणें ॥ कविये घेवोनी 
आनांदानें ॥ 

६ दाखवावें सख्या लागून ॥ ्हणोनी हुलुकतें हें 
मन ॥ २ ॥ 

७  लीला ऐकताां तुझ्या ववववध ॥ मज 
जाहला हर्षव अगाध ॥ 

८ वकतीं घेशीरे माझा शोध ॥ शरभेंद्रनुत तु सुबोध 
॥ ३ ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 

 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

णतलाना 
साणहत्य 

 
१  शांकरपुत्रा परमदयाळा ॥ तेवत्तस कोवट 

त्या देवाला ॥ 
२ स्वगी पावळवश वेळोवेळा ॥ येयीं झिकवर पावहन 

िोळा ॥ 
 

 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

अणभनयपद 
साणहत्य 

 
१ प.  होउवन देवाांचा सरदार ॥ मावरलेताां 

रािस थोर ॥ 
२ 
अ. 

 रणीं देखोवन तुजला वीरा ॥ वरपु काांपवत ते 
थरथरा ॥ 

३  आवण सूटताां तुझे बाण ॥ वटकूां  सके 
समोर कोण ॥ 

४ गाती गांधवव ऐश ेगुण ॥ करी शरभेंद्राचें अवन ॥ 
१ ॥ 

 

 
 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

जणक्कणि 
साणहत्य 

 
१  वरपूचा सांहार । केला तो वारांवार । करीन 

श्रम पवरहार । येयींरे सत्वर ॥ 
२. यल्लाां यवललाां लाले । होवयजी उमेरे । यल्लाां 

यवलला लाले । 
३  बालपणीं आांगावरी । घेवतली ताां सवव थोरी 

। 
४ तूझी वीरश्री । जाणे िौंच वगरी ॥ 

 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

गीत 
साणहत्य 

 
१  ज्यास तुझ्या बाणानीं । ठाईां ठायी । अनेक 

रांधे्र पाविसल आांगी ॥ 
२. तूझ्या शक्तीतें काय मी साांगू । 

३  तो तारकासुर सजवकला युद्धामाजी । जो 
देवावदकास नाटोपे । 

४ ऐश ेअनेक दैत्य ताां सजवकले । 

५  तूझ्या शक्तीतें काय मी साांगू ॥   
 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

प्रबंध 
साणहत्य 

 
१  ऐकताां ते चवरत्र कानी । र्फार मला वाटे 

आनांद मनीं । 
२. बहुतापवर ॥ नाही तूजला जोिा ॥ 

३  यवत यां वै यइया इय इय ॥ ४ नाही तुजला जोिा ॥ 
 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

णत्रपुट 
साणहत्य 

 
तूझी हे करणी पाताां मला भासे मनी ऐशापरी ॥ 

 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

श्लोकर्िव 
 

माझी अशी हे पुरवूां अपेिा ॥ पाळावया सवव 
जगावश दिा ॥ 

 मारावया रािस सांघ भारी ॥ झालावश अांश े
शरभावतारी ॥ १ ॥ 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

कउत्त ं
साणहत्य 

 
१ तुजला पाहुवन । हर्षवलें  मनीं । २ शरभेंद्र धणी । धन्य मी जनी ॥ 

 

 
 

 
 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

मंगळे 
साणहत्य  

 
१ प. कार्मतकेय तुज शुभ मांगळें ॥ २ अ. कमललोचना जय मांगळें ॥ 
३  पाववतीनांदना पांकजलोचना ॥ सवव सांपवत्त 

सदना ॥ मांगळें  ॥ 
४  शवाशी वप्रया देवा ॥ शरवणसांभवा ॥ 

५  शरभेंद्रस्तुत वशवा ॥ मांगळे ॥    
 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 

सखीने नायकीस बुणिर्ाद सांगण्यािी कस्लपत कथा 
राग-पंतुर्राणळ 

सुरर्फाक्ता ताळ [णतश्रजाती अटताळ] 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

जयजय 
साणहत्य  

 
१ प. जय शुांभासुरमवथवन । जय वनशुांभ 

मदहनवन । 
२  जय कैवल्यसरवण । जय ववश्व जननी ॥ 

जय जय ॥ 
३ अ. जय वैवरबळ दळवन । जय दानवकुळ 

जवयवन । 
४  जय देवव कल्यावण । जय जय भवानी ॥ 

जय जय ॥ 
५  भक्तजवन कळवळुवन । भयभीत मवन 

समजुवन । 
  रक्तबीजवह वधुवन । रवचवश शुभ भवुनी ॥ 

जय जय ॥ 
 

 
 

॥ पल्लवव ॥ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

शरिु  
 

प. १ शरणु शरणु तुां वत्रपुरसुांदरी । शरणु ववनता 
आदवर ॥ 

अ. २ शरणु मजववर तूां कृपा कवर । शरणु वनत्ये 
शाांकवर ॥ 

३ अ. कैटभासुर मधुवह वनवटुवन । कां ज भव बहु 
सुखउवन ॥ 

४  कवठण कासर दैत्य मदुववन । करववले शुभ 
बुध गणी ॥ शरणु ॥ १ ॥ 

 

 
 

 
 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

अलारु  
 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

शोल्ल 
 

 
 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

शब्द 
साणहत्य  

 
१ सवखये मवन तूां श्रम नगवण कवध कधीं हीं । २ नकवर माझ्या वचनी राग कदावपवह ॥ 
३ ऐक सुमुवख मी कर जोिुवन पाही । ४ तुजलावग वहतगुज वववनवतें काहीं ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

र्िव 
साणहत्य 

 
प. १ जो कीं जारवशखामवण । तया हरीची 

तूां रावण ॥ 
अ. २ टाकी आताां पोरपण । साांभाळी ग त्याचें मन ॥ 

 ३ ऐक ग वचन हें मालवण ववनववतें । 
वहतगुज मी । 

 ४ तरुणही भला आवण चतुर । ज्यावश ग देखुवन 
मोहवत कावमवन साजवण ॥ १ ॥ 

 ५ कामकोटी सुांदर  ६ कोण असे दुजा या भवुसन याससम चाांगट पुरुर्ष 
॥ २ ॥ 

 ७ हसुवन हळुां  जीस वनरखी तें सक त्या 
हरीस वश्य होय वदुां वकवत ॥ ३ ॥ 

 ८ चांद्रवदन पद्मनयन ताांबुसपण बहु करतळाांत 
खुलतसे । वक ववनउ वम वकवततवर ॥ ४ ॥ 

 ९ सुांदर रवतसह साजवण तयास 
वनरखुवन घवि घवि भलुते बहुत 
रवसक तो यदुवर ॥ ५ ॥ 

 १० सोंिापवर भजु दोन्ही सम सवख ज्याचे ववलसवत 
मदगजसा गमन करी यदुपती ॥ ६ ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

स्र्रपद 
साणहत्य  

 
१ प. पूवीं ताां जें पुण्य केलें  । तें की तुजला 

र्फळा आलें  ॥ 
२ अ. नायक झाला यदुवीर । आताां होयी तूां चतुर ॥ 

३  मुवनलोक तपावदक कवरती या हरीस 
पाहणे वनवमत्त जींग । 

४  सुदवत तोवच यदुवर तुझा पती अपण मणववतसे 
तुज ववनवतें यास्तवच । 

५  माधवाशी मोहवनूी । स्ववश कवरती 
कावमनी । 

६  काांही नेणशी अजुणी । काय साांगू मी मालणी ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

स्र्रजाणत 
साणहत्य  

 
१ प. चाांग भाांग तूां करवुवन घे सरस नेसग 

सुवसनवह 
२ अ. रमण घरास जांव येवयल तुझ्या तव हळुांच 

हसुवन सरस वनरवख घविघवि सुमुवख । 
 ३ अवणकवह तो सक रवसकवशखामवण 

करी तुज ववनोद ववववध तैं तुां रुसु 
नको बरसक । 

 ४ अवणकसह यदुवर परम चतुर शयनघसर तुजवश 
जांव बोलल तैं बोल मधुर वचन तूां । 

 ५ तो तुज न पुसताां ग ववनवु नको वनज 
गुज तूां जांव पुशले तांव आदवर तयावश 
। 

 ६ तयावश बसवोवन शयनाववर सवख मग हळुच 
पाय चुरुवन वांदुवन जववळ ठाक । 

 

 
 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

अणभनयपद 
 

प  १. उपदेशाचें काम नाही । शाहाणपणें 
सुखी राही ॥ 

अ. २ चाल सये तूां वळखून । तूझ्या नायकाचें मन ॥ 

 ३ जवर कवरशी लाज र्फार । तो तें मानी 
अनादर । 

 ४ जाल्याहीं सरळ र्फार । सांशयाचें तें माहेर ॥ १ ॥ 

 ५ वनजू नको लाग वगेें । सख्याबरोबरी 
जाग । 

 ६ अल्या नायकावश राग । तेंव्हाां करीं तूां अनुराग ॥ 
२ ॥ 

 ७ तयाच्या ज्या असती राणी । त्याांला 
करी वेणीर्फणी । 

 ८ तरीच मवन तो सुख मानी । श्री शरभभपूस्तुत 
धणी ॥ ३ ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

णतलाना 
साणहत्य 

 
१. यदुवीर तो साजवण तुज जववळ येउनी । २ तुजलावग हाांसवी बळें किुनी । 
३ हांसताांवच मग तो तुज दबावव वनरखुनी । ४ सोश तें हास्यसे मानुनी ॥ 

 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

अणभनयपद 
साणहत्य 

 
१. प. पतीववणें दुजेंना नाहीं । बायकोला 

सौख्य पाहीं  
२ अ. या कारणें त्याचें मन । सांतोर्षवाव ेआदरानें ॥ 

३  घविघवि स्त्रीचागव घेणें । नायकाचा 
स्वभाव । 

४  र्फार हुशावरनें तवें तवें । सये ताां सदुत्तर द्यावें ॥ 
१ ॥ 

५  मनी नानाववध सांशय । नायकाशी 
भासणें सये । 

६  जसा त्याचा वनवािा होय । तैसें वागावें ताां 
सभय ॥ २ ॥ 

७  केल्याां दूजीवरी वप्रवत । मानू नको 
त्यावच खांवत । 

८  पाहे सकळा येक रीवत । तो शरभेंद्रनुत यदुपती 
॥ ३ ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा* णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

जणक्कणि 
साणहत्य 

 
१ तूां शाहणी बहु या भवुनी । २  ऐक साजणी हे ववनवणी । 
३ जगीं जें नारी पतीवश आदरी । ४ पती वतचें करी गवसे सुांदरी ॥ 

 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

गीत 
साणहत्य 

 
१ वजतुकी नम्रता स्त्रीने धवरवल सये । थोरी  २ घिें वततुकी वतजला या वत्रभवुनी । 
३ अणीकहीं पावे सुख र्फार ते । श्रम वतजला ४ कधी कधीही ठाउके न हो वतज ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

प्रबंध 
साणहत्य 

 
१ या सावट मी तुजला पदोपदी बोधीतें २ सये बायी यावच ववर्षयी सख्या दासी ॥ 
३ बांदू अनेक शखेी होती ते लोक    

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळा णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

णत्रपुट 
साणहत्य 

 
१ आप्त आवण सुखदाताहीं नायक येकला २ जाण हें तूां नीट मानसीं॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

श्लोकर्िव 
साणहत्य 

 
१ वकते्तक नारी ठकल्या खटाळा । २ त्या साांगतीला भलत्यावच बोला ॥ 
३ तें ऐवकल्या कीं श्रम होय शसेख ४ या बोलण्याची मनी याद राखी ॥ 

 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ आणदताळ[या वनरुपणामध्ये हा एकच प्रकार आवदताळात 
रचसलेला आहे. हा येथे आवदताळातच वलहून वदला आहे. मागील याच 
वनरुपणातील ‘जवक्कणी’ हा प्रकार चतुश्रमठ्ठ्ठ्य तालाांत असून देखील 
वत्रश्रवत्रपुटाांतच वलवहला आहे, कारण त्या दोन तालाांची अांगे वभन्न 
असली तरी मात्रासांख्या एकच आहे.](४, २, २) 

 
कउत्त ं

साणहत्य 
 

१ दो कर जोिुवन नवमताां साजणी । २ शरभेंद्र धणी पुरववशी राणी ॥ 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ णतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

मंगळे 
 

१ प. मांगळें तुज वगवरजेशी ॥ २ अ. मांगळे तुज इश्वरीशी ॥ 
३  पर वशवाशीं तूां ध्येय । ४  पाहताां कीर्मत अमेय । 
५  धवर कवर मज दे अभय ॥ मांगळें ॥ ६  अरसवदे तुझे पाय । 
७  अवध दावी आणी काय । ८  शरभेंद्राची ये माये ॥ मांगळें  ॥ 

 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

अंगणर्के्षपांसह तालात णलणहलेले प्रकार 
 
यात येणारे सवव प्रकार प्रथम अनुस्वराांसह स्वर-सावहत्यावनशी वदले आहेत. काही प्रकाराांची 

पुनरुक्क्त झाली आहे. परांतु वाचकाांस तो तो प्रकार तेथेच वमळावा, शोधावा लागू नये ्हणूनच वदला आहे. 
यातील कोणताही प्रकार प्रथम स्वर-सावहत्यासह तालाांगाांच्या घाताांसह नीट बसवनू मगच त्याचा पुढील 
प्रकार वाचावा. 

 
या अांगवविेपाांसह बसववलेल्या प्रकारात लेखनाच्या सोईसाठी ्हणून अनुस्वर गाळले आहेत. 

तसेच शोल्ल (बोल) खाली सकवा स्वराांखाली नृत्त वशकववताना वापरले जाणारे अिैवुांचे बोल वलवहले आहेत. 
शोल्लु सकवा स्वर-सावहत्याचा सांबांध या नृत्ताच्या ्हणजेच अिैवुांच्या अमुकच अिराांशी कसा आहे हे 
कळण्यासाठी त्याांचा उपयोग करावयाचा असतो, तोंिाने बोलण्यासाठी नाही. नृत्तामधील अिैवुांचे बोल 
रांगमांचावर उ ारायचे नसतात हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. या अिैवुांच्या बोलाांच्या वर वलवहलेल्या शोल्लु 
सकवा स्वराांशी असलेला अन्योय्य सांबांध नीट समजून घेऊन शोल्लु सकवा स्वरच बोलायचे असतात–अिैवुांचे 
बोल नाही. या प्रकाराच माझ्या परांपरेनुसार अिैवु देऊन त्याांचे िमाांक अांकाांनी वलवहले आहेत. तसेच 
अिैवुांच्या खाली कां स करुन त्याचा कोणता ववभाग घ्यावा हे सुद्धा वलवहले आहे. यात प्रथमाधव असे ्हटले 
असल्यास त्या िमाांकाचा उजव्या बाजूचा सांपूणव अिैवु एक समजून त्याचा पवहला भाग घ्यावा, सकवा 
वद्वतीयाधव ्हटले असल्यास दुसरा भाग घ्यावा. परांतु प्रथम ववभाग, वद्वतीय ववभाग, तृतीय ववभाग, चतुथव 
ववभाग असे ्हटले असल्यास त्या प्रकाराचे समान भाग कल्पून तो तो भाग घ्यावा. परांपरागत पद्धतीमध्ये 
अिैवुांचा एक सांपूणव ववभाग उजव्या िमाने केल्यानांतर तोच तसाच िाव्या िमाने केला जातो. असे असेल 
तेव्हा सांपूणव प्रकार करावा. जेव्हा दोन तीन सकवा चार अिैवुांच्या ववभागाांची मावलका घ्यायची असेल तेथे 
िमाांकाचा प्रकार सकवा हीच मावलका िाव्याने करावी असे ्हटले आहे. 

 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – अठािा ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

जयजय 
साणहत्य 

 
१ जय जय । जय कुां जरेंद्रमुखा । जय ववघ्नराज 

सूमूखा ॥ 
२ जय जवनत भक्तसूखा । जय मुदीत लेख । 

३ जय जय । वदव्य गुण सदना । जय शुभद 
वनजभजना । 

४ जय ववश्वकृत नमना । जय एक रदन । 

५ जय जय । सकल भवुनाधार । सवलल भव 
पद रुचीर । 

६ वनकट जनोदार । वनगमाांतसारा जय । 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

अलारु 
 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

अलारु 
अणिमे– 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ (३, ३, ,२, २) 
 

अलारु 
तत्तकार 

 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 

 
  



 अनुक्रमणिका 

आणदत्य 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

अलारु 
 

राग – पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ (३, ३, ,२, २) 
 

अणिमे– 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – केदारगौळा ॥ ॥ रूपकताळ (२, ४) 
 

शोल्ल 
 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – केदारगौळा ॥ ॥ रूपकताळ (२, ४) 
 

शोल्ल 
 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहरी ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

शोल्ल (जतीस्र्रम्) 
 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – णबलहणर ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

शोल्ल 
 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग – भैरर्ी ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

शब्द 
साणहत्य 

 
१ ऊठ ऊठ सये पाववती । आता कवरशी तप 
वकती । 

२ ज्याते सदा सचवतशी वचत्ती । तो तुज पावला 
कैलासपवत ॥ 

 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – भैरर्ी ॥ शब्द ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

महादेर्ािे आगमन –सखीने पार्वतीस पणरहासपूर्वक जािते करण्यािी कस्लपत कथा  
 
“पाववतीचा जयजयकार असो,”“पाववतीचा जयजयकार असो,” कैलास पववताची वशखरे या 

नादगांभीर घोर्षणाांनी दुमदुमत आहेत. वृि, लता, रु्फले, नद्या, दऱ्या, सारे आनांदाने उजळून वनघाले आहे. 
सारा कैलास जणू आनांदाने नाचत आहे. पाववतीची युगानुयुगाती तपिया र्फळास आली आहे. वतने 
शांकराला सजकून घेतले आहे. तुताऱ्या नादरसाचे र्फवारे उिवीत आहेत. नगारे वाजत आहेत आवण 
पाववतीच्या या वप्रयसखीचा आनांद काय वणावा? वतच्या अांगावर सुखाचे रोमाांचा रु्फलले आहेत. ती धावत 
येऊन पाववतीला ्हणते, “सखे ग! अग ऊठ, िोळे उघि! आता हे तपाचे क्लेश पुरेत, तू तर प्रत्यि भगवान 
शांकराला सजकले आहेस!” 

 
पाववतीला या सवांची जाणीव नाही. शांकरनामस्मरणाच्या ब्र्ह्मानांदात वतची समावध लागली आहे 

आवण सखी वतला हलवनू जागे करीत आहे :– 
 

[या आवण यापुढील सवव नृत्यप्रकारात आलेले सावहत्य मूळ हस्तवलवखतातील ऱ्हस्वदीघािरपद्धतीप्रमाणेच वलवहलेले आहे. अवलकिील शुद्धलेखन 
पद्धतीनुसार त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.] “ऊठ ऊठ सये पाववती आता कवरशी तप वकती 

ज्याते सदा सचवतशी वचत्ती तो तुज पावला कैलासपवत” 
 

या सांपूणव नृत्यप्रकारात एवढेच सावहत्य आहे. परांतु पाववती तपाला बसण्यास कोणते कारण घिले ती सांपूणव 
कथा वरील दोन ओळींच्या सांदभात येथे आली आहे. 
 
[नृत्याच्या सुरुवातीस रांगमांचाच्या वायव्य कोपऱ्यातून मध्यापयंत चालत येऊन नांतर ‘जती’ ला सुरुवात 
करणे.] 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अशा त्या शांकराला सजकणाऱ्या पाववतीच्या पूववजन्माची हकीगत आता कथन करते.] स्मरण सांचारी 
 
एकदा भगवान शांकर आवण सती गदव अरण्यातून जात असता त्याांनी प्रभ ूरामचांद्राांना वप्रयतमा सीतेच्या 
(पत्नीच्या) शोधात आसव ेढाळीत वर्फरताना बवघतले. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

शांकराने आपल्या देवाचे ते सद गवदत, करुणामय रूप बघून ‘जय सक्त्चदानांद’ असे ्हणून त्या 
देवाच्या मायेला नमस्कार केला. 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
हे सवव बघून सती आियवचकीत होऊन ्हणते, “आपण याला नमस्कार केलात? नाथ! हा राजाचा 

मुलगा देव कसा बरे असेल?” 
 

 
 
शांकर हसून उत्तरले, “सती! तुला जर कळत नसेल, जर तुझ्या मनाांत प्रत्यि देवाबद्दल सांदेह 

वनमाण झाला असेल, तर तू स्वतःच रामचांद्राकिे जाऊन समाधान करून घे. तू येईपयंत मी वृिाच्या छायेत 
प्रभनुाम जपत बसेन.” 
 

 
 
सतीने िणभर ववचार केला व सीतेचे रूप घेऊन वनघाली आवण रामासमोर जाऊन उभी रावहली. 

वतला पाहतािणीच रामाने खरा प्रकार ओळखला. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

परांतु राम खरा प्रकार मनात ठेऊन हसून सतीस ्हणतात, “दश वदशाांना रथ नेणाऱ्या (दशरथा) 
चा पुत्र (मी) राम तु्हाला वांदन करीत आहे.” 
 

 
 
“अरे हो! पण आपण या वनवबि जांगलात एकट्याच कुठे वर्फरताहात? आवण वृर्षकेतु (शांकर-

ज्याच्या ध्वजेवर बलै आहे असा) कुठे वदसत नाहीत ते?” 
 

 
 
हे ऐकून सती गिबिून जाते, ववचार करू लागते, “माझा पती! माझा धमव कुठे आहे! छे छे! माझी 

केवढी भयांकर चूक झाली.” मनाांत घाबरते परांतु वरवर हसत व नमस्कार करत रामाला टाळून वनघून 
जाण्याचा प्रयत्न करते. 
 

जायला वनघते तो काय वदसते वतला? प्रत्यि राम, लक्ष्मण, सीता वाटेत उभे आहेत. 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

 
 

घाबरून सती सवव वदशाांना धावते परांतु सववत्र वतला रामाचे सपत्नीक दशवन होते. रामाचे ते 
ववश्वव्यापी मायावी स्वरूप बघून ती भयचकीत होते व िोळे घट्ट वमटून शांकराचे स्मरण करू लागते. 
 

 
 

िोळे उघिून पाहाते तो काय? राम परत पूवववत एकच आहे. पिातापाने दग्ध होऊन ती परत 
येण्यास वनघते. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

सती परत आलेली पाहताच शांकराांनी हसून वतला ववचारले, “काय ग? घेतलीस माझ्या रामप्रभचूी 
परीिा? सवव वृत्ताांत साांगणार न मला?” 
 
ऊठ ऊठ १ एकपाद  दोन्ही हां सास्य [ध्यानातून िोळे उघिणे] 
सये पाववती २१॥  द. अलपद्य [प्रश्नाथवक]- रामहस्त  

आता कवरशी २१२॥   द. हांसास्य-छा. -द.कवपत्थ-चांद्रकला -तोंिाकिे [साांग] 
तप वकती २१॥  द. पताक उत्ताक [सवव]-सपवशीर्षव  
 

सती उत्तरते– छे! छे!परीिा वगैरे कुठे काय? मी... मी... हां! मी र्फक्त नमस्कार केला आवण 
आले परत! (प्रथम शांकराच्या प्रश्नाचा रोख कळल्यावर सती गिबिून जाते, परांतु नांतर आपली र्फवजती 
लपववण्यासाठी अगदी सांभाववतपणे खोटे बोलून जाते.) 
 
ऊठ ऊठ २१२ ↙  दोन्ही पताक [नकाराथी] दोन्ही चतुर [प्रमाण-परीिा] 
सये पाववती १२॥  दोन्ही पताक [छे ! छे !]- द. सपवशीर्षव (भयाची अववहत्या) 
आता कवरशी १२॥   अांजवल [नुसता नमस्कार केला] 
तप वकती १  दोन्ही मृगशीर्षव [नी आले] (प्रमावणकपणाता आव आणणे) 
 

हे ऐकूण शांकर िणभर अांतमुवख झाले आवण सती खोटे बोलत आहे हे त्याांनी अांतज्ञानाने जाणले, 
दुःवखत होऊन शवेटी प्रभूांच्या आजे्ञनुसार सतीचा त्याग करून तपास बसले. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
शांकर ध्यानास बसलेले पाहून सती वदग्मुढ होते, स्तांवभत होते. आपल्या चुकीमुळे पतीने आपला 

त्याग केला आहे हे लिात येताच वतच्या काळजात चरव होते. अगवतक होऊन ती भईुवर कोसळते. पतीचे 
पाय धरून िोळ्यात प्राण आणून िमायाचना करते, परांतु वतच्या साऱ्या गयावया आता व्यथव आहेत. 
शांकराची केव्हाच समाधी लागली आहे. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

सूयव मेर्षमीनावद बारा राशीतून पनु्हा पनु्हा जातो. (वर्षानुवर्ष ेलोटतात तरी शांकराची समाधी भांग 
पावत नाही.) आवण “ह्या देहाचा त्याग करून वशवचरणी ववलीन होण्यासाठी मी व्याकुळ झाले आहे.” असे 
्हणत सती शांकराचे ध्यान करू लागते. 
 

 
 
इतक्या सतीला रामनाम ऐकू येऊन वतचे ध्यान मोिते. अनेक वर्षाच्या समाधीनांतर शांकराच्या 

तोंिून उ ारले गेलेले ते शब्द ऐकून अत्यानांदाने ती धावतच वतकिे जाते, परांतु थबकून दूरच उभी राहाते. 
(कारण शांकराने वतचा त्याग केला आहे. त्या दोघाांमध्ये आता ववयोगाची खोल दरी आहे.) 
 

 
 
शांकराने नेत्र हळू हळू उघितात आवण वहच्यावर दृष्टी पिताच –“कोण? सती? ये- अशी 

आसनस्थ हो.” असे ्हणून वतला आपल्यासमोर आसन देतात. (वजला प्रत्यि अधे शरीर अपवण केले तीच 
ती वप्रया सती आज इतक्या युगाांनांतर भेटल्यावर शांकर वतला आपल्या वामाांकी न बसववता आपल्यासमोर 
आसन देताहेत कारण त्याांना वतचा त्याग करावा लागला आहे.) 
 

 
 
इतक्यात आकाशातून ववमाने उित जात असलेल्या त्याांना वदसतात. व सारे काही त्याांच्या लिात 

येते. 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
शांकर ्हणतात–सती! तुझ्या वपत्याने (दिाने) त्याच्या घरी महायज्ञ सुरू केला आहे, परांतु आ्हा 

दोघाांना मात्र आमांत्रण केलेले नाही. 
 

 
 
सती रागाने उत्तरते, “मी जाणार! आमांत्रम असो वा नसो मी नक्की जाणार! वतथे काय चालले आहे 

ते प्रत्यि िोळ्यानी पाहायची माझी इच्छा आहे.” 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
सतीचा वतच्या वविलाांकिे अपमान होणार आहे हे शांकरानी जाणले आहे, तरीसुद्धा ते वतला “जशी 

तुझी इच्छा” असे ्हणून जाण्याची परवानगी देतात. 
 

 
 

सती चटकन् खाली वाकून शांकराच्या चरणाांना स्पशव करते, जणू त्याची आठवण ्हणून ती पाऊले 
हृदयात जतन करत सती वनघून जाते. 
 

 
 

वतकिे सतीच्या वविलाांकिे – दिाच्या घरी सुशोवभत केलेल्या भव्य यज्ञभमूीवर सारे देवगण, 
ऋवर्षगण जमले आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

सवव देव वनयुक्त स्थानावर अवधवष्ठत झाले आहेत. पूवेकिे इांद्र, अग्नेयेकिे अक्ग्न, दविणेकिे यम, 
नैऋत्येकिे वनऋव वत, पविमेकिे वरुण, वायव्येकिे वायुदेव, उत्तरेकिे कुबेर आवण ईशान्येकिे....? ईश 
कुठे आहे? शांकर कुठे आहे? 

 
[पुढील सवव ओळीत वरील प्रत्येक देवाच्या स्वाभाववक वैवशष्ट्ठ्यानुसार त्याच्याबद्दल वाटणारा भाव 

दशवववणे.] 
 

 
 
साऱ्या देवावधदेवाांच्या उपक्स्थतीत शांकराचे वरकामे आसन बघून सती िोधाने पेटते, वतचा राग 

अनावर होतो. साऱ्याांनी वतची उपेिा केलेली असते. रागाने थयथयाट करीत ती जगदांबा पचृ्छा करते–“तो 
माझा ब्रगदीश्वर, नटेश्वर, भोलानाथ, देवावधदेव ईश कुठे आहे?” 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

“साऱ्या देवदेवता आवण ऋवर्षमुनींने ऐका– प्रत्यि महादेवाचा या वठकाणी अपमान झालेला आहे. 
्हणून मी या वठकाणी, यज्ञकुां िात माझे हे शरीर अपवणक करून तो अपववत्र करणार आहे.” 
 

 
 
असे ्हणून सतीने िणभर शांकराचे ध्यान केले व अग्नीकुां िात स्वतःची आहुती वदली. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
ज्या ऽ ते ऽ स ऽ दा ऽ सच ऽ वत शी वच ऽ त्ती ऽ तो ऽ तु ज पा ऽ व ला ऽ कै ला ऽ स प वत ऽ 
 

[पवहल्या चार ओळीत ‘शब्दाथव’ करणे.] सखी ्हणते “ज्याचे तू सदासववदा मनाांत सचतन करतेस 
तो प्रत्यि कैलासनाथ तुला प्रसन्न झाला आहे.” 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
एक ओळ मागे जाणे.] 

 
येथे ‘स्मरण सांचारी’ करून मागील कथासूत्र पुढे चालू करणे:– सतीने यज्ञात आहुवत वदल्यानांतर 

ती पववतराज वहमालयाच्या घरी पाववती बनून जन्माला आली. 
 

 
 
वतचा जन्म होताच दश वदशाांना आनांदीआनांद झाला. सारे ऋवर्ष, मुनी, देव प्रसन्न झाले. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
नांतर एकदा वत्रभवुन वर्फरणारे नारदमुनी पववतराजाच्या घरी अवतरले. 

 

 
 

पववतराजाने मोठ्या आनांदाने नारदमुनींचे स्वागत केले. पाववतीला बोलावनू त्याांच्या पायावर घातले 
व वतचे भववष्ट्य काय ्हणून ववचारले. 
 

 
 
पाववतीला कौतुकाने न्याहाळीत नारद उद गारले, “ही काही सामान्य मुलगी नाही, ही तर प्रत्यि 

जगन्माता आहे.” 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

वहच्या नावाचा केवळ एकदा जरी उ ार केला तरी जगातल्या स्त्रीया उ  पदाला जाऊन 
पोहोचतील, एवढी हीची पुण्याई आहे. 
 

 
 
वहला सवव लोकी-ऋवर्षगण, देवगण, मनुष्ट्यगण–वांद्य मानतील. 

 

 
 

अरे हो! परांतु एक मोठी वाईट गोष्ट हीच्या हातावर वलहीलेली आहे. [नारदाचा धूतवपणा] 
 

 
 

हे ऐकून वहमालय ्हणाला, “मुनीराज! साांगा! साांगा! लवकर साांगा!” 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तेव्हा नारदमुनी उत्तरले, “वहचा पती गृहहीन, वनात राहाणारा, वाघाचे चामिे नेसणारा असेल.” 
गळ्यात मुांिमाळा घालणारा, सापाचे अांलकार धारण करणारा व अांगाला भस्म लावनू वर्फरणारा असेल. 
 

 
 

अगदी असाच नवरा हीला वमळेल असे हीचे भववष्ट्य साांगते.” 
 

 
 

तेंव्हा वनराश होऊन, गभवगळीत होऊन वहमालय ववनव ूलागला, “मुनीराज, माझ्या मुलीवर कृपा 
करा, वतला वाचवा, मी आपले पाय धरतो.” 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तेव्हा नारद ्हणाले, “ठीक आहे. ठीक आहे. साांगतो उपाय! जे जे दुगुवण मी आता साांवगतले ते 
सवव भगवान् शांकराच्या अांगी सदगुणासमान आहेत.” 
 

 
 

पाववती जर खितर तप करील तर वतला शांकर नवरा प्राप्त होईल.” 
 

 
 

असे ्हणून आवशवाद देऊन नारद वनघून जातात आवण इकिे वहमालय दाांपत्य काळजीत पिते. 
 

 
 
अशा त्या समयी प्रत्यि पाववतीच तेथे येऊन ्हणाला, “माते, तात, मी भगवान् शांकराला मनोमन 

वरले आहे. 



 अनुक्रमणिका 

आवण त्याला प्रसन्न करून घेण्यासाठी मी घोर तपिया करणार आहे. 
तेव्हा आपण मला अनुज्ञा द्यावी” असे ्हणून पाववतीने तपाला प्रारांभ केला. 

 

 
 

अशावरतीने अनेक वदवस, मवहने, वर्ष े पुन्हा पुन्हा गेली (पाववतीचे ते खितर, वनिल तप बघून 
शांकर प्रसन्न झाले व त्याांनी वतची एक शवेटची परीिा घेण्यास सप्तवरं्षना पाठववले.) आवण मग एके वदवशी 
सप्तर्षी पाववतीकिे येऊन पोहोचले. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

मुनी ्हणाले, “तू कोण ग तू? कोणासाठी तप करते आहेस?” 
 

 
 
पाववती नमस्कार करून ्हणाली, “मी वहमालयाची कन्या! नारदाच्या साांगण्यावरून शांकर पती 

वमळवण्यासाठी तपिया करते आहे.” 
 

 
 
ऋर्षींना हसू आवरेना, ते ्हणाले, “अग पोरी! हे काय खुळ िोक्यात घेतले आहेस? अग 

नारदाच्या साांगण्यावरून का कधी कोणी सांसार उभा केला आहे? त्या कळलाव्या नारदाने तुला चाांगलेच 
ठकववले आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
खरे ्हणजे तुझ्यासारख्या सुांदरीला ववष्ट्णूच योग्य पती शोभेल. तू र्फक्त होकार दे ्हणजे आ्हीच 

हा सांबांध जुळव.ू” 
 

 
 
(इतके साांवगतले, मोह वनमाण करण्याचा प्रयत्न केला तरी पाववतीचा बुद्धी क्स्थर आहे, मन 

अववचल आहे.) ती ववनयशीलपणे नमस्कार करून ्हणते, मुनीराज! िमा करा. पण वकतीही झाल तरी मी 
दगिाचीच मुलगी!” 
 

एकवळे शरीर नष्ट होईल, पण मनात एकदा दृढ झालेले ववचार मात्र बदलणार नाहीत, नष्ट होणार 
नाहीत.” 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
पाववतीचा तो वनिय ऐकून सप्तवरं्षना अवतशय सांतोर्ष झाला. त्याांनी वतचा जयजयकार केला. 

 

 
 
सप्तर्मर्ष ्हणाले, “तू प्रत्यि भगवान् वशवाची अधांगी आहेस, जगत्जननी आहेस, तुला प्रणाम 

असो.” 
 

 
 
[खालील ओळ ‘शब्दाथाने करणे.’] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[पाय वाजवत मागे जाणे.] 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग–आनंदभैरर्ी ॥  ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

र्िव 
साणहत्य 

 
१ प. हवर हा कपटी मोटा पाहीं।करुणा मजववर 

त्याला नाहीं । 
२ अ. कवरशी काां तुां उगावच खटपट।पुरली 

माझी आशा उत्कट ॥ 
२ हा हवर पहा सवखये मला खेद बहु देत । ४ अलों जलदीच मनावश न वशणवव 
५ या पवर वदुनी पळुनी सरलाच ॥ १ ॥ ६ ऐशी सजणी याची करणी । 
७ गेले वदवस मोवजजे तवर व्यसन गमत ॥ २ ॥ ८ अजुवनवह पासह वदवठ न पिेवच असा गुना असे 

कवण मजववर ॥३॥ 
९ कपवट असा श्रमवव मजला सवख कणव या 

हवरसश लवसह मसन न वक ॥४ ॥ 
१० वदुवन मृदु वचन धवरवश जवर चरण 

११ तवरवह तव वचन न धवर वम मवत सवख ॥५ ॥ १२ जवध सक पवतनें करें स्वकर धवरला मज 
सकळ रवतसुखसह 

१३ सुदवत तधींच बहुपवर अनुभवाप्रवत अले समज 
मसन ॥६ ॥ 

  

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग–आनंदभैरर्ी ॥  ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

र्िव 
[पाय वाजवत मागे जाणे] 
 

 
वरील सांपूणव िाव्याने करणे 

 
२ वळे 

 
दुसऱ्या वेळी सांपूणव िाव्याने करणे 



 अनुक्रमणिका 

 
अरुदी 

 
[नावयका - स्वीया, ऊढा, प्रौढा, मध्यमा, मानवती, कलहान्तवरता] 

 
[शब्दाथव –‘हवर हा कपटी मोटा पाहीं’– हे सखी ग! हा हरी मोठा लबाि (चलाख, कपटी) आहे.] 



 अनुक्रमणिका 

 
(व्यांगाथव) या गोपींना भलुववणाऱ्या मुरलीधराबद्दल ्हणतेस होय? याचे साऽऽरे सूर मला मावहत आहेत बर! 
छे! छे! काही देवखल साांगू नकोस मला त्याच्याबद्दल. 

 
ह्याला आवितां ्हणून मी मोठ्या पे्रमाने चांदन उगाळव ेआवण हा आपला पसार! 

 
मी याच्यासाठी सुांदर हार गुांर्फले आवण याचा पत्ताच नाही. 



 अनुक्रमणिका 

 
‘केली सामग्री’ तयार करून मी अनावमक उत्सुकतेने शयनगृहात त्याची वाट पाहाते तर हा वतथे येतच 
नाही. 

 
मी सुांदर रु्फलाांनी आवण गुलाबपाण्याने पुष्ट्पशय्या सजववते पण तो कवधच येत नाही. 

 
[पुढील दोन ओळी चतुश्र तट्टीमेट्टीत करणे] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

जती – णतश्रनडै 
 
[पाय वाजवत मागे जाणे.] 
 

 
 

 
‘ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
करुणा मजववर त्याला नाहीं’ हे साांगताना या ‘स्वीया’ नावयकेचे अांतःकरण व्यवथत होते, वकतीही 

भाांिली, रागावली तरी वतचे त्याच्यावर पे्रम आहे. परांतु वतच्यातली ‘मावननी’ वततकीच जागृत आहे. 
सखीसमोर बाहेर पिू पाहाणारा दुःखावेग ती मधूनच आवरून घेते. 
 

 
 

[स्मरण] ववराण एकाांताला कां टाळलेली मी झािाला टेकून आवण िोळ्यात जीव आणून त्याची वाट 
बघत... अतीश्रमाने माझा वतथेच िोळा लागतो... जाग येऊन बघते तो काय, चांद्र मावळतीला आला आहे. 
आवण तरी याचा मात्र पत्ता नाही. 
 

 
 
(तो वतच्याशी वनदवयीपणे वागल्यामुळे वतची काय अवस्था होते ते ती सखीला साांगते आहे.) 

पाण्याववना तिर्फिणाऱ्या मासोळीप्रमाणे मी त्याच्याववणा तिर्फिते. 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 
ही सुकुमार रु्फलाांची शय्या मला तीक्ष्ण काट्याप्रमाणे खुपते. 

 

 
 
अनेक रात्री जातात, परांतु मी मात्र त्याची वाट पहात तशीच जागत बसते. 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

“पुढील दोन ओळी ितुश्र तिीमेिीत करिे” 
 

मी वबचारी खेदाने अश्रु गाळीत बसते आवण हा माझ्याकिे दुलवि करून वनघून जातो मग त्याचे पाय 
माझ्या सवतीवशवाय दुसरीकिे कुठे वळणार? बसला असेल वतच्या घरी जाऊन! 
 

 
 
तो वतकिे जाऊन मजेत वतच्याशी पे्रमचेष्टा करीत बसला असेल आवण मी---- मी बसलते दुःख 

करत! त्याला माझी दया येत नाही. 
 

 
 

जती – णमश्रनडै 
 

एक ओळ पाय वाजवत मागे जाणे 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
‘अरूदी करून मागे जाणे’ 

 

 
 
‘कवरशी काां तुां उगावच खटपट’- त्याचे माझ्यावर पे्रम नाही हे साांगताना दुःखी कष्टी झालेली 

नावयका येथे दुःखावगे आवरून सखीची हजेरी घेते-‘आमचां भाांिण आ्ही बघून घेऊ, तू कशाला उगीच 
धिपितेस त्याच्याबद्दल मखलाशी करतेस? 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
तू मला पुन्हा पुन्हा तेच जरी साांगत राहीलीस तरी तुझे सारे प्रयत्न व्यथव आहेत. 

 

 
 
काय ्हणालीस? तो मुरलीवाला माझी लताकुां जात वाट बघतो आहे? अग जा! त्याला ्हणावां तू 

वाटच बघत बस! आता अिलय माझां यायला! 
 

 
 
आवण काय ्हणालीस? तो रु्फलां  गुांर्फतो आहे? आवण माझ्यासाठी? हुां! मला काय त्याचां? वाट बघ 

्हणाव! 
 

 
आता थाांबव बघू तुझी बिबि! पुरे झाली तुझी व्यथव खटपट! 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

आता बसतेस की नाही चूप? बघ हां! मी आपली कानच झाकून घेते कशी! 
 

 
 

पुढील दोन ओळी ितुश्र तिीमेिीत करिे 
 

[शब्दाथव] 
 

 
 
एकदा, दोनदा, तीनदासारखे तेच तेच हरीपुराण काय ऐकवतेस? आ्हाला नाही ऐकायचां जा! 

बघ, मी कानच बांद केले.’ (रागाचे अनुरागात रुपाांतर) 
 

 



 अनुक्रमणिका 

एक ओळ पाय वाजवत मागे जाणे 
 

जती खंडनडै 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
पुरली माझी आशा उत्कट – माझ्या साऱ्या इच्छा आकाांिा पूणव झाल्या बरां! आता काहीच वशल्लक 

नाही – हे नावयका काहीशा व्यांगाथाने, उपहासाने ्हणत आहे, परांतु वर वर हास्याचा आवण बेवर्फकीरीचा 
बुरखा जरी पाांघरला तरी मनातील वैर्फल्य आवण सवतीबद्दलची ईर्षा, असूया मधूनच िोकावल्यावशवाय 
राहात नाही. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
ह्या हरीने माझी प्रत्येक इच्छा आकाांिा पुरववली बरां! मावहत आहे? पूवी एकदा ह्या हरीने मी केवळ 

सूचना करायचा अवकाश, ताबितोब एक सुांदर प्राजक्ताचा वृि माझ्या अांगणात आणून लावला. वृि माझ्या 
अांगणात वाढला पण ... पण रु्फले मात्र त्या माझ्या सवतीच्या घरात! काय पण इच्छापूती! आ हा हा! धन्य 
त्या हरीची! 

 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

हरीची मी प्रत्यि अधांगी! पण मी केवळ ‘अधांगी’ च बरां! ती आहे हृदयेश्वरी! 
 

 
 
पुढील दोन ओळी ितुश्र तिीमेिीत करिे 
 

 
 

जती – संकीिवनडै 
[पाय र्ाजर्त मागे जािे] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

स्र्र 
 

 
 

हाच िाव्याने करणे 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

‘हा हवर पहा सवखये मला खेद बहु देत, अलों जलदीच मनावश न वशणवव या पवर वदुनी पळुनी 
सरलाच’– सखे ग! पहा हा हरी मला वकती दुःख देतो ते! ‘अग, आत्ता आलो पटकन, तू दुःख करू नको’ 
असे ्हणून पळाला तो पळालाच! 
 

 



 अनुक्रमणिका 

हा भृांगासारखे केस असलेला हरी कमवलनींच्या (कमळाप्रमाणे चेहरा असलेल्या वस्त्रयाांच्या) मागून 
रुां जी घालत वर्फरतो आवण मला दुःखी करतो. 
 

 
 

बरोबरच आहे ्हणा! लक्ष्मीचाच पती तो! तो काय माझ्या घरात ठरणार? (लक्ष्मी चांचल असते 
तेव्हा वतचा पती तो काय क्स्थर असणार? येथेही इर्षेमुळे त्याच्याबरोबर सवतीलाही कोपरखळ्या मारून 
जाते.) 
 

 



 अनुक्रमणिका 

“ च! आत्ता आलो बघ! हाां हाां ्हणता येतो!” असे ्हणून तो लबाि मला र्फसवतो आवण पसार 
होतो. 
 

 
 
‘अग! हा बघ मी अस्सा धावत जाऊन पळत येतो.’ असे ्हणून जो पळतो तो पळतोच. 

 

 
 

“पुढील दोन ओळी ितुश्र तिीमेिीत करिे”. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[वरील जावतयुक्त तट्टीमेट्टीमध्ये हात मागील प्रमाणेच] 
[अरूदी करून मागे जाणे] 
 

 
 

[‘ऐशी सजणी याची करणी’—येथे नावयका हताश होऊन शवेटी सखीला ववश्वासात घेते.—सखे 
ग! अशी आहे याची कपट करणी! आता तरी पटलां  की नाही?] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

“पुढील दोन ओळी ितुश्र तिीमेिीत करिे” िाव्या िमाने हा अवभनय करणे 
 

अरुदी 
 

 
 
[यापुढे सववत्र हीच अरूदी येईल.] 
 



 अनुक्रमणिका 

स्र्र 
 

 
 
[अरुदी घेऊन मागे जाणे] 
 

 
 
[‘गेले वदवस मोवज जे तवर व्यसन गमत’– त्याच्याववना गेलेला एक एक वदवस मोजला ्हणजे 

मला एक सांकट [व्यसन] वाटतें.] 
 

 
 

तो येणार ्हणून केलेला हा सारा साजशृांगार तो न आल्यामुळे मला नकोसा वाटतो. 
 

 



 अनुक्रमणिका 

त्याच्यावशवाय खाणे, वपणे, शयन, आराम सारे सारे व्यथव आहे! 
 

 
 
ह्या एकाकी, ववराण घरात मी एकटीच झपाटल्याप्रमाणे त्याची वाट बघत बसते 

 

 
 

त्याच्याववना मावळणारा एकेक वदवस मोजत मी वबचारी िोळे सतत उघिे ठेऊन मरणाची वाट 
बघत बसले आहे. 

 

 
 

पवहल्या दोन ओळी चतुश्र तट्टीमेट्टीत करणे. [अरुदी करून मागे जाणे.] 
 

स्र्र 
 

 



 अनुक्रमणिका 

[अरुदी करून मागे जाणे.] 
 

 
 

[‘अजुवनवह पासह वदवठन पिेवच असा गुना असे कवण मजववर’– दैन्य, वनराशा, दुःख यामुळे 
आलेली अगवतकता या ओळीत वदसते– मी अजून वाट बघते पण तो माझ्या दृष्टीस पित नाही (माझ्याकिे 
येत नाही) असा काय बर गुन्हा मी केलाय?] 
 

 
 

तिीमेिी 
 

(१) चतुश्रम्– हात पवहल्या ओळीप्रमाणे र्फक्त ‘गुना’ ला काांगुलौ िोळ्याशी [िोधदशवक] 
(२) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
हात मागीलप्रमाणेच करणे. 
अरुदी करून मागे जाणे. 
 

स्र्र 
 

 
 

[‘कपवट असा श्रमवव मजला सवख कणव या हवरसश लवसह मसननवक’— हा कपटी, मला इतकां  
दुःख देतो! सखे ग! ह्या हवरच्या मनात माझ्याबद्दल नखाइतक देखील पे्रम नाही.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
 

 
 
[अरुदी करून मागे जाणे] 
 

स्र्र 
 

 
 

[‘वदुवन मृदु वचन, धवरवश जवर चरण, तवरवह तव वतन, न धवर वम मवत सवख’–‘वड्याचे तेल 
वाांग्यावर’ या न्यायाने पतीवर सांतप्त झालेली नावयका सारा राग सवखवर काढते – तू वकतीही गोि गोि 
बोललीस, माझे पाय जरी धरलेंस तरीसुद्धा मी तुझे बोलणे मुळीच ववचारात घेणार नाही.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
(अरुदी करून मागे जाणे) 
 

स्र्र 
 
[४ वळेा] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[‘जवध सक पवतनें, करें स्वकर धवरला, मज सकळ रवतसुखसह, सुदवत, तधींच, बहुपवर अनुभवाप्रवत 
अलें , समज मसन’]– पतीची आवण सवखची वकतींही वनभवत्सना केली आवण ‘मला त्याची गरजच नाही’ 
्हणून वकतीही ‘मान’ दाखववला, तरी शवेटी ही ‘कलहान्तवरता’च मनात दिवनू ठेवलेलां  वप्रय गुवपत 
शवेटी बाहेर पिलांच – सखे ग! त्याने येऊन र्फक्त माझा हात जरी धरला तरी मला सारां रवतसुख पावलां  
बघ.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

वरील ओल चतुश्र तट्टीमेट्टीत करणे. 
[अरुदी करून वायव्य कोपऱ्यात वनघून जाणे.] 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग-सुरटी ॥ ॥ णतश्रताळ (ितुश्ररूपक २, ४) 
 

स्र्रपद 
 

सावहत्य 
 

१ प. मणती माहादेव भोळा । काय साांगुां मी 
तयाांला॥ 

२ अ. मावनत होतें मीं यापरी । काय बोल 
इतराांववर ॥ 

३  भाग करूवन ताां मजवश । शरीर वनज 
धवण वदधलें  ॥ 

४  तांवां मजववर वशवसक सदय । जाहवल मज 
हे समज ॥ १ ॥ 

५  भलुवोवन मज यापवर । बैसवीली वधु 
वशरी ॥ 

६  नाहीं तुझी माया बरी । शरभेंद्राच्या 
कैवारी ॥ २ ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

राग-सुरटी ॥ ॥ णतश्रताळ (ितुश्ररुपक २, ४) 
 

स्र्रपद 
 
[एक आवतवन ‘अविमे’ करणे.] 
 

 
 
‘मणती माहादेव भोळा, काय साांगुां मी तयाांला’– जे याला ‘भोळा’ महादेव ्हणतात त्याांना काय बर 
साांगाव?े 
 

 
 
[एक आवरत्न मागे जाणे.] 

समुद्रमांथनातून वनघालेले ववर्ष देवाच्या साांगण्यावरून प्याला तोच का हा भोळा देव? 
 

 



 अनुक्रमणिका 

द्यतूात माझ्याशी हरल्यावर वस्त्रसुद्धा सोिून वदले होते त्याला तु्ही भोळा ्हणता ना? 
 

 
 

रावणाने कपटाने वशवसलग मावगतल्यावर त्याला ते देऊन टाकणारा हा भोलानाथ! 
 

 
 
आवण कमाल ्हणजे याने भस्मासूराला प्रत्यि स्वतःची बायकोच देऊन टाकली याला कोण बरां 

भोळा ्हणणार नाही! 
 

 
 
असा मी सुद्धा याला अगदी खराखुरा भोळा समजत होते. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे.] 

 

 
 
माझी स्वतःचीच जर अशी समजूत होती (वक हा भोळा आहे ्हणून) तर इतराांना काय दोर्ष देणार? 

 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे.] 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

स्र्र 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अरुदी 
 

 
 
[मागे जाणे] 

 
साणहत्य 

 
 

 
 
त्याने जेव्हा स्वचे्छेने मला अधांग अपवण केले तेव्हा त्या वशवाची माझ्यावर वकती माया आहे असेच 

मला वाटले होते. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[वरील दोन ओळी पुढील प्रमाणे तट्टीमेट्टीमध्ये करणे] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

‘भलुवोवन मज यापवर बसैवीली वधु वशरी, नाहीं तुझी माया बरी, शरभेंद्राच्या कैवारी’– हे शरभेंद्राचे 
रिण करणाऱ्या (वशवा)! याप्रमाणे मला र्फसवनू तू वतला (गांगेला) आपल्या िोक्यावर चढववलीस हे काही 
चाांगले नाही! 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[वरील ओळ वतश्रम तट्टीमेट्टीत करणे] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[यानांतर पुढीलप्रमाणे वायव्य कोपऱ्यात वनघून जाणे] 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग – काांबोदी ॥ ॥ आवदताळ (४, २, २) 
 

स्र्रपद 
 

१ प. हौसेस तो मोल नाहीं रे । नसे प्रीतीसहीं 
लाज काहीं रे ॥ 

२ अ. ताां तो जारचोर हें नाांव घेतलें  । ताां तो 
लाज भयें दोनी टावकलें  ॥ 

३  या उपवर काय तुला वम साांगूां । ४  साांग हवर वतशीं वदनवनशीं रमुवनया 
खुणावनवश आवज अलावश घसर ॥ १ ॥ 

५  मणनात कोणी हें वायीट । ६  जसग वहत साांगणार वाईट ॥ 
७  मीं. तो आताां होतें बहु कष्टी देवा । ८  शरभेंद्रनुता तुजसाठी ॥ २ ॥ 

 

 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग–कांबोदी आणदताळ (४, २, २) 
 

स्र्रपद 
 

[नावयका – प्रौढा, मध्यमा, धीराऽधीरा, खांविता] 
 

पहाटेच्या प्रहरी रवतवचन्हे अांगावर घेऊन नायक घरी परतला आहे. त्याला पाहतािणीच इर्षेने, 
असूयेने, िोधाने नावयकेच्या मस्तकात वतिीक उठते. परांतु ही ‘मध्यमा, प्रौढा’ वचिून आदळ आपट, 
भाांिाभाांिी आवण अपशब्द करणाऱ्यापैकी नाही. उलट आपल्या िोधावर सांयमाचा पिदा घालून जणू काही 
घिलच नाही अशा आववभावात त्याला सुनावते—“हौसेला, इच्छा आकाांिाांना का कुठे सकमत असते? 
त्याांचा कसाही गैरवापर करावा! आवण पे्रमाला तर लाजलज्जा काहीच नसते!आपण सववत्र ‘जार चोर’ या 
नावाने प्रवसद्ध आहात! वाहवा! काय पण पदवी! लाज, भय तर आपण केव्हाच टाकले आहे तेव्हा आता 
आपण असली नाव े स्वीकाराल यात काहीच नवल नाही! आवण आता यावर मी हो आपल्याला काय 
साांगणार? वदवसरात्र वतच्याशी िीिा करून आपण दमून भागून घरी परतत आहात! मला साांगायचे 
काहीच वशल्लक उरलेले नाही. ्हणेना का कोणी ‘वाईट’ ्हणून!ठेवनेात का नाव!े जगाची कोण पवा 
करतो! आवण जगात नेहमी ‘चाांगले’ साांगणारेच वाईट ठरतात. पण... पण देवा! माझे भाबिे मन र्फार र्फार 
कष्टी होते रे... तुझ्यासाठी केवळ तुझ्यासाठी!” 
 

 
 
[एक आवतवन अविमे करणे] 
 

‘हौसेस तो मोल नाहीं रे’–हौसेला सकमत नसते. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे] 
 

 
 
‘नसे प्रीतीसहीं लाज काहीं रे’- पे्रमाला लाजलज्जा काहीच नसते. 

 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

[एक आवतवन मागे जाणे] 
 

याने लाजलज्जा केव्हाच सोिली. जरा एकादी चाांगली मुलगी वदसली की लागला वतच्यामागे! 
 

 
 

इतक्यात दुसरी सुांदरी वदसली की हा लागतो उसासे टाकायला! 
 

 
 

हा एकीला वमठी घालतो आवण एकीकिे दुसरीचे चुांबन घेतो! हो! काय हरकत आहे असे 
वागायला! पे्रमाला लाजलज्जा थोिीच असते! 
 

 
 

 
 

[एक आवतवन मागे जाणे] 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

‘ताां तो जार चोर हें नाांव घेतलें ’—तू तर ‘जार चोर’ हे नाांवच धारण केले आहेस. 
 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे] 
 

याच्या जार कमाची वणवने काय वणावी? हळूच चार पाऊले टाकीत कानोसा घेतो की पळालाच 
वतच्या घरी 
 

 
 
उपरण्यात तोंि लपववतो की होतो पसार! 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
वतच्या घराशी जाऊन उभा राहतो आवण इकिे वतकिे कोणी वदसत नाही अस बघून घुसतो आत! 
 

 
 
कपटी, धूतव, जारचोर अशा मोठमोठ्या वबरुदाांची (पदव्याांची) मावलकाच जणू गळ्यात शोभतेय. 

(वविांबन) 
 

 
 
वाः! केवढे मोठे नाव! अशाांची पायधूळ घ्यावी. (नावयका उलट बोलून त्याला वखजवते.) 

 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे] 

 

 
 
[‘ताां तो लाज भयें दोनी टावकलें ’– लज्जा आवण भय या दोन्ही गोष्टींचा तू त्याग केला आहेस.] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे.] 

 

 
 
लोक तुझ्याबद्दल काय वाटेल ते बोलतात आवण तू मात्र कानावर हात ठेऊन मोकळा! 
 

 
 
तू जनाची नाही तर वनदान मनाची तरी लाज राखावीस! पण छेः ! 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे] 
 

  



 अनुक्रमणिका 

स्र्र 
 

 
 

 
 

अरुदी 
 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे] 



 अनुक्रमणिका 

[“या उपवर काय तुला वम साांगूां, साांग हवर वतशीं वदनवनशीं रमुवनया खुणावनवश आवज अलावश घवर’ 
– आता यावर मी रे तुला काय साांगणार! रात्रांवदवस वतच्याशी िीिा करून रवतवचन्हे अांगावर वमरववत 
आज तू घरी येतो आहेस! साांग रे हवर आता यावर मी काय बोलणार?] 
 

 
 

तिीमेिी 
(१) 
 
या उपवर काय तुला वम साांगूां – २ वळे –चतुश्रम् – हात मागीलप्रमाणे 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

वरील ओळीचे हात मागीलप्रमाणे. 
 
[अरूदी करून मागे जाणे] 
 

 
 

‘मणनात कोणी हें वायीट, जसग वहत साांगणार वाईट’– ्हणे ना का कोणी बरे वाईट, जगामध्ये 
चाांगले साांगणारे नेहमीच वाईट ठरतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

मीं तो आताां होतें बहु कष्टी देवा, शरभेंद्रनुता तुजसाटी’ – हे शरभेंद्रनुता! मी मात्र तुझ्यासाठी खूप 
खूप दुःख करते. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

ितुश्र तिीमेिी 
 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग–पांतुराववळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ वतश्रअट (३, ३, २, २) 
 

स्र्रजणत 
 

साणहत्य 
 

१  चाांग भाांग तूां करवुवन घे सरस नेसग 
सुवसनसह। 

२  रमण घरास जांव येवयल तुझ्या तांव हळुांच 
हसुवन सरस वनरवख घविघवि सुमुवख । 

२  अवणकवह तो सक रवसक-वशखामवण करी 
तुज ववनोद ववववध तैं तुां रुसु नको बरसक । 

४  अवणकसह यदुवर परम चतुर शयनघसर 
तुजवश जांव बोलल तै बोल मधुर वचन तूां । 

५  तो तुज न पुसताां ग ववनवु नको वनज गुज 
तूां जांव पुशले तांव आदवर तयावश । 

६  २६० 

 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग–पांतुराववळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ वतश्र अट (३, ३, २, २) 
 

[या प्रकारामध्ये अप्रत्यि नावयका आहे मुग्धा, नवोढा!शृांगार, रवतवििा यामध्ये सांपूणव अनवभज्ञ 
असलेली! आवण येथे वतची प्रौढा सखी वतला ‘पतीचे मन कसे सजकावे?’ या ववर्षयावर उत्तमोत्तम धिे देत 
आहे.] 

 
उजवीकिे कमरेवर दोन्ही हात ठेऊन वायव्य कोपऱ्यातून रांगमांचावर पुढीलप्रमाणे प्रवशे करणे:— 

 

 
 

स्र्र 
 

 
 

अरुदी 
 

 
 
[‘चाांग भाांग तूां करवुवन घे सरस नेस ग सुवसनसह’— सखे ग! तू सुांदर केशभरू्षा करवनू घे आवण 

उत्तम तलम वस्त्र पवरधान कर.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी (ितुश्रम्) 
 

 
 

स्र्र 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अरूदी करून मागे जाणे] 
 

 
 
‘रमण घरास जांव येवयल तुझ्या तांव हळुांच हसुवन सरस वनरवख घविघवि सुमुवख’–– हे सुमुवख 

(सुांदरी)! जेव्हा तुझा पती घरी परत येईल तेव्हा तू नाजूकसे हसू ओठावर वमरवीत एकटक त्याच्याकिे 
पहात रहा. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
 

वरील सांपूणव ओळ चतुश्र तट्टीमेट्टी मध्ये करणे. दुसरी ओळ खालील प्रमाणे करणे 
 

 
 
[अरूदी करुन मागे जाणे.] 
 

 



 अनुक्रमणिका 

स्र्र 
 

 
 
अरूदी करुन मागे जाणे. 
 

‘अवणकवह तो सक रवसकवशखामवण करी तुज ववनोद ववववध तैं तुां रुसु नको बरसक’— आवण वकनई 
तो तुझा पती मोठा रवसक आहे, तो जेव्हा तुझी थट्टीमस्करी करील तेव्हा तू रुसून नको बसू बरां का! 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
 

आवण तो रवसकश्रेष्ठ हळुच येऊन तुझ्या अांबाड्यावर रू्फल माळेल आवण मग तुझ्या चेहऱ्याकिे बघून 
‘दोन्ही रु्फले वकती सुांदर आहेत’, ्हणून चेष्टा करील तेव्हा तू रुसू नको बर का! 
 

 
 

आवण वकनई, तो हळूच तुझ्या खाांद्यावर हात टाकून तुझ्या दोन्ही गालाांचे चुांबन घेईल तेव्हा सुद्धा तू 
मुळीसुद्धा रुसू नको! 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अरुदी करून मागे जाणे] 

 
स्र्र 

 

 
 

[अरुदी करून मागे जाणे] 
 

 
 

‘अवणकसह यदुवर परम चतुर शयनघसर तुजवश जांव बोलल तैं बोल मधुर वचन तूां’–– आवण तो 
तुझा यदुवर कृष्ट्ण मोठा चलाख आहे, तो जेव्हा शयनगृहात तुझ्याशी बोलू लागेल तेव्हा तू गोि गोि बोलून 
त्याला प्रसन्न ठेव. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

तिीमेिी 
 

 
 

(अरुदी करून मागे जाणे) 
 

 
 

[अरुदी करून मागे जाणे] 
 

 



 अनुक्रमणिका 

‘तो तुज न पुसताां ग ववनवु नको वनज गुज तूां जांव पुशले तांव आदवर तयावश’––पण सखे ग! एक 
गोष्ट मात्र नीट लिात ठेव. त्याने जर तुला ववचारले नाही तर उगीच आपणहून त्याला स्वतःच्या 
वदवसभरच्या गोष्टी ऐकवत बसू नको. पण तो जेव्हा ववचारेल तेव्हा मात्र मोठ्या ववनयाने उत्तर दे. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
(१) चतुश्रम् – हात पवहल्या ओळीप्रमाणे करणे 
(२) 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

हात चवर्थ्या ओळीप्रमाणेच करणे. 
 
[अरूदी करून मागे जाणे] 
 

स्र्र 
 

(५ वळे) 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अरूदी करून मागे जाणे] 
 

 
 

‘तयावश बसवोवन शयनाववर सवख मग हळुच पाय चुरुवन वांदुवन जववळ ठाक’– तू त्याला पे्रमाने 
शय्येवर आणून बसव आवण मग वांदन करून हळुच त्याचे पाय चेपीत त्याच्या जवळ बसून रहा. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अरूदी करून वनधून जाणे] 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 “ववरवहणीकृत मन्मथोपालांभ कक्ल्पत कथा” 
  
राग–कलयािी॥ ॥आणदताळ (४, २, २) 

 
अणभनयपद 

साणहत्य 
 

१ प. काां चतुरा आवज ठकलाशी । काय साांगू 
मीं तुझ्या भ्रमाशी ॥ 

२ अ. न कवरताां ववच्यार चाांगला । सळू नकोरे 
व्यथव मजला ॥ 

२  मन्मथा हे जटा नोहे । माझी ववशाल वेणी 
पाहें । 

४  मस्तकीं चांद्रकला नहो हे । ्या रू्फल 
खोववलें  आहें ॥ १ ॥ 

५  कां ठीं नहों तें ववर्ष भारी । काळे लाववली ते 
कस्तूरी । 

६  ववभवूत नहों हे शवररीं । ववरहें झालें  मीं 
पाांढरी ॥ २ ॥ 

७  कवरचमव हें नहों बरें । ववरवहणीस योग्य 
नीलाांबर । 

८  शरभेंद्र स्तुत तो साांब । सववथा नहों मीं स्त्री 
गरीब ॥ ३॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

अणभनयपद 

राग-कल्याणी ॥ ॥ आवदताळ (४, २, २) 
 

या प्रकारातील नावयका आहे ववरहोत्कां वठता. शांकराची तपिया मोिण्यासाठी मदनाने जीवाचे रान 
केले होते आवण त्याच्या िोधाग्नीत स्वतःला जाळून घेतले होते, ही कथा सववश्रुतच आहे. त्याचा सांदभव 
घेऊन येथे नावयकेवर शरवृष्टी करून वतला अवधकच व्याकूळ करणाऱ्या मदनाला ती साांगते आहे — बा 
चतुरा, मदना असा कसा रे तू र्फसलास? जरा नीट ववचार कर ्हणजे तुला कळेल की मी तो साांबशांकर 
नसून एक गरीब वबचारी ववरवहणी स्त्री आहे, र्फक्त माझे हे दुलव विलेले केस जटेप्रमाणे, हे सुकलेले रू्फल 
चांद्रकलेप्रमाणे माझे वनस्तेज शरीर भस्म चर्मचल्याप्रमाणे आवण दवरद्री वसे्त्र करीचमाप्रमाणे वदसत आहेत 
्हणूनच तू र्फसलास! [या पदाचा मूळ सांस्कृत श्लोक परांपरेत केला जातो.] 
 
[अविमे करणे] 
 

 
 
‘काां चतुरा आवज ठकलाशी, काय साांगू मीं तुझ्या भ्रमाशी’— मदना! आज तू असा कसा रे 

र्फसलास! आता तुझ्या या वेिेपणाला काय तरी कराव ेबाई! 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अधे आवतवन मागे जाऊन अविमे करणे.] 
 

 
 
‘न कवरताां ववच्यार चाांगला;सळू नको रे व्यथव मजला’—नीट ववचार न करता वृथा मला छळू 

नकोस. [अववचाराने मलाच शांकर समजून पुष्ट्पबाण सोिू नकोस.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[अधे आवतवन मागे जाऊन अविमे करणे.] 
 

 
 
‘मन्मथा हे जटा नोहे, माझी ववशाल वेणी पाहें’– बा मन्मथा, (शांकराच्या िोक्यावर असते ती) ही 

केसाची जटा नव्हे, (अनेक वदवस लि न वदल्यामुळे जटेप्रमाणे भासणारी) ही माझ्या ववपुल केशसांभाराची 
लाांबसिक वेणी आहे. 

 

(२) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
‘मस्तकीं चांद्रकला नहो हे ्याां रू्फल खोववलें  आहें’— आवण माझ्या िोक्यावर वदसते ती काही 

चांद्रकोर नव्हे, मी िोक्यात खोचलेले (आवण आता सुकून वाकिे वतकिे झालेले) रू्फल आहे ते. 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[अधे आवतवन मागे जाऊन अविमे करणे.] 
 

 
 
‘कां ठीं न हों तें ववर्ष भारी काळे लाववलीते कस्तूरी’– माझा कां ठ वशवाप्रमाणे वनळसर वदसतो आहे 

तो ववर्ष प्याल्यामुळे नव्हे तर ववरहाक्ग्नतजळणाऱ्या माझ्या अांगाला मी ही कस्तूरी लावली आहे. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
‘ववभवूत न हों हे शरीरीं, ववरहें झालें  मीं पाांढरी’ – आवण माझे हे शरीर पाांढरे र्फटक (वनस्तेज) 

वदसते आहे ते अांगाला भस्म र्फासल्यामुळे नव्हे तर ववरहामुळे होय. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[अधे आवतवन मागे जाऊन अविमे करणे.] 
 

 
 
‘कवरचमव हें न हों बरें, ववरवहणीस योग्य नीलाांबर’–मी नेसले आहे ते हत्तीचे चामिे नव्ह बरां! ते तर 

ववरवहणीस साजेसे असे र्फाटके, तुटके वनळे वस्त्र आहे. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
शरभेंद्र (सर्फोजीराजा) ज्याचीस्तुतीकरतोअसातोसाांबवशवआहे, मीतरवबचारीएकगरीबस्त्रीआहे—

‘शरभेंद्र स्तुत तो साांब सववथा न हों मीं स्त्री गरीब’ का वृथा मला छळतोस? 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

णनगुवि स्र्ानुभर् प्रणतपादनपूर्वक सगुिोपर उपदेश 
 
राग-णनलांबरी ॥ ॥ अटताळ (खण्डअट) (५, ५, २, २) 

 
अणभनयपद 

साणहत्य 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 

णनगुवि स्र्ानुभर् प्रणतपादनपूर्वक सगुिोपर उपदेश 
 

अणभनयपद 
 

राग-णनलांबरी ॥ ॥ अटताळ (खण्डअट) (५, ५, २, २) 
 

या प्रकारातील सावहत्य वीररसाने पवरपूणव आहे. ‘वनगुवण स्वानुभव प्रवतपादनपूववक सगुणपर 
उपदेश’ नामक वनरुपणातील हे पद आहे. ववश्वातील कलहाांचा, वाईट गोष्टींचा नाश करण्यासाठी देवाने 
नेहमीच असामान्य रूपे धारण केली आहेत. महाभयांकर वत्रपुरासूराचा वध करताना भगवान शांकराने प्रत्यि 
पांचमहाभतूाांनाच आपले चाकर बनववले. त्याअतुलनीय, अवणवनीय युद्धाची कथाच नतवकी आपल्या सखा 
साांगत आहे. आियव, आनांद, उत्साह, कौतुक हेच या प्रकाराचे प्रमुख भाव आहेत. 

 

 
 
‘अघवटत सये वशवलीला, वर्मणताां शरे्षही भागला’—हे सखे! वशवाच्या असामान्य शौयाचे वणवन 

करणे प्रत्यि आवदशरे्षाच्याही शक्तीपलीकिचे आहे. 
 
[एक आवतवन पाय वाजववत मागे जाणे.] 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

अरूदी 
 

 
 
[या पुढील पाच मात्रा ‘तकवदमी’ पाय वाजवत मागे जाणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
[अरूदी करून मागे जाणे.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जणत 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

वशवाने जेव्हा वत्रपुरासुराशी युद्ध केले तेव्हा जे आियव घिले तेच मी तुला साांगते ऐक! त्याने 
धरणीचा रथ बनववला, स्वतः ब्रह्मदेव सारथी ्हणून ववराजमान झाले, चांद्र – सूयव ही त्या रथाची चाके 
बनली आवण चार वदे रथाचे चार घोिे झाले. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेटी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

पूवी वदलेल्या स्वराांवर पुढील बोल गायले जावे 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अरुदी करून मागे जाणे] 
 

 
 

वशवासाठी प्रत्यि नारायण बाणरूप झाला, समुद्र बाणाांचा भाता बनला, त्याने मेरू पववताचे धनुष्ट्य 
केले आवण त्यावर आवदशरे्षाची प्रत्यांचा चढववली , अशा तऱ्हेने वशवाने वत्रपुरासुराला सजकले. असा तो 
शरभेंद्राचा कैवारी वशव भक्ताांचे भय हरण करो. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
 
[हात सवव वरीलप्रमाणे] 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

अरुदी करून पेरीय अिव ूकरत वनघून जाणे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग-णबलहणर ॥ ॥ अणदताळ (४, २, २) 
 

णतलाना 
साणहत्य 

 
१ शांकरपुत्रा परमदयाळा । तेवत्तसकोवट त्या 

देवाला 
२ स्वगी पावळवश वेळोवेळा । येयीं झिकवर पावहन 

िोळाां । 
 

 
 

[अविमे –[दविण-वाम सुांदरीग्रीवा] अविमे –[वा. लताख्य, द. ताम्रचूि] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
[कमरेवर हात ठेऊन पाय करत पुढे जाणे.] 
 
अरुदी [ही अरुवद करुन दोन मात्रा जागच्याजागी उभे राहून गाण्याच्या बाकीच्या सहा मात्राांमध्ये कमरेंवर हात ठेऊन मागे सरळ चालत जाणे.] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[हात कमरेवर ठेऊन पाय जवमनीवर सम मारून ईशान्येस सरळ वर उचलून गोलाकार वर्फरवनू 
अग्नेयेस जवमनीवर अांवचत करून ठेवणे.] 
 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
*मागील अरुदी करून चालत मागे जाणे 
 

 
 

 
 
*[अरुदी करून मागे चालत जाणे] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

“(ितुरस्त्र)” 
 

 
 

 
 

[प्रत्येक रचनेनांतर बाजूस जाऊन येण्याचे मेय अिव ूकरावे. त्यानांतर ती रचना ज्या जातीत असेल 
त्याच जातीचे तट्टीमेट्टी अिव ूकराव ेव अरुदी घेऊन मागे जाऊन पुढील रचना करावी.] 
 

[णतश्रनडै] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

[णमश्रनडै] 
 

 
 

[खंडनडै] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

[संकीिवनडै] 
 

 
 

 
 

[मागे जाऊन ‘पेरीय अिव’ू करणे.] 
 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[वरील सांपूणव ओळ १ वळे तट्टीमेट्टीत करणे.] 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[अरुदी करून पेरीयअिउ करत वनघून जाणे.] 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग-पंतुरार्णळ ॥ ॥ सुरर्फाक्ता ताळ (णतश्र अट ३, ३, २, २) 
 

णतलाना 
साणहत्य 

 
१ युवीर तो साजवण तुज जववळ येउनी । २ तुजलावग हाांसवी बळें किूनी । 
३ हांसताांवच मग तो तुज दबावव वनरखुनी । ४ सोश तें हास्यसे मानुनी ॥ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 अनुक्रमणिका 

[अविमे] 
 

 
 

(१) मेय अिव ू
 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
[प्रत्येक रचनेनांतर बाजूस जाऊन येण्याचे मेय अिव ूतालाांगाप्रमाणे कराव.े नांतर ती रचना ज्या 

जातीत असेल त्याच जातीचे तट्टीमेट्टी अिव ूकरून एक आवतवन मागे जाऊन पुढील रचना करावी.] 
(२) वतश्र 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

(३) वमश्र 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(४) खांि 
 

 
 

(५) सांकीणव 
 

 
 
मागे जाऊन पेरीय अिव ूकरणे 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

[‘यदुवीर तो साजवण तुजजववळ येउनी तुजलागी हाांसवी, बळें किुनी, हांसताांवच मग तो तुज 
दबावव वनरखुनी सोशतें हास्यसे मानुनी’– नवोढा नावयकेस प्रौढा सखीचे हे उपदेशामृत – सखे! तो यदुवीर 
तुझ्याजवळ येऊन मुद्दामच तुला हसवेल, आवण मग तू हसू लागताच तुझ्याशी पे्रमचेष्टा करील ते सारे तू 
ओठावर हसू ठेऊनच सहन कर!] 

 

 
 
पेरीय अिव ूकरत वनघून जाणे 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग-रीणतगौळा ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २) 
 

अणभनयपद 
साणहत्य 

 
१ प. आवज सोन्याचा वदवस । आवज साथवक या 

जन्मास ॥ 
२ अ. आवज र्फळलें  अमुचें दैंव । देवखलासक 

साांबवशव ॥ 
३  दो बाजूस दोघे लेंक । कार्मतकेय ववनायक 

। 
४  वगेें येकामाघें येक । वांवदतावत इांद्रादीक ॥ 

१ ॥ 
५  आवण िाव्या माांिीवरी । शोभे पाववती 

सुांदरी । 
  शरभेंद्राचा कैवारी । ऐसा ध्यावा वनरांतरी ॥ 

२ ॥ 
 

 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

एक भावुक स्त्री वतच्या देवाचे-साांबवशवाचे-सुांदर रूपिे पाहून अत्यानांदाने हे गीत गात आहे. सुांदरी 
पाववती आवण कार्मतकेय ववनायक याांसह हास्यववनोद करीत बसलेल्या शांकराांना पाहून वतचे मन अपार 
आनांदाने भरून येते-वतला वाटते की वतच्या जीवनाच्या साऱ्या आशाआकाांिा आज पूणव झाल्या आहेत, 
वतच्या आयुष्ट्याचे साथवक झाले आहे. हर्षवद आवगे, आियव, कौतुक, आनांद, धृवत इत्यादी भावभावना यातून 
प्रकट होतात. 

 
[एक आवतवन अविमे करणे.] 

 

 
 

[आज सोन्याचा वदवस उगवला आहे. आज जीवाचे साथवक झाले आहे.] 
 

 
 
[वरील सवव ओळ उलट िाव्या बाजूस करणे.] 
 

 
 
[वरील सवव ओळ उलट िाव्या बाजूस करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[वरील ओळ उलट िावीकिे करणे.] 
 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे व अविमे करणे.] 
 

 
 

आज आमचे दैव र्फळास आले आहे. प्रत्यि शांकराचे दशवन आज घिले आहे. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
 

 
 

[एक आवतवन मागे जाऊन अविमे करणे.] 
 

 
 

शांकराच्या दोन्ही बाजूस त्याचे पुत्र कार्मतकेय आवण ववनायक बसले आहेत. आवण इांद्रासारखे देव 
त्याला वांदन करण्यासाठी एकामागून एक धावत येताहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाऊन अविमे करणे.] 
 

 
 

आवण त्याच्या िाव्या अांकावर तन्वाांगी पाववती शोभनू वदसत आहे, अशा त्या शरभेंद्रावर दया 
करणाऱ्या शांकराचे अखांि ध्यान कराव.े 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
[वायव्य कोपऱ्यात वनघून जाणे.] 



 अनुक्रमणिका 

 

 
  



 अनुक्रमणिका 

राग-शंकराभरि ॥  
 

जणक्कणि 
साणहत्य 

 
१  श्री साांबगौरीवर चांद्रभरू्षा । श्री कां ठशांभो 

नतभक्तपोर्षा । 
२  देवावधदेवा करुणासमुद्रा । देयीं कृपें 

वाांवचत सववभद्रा ॥ 
३  यवललाां यवललाां लाले वो महादेवा ।   लालेयवललाां रे लालेयवललाां स्वावम । 
५  लालेयवललाां येई लालेयवललाां पासह ।    

 

 
 
*हे सवव स्वर श्री. सर्फोजी रवचत मूळ हस्तवलवखतातील आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
*हे सवव स्वर श्री. सर्फोजी रवचत मूळ हस्तवलवखतातील आहेत. 
 

 
 

 

 
वा. वशखर उध्ववमुख िाव्या बाजूस, द. पताक अधस्तल उजव्या बाजूस धरून रांगमांचाच्या वायव्य 

कोपऱ्यातून पुढीलप्रमाणे प्रवशे करणे— 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
याप्रमाणे रांगमांचाच्या मध्यावर येऊन उभे राहणे. 

 * हे सवव स्वर श्री. सर्फोजी रवचत मूळ हस्तवलवखतातील आहेत. 
 

बोल 
 

 
 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

स्र्र 
 

 
 

स्र्रसणहत बोल 
 

 
 

साणहत्य 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

‘श्री साांब, गौरीवर, चांद्रभरू्षा, श्रीकां ठ शांभो, नतभक्तपोर्षा, देवावधदेवा, करुणासमुद्रा, देयीं कृपें 
वाांवचत, सववभद्रा’— हे वशवा, पाववतीपती, मार्थ्यावर चांद्र आवण गळ्यामध्ये ववर्ष धारण करणाऱ्या, शरण 
आलेल्याांचे पालनपोर्षण करणाऱ्या, देवाांच्याही देवा, दयासागरा, शांकरा! हे सवव मांगल करणाऱ्या, माझ्यावर 
कृपा कर आवण माझे इक्च्छत मला दे. 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
(१) 

 
वरील सवव १ वळे चतुश्र ववलां वबत मध्ये करणे. हात वरीलप्रमाणेच. 
 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

स्र्र-४ रे्ळ 
 

 
 

साणहत्य 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

बोल 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

स्र्र 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

चतुश्र तट्टीमेट्टी करत मागे जाणे – हात मागील ओळीप्रमाणे. 
 

 
 

पेरीय अिव ूकरत वनघून जाणे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग-णरणतगौळा ॥ ॥आणदताळ (४, २, २)  
 

गीत 
साणहत्य 

 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

[प्रेंखण, पाववतीहस्त करून रांगमांचावर उभे राहणे व ‘स्वर’ करण्यास सुरुवात करणे.] 
 

 
 

अरुदी 
 

 



 अनुक्रमणिका 

[‘उमामहेश्वरपवरणय’ या वनरूपणातील हे ‘गीत’ आहे. एकदा शांकर थटे्टत पाववतीला ्हणाले –
“अग, तू एवढे पवरश्रम घेऊन मला सजकलेस पण आता लोक तुला ‘वदगांबराची नारी’ ्हणून वहणवतात.” 
तेव्हा पाववती लटक्या रागाने उत्तरली, “आपण वदगांबर असा अथवा वचदांबर! मी सदैव आपलीच राहणार हा 
माझा वनधार आहे.”]तेव्हा असा तो उमेचा दृढ वनिय ऐकून खुर्ष झालेले शांकर हसू लागले, ते प्रत्यि 
िोळ्याांनीच पाहाव.े 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
१ नाट्यशास्त्र [G. O. S.] श्लोक ८४−भजुङ्गत्रावसतम् करण [२४] पहा. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
आवण शांकराचा तो आनांद बघून गांधवव मनोवधेक गीते गात आहेत, आवण स्वतःला ववसरून नाचत 

आहेत, पहा! पहा! प्रत्यि नेत्राांनीच पहा! 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[अरूदी करून पेरीय अिव ूकरत वनघून जाणे.] 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग-णबलहणर॥ ॥आणदताळ (४, २, २)  
 

गीत 
साणहत्य 

 
१  ज्यास तूझ्या बाणाांनी ठाईां ठायी अनेक 

रांध् रे पाविलीं आांगी । 
२  तूझ्या शक्तीतें काय साांगू। 

३  तो तारकासुर सजवकला युद्धामाजी जो 
देवावदकास नाटोपे । 

४  ऐश ेअनेक दैत्य ताां सजवकले। 

५  तूझ्या शक्तीतें काय मी साांगू ।    
 

 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

[आयात, वा. अग्रतल, नटराजहस्त ठेऊन रांगमांचाच्या मध्यावर उभे राहणे व ‘स्वर’ सुरू करणे.] 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

अरुदी 
 

 
 

[आवतवन सांपेपयंत मागे चालत जाणे.] 
 

 
 

[‘कुमारसांभव वनरुपणा’तील हे ‘गीत’ आहे. शांकरपुत्र कार्मतकेयाच्या शौयाचे वणवन त्यात आहे –
तुझ्या अमोघ व अचुक बाणानी शत्रचु्या अांगाची चाळण होते. तुझ्या असीम शौयाचे वणवन मी ते काय 
करणार?] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

[जो कुठच्याच देवावदकाांना शरण आला नाही त्या बलाढ्य तारकासूराला तू सजकून घेतलेस, 
असेच अनेक दैत्य तू ठार केलेस! तुझ्या शक्तीचे वणवन मी काय करणार?] 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
तिीमेिी 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[तट्टीमेट्टीत सवव हात मागीलप्रमाणेच करणे.] 
अरूदी करून पेरीय अिव ूकरत वनघून जाणे. 
  



 अनुक्रमणिका 

श्री राग ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २)  
 

प्रबंध 
साणहत्य 

 
१  आवण हवरशी बलउवन मजला तवर गमे 

पळ एकयुग । 
२  पवर न रुचे शयनावदक । 

३  अता मज गमे रावत कशी हवरववण ग ।    
 

 
 
[आयात : वत्रपातकौ – वा. िोक्यावर द. छातीशी, असे उभे राहून ‘बोला’ ना सुरूवात करणे.] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
[मागे जाऊन ‘स्वर’ करणे.] 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[ववरहोत्कां वठता नावयका सखीला ववनवीत आहे–तू आत्ताच्या आत्ता जाऊन हवरला – माझ्या 

स्वामीला – बोलावनू आण. मला एक एक िण युगाप्रमाणे वाटत आहे. झोप, आराम इत्यादी कशातच माझे 
मन रमत नाही. हवरवशवाय ही रात्र मला असह्य होते ग! तू लवकर त्याला बोलावनू आण.] 

 

 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तिीमेिी 
 

 
 
अरुदी करून वनघून जाणे. 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग –यदुकुलकांबोदी ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २)  
 

प्रबंध 
साणहत्य 

 
१  सांध्याकाळी हीं पे्रमळ होउनी मग मांद 

हासत 
२  महा अनांदानें ताांिव चतुरपणें करीते । 

 
 

 
 

[पाववतीहस्त, प्रेंखण करून रगमांचाच्या मध्यभागी उभे राहाणे व ‘स्वर’ करण्यास सुरुवात करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

अरुदी 
 

 
 

[‘सांध्याकाळीहीं पे्रमळ होउनी मग मांद हासत महा अनांदानें ताांिव चतुरपणें करीते’– हे 
पाववतीदेवीचे वणवन आहे−सांध्याकाळच्या वळेी वशवाच्या पे्रममय आठवणीने वतच्या ओठाांवर हासू रु्फलते आवण 
मग ती अत्यानांदाने त्याचे आविते सांध्या ताांिव नृत्य नाचू लागते] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[वरील दोन्ही ओळी चतुश्र तट्टीमेट्टीत करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
अरुदी करून पेवरय अिव ूकरत वनघून जाणे 

 

  



 अनुक्रमणिका 

राग –यदुकुलकांबोदी ॥ ॥ आणदताळ (४, २, २)  
 

णत्रपुट 
साणहत्य 

 
१  जोिुवन कर मग वांदुवन सांध्येला ते रातीं २  कवरते अवनवमर्ष जागरण । 

 

 
 

 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

स्र्रसणहत बोल 
(प्रथम पुट) 

 

 
 

अरुदी 
 

 
 

अरुदी करून मागे जाणे 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

स्र्रसणहत बोल 
 

(णद्वतीय पुट) 
 

 
 
अरुदी करणे 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

[तृतीय पुट] 
 

 
 
‘जोिुवन कर मग वांदुवन सांध्येला ते रातीं कवरते अवनवमर्ष जागरण’– हेपाववतीचे वणवन आहे–सारा 

वदवस श्रीशांकराच्या ध्यान साधनेत गेला. सांध्याकाळ टळू लागली. वितीजावर सांध्याराणीचे आरक्त 
मुखावलोकन करून तपाने तेजःपुज झालेल्या पाववतीने आता दोन्ही हात जोिले आहेत व िोळ्याांची 
पापणीसुद्धा ढळू न देता त्या वशवप्रभचेू भजन करीत जागरण आरांवभले आहे. 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

सांपूणव ओळ चतुश्र तट्टीमेट्टीत करणे. 
 

स्र्रसणहत बोल 
 

 
 
[अरुदी करुन मागे जािे.] 
 

  



 अनुक्रमणिका 

महादेर्ािे आगमन सखीने पार्वतीस पणरहासपूर्वक जािते करण्यािी कस्लपतकथा 
 
राग –भरैवव ॥ ॥ आवदताळ (४, २, २)  

 
श्लोकर्िव 
साणहत्य 

 
१  ज्याचें वशरी ववलसते नव इांदुरेखा । २  जो सववदाां सुखववतो वनज भक्तलोकाां। 
३  ज्यानें पयोक्ब्ध वदधला उपमन्यु बाळा । ४  तो साांब येउवन तुझ्या सुखवी मनाला ॥ १ ॥ 

 

 
 
[एक आवतवन अविमे करणे.] 
 

 
 

[ज्याच्या मस्तकावर चतुथीची रेखीव चांद्रकोर शोभत आहे– (असा तो वशव)] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे.] 

 

 
 
[जो नेहमी आपल्या भक्तगणाांना सुख देतो – असा तो वशव] 

 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे.] 
 

 
[ज्याने भक्त उपमन्युला प्रत्यि दुधाचा समुद्र देऊ केला (असा तो वशव)] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
[एक आवतवन मागे जाणे.] 

 
 

[असा तो साऱ्यावर कृपादृष्टी ठेवणारा साांबवशव येऊन तुला प्रसन्न करीत आहे बघ!] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

अरुदी 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

सखीने नायकीस बुणिर्ाद सांगण्यािी कस्लपतकथा 
 
राग – पंतुर्राणळ॥ ॥सुरर्फाक्ता ताळ (णतश्र अट ३, ३, २, २)  

 
श्लोकर्िव 

साणहत्य 
 

१  वकते्तक नारी ठकल्या खटाळा २  त्या साांगतीला भलत्याची बोला। 
३  तें ऐवकल्याां कीं श्रम होय शसेख ४  या बोलण्याची मवन याद राखी॥ 

 

 

 
नवोढा नावयकेला धिे देणारी प्रौढा सखी येथे एक महत्त्वाचे वहतगुज वतला साांगत आहे.–“हे बघ! 

सये! –‘वकते्तक नारी ठकल्या खटाळा’– तुझ्या या खट्याळा नवऱ्यावर आतापयंत अनेक स्त्रीया भाळल्या 
आहेत. आता हा काही त्याचा दोर्ष नव्हे पण –‘त्या साांगतीला भलत्यावच बोला’– तुझ्यावर जळणाऱ्या त्या 
तुला त्याच्याबद्दल भलत्यासलत्या कागाळ्या साांगतील, त्या तू मुळीसुद्धा ऐकून घेऊ नकोस कारण−‘तें 
ऐवकल्याां कीं श्रम होय शसेख’– ते ऐकून शवेटी तुला दुःखच सहन करावे लागेल.–‘या बोलण्याची मवन 
याद राखी’– माझे हे बोलणे नीट लिात ठेऊन दे, बरां !” 
 
[एक आवतवन अविमे करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
[एक आवतवन मागे करणे.] 
 

 
 
[एक आवतवन मागे करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
[एक आवतवन मागे करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 

[एक आवतवन मागे करणे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अरुदी 

 
[चालत वनघून जाणे] 

 

  



 अनुक्रमणिका 

॥आणदताळ (४, २, २)  
 

श्री राम कउत्त ं[मूळ हस्तवलवखतामध्ये या प्रकारासाठी रागाचा उल्लेख नाही.] 
 

साणहत्य 
 

१  श्री रघुवीरा । मदनसुांदरा । २  ववश्वमांवदरा । ववगतववकारा। 
३  जगदुत्धारा ववववध ववहारा । करी मज 

धीरा तव पसद थारा । 
४  ममतावारा । नलवव उदारा । 

५  ववनयाभरणा । नतजनशरणा । ६  भवभयहरणा । सुरनरभरणा । 
७  सीतारमणा । मजववर करुणा । ८  तुजववण कवणा येइल आताां । साांग अनांता 

वनजसुखभवरता ॥ 
 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

  



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

णनगुवि स्र्ानुभर् प्रणतपादनपूर्वक सगुिोपर उपदेश 
 

राग - नीलांबरी ॥खण्डअट (५, ५, २, २)  
 

श्री णशर्कउत्त ं
साणहत्य 

 
१  साांगूां याववर मी तुजला वकवत । या 

वचनाशी दृढ धवर वचत्तीं ॥ 
२  याववर सोिुवन भेदभावना । लवकवर भज तूां 

गौरीरमणा ॥ 
३  नतजन पालक शांकर भोळा । पाव ेझवण 

जो शरभेंद्राला ॥ 
४  सकळ सौख्य तो देवयल तुजला ॥ 

 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

(मी तुला साांवगतलेलें  सारे काही नीट लिात ठेव.) 
 

 
 

(तेव्हाां आताां मनातील सारे सकतु काढून टाकून तूां ताबितोब त्या पाववतीपती शांकराचे ध्यान सुरू 
कर.) 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

चतुश्र तट्टूमेट्टू 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

(शरण जाणाऱ्याांचे रिण, पालन करणारा भोळा शांकर जो शरभेंद्रावर देखील प्रसन्न आहे असा तो ---) 
 

(ितुश्र तिूमेिू) 
 

 
 

 
 

(असा तो वशव तुला सारे सुख देईल.) 



 अनुक्रमणिका 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग –श्री ॥ ॥आणदताळ (४, २, २)  
 

श्री गिपती कउत्त ं
साणहत्य 

 
१  वनवशवदवन मानव गणपवत पदयुग भज 

भज तरवश भवाांबुवध । 
२  सर्फळ मनोरथ घिवशल झिकवर । 

वनजसुख पाववश । 
३  गजमुख मुख्य हें दैवत जाण ॥    

 

 
 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

राग –यदुकुलंकाबंोदी॥ ॥ आणदताळ (४, २, २)  
 

मंगळे 
 

साणहत्य 
 

१  प. वशव भव तव शुभ मांगळे । अ. 
वशवतकां ठा तुज वनत्य मांगळें  ॥ 

२  करुणेच्या सागरा । 

३  कपूवरसम गौरा । ४  शरभेंद्रावश आधारा । मांगळें ॥ १ ॥ 
 

  



 अनुक्रमणिका 

संदभव गं्रथांिी यादी 

 

अणभनयदपविम्  भरतािवर् 

 

णत्रस्थळी याते्रच्या लार्ण्या  भोसलेर्ंश िणरत्र 

देर्ेंद्र कोरर्ंजी  सरर्फें द्र रै्द्य रत्नार्ळी 

नाट्याशास्त्र भरतमुनी  संगीत रत्नाकर 

नाट्यशास्त्रसंग्रह भाग २  लोकगीत 

पौनैय्या मणिमालै (तामीऴ)  कौर्व्यािे साणहत्यािे णजनस् 

प्रतापणसम्हेद्र णर्जयप्रबंध  नाट्यप्रबंध 

भरतकोर्   

 
 


