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गं्रथकाराविषयी 
 
डॉ. चैतन्य देव याांचा जन्म बांगळूर येथे १९२२ साली झाला. तयाांचे शिक्षण मद्रासचे नॅिनल शथऑसॉशिकल 
स्कूल, आांध्र प्रदेिातील ऋशि व्हॅली पाठिाला, मद्रास शवद्यापीठ, बनारस हहदु शवद्यापीठ व पुणे शवद्यापीठ 
या शिक्षण सांस्थाांमध्ये झाले. पुणे शवद्यापीठाने ध्वनीच्या मानसिास्त्रावरील तयाांच्या प्रबांधाला डॉक्टरेट पदवी 
शदली. 
 
डॉ. देव १९४२साली ‘छोडो भारत’ चळवळीत पडले. तयामुळे काही काळ तयाांचे शिक्षण बांद पडले होते. 
तयाच काळात तयाांचे लक्ष सांगीताकडे वळले. तयाांनी िाांशतशनकेतनमध्ये रवींद्र सांगीतावर धडे घेतले. िास्त्रीय 
सांगीताचे तयाांचे शिक्षण पां. शवनायकराव पटवधधन, पां. केिवबुवा इांगळे व उस्ताद अमान अली खान या 
गुरुवयांकडे झाले. कनाटक सांगीत पद्धतीचाही तयाांचा व्यासांग आहे. 
 
डॉ. देवाांचे सांिोधन कायध मुख्यतः सांगीताच्या व वाणीच्या ध्वशन-मानसिास्त्रासांबांधी आहे. या के्षत्रात तयाांनी 
अनेक नवीन शवचार पुढे माांडले आहेत व तयाांना आांतरराष्ट्रीय मान्यता लाभली आहे. वाणीच्या ध्वशन-
मानसिास्त्रावरील तयाांचा प्रबांध बर्ललन शवद्यापीठाने प्रकाशित केला. अशखल भारतीय गाांधवध महाशवद्यालयाने 
प्रथमच सांगीताचायध ही पदवी देऊन तयाांच्या कायाचा गवरव केला. सांगीताची सतकतके, वादे्य व लोकवाांशिक 
सांगीत या के्षत्राांतही डॉ. देवाांनी अनेक नवे शवचार माांडले आहेत. 
 
सांगीताच्या शवििे अभ्यासासाठी डॉ. देव युगोस्लाव्व्हया, रशिया व पशिम जमधनी या देिाांना भेट देऊन आले 
आहेत. 
 
डॉ. देव सध्या शदल्लीस भारत सरकारच्या सांगीत नाटक अकादमीमध्ये सांगीत शवभागाचे प्रमुख आहेत. 
 
डॉ. देवाांचे पुढील इांग्रजी ग्रांथ प्रशसद्ध झाले आहेत : तंबोऱ्याचे ध्िविरूप (Tonal Structure of Tambura), 
संगीत ि िाणी याचें ध्िवि-मािसशास्त्र (Psychoacoustics of Music and Speech), भारतीय संगीताचा 
पवरचय (Introduction to Indian Music) आशण भारतीय संगीत (Indian Music). 
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(१) वणेू : शवश्वनाथ मांशदर, खजुराहो, ११ व ेितक 
(२) सरस्वती वीणा : सुांदरबन (बांगाल), ११ व ेितक 
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वििेदि 
 

मराठी भािेला आशण साशहतयाला आधुशनक ज्ञानशवज्ञानाच्या व आधुशनक साांस्कृशतक मूलयाांच्या 
आशवष्ट्काराचे सामर्थयध प्रातकत व्हावे; आधुशनक िासे्त्र, ज्ञानशवज्ञाने, तांत्र आशण अशभयाांशत्रकी, तयाचप्रमाणे 
भारतीय प्राचीन सांस्कृती, इशतहास, कला इतयादी शवियाांत मराठी भािेला शवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान 
करण्याचे सामर्थयध प्रातकत व्हाव;े शवशवध शवद्या व कलाांशवियक उतकृष्ट ग्रांथाांची शनर्लमती करून मराठी भािेला 
जागशतक उच्च स्थान शमळवनू द्याव;े या उदे्दिाने महाराष्ट्र राज्य साशहतय-सांस्कृशत मांडळाने बहुशवध 
वाङ मयीन कायधक्रम आखला असून तो व्यवव्स्थतपणे कायधवाहीत आणण्याकशरता शवश्वकोि सशमती, 
इशतहास सशमती, भािाांतर सशमती, शवज्ञान सशमती, मराठी वाङ मयकोि सशमती, मराठी महाकोि सशमती, 
लशलतकला सशमती, प्रकािन सशमती आदी सशमतया स्थापन केलया आहेत. 
 

२. लशलतकला सशमतीच्या कायधक्रमात, मांडळाच्या बहुशवध वाङ मयीन कायधक्रमास अशधक 
सांस्कृशतप्रवण करण्यासाठी लशलतकलाशवियक नाट्य, नृतय, वाद्य, शचत्र, मूती व गायन या शवियाांचे 
सांिोधन, शववरण व इशतहास याांचा अांतभाव आहे. या कायधक्रमात कला व कलासांबद्ध शवियाांवर मलूभतू 
सांिोधन करून शलशहलेले ग्रांथ, सांगीत व सांगीतिास्त्र, नाटक व नाट्यिास्त्र, नृतय व शिलप इतयादींवरील 
प्रमाणभतू जुन्या ग्रांथाांची भािाांतरे, शवशवध कलाांचा इशतहास, कलाकाराांची चशरते्र इतयादी वाङ मयाच्या 
प्रकािनाबरोबरच सांस्कृत व मराठीतर अन्य भारतीय भािाांतील तसेच पशिमी व अन्य परदेिी भािाांतील 
लशलतकलाशवियक अशभजात वाङ मय मराठीत भािाांतशरत करून प्रकाशित करण्याचा कायधक्रम अांतभूधत 
आहे. या कलाांचा वाङ मयाच्या द्वारे मराठी वाचकाांस सांके्षपाने व शवस्ताराने पशरचय करून देणे हा मांडळाचा 
महत्त्वाचा उदे्दि आहे. 
 

३. या योजनेखाली मांडळाने कै. के. नारायण काळे याांनी अनुवाशदत केलेले स्ताशनस्लाव स्कीचे 
‘अशभनय साधना’, श्री. श्री. ह. देिपाांडे याांनी अनुवाशदत केलेले कोपलँडचे ‘सांगीत व कलपकता’, कै. डॉ. 
श्री. ना. रातांजनकर याांनी शलशहलेले ‘पां. शवष्ट्णु नारायण भातखांडे’, प्रा. र. पां. कां गले अनुवाशदत ‘रस-भाव-
शवचार’ व ‘दिरूपक शवधान’ (भरतनाट्यिास्त्र–रसशसद्धान्तशवियक अध्याय ६ व ७ आशण 
नाट्यिास्त्रशवियक अध्याय १८ व १९ ची भािाांतरे), श्री. श्री. ह. देिपाांडे अनुवाशदत ‘महाराष्ट्राचे 
सांगीतातील कायध’, श्री. बा. गां. आचरेकर शलशखत ‘भारतीय सांगीत व सांगीतिास्त्र’, डॉ. गो. के. भट 
अनुवाशदत शविाखदत्ताचे ‘मुद्राराक्षस’ व डॉ. िां. अ. टेंकि े शलशखत ‘रागवगीकरण’ ही पसु्तके प्रकाशित 
केली आहेत. भरतमुनींचे नाट्यिास्त्र (सांगीतशवियक अध्याय २८), िार्ङ्ध देवाचे ‘सांगीतरतनाकर’, 
नांशदकेश्वराचे ‘अशभनयदपधण’, भामहाचे‘काव्यालां कार’, आनांदवधधनाचे ‘ध्वन्यालोक’, दण्डीचे ‘काव्यादिध’, 
कशव हालाची ‘गाथासतकतिती’, कशव शबहारीची ‘सतसई’, जयदेव कवीचे ‘गीतगोशवन्दम्’, 
स्ताशनस्लाव स्कीचे ‘Building a Character’, स्रशॅवन्स्कीचे ‘Poetics of Music’, भरत के. अय्यर याांचे 
‘Kathakali’, इतयादी ग्रांथाांची भािाांतरे मांडळाच्या वतीने क्रमाने प्रकाशित व्हावयाची आहेत. याशिवाय, श्री. 
पावधतीकुमार सांपाशदत ‘तांजावरची नृतयसाधना’, डॉ. भा. कृ. आपटे सांपाशदत ‘Maratha wall Paintings’, 
डॉ. सव. श्यामला बनारसे शलशखत ‘साांगीशतक मानसिास्त्राची मलूतत्त्व’े, डॉ. श्री. व्यां. गोखले याांचे 
‘हहदुस्थानी सांगीतातील लय आशण ताल शवचार’ इतयादी ग्रांथही लवकरच मांडळाच्या वतीने प्रकाशित 
होणार आहेत. 
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४. मांडळाने स्वतः प्रकाशित केलेलया व करावयाच्या लशलतकलाशवियक ग्रांथाांखेरीज तज्ज्ञ लेखक 
व कलाकार आशण कलासांस्था याांना कलाशवियक सांिोधनासाठी व प्रकािनासाठी अनुदानेही मांडळाने 
शदली आहेत. श्री. ह. शव. दातये याांची ‘गायनी कळा’, श्री. शनशखल घोि याांचे ‘रागतालाची मलूतत्त्व े व 
अशभनव स्वरलेखन पद्धती’ (इांग्रजीत व मराठीत), प्रा. अिोक दा. रानडे याांचे ‘सांगीताचे सौंदयधिास्त्र’, पां. 
बाळकृष्ट्ण कशपलेश्वरी याांचे ‘श्रुशतस्वरदिधन’ व ‘स्वरप्रकाि’, डॉ. ना. ग. जोिी याांचे ‘मराठी छांदोरचनेचा 
शवकास’, श्री. बा. र. देवधर याांनी शलशहलेले ‘कै. शवष्ट्णु शदगांबर पलुस्कर याांचे चशरत्र’ व ‘थोर सांगीतकार’ 
इतयादी ग्रांथाांच्या प्रकािनाकशरता मांडळाने सुयोग्य अनुदाने शदली आहेत. गाांधवध महाशवद्यालयाच्या ‘सांगीत 
कलाशवहार’ या माशसकालाही गेली अनेक वि ेमांडळाचे अनुदान शदले जात आहे. 

 
५. सांगीतशवियातील सांिोधनाच्या सांदभात, रुपारेल महाशवद्यालय, मुांबई, येथील भवशतकी 

शवभागामध्ये मांडळाच्या अनुदानाने सांगीत-ध्वशन-शवज्ञानाचे मवशलक सांिोधन झाले आहे. तयामधून 
व्यावहाशरक उपयोगाच्या ष्ष्टीने लक्षणीय अिी माशहती वा वाद्य शमळू न िकलयामुळे ते कायध आता स्थशगत 
केले आहे. तानसेन म्युशझक ॲकेडेमी, मुांबई, या सांस्थेला स्वयांचशलत ‘सूरमांडल’ तयार करण्यासही 
मांडळाने अनुदान शदले आहे. श्री. बा. दा. मोशहते, साांगली, याांना ४८ श्रतुींवर आधारलेलया सतकतकाची 
बाजाची पेटी तयार करण्यासाठीही अनुदान शदले आहे. डॉ. ह. शव. मोडक, वस्तुिास्त्र शवभाग, वाशडया 
महाशवद्यालय, पुणे, याांना दशक्षण भारतातील देवळाांतील स्तांभाांमधून शनघणाऱ्या सांगीत सुराांच्या 
सांिोधनाकशरताही अनुदान शदले असून तयाांची ध्वशनमुशद्रते तयार झाली आहेत. दण्डतारारशहत तांबोरा 
तयार करण्याचा प्रयतन कै. डॉ. श्री. ब. हनभोरकर, अमरावती, याांनी काही वि े केला. तयाकशरताही 
मांडळाने अनुदान शदले होते. एकां दरीत सांिोधनाच्या प्रयतनाांतून प्रायोशगक उपयुक्ततेच्या ष्ष्टीने लक्षणीय 
यि प्रातकत झालेले नाही हे येथे नमूद केले पाशहजे. परांतु सांिोधनाचे प्रयतन सतत चालले पाशहजेत व 
तयाकशरता उते्तजनही शदले पाशहजे म्हणून मांडळ सतत प्रयतनिील आहे. जे. शग्रशिसया इांग्रज सांिोधक 
कलावते्त्याने अहजठा येथीलशचत्राांचा सांग्रह काही विांपूवी प्रशसद्ध केला. अहजठा येथील शचत्रकला ही 
भारतातील प्राचीन शचत्रकलेचा एक वैभविाली भाग आहे. या शचत्रसांग्रहाचे पुनमुधद्रण करून ते प्रकाशित 
करण्याची कायधवाहीदेखील मांडळातिे चालू आहे. 

 
६.डॉ. बी. चतैन्य देव, सहायक सशचव (सांगीत), सांगीत नाटक अकादमी, नवी शदल्ली, याांनी 

मांडळाच्या शवनांतीवरून ‘Musical Instruments of India’ या ग्रांथाची इांग्रजी मुद्रणप्रत सांपादून शदली. तयाचे 
मराठीकरण श्री. मा. कृ. पारधी, नवी शदल्ली, याांनी केले असून तो अनुवाद ‘भारतीय वादे्य’ या िीिधकाने 
प्रकाशित करण्यास मांडळास आनांद होत आहे. भारतीय वाद्याांवर सवांगीण माशहतीपूणध अिा या ग्रांथाच्या 
प्रकािनाने सांगीतशवियक वाङ मयात एक महत्त्वाची भर पडेल असा शवश्वास वाटतो. 
 
वाई लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

वैिाख १०, िके १८९७ अध्यक्ष 
४ जून १९७५ महाराष्ट्र राज्य साशहतय-सांस्कृशत मांडळ 
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प्रस्तावना 
 

सदरील ग्रांथ साशहतय-सांस्कृशत मांडळासाठी डॉ. देव याांच्याकडून, तयाांना मराठी भािा पुरेिी येत 
नसलयाने, इांग्रजीमध्ये शलहवनू घेतला होता.तयाचा मराठी अनुवाद श्री. मा. कृ. पारधी याांजकडून 
मांडळानेच करवनू घेतलेला आहे. 

 
‘भारतीय वादे्य’ हा शविय मराठीतच नव्हे तर इांग्रजी आशण अन्य प्रादेशिक भािाांमध्येही पद्धतिीर 

अभ्यासला गेलेला नाही. नुकताच महाराष्ट्र शवद्यापीठ ग्रांथशनर्लमती मांडळाने याच शवियावर डॉ. तारळेकर 
याांचा ‘भारतीय वाद्याांचा इशतहास’ हा ग्रांथ प्रशसद्ध केलेला आहे. पण तो पाठ्यपुस्तक या स्वरूपाचा 
असलयामुळे शनरशनराळ्या शवद्यापीठाांतील अभ्यासक्रम आशण शवद्यार्थयांच्या गरजा याच्या अनुरोधाने शलशहला 
जाणे स्वाभाशवक होते. 

 
डॉ. देव याांचा प्रस्तुत ग्रांथ अशतिय सखोल आशण माशहतीपूणध असून तयात आशदवासी, ग्रामवासी 

आशण शवदग्ध अिा तीनही प्रकारच्या वाद्याांचा सवांगीण अभ्यास झालेला आहे. तयासाठी सांगीतिास्त्रावरील 
ग्रांथ, इतर साशहतय, शिलपे व शचते्र आशण लोकपरांपरा या सवांतून देिाच्या कानाकोपऱ्याांतून शमळालेली 
माशहती ग्रशथत झालेली आहे. 

 
भारतीय वाद्याांचे तपिीलवार वगीकरण आतापयंत झालेले नव्हते, ते या ग्रांथाने झाले आहे. भरत 

नाट्यिास्त्रात जे वगीकरण आहे तयाहून अशधक चाांगले वगीकरण अन्य देिाांतही झालेले नाही. तयाचाच 
आधार घेऊन, उपलब्ध असलेलया सवध वाद्याांचे सवकंि वगीकरण करण्याचा हा बहुधा प्रथमच प्रयतन 
असावा. 

 
‘धन’, ‘अवनद्ध’, ‘सुशिर’ व ‘तत’ अिा चार प्रकारच्या वाद्याांना या ग्रांथात क्रमवार एकेक प्रकरण 

शदलेले असून प्रतयेक प्रकरणात आरांभी प्रास्ताशवक माशहती, वगीकरणाचा तक्ता व नांतर वगेवगेळ्या 
जातींच्या वाद्याांचे तपिीलवार वणधन शदले आहे. पसु्तकात तया तया वाद्याांची शचते्र घालण्यात आलेली 
असलयामुळे ग्रांथाच्या उपयुक्ततेत िारच भर पडली आहे. 

 
प्रतयेक प्रकारच्या वाद्याबद्दल काही शवचारप्रक्षोभक समस्या उभ्या राहतात. उदाहरणाथध, धनुवीणेने 

भारतीय सांगीताला आकार देण्यात शकतपत हातभार लावला? दांडवीणेला पडदे केव्हा लावले गेले? 
आधारस्वर अव्स्ततवात येण्यास कारणे कोणती झाली? इतयादी अनेक प्रश्न सांगीताच्या ष्ष्टीने उपव्स्थत 
होतात. अिा अनेक प्रश्नाांचा ऊहापोह या ग्रांथात सहजासहजी झालेला असलयामुळे सांगीताच्या इशतहासात 
एक मोलाची भर पडली आहे. ‘साांस्कृशतक धागेदोरे’, ‘सांगीताचा शवकास’ आशण ‘वाद्याांचे वगीकरण’ ही 
प्रकरणे या ष्ष्टीने िार महत्त्वाची आहेत. 

 
एकूण हा ग्रांथ म्हणजे भारतीय वाद्याांवर सवांगीण माशहती गोळा करून, तयाांचे तपिीलवार 

वगीकरण करण्याचा आशण देिातील शभन्न शभन्न लोकसमाजाांच्या हालचालींिी नाते जोडून एक शचशकतसक 
इशतहास तयार करण्याचा प्रयतन आहे. साशहतय-सांस्कृशत मांडळाने हा ग्रांथ प्रशसद्ध करून सांगीतशवियक 
वाङ मयात एक महत्त्वाची भर घातली आहे. 
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हा ग्रांथ शलशहलयाबद्दल डॉ. देव याांचे आशण साशहतय-सांस्कृशत मांडळाने तो प्रशसद्ध केलयाबद्दल 
मांडळाचे मी मनःपूवधक अशभनांदन करतो व ग्रांथाला सुयि हचशततो. 
 
१० एशप्रल १९७५ 

िामि हवर देशपाडें ५८ बी, वाळकेश्वर रोड 
मुांबई ४०० ००६ 
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भूणमका 
 

अठराव्या ितकाच्या उत्तराधात भारतीय शवद्याांचा अभ्यास सुरू झालयापासून भारतीय 
सांगीतिास्त्रावर शवचार होत आहे. आतापयंत बरेच सांिोधन झाले आहे. बरीच हस्तशलशखते सापडली आहेत 
व तयाांच्या सांिोशधत आवृत्त्या प्रशसद्ध झालेलया आहेत. भारतीय सांगीताच्या इशतहासातील शनरशनराळे टतकपे 
तयातून शदसतात व तयाांना एका सूत्रात गोवण्याची आवश्यकता भासू लागते. 

 
हे काम सोपे नसले तरी तयात प्रगती होत आहे. परांतु भारतीय सांस्कृती इतकी प्राचीन आहे, शतची 

भमूी इतकी शविाल आहे आशण शतच्यात वगेवगेळ्या लोकवांिाांची इतकी सरशमसळ आहे की तयातून सुसूत्र 
शचत्र उभे करणे िार कठीण होऊन बसले आहे. बहुतेक सांगीतिास्त्रज्ञ केवळ ग्रांथाांचाच आधार घेत 
असलयामुळे हे काम आणखी अडचणीचे झाले आहे. कोणतयाही सांस्कृतीचे मूळ जे लोकसमाज तयाचा 
शवचार िारसा कोणी केलेला नाही. 

 
सांगीत वाद्याांचा पद्धतिीर शवचार अजून झालेला नाही. काही मयाशदत स्वरूपाच्या अभ्यासाची 

पुस्तके व िुटकळ लेख एवढेच साशहतय या बाबतीत आज उपलब्ध आहे. म्हणून, वगेवगेळ्या के्षत्राांत 
शमळणारी साधनसामग्री एकत्र करून, वाद्याांचा सवांगीण अभ्यास करण्याचा हा एक प्रयतन आहे. 
आशदवासी, जानपद व शवदग्ध अिा शतन्ही प्रकारच्या वाद्याांचा येथे शवचार केलेला आहे. तयासाठी 
सांगीतिास्त्रावरील ग्रांथ, इतर साशहतय, शिलपे व शचते्र आशण लोकपरांपरा या सवांतून देिाच्या 
कानाकोपऱ्याांतून शमळाली तेवढी माशहती उपयोगात आणली आहे. 

 
भारतीय सांस्कृतीचा शवचार करताना सामान्यतः एक चूक होते. ती म्हणजे भारतीय समाज 

एकमूलोद भव समजला जातो. ग्रांथाांवर शवसांबणारे शवद्वान ही चूक करतात. वगेवगेळ्या वांिाांच्या लोकाांनी ही 
सांस्कृती घडवण्यास हातभार लावला आहे ही गोष्ट ते शवसरतात. खरे म्हणजे भारतात आलेलया शभन्न शभन्न 
लोक-सांस्कृतींचा शवचार केला पाशहजे व वगेवगेळ्या आशदवासी जमातींच्या परांपरा व जीवनसरणी तपासून 
पाशहली पाशहजे. म्हणजे देिाचा अशलशखत इशतहास पाशहला पाशहजे. शलशखत इशतहास हा केवळ घटनाांचा 
वृत्ताांत आहे. या पुस्तकाच्या पशहलया दोन प्रकरणाांत हा शवचार केला आहे. 

 
सांगीताच्या के्षत्रात अनेक प्रश्न उभे राहतात. तयाांची उत्तरे अजून िोधायची आहेत. असा एक प्रश्न 

म्हणजे, सांगीत वाद्य म्हणजे काय? तयावर शवचार करू लागता लक्षात येते की प्रारांशभक अवस्थेत 
सांगीताचीही व्याख्या करणे कठीण होते. तयामुळे वादे्यसुद्धा आशदम असाांगीशतक स्वरूपात होती. अग्नी 
पेटवण्याची उपकरणे, शिकारीचे धनुष्ट्य, जनावरे पकडण्याचे िासे, मडकी, पातेली, वगैरेंचा वादे्य म्हणनू 
उपयोग होत होता. परांतु तयाांची शनर्लमती वाजवण्याच्या हेतूने मात्र झालेली नव्हती. 

 
वाद्याांचा इशतहास पाहू जाता सवांत प्रथम गोंधळ उडतो तो नावाांचा. शकतयेकदा एखादे नाव तया 

जातीच्या सवध वाद्याांना अनुलक्षून वापरले जाते. उदाहरणाथध मद्दलम् हे नाव सवध अवनद्ध वाद्याांना लावतात. 
मध्य भारतातील मादल आशण दशक्षण भारतातील मृदांग ्ा दोहोंना मद्दलम् हेच नाव शदले जाते. मृदांग हा 
िब्दसुद्धा दशक्षण भारतातील मृदांग, उत्तरेतील पखवाज आशण आसाम बांगालातील खोल या शतहींचा 
शनदिधक आहे. भेरी भारतात तालवाद्य हकवा तुतारी आहे पणइांडोनेशियात ती घांटा होते. वादे्य आशण तयाांची 
नाव ेएका शठकाणाहून दुसरीकडे एकत्र जातात हकवा एकमेकाांची साथ सोडून एकटीच जातात. 
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शिलपकृती, लेणी, शचते्र वगैरे ष्श्य साधनाांतूनही वाद्याांशवियी पुरावा शमळतो. इशतहासपूवध गुहा व 

हसधु सांस्कृतीपासून अिी साधने शवपलु शमळतात. पण ती शकतपत शवश्वसनीय आहेत याशवियी िांका आहे. 
तयाांत आढळणाऱ्या वाद्याांच्या प्रशतमा तया तया काळातील वाद्याांच्याच आहेत हे किावरून? तया ततकालीन 
असलया तरी तया हुबेहूब आहेत. कलावांताच्या कलपनेने तयाांत काही िेरिार केला नाही, याची खात्री देता 
येत नाही. वाद्यशवदे्यचा इशतहास रचण्यासाठी तयाांच्यावरून काही अनुमाने काढता येतात इतकाच तयाांचा 
उपयोग. 

 
भारतीय वाद्याांचे तपिीलवार वगीकरण अजून झालेले नाही. भरताच्या नाट्यिास्त्रात एक 

वगीकरण आहे. तयाहून अशधक चाांगले वगीकरण नांतर झाले नाही. पशिमेत हॉनधबोस्टेल-साख्स याांनी जी 
वगीकरणाची पद्धत अवलां शबली आहे ती पाशिमातय सांगीतशवदे्यत सवांत चाांगली समजली जाते व ती 
भारतीय प्राचीन म्हणजे भरतप्रणीत पद्धतीिी जुळणारी आहे. याहून बारकाईने वगीकरण होणे आवश्यक 
आहे. सांगीत नाटक अकादमीने जी लोकवाद्याांची सूची प्रशसद्ध केली तीत असा प्रयतन केला होता. पण तो 
िक्त लोकवाद्याांपुरताच होता. तबला वगैरे शवदग्ध सांगीताची वादे्य तयाांत घेतली नव्हती. उपलब्ध 
असलेलया सवध वाद्याांचे सवकंि वगीकरण करण्याचा प्रयतन बहुधा प्रथमच या पुस्तकात केला आहे. 

 
भरतमुनीच्या वगीकरणानुसार, घन, अवनद्ध, सुशिर व तत अिा चार प्रकारच्या वाद्याांना क्रमवार 

एक एक प्रकरण शदले आहे. प्रतयेक प्रकरणात आरांभी प्रास्ताशवक माशहती, वगीकरणाचा तक्ता, व नांतर 
वगेवगेळ्या जातींच्या वाद्याांचे तपिीलवार वणधन शदले आहे. प्रतयेक प्रकारच्या वाद्याांबद्दल काही 
शवचारप्रक्षोभक समस्या उभ्या राहतात. उदाहरणाथध, धनुवीणेने भारतीय सांगीताला आकार देण्यास 
शकतपत हातभार लावला? ही वीणा नष्ट का झाली? दांडवीणा केव्हा अव्स्ततवात आली व शतला स्वराांचे 
पडदे केव्हा लावले गेले? आधारस्वर अव्स्ततवात येण्यास मानसिास्त्रीय कारणे कोणती? तयाचा 
मेलपद्धतीिी व स्वरसतकतकािी सांबांध काय? हे प्रश्न भारतीय सांगीतात मूलभतू स्वरूपाचे आहेत. तयाांचा 
शवचार अजून िारसा कोणी केलेला नाही. शवििे हे की वाद्यशवद्या सांगीताच्या शवचारातून वगळली गेली 
आहे. खरे म्हणजे कोणतयाही सांस्कृतीत शतच्या वाद्याांच्या रचनेचा शतच्या सांगीतावर व सांगीताचा वाद्याांवर 
िार प्रभाव पडतो. वाद्याांच्या सांदभात ्ा प्रश्नाांवर काही शवचार या पुस्तकात माांडले आहेत. तयाांचे तातपयध 
हे की श्रुती, ग्राम व मूच्छधना या शवियीचा प्राचीन शसद्धाांत धनुवीणेतून उद भवला, शतच्यावरच जोपासला 
गेला व शतच्याबरोबरच सांपुष्टात आला; मेल हकवा थाट पद्धती स्वरशनर्लमतीसाठी दाांडा असलेलया वाद्याांमुळे 
शनमाण झाली. 

 
एकां दरीत हे पुस्तक म्हणजे, भारतीय वाद्याांवर सवांगीण माशहती गोळा करून, तयाांचे वगीकरण 

करण्याचा, आशण देिातील शभन्न शभन्न लोकसमाजाांिी तयाांचे ऋणानुबांध िोधून वाद्याांचा एक शचशकतसक 
इशतहास तयार करण्याचा प्रयतन आहे. यात वापरलेली माशहती पशरपूणध आहे असे नाही. हा देि इतका 
अिाट व प्राचीन आहे की तयाचे समग्र ज्ञान कोणाही एका व्यक्तीच्या िक्तीबाहेर आहे. अजून नवीन 
माशहती उजेडात आली पाशहजे. नवी माशहती शमळत जाईल तयानुसार या पुस्तकातील काही मते बदलावी 
लागण्याचा सांभव आहे. परांतु, अशधक सांिोधनाला चालना शमळावी हाच तर या पुस्तकाचा हेतू आहे. 
 

∎∎ 
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१. सां् कृवतक धागेदोरे 
 

आपले बहुतेक इशतहासकार ग्राांशथक साधनाांवर भर देतात. तयामुळे भारताचा इशतहास समजून 
घेण्यात िार मोठी अडचण येते. भारतीय सांस्कृती एकाच मुिीत ओतून शनघाली आहे आशण ती मसू म्हणजे 
आयध लोक, असे समजही तयामुळेच शनमाण होतात. भारतीयाच्या मनावर वैशदक आचारशवचाराांची पकड 
कलपनातीत सखोल आशण शटकाऊ आहे हे अगदी उघड आहे. परांतु सबांध भारतीय सांस्कृतीचा तोच एक 
कां द आहे असे मानणे चकू होईल. वैशदकाांच्या आधीही भारतात लोक होते आशण तयाांनीही भारतीय 
जीवनसरणी घडवण्यात आपला वाटा घातला आहे. तसेच बवद्ध आशण जैन धार्लमक शवचाराांनीही सामाशजक 
प्रवृत्तींना आशण भवशतक सांस्कृतीला चालना शदलेली आहे. नांतर इस्लामी व इसाई प्रवाह आले. तेव्हा, 
भारतीय समाजाची एकातमता आशण बहुशवधता समजून घेण्यासाठी ही गोष्ट प्रथम लक्षात ठेवली पाशहजे की 
भारतीय सांस्कृती ही अनेक प्रवाहाांचा सांगम आहे आशण शतची एकातमता ्ा प्रवाहाांच्या युगानुयुगे चाललेलया 
परस्पर शक्रये-प्रशतशक्रयेतून शनमाण झाली आहे. शिवाय एवढ्या मोठ्या देिात शठकशठकाणचे हवापाणी 
वगेळे, भवगोशलक व्स्थती वगेवगेळी, लोक वगेवगेळ्या वांिाांचे; या वगेवगेळेपणामुळेही हा भरत खांड शजतका 
एकातम शततकाच बहुरांगीही झाला आहे. भारतीय समाजाचा इशतहास कें द्रवती व बशहवधती िक्तींच्या 
गशतप्रशक्रयेतून घडला आहे असे म्हणता येईल; कें द्रोन्मुख िक्तींनी एकीकरण घडवलयामुळे समानता 
शनमाण झाली तर बशहमुधख िक्तींमुळे बहुशवधता आली. या दोन गशतमान प्रवृत्तींखेरीज आणखीही एक 
घटक हा इशतहास घडवण्यात सामील आहे; तो म्हणजे ितकानुितके गशतरुद्ध झालेलया आशण अशलतकत 
बेटाांप्रमाणे देिभर इतस्ततः शवखुरलेलया वन्य जमाती. 

 
भारतातील साांस्कृशतक प्रवाहाांची शदिा आजवर भवगोशलक घटकाांनी आखलेली आहे. उत्तरेचा 

शहमालयाचा कडा आशण अिगाशणस्तानातील पवधताांच्या राांगा याांनी या देिातून बाहेर हकवा बाहेरून या 
देिात शनरांतर स्थलाांतर होण्याला प्रशतबांध केला आहे. जे लोक अशधकाशधक दशक्षणेकडे वळत गेले व 
शतथेच कायम राशहले आशण हळूहळू तेथील लोकसमाजात शमसळून गेले. या देिात बाहेरून सतत लोक 
येत राहण्याला दुसरा मोठा प्रशतबांध म्हणजे साऱ्या दशक्षण द्वीपकलपाला कवते घेणारा सुदीघध समुद्रशकनारा. 
पवधताांच्या आशण समुद्राच्या या हभतींनी परकीयाांचे आक्रमण सवधस्वी थोपवले असे नव्हे; तथाशप या देिातील 
साांस्कृशतक प्रवाह देिाच्या सीमाांच्या आत एकत्र व एकजीवी स्वरूपात जतन करण्याचे काम तयाांनी शनशित 
केले आहे. जो कोणी आक्रमक आला तो येथे स्थाशयक झाला आशण येथील समाजात शमसळून भारतीय 
जीवनाच्या गोिात एक नवा धागा होऊन बसला. 

 
या देिातील भवगोशलक पशरव्स्थतीत आशण हवामानात शवशवधता आहे आशण तयामुळे 

लोकराहणीतही शवशवधता आली आहे. उत्तरेला शहमाच्छाशदत पवधतराजी आशण तुरळक लोकवस्तीची 
डोंगराळ पठारे पसरलेली आहेत. तयाांच्या खाली गांगा आशण हसधू नद्याांनी सुपीक मदैाने वसवली आहेत. 
तयाांच्या खाली जांगलाांनी आशण डोंगराांनी व्यापलेले दख्खनचे पठार आहे; तयाने शकतयेक वन्य जमातींना 
सुरशक्षत शनवारा शदला आहे आशण तयाांना इतर साांस्कृशतक प्रवाहाांपासून दूर ठेवले आहे. या पठाराच्या दोन्ही 
बाजूांना असलेलया समुद्रशकनाऱ्याच्या पट्टट्याांमध्ये खलािी लोक स्थाशयकझाले आशण एका बाजूला 
इशजतकत-अरबस्तानािी आशण दुसऱ्या बाजूला इांडोनेशिया वगैरे पूवध देिाांिी व्यापार करीत राशहले. 

 
आज भारत या नावाने ओळखला जाणारा भभूाग एका काळी एका मोठ्या खांडाचा भाग होता आशण 

तो भखूांड आशिका व ऑस्रेशलया याांच्यािी जोडलेला होता, उत्तर भारताचा बराचसा भाग तया वळेी 
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समुद्रात बुडालेला होता, असे अनुमान आहे. हे भगूभधिास्त्रीय सांिोधन अजून शनणायक नाही. ते शनशित 
झालयाशिवाय ्ा भभूागाच्या युगायुगाांच्या शवकासाचे समग्र शचत्र आपलयाला काढता येणार नाही. 

 
भारतात मानव वांिाांची भेसळही िार मोठ्या प्रमाणात आहे. या देिाचे सवांत आधीचे रशहवासी 

बहुधा हबिी असावते; दशक्षण टोकाला सध्या आढळणाऱ्या काडर, पुलयन व मलासी जमातींत तयाांची 
लक्षणे शदसतात. काळ्या रांगाचे व कुरळ्या केसाांचे हे हबिी लोक साऱ्या आग्नेय आशियाचेच आशदम 
शनवासी असावते. नांतर प्रोटो-ऑस्रलेॉइड वांिाचे लोक आले. ते द्रशवडाांचे पूवधसूरी म्हणता येतील. तयाांचे 
मूलस्थान पशिमेत होते असे म्हणतात; परांतु ते ऑस्रशेलयनाांचे सहोदर असणे असांभवनीय नाही. सध्या 
दशक्षणत आढळणाऱ्या वडे्डा, मलवतेन, इरुला, िोलाग व पाशणयन ्ा जमातींत तयाांच्या खुणा आढळतात. 

 
भारतीय सांस्कृतीच्या शनर्लमतीत द्रशवडाांचा वाटा मोठा आहे. ते आयांसारखे सांचारी नव्हते; एका 

शठकाणी स्थाशयक होऊन ितेी करणारे होते. हे लोक वायव्येकडून या देिात आले की ते मूळचे इथलेच 
होते हा मुद्दा शववाद्य आहे. एक मत असे आहे की उत्तरेतून आलेले आयध लोक हळूहळू द्वीपकलपातील खऱ्या 
काळ्या आशदवासींिी शमसळले आशण तया सांकरातून द्रशवड मानववांि शनमाण झाला आशण आज दशक्षण 
भारतात आढळणारे बहुतेक लोक तयाांचेच वांिज आहेत. दुसरे मत म्हणते की इशजतकतचे खलािी इ.स.पू. 
१६०० च्या सुमारास भारताच्या शकनाऱ्यावर आले आशण स्थाशनक लोकाांिी तयाांचे शमश्रण होऊन द्रशवड वांि 
शनमाण झाला. सालटरच्या मते, भमूध्यसागरीय लोकाांची एक िाखा मेसापोटेशमया व बलुशचस्तान माग े
भारतात आली आशण सुमेर सांस्कृतीच्या शकती तरी आधी तयाांनी भारताच्या भमूीत जी सांस्कृती शनमाण केली 
तीच द्राशवड सांस्कृती होय. असेही म्हणतात की इ.स.पू. २०००–१६०० या काळात, म्हणजे आयध लोक 
भारतात आले तयाच सुमारास, द्रशवड लोक सागरी मागाने भारतात आले आशण मुख्यतः द्वीपकलपात तयाांनी 
वस्ती केली. 

 
मांगोलॉइड वांिाचे लोक ब्रह्मदेिाकडून भारतात आले आशण आसाम, बांगाल, भतूान व शसक्कीम 

भागात वस्ती करून तयाांनी भारतीय सांस्कृतीच्या शनर्लमतीत आपली भर टाकली. 
 
िवेटी आयध आले. शखल्लारे बाळगणारे व ितेी करणारे हे लोक मुख्यतः वायव्येकडील हखडीतून 

भारतात आले. तयाांच्या काही िाखा आधीच सागरी मागाने हसधूच्या मुखािी येऊन राशहलया होतया. हळूहळू 
ते पूवेकडे गांगेच्या खोऱ्यात सरकले आशण मध्य अिगाशणस्तान-बलुशचस्तानपासून पूवध मदैानापयंत तयाांचा 
शवस्तार झाला. 

 
असे शवशवध धागे शमसळून भारतीय सांस्कृती आकार घेऊ लागली आशण युगे लोटली तिी एक 

एकजीवी जीवनसरणी शनमाण झाली. तयाबरोबरच ‘बाहेरून आलेलया अशधक सुधारलेलया लोकाांचा 
स्थाशनक आशदवासींवर प्रभाव पडला. इतकेच नव्हे तर तया नवागताांनीही आशदवासींच्या काही चालीरीती 
आतमसात केलया. भारताच्या प्रतयेक भागात हा प्रकार घडला.’ तयामुळे सांस्कृती एक अजब शमश्रण बनली. 
 
आयीकरण 
 
भारतीय सांस्कृतीची आपलया ष्ष्टीने महत्त्वाची अिी सवांत आधीची अवस्था म्हणजे हसधूच्या खोऱ्यातील 
सभ्यता. या सभ्येतेशवियी आज उपलब्ध असलेली माशहती वादाचा शविय आहे. इ.स.पू. ३००० ते २००० या 
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काळात अव्स्ततवात असलेली ही सभ्यता अनायध होती, ती द्राशवड होती आशण वदेाांच्याही आधीपासून होती, 
असा तकध  आहे. ती उच्च नागर अवस्थेत होती आशण शवलक्षण व्स्थर होती. तया लोकाांचे मेसापोटेशमयािी 
व्यापारी सांबांध होते. जलमागाने ते पशिम आशियाला ताांबे पुरवीत असत. या सभ्यतेने नांतरच्या 
समाजरचनेला जो आपला वारसा शदला तो मलूभतू स्वरूपाचा आहे आशण तयाचे अवििे आजही शदसून 
येतात. उदाहरणाथध, हसधू सभ्यतेतील मुद्राांवर आढळणारा तीन मुखाांचा देव उत्तर काळातील पिुपती 
(शिव) चे मूळ रूप असावा. हसधू सभ्यतेची नगरे इ.स.पू. १७५० नांतर लवकरच नष्ट झाली. आयांच्या 
टोळ्याांनी तयाांच्यावर आक्रमण करून लोकाांची कत्तल केली आशण वस्तयाांना आगी लावलया. नांतर सहाि े
विांची पोकळी आहे. ती सोडलयावर नव्या सभ्यतेची नगरे वसलेली शदसतात. 
 

आयध लोक आशण तयाांचा जीवनक्रम याांशवियीची सवांत प्राचीन माशहती वदेाांमध्ये शमळते. तयाांत 
सवांत पशहला वदे म्हणजे ऋग्वदे. तयाची रचना इ.स.पू. १५०० ते १२०० या काळात पांजाबात झाली. 
इ.स.पू. दुसऱ्या सहस्त्रकात आयांच्या धाडी दोनदा आलया व तया उझबेशकस्तानच्या पशरसरातून आलया 
अिी माशहती शमळते. पण हे आयध लोक कोण होते? भारतात आलेले आयध मूळचे इराणचे रशहवासी असावते; 
कारण इांद्र, वरुण व शमत्र ्ा देवताांची पूजा इराणमध्येही होती. ‘आवसे्ता’ या पारिी धमधग्रांथात सात 
नद्याांच्या देिाचा उल्लखे आहे; तोच आजचा पांजाब असावा. एवढे शनशित शदसते की आयध लोक ग्रीसपासून 
चीनपयंत पसरलेलया मध्य आशियाच्या पट्टीत राहणाऱ्या शविाल लोक-समाजापकैी होते. उदाहरणाथध 
भारतातील ‘मनु’ लोक भमूध्य सागरीय ‘मेने’ हकवा ‘शमनो’ लोकाांिी साम्य सुचवतात. आयांतील कश्यप 
जमात म्हणजे काव्स्पयन लोक असावते, असे म्हणतात. तसेच आयांच्या सांबांधात वापरला जाणारा ‘खत्ती’ 
हा शहट्टाइट िब्द सांस्कृत ‘क्षशत्रय’ िब्दािी जुळणारा आहे. 
 

सध्या सवधमान्य समजूत अिी आहे की आयांनी हसधु खोऱ्यातील नगरे नष्ट केली आशण पुढे आपलया 
घोड्ाांच्या व रथाांच्या सरस बळाने आधीची राज्ये व वन्य लोकाांना हजकले.ज्याांच्यािी तयाांचा सामना झाला 
ते लोक कृष्ट्णवणीय व नकटे (अनास) होते. तयाांचा उल्लेख ‘दस्यू’ असा केला जातो; तयाांचेच पुढे ‘दास’ 
झाले. ऋग्वदेामध्ये कृष्ट्ण हा इांद्राचा ित्रू असलेला एक राक्षस होता. ‘कृष्ट्ण’ िब्द आयांना प्रशतकार 
करणाऱ्या कृष्ट्णवणीय लोक समाजाला उदे्दिून वापरला असावा. अरण्यात राहणाऱ्या आशदवासी नाग वगैरे 
अन्य लोकाांकडूनही ्ा शवजेतयाांना प्रशतकार झाला असावा. तथाशप पुढे हे शवजेते ितेी आशण व्यापारउदीम 
करू लागले आशण हळूहळू जेतयाशवजेतयाांमध्ये परस्पर शववाहासांबांधही घडू लागले. अिा रीतीने वांिशमश्रण 
घडून आले.आशण या सांमीलनातून कला, दिधन आशण शवचारधारा याांच्यात शवशिष्ट साम्य असलेली एक 
सभ्यता आशण सांस्कृती उदयाला आली; शतलाच साकलयाने ‘भारतीय सांस्कृती’ म्हणतात. वैशदक शवचार 
आशण जैन व बवद्ध धमध याांच्या प्रसारामुळे या सबांध उपखांडात काही प्रमाणात स्थैयध आले. ग्रीकाांचे आक्रमण 
शनपटून काढणाऱ्या मवयध साम्राज्यामुळे ते स्थैयध वाढले आशण अिोकाने (इ.स.पू. २७३–२३२) ते ष्ढ केले. 
पुढील गुतकत काळ (३२०–५३० इ.स.) तर भारतीय इशतहासातील अतयांत वैभविाली सुवणधयुग होय. 
 

दशक्षण भारताची प्रगती वगेळ्या मागाने झाली. शतच्या प्राथशमक टतकतकयाांचा उत्तर भारताच्या, म्हणजे 
आयावताच्या, प्रगतीिी िारसा मेळ बसत नाही. रामायणात (इ.स.पू. ४००) शकव्ष्ट्कां धेचा (सध्याचे बेल्लारी) 
आशण जावा-सुमात्राचाही उल्लेख येतो. तयावरून दोन गोष्टी प्रमाशणत होतात–एक म्हणजे, आयांच्या 
आधीही काही सांस्कृती अव्स्ततवात होतया; आशण दुसरी म्हणजे, तया काळात दशक्षण भारतावर आयांचा 
प्रभाव पडू लागला होता. मवयध साम्राज्य म्हैसूरपयंत पसरलेले होते; परांतु चोल, चेर आशण पाांड् ही राज्ये 
तया साम्राज्यसते्तपासून स्वतांत्र होती. समाजरचना अनायध होती. तया सांस्कृतीचे वैशिष्ट्ट्य असलेलया 
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कुलशचन्हाांचे अवििे आजही आढळतात. पुढे इसवी चवर्थया ितकापयंत दशक्षण भारताचे बऱ्याच प्रमाणात 
आयीकरण झाले. 

 
िस्त्रबलाने शवजय, जैन-बवद्ध-हहदु धमांचे प्रचार कायध आशण व्यापारउदीम या तीन मागांनी ही 

साांस्कृशतक देवाणघेवाण आशण शक्रयाप्रशतशक्रया घडून आली. वर चर्लचलेलया लोक-सांचलनाखेरीज दोन 
महत्त्वाचे व्यापारी मागध या देिात होते–एक तक्षशिलेपासून राजगृहापयंतचा उत्तरापथ आशण दुसरा 
श्रावस्तीपासून पैठणपयंतचा दशक्षणापथ. ्ा व्यापारी मागावरून आशण शदव्ग्वजय मागांवरूनच कलाांचीही 
पावले सांचरली असली पाशहजेत. 
 
ििे प्रिाह 
 
अिा रीतीने या उपखांडात अनेक सांस्कृतींचा सांगम झाला; या सांगमात एकजीशवता आली, तथाशप प्रादेशिक 
शभन्नताही िार मोठी राशहली. ्ा सभ्यतेने वैभविाली व थोर शनर्लमतीचे कालखांड पाशहले पण तरीही ती 
गशतहीन आशण आतमसांतुष्ट होऊन बसली. अिा वळेी मध्य आशियातून मुसलमानी आक्रमणे या देिावर 
झाली आशण तयाांनी या देिाला जबरदस्त हादरा देऊन तयाची सारी जीवनसरणी बदलून टाकली. 
 

मुसलमानाांचे पशहले महत्त्वाचे आक्रमण म्हणजे अकराव्या ितकाच्या आरांभी झालेली महांमद 
गजनवीची स्वारी. तथाशप मोगल साम्राज्य व्स्थर होईपयंत (१६–१७ व े ितक) या देिातील पशरव्स्थती 
अव्स्थर होती. देिात मध्यवती हकवा एकछत्री सत्ता नव्हती; लहानलहान राज्ये सतत आपसात भाांडत 
होती; आशण लोक सारखे स्थलाांतर करीत होते. याांपैकी महत्त्वाचे स्थलाांतर म्हणजे हहदु पांशडत, कवी आशण 
कलावांत याांचे दशक्षणेकडे प्रयाण; कारण मरू्लतभांजक आक्रमकाचा हात शततक्या दूर पोचला नव्हता. 
गजनवीच्या अखेरीपासून ११९१ साली महांमद घोरी येईपयंत इस्लाम धमाचे प्रभतुव पांजाबपुरते मयाशदत 
होते. परांतु तेराव्या ितकापयंत या नव्या सत्ताधाऱ्याांची सांस्कृती जवळजवळ सबांध उपखांडभर पसरली. 
साशहतय, स्थापतय, सांगीत आशण सामाशजक जीवनाच्या सवध थराांत या सांस्कृतीचे वचधस्व जाणव ू लागले 
आशण काही नव्या प्रवृत्ती उदयाला आलया. पशरणामी सांगीताच्या के्षत्रात यमन, तुरुष्ट्कतोडी याांसारखे नव े
राग, ख्याल व टतकपा याांसारख्या नव्या िलैी आशण रबाब व सारांगी याांसारखी नवी वादे्य शनमाण झाली. 

 
ही नवी सांस्कृती जुन्या भारतीय सांस्कृतीत शमसळून पुन्हा एक नवी एकजीशवता शदसू लागली. 

तरीही प्रादेशिक, सामाशजक व धार्लमक भेद कायमच राशहले. उदाहरणाथध, अहजक्य मोगल सते्तिी 
साततयाने टक्कर घेत राहणारे रजपूत, शवजयनगरचे साम्राज्य (१३३६–१५६५ इ.स.) आशण महाराष्ट्रातील 
शिवाजीचे राज्य व नांतरची मराठेिाही ही सवध मुव्स्लमपूवध काळािी दुवा जोडणारी हहदु सांस्कृतीची 
आश्रयस्थाने होती. सजधनिील साांस्कृशतक एकातमतेला पोिक असे वातावरण शनमाण करण्याची गरज 
ज्याांना जाणवली असे अकबरसारखे राजपुरुिही तया काळातझाले. तथाशप प्राचीन योगिास्त्र, धमध आशण 
कला याांची इांशगते मात्र तोपयंत बहुतेक नष्ट झाली होती. पूवीच्या ऋशि-मुनींची साक्षातकारी दष्टी िारच 
थोड्ा लोकाांजवळ होती आशण शतच्या शजवांतपणाचा आशवष्ट्कार नांतर हहदांच्या भक्ती आशण मुसलमानाांच्या 
सूिी आांदोलनात झाला. 

 
तेराव्या ितकाच्या अखेरीस माको पोलो भारतात आला आशण १४९८ साली वास्को-ड-गामाने नव े

व्यापारी मागध खुले केले. तयामुळे युरोपीय सांस्कृतीला भारतात िार मोठ्या प्रमाणात शिरकाव शमळाला. पढेु 
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व्यापारी आशण मागनू लष्ट्करी शवजेते व धार्लमक प्रचारक अिी आवक सुरू झाली. इ.स. १५१० मध्ये 
पोतुधगीजाांनी गोव े काबीज केले, १६०० साली शब्रशटिाांनी ईस्ट इांशडया कां पनी स्थापन केली आशण १६७४ 
साली िें च लोक पाांशडचेरीमध्ये स्थाशयक झाले. भारतीय सांस्कृतीत आणखी नव ेप्रवाह येऊन शमळण्याला 
अिा रीतीने आरांभ झाला. पािात्त्य सांस्कृतीचा प्रभाव जसजसा वाढू लागला तसतसे शििन धार्लमक 
कलपना, शिक्षण पद्धती आशण वैज्ञाशनक व तांत्रप्रधान हचतन व उतपादन या देिाच्या जीवनात शिरू लागले. 
आजच्या जीवनाचा पाया प्राचीन परांपरेत असला आशण प्राचीन जीवनपद्धती पनुरुज्जीशवत करण्याचा 
शकतीही प्रयतन चालला असला तरी आजचे जीवन बऱ्याच प्रमाणात पाशिमातय शवचाराांचे अनुसरण करीत 
आहे. 

 
यावरून हे स्पष्ट होते की या देिाची सांस्कृती एका मुिीत ओतलेली असे कोणतयाही अथी म्हणता 

येणार नाही. या देिाचा अिाट शवस्तार, तयातील भवगोशलक आशण हवामानाची शभन्नता, लोकवांिाांची 
अनेकता आशण अस्वस्थ कालखांडाांनी व्यापलेला दीघध इशतहास, या कारणाांमुळे या देिाची साांस्कृशतक वीण 
अनेक धागे एकत्र येऊन बनली आहे. पण तयाचबरोबर शवशिष्ट भवगोशलक पशरव्स्थतीमुळे ितकानुितके हा 
देि इतर भखूांडाांपासून वगेळा राशहला आहे; तयामुळे तयाला स्वतःची एकातमता शनमाण करण्यास अवसर 
शमळाला. हीच ती, सकृद्दिधनीच आपलया शवशवधतेने मनाला चशकत करणारी, भारतीय जीवनसरणी. 

 
तेव्हा या देिातील साांस्कृशतक घटनेचा शवचार करताना, शतचे मूळ एकच आहे, मग ते वैशदक असो 

की अन्य काही असो, असे मानणे चूक होईल. या देिात जी सांस्कृती आहे ती प्रदेिाप्रदेिाांत रूपपालट 
करणारी एकच सांस्कृती नव्हे; तर वगेवगेळ्या प्रदेिाांतील साांस्कृशतक रोपटी एका ितेात एकत्र वाढून 
सारखेपणा आलेले एक पीक आहे. हे सतय ग्राांशथक परांपरेवर शवसांबणाऱ्या भारतीय शवद्वानाांच्या अजून 
लक्षात आलेले नाही. हहदु पांचाांगाचेच उदाहरण घेऊ या. पांचाांगानुसार चैत्र व वैिाख हे मशहने वसांत ऋतूचे 
मानले आहेत. परांतु सबांध देिभर वसांत काही एकाच वळेी येत नाही. शिवाय प्राचीन काळी दळणवळणाची 
साधने िारिी नसताना, एवढ्या शविाल भमूीत सवधत्र एकाच प्रकारची राहणी असणे कसे िक्य होते? आज 
आगगाड्ा, मोटरी, आगबोटी, शवमाने, रेशडओ, वृत्तपते्र अिी नाना प्रकारची दळणवळणाची साधने 
उपलब्ध असतानासुद्धा या देिात अजून एकजीशवता आढळत नाही. शहमालयातील लोकाांचे आांध्रातील 
अरण्यवासी काळ्या लोकाांिी काही नाते नाही. काशश्मरी लोकाांचा आहार तशमळ लोकाांच्या आहाराहून 
अगदी वगेळा आहे. मुांबईचा आांग्लशवद्याशवभशूित माणस हकवा शदल्लीचा उच्चभ्र ूनोकरिहा याांचे गावठाणात 
राहणाऱ्या खेडवळािी काही साम्य नाही. तथाशप, हे भेद कायम असतानासुद्धा, युगायुगात चाललेलया 
सामाशजक देवाणघेवाणीच्या पोटी काही ऐक्य आशण साष्श्य शनमाण झाले आहे. वन्य जमाती आशण नागर 
वांि एकमेकाांत शमसळले; धार्लमक कलपना व आचार समान झाले; उदाहरणाथध हसधु सांस्कृतीत एक देवता 
असलेला शिव नांतरच्या ब्राह्मण सांस्कृतीचा महादेव बनला. भव्क्तमागातील अध्यातम सूिी अध्यातमाच्या 
जवळ आला. सांस्कृतने द्राशवड व ऑव्स्रकभािाांचा मागोवा घेतला आशण द्राशवड भािाांनी आयध भािेतून 
भरपूर उचल केली. तेव्हा या देिाची सांस्कृती बहुरूपी, कें द्रवती व बशहवधती िक्ती कायध करीत असलेली, 
लोकाांना एकत्र बाांधणारी आशण शवभागणारी आहे असे समजूनच शतचा अभ्यास केला पाशहजे. 
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बृहद भारत 
 
भारतात जसे वळेोवळेी बाहेरून लोक आले तसे भारतीय व्यापारी आशण सैन्ये भारताच्या बाहेर गेले आशण 
तयाांनी भारतीय आचारशवचारही आपलयाबरोबर नेले. भारताचा हा जो शवस्तार व उपशनविे बाहेर झाला 
तयाला बृहद भारत म्हणतात. 
 

भारत देि मानवी व व्यापारी दळणवळणाच्या मागावर वसलेला होता ही गोष्ट आता शसद्ध झाली 
आहे. उदाहरणाथध, हसधु सांस्कृतीतील नगर समूहाला मेसापोटेशमयाचे लोक ‘मेलुह ह’ म्हणत असत हे 
आपलयाला आता माहीत आहे. पुढे असाही तकध  केला जातो की भारतीय व्यापाऱ्याांनी जलमागाने येऊन 
मेसापोटेशमयात आपली वसाहत स्थापन केली असावी. दशक्षण भारताचे मध्यपूवेिी शनदान इ.स.पू. १२०० 
पासून नाशवक सांबांध असावते. बाशबलोनच्या नेबुकनेज्जर राजाच्या (इ.स.पू. ६०५–५६२) महालात भारतीय 
सागवानाचे खाांब सापडले आहेत. इ.स.पू. ३०५ पयंत भारताचे ग्रीसिी साांस्कृशतक सांबांध स्थापन झाले 
होते. 

 
पूवेकडेसुद्धा प्राचीन काळी भारतीय लोक पोचले होते. प्रागैशतहाशसक काळात ऑस्रोलेशियन 

लोकाांच्या टोळ्या भारतातून मलेशियात गेलया होतया असा समज आहे. मलायाच्या जवळील मर्लजन बेटाांवर 
राहणाऱ्या जमातीचे ‘मोकेन’ हे नाव केरळमधील एका खलािी जमातीच्या ‘मुक्यन’ नावािी जळते शमळते 
असाव ेहा केवळ योगायोग नसावा. 

 
बृहद भारतीय स्वरूपाच्या आणखी काही साांस्कृशतक हालचाली पुराव्याशनिी शसद्ध झालेलया 

आहेत. अशतपूवेकडे, भारत व चीन याांचे सांबांध िार प्राचीन होते. खरे म्हणजे, ‘चीन’ हा िब्द सांस्कृत ‘सीन’ 
िब्दावरून बनलेला आहे आशण शचनी उमरावाांना लावले जाणारे ‘मांडाशरन’ हे मानपद सांस्कृत ‘माांशत्रन्’ 
िब्दाचा अपभ्रांि आहे असे म्हणतात. शचनी लोकाांना भारत देि ‘िनेटोन’ (हसधू, हहदुस्थान) या नावाने 
माहीत होता. इ.स.पू. दुसऱ्या ितकापूवीच भारतीय कथाकहाण्या चीनमध्ये पसरलया होतया आशण इ.स.पू. 
२१८ मध्ये अिोकाचे बवद्ध धमधप्रसारक चीनमध्ये पोचले होते. इ.स. चवर्थया ितकात िा-शहएन आशण 
सातव्या ितकात युवान-च्वाांग हे शचनी प्रवासी भारतात आले होते हे प्रशसद्धच आहे. 

 
भारतीयाांचे आग्नेय आशियाकडे प्रयाण हे बृहद भारताच्या इशतहासातील सवांत अशधक पुरावा 

उपलब्ध असलेले प्रकरण आहे. खरे म्हणजे, आपण जेव्हा बृहद भारताशवियी बोलतो तेव्हा हाच प्रदेि 
आपलया मनात असतो. अन्नाम, कोचीन-चीन व प्रिाांत महासागरातील बेटाांवर भारतीयाांची पद्धतिीर 
वसाहत इसवी पशहलया ितकापासून सुरू झाली. जावा आशण सुमात्रा बटेाांचे उल्लखे रामायणात आहेत. 
आठव्या ितकापासून पांधराव्या ितकापयंत इांडोनेशियामध्ये बलिाली हहदु साम्राज्य होते. लां का तर 
साांस्कृशतक ष्ष्ट्ट्या भारतीय द्वीपकलपापासून वगेळी गणली जातच नाही. 

 
पशिमेकडे, गाांधार, म्हणजे सध्याचा अिगाशणस्तान, भारतीय आयांना ऋग्वदेाच्या काळापासून 

माहीत होता. पाशणनी ्ा थोर सांस्कृत वैयाकरणाचे जन्मस्थान गाांधार देिातील एक गाव होते असे 
म्हणतात. गाांधार हे भारताचे द्वार होते; तेथूनच उत्तरेकडून भारतावर स्वाऱ्या झालया आशण तेथनच भारतीय 
व्यापारी ताांडे पशिमेकडे जात असत. 
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भारतीय उपखांडात आशण बाहेर भारतीय सभ्यतेच्या शवकासाची रूपरेखा थोडक्यात अिी आहे. या 
पाश्वधभमूीवर भारतीय कलाांचा शवचार केला पाशहजे. जगातील सवध ज्ञानाचा गड्डा भारतात आहे असे समजणे 
जसे चूक आहे तसेच भारतातील प्रतयेक गोष्ट बाहेरून आली आहे असे दुसऱ्या टोकाला जाऊन म्हणणेही 
तकाला धरून होणार नाही. 

 
भारतीय सांगीत आशण वादे्य, तयाांचा आरांभ, उतक्राांती आशण या बाबतीत वगेवगेळ्या साांस्कृशतक 

घटकाांनी केलेले योगदान या सवांचा शवचार भारताच्या ्ा ऐशतहाशसक पाश्वधभमूीवर केला पाशहजे. 
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२. सगंीताचा विकास 
 

देिातील सामाशजक व साांस्कृशतक घडामोडींचा वाद्याांच्या शवकासावर व प्रसारावर प्रभाव पडला 
आहे. शनरशनराळ्या लोकसांस्कृतींिी सांगीताचे व वाद्याांचे काय नाते लागते याचा तपिील साांगता येणार 
नाही, कारण पुरेिी माशहती उपलब्ध नाही. उपलब्ध माशहतीच्या आधारे िक्त सामान्य व मयाशदत 
स्वरूपाचे शनरूपण करता येईल. 

 
वगेवगेळे लोकप्रवाह एकमेकाांत शमसळून आजचा भारतीय समाज बनला आहे, हे उघड आहे. 

म्हणजे हा समाज बहुमूलक आहे, एकमूलक नव्हे. भारतीय सांगीत शवद्या आजपयंत केवळ ग्रांथशनष्ठ राशहली 
असलयामुळे आशण वदे व आयध लोक हे शतचे एकमेव मूळ मानले जात असलयामुळे, ही गोष्ट वारांवार साांगणे 
आवश्यक वाटते. दोन हजार विांपूवी देिाच्या एका शवशिष्ट भागात शलशहले गेलेले भरताचे ‘नाट्यिास्त्र’ 
सबांध भारतीय सांगीताचा एकमेव मूलग्रांथ मानले जाते. तया काळात, दळणवळणाची साधने पुरेिी नसताना, 
या शविाल भरत खांडातील सबांध सांगीत कोणाही एका माणसाला ठाऊक असणे िक्य नव्हते, आशण ते 
एकाच शवशिष्ट पद्धतीत बसवणे तर तयाहून कठीण होते. आजही रेशडओ, ग्रामोिोन, पुस्तके वगैरे साधने 
उपलब्ध असतानासुद्धा, देिात कनाटकी व हहदुस्थानी अिा दोन वगेवगेळ्या सांगीत पद्धती नाांदत आहेत. 
सांस्कृतीचे व सांगीताचे मूळ एकच आहे असे मानलयामुळे ही चक होते. भारतीय सांस्कृती व सांगीत एकरूप 
आहेत हे खरे. पण ही एकता, मुळे बहुशवध असूनही, काळाच्या दीघध ओघात घडून आली आहे. सवध भारतीय 
सांगीत स्वरानुगशतक (melodic) आहे हे तयाच्या एकतेचे लक्षण खरे; पण या स्वरानुगशतकतेचा आधार 
असलेली रागपद्धती आकाराला येण्यास बराच काळ लागला; बहुधा इसवी पाचव्या ितकापयंत ती तयार 
झाली असावी. 
 
अिायभ संगीत 
 
आपलया सांगीताच्या घडणीत आशदवासींचाही वाटा आहे. काही रागाांच्या नावाांवरून ही गोष्ट लक्षात येते. 
उदाहरणाथध, चेंचू काांबोजी हा राग आांध्रातील चेंचू जमातीिी व काांबोज प्रदेिािी नाते दिधशवतो. मतांग 
मुनीच्या काळातही (पाचव े ते सातव ेइसवी ितक) आशदवासींिी साांस्कृशतक सांबांध चालू होता. आपलया 
‘बृहदे्दिी’ ग्रांथात मतांग म्हणतो, ‘कोणतीही मागी, म्हणजे िास्त्रीय धून, चार हकवा कमी स्वराांची होऊ िकत 
नाही. पाचपेंक्षा कमी स्वराांची धून िबर, पुहलद, काांबोज, वांग, शकरात, वालहीक, आांध्र, द्रशवड आशण 
वन्यजमातींत होता.’ आशण तयाांपकैी आांध्रीसारख्या काही धुनाांना अशभजात सांगीतातील जाशतशवििेाचा दजा 
प्रातकत झाला आहे. लोकवाांशिक व प्रादेशिक छाप असलेले इतर अनेक राग आहेत. उदाहरणाथध मालव 
गुजधरी, सावरेी व बांगाल.बोट्टा हा राग बोट्ट हकवा शतबटे देिातील धून असावी. टक्क राग टक्क ्ा डोगरी 
लोकाांच्या प्रदेिातून आला असावा. भरैवी व भरैव राग भरैव जमातीच्या गीताांवर आधारले आहेत असा 
कयास आहे. प्रचशलत रागाांपकैी शकतयेकाांचे मूळ आयांखेरीज इतरत्र आहे असे दाखशवणारी अिी शकती तरी 
उदाहरणे देता येतील. 
 

सवांत आशदम वादे्य अजून एकटेपणात राशहलेलया जमातींमध्ये सापडतात. तयातही धन वादे्य 
अशधक प्राचीन शदसतात. दाांड्ावर खाचा पाडून तयाांतून घिधणाने आवाज शनघणारी वादे्य याचा नमुना 
म्हणून साांगता येतील. देिातील सवांत जुन्याांपकैी एक असलेलया िबर जमातीत असे वाद्य आजही 
आढळते. तयाला ‘दोड डूराजन्’ नाव आहे. केरळातील पलुयन जमातीचे कोक्कर वाद्यही असेच आहे. 
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केरळातील पाशणयनाांसारख्या प्राचीन जमातीत अग्नी शनमाण करण्यासाठी जी उपकरणे वापरतात 
तयाांच्यासारखेच हे वाद्य शदसते. काही ग्रांथकाराांच्या मते, वणेूसुद्धा िबर लोकाांनीच िोधून काढली. धनुष्ट्य हे 
आयुध हबिी लोकाांनी िोधून काढले असे म्हणतात. आशण हबिी वणाचे वांिज अजून दशक्षण भारतात 
हयात आहेत. तेव्हा धनुष्ट्याकृती तांतुवादे्य हबिी लोकाांनीच शनमाण केली असावीत असे अनुमान करायला 
हरकत नाही. आशिकेतील हबिी जमातींमध्ये आजही अिी वादे्य आढळतात. दशक्षण भारतातही अिी वादे्य 
आढळावीत हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. शवल्लशड वाद्यम् व शवल्लु कोट टु ही वादे्य उदाहरण 
म्हणून साांगता येतील. सांताळाांचे बआुांग हे वाद्यही याचेच उदाहरण आहे. मादल नावाचा ढोल हे आणखी 
एक उदाहरण. सांताळ, ओराांव, बैगा व घाशसया या जमातींमध्ये तो आढळतो, आशण ्ा सवध जमाती 
मध्यभारतातील अनायध जमाती आहेत. 

 
हसधु सांस्कृती वदेपूवध व म्हणून अनायध मानली जाते. शतच्या सांगीताबद्दल आपलयाला काहीच 

माशहती नाही. पण शतच्या वाद्याांबद्दल काही पुराव े शमळतात. ते बहुधा उतखननात सापडलेलया मुद्राांच्या 
स्वरूपात आहेत. ‘हुडुक्क’ वाद्यासारखे शदसणारे डमरूच्या आकाराचे वाद्य, ढोलकीसारखे वाद्य, शचपळ्या, 
झाांजा, वगैरे वादे्य मुद्राांवर आढळतात. धनुवीणा, म्हणजे कमानदार वीणा, तयाांत शवििे लक्षणीय आहे. 
काही शचत्रशलपीतील लेखाांतही धनुवीणेचे प्रतीक आढळते. मातीच्या शिट्याही सापडलया आहेत. 
तालवादे्यही बहुधा मातीची असावीत. धनुवीणेची कमान लाकडाची व तारा जनावराांच्या तातीच्या हकवा 
गवताच्या असाव्यात. 
 

हसधु सांस्कृती घडवणाऱ्या अनायांचे दशक्षण भारतातील प्राचीन अनायांिी रक्ताचे नाते होते असे 
मानलयास, दशक्षण भारताच्या प्राचीन सांगीतावर आपलयाला अशधक प्रकाि टाकता यईल. तशमळनाडू, 
केरळ, कनाटक, आांध्र, दशक्षण महाराष्ट्र, मध्य भारत व उशडसाचा काही भाग या सवांचा शमळून एक 
साांस्कृशतक घटक आपलयाला मानावा लागेल. या प्रदेिाचे सवांत प्राचीन वाङ मय म्हणजे दुसऱ्या 
ितकातील तामीळ साशहतय. तयात सांगीताला उदे्दिनू ‘इि’ै िब्द येतो. सांगीतकाराांना ‘पाणर’ हकवा 
‘पेरूम्पाणर’ म्हणत असत. सांगीताचे िुद्ध स्वरसतकतक सध्याच्या हशरकाांभोजी रागाचे (सा, रे, ग, म, प, ध, 
शन्) होते. रागाच्या ऐवजी ‘पण’ होते आशण ‘श्रुती’ला समान अिी सांज्ञा ‘अलग’ू होती. मूच्छधना पद्धतीला 
‘पालै’ नाव होते. याळ, कुळल व मद्दळम् ही मुख्य वादे्य होती; ‘मद्दळम्’ या िब्दाचे मध्यभारतातील मादल 
या आशदवासी वाद्यनामािी साम्य लक्षणीय आहे. कानडीत मद्दळे, बांगालीत मादोल, हहदीत माांदर व 
सांस्कृतात मदधल ही याच िब्दाची रूपाांतरे आहेत. एकच वाद्य व नाम शनरशनराळ्या शठकाणी आढळले 
म्हणजे तयाचे मूळ स्थान व नाम िोधून काढणे कठीण जाते. कारण वगेवगेळ्या प्रदेिाांचे परस्पराांवरील 
प्रभाव अतयांत प्राचीन आहेत आशण आयध व द्राशवड परांपराांची परस्पर देवाणघेवाण िार दूरगामी व सखोल 
आहे. िब्दाांच्या व्युतपत्तीचा बारकाईने अभ्यास केला तरच काही तर्थय हाती लागते. सांगीतावर जुन्यात जुने 
जे तशमळ साशहतय सापडते तयातही सांस्कृतचे शमश्रण आढळते. उदाहरणाथध, पांचमम् व गाांधार पांचमम् ्ा 
पणाांच्या नावाांत आयध सांस्कार स्पष्ट आहे. म्हणून माझा असा तकध आहे की आजचे कनाटकी सांगीत प्राचीन 
द्राशवडपूवध व द्राशवड सांगीताांवर आधारलेले आहे व तयावर नांतरच्या आयध सांगीताची दाट छाप पडली आहे. 
 
आयभ संगीत 
 
सुमारे चार हजार विांपूवी आयध लोक जेव्हा भारतात आले तेव्हा तयाांनी आपले सांगीतही बरोबर आणले. तया 
सांगीताचे सवांत प्राचीन रूप म्हणजे वैशदक सांगीत. चार वदेाांतील सवांत जुना जो ऋग्वदे तयाचे गायन साधे 
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होते. तयात अनुदात्त, स्वशरत व उदात्त असे तीन स्वर वापरले जात व दोन स्वराांमध्ये तीन हकवा चार श्रुतींचे 
अांतर असे. सामवदेाचे गायन अशधक कुसरीचे होते. तयात सात स्वर होते व ते शवशिष्ट आरोहावरोहात 
म्हटले जात. मुख्यतः हे गायन अवरोही होते; उांच स्वरावर सुरुवात करून खाली येत असत. सवध 
प्रकारच्या प्रारांशभक सांगीताचे हे एक लक्षण होते आशण सांगीताच्या मनःिारीशरक घटनेिी व वाद्याांिी तयाचा 
शनकट सांबांध होता. धार्लमक शवधींच्या व यज्ञाच्या वळेी वदेगायनाला वाद्याांची साथ असे. उद गाते गात 
असताना तयाांच्या शस्त्रया शनरशनराळ्या वीणा वाजवत असत. बाण वीणा, ककध री, काांड वीणा, अपघाशटल, 
गोधा, असे वीणाांचे वगेवगेळे प्रकार होते. तयाांची रचना किी होती हे साांगता येत नाही; पण तया कमानीत 
आडव्या तारा बसवलेलया धनुवीणा हकवा सपाट चवकटींवर तारा जोडलेलया मांजूिावीणा असाव्यात असे 
वाटते. वैशदक साशहतयात भशूम-दुांदुभी या अवनद्ध वाद्याचा उल्लखे येतो. या जातीच्या इतर वाद्याांमध्ये 
आडांबर, लां बर व वनस्पती याांचा उल्लेख येतो; पण तयाांच्याशवियी अशधक माशहती शमळत नाही. सुशिर 
वाद्याांमध्ये तूणव व नाडी (नाली), वणेू, याांचा उल्लखे येतो. आघाटी बहुधा धातूच्या झाांजेचे नाव असाव.े 
 

आयध जसजसे देि व्यापत गेले तसतसे तयाांचे सांगीतही देिभर पसरले. सांगीताची पशरभािा 
अशधकाशधक सांस्कृतशनष्ठ होत गेली. सांगीतात धार्लमक व लवशकक अिा दोन िाखा पडलयाचे ‘नारदी शिक्षा’ 
(इसवी पशहले ितक) याग्रांथातून सूशचत होते. हा ग्रांथ आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचा आहे. वैशदक 
काळातील स्वरसतकतकाचे माप वणेूच्या सतकतकाच्या पशरभािेत तयात माांडलेले आहे. तेव्हाच्या लवशकक 
सांगीतात हे सतकतक वापरले जात होते. नारदी शिके्षनांतरच्या सवध ग्रांथाांत िक्त लवशकक हकवा ‘देिी’ 
सांगीताचा शवचार आहे. मतांगाचा ‘बृहदे्दिी’ ग्रांथ म्हणजे सांगीताचा पढुचा टतकपा होय. तयात देिी सांगीताचे 
शववचेन आहे, हे तयाच्या नावावरूनच स्पष्ट आहे. रागाचा पशहला उल्लखे याच ग्रांथात आढळतो. ततपूवीच्या 
सांगीतातील जाती, जाशतराग व ग्रामराग ्ा स्वरमेलशवियक कलपना जाऊन हळूहळू राग ही कलपना 
तयाांची जागा घेते. ्ा आयोद भव सांगीताने हळूहळू दशक्षण भारतीय सांगीत कलेवर आपला प्रभाव पाडला व 
काही अांिी मूळ दशक्षण भारतीय सांगीताला मागे रेटले. याचा एक पुरावा म्हणजे ताशमळनाडुमध्ये 
कुशडशमयामलै येथील शिलालेखात (सातव ेितक) सा रे ग आदी स्वराांची शचन्हे आढळतात. 

 
भारतीय सांस्कृतीत जी एकातमता आहे ती या काळापासून भारतीय सांगीतालाही लागू होते. आयांचे 

व अनायांचे ही दोन्ही सांगीते स्वरानुगशतक असलयामुळे, दोन्हींच्या कलपना व कृती एकमेकींत शमसळून 
एकरूप होणे िक्य झाले. मलूतः स्वरानुगशतक व लयशनष्ठ असलेलया पण प्रादेशिक भेद असलेलया या दोन 
सांगीताांच्या आकृती व िलैी एकमेकींत शमसळून गेलया असाव्यात. खरे म्हणजे ‘देिी सांगीता’चा हाच अथध 
आहे–देिादेिानुसार बदलणारे. पशरणामी दोन सांगीत पद्धती तयार झालया; एक कनाटकी व दुसरी 
हहदुस्थानी. प्राचीन द्राशवड व इतर अनायध सांगीत प्रकाराांवरआधारलेलया दशक्षण भारतीय सांगीत िलैींवर 
आयध सांगीताचा प्रभाव पडून कनाटकी पद्धती आकाराला आली असावी. आशण उत्तरेतील अनायध सांगीत 
प्रकाराांवर आयध व नांतर मध्य व पशिम आशियातील सांगीताांचा प्रभाव पडून हहदुस्थानी पद्धती आकारली 
असावी. प्राचीन देश्य सांगीताचे असे आयीकरण होत असताना आयांची वादे्य आशण तयाांची मृदांग, वीणा, 
वगैरे नावहेी भारतात आली असावीत. 
 
मध्य-पूिेचा प्रभाि 
 
यानांतरच्या अवस्थेतही वाद्याांची मुळे िोधून काढणे कठीण जाते. लोकसांस्कृशतिास्त्र, भािािास्त्र, शलशखत व 
अशलशखत इशतहास, साशहतय, अिा अनेक शवियाांतून माशहती काढावी लागते, आशण शमळणारी माशहती 
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बारकाईने छानणे शजशकरीचे होते. प्रतयेक वाद्याच्या बाबतीत शनणायक पुरावा हाती लागेपयंत, तयाचे मूळ व 
स्थलाांतरे या बाबतीत काढलेले शनष्ट्किध तातपुरती अनुमानेच ठरतील. कधीकधी तर वाद्य व तयाचे नाव 
याांपकैी काही तरी एकच स्थलाांतर करते. तयामुळे आणखी घोटाळा माजतो. वीणा, मृदांग व मादल या 
पशरशचत वाद्याांच्या बाबतीतसुद्धा असा घोटाळा झालेला आहे. 
 

मध्य व पशिम आशियातील टोळ्या भारतात आलयाने, मुख्यतः अकराव्या ितकापासून, भारतीय 
सांगीत व वाद्यशवदे्यत एक नव ेप्रकरण सुरू झाले. परकीय, शवििेतः इराणी व अरबी सांगीत भारतात आपला 
प्रभाव गाजव ूलागले व थोड्ािार प्रादेशिक िरकाने या देिातील सांगीतावर तयाची गडद छाप पडली. 
उत्तर भारतातील सांगीतावर हा प्रभाव अशधक पडला. तथाशप दशक्षणेतील सांगीतही तयातून सुटू िकले 
नाही. इांद्रप्रस्थ मत नावाची एक नवीन सांगीत िाखा अव्स्ततवात आली. (१) इराणी सांगीतातील 
‘मुकामाां’च्या धतीवर भारतीय रागाांचे वगीकरण, (२) देिी व परदेिी बांशदिींची भेसळ करून व तयाला 
भारतीय नाव देऊन नव े राग तयार करणे, व (३) जुनी भारतीय नाव े कायम ठेवनू रागाांची नवी बांदीि 
घडवणे, ही या इांद्रप्रस्थ मताची वैशिष्ट्टे्य होती. याचा एक क्राांशतकारक पशरणाम असा झाला की, जुनी 
मूच्छधना पद्धती जाऊन शतच्या जागी सध्याचे बारा स्वराांचे सतकतक अव्स्ततवात आले. वाद्याांच्या बाबतीतही 
लक्षणीय पशरणाम झाला. मचू्छधना पद्धतीला आवश्यक असलेलया धनुवीणा व मांजूि वीणा जाऊन तयाांच्या 
जागी दाांडा लावलेली बारा स्वराांची वादे्य आली, व ग्रामाांचा सांकेत नाहीसा होऊन तयाच्या जागी मेळ हकवा 
थाट रूढ झाले. वीणाांवर स्वराांचे पडदे व्स्थर झाले; पूवीच्या वीणाांवर ते बहुधा सरकते असावते. शिवाय 
तबला, सतार, सरोद, सारांगी, सनई, वगैरे नवी वादे्य प्रचारात आली. ही नवी वादे्य परदेिाांतून आली की 
देिी वाद्यातच थोडा-िार िरक करून ही नवी नाव ेशदली गेली हा अजून सांिोधनाचा शविय आहे. 

 
उत्तर भारतातील सांगीतावर शजतका इराणी सांगीताचा पगडा बसला शततका तो दशक्षणी सांगीतावर 

बसला नाही. तेराव्या ितकापयंत मुसलमानी आक्रमणाांचे व स्थलाांतराांचे पशरणाम दशक्षणेत उमटू लागले 
होते. याच सुमाराला िाङ धगदेव नावाच्या काशश्मरी पांशडताने रचलेला ‘सांगीत रतनाकर’ हा ग्रांथ प्राचीन 
मूच्छधना सांगीतावरील िवेटचा प्रबांध म्हणावा लागेल. दशक्षणेत, १३४७ साली बहामनी राज्याची स्थापना 
झालयावर, मुसलमानी कला पसरू लागली. उदाहरणाथध, शवजयनगरच्या साम्राज्याचे एक सांस्थापक 
शवद्यारण्यस्वामी आपलया ग्रांथात मेलाांच्या यादीत ‘हेजुजी’चा समाविे करतात. ‘हेजुजी’ नाव ‘शहजाज’ 
नावाच्या ‘मुकामा’वरूनघेतले असाव ेव शहजाज हे अरबस्थानातील एका प्रदेिाचे नाव आहे. शवििे म्हणजे, 
रागाांच्या वगीकरणासाठी मेल पद्धतीचा पुरस्कार प्रथम शवचारण्याांनीच केला. यावरून शदसते की पूवीच्या 
कमानदार वीणा जाऊन दाांडे व पडदे असलेलया वीणा तोपयंत प्रचारात आलया होतया. पुढे पडदे व्स्थर 
झाले व ‘सवध-राग-मेल वीणा’ अव्स्ततवात आली. कोणतयाही रागाला लागणारे कोणतेही स्वर या वीणेतून 
काढता येत होते, असा दावा होता. सतार सोडून उत्तरेतील व दशक्षणेतील सध्याच्या वीणा याच जातीच्या 
आहेत. 

 
हे पशरवतधन तेराव्या ितकानांतर सुरू झाले. या अवस्थेतच, आधी एक असलेले भारतीय सांगीत 

िुटून तयाच्या कनाटकी व हहदुस्थानी अिा दोन िाखा झालया, असे बहुतेक शवद्वानाांचे मत आहे. वस्तुतः 
आधीचे सांगीतही एक नव्हते; तयात नाना वाांशिक व प्रादेशिक तऱ्हा होतया. तयाचे अांतगधत तत्त्व एक होते 
एवढेच. ्ाच बहुशवध सांगीतावर इराणी सांगीताचा पगडा बसला, उत्तरेत अशधक, दशक्षणेत कमी, इतकेच, 
आशण िवेटी दशक्षणेतील अनेक प्रकार एक होऊन सध्याची कनाटकी पद्धती व उत्तरेतील प्रकार एक होऊन 
सध्याची हहदुस्थानी पद्धती, अिा दोन पद्धती अव्स्ततवात आलया. 
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पाविमा्य प्रिाह 
 
यापढुची अवस्था देिात युरोपीय लोक आलयानांतर सुरू झाली. पािात्त्य सांस्कृतीच्या सांस्काराने आपलया 
सांगीतात काही बदल घडून आले आहेत व तयाांचे पशरणाम दूरगामी होण्यासारखे आहेत. पशहले म्हणजे 
रेशडओ, ग्रामोिोन, पुस्तके वगैरे सांगीत प्रसारक साधने आली; तयाांच्यामुळे आधीचे भेद मावळत आहेत व 
सांगीतात काहीसा कां टाळवाणा सारखेपणा येऊ लागला आहे. उत्तरेतील व दशक्षणेतील जानपद व शवदग्ध 
सांगीते एकमेकाांत अशधकाशधक शमसळत आहेत आशण देिभर सांगीतात एकता शनमाण होऊ पहात आहे. 
 

पशिमेतून आलेलया वाद्याांमध्ये वायोशलन व हामोशनयम ही दोन अशधक महत्त्व पावली आहेत. 
िास्त्रीय सांगीतात वायोशलनला स्थान देण्याचा पशहला मान दशक्षणेतील दीशक्षतर कुलाकडे जातो. वराहतकपा 
अय्यर, तांजावरू सुब्बा अय्यर व शतरूवेंकाडू शिवरामकृष्ट्ण अय्यर हे वायोशलनच्या आद्य प्रचारकाांमध्ये होते. 
दशक्षण भारतात वायोशलन आता आवश्यक असे साथीचे वाद्य झाले आहे. स्वतांत्रपणेही ते वाजवले जाते. 
दशक्षणेत तयाला ‘शपशठलू’ हकवा ‘शपट लू’ म्हणतात; हे नाव ‘शिड ल’ िब्दाचा अपभ्रांि असाव.े उत्तरेतही 
तयाचे बरेच चलन आहे. इकडे तयाला ‘बेला’ हकवा ‘बेहला’ म्हणतात; हे नाव ‘वायोला’ हकवा ‘वायोशलन’ 
िब्दाचा अपभ्रांि असाव.े 

 
हामोशनयम म्हणजे बाजाची पेटी. रवींद्रनाथ ठाकूर शतला ‘भारतीय सांगीतावरील िाप’ म्हणत 

असत. भारतीय सांगीतावर जबरदस्त आक्रमण करणाऱ्या पाशिमातय वाद्याांमध्ये स्वराांसाठी स्वतांत्र पट्टट्या 
असलेले हे एकमेव वाद्य आहे. उत्तरेत तयाचा प्रचार अशधक आहे व िास्त्रीय सांगीताच्या बैठकींतही तयाची 
चाह होते. कनाटकी सांगीतात तयाने अजून घर केलेले नाही. वाहून नेण्याला सोपे, स्वरात लावण्याची 
दगदग नाही, आवाज बलुां द व वाजवण्याचे तांत्र सुलभ, ्ा गुणाांमुळे ते इतके लोकशप्रय व सवधगामी झाले 
असाव.े 

 
क्लॅशरऑनेट हे पाशिमातय वाद्यही हळूहळू िास्त्रीय सांगीतात घर करू लागले आहे. या वाद्याला 

स्वराांची भोके उघडण्या-शमटवण्यासाठी चाप वापराव ेलागत असलयामुळे आपलया सांगीताला ते उपयुक्त 
नाही. 

 
पाशिमातय सांगीतातून उचललेलया आणखी दोन गोष्टी म्हणजे बँड व ऑकेस्रा. बँड मुख्यतः नागर 

भागात प्रचशलत आहे व वराती-शमरवणुका वगैरे उतसवप्रसांगी तयाचा उपयोग केला जातो. बँडमध्ये बहुधा 
क्लॅशरऑनेट, रॉम्बोन, रम्पेट, ड्रम ही वादे्य असतात व सांगीतिोभा वाढशवण्यासाठी हामोशनयम हकवा 
ॲकॉर्लडयन साथीला घेतात. स्वातांत्र्यपूवध काळात सावधजशनक उद्यानाांमध्ये पोशलसाांचा हकवा दरबारी बडँ 
वाजवणे हे सुसांस्कृतपणाची पराकाष्ठा मानली जात असे. 

 
‘ऑकेस्टा’ या अथी आपण ‘वाद्यवृांद’ िब्द वापरतो वाद्यवृांद, म्हणजे अनेक वाद्य एकत्र वाजवणे, ही 

कलपना आपलया देिात नवीन नाही. प्राचीन काळी असे वाद्यमेळ होते. तयाांना ‘कुतप’ म्हणत असत. 
भरताच्या ‘नाट्यिास्त्रात’ कुतपाची व्यवस्था व तयाचा नाटकात उपयोग वर्लणले आहेत. वाद्यमेळाांची शिलपे व 
शचते्र भारहूत, अहजठा, बाघ, वगैरे शठकाणी आढळतात. रांगभमूीबरोबरच राजदरबाराांत, धार्लमक व 
सावधजशनक उतसवाांत व शमरवणुकींत कुतपाांचा उपयोग होते असे. हसहभपूालाने (चवदाव े ितक) तीन 
प्रकारचे कुतप वर्लणले आहेत आशण गायकाांच्या व वादकाांच्या सांख्येवरून तयाांचे वगीकरण केले आहे. 
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तयावरून कुतप म्हणजे समहूगायन असे व तयाला वणेूांची व तालवाद्याांची साथ असे, असे शदसते. भरताने 
वर्लणलेलया कुतपाांत मृदांग, पणव, ददुधर, वणेू व वीणा या वाद्याांचा व गाशयकाांचा समाविे असे (आकृती 
२·१). 

 
कुतप तसे आजही अव्स्ततवात आहेत. देवळातील व सावधजशनक उतसवाांच्या वळेी असे लहान-

लहान वाद्यवृांद शदसतात. नाटकाांच्या व नृतयाांच्या साथींतही ते वापरले जातात. केरळ आशण उशडसामधील 
पांचवाद्य (आकृती २·२) व दशक्षण भारतातील मेळम् हे पारांपशरक कुतपातच जमा होतील. केरळातील 
पांचवाद्याांत सामान्यतः मद्दलम्, शतशमल, एडक्क, िांख व तालम् (टाळ) ही वादे्य असतात. कधीकधी कोम्बू, 
म्हणजे धातूचे हिग, वापरले जाते. उशडसामध्ये झाांज, सनई, घांटा, ढोल व िांख असा सांच असतो. दोन्ही 
सांचाांत तालवाद्यावर शवििे भर आहे व तो महत्त्वाचा आहे. दशक्षण भारतातील मेळम् मध्ये दोन मुखवीणा 
अथात नागस्वरम् आशण पांबई, तशवल व कधीकधी ढोल ही तालवादे्य असतात (आकृती २·३). 

 
पण ्ा भारतीय वाद्यवृांदापेक्षा पाशिमातय ऑकेस्राचे स्वरूप वगेळे आहे. एक तर ऑकेस्रामध्ये 

शनरशनराळ्या प्रकारची वादे्य पुष्ट्कळ असतात. दुसरे म्हणजे तयाांतून शनघणाऱ्या सांगीताची रचना पाशिमातय 
पद्धतीने स्वरसांघाताच्या (harmony) तत्त्वावर केलेली असते. देिी वाद्यमेळात एकच स्वररचना सवध 
स्वरवादे्य एकाच वळेी वाजवतात. म्हणजे तयाच स्वररचनेचे अनुसरण सवध वादे्य करतात. पण पाशिमातय 
वाद्यवृांदात शनरशनराळी वादे्य शनरशनराळे स्वरसमूह एकाच वळेी वाजवतात व तयाांच्या परस्पर सांगतींतून व 
सांहतींतून सांगीतकृती शनमाण होते. 

 
असा पाशिमातय स्वरूपाचा वाद्यवृांद भारतात अलीकडेच आला आहे. भारतात िें च व शब्रशटि 

लोकाांच्या पोलीस व लष्ट्करी बँडमुळे वाद्यवृांदाकडे प्रवृत्ती झाली असावी. स्वातांत्र्यपूवध काळात 
सांस्थाशनकाांच्या दरबाराांमध्ये असे शविाल वाद्यवृांद असत व ते कधीकधी भारतीय िास्त्रीय बांदीिी वाजवत 
असत. आता वाद्यवृांद-सांगीत शिकशवणाऱ्या िाळा शनघालया आहेत. पण वाद्यवृांद बाळगणारी प्रमुख सांस्था 
म्हणजे सरकारी आकािवाणी. या वाद्यवृांदात बहुतेक सवध प्रकारची भारतीय व काही पाशिमातय वादे्यही 
असतात. वाद्य-प्रबांध भारतीय रागाांत व तालाांत बसवलेले असतात. तयाांत पाशिमातय स्वरसांघात तत्त्वावर 
रचना करण्याचेही प्रयतन होत आहेत. पाशिमातय सांगीत व वाद्यवृांद वापरणारे सवांत मोठे के्षत्र म्हणजे 
शचत्रपट सांगीत. शसनेमा सांगीताचे रचनाकार व शदग्दिधक पाशिमातय धतीवर सांगीतरचना करण्यात बरेच 
यिस्वी झाले आहेत. सांगीताचे िास्त्रीय शनयमन पाळता, केवळ रांजकतेच्या हेतूने, स्वराांच्या रांगावर व 
पशरणाम-साकलयावर लक्ष ठेवनू ते रचना करतात. इष्ट पशरणाम साधण्यासाठी ते, अलीकडची इलेक्रॉशनक 
वादे्य धरून, सवध जातींची वादे्य वापरतात. 
 
बृहद भारतीय संगीत 
 
भारतीय सांगीत अशतपूवेत पोचले आशण तयाचा प्रभाव तेथे वगेवगेळ्या कालखांडाांत बदलत गेला. पशिम 
चीनच्या सरहद्दीवरील कुचीय सांगीत भारतीय सांगीतािी बरेच जुळतेशमळते होते; बहुधा भारतीय 
सांगीतातूनच ते उद भवले असाव.े कुचीय सांगीतातील पशरभािा सांस्कृतोद भव आहे असे म्हणतात. 
उदाहरणाथध, िा-टो-ली = (सां.) साधाशरत; की-िी = (सां.) कैशिक; िाह-शिह = (सां.) िड ज; िा-हव 
का-लन = (सां.) िड ज ग्राम. ही पशरभािा इसवी सहाव्या ितकात सुजीव नामक पांशडताने चीनमध्ये नेली 
असा समज आहे. इसवी चवर्थया ितकातील टुन-हुआांग येथील सुप्रशसद्ध बवद्ध लेण्याांमध्ये शकतयेक भारतीय 
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वाद्याांच्या प्रशतमा आढळतात. हु-शचन नावाचे गजाने वाजवले जाणारे शचनी वादे्य चीनच्या सांगीत-प्रकृतीला 
परके आहे. चीनमध्ये ‘हु’ िब्द भारतीयाांना उदे्दिून वापरतात हेही येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
जपानमध्येही भारतीय सांगीत बवद्ध शभक्षूांनी पोचवले. जपानमधील ‘शबवा’ ही आखूड दांडवीणा भारतीय 
वीणेचेच एक रूप आहे असे म्हणतात. 
 

भारतीय वाद्याांचे अशतपूवेतील वाद्याांिी नाते जोडणारा आणखी एक पुरावा म्हणजे, आसामातील 
िेपले या सुशिर वाद्याचे लाओसमधील खेणे या वाद्यािी साम्य. शिवाय लाओसमधील ‘सो’ सारखी वादे्य 
आसाममधील पेना व उशडसामधील केन्रा या वाद्याांिी जुळतात. 

 
इांडोनेशिया, म्हणजे प्राचीन यवद्वीप हकवा सुवणधद्वीप, आशण भारत याांचे साांस्कृशतक सांबांध पूवी िार 

शनकट होते. हे सांबांध मुख्यतः हहदु कालखांडात, म्हणजे दहाव्या ितकापयंत, ष्ढ होते. तयानांतर 
इांडोनेशियावर अशतपूवीय देिाांचा प्रभाव पडू लागला आशण पांधराव्या ितकापयंत मुसलमानी सांस्कृती तेथे 
पसरली. हहदु कालखांडात, मुख्यतः िलैें द्राच्या राजवटीत, भारतीय कला िार मोठ्या प्रमाणात जावा व 
सुमात्रा बटेाांवर गेलया याबद्दल मुबलक पुरावा चाांदीसारी येथील लेणी (सुमारे ७५० इ.स.), जुने ताम्रपट व 
लेख व ग्रांथ पुरवतात. बोरोबुदुर व अांगकोरवाट येथील कोरीव लेणी व शिलपकृती (आठव-ेनवव ेितक) 
आशण ‘अजुधनशववाह’ (अकराव े ितक) आदी ग्रांथाांतून तेथील भारतीय वाद्याांची शवपुल माशहती शमळते. 
उदाहरणाथध, वाद्यवृांदातील मुख्य तालवादकाला ‘पडशह मांगल’ (सांस्कृत–पटह) म्हणत असत. मकर 
(तशमळनाडूतील ‘मकरयाळ’ वरून?) व शवशनपांची (सांस्कृत–‘शवपांची’) ही तांतु वाद्य मूळची भारतीय होती. 
सुशिर वाद्याांमध्ये वांग्िी हकवा बांग्िी (सां.– ‘वांिी’), काहल, अिी नाव ेआढळतात. सांस्कृतात ‘मुरज’ (व 
तशमळ भािेत ‘मुरसू’) म्हणवणारे ताल वाद्य तेथे ‘मुरव’ हकवा ‘मुरब’ नावाने ओळखले जाई. दुांदुशभ वाद्यही 
तेथे होते. घन वाद्याांमध्ये गेंटा (सां.– ‘घांटा’) व भेरी होती. भारतात मात्र भेरी चामड्ाचा ढोल हकवा तुतारी 
जातीची असे. 

 
पशिम आशिया व भारत या दोघाांत कोणी कोणाला काय शदले व काय घेतले याांत शनवड करणे 

कठीण जाते. गशणत, ज्योशतःिास्त्र, वैद्यक या शवियाांवरील बरेच शसद्धाांत व साशहतय हहदु भारतातून 
पशिमेकडे गेले हे आपण जाणतो. पण सांगीताच्या बाबतीत असे शनशितपणे बोलता येत नाही. शसलवन 
लेव्हीच्या मते, ‘पाशिमातय स्वरलेखन पद्धती हहदु सांगीतातील स्वर नामाांच्या आद्याक्षराांवर आधारलेली 
आहे.’ वबेरच्या मते, सतकतकाचा शनदिधक असा, अरबी भािेतील ‘जाम आह’ हकवा ‘गाम आह’ हा िब्द 
सांस्कृत ‘ग्राम’ (प्राकृत ‘गाम’) या िब्दावरून तयार झाला व पुढे तयाचेच रूपाांतर िें च भािेत ‘गामे’ व 
इांग्रजीत ‘गमॅट’ (gamut) झाले. वाद्याांच्या बाबतीत बोलणे याहून कठीण आहे; कारण उत्तर भारतातील 
बहुतेक िब्दाांचे अरबी हकवा िारसीिी नाते जुळते. तथाशप काही वाद्याांचा सुगावा लागतो. प्रथम गजाने 
वाजवली जाणारी तांतु वादे्य घेऊ. काही पांशडताांचे म्हणणे आहे की पशिम भारतातील रावणहस्तवीणा हकवा 
रावणहत्ता पशिम आशियात गेली व तेथे शतची नामाांतरे राबोनस्रॉन, रेबेक, रबब व िवेटी वायोलीन अिी 
झाली. तसेच कमांचे हकवा कमांज ्ा तांतु वाद्याच्या बाबतीत घडले. इब्न-अल-्िकीह (दहाव ेितक) याने 
म्हटले आहे की हे वाद्य इशजतकतमधील कोप्ट लोक व हसधुवासी लोक वापरत असत. भारतीय ‘कमायचा’ 
िब्दाचे रूपाांतर अरबी भािेत ‘कमांच’ व इशजतकतच्या भािेत ‘कमांग’ होणे अिक्य नाही. भारतीय कातयायनी 
वीणा अरबस्थानात व इराणात ‘कानून’ बनली व िततांत्री वीणेचे रूपाांतर ‘सांशतर’ झाले; काशश्मरात आजही 
‘सांतूर’ आहे. असेच ‘तुन्बूर’ हे वाद्य. हे नाव इराणी आहे. अरबी भािेत ‘तन्बूर’ िब्द आहे. प्राचीन 
सुमेरमधील ‘पांतूर’ (धनुकली) िब्दािी तयाचे नाते असणे िक्य आहे. ‘पन’ हकवा ‘बन’ म्हणजे धनुष्ट्य हकवा 
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धनुवीणा. तयावरूनच ग्रीक भािेत ‘पन्डोरा’ हे वाद्याचे नाव पडले असाव.े असीरीयन लोकाांचे ‘पन्डवरा’ वाद्य 
म्हणजे तीन ताराांची दांडवीणा होती. ही वादे्य मध्य-पशिमेतून आली असे साख्स प्रभतूी शवद्वानाांचे मत आहे. 
यापढेु जाऊन अब्दुल रजाक कानपुरी म्हणतात की मूळ िब्द भारतीय ‘तम्बूरा’ आहे व तोच इराण-
अरबस्थानात ‘तुन्बूर’ वगैरे रूपाांतरे पावला. यावरून शदसते की पशिमेतील सवध दांडवीणाांचा उगम भारतात 
आहे. 

 
आधुशनक काळात भारतीय नृतय व सांगीत कलाकार चालू ितकाच्या आरांभापासून युरोपात सांचार 

करू लागले आहेत आशण तेव्हापासून पाशिमातयाांचे भारतीय सांगीताशवियीचे कुतूहल वाढत आहे. गेलया 
ितकातही पाशिमातयाांना भारतीय सांगीत ऐकण्याची व शिकण्याची ओढ लागली होती. शिवाय शवद्वान, 
शवद्याथी, कलाकार व िोकीन प्रवासी सतत भारतात येतच आहेत व येथील सांगीत आपापलया देिात नेत 
आहेत. युरोपात व अमेशरकेत भारतीय सांगीताची शवद्यालये शनघाली आहेत. वीणा, सरोद, सतार व मृदांग ही 
वादे्य तेथे शिकवली जात आहेत. 
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३. िाद्याचें िगीकरण 
 

‘सांगीत वाद्य किाला म्हणावे?’ ्ा प्रश्नाचे उत्तर िोधू जाता, सांगीत म्हणजे तरी काय, ते कसे 
उद भवले, असे प्रश्न शनमाण होतात. 

 
मानवी शवकासाच्या प्राथशमक अवस्थेत सांगीत, गोंगाट, वाणी, नाच हे सारे मानवाच्या भावनाांचे 

आशवष्ट्कार होते व तयाांच्यात परस्पर भेद करणे कठीण होते. उदाहरणाथध, रानटी अवस्थेतील हकवा 
आशदवासी माणसे नाचतानाचता आरोळी मारतात. शतला सांगीत म्हणता येईल का? शतच्यात लय व स्वर या 
दोहोंचे तत्त्व अनुस्यूत आहे आशण शतचे स्वरूप वाणीपेक्षा वगेळे आहे. मानव व मानवतेर प्राण्याांत तयाांचा 
आवाज तयाांच्या भावना-शवकाराांच्या अशभव्यक्तीचे नैसर्लगक साधन आहे. पुढे उतक्राांतीच्या ओघात मानवाचा 
आवाज बोलणे व गाणे अिी दोन वगेवगेळी काये करू लागला. पैकी बोलणे मानवाच्या जाणतया 
अशभव्यक्तीचे व गाणे तयाच्या नेणतया अशभव्यक्तीचे साधन बनले. 

 
हहदु तत्त्वज्ञानाने सवध ध्वशनद्रव्याचा आरांभ एका िब्दातून केला आहे. तया एका िब्दाला नादब्रह्म, 

ॐ हकवा प्रणव म्हणतात. ॐ हाच ध्वनीचा आशदस्िोट. म्हणूनच वणेू (कृष्ट्ण), वीणा (सरस्वती) व डमरू 
(शिव) या वाद्याांना दैवी सांकेत प्रातकत झाले आहेत. 

 
सांगीताची गभावस्था आशदम वाद्याांत शदसून येते. सांगीतमय म्हणता येईल असा शनशित नाद या 

वाद्याांतून शनघत नाही. शबया भरलेले झुणझुणे, घिधणाने आवाज करणारे शकरशकरे, ही अिा प्रकारची वादे्य 
होत. शकरशकऱ्याांतून शनघणारा आवाज श्रशुतरम्य नाही. हे वाद्य रानटी जमातींमध्येच आढळते. उदाहरणाथध, 
अमेशरकेतील इांशडयन टोळ्याांचे हशरणाच्या हिगाचे बनवलेले शकरशकरे हकवा मेव्क्सकोतील 
ओशमशचकाहुआज्टली हे वाद्य, हकवा भारतात िबराांचे दोड डुराजन् व काशणकर जमातीचे कोक्कर. 

 
आशदम वाद्याांचा उपयोग नाचाांमध्ये मुख्यतः लय धरण्यासाठी होता. वाळलेलया िळा-िेंगाांचे 

खुळखुळे, उदाहरणाथध ओराँव लोकाांचा कशणयारी डांडा, हकवा कमरेला बाांधलेली वाळलेलया िळाांची माळ, 
ही प्राथशमक अवस्थेतील सांगीताची साधने होती. नांतरच्या अवस्थेत काठ्या शचरलेली लाकडे, तबकड्ा, 
दाांड्ा, ढोल, वीणा व वणेू याांचा हळूहळू प्रादुभाव झाला. 

 
पण आशदम वाद्याांचा उपयोग केवळ सांगीतासाठीच होत होता असे म्हणता येत नाही. िांख जसा 

रणवाद्य होता तसाच अशभिेकपात्रही होता. तयात तीथध ठेवले जात असे. नगारा व धुम्सा हीसुद्धा रणवादे्य 
होती. चमधजशडत वादे्य खुणाांच्या बोलीसाठी वापरली जात असत. या बाबतीत आशिकेतील वादे्य प्रशसद्ध 
आहेत. उदाहरणाथध, रॅट रे या सांिोधकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, बातमी पोचवण्यासाठी चमधवादे्य वापरली जात 
असत व अिा दोन वाद्याांच्या आवाजात जो िरक असे तो बोलण्यातील उांच व नींच स्वराांमधील 
िरकाबरोबर असे. उशडसातील िबर लोकाांमध्ये एक कथा प्रचशलत आहे की एका शकटुांग नावाच्या 
माणसाने अांतयशवधीची हकवा शववाहाची वाता लोकाांत पसरवण्यासाठी एक ढोल व शपतळी घांटा िोधून 
काढली. 

 
तेव्हा सांगीत वाद्य म्हणजे सांगीतोपयोगी नाद शनमाण करण्यासाठी वापरलेले कोणतेही साधन. या 

अथी, मानवी देह, शवििेतः मानवी आवाज, हेच सवांत प्राचीन सांगीत वाद्य म्हणता येईल. आपलया प्राचीन 
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ग्रांथाांमध्ये तयालाच ‘गात्रवीणा’ म्हटले आहे. टाळ्या वाजवणे, माांड्ा व कुल्ले थोपटणे. जशमनीवर पाय 
आपटणे, ्ा शक्रया आशदम वाद्यशक्रयाच होत. वदेमांत्र गाताना, हातावर आवाज न करता बोटाांनी शवशिष्ट 
पद्धतीने जी लयगणना केली जात असे शतला हस्तवीणा म्हणत असत. अिा दैशहक शक्रयाांचेच रूपाांतर 
हळूहळू स्वतांत्र वादे्य घडवण्यात झाले असाव.े हातोडी हकवा पेचकससारखी अवजारे जिी उद्योगी हाताची 
कायधक्षमता वाढवणारी याांशत्रक क्लृतकती म्हणनू शनमाण झाली तिीच शटपरी व कोलाट्टम् कट टैसारख्या 
काठ्या हकवा करताल व शचपळ्याांसारखी टाळ्या देणारी वादे्य मानवी हाताने आपली नादक्षमता 
वाढवण्यासाठी तयार केली असावीत. हळूहळू दैशहक शक्रयाांपासून या याांशत्रक क्लृतकतया वगेळ्या होत गेलया 
व स्वतांत्रपणे वादे्य म्हणून अव्स्ततवात आलया. 

 
सांगीतासाठी उपयोग होण्यापूवी काही असाांगीशतक कायांसाठी काही वाद्याांची शनर्लमती झाली होती, 

असेही शदसते. उदाहरणाथध शकरशकरे.केरळातील पाशणयन लोकाांचे शकरशकरे हुबेहूब तयाांच्या अग्नी 
उतपादन करणाऱ्या अवजारासारखे आहे. एका ओळीत बऱ्याचिा खाचा पाडलेले एक लाकडाचे काांडे 
जशमनीवर ठेवतात व तया खाचाांवर दुसऱ्या काांड्ाने घासतात. या घिधणाांतून जी उष्ट्णता उतपन्न होते शतचा 
अग्नी पेटवण्यासाठी उपयोग करतात. हेच काांडे पुढे जादूटोण्याच्या सांगीतात वापरले जाऊ लागले. 
तयाचप्रमाणे शिकाऱ्याचे धनुष्ट्य तांतुवाद्याांचे मूळ मानले जाते; धनुष्ट्याच्या टणतकारावरून तार छेडण्याची 
कलपना माणसाला सुचली असावी. भारतात व आशिकेत अिी आशदम धनुष्ट्याकृती वादे्य अजून अव्स्ततवात 
आहेत. उदाहरणाथध, दशक्षण भारतातील शवल्लशड वाद्य. साध्यातील साधे ढोल मुळात स्वयांपाकासाठी व 
धान्यसाठवणीसाठी वापरली जाणारी मातीची भाांडी असावीत व मग तयाांच्यावर चामडे जडवनू तयाांना 
वाद्यतव शदले गेले असाव.े उदाहरणाथध घुमट, तुांबकनारी व पाबूजी-की माटे ही वादे्य. 

 
जगातील सांगीत वाद्याांच्या उतक्राांतीचे पशरिीलन केले असता शदसून येते की, घन वादे्य सवांत 

प्राचीन आहेत. तयाांना मानवी देहशक्रयाांचे पशहले बा् आशवष्ट्कार म्हणता येईल. शिवाय शनसगाचे पशरणाम 
तयाांना शततके बाधत नसलयामुळे, प्राचीन शवद्या-सांिोधनात जुन्यात जुनी वादे्य तीच सापडली आहेत. 
प्रागैशतहाशसक अवििेाांमध्ये जगभर खुळखुळे, शकरशकरे, रोंरोंकार, शछदे्र नसलेलया वणेू ही वादे्य आढळली 
आहेत. उत्तर-पािाण युगातील अवििेाांमध्ये शचरलेलया लाकडाांचे ढोल, सव्च्छद्र वणे,ू करवांट्याांच्या 
तुताऱ्या व धनुकलीची वादे्य आढळतात. नांतरच्या काळात परडीचे खुळखुळे, काष्ठतरांग, वणेू, घिधणाने 
वाजवले जाणारे ढोल व शटपऱ्या शमळतात. 

 
वाद्याांच्या उतपत्तीचा कालक्रम ठरवणे शजतके कठीण आहे शततकेच तयाांचे प्रादेशिक मूळ िोधणेही 

कठीण आहे. जगात पशहली वादे्य कुठे शनमाण झाली हे साांगता येत नाही. एवढे मात्र खरे की बऱ्याचिा 
वाद्याांचे मूळ इशजतकत, मेसोपोटेशमया व चीन येथील अशतप्राचीन सांस्कृतींमध्ये सापडते. मध्य आशियातील 
अशतप्राचीन सांस्कृतींतही काही अशतप्राचीन वादे्य सापडण्याचा सांभव आहे; परांतु तयाांच्याशवियी अजून पुरेिी 
माशहती हाती लागलेली नाही. साख्सचे म्हणणे आहे की, ‘प्राचीन भारतात असे एकही वाद्य आढळत नाही 
की जे मूळचे देिी म्हणता येईल. सवध वादे्य पशिमेतून हकवा उत्तरेतून आलेली शदसतात. आियध असे की 
मध्ययुगीन काळात मात्र सवधस्वी देिी वादे्यभारतात आढळतात.’ परांतु साख्सचे हे शवधान सवधस्वी खरे 
मानण्याचे कारण नाही; कारण भारतीय आशदवासी सांस्कृतींचे व सांगीताांचे जे ज्ञान आज आपलयाजवळ आहे 
ते साख्सजवळ नव्हते. 
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िािाचंा घोटाळा 
 
वाद्याांची मुळे व स्थलाांतरे िोधण्यात वाद्यनामाांमुळे िार मोठे शवघ्न येते. कारण एकच वाद्य वगेवगेळ्या 
शठकाणी वगेवगेळ्या नावाांनी ओळखले जाते हकवा वगेवगेळी वादे्य एकाच नावाने ओळखली जातात. 
 

आपण ‘वीणा’ हे नाव घेऊ. सांस्कृत व इतर भारतीय भािाांमध्ये ढोलासारखी तालवादे्य सोडलयास 
सवधच वाद्याांना हे नाव शदले जात होते असे अलीकडच्या काळापयंत शदसते. वैशदक वीणा कमानीत आडव्या 
तारा बसवलेलया धनुवीणा होतया. शकन्नरी वीणा बोटाांनी छेडली जात असे, तर रावणहस्त वीणा गजाने 
वाजवीत असत. नागस्वरम् हकवा सनईप्रमाणे तोंडाने िुां कून वाजवलया जाणाऱ्या सुशिर वाद्याांनाही वीणा–
‘मुखवीणा’–हेच नाव होते. वैशदक मांत्राांच्या स्वरगणनेसाठी वापरलया जाणाऱ्या हाताला ‘हस्तवीणा’ म्हणत 
असत. हहदी भािेत ‘बीन’ हे नाव तर वीणा हे तांतुवाद्य व गारुड्ाची पुांगी या दोहोंचे शनदिधक आहे. तेव्हा 
‘वीणा’ िब्द एकाच शवशिष्ट जातीच्या वाद्याांचा वाचक असेल अिी खात्री देता येत नाही. अलीकडे मात्र हा 
िब्द सामान्यतः दाांड्ावर स्वराांचे पडदे असलेलया तांतुवाद्याचा बोधक झाला आहे. 

 
आता ‘शकन्नरी’ िब्द पाहू. बायबलमध्ये ‘शकन्नोरा’ (kinnorrah) असे एक वाद्यनाम आढळते; पण ते 

नाव बहुधा आडव्या हकवा उभ्या ताराांच्या धनुवीणेला अनुलक्षनू असाव.े भारतातील मध्ययुगीन शकन्नरी वीणा 
मात्र दाांड्ावर स्वराांचे पडदे बसवलेली व बोटाने छेडली जाणारी तांत्री असावी; अिी वीणा आजही दशक्षण 
भारतात आढळते. शकन्नरी नावाचे आणखी एक वाद्य आांध्र व कनाटक भागात आढळते व ते गजाने वाजवले 
जाते. तसेच आांध्रातील हखगरी व उशडसातील केन्रा ही वादे्य गजाने वाजवली जातात. 

 
शतसरे उदाहरण ‘भेरी’चे. हा िब्द भारतीय सांस्कृतीबरोबर इांडोनेशियात गेला. पण भारतात भेरी हे 

चमधजशडत तालवाद्य हकवा तुतारी असते तर इांडोनेशियात ती धातूची थाळीसारखी घांटा आहे. 
 
वशल्प-वचत्रादी 
 
सांगीतावरील ग्रांथ, शिलालेख, ग्रामीण साशहतय याांच्याप्रमाणेच शिलपे व शचते्र हे सांगीत वाद्याांची माशहती 
देणारे एक साधन आहे. तयात वाद्याांची घडण, वाजवण्याची पद्धत, वगैरे तपिील प्रतयक्ष होत असलयामुळे हे 
साधन िार महत्त्वाचे आहे. पण तरीही ते सवधस्वी शवश्वसनीय नाही. कारण हे शचत्रीकरण शकतपत यथातर्थय 
आहे याची खात्री देता येत नाही. ती शचते्र तया तया काळातील वाद्याांचीच आहेत हे तरी किावरून? या 
देिात परांपरा इतकी प्रभावी आहे की वतधमान व्स्थतीचे शतला अनेकदा भान रहात नाही. शिवाय, या 
देिातील शिलपे व शचते्र बहुधा वास्तवतेपेक्षा भावशनष्ठ व प्रशतकातमक होती. चार तोंडाांचा ब्रह्मदेव मानवी 
देहरचनेचा वास्तव नमुना म्हणता येत नाही. शचत्र-शिलपाांतील स्त्री-पुरुिाांच्या शठकाणी जी सौंदयधलक्षणे 
शदसतात ती वास्तव नसून आदिध आहेत. भारतीय कलावांताला वास्तवतेचे आकिधण कधी वाटलेच नाही. 
तयामुळे तो जेव्हाएखादे शिलप हकवा शचत्र रेखतो तेव्हा ते तया वस्तूचे हुबेहूब शचत्रण नसते; तर तयाच्या 
प्रशतभेला ती वस्तू जिी शदसते व रुचते तयाचे शचत्रण असते. तया शचत्रणात काही रूक्ष पण वास्तव तपिील 
हरवतो व वस्तुव्स्थतीला मुरड घातली जाते. िार प्राचीन शचत्रणाांच्या बाबतीत वस्तुव्स्थतीिी तुलना करता 
येत नाही; कारण ततकालीन वस्तुव्स्थतीबद्दल शनणायक पुरावा बहुधा सापडत नाही. पण आधुशनक 
काळातील उदाहरण देता येईल. एका समकालीन शचत्रकाराने काढलेले हे सतारीचे शचत्र पहा (आकृती 
३·१), आशण तयाची सतारीच्या छायाशचत्रािी तुलना करा; म्हणजे शचत्रकाराने सतारीच्या वस्तुव्स्थतीला 
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शकती मुरड घातली आहे लक्षात येईल. आणखी एक उदाहरण म्हणून तांबोरा घेऊ. आजकालच्या शचत्राांत, 
नाटकाांत व शचत्रपटाांत नारदाच्या हाती एक तांबोरा असतो. आशण हा तांबोरा नारदाइतकाच प्राचीन असावा 
असा भास उतपन्न केला जातो. पण प्राचीन पुराव्यानुसार नारदाची वीणा ‘महती वीणा’ होती व ती बहुधा 
एकवीस ताराांची मांजूिा होती. नारद गांधवध होता असा उल्लखे नाट्यिास्त्रात व रामायणात आहे. 
 

वाद्याांच्या प्रादेशिक स्थानाांबद्दलही घोटाळा आहे. एखाद्या वाद्याचे शचत्रण ज्या शठकाणी असेल तया 
प्रदेिात ते वाद्य असेलच अिी खात्री नाही. हकवा एखाद्या वाद्याचा उल्लेख करणारा ग्रांथकार ज्या 
जनस्थानात राशहला असेल तेथे ते वाद्य असेल असेही नाही. तया शचत्रकाराने हकवा ग्रांथकाराने तया 
वाद्याशवियी ऐकले असेल हकवा तयाची प्रशतमा कोठे पाशहली असेल व प्रथेनुसार तयाने तयाचा आलेख वा 
उल्लेख केला असेल. मला आलेला एक अनुभव उल्लखेनीय आहे. उशडसामध्ये एका लहानिा आशदवासी 
खेड्ात एका घराच्या हभतीवर दशक्षणी सांत व सांगीतकार तयागराजाचे एक मोठे शचत्र काढलेले मला 
शदसले. तयागराजाच्या हाती तांबोरा होता. चवकिीअांती कळले की एका सांताळ मुलाने ते शचत्र काढले होते. 
पण तया मुलाला तयागराजाची काहीही माशहती नव्हती. एका प्राथशमक िाळेच्या पुस्तकातील शचत्रावरून 
तयाने ते काढले होते. आणखी एक उदाहरण म्हणजे दोघा दशक्षणी सांिोधकाांनी शलशहलेलया एका लेखात 
सतार गजाने वाजवले जाणारे उत्तर भारतीय वाद्य आहे असे म्हटले आहे. 

 
वाद्याचा अभ्यास करताना असे अनेक अडथळे येतात. तयामुळे, शनशित परुावा हाती 

असलयाशिवाय, तपिील ग्रा् मानता येत नाही व िक्त सामान्य स्वरूपाचेच वणधन करता येते. 
 
िगीकरण 
 
वाद्याांचे वगीकरण हा एक गुांतागुांतीचा शविय आहे. कारण अनेक तऱ्हाांनी वगीकरण करता येण्यासारखे 
आहे–वाद्याांच्या घाटानुसार, वाजवण्याच्या पद्धतीनुसार, तयाांच्या उपयोगानुसार, वगैरे. 
 

आज आपलयाला माहीत असलेले सवांत जुने वगीकरण म्हणजे भरतमुनीने आपलया नाट्यिास्त्रात 
केलेले. तयाहून चाांगले वगीकरण आज दुसरे नाही. नाट्यिास्त्रात वाद्याांचे चार प्रकार साांशगतले आहेत : १ 
तत, म्हणजे तारा असलेले; २ अवनद्ध, म्हणजे चामड्ाने मढवलेले; ३ घन, म्हणजे भरीव द्रव्याचे; व ४ 
सुशिर, म्हणजे वारा िुां कून वाजशवले जाणारे. तत, म्हणजे ज्या वाद्यात नाद उतपन्न करण्यासाठी तार हकवा 
तात खेचून बसवलेली असते ते. अवनद्ध म्हणजे झाकलेले हकवा आच्छादलेले; म्हणजे ज्या वाद्यात नाद 
उतपन्न करणारी बाजू चामड्ाने मढवलेलीअसते ते; सवध प्रकारचे ढोल व डि या वगात मोडतात. घन 
म्हणजे जे वाद्य, जसे बनवले तिाच भरीव अवस्थेत, तयावर वगेळे सांस्कार न करता, वाजवले जाते ते; यात 
घांटा, थाळी, शचपळ्या, शकरशकरे वगैरे धातूची व लाकडाची भरीव वादे्य येतात. सुशिर म्हणजे पोकळ; 
म्हणजे जे वाद्य तयाच्या पोकळीत वारा भरलयाने नाद उतपन्न करते ते; यात नागस्वरम्, सनई, वगैरे सवध 
प्रकारच्या वणेू येतात. 

 
काही आचायांनी तत, शवतत व तत-शवतत असे तीनच प्रकार केलेले शदसतात; पण ‘तत-शवतत’ 

म्हणजे काय, हे लक्षात येत नाही. नारदीशिके्षत तीनच प्रकार साांशगतलेले आहेत. ते म्हणजे चमध, ताांशत्रक व 
घन. कोहलाच्या (सहाव्या ितकाआधी) वगीकरणात चार प्रकार येतात : सुशिर, घन, चमधबद्ध व 
तांत्री.भरताचे वगीकरण पुढे कोणी बदलले नाही, पण कोणी तयात थोडे िाव्ब्दक बदल केले. उदाहरणाथध, 
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‘अवनद्ध’ ऐवजी कोणी ‘आनद्ध’ िब्द वापरला, तर कोणी ‘शवतत’ नाव शदले. बाराव्या ितकातील 
हशरपालाने आपलया ‘सांगीत सुधाकर’ ग्रांथात सुशिर, तत, शवतत व घन अिी नाव ेशदली आहेत. 

 
तशमळ भािेत वाद्य ्ा अथाचा सवांत प्राचीन िब्द दुसऱ्या ते सहाव्या ितकात शनमाण झालेलया 

‘सांगम’ साशहतयात ‘करुवी’ हा सापडतो. करुवी म्हणजे अवजार हकवा हतयार. वाजवण्याचे अवजार ते 
वाद्य. सांगम साशहतयाांत वाद्याांचे पाच प्रकार साांशगतले आहेत : १ तोर् करुवी, २ तुळैक्करुवी, ३ नरम्पुक्करुवी, 
४ शमतट रुक्करुवी व ५ कां चक्करुवी. तोर् करुवी म्हणजे चमधवाद्य (तोल म्हणजे चामडे). तुळैक्करुवी म्हणजे 
शछद्र हकवा पोकळी असलेले, म्हणजे सुशिर वाद्य (तुळै म्हणजे शछद्र). नरम्पु म्हणजे जनावराची तात; तेव्हा 
सवध ताराांची वादे्य नरम्पुक्करुवी वगात येतात. शमतट रुक्करुवी म्हणजे मानवी गळा हकवा आवाज. कां चक्करुवी 
म्हणजे धातूचे म्हणजे घन वाद्य. हे वगीकरण भरताच्या वगीकरणािी जुळते. 

 
उपयोगाच्या ष्ष्टीने वाद्याांचे वगीकरण तीन प्रकाराांत केलेले आढळते : गीतानुग, म्हणजे गायनाच्या 

साथीसाठी; नृतयानुग, म्हणजे नृतयाच्या साथीसाठी; व िुष्ट्क, म्हणजे स्वतांत्र वादनासाठी. 
 
चीन देिात वाद्याांचे वगीकरण तयाांच्या घाटावरून केलेले होते व तयात आठ प्रकार होते : १ शकन, 

म्हणजे धातूचे; २ चे, म्हणजे दगडाचे; ३ तु, म्हणजे मातीचे; ४ को, म्हणजे चामड्ाचे; ५ शहयन, म्हणजे 
ताराांचे; ६ पो, म्हणजे भोपळ्याचे; ७ चु, म्हणजे वळूेचे; व ८ मु, म्हणजे लाकडाचे. 

 
पाशिमातय सांगीतात पशहले समाधानकारक वगीकरण १८८० साली मशहल्लॉनने केले व ते प्राचीन 

भारतीय वगीकरणािी जुळणारे आहे. तयात वाद्याांचे चार प्रकार केलेले आहेत : १ ऑटोिोन (autophone, 
म्हणजे घन), २ मेम्ब्रानोिोन (membranophone, म्हणजे अवनद्ध), ३ कॉडोिोन (chordophone, 
म्हणजे तत), व ४ एअरोिोन (aerophone, म्हणजे सुशिर). पुढे हॉनधबोस्टेल व साख्स याांनी तयाांत थोडा 
बदल केला; ‘ऑटोिोन’च्या जागी ‘इशडओिोन’ (idiophone) सांज्ञा शदली. या वगीकरणाचा पुढे तयाांनी 
तपिीलवार शवस्तार केला व तयासाठी ग्रांथालयात वापरली जाणारी ड्ुईची पद्धत वापरली. तयाांनी तयार 
केलेलया ताशलका आता सवधत्र वापरलया जातात. परांतु वाद्याांचे वगीकरण अशधक बारकाईने होणे िक्य आहे 
व आवश्यक आहे. असा एक प्रयतन शनकोलास बेसाराबॉिने केला. िाव्न्सस गाव्लपननेकेलेलया 
वगीकरणाचा धागा पकडून तयाने एक ताशलका तयार केली. शतचा गोिवारा खाली शदला आहे : 
 
िगभ १. घि िादे्य (इवडओफोन्स) 

शवभाग १ प्रतयक्ष गात्रशनयांशत्रत 
कक्षा अ केवळ लयशनष्ठ (स्वरशवहीन)–टाळ, झाांज, वगैरे 
कक्षा ब स्वरशनष्ठ (शनशित नादगुणयुक्त)–घांटी, वगैरे 

शवभाग २ स्वरपटशनयांशत्रत 
शवभाग ३ याांशत्रक गतीने शनयांशत्रत 
िगभ २. अििद्ध िादे्य (मेम्ब्ब्रािोफोन्स) 

शवभाग १ प्रतयक्ष गात्रशनयांशत्रत 
कक्षा अ केवळ लयशनष्ठ–टाबोर, साईड ड्रम, आदी ढोल प्रकार 
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कक्षा ब स्वरशनष्ठ–केटल् ड्रम आदी तालवादे्य 
शवभाग २ स्वरपटशनयांशत्रत 
शवभाग ३ याांशत्रक गतीने शनयांशत्रत 
िगभ ३. सुवषर िादे्य (एअरोफोन्स) 

शवभाग १ प्रतयक्ष गात्रशनयांशत्रत 
कक्षा अ केवळ िुां करीने वाजणारी 
उपकक्षा (अ) ओठाांनी िुां कली जाणारी 
गट १ उभी धरून वाजवली जाणारी 
गट २ आडवी धरून वाजवली जाणारी 
उपकक्षा (ब) तोटी हकवा चोच असलेली 

कक्षा ब पत्तीच्या मध्यस्थीने वाजणारी 
उपकक्षा (अ) पत्तीवर शनयांत्रण अप्रतयक्ष असलेली 
गट १ एकदल पत्तीची 
गट २ शद्वदल पत्तीची 
गट ३ बहुध्वशनक पत्तीची 
गट ४ मुक्त पत्तीची 
उपकक्षा (ब) गात्रशनयांशत्रत पत्तीची 
गट १ एकदल पत्तीची 
गट २ शद्वदल पत्तीची 

कक्षा क ओठाांनी शननाशदत होणारी 
शवभाग २ स्वरपटशनयांशत्रत 

कक्षा अ बासरी व नळे (पाईप) 
कक्षा ब मुक्त पत्तीची 

शवभाग ३ याांशत्रक गतीने शनयांशत्रत 
शवभाग ४ वायू अशनयांशत्रत असलेली 
िगभ ४. तंतुिादे्य (कॉडोफोन्स) 

शवभाग १ प्रतयक्ष गात्रशनयांशत्रत 
कक्षा अ तार छेडण्याची 

उपकक्षा (अ) ग्रीवाहीन 
उपकक्षा (ब) ग्रीवायुक्त 

कक्षा ब आघात केलयाने वाजणारी 
कक्षा क गजाने वाजवली जाणारी 



 अनुक्रमणिका 
 

उपकक्षा (अ) अांगुलीपटशवरशहत 
उपकक्षा (ब) अांगुशलपटयुक्त 

शवभाग २ स्वरपटशनयांशत्रत 
कक्षा अ स्वरपट छेडलयाने वाजणारी 
कक्षा ब स्वरपटावर आघात केलयाने वाजणारी 
कक्षा क स्वरपटावर गज शिरवलयाने वाजणारी 

 
िगभ ५. विदु्यच्चवलत 
 
यापेक्षा सोपे वगीकरण एन्सायक्लोपीशडया शब्रटाशनका या ज्ञानकोिात शदले आहे. तयाचा गोिवारा खाली 
शदला आहे : 
 
१. घि िादे्य 
 बनावटीचे द्रव्य 
वादन पद्धती लाकूड हकवा अन्य सेंशद्रय द्रव्य धातू हकवा अन्य शनरींशद्रय द्रव्य 
अवताडन काष्ठतरांग, शचरलेलया लाकडाचा ढोल शत्रकोण, घांटी, थाळी 
परस्पर ताडन शटपऱ्या, शचपळ्या झाांजा, टाळ 
उदे्वलन खुळखुळे घुांगरू 
सांघिधण गुइरो वाि बोडध 
अवमाजधन माजधनकाष्ठ (rubbed wood) ग्लास हामोशनका 
उट्टांकन ज्यू हापध आशिकन सान्सा 
 

२. अििद्ध िादे्य 

 अवताडन वाटीसारखा नगारा–मातीचे नगारे, हतपानी (tympani)नळीसारखे 
ढोलके–साईड ड्रम, बास, टाबोर, बाँगोचवकटीवर बनवलेले डि–
टँबूशरन (tambourine)‘रोले’ (rolle)– (चीनमधील चामड्ाचे 
नळकाांडे) 

 उदे्वलन शतबटेमधील खुळखुळे ढोल (rattledrum) 
 अवमाजधन खसखसे ढोल (friction drum) 
 उट्टांकन भारतीय गोबी यांत्र (गोपी यांत्र) 
३. तंतु िादे्य 
 भशूमवीणा आघात केलयाने वाजणारी–रॅटन रोप 
 साांगीशतक धनुकलया छेडून, आघात करून हकवा िुां कून (हॉटेन टॉट गुर वाद्याप्रमाणे) 

वाजणारी 
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 ग्रीवाहीन दांडवीणा 
(zithers) 

१. खुलया ताराांची 

   (अ) छेडणे–हाव्तकसधकॉडध, सालटरी (psaltery) 
   (ब) ताडणे–शपयानो िोटध, डव्लसमर (dulcimer) 
   (क) हवा भरणे–एयोशलयन हापध 
  २. ताराांना पडदे लावलेली 
   (अ) छेडणे–ऑव्स्रयन शझथर, पहाडी डव्लसमर 
   (ब) गज शिरवणे–गजाचे शझथर 
 उभ्या ताराांची धनुवीणा १. छेडणे–प्राचीन व आशिकन धनुवीणा 
  २. गज शिरवणे–वलेि कू्रथ 
 ग्रीवायुक्त दांडवीणा १. छेडणे–लयूट, शगटार 
  २. गज शिरवणे–वायोशलन 
  ३. चक्राकर गज शिरवणे–हडीगडी 
 आडव्या ताराांची धनुवीणा १. छेडणे 
   (अ) कमान लघुकोनात असलेली–प्राचीन व पाशिमातयेतर 

धनुवीणा 
   (ब) गळा व घोडी असलेली–आशिकेतील हापधलयटू 
४. सुवषर िादे्य    
 वणेू (कृशत्रम नादजनक 

नसलेली). 
१. हवसेाठी खाच असलेली 

   (अ) नळीसारखी–शिटी, फ्लाशजओलेट, रेकॉडधर 
   (ब) गोल आकाराची–शवहगाकृती शिटी, ओकाशरना 
  २. ओठाांनीच हवचेी खाच करून वाजवलेली 
   (अ) नळीच्या आकाराची–आडवी धरून व बाजूने वाजणारी वणेू; 

एका टोकाकडून वाजणारी वणेू–कवल, िेपले (pan-
pipe) 

   (ब) गोल आकाराची–तुांब्याची वणेू 
 तुतारी (नादोतपादक 

ओठाांची वायुस्तांभाला 
जोड) 

१. सेंशद्रय 

   (अ) एका टोकाकडून हकवा बाजूने वाजणारी–िांख, पिूांची हिगे, 
दात, लाकडी हिग (alpenhorn) 

   (ब) सुराांसाठी शछदे्र असलेली–कॉनेट, सपंट 
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  २. धातुमय 
   (अ) सरळ नळी–रांपेट, राँबोन 
   (ब) शनमुळती होत गेलेली नळी–िें च हिग, पोस्ट हॉनध, कॉनेट 
   (क) रुां दावत गेलेली नळी–शबगुल, टू्यबा 
 पत्तीची वादे्य १. सरळ नळीची 
   (अ) एकदल पत्ती–क्लेशरऑनेट 
   (ब) शद्वदल पत्ती–औलॉस (aulos), क्रम हॉनध (crum horn) 
   (क) मुक्त पत्ती–दशक्षण-मध्य आशियातील नशलका वाद्य 
  २. शनमुळतया नळीची 
   (अ) एकदल पत्ती–सकॅ्सोिोन. 
   (ब) शद्वदल पत्ती–िॉम (shawm), ओबो (oboe) 
 मुक्त वायूची वादे्य १. पत्ती नसलेली–रोंरोंकार, भोंगा 
  २. बांद पत्तीची–शपपाणी (grass squeaker) 
  ३. मुक्त पत्तीची–साल हकवा पातळ पापदु्रा तोंडात ठेवनू वाजवणे, 

तोंडाने वाजवण्याचे छोटे ऑगधन, अकॉर्लडयन, खेळातील तुतारी. 
 

ही दोन पाशिमातय वगीकरण भारतीय वाद्याांना पूणधतः लागू होत नाहीत. एक बाजाची पेटी 
सोडलयास, स्वराांच्या पट्टट्या असलेली वादे्य भारतात नाहीत. शिवाय आपलया अवनद्ध वाद्याांचे वगीकरण 
वगेळ्या तऱ्हेने करणे योग्य होईल. तथाशप, सांगीत नाटक अकादमीने भारतीय लोकवाद्याांची जी सूची तयार 
केली आहे तीत बसेाराबॉिच्या वगीकरणानुसार एका ताशलका माांडलेली आहे. ती अिी : 
 
िगभ १. घि िादे्य   
 शवभाग १. अवताडन उपशवभाग अ – परस्परावर आपटणे 
   उपशवभाग ब – आघात करणे 
   उपशवभाग क – हलवणे 
 शवभाग २. उट्टांकन उपशवभाग अ – बोटाांनी छेडणे 
   उपशवभाग ब – दांतुर नखीने छेडणे 
िगभ २. अििद्ध िादे्य   
 शवभाग १. अवताडन उपशवभाग अ – डमरूच्या आकाराचे 
   उपशवभाग ब – खांशजरीच्या आकाराचे 
   उपशवभाग क – मडक्याच्या आकाराचे 
   उपशवभाग ड – नगाऱ्याच्या आकाराचे 
   उपशवभाग ई – ढोलाच्या आकाराचे 
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 शवभाग २. उट्टांकन  
 शवभाग ३. सांघिधण  
िगभ ३. सुवषर िादे्य   
 शवभाग १. ओठाांनी वाजवले जाणारे उपशवभाग अ – हिगासारखे 
   उपशवभाग ब – तुतारीसारखे 
 शवभाग २. िुां कून वाजवले जाणारे उपशवभाग अ – एका टोकाकडून वाजवणे 
   उपशवभाग ब – उभे धरून वाजवणे 
   उपशवभाग क – आडव ेधरून वाजवणे 
 शवभाग ३. पत्तीच्या मध्यस्थीने वाजणारे उपशवभाग अ – पत्ती मोकळी असलेले 
   उपशवभाग ब – एकदल पत्तीचे 
   उपशवभाग क – शद्वदल पत्तीचे 
िगभ ४. तंतु िादे्य   
 शवभाग १. गजाने वाजवले जाणारे उपशवभाग अ – पडदे नसलेले 
   उपशवभाग ब – पडदे असलेले 
 शवभाग २. तार छेडून वाजवले जाणारे उपशवभाग अ – खुलया तारा असलेले 
   उपशवभाग ब – पडदे असलेले 
   उपशवभाग क – पडदे नसलेले 
 

हे वगीकरण ग्रामीण व आशदवासी वाद्याांचे आहे. ते सवांगीण होणे आवश्यक आहे. ताराांवर आघात 
करून वाजवली जाणारी वादे्य तयात आलेली नाहीत. अशभजात सांगीतातील वाद्याांसकट सवधच जुन्या-नव्या 
वाद्याांचे सवकंि वगीकरण अजून व्हायचे आहे. 

 
आतापयंत वर्लणलेली सवध वगीकरणे थोड्ािार िरकाने सांगीतशनष्ठ आहेत. वाद्याांची बनावट व 

वाजवण्याची पद्धत तयात शवचारात घेतलेली आहे. तयाबरोबरच वाद्याांच्या ध्वशनगुणाांचाही शवचार होणे 
आवश्यक आहे. ध्वशनगुणानुसार वाद्याांचे एक वगीकरण उपलब्ध आहे. ते असे : 
 
१. ताराचंी िादे्य 
 

(१) छेडून वाजवली जाणारी 
(२) गजाने वाजवली जाणारी 
(३) आघात करून वाजवली जाणारी 

 
२. हिेची िादे्य 
 

(१) हवा शिरलयाने वाजणारी (सवध प्रकारच्या वणेू) 
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(२) एक पत्ती असलेली 
(३) दोन पत्ती असलेली 
(४) हवा व पत्ती सांशमश्र 
(५) ओठाांनी वाजवली जाणारी 
(६) मानवी गळा 

 
३.  ोकूि िाजविण्याची िादे्य 
 

(१) शनशित नाद असलेली 
(२) अशनशित नाद असलेली 

 
४. विदु्यच्चवलत िादे्य 
 
या सवध वगीकरणाांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की सामान्यतः दोन प्रकारची वादे्य उपयोगात आहेत. एक म्हणजे 
ज्यात कां शपत होणारे द्रव्य भरीव हकवा घन असते ती व दुसरी ज्यात कां प पावणारे द्रव्य वायुमय असते ती. 
पाण्यासारखे द्रव द्रव्य वापरणारी जलतरांगासारखी वादे्यही आहेत. पण ती शवरळ आहेत आशण तयातसुद्धा 
कां प पावणारे मुख्य द्रव्य वाटी असते. 
 

या ग्रांथातील शववचेनासाठी घन, अवनद्ध, सुशिर व तत हे पारांपशरक वगीकरण स्वीकारले आहे. 
ध्वशनगुण, घाट व वाजवण्याची पद्धत लक्षात घेता तयात थोडािार िरक करावा लागेल व काही वाद्याांचा 
वगध शनशित करणे कठीण जाईल. या शववचेनात िक्त भारतीय वाद्याांचाच शवचार केला जाईल. 
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४. घि िादे्य 
 

आज आपलयाला ठाऊक असलेली सवांत जुनी वादे्य घन वादे्य आहेत. तयाांना सुराांत लावण्याची 
खटपट करावी लागत नाही. ती बनशवण्यासाठी िारसे ताांशत्रक ज्ञान लागत नाही; तेव्हा ती आशदम 
लोकसांस्कृतींची वादे्य मानायला हरकत नाही. खरे म्हणजे कोणतेही दोन भरीव तुकडे घेऊन एकावर एक 
घासले हकवा आपटले की घन वाद्य तयार होते. 

 
या भरीव वाद्याांमध्ये जी बनावटीने सवांत साधी व सोपी आहेत ती मानवी हाताांचेच वादनशक्रया 

करणारे बा्ाांग आहे, हे मागे साांशगतले आहे. मूळ वाद्य अथात मानवी देह हेच आहे. जशमनीवर पायाने 
ठोकत राहणे, टाळ्या वाजवणे, माांड्ा हकवा कुल्ले ठोकणे, ्ा ताल देण्यासाठी मानवी देहाच्या नैसर्लगक 
शक्रया आहेत. बांगालमध्ये तोंडात बोट हालवीत मोठ्याने ओरडून ‘हुलु रव’ काढतात तयात बोटाचा उपयोग 
आवाजात बदल घडवनू आणतो, ही एक नैसर्लगक वाद्यशक्रयाच आहे. मानवी आवाजाला तर आपलया 
िास्त्राांत ‘दैवी वीणा’ म्हटले आहे. अिा लयबद्ध वाद्यशक्रयाांसाठी मडकी, तबकड्ा, दाांडे, वगैरे कृशत्रम 
उपकरणे वापरली की वादे्य तयार होतात. 

 
वाद्य ऐशतहाशसक ष्ष्ट्ट्या शजतके प्राचीन शततके ते दैनांशदन मानवी व्यापारािी अशधक शनगशडत 

असलेले शदसते. इतर व्यवहाराांतील तयाचा उपयोग बांद करून केवळ सांगीतासाठीच ते वापरण्याची 
अवस्था नांतर आली. अग्नी शनमाण करण्याचे एक उपकरण इतके हुबेहूब शकरशकऱ्यासारखे आहे की तया 
दोघाांतील साम्य केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही–एकच उपकरण दोन्ही शक्रयाांसाठी वापरले जात 
असाव.े दांड हे वाद्य मुळात शिकारीसाठी व हतयार म्हणनू वापरला जाणारा दाांडा असाव.े घट व नूट ही 
वादे्य मूळची स्वयांपाकाची भाांडी असावीत. 

 
वादे्य बनशवण्यासाठी मानवाने प्रथम सहजासहजी हाती लागणाऱ्या वस्तूांचा उपयोग केला. 

प्राण्याांची हाडे, हिगे, हिपले, कासवाांची कवचे, झाडाांची ओांडकी व िळे, आदी वस्तू एकमेकींवर घासून, 
आपटून हकवा खुळखुळावनू वादे्य म्हणनू वापरली असावीत. 

 
वाद्य बनवण्याची आणखी एक आशदम तऱ्हा म्हणजे झाड तोडून तयाचा बुांधा आतून कोरून काढणे. 

तयामुळे बुांध्यावर एक लाांबच लाांब भेग तयार होते. तया भेगेवर काठ्याांनी प्रहार केले की एक घुमणारा 
आवाज शनघतो. यालाच प्राचीन काळचा ‘भेगेचा ढोल’ (slit drum) म्हणतात. कधीकधी हा ओांडका 
जशमनीत एक खड्डा तयार करून तयावर ठेवतात व मग तयावर उड्ा मारून प्रहार करतात. आशिकेत व 
दशक्षण अमेशरकेतील उईटोटो इांशडयन जमातीत असा ढोल वाजवला जातो. भारतात आसाममधील काही 
नागा जमातींत असा ढोल आढळतो. सवध शठकाणी हा ढोल नाचाांप्रमाणेच दूरवर खुणाांनी बातम्या 
पोचवण्यासाठीही वापरला जातो. 

 
बहुतेक घन वाद्याांना सुरेल नाद नसतो. शिवाय तयाला साततयही नसते. तयामुळे केवळ लयबद्ध 

ठोके देण्यासाठीच तयाांचा उपयोग होऊ िकतो. तयाांना नादगुण नसलयामुळेच तयाांचा साांगीशतक शवकास 
होऊ िकला नाही. 

 
भारतातील उपलब्ध घन वाद्याांचे वगीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल : 
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१. घांशटका 
 (अ) अवताशडत (१) शनशित स्वर नसलेलया 
   (२) शनशित स्वर असलेलया 
 (ब) उदे्वशलत (१) शनशित स्वर नसलेलया 
   (२) शनशित स्वर असलेलया 
 (क) अवमार्लजत   
२. भाांडी व मडकी 
३. स्तबक वादे्य 
 (अ) सांहत (१) शनशित स्वर नसलेली 
   (२) शनशित स्वर असलेली 
 (ब) अवताशडत   
 (क) उदे्वशलत   
४. दाांडे, कड्ा, वगैरे 
 (अ) सांहत   
 (ब) अवताशडत (१) शनशित स्वर नसलेले 
   (२) शनशित स्वर असलेले 
 (क) उट्टांशकत   
 (ड) उदे्वशलत   
 (ई) अवमार्लजत   
 
१. घंवटका 
 
भारतीय भािाांत घांशटकाांच्या नावाांत साम्य आहे–हहदी व मराठीत घांटा हकवा घांटी, तशमळमध्य मणी, 
तेलुगूत गांटा व कानडीत घांटे. 
 

(अ) अवताशडत घांशटका : (१) आपलयाला सामान्यतः ज्या घांटा आढळतात तया तयाांच्यावर प्रहार 
करून वाजवलया जातात व तयाांचा नाद अशनशित असतो. सांगीतात तयाांचा उपयोग होत नाही. देवळात व 
देव्हाऱ्यात पूजासाशहतयात तया वापरतात. ही पूजा धार्लमक कृतयाांपासून भतेू-खेते काढण्याच्या शवधीपयंत 
वगेवगेळ्या प्रकारची असू िकते. कोणतयाही हहदु देवळात एक हकवा अनेक घांटा टाांगलेलया असतात व 
देवदिधनासाठी गाभाऱ्यात जाताना तया वाजवत जाण्याची प्रथा आहे. शिवाय न्यायालयात न्यायघांटा 
(तशमळमध्ये ‘आराईची मणी’),शवजयसूचक जयघांटा व गायींच्या गळ्याांतील घांशटका, वगैरे घांटाांचे प्रकार 
आहेत. 

 
अवताशडत घांटाांमध्ये घांटीच्या आत बहुधा एक लां बक टाांगलेला असतो. तया लां बकाचा घांटीच्या 

आतील पाळीवर प्रहार केला म्हणजे घांटा वाजते. ही शक्रया हाताने घांटी हलवलयाने होते, तयामुळे ही घांटी 
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‘उदे्वशलत’ वगात घालावी असे कोणी म्हणेल. परांतु आवाज शनघतो तो हलवलयामुळे शनघत नसून, 
लां बकाचा प्रहार घांटीच्या पाळीवर झालयामुळे होतो. एखाद्या लाकडी ठोकळ्यानेघांटीच्या बाहेरच्या पाळीवर 
प्रहार करावा, आत लांबक नसावा, अिाही घांटा कुठे कुठे आढळतात (आकृती ४·१). 

 
सुरेल नाद असणाऱ्या घांटा तयार करणे सोपे नाही. घांटा सांगीतात उपयोगी न येण्याचे हे एक 

कारण आहे. शिवाय वगेवगेळे नाद हकवा बोल काढण्यालाही ती असमथध आहे. तथाशप आघाताची जागा, 
प्रहारक व प्रहाराचा जोर हे तीन शनयांशत्रत करून आवाजाची उांची व शवस्तार याांत काही शवशवधता आणणे 
िक्य आहे. 

 
पाशिमातय सांगीतात घांशटका-माला वापरतात. ती वाजवण्यासाठी स्वरपशट्टकेचा उपयोग करतात. 

या वाद्याला ‘कॅशरलॉन’ हकवा ‘ग्लॉकेनव्स्पयल’ म्हणतात. 
 
घांटी बहुधा कासे धातूची बनवलेली असते. पण शपतळी व ताांब्याच्याही घांटा आढळतात. खेडोपाडी 

जनावराांच्या गळ्याांत लाकडाचेही घांटाळे बाांधलेले आढळते. 
 
(२) शनशित नाद असलेलया घांशटकाांच्या गटात जलतरांग हे एकच वाद्य बसते. तबला तरांग, काष्ठ 

तरांग, वगैरे सामवाशयक वादे्य याचीच भावांडे म्हणता येतील (आकृती ४·२). 
 
जलतरांग वाद्याांत अनेक लहानमोठ्या शचनी मातीच्या वाट्या असतात व तयाांत पाणी भरतात. जो 

राग वाजवायचा असेल तयात जे सूर लागतील तेवढ्या सुराांच्या वाट्या एका अधधवतुधळात माांडतात. वादक 
अधधवतुधळाच्या मध्य भागी बसतो. तयाच्या दोन्ही हाताांत एक एक बारीक वेताची काडी असते. तया काड्ा 
वाट्याांवर मारलयाने वाट्याांतून ते ते सूर शनघतात. प्रतयेक वाटी मुळातच एक नाद देते. शिवाय शतचा स्वर 
कमी अशधक करण्यासाठी शतच्यात कमी-अशधक पाणी घालतात. पण वाटीतून शनघणारा नाद शनयत व 
तुटक असलयामुळे तयावर बारीक श्रुती व गमका वाजवता येत नाहीत. 

 
बायझांटाईन देिातील नवव्या ितकातील साशहतयात अिा प्रकारच्या वाद्याचा उल्लखे आहे. चवर्थया 

ितकातील एका ग्रीक हस्तशलशखतात तयाचे शचत्रण सापडते. मलेशिया भागातही हे वाद्य आढळते. 
चीनमध्ये ते दहाव्या ितकात होते. भारतीय साशहतयात तयाचा शनशित उल्लखे सापडत नाही. तथाशप असे 
साांगतात ती ग्रीक शवजेता शिकां दर आपलयाबरोबर भारतातून जे सांगीतकार घेऊन गेला तयाांत काही 
जलतरांग-वादक होते. वातस्यायनाच्या (इसवी शतसरे ितक) कामसूत्रात एका ‘उदक वाद्या’चा उल्लखे 
आहे. तो जलतरांगाला अनुलक्षनू असावा असा शकतयेकाांचा तकध  आहे. अहोबलाच्या (सतराव े ितक) 
‘सांगीत पाशरजात’ ग्रांथात मात्र जलतरांगाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. 

 
(ब) उदे्वशलत घांशटका : (१) हलवनू वाजवली जाणारी घांटी जन्माने आघात घांटीची वडील बहीण 

असावी, व शतचा जन्म वाळलेलया िळातून व कवचातून झाला असावा. आतला गर सुकलयावर िळाची 
करवांटी हकवा तुांब्या हकवा िेंग हलले की झुणझुणतात. तयावरून प्राचीन अरण्यवासी लोकाांना ्ा 
करवांट्याांचा नाचात ताल धरण्यासाठी उपयोग करण्याची कलपना सुचली असावी. पण अिा आवाजाला 
शनशित नाद नसतो. 
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वाळलेला लहान भोपळा हलवला की झुमझुम आवाज शनघतो व तयाला काहीिी लय येते. अिा 
प्रकारचे एक वाद्य उशडसामध्ये सापडते. तयाला ‘झुमरा’ म्हणतात. नारळाच्या करवांटीत बारीक खडे हकवा 
शबया भरतात व शतला एक मूठ जोडतात. अिा प्रकारची वादे्य देिभर पसरली आहेत–बांगालीत झुनझुनी, 
हहदीत खुनखुना, मराठीत खुळखुळा, कानडीत शगलकी, वगैरे. 

 
एकच वाळलेले िळ घेण्याऐवजी बऱ्याचिा वाळलेलया िेंगा एकत्र बाांधलया तर अशधक रांजक 

आवाज शनघतो. अिा िेंगाांच्या माळा शकतयेक आशदवासी नतधक कमरेला हकवा पायाला बाांधतात. आांध्रातील 
चेंचू लोक अिा कमरपट्टट्याला शगलबडा म्हणतात. उशडसातील ओराँव लोकाांजवळ ‘कशणयारी डांडा’ 
असतो. एका लाांब वळेला चाफ्याच्या हकवा कशणयारीच्या िकेडो िेंगा बाांधलेलया असतात. हा वळूे उभा 
धरून हलवतात हकवा जशमनीवर ठोकतात व नाचतात (आकृती ४·३). 

 
यापढुील अवस्था म्हणजे वाळलेलया भोपळ्याची अनुकृती वळूेच्या टोपलीत हकवा मातीच्या, 

लाकडाच्या हकवा धातूच्या भाांड्ात उतरवणे. मध्य प्रदेिातील माशडया लोक अिा खुळखुळ्याांची माळ 
कमरेला बाांधतात. पायाांतील घुांगरे हेही याचेच रूपाांतर आहे. अलीकडे तर तकलाव्स्टकचेही खुळखुळे शनघाले 
आहेत. 

 
पायाांतील घुांगराांना हहदी व मराठीत घुांगरू, तशमळमध्ये गेज्जई, तेलुगूमध्ये गेज्जलू व कानडीत गेजे्ज 

म्हणतात. सांस्कृत भािेत हकशकणी, क्षुद्र घांशटका हकवा नूपरु म्हणतात. 
 
घुांगरे वगेवगेळ्या आकाराची व आकृतीची असतात. सामान्यतः ती गोलाकार व पोकळ असतात व 

तयाांच्या पोकळीत धातूचे खडे भरलेले असतात (आकृती ४·४). तयाांची आकृती एकत्र शमटलेलया चार 
पाकळ्याांच्या गोल कळीसारखी शदसते. घुांगरू बहुधा शपतळेचे बनवतात; परांतु घुांगरे जडवलेले दाशगने 
चाांदीचे करतात. सांगीतापेक्षा नृतयाला घुांगरूची अशधक गरज आहे. भारतीय नतधकाला तर घुांगरू ही पशवत्र 
व पूजनीय वस्तू वाटते. घुांगरू बाांधण्याचा धार्लमक शवधी नतधकाच्या नृतयदीके्षचा शनदिधक असतो. 

 
रुणझुणणाऱ्या घांशटकेचा दुसरा एक प्रकार म्हणजे पैंजण. धातूचे पोकळ कडे करून तयात वाळूचे 

बारीक खडे भरतात. हे कडे भोवतालून बांद हकवा एका रेिेत भेग असलेले असते; तसेच ते सरळ गोल 
हकवा नागमोडी गोलही असू िकते. तामीळमध्ये तयाला शसलां बू म्हणतात. पायाांत घालायच्या कड्ाला 
काल-शसलां बू व मनगटावर घालायच्या कड्ाला कै-शसलां बू म्हणतात (आकृती ४·५). कैशसलां ब-ूपाट टू 
नावाच्या ग्रामीण गीतात व नाचात हे कडे हातात धरून हात गोल शिरवतात म्हणजे कडे वाजते. 
कनाटकात कालहसलां बलुा गग्गर म्हणतात तर उत्तर भारतात पैंजण हकवा नूपुर म्हणतात (आकृती ४·६). 

 
(२) उदे्वशलत घांशटकाांमध्ये शनशित नाद असलेले वाद्य म्हणजे घुांगरू-तरांग. एका चामड्ाच्या 

पट्टट्यावर शनशित नाद असलेली घुांगरे दोऱ्याने शिवतात. हा पट्टा हलवला म्हणजे एक सुरेल स्वरनाद 
उमटतो. प्रतयेक स्वराचा एक एक पट्टा असे अनेक स्वराांचे पटे्ट एका चवकटीत आडव्या दाांड्ावर 
लटकवतात. या घुांगरू-तरांगावर गीते व काही अांिी रागदारीही वाजवलेली मी ऐकली आहे. हे वाद्य 
मुख्यतः ध्वशनच्छटा देण्याच्या उपयोगाचे आहे व वृांदवादनात ते वापरता येईल 
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(क) अवमार्लजत घांशटका : घासून वाजवलया जाणाऱ्या घांशटका िार क्वशचत आढळतात. मला एक 
नमुना आढळला. ती एक कािाची मोठी घांटी होती. शतची उांची सुमारे २५ सेंटीमीटर होती व शतला लाकडी 
मूठ होती. घांटीच्या काठावरून हळुवारपणे एक लाकडाचे गुळगुळीत काांडे शिरवले म्हणजे एक सांतत 
मांजूळ नाद शनघतो. ती घांटा देवळातील वाद्याांमध्ये होती. शतचा अन्य उपयोग मला माहीत नाही. 
महाराष्ट्रात काही शभक्षुक लोक अिी घांटी बाळगतात असे कळते. 

 
पाशिमातय सांगीतात अिा प्रकारचे ‘ग्लास हामोशनका’ हे वाद्य होते. पाणी भरलेलया काचेच्या 

घांशटका एका ओळीत उताण्या माांडलेलया असत. तयाांच्या काठावरून दाब देत बोट शिरवले म्हणजे तयाांतून 
मांजूळ नाद शनघत असे. १७४६ साली ग्लक या वादकाने या वाद्याचा कायधक्रम केला होता. पुढे मोझाटध व 
बीथोवन ्ा सांगीतकाराांनी या वाद्यासाठी बांशदिी रचलया होतया. 
 
२. भाडंी ि मडकी 
 
मडक्याांचा उपयोग वाद्य म्हणून होण्यापूवी पाणी भरणे, धान्य साठवणे, अन्न शिजवणे, वगैरे घरगुती 
कामाांसाठी वापरली जात असत हे उघड आहे. पुढे आशदवासी व जानपद सांगीतात तयाांचा उपयोग होऊ 
लागला. काशश्मरातील नूट व राजस्थानातील मटकी लोकवादे्य आहेत. काशश्मरात नागर ‘रवि’ 
सांगीतातही नूट वाजवतात. भाजलेलया मातीचे मडके वादक आपलया माांडीवर उभे ठेवतो आशण एका 
हाताने व तयाच्या पोटावर व दुसऱ्या हाताने तोंडावर आघात करतो. उत्तर भारतात गगरी हकवा घागर वाद्य 
आढळते; ते नूट हकवा मटकीसारखेच असते; िरक इतकाच की ते शपतळेचे हकवा ताांब्याचे असते. आवाज 
अशधक स्पष्ट शनघावा म्हणून बोटाांत व अांगठ्याांत धातूचा छल्ला वाजवण्यासाठी घालतात (आकृती ४·७). 
 

दशक्षण भारतातील घटम् िारच पशरष्ट्कृत वाद्य आहे. शवदग्ध सांगीतात ते वापरतात. हे मडके तयार 
करण्यासाठी शवशिष्ट जातीची माती वापरतात व तयाची बनावट व भाजणी िार काळजीपूवधक करतात. 
तयाचा वाद्यगुण नूटपेक्षा सरस आहे. शिवाय ते वाजवण्याची पद्धतही वगेळी आहे. वादक माांडी घालून 
बसतो व घटम् चे तोंड आपलया उघड्ा पोटावर दाबून धरतो. मग तो बोटाांनी व तळव्याने घटम् च्या बुडावर 
वगेवगेळ्या शठकाणी आघात करून वगेवगेळे बोल काढतो. तयाचबरोबर घटम् चे तोंड कमी-अशधक तीव्रतेने 
पोटावर दाबून तो नादात सूक्ष्म शवशवधता शनमाण करतो. वादक कुिल असेल तर हे वाद्य तालशवदे्यचा सुांदर 
कलातमक अनुभव देऊ िकते (आकृती ४·८). 
 
३. ्तबक िादे्य 
 
(अ) तबकड्ाांच्या वाद्याांचा पशहला प्रकार म्हणजे सपाट तळ असलेलया दोन वस्तू समोरासमोर धरून 
एकमेकींवर आपटणे. अिा प्रकारच्या वाद्याांत शनशित नाद असलेली वादे्य दुर्लमळ आहेत. कुिलतेने तयार 
केलेलया झाांजाांना व टाळाांना शनशित नाद असतो. तया सोडलयास बहुतेक तबकड्ा अशनशित नाद देतात, 
तयामुळे ताल देणे हाच तयाांचा मुख्य उपयोग होतो. 
 

तबकड्ाांची सवांत साधी वादे्य म्हणजे आांध्रातील चेक्कलू, कनाटकातील शचशट्टके व उत्तरेतील 
रायशगडशगडी हकवा रामशगडशगडी. दशक्षण भारतात याांना करतालही म्हणतात. लाकडाची सुमारे १५ 
सेंटीमीटर व्यासाची व मूठ असलेली अिा दोन िळ्याांचे हे वाद्य होते. तयाांच्या दोन्ही मुठी एकाच हातात 
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अिा रीतीने धरतात की दोघींच्या मधोमध तजधनी आड येते. मग दुसऱ्या हाताच्या खालच्या तळव्याने एक 
िळी दुसरीवर आपटतात. या करतालाचे याहून आशदम रूप काही शभकाऱ्याांच्या हाती शदसते. ते म्हणजे 
दोन चपटे व लाांबट दगड. चेक्कलप्रमाणेच ते वाजवतात. करतालाचा आणखी एक प्रकार म्हणजे गोल 
तबकड्ाांऐवजी लाांबट तबकड्ा. तयाांना तामीळ भािेत चेकै्क म्हणतात (आकृती ४·९). 

 
शबहारातील व मध्य प्रदेिातील आशदवासी लोक ताल धरण्यासाठी चेचका व शठसकी वापरतात. 

एका लाांबट लाकडी पट्टीला दोन बाजूांस भोके पाडून एका शचमट्यासारख्या वळवलेलया सळईत 
अडकवतात. शचमट्याच्या दोन्ही टोकाांना दोन गोल तबकड्ा घट्ट बसवतात. कधीकधी दोन शचमटे 
काटकोनात एकत्र बाांधतात व प्रतयेकात एक पट्टी अडकवलेली असते. टोके खाली धरून हा शचमटा वर 
खाली शहसळला की पट्टी तबकड्ाांवर आदळून आवाज होतो (आकृती ४·१०). 

 
झाांजा हकवा टाळ शनशित नादाचे बनवता येतील हे खरे. पण बहुधा ते अशनशित नादाचेच 

आढळतात. म्हणनूच तयाांचा समाविे तबकड्ाांच्या वगात केला आहे. झाांजा व टाळ यात िरक इतकाच 
की झाांज सपाट चपटी असते तर टाळ हकवा मांशजरा टोकाला शनमुळतया होत गेलेलया धातूच्या वाट्याांचा 
असतो. दोन्ही वाट्या आकाराने सारख्या असतात. तया एकमेकींवर आपटण्याची शक्रया आडव्या हकवा 
उभ्या धरून, तयाांच्या सबांध सपाटीवर हकवा एकमेकींच्या कां डावर होते. 

 
झाांज-टाळाच्या तबकड्ा सबांध सपाट पृष्ठभागापासूनवाटीच्या गोलाईपयंत अनेक आकार घेतात. 

सामान्यतः तयाांना आतून वाक असतो. आतून हकशचत वाक व सपाट काठ हा तयात सवांतसाधा आकार 
झाला. काहींच्या कडाांची सपाटी रुां द असते तर काहींची शनरुां द असते व तया मानाने मध्य भागी खोल 
खळगी असते. शनमुळतया होत गेलेलया वाट्या टाळाला व मांशजऱ्याला वापरतात. कधीकधी दोन वाट्या 
तयाांच्या मध्यात शछद्र पाडून तयातून दोरीने बाांधतात, हकवा सुट्या धरतात. पण सुट्या धरलया तरी 
प्रतयेकीला मध्यात शछद्र असते व तयात दोरीचा तुकडा बाांधलेला असतो. वाजवताना ही दोरी हातात 
धरतात. 

 
अिा वाट्याांच्या वाद्याला टाळ हकवा तालम् म्हणतात. ‘ताल’ (म्हणजे लय) िब्दािी या नावाचे 

साम्य उघड आहे. कुठे-कुठे याांनाही करताल म्हणतात. खरे म्हणजे हातात धरून ठेका देणाऱ्या कोणाही 
वस्तूला करताल म्हणता येईल. उशडसातील एका खड्ात एक आशदवासी व्यक्ती दोन तेलाचे डबे हाताांत 
धरून वाजवताना मी पाशहले आहे, तयालाच ती व्यक्ती करताल म्हणत होती. करतालाांची प्रादेशिक रूपे व 
तयाांची नाव ेपुष्ट्कळ सापडतात. 

 
टाळ शवदग्ध सांगीतात बहुधा वापरत नाहीत;नागस्वरम् च्या साथीला मात्र घेतात. बहुधा भजन, 

कीतधन, देवरनाम वगैरे भव्क्तगीताांमध्ये तयाची साथ घेतात. काही नृतयप्रकाराांतही ते साथीला असतात. 
नट टुवनार, अथात नृतयसांचालक, ताल धरण्यासाठी ते वाजवतो. स्वतः नतधकही कधीकधी ते वाजवतो. 
कनाटकातील कमसाले नतधकाांच्या हाती लहान लहान मांशजरे असतात. नाचता नाचता ते मांशजरे वाजवनू 
सुांदर लयबांध शनमाण करतात. राजस्थानातील तेराताली नृतयप्रकारही िार आकिधक आहे. नतधकी 
जशमनीवर पाय पसरून बसते. शतच्या पायाांवर गुडघ्यापयंत व खाांदे वगैरे इतर अांगाांवर अनेक शठकाणी 
मांशजरे बाांधलेले असतात. शतच्या हातात एक मांशजऱ्याची जोडी असते. हातातील मांशजऱ्याने अांगावरील 
शठकशठकाणच्या मांशजऱ्याांवर िार जलद गतीने वाजवीत लयीचे सुांदर बांध ती शनमाण करते व वाजवत 
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असताना उताणे शनजण्यापयंत देहाच्या वगेवगेळ्या मोडी ती घेते. राजस्थानातील एका देवीचे व्रत घेऊन 
अतयांत मेहनतीने ही तेराताली कला अवगत करावी लागते. 

 
टाळ भारतातून चीनमध्ये गेले असे म्हणतात. इांडोनेशियातही ते भारतातूनच गेले व तेथे तयाला 

‘ताल’च म्हणतात. भारतात हे वाद्य असलयाचा सवांत प्राचीन पुरावा हसधु सांस्कृतीत शमळतो. तयाबद्दल 
साख्सला सांिय वाटतो. हसधु सांस्कृतीत सापडलेली वस्तू भाांड्ाांची झाकणे असावीतअसे तयाला वाटते. 
टाळाांना ‘आघाटी’ असे एक प्राचीन नाव आहे; हे नाव ऋग्वदेात व अधवधवदेात येते. आघाटी म्हणजे टाळ 
असे सामान्यतः मानले जात असले तरी तयाबद्दल मकॅ्डोनेल, कीथ, व्व्हट ने, राघवन्, प्रभतृी सांिोधकाांचे 
दुमत आहे. उलट साख्स म्हणतो की, ‘आघाटी हा ढोलप्रकार समजणे हा केवळ तकध  आहे.’ 
सायणाचायाच्या मते आघाटी हे ताराांचे वाद्य होते, व घाटीलक व काांडवीणा ही तयाचीच दुसरी नाव ेहोती. 
शनशित म्हणता येते की इतकेच की आघाटी हे नृतयाच्या साथीचे वाद्य होते. भरताच्या नाट्यिास्त्रातही 
तयाचा उल्लखे आहे, व तयाला तेथे कास्य-ताशलका (कािाचा टाळ) व झल्लरी (झाांज) म्हटले आहे. 

 
मोठ्या झाांजाांना बृहत्ताल, ब्रह्मताल, आदी अनेक नाव ेआहेत. आसामातील बोडोताल (बडा ताल) 

म्हणजे मध्ये मोठी खळगी असलेली शविाल आकाराची पातळ झाांज असते. अिा मोठ्या झाांजाांचा व्यास १५ 
ते ३० सेंटीमीटरपयंत असतो. उत्तर भारतात अनेक शठकाणी तयाांना झाांज हकवा झल्लरी म्हणतात. 
दशक्षणेतील ‘जालर’ या नावािी तयाांचे साम्य आहे. तशमळमध्ये ‘चशल्लकै’ िब्द वापरतात, तो झल्लक व 
झल्लकी या िब्दाांिी साम्य दाखवतो. 

 
लहान आकाराच्या, म्हणजे सुमारे ७ सेंटीमीटर व्यासाच्या, झाांजाांमध्ये उत्तरेतील मांशजरा हकवा 

टाळ व दशक्षणेतील ताल हकवा कां जम् याांचा समाविे होतो. केरळातील एळत्तालम् आशण कुशळत्तालम् ही 
दोन्ही कािाची असतात. तयाांचा व्यास सुमारे १२ सेंटीमीटर व जाडी अधा सेंटीमीटर असते. एळत्तालम् 
बहुतेक सबांध चपटा असतो तर कुळीत्तालम् ला मध्य भागी खोल खळगी असते (आकृती ४·११, ४·१२, 
४·१३). 

 
(ब) अवताशडत तबकड्ा : दुसऱ्या वस्तूने आघात करून वाजवलया जाणाऱ्या तबकड्ाांमध्ये 

अशनशित नादाच्या व शनशित नादाच्या, असे दोन प्रकार आहेत. ्ा दोन्ही प्रकारच्या तबकड्ा बहुधा 
एखाद्या दाांडीने, ठोकळ्याने हकवा हाताने प्रहार करून वाजवतात. 

 
(१) अशनशित नादाच्या तबकडीचा सवधत्र आढळणारा नमुना म्हणजे कािाची घांटा हकवा थाळी. 

लाकडाच्या हातोडीने हकवा ठोकळ्याने ती वाजवतात. आशदवासी व जानपद सांगीतात ती वापरतात. शतचा 
व्यास सुमारे २० सेंटीमीटर असतो. साधी जेवण्याची थाळी प्रसांग पडेल तेव्हा घांटेसारखी वाजवली जाते. 
म्हणून उत्तरेत या वाद्याला थाळी म्हणतात. म्हणूनच बहुधा या वाद्याला थाळीप्रमाणे वर मुडपलेले काठ 
असावते. कोणी थाळी एका हातात धरून दुसऱ्या हाताने वाजवतात तर कोणी थाळी व ठोकळा दोन्ही 
एकाच हातात धरतात. मुडपलेलया काठाची थाळी पाठीच्या बाजूने वाजवतात. मलयाळीत चेंकल हकवा 
चेन्नल, तशमळमध्ये सेम्माङ कळम्, कानडीत जागटे हकवा जाघांटे, हहदीत थाली, राजस्थानीत घशडयाल, 
वगैरे शतची नामाांतरे आहेत (आकृती ४·१२, ४·१४). 

 



 अनुक्रमणिका 
 

थाळ्याांची जाडी बहुधा सबांध सपाटीभर सारखी असते. परांतु उशडसातील घांटो व बांगालातील 
काांसी मध्यात अशधक जाड व बाजूला पातळ असतात. तयामुळे तयाांच्या आवाजात शवशवधता येते. 
मशणपूरमधील सीमू सुमारे ५० सेंटीमीटर व्यासाचा अवाढव्य थाळ असतो. तयाच्या कडा वर मुडपलेलया 
असतात व मध्य भागी लहानिी खळगी असते. काठाला भोक पाडून दोरीत तयाला अडकवतात व टोकाला 
कापसाचे भरण बाांधलेलया दाांड्ाने वाजवतात (आकृती ४·१५). 

 
या घांटाांचा उपयोग बहुधा देवाच्या आरतीच्या व प्राथधनेच्या वळेी होता. खुणाांच्या सांदेिासाठीही 

तयाांचा उपयोग, शवििेतः वळे जाहीर करण्यासाठी, करतात. म्हणूनच तयाांना घांटा हकवा घशडयाल 
म्हणतात. 

 
हे वाद्य व तयाचे नाव भारतातून इांडोनेशियात गेले. भारताप्रमाणे तेथेही घांटा व थाळी या अथी ‘गेंटा’ 

व ‘काांगसी’ (सांस्कृत ‘कास्य’ िब्दािी साम्य) हे िब्द वापरतात. बली बेटावर मात्र घांटेला ‘भेरी’ म्हणतात. 
 
(२) तबकड्ाांच्या वगात शनशित नादाचे वाद्य क्वशचतच आढळते. राजस्थानातील श्रीमांडळ हे एक 

असे वाद्य आहे. एका चवकटीत शपतळेच्या हकवा लोखांडाच्या बारा घांटा लटकवलेलया असतात. प्रतयेकीचा 
व्यास वगेवगेळा असतो, तयामुळे तया वगेवगेळ्या स्वराांचे नाद उतपन्न करतात. जाडी बहुधा सवांची 
सारखीच असते. लाकडी ठोकळ्याने तया वाजवतात. हे मूळचे लोकवाद्य आहे. सणासमारांभाांत ते 
वाजवतात. अिा प्रकारचे वाद्य ‘युन लो’ या नावाने चीनमध्येही आढळते. तेथे ते मांगोशलयातून गेले असे 
म्हणतात (आकृती ४·१६). 

 
(क) उदे्वशलत तबकड्ा : हलवनू वाजवलया जाणाऱ्या तबकड्ाांमध्ये पांजाब हरयाणा भागातील 

शचमटा. राजस्थानातील हचशपया व महाराष्ट्रातील लेझीम प्रशसद्ध आहेत. 
 
शचमटा हे वाद्य शचमट्याचेच बनवतात. मात्र तया शचमट्याच्या दोन्ही भजुाांवर लहानलहान गोल व 

पातळ चकतया जडवलेलया असतात. हा शचमटा बहुधा एक मीटरपयंत लाांबीचा असतो व तो लोखांडाचा 
बनवतात. तयाच्या दोन्ही भजुाांच्या पट्टट्या शनरुां द, चपट्या व खुलया टोकाकडे शनमुळतया होत गेलेलया 
असतात. ्ा पट्टीच्या बाहेरच्या बाजूवर शपतळेच्या चकतया शखळे ठोकून बसवलेलया असतात. मात्र चकती 
खुळखुळू िकेल इतपत सैल ठोकलेली असते. लोकसांगीतात व नृतयात ताल धरण्यासाठी शचमट्याचा 
उपयोग होतो (आकृती ४·१७). 

 
लेझीम हेही िक्त ताल धरणारे वाद्य आहे. लोकनृतये शमरवणुका व साांशघक कवायती ्ाांत तयाचा 

उपयोग होतो. सुमारे अधा मीटर लाांबीच्या लाकडी दाांड्ाला दोन्ही टोकाांिी सुताची दोरी हकवा लोखांडी 
साखळी बाांधतात. या दोरीत हकवा साखळीत अांतराअांतरावर लहान लहान गोल लोखांडी चकतया सैलिा 
अडकवतात. वादक एका हातात दाांडा धरतो व दुसऱ्या हातान दोरीला हकवा साखळीला शहसडा देतो. 
तयामुळे तया चकतया शझमशझम आवाज करतात. साांशघक नृतयात लेझीमची लय श्रवणीय असते (आकृती 
४·१८). 
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४. दाडें ि कड्या 
 
दोन ठोकळे हकवा दाांडे एकमेकाांवर आपटले की आवाज शनघतो. दाांड्ाांचा उपयोग अिा रीतीने ताल 
धरण्यासाठी करतात. लाकडी करताल हा दाांड्ाांचाच प्रकार म्हणता येईल. मराठी शचपळ्या, तशमळ 
शचपला कटै्ट, तेलुगू भजन चेक्कलु व मध्य प्रदेिातील चटकुला ही करतालाची शवशवध नाव े आहेत. 
करतालाचे आकार व आकृतीही शवशवध आहेत. काही लाांबट, काही गोलसर, तर काही मासळीसारखे. 
सामान्यतः तयाांची बनावट लाकडी असते; पण दगडाचे, धातूचे व हव्स्तदांताचेही करताल आढळतात. 
सुमारे १५ सेंटीमीटर लाांबीच्या दोन सारख्या तुकड्ाांची जोडी असते. तयाांची एक बाजू सपाट चपटी असते 
व ्ाच बाजूने एक तुकडा दुसऱ्यावर मारला जातो. दुसऱ्या बाजला बोटात अडकवण्यासाठी दोरीची हकवा 
धातूची कडी असते. या कडीतून एक तुकडा अांगठ्यात व दुसरा मध्यमेंत अडकवनू एकाच हाताने शचपळ्या 
वाजवतात. कधीकधी एक शचपळी एका हातात व दुसरी दुसऱ्या हातात घेऊनही वाजवतात. शचपळीच्या 
दोन्ही टोकाांना आत कोरून धातूच्या लहानलहान गोल चकतया शखळ्याने सैलिा बनवतात. तयाांच्यामुळे 
आवाजात गोडवा येतो.कधी कधी प्रतयेक शचपळीच्या मागील बाजूस दोन्ही टोकाांवर लहान घुांगराांची कडी 
बसवलेली असते. तयामुळे आवाजातील गोडवा व शवशवधता वाढते. शचपळ्याांचा उपयोग बहुधा 
भव्क्तसांगीतात व कीतधनात केला जातो. (आकृती ४·१९). 
 

आसामातील टोक्का वाद्य अशधक प्राचीन असाव.े ३० ते ९० सेंटीमीटर लाांबीची एक वळूेची नळी उभी 
शचरतात. एक टोक मात्र जुळलेले असते व ते भोवताल कोरून तयाची मूठ बनवतात. ही मठू एका हातात 
धरून शचरलेली नळी दुसऱ्या हाताच्या तळव्यावर आपटतात हकवा नुसती हलवतात. सध्या टोक्का सांगीत 
वाद्य असले तरी मुळात ते शिकारीसाठी वापरत असावते असे वाटते. आजही कनाटकात हत्तीच्या 
शिकारीत आवाज करण्यासाठी अिी शचरलेली नळी वापरतात. आसामातही हत्ती बरेच आहेत. (आकृती 
४·२०). 

 
(ब) दाांड्ाांवर व कड्ाांवर दुसऱ्या वस्तूने आघात करण्याचाही एक वाद्यप्रकार आहे. म्हणजे हे 

दोन तुकडे समान नसतात. 
 
(१) कोरलेले लाकडाचे ओांडके हे या प्रकारचे सवांत जुने वाद्य आहे. प्राथशमक अवस्थेत झाडाचा 

पोकळ बुांधा जशमनीतील खड्ावर ठेवत असत व तयावर उड्ा मारून नाचत असत. पुढच्या अवस्थेत, 
लाकडाचे ओांडके आतून कोरून वर लाांब चीर ठेवत असत व शतच्यावर काठ्याांनी प्रहार करीत असत. असे 
शचरीचे ढोल साँगकाँग, टाँगटेन व िकूे या नावाांनी आसामातील आओनागा जमातीत आढळतात. मुळात 
तयाांचा उपयोग धार्लमक शवधींसाठी जगातील अनेक आशदवासी जमाती करीत असत. पुढे खुणाांच्या 
सांदेिाांसाटी उपयोग होऊ लागला. नागा लोक असा उपयोग करतात. हा ओांडका सुमारे अकरा मीटर लाांब 
व चार मीटर पशरघाचा असतो. तो मुरुां गमध्ये, म्हणजे अशववाशहत तरुणाांच्या शनिाशनवासात, ठेवलेला 
असतो. दोन तीन तरुण रात्रभर तेथे रखवाली करतात व काहीही धोका शदसला की हा साँगकाँग 
जोरजोराने बडवनू लोकाांना सावध करतात. ‘ज्या झाडापासून हा ढोल बनवतात ते अिा जातीचे असते की 
तयाचा ओांडका पोखरून पोकळ केलयावर तयातून गदारोळ आवाज शनघतो. काही सणासमारांभाांत वाद्य 
म्हणूनही साँगकाँगचा उपयोग करतात.’ 
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शवल्लू (शवल्लू कोट टू हकवा ओण शवल्लू) हे खास केरळीय वाद्य आहे. शवल्लू म्हणजे धनुष्ट्य. अथात या 
वाद्याचा आकार धनुष्ट्यासारखा असतो. नारळाच्या हकवा सुपारीच्या सोपटाची कमान करतात. कमानीच्या 
दोन्ही टोकाांना खाचा करून तयाांत वळूेची पातळ कामटी, दोरीच्या ऐवजी, बसवतात. मुळात हे धनुष्ट्य 
शिकारीसाठी वापरले जात असाव.े पुढे तयाचे वाद्य बनले. आघात करून हे धनुष्ट्य वाजवतात म्हणून तयाला 
शवल्लू कोट टू (कोट टू म्हणजे हाणणे, मारणे) नाव पडले असाव;े आशण ओणम् ्ा सणातील नाचात ते 
वापरतात म्हणून तयाला ओण शवल्लू म्हणत असावते. हे िक्त ताल धरू िकते (आकृती ४·२१). 

 
शटपऱ्या हे वाद्य सवधत्र आढळते. दोन लाकडी दाांड्ा एकमेकींवर आपटून ताल धरतात. या 

वाद्याला कानडी व तशमळ भािाांत कोलू आशण तेलुगू भािेत करा हकवा कट्टा म्हणतात. ्ा दाांड्ा कधीकधी 
गुळगुळीत व रांगीत असतात व कधीकधी तयाांना घुांगरेही बाांधलेली असतात. ्ा वाद्याांचा गुजराथी ‘दाांशडया 
रास’ नाच प्रशसद्ध आहे. दशक्षणेत कोलाट्टम, शवििेतः ‘शपन्नल कोलाट्टस्’ नाच आहे. तयात शस्त्रयाांचा घोळका 
िेर धरून नाचतो. वर छताला एका शठकाणी अनेक दोऱ्या, बहुधा रांगीत, एकत्र बाांधून खाली सोडलेलया 
असतात. प्रतयेक नतधकीच्या एका हातात एक दोरी व दुसऱ्या हातात एक शटपरी असते. एकमेकींच्या 
हातातील शटपरीवर ताल देत ्ा नतधकी अिा रीतीनेपावले टाकत गोल गोल शिरतात की हातातील 
दोरींचा वरपासून खालपयंत गोि (शपन्नल) शवणला जातो. गोि पूणध शवणून झालयावर पुन्हा अिा रीतीने 
शिरतात की सबांध वीण उकलून दोऱ्या पूवधवत सुट्या होतात. उत्तरेत ्ाला ‘गोिाचा नाच’ म्हणतात. 
गुजराथेत व महाराष्ट्रात हा नाच पुरुिशह करतात (आकृती ४·२२). 

 
(२) शनशित नाद असलेलया दाांड्ा व कड्ा िारिा आढळत नाहीत. तयामुळे तयाांचा साांगीशतक 

उपयोग िारसा होत नाही. तथाशप काष्ठतरांग हे एक साांगीशतक वाद्य आढळते. तयात शवशिष्ट स्वरनादाांच्या 
लाकडी दाांड्ा हकवा िळ्या एका चवकटीत बसवलेलया असतात. या वाद्याचे आशदम रूप आशिकेत 
आढळते. वादक पाय पसरून बसतो. पायाांवर काही लाकडी िळ्या हकवा पातळ दगडी शिळा आडव्या 
ठेवतो. हातातील काठीने तया वाजवलया जातात. यापढुील अवस्थेत िळ्या पायाांवर ठेवण्याऐवजी दोन 
समाांतर लाकडी ओांडक्याांवर आडव्या ठेवतात व खाली जशमनीत खड्डा असतो. या खड्ड्ड्ामुळे आवाजाला 
गूांज येते. यापढुील अवस्थेत, लाकडी दाांड्ा कापलेलया भोपळ्याला बाांधतात; बाांटू शनग्रो लोकाांचे ‘मशरम्बा’ 
वाद्य असे असते. वगेवगेळ्या आकाराांच्या वळूेच्या नळ्या एकत्र बसवलेली वादे्य आग्नेय आशियात अनेक 
शठकाणी आढळतात. पण भारत, आग्नेय आशिया व आशिका याांचे साांस्कृशतक सांबांध प्राचीन असूनही अिी 
वादे्य भारतात आढळत नाहीत. काष्ठतरांगाचा उल्लखे प्राचीन भारतीय ग्रांथाांत सापडत नाही. 

 
आधुशनक काष्ठतरांगात वगेवगेळ्या मापाांच्या लाकडी पट्टट्या हकवा दाांड्ा एका धातूच्या चवकटीत 

बसवलेलया असतात. प्रतयेक दाांडीतून वगेवगेळा स्वर शनघतो. लाकडी ठोकळ्याने तया वाजवतात. लाकडी 
दाांड्ाांच्या जागी धातूच्या नळ्या बसवलया की ‘नलतरांग’ होतो व कठीण काचेच्या पट्टट्या बसवलया की 
‘काचतरांग’ होतो. अिी वादे्य क्वशचतच सापडतात व सांगीतापेक्षा अजब वस्तू म्हणूनच ती बाळगली जातात. 
आपलया जानपद हकवा आशदवासी सांगीतात ती आढळत नाहीत. 

 
पािाणतरांग नेहमी कुतूहलाचा शविय बनला आहे. वाद्य म्हणून दगडाचा उपयोग िार प्राचीन आहे. 

व्हेनेझुएला, युथोशपया, भमूध्य सागरातील शचओस बेट, पशिम पॉशलनेशिया, कोशरया, अम्मन, चीन, वगैरे 
देिाांत स्वराांत लावलेली दगडी वादे्य आढळतात. चीनमध्ये काटकोनी आकाराच्या, वगेवगेळ्या सुराांत 
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वाजणाऱ्या, अनेक शिळा एका चवकटीत लटकवतात व तयाांवर आघात करून वाजवतात. या वाद्याला हचग 
हकवा शपअ ने हचग म्हणतात. एका काळी चीनमध्ये तयाची िार चहा होती. 

 
भारतात प्राचीन ‘गाणारे खाांब’ िार गाजले आहेत. तयाांचा साांगीशतक उपयोग म्हणण्यासारखा 

नसला तरी तयातील शिलपकविलय वाखाणण्यासारखे आहे. हे खाांब दशक्षणेतील देवळाांत आहेत. टणक व 
नाद उतपन्न करण्यास समथध असा दगड दख्खनच्या पठारावर सापडत असलयामुळेच बहुधा असे खाांब 
दशक्षणेत शनमाण झाले असावते. उत्तर भारतातील दगड मऊ व शठसूळ आहे. शिवाय वास्तू, शिलप व मूती 
घडवण्याचे कसबही दशक्षणेतच अशधक शदसून येते. गाणारे खाांब वास्तुशिलपाचेच अांग आहेत. देवळाांच्या 
शिलपसौंदयात तयाांचे स्थान अशभन्न आहे. हे दगडी खाांब देवळाच्या माांडणीत अांगभतू असून ते वगेवगेळ्या 
स्वराांचे नाद उतपन्न करतात. सवांत अशधक नादपूणध खाांब हांपी (१५ व ेितक), सुहचद्रम् (१८ व ेितक) व 
मदुरा (१७ व ेितक) येथील देवळाांत आहेत. ते देवळाांच्या मांडपाांचे खाांब आहेत; यावरून असे शदसते की 
मांडपाांत जे नृतय-सांगीत चालत असे तयाांत तयाांचाउपयोग होत असावा. ्ा खाांबाांच्या शिलपाकृती वगेवगेळ्या 
प्रकारच्या आहेत. तयाांची उांची ९० ते १८० सेंटीमीटर असलेली आढळते. एकाच मोठ्या शिळेला कोरून 
एक स्तांभ-समुच्चय घडवलेला असतो. तयात मध्य भागी एक मोठा खाांब व तयाच्या भोवती लहान लहान 
खाांब असतात. हा सबांध स्तांभ-समुच्चय मांडपाच्या शिलपयोजनेला अांगभतू असतो. आांध्रातील ताडपत्री 
येथील मांशदराच्या देवी मांडपाचा खाांब उल्लेखनीय आहे. तयाच्या एकूण उांचीच्या एक-तृतीयाांि भागानांतर 
तयाला भोवतालून खाच पाडलेली आहे. शतच्यामुळे तयाचे १ : २ प्रमाणात दोन भाग होतात. एका भागातून 
जो स्वर शनघतो तयाचा तार स्वर दुसऱ्या भागातून शनघतो. अिा गाणाऱ्या खाांबाांमधून जे स्वर उमटतात तया 
स्वरसमुदायाांना ऋग्वैशदक, खरहरशप्रया, हशरकाांभोजी व िांकराभरणम् अिी चार स्वरसतकतके परांपरेने लाग ू
केली जातात. परांतु प्रतयक्ष वाजवताना कोणतयाही सतकतकाचा शनशित प्रतयय येत नाही. तयाांच्या ध्वनींचे 
अशधक बारकाईने सांिोधन होत आहे (आकृती ४·२३). 

 
(क) उट्टांशकत कड्ा व दाांड्ा : छेडलयाने वाजणाऱ्या दाांडे व कड्ा गटाच्या घनवाद्याांत महूसग 

हकवा मचूंग प्रमुख आहे. उत्तर भारतात ते आशदवासी व जानपद सांगीतात आढळते तर दशक्षणेत तयाला 
अशभजात सांगीतात स्थान शमळाले आहे. या प्रकारचे सवांत साधे वाद्य वळूेचे बनवतात. उदाहरणाथध, 
आसामातील गारो लोकाांचे गगाना हकवा गोंशगन्ना वाद्य. तयात सुमारे २० सेंटीमीटर लाांबीच्या शचमट्यात एक 
पातळ पट्टी बसवलेली असते. ही पट्टी शचमट्याच्या बडुािी बाांधलेली व दुसऱ्या टोकाला खुली असते. 
मूहसग मात्र लोखांडाच्या सळईचे बनवतात. सळई दुमडून शतला बुडािी गोल आकार देतात व दोन टोकाांना 
शनमुळतया शचमट्याप्रमाणे मोकळी सोडतात. दुसरी एक पातळ पट्टी गोलाच्या टोकाला पक्की बसवतात व 
शचमट्याच्या दोन भजुाांच्या मधोमध मोकळी ठेवतात. शचमटा दाताांत आडवा धरून, खुलया बाजूची पातळ 
पट्टी बोटाने वाजवतात. तोंडाचा दाब व हवा िुां कण्या-ओढण्याच्या प्रमाणात पट्टीचा आवाज लहानमोठा 
होतो व बदलतो. वास्तशवक या आवाजाला शनशित नाद नसतो. परांतु खुलया टोकाला पट्टीवर मेण वगैरे 
लावनू नाद सुरेल करता येतो. मूहसग तालवाद्य आहे व तयावर तबलया-मृदांगासारखे बोल काढता येतात 
तसेच तयाच्या स्वरातही शवशवधता आणता येते (आकृती ४·२४). 

 
(ड) उदे्वशलत कड्ा व दाांड्ा : जम्मू-काश्मीर भागातील डहारा हे दांडवाद्य हलवनू वाजवतात. 

सुमारे ७५ सेंटीमीटर लाांबीची लोखांडी काांब एका टोकाला आकडीसारखी वळवतात व शतच्या दुसऱ्या 
टोकाला मठू म्हणून आडवी दाांडी लावतात. काांबीवर लहान आकाराच्या चाळीस पन्नास लोखांडी कड्ा 
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घालतात. ही काांब हलवली की कड्ा वाजतात. बहुधा लड ढीिहाची गाणी गाताना डहारा वाजवतात, 
म्हणून तयाला लड ढीिहा असेही नाव आहे (आकृती ४·२५). 

 
(ई) अवमार्लजत कड्ा व दाांड्ा : कानसाप्रमाणे घासलयाने वाजणाऱ्या वाद्याांमध्ये शकरशकरे हे 

सवांत आशदम वाद्य आहे. तयाचा रासवट शकरशकर आवाज मधुर नसला तरी कानाांवर पशरणाम करतो 
एवढ्याचसाठी तयाला वाद्य म्हणायचे. हिग, हिपले, लाकूड, भोपळा, धातू याांपैकी कोणतयाही वस्तूचा 
लाांबट तुकडा घेऊन तयावर अांतराअांतरावर बऱ्याच खाचा पाडतात व तयावर एखाद्या कठीण वस्तूच्या 
तुकड्ाने मागे-पुढे घासतात. 

 
आशदमानवाांची अग्नी पेटवण्याची उपकरणे पढेु अिा रीतीने घासून वाजवण्याची वादे्य बनली 

असावीत. आजही केरळातील पाशणयन जमातीचे लोक शकरशकऱ्यासारखे खाचा असलेले वळूेचेकाांडे अग्नी 
पेटवण्यासाठी वापरतात. जादू-टोण्याच्या व बशलदानाच्या शवधीतही शकरशकऱ्याचा उपयोग होत असे. 
मेव्क्सकोमध्ये मानवी हाडाांपासून बनवलेले कानस राजाच्या अांतयशवधीच्या वळेीशकरशकऱ्यासारखे वाजवले 
जात असत व नांतर वादकाांची कत्तल होत असे. अमेशरकेतील चेयेन्न इांशडयन जमातीत हशरणाच्या 
हिगापासून बनवलेले शकरशकरे शप्रयाराधनासाठी वापरतात. भारतात िबर लोक शववाह प्रसांगी िपथ 
घेण्यासाठी व काशणकर लोक भतेु काढण्यासाठी शकरशकरे वापरतात. 

 
हे रानटी वाद्य असलयामुळे अशभजात सांगीतावरील ग्रांथाांत तयाचा उल्लेख नाही. तथाशप तशमळ सांगम 

साशहतयातील ‘पाट टू पाट टूई’ नावाच्या ग्रांथात जो ‘तटै्ट’ वाद्याचा उल्लखे आहे तो याच वाद्याचा असावा. 
सांगीत रतनाकरात (१३ व ेितक) ‘शकशरशकट्टक’ नावाच्या ‘िुव्क्तवाद्या’चा उल्लखे सापडतो. हे िुव्क्तवाद्य 
शचत्रात व शिलपातही आले आहे. अहजठ्याच्या सतराव्या लेण्यात (५-६ व े ितक) ते कोरलेले आहे. 
वरेूळच्या लेण्याांत एका शठकाणी एक गण शकशरशकट्टक वाजवताना दाखवला आहे. कनाटकात हळे आलूर 
येथील अकेश्वराच्या देवळात (११ व े ितक) अिीच आकृती रेखलेली आहे. बलूेरच्या चेन्नकेश्वराच्या 
देवळातील शकशरशकट्टकाची प्रशतमा िार सुांदर आहे. तयाच्या एका टोकाला नागाचा िणा जोडलेला आहे. 
शवििे म्हणजे ्ा सवध प्रशतमा हवध्य पवधताच्या खाली दशक्षणेत आढळतात. 

 
भारतात िबर, पुलय, काशणकर, वगैरे अनेक जमातींत शकरशकरे आढळते. िबराांची मुख्य वस्ती 

सध्या दशक्षण उशडसात व उत्तर आांध्रात आहे आशण ही जमात अतयांत प्राचीन जमातींपकैी आहे. शतचे 
सांगीताचे वडे प्रशसद्ध आहे. तयाांच्याजवळ अनेक वादे्य असतात. तयाांत दोन प्रकारची शकरशकरी आढळतात–
दोड डूराजन् व रगब्डराजन्. दोड डूराजनमध्ये एका वळूेच्या काांड्ावर वरून चीर पाडलेली असते व शतच्या 
दोन्ही बाजूांना खाचा असतात. तयाांवर बारीक काडीने घासतात. रगब्डराजनमध्ये खाचेच्या काांड्ाला 
आवाज घुमण्यासाठी लहान तुांब्या जोडलेला असतो. हा तुांब्या शपण्याच्याही कामी येतो. वाद्याला सजावट 
म्हणून मोरशपसे शचकटवतात. शववाह समारांभात हे वाद्य वाजवतात. तुांब्या, वळूेचे काांडे व मोरशपसे याांना या 
जमातीत इतके जादूमय मानतात की शववाहात कन्यादानाची िपथ तयाांच्या साक्षीने घेतात. 

 
आांध्रातील काही जमातींत ‘रुगाब्राईया’ नावाचे शकरशकरे आढळते. सुमारे अधा मीटर लाांबीचे व 

पाच सेंटीमीटर व्यासाचे वळूेचे काांडे एका बाजूने उभे शचरतात व भेगेच्या दोन्ही बाजूांना खाचा करतात. 
तयाांवर लाकडी खुांटीने घासतात. या खुांटीला ‘डांग’ू म्हणतात (आकृती ४·२६). 
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केरळात ‘कोक्कर’ नावाचे शकरशकरे आढळते. सुमारे ५०-६० सेंटीमीटर लाांबीचा लोखांडी पत्रा गोल 
गुांडाळून सुमारे पाच सेंटीमीटर व्यासाची नळी बनवतात. पत्र्याचे गुांडाळलेले काठ जोडत नाहीत, तयाांना 
वर खेचून हकशचत दुमडतात. तयामुळे लाांबीभर एक चीर राहते. दुमडलेलया काठाांवर लाांबीभर कानिीने 
बारीक दात कोरतात. या दाताांवर लोखांडी दाांडीने घासले की शकरशकर आवाज शनघतो. पुलय व काशणकर 
जमाती या कोक्कर शकरशकऱ्याचा उपयोग जादूटोण्यात व भतेु काढण्यात करतात. िॉक्स-स्रँगवजेने 
काशणकराांच्या कोक्कर वादन समारांभाचे वणधन केले आहे. ‘घोळक्यातील पुढारी कोक्करपुढे ओणवा बसला व 
काही प्राथधना पटुपुटू लागला. मग हातात कोक्कर घेऊन घासू लागला. घोळक्यातील सवध जण एकामागनू 
एक असे करीत गेले, व जोरजोराने व बेभानपणाने हकचाळ्या मारीत नाचू लागले. इतक्या भाशवकतेने 
तयाांचा हा कायधक्रम सुरू होता की त्रयस्थाला हे ष्श्य नुसते पाहत बसण्याची लाज वाटावी.’ 
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५. अििद्ध िादे्य 
 

अवनद्ध, म्हणजे चामडे जडवलेली, वादे्य प्राचीनतेत घन वाद्याांच्या नांतर येतात. मानवाला 
स्वराच्या आधी लयीची जाण आली. तयामुळे घन व अवनद्ध ही ताल वादे्य सुशिर व तत ्ा स्वरवाद्याांच्या 
आधी शनमाण झाली असावीत. शिवाय ताराांचे वाद्य तयार करण्यापेक्षा स्वयांपाकाच्या भाांड्ाला चामडे 
मढवणे कमी कलपकतेचे काम आहे. शिकारीच्या धनुष्ट्यापासून पुढे जरी धनुवीणेसारखी तांतु वादे्य तयार 
झाली असली तरी प्राथशमक अवस्थेत धनुष्ट्याच्या दोरीचा टणतकार स्वरापेक्षा तालासाठीच उपयोशजला 
असावा. बआुांग व शवल्लशड वद्यम् ही धनुष्ट्याकृती वादे्य आजही ताल वादे्यच आहेत. 

 
अवनद्ध वादे्य अनेक प्रकारची आहेत. तयाांचे मूळ अजून नक्की सापडलेले नाही. तथाशप जशमनीतील 

आवाज घुमवणारा खड्डा तयाांचे एक मूळ असाव.े या खड्ड्ड्ावर झाडाांच्या सालींचे व िळ्याांचे आच्छादन 
टाकत असत व तयावर पायाांनी धुमसत असत हकवा काठ्याांनी बडवत असत. पुढे सालींची जागा चामड्ाने 
घेतली असावी. वदेातील भशूम-दुांदुभी याच प्रकारची होती. जशमनीत खड्डा करून तयावर बैलाचे सपुच्छ व 
सकेि कातडे घट्ट बसवत असत व यज्ञयागाच्या प्रसांगी ते बडवत असत. बडवण्यासाठी तया िेपट्याचाच 
गोंड्ासारखा उपयोग होत असे. 

 
अवनद्ध वाद्याांचे आणखी एक मूळ म्हणजे स्वयांपाकाची व साठवणीची भाांडी. आज उपलब्ध 

असलेली घुमट, घुमरा, माटे, याांसारखी वादे्य मूळची घरगुती भाांडी आहेत यात िांका नाही. 
 
नळकाांड्ासारखे लाकडी ढोल मातीच्या ढोलाांपेक्षा प्राचीन आहेत. याचे कारण असे शदसते की 

झाडे तोडून तयाांची ओांडकी पोखरणे व अिा नळीची दोन्ही टोके बांद करणे ही शक्रया मानवाच्या इशतहासात 
मातीची भाांडी तयार करण्याच्या आधीची आहे. तथाशप मातीला कोणताही आकार व जाडी देणे अशधक सोपे 
असलयामुळे पुढे लाकडाचा वापर कमी झाला असावा. पुढे मातीची भाांडी शठसूळपणामुळे िारिी शटकत 
नाहीत हे लक्षात आलयावर पुन्हा मानव लाकडाकडे व नांतर धातूकडे वळला असावा. लाकडाला मातीपेक्षा 
नादगुण अशधक चाांगला आहे, हेही तयाच्या लक्षात आले असाव.े भारतीय सांगीतासारख्या अतयांत शवदग्ध 
सांगीत पद्धतीत तबला, मृदांग, पखवाज वगैरे लाकडाचीच वादे्य प्रचशलत आहेत. 

 
चमधवादे्य नेहमी सांगीतासाठीच वापरले गेले असे म्हणता येत नाही. रणभेरी लढवय्याांना वीरश्री 

देणारे रणवाद्य आहे तर दवांडीचा ढोल खेडोपाडी जाशहरातीसाठी वापरतात. आशिकेत सांदेि 
पसरवण्यासाठी ढोलाांचा उपयोग होतो. इिाऱ्याचे बोल ढोलावर वाजवले जातात. आशिकेतील बहुतेक 
भािा ध्वशनशनष्ठ आहेत; म्हणजे उच्चाराच्या चढउताराने बोलाांचे अथध बदलतात. लयींत व उच्चाराांत िेरबदल 
करून बोल वाद्याांवर वाजवता येतात. 

 
चमधवाद्याांचा सांगीतासाठी उपयोग रानटी मानवाच्या नाचण्या-गाण्याच्या शवधींपासून सुरू झाला. 

आजही लोकवाद्याांपैकी बहुतेक ढोल नृतयाांसाठीच वापरले जातात. प्राथशमक अवस्थेत नृतय व सांगीत 
परस्पर अशभन्न होते. समाज जसजसा सुसांस्कृत होत गेला तसतसे नृतय व सांगीत एकमेकाांपासून स्वतांत्र 
होत गेले. 
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आशदम मानव समाज मांत्रातांत्रावर श्रद्धा बाळगणारे असलयामुळे वाद्याांना आशधदैशवक िक्ती 
शचकटवत असत. ढोलाशिवाय कोणताही धार्लमक शवधी होऊ िकत नसे. ढोल अतयांत मांगल वस्तू होती. 
सुप्रशसद्ध मानवशेतहासिास्त्रज्ञ जॉन रॉस्को पूवध आशिकेत बन्यनकोल येथे गेला असता राजवाड्ापासून 
जवळच तयाला एक लहानसे कुां पण शदसले. तयात एक झोपडी होती. झोपडीत िाही ढोल ठेवलेले होते. 
झोपडीला वर घुमट होता पण तयावर कळस नव्हता. झोपडीच्या आत एक बाजले होते व तयावर दोन ढोल 
ठेवलेले होते. बाजलयाच्या मागे ढोल दुरुस्ती करण्याची सामग्री होती. ती दुसऱ्या कोणतयाही कामासाठी 
वापरली जाऊ नये अिी दक्षता घेतली जाई. डाव्या बाजूला एक पोते होते. तयात िकुन पाहण्याची साधने 
होती. बाजूला काही शिट्या व लोखांडी दाांडे पडले होते. ढोल तयार करण्याच्या हतयाराांना धार 
लावण्यासाठी ्ा दाांड्ाांचा उपयोग होत असावा. बाजलयाच्या पढेु एका ओळीत दुधाची भाांडी माांडलेली 
होती. तयाांतून ढोलाांना रोज शनयमाने दुधाचा नैवदे्य होत असे. बाजलयावर जे दोन मोठे ढोल होते तयाांच्यावर 
पाांढरे कातडे आच्छादलेले होते व तयाांच्यावर एक काळा पट्टा ओढलेला होता. तयामुळे खोलीतील अांधारात 
ते ढोल दोन मोठ्या डोळ्याांसारखे भासत होते. रोज सकाळी दुधाचा नैवदे्य दाखवला जाई व तो नऊ-दहा 
वाजेपयंत तेथे ठेवला जाई. तेवढ्या वळेात ढोलातील देवताांनी नैवदे्य सेवन केला असे मानले जाई व मग 
भाांड्ात उरलेले दूध तेथील रक्षकगण पीत असत. या ढोल-देवळात एक स्त्री होती. शतला ढोलदेवाची 
पतनी म्हणून मान शदला जाई. धार काढणे, दूध घुसळणे, ढोलाांवर आच्छादन घालणे, वगरेै पशरचया 
शतच्याकडे असे. दुसरी एक स्त्री ढोल-देवळातील अग्नी शनतय प्रज्वशलत ठेवण्याच्या कामावर होती. 
पुत्रजन्म, बढती, शवजय, राजकृपा, वगैरे आनांदाच्या प्रसांगी टोळीचे महाजन ढोलदेवाला गाई दान करीत 
व मद्याचा भोग चढवीत. राजासुद्धा दरविी गाईांचे दान करी. पशहलया ढोलाला चढवलेली गाय पाांढऱ्या 
हकवा लाल रांगाची व दुसऱ्या ढोलाला काळ्या रांगाची असे. ्ा गाई पशवत्र मानलया जात व िक्त राजाच 
तयाांचा ढोलदेवाला बळी चढव ूिकत असे. बळी शदलेलया गाईचे माांस खाण्यास िक्त रक्षकगण पात्र होते. 
गाईचे कातडे ढोल दुरुस्त करण्यासाठी राखून ठेवले जाई. अिा रीतीने ढोल-देवळात गाईांचे कळप 
पाळलेले असत. तयाांचेच दूध नैवदे्यासाठी घेतले जाई. उरलेलया दुधापासून ढोलदेवाला माखण्यासाठी 
लोणी तयार केले जाई. 

 
ढोलाच्या जन्माबद्दल उशडसातील िबर लोकाांमध्ये मनोरांजक कथा प्रचशलत आहे. ती अिी : पूवी 

माणसाजवळ सांगीत वादे्य नव्हती. कोणाचे लग्न झाले हकवा कोणी मेले तर ती बातमी दुसऱ्या गावी 
पोचवण्यासाठी काही साधने नव्हते. यावर काय उपाय करावा म्हणून शकट टुांग शवचारात पडला. तो मनात 
म्हणाला, ‘मी सांगीत तयार करीन. म्हणजे लग्न केव्हा आहे व अांतययात्रा केव्हा आहे हे लोकाांना कळेल. 
तयामुळे लोकाांना खुिीही होईल.’ मग शकट टुांगने एक ‘डोल्लनु’ ढोल बनवला व तयाला म्हिीचे कातडे 
लावले. दुसरा एक मातीचा ‘डागडन’ ढोल बनवला व तयाला गायीचे कातडे बसवले.शपतळेच्या थाळीची 
घांटा बनवली. मग तयाने रम्माला बोलावले व साांशगतले, ‘ही वादे्य घे. आशण जेव्हा कोणी बळी देईल हकवा 
कोणी मरेल हकवा लग्न करील तेव्हा तुम्ही नाचा, दारू तकया व ही वादे्य वाजवीत जल्लोि करा.’ रम्माने ती 
वादे्य घेतली. नांतर तयाने जेव्हा बळी चढवला तेव्हा तयाने चार-पाच गावचे िबर बोलावले, तयाांना दारू 
तकयायला शदली, व स्त्री-पुरुिाांना शमळून ढोलाांच्या व वणेूांच्या साथीवर नाचायला लावले. देव प्रसन्न झाले 
आशण ही प्रथा गावोगाव पसरली. 

 
इतर काही वस्तूांप्रमाणे, ढोलाांचाही प्रजोतपादनाच्या धार्लमक शवधींिी शनकट सांबांध आहे. ढोल बहुधा 

स्त्रीचे प्रतीक मानला जातो व तयावर आघात करणारा दाांडा पुरुिाचे प्रतीक समजतात.काही जमातींत 
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शस्त्रयाांना ढोल वाजवण्याची मनाई आहे, आशण वाजवलाच तर बोटाांनी वाजवावा, दाांडा वापरू नये, असा 
दांडक आहे. 

 
आपलयाकडे ढोलाांची जातवार वाटणी झालेली शदसते. जन्म, शववाह, अांतयसांस्कार, वगैरे 

वगेवगेळ्या सोहळ्याांसाठी शवशिष्टच जातीचे वाजांत्री बोलावले जातात. ढोलाला चामडे लावलेले 
असलयामुळे कालपरवापयंत कमधठ ब्राह्मण ढोलाला हात लावत नसे. आपलयाकडे शस्त्रयाांना ढोल 
वाजवण्याची मनाई नाही. डोम, कोलहाटी, वगैरे जातींच्या शस्त्रया भीकां  मागताना ढोल वाजवतात. शववाह 
समारांभातही शस्त्रया ढोल वाजवतात. प्राचीन बवद्ध काळातही राजाच्या पशरचाशरकाांमध्ये ढोल वाजवणाऱ्या 
शस्त्रयाांचा समाविे असे. राजाच्या पशरचाशरकाांत दासी व गायकवादक शस्त्रया असत. वणेू, वीणा व ढोल ही 
वादे्य तया शस्त्रया वाजवत असत. 

 
हहदूांमध्ये दसऱ्याला आयुध-पूजा करण्याची प्रथा आहे. जो तो आपापलया धांद्याला लागणाऱ्या 

अवजाराांची पूजा करतो. वादक कलावांत आपलया वाद्याांची पूजा करतात. ढोलाांच्या पूजेचा तपिीलवार 
शवधी भरताने ‘नाट्यिास्त्रात’ वर्लणला आहे. ढोलाांचे प्रकार, तयाांच्या देवता, तयाांचे मध, पायस वगरेै 
शनरशनराळे नैवदे्य व तयाांना अर्लपण्याची वगेवगेळी िुले भरताने साांशगतली आहेत. 

 
हहदु परांपरेत डमरूचा सांबांध देवाशधदेव िांकरािी जोडलेला आहे. डमरूचा नाद सृष्टीच्या 

उतपत्तीचा आशदनादमानला जातो. सवध नादाांचे ते उतपशत्तस्थान आहे. वदेाांनासुद्धा ‘श्रुशत’, म्हणजे ऐकलेले 
हकवा साक्षातकृत झालेले, म्हटले आहे; आशण ‘स्मृशत’, म्हणजे स्मरणाने जतन केलेले, वगेळ्या आहेत. 
पांचतत्त्वाांमध्ये नाद हकवा िब्द आकािाचा गुण मानला जातो, तयाांतूनच उरलेली चार तत्त्व ेउतपन्न होतात. 

 
ढोलाांचे अनेक प्रकार आहेत. तयाांचे वगीकरण तयाांचे आकार, बनावट व वाजवण्याचे स्थान लक्षात 

घेऊन केलेले आहे. जुन्या िास्त्राप्रमाणे तयाांचे तीन वगध आहेत : ऊध्वधक, आांक्य व आहलग्य. जे ढोल उभे 
ठेवनू वाजवले जातात ते ऊध्वधक; जसे तबल-डग्गा हकवा केरळातील चेंडा. जे अांगावर आडव े धरून 
वाजवले जातात ते आांक्य; जसे ढोलक, पखवाज, मृदांग, खोल व पुांग. जे आहलगन शदलयाप्रमाणे कवते 
धरून वाजवले जातात ते आहलग्य; बहुधा काखोटीस धरून दुसऱ्या हाताने ते वाजवतात. 

 
भरताने आकारावरून ढोलाांचे तीन प्रकार केले आहेत : (१) हरीतक–म्हणजे शहरड्ासारखे, 

म्हणजे बहुतेक आांक्य ढोल. (२) यव–म्हणजे जवासारखे, म्हणजे बहुतेक ऊध्वधक ढोल.आशण (३) 
गोपुच्छ–म्हणजे गाईच्या िपेटाच्या गोंड्ासारखे, म्हणजे बहुतेक आहलग्य ढोल. 

 
नळीचे व चवकटीचे, असेही ढोलाांचे दोन वगध केले गेले आहेत. याांनाच बांद व उघडे असेही म्हणता 

येईल. ज्याांची आतील पोकळी एका हकवा दोन्ही बाजूांनी चामड्ाने बांद केली जात ते बांद, म्हणजे नळीचे, 
ढोल : जसे तबला, घुमर, ढोलक, पखवाज, वगैरे. जेव्हा एखाद्या गोल हकवा अनेक कोन असलेलया 
चवकटीवर एका बाजूला चामडे मढवले जाते व दुसरी बाजू उघडी असते तेव्हा तयाला उघडा, हकवा 
चवकटीचा, ढोल म्हटले जाते–जसे डि, खांशजरी. 

 
परांतु ही वगीकरणे वरवरची आहेत. यापेक्षा बारकाईने व पद्धतिीर वगीकरण होणे आवश्यक आहे. 

असा एक प्रयतन पढेु शदलेलया ताशलकेत केलेला आहे : 
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१. अवताशडत 
 (अ) चवकट (डिासारखी) 
  (१) एकमुखी (उघडी) 
  (२) शद्वमुखी (बांद) 
 (ब) भाांड वादे्य 
  (१) एकमुखी 
   (अ) उघडी 
   (ब) बांद 
  (२) शद्वमुखी 
   (अ) सरळ नळ्यासारखी 
   (ब) िुगीर 
   (क) कशटमध्य असलेली 
  (३) बहुमुखी 
२. अवमार्लजत 
 (अ) नळ्यासारखी 
 (ब) कशटमध्य असलेली (डमरूसारखी) 
३. उट टांशकत 
 

वाजवण्याची पद्धत, पोकळीचे व्यासािी प्रमाण, मुखाांची सांख्या व आकार लक्षात घेऊन हे 
वगीकरण केले आहे. ‘अवताशडत’ वगात हाताने, शटपरीने हकवा अन्य वस्तूने आघात करून वाजवणे 
अशभपे्रत आहे. तारेप्रमाणे छेडून वाजवला जाणारा, म्हणजे उट्टांशकत, ढोल असू िकेल की काय, हा प्रश्न 
आहे. तथाशप वगीकरण सवकंि व्हाव ेम्हणून हा वगध मानला आहे. 
 
१. अितावडत 
 

(अ) चवकटीची चमधवादे्य; म्हणजे वगेवगेळ्या प्रकारचे डि. 
 
चवकटीच्या चमधवाद्याांना खोली हकवा जाडी िारिी नसते. तयापेक्षा तयाांचा व्यास िार मोठा असतो. 

दुसरे म्हणजे ती लाकडाचा ओांडका पोखरून केलेली नसतात, हकवा एखाद्या भाांड्ासारखी हकवा मोठ्या 
कटोऱ्यासारखीही नसतात. लाकडाची हकवा लोखांडाची रुां द पट्टी जवळजवळ गोलाकार करून शतच्यावर 
चामडे बसवलेले असते. चामडे बहुधा चवकटीच्या एकाच अांगालाबसवतात, तथाशप दोन्ही बाजूांना चामडे 
लावलेले डि सापडतात. हे वाद्य दोन तऱ्हाांनी वाजवतात : हाताच्या बोटाांनी, हकवा पातळ काड्ा हकवा 
शटपऱ्याांनी. ्ा शटपऱ्याांना प्राचीन काळी ‘कोण’ म्हणत असत. 
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भारतातील डिाांची प्राचीनता ठरवणे कठीण आहे. कारण, अिी वादे्य व तयाांची देिी नाव ेकाही 
आशदवासी जमातींत आढळत असली तरी, तयाांची बहुतेक नाव ेपरदेिी सांस्कृतीिी शनकट सांबांध दिधवतात. 
सुमेर सांस्कृतीच्या उतखननात अिा प्रकारची वादे्य वाजवणाऱ्या शस्त्रयाांच्या प्रशतमा सापडलया आहेत व तयाांचा 
काळ सुमारे इसवी सनापूवी दोन हजार वि े ठरवण्यात आला आहे. इशजतकतमधील डिाांचा काळ इसवी 
सनापूवी सातिपेयंत जातो. सुमेरी व इशजतकती नावाांचे भारतीय नावाांिी साम्य आहे. दशक्षण भारतात 
गोलाकार मोठ्या डिाला कानडीत तम्मटे, तशमळमध्ये तम्मटे्ट व तेलगूत तम्मट म्हणतात. ततकपटे, ततकपटै व 
ततकपेटा हे याच नावाांचे पयाय आहेत. हसहली भािेत ‘तम्मेट्टमा’ नाव आहे. बाशबलोनमध्ये देवळात उपयोगी 
येणाऱ्या डिाांना ‘हतबटूु’ म्हणत असत. तेथील अक्काडी भािेत या िब्दाचा अथध ‘गोल कडी’ होतो. उत्तर 
भारतात ‘डि’ म्हणतात. तर दशक्षणेत तयालाच डतकप,ु डिळी, टेप अिी नाव ेआहेत. अरबी भािेत ‘डि’ हेच 
नाव आहे व शहब्र ूभािेतील ‘टॉि’ िब्दािी तयाचे साम्य आहे. सुमेरी भािेत ‘अडप’ व अक्काडी भािेत ‘अटप’ु 
नाव ेहोती. 

 
डिाांचे सवांत जुने शचत्रीकरण भारतात भारहुत (इसवी सन पूवध दुसरे ितक) व साांची (इ.स.पू. 

१-२ ितक) येथे सापडते. नांतर मधुरा (इसवी दुसरे ितक), अमरावती (इसवी २-३ ितक) व नागाजुधन 
कोंडा (इसवी दुसरे ितक) येथेही डिाच्या प्रशतमा आहेत. सांगीतावरील ग्रांथाांत व इतर साशहतयात 
आढळणारे सांदभध घोटाळ्याचे आहेत. महाभारतात व नांतरच्या साशहतयात ‘पटह’ नावाचे जे वाद्य 
उल्लेशखलेले आहे ते डि असाव ेअसे मानले जाते. भरताने तयाची गणना दुय्यम वाद्याांत केली आहे. परांतु या 
उल्लेखाांवरून पटह हे डिासारखे चवकटीचे वाद्य होते असे शसद्ध होत नाही. अहोबल प्रभतृीनांतरच्या 
लेखकाांनी तर तयाला ढोल म्हटले आहे. 

 
(१) एकमुखी डिाांचे तीन प्रकार आढळतात. 
 
पशहला प्रकार मोठ्या डिाांचा. चाळीस ते साठ सेंटीमीटर व्यासाच्या शनरुां द चवकटीवर बलैाचे, 

गाईचे हकवा म्हिीचे कातडे शखळ्याांनी ठोकून हकवा दोऱ्याांनी मागे खेचून बसवतात. वाद्य हाताांनी हकवा 
काड्ाांनी वाजवतात. उत्तरेतील डि, उशडसातील चांगू, दशक्षणेतील तम्मटे्ट, कनाटक-महाराष्ट्रातील 
हलगी व राजस्थानातील घेरा याची उदाहरणे आहेत (आकृती २·२, ५·१). 

 
दुसरा प्रकार मध्यम आकाराच्या, म्हणजे सुमारे २० ते ४० सेंटीमीटर व्यासाच्या, डिाांचा.याांच्या 

चवकटीत लहानलहान भेगा करून तयाांत धातूच्या झुणझुणणाऱ्या पातळ चकतया शखळ्यात बसवतात. अिा 
वाद्याांना देिभर खांजरी म्हणतात व ती हाताांनीच वाजवली जातात (आकृती ५·२). 

 
शतसरा प्रकार लहान, म्हणजे १५ ते २० सेंटीमीटर व्यासाच्या, डिाांचा. याांची चवकट डि हकवा 

खांजरीपेक्षा रुां द असते. मढवण्यासाठी बहुधा घोरपडीचे कातडे वापरतात. या वाद्याचे उत्तम उदाहरण 
म्हणजे दशक्षणेतील कां जीरा. बाकीची डि वादे्य िक्त लोकसांगीतातच वापरतात तर कां जीरा अशभजात 
कनाटक सांगीतात स्थान पटकावनू बसला आहे. तेथेही हे साथीचे मुख्य वाद्य नव्हे; मृदांगाला व घटाला 
तयाची जोड देतात (आकृती ५·३). 

 
डिाांचा आणखी एक प्रकार आढळतो; पण तो िारसा प्रचारात नाही. तयाची चवकट िार शनरुां द 

असते. धातूच्या चवकटीवर एका अांगाला चामडे मढवलेले असते म्हणनूच िक्त तयाला एकमुखी डिाच्या 
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गटात घातले आहे. पण ते वाजवण्याची तऱ्हा कोणतयाही डिापेक्षा इतकी वगेळी आहे की तयाचा स्वतांत्र 
गट मानावा लागेल. सूयधशपरै (सूयधमांडल) व चांद्रशपरै (चांद्रमांडल) असे दोन प्रकार या वाद्यात आढळतात. 
सूयधमांडलात, सूयाच्या, म्हणजे गोल, आकाराच्या लोखांडी कडीवर पातळ चामडे ताणन बसवलेले असते, 
तर चांद्रमांडलाचा आकार चांद्रकोरीसारखा असतो. दोन्ही वाद्याांत कडीला एक दाांडी जोडलेली असते व 
दाांडीच्या दुसऱ्या टोकाला एक वाकवलेली पट्टी जोडतात. ही पट्टी कपाळाला बाांधतात व कडीच्या दोन्ही 
अांगाांना चामड्ावर काड्ा मारून वाजवतात. ही वादे्य आांध्र प्रदेिाच्या व तशमळनाडूच्या काही भागाांत 
माशरअम्मा देवीच्या वाजांत्र्याांमध्ये आढळतात (आकृती ५·४). 

 
(२) शद्वमुखी डि भारतात िारसे नाहीत. उशडसामध्ये चडचडी नावाचे असे वाद्य आशदवासी लोक 

वापरतात. तयाचा घेर िार मोठा असतो व चवकट सुमारे ३० सेंटीमीटर रुां द असते (तयामुळे हे वाद्य नळी 
आकाराच्या वाद्यातही घालता येईल). चवकटीच्या दोन्ही अांगाांना चामडे असते, परांतु वाजवतात मात्र बहुधा 
एकाच बाजूने. हा डि गळ्यात हकवा खाांद्यावर लटकवनू काड्ाांनी वाजवतात. केरळातील मुरीचेंडा हेही 
असेच शद्वमुखी वाद्य आहे. उत्तरेत आशदवासींचे बहुतेक डि चवकट व नळा या दोन वगांच्या सीमारेिेवर 
आहेत, परांतु तयाांचे ‘ङा’ हे वाद्य मात्र चवकटीचे शद्वमुखी वाद्य आहे. व्यास ५० ते ६० सेंटीमीटर व रुां दी १० ते 
१५ सेंटीमीटर असलेलया चवकटीवर दोन्ही अांगाांना चामडे बसवलेले असते. चवकटीला बाांधलेलया एका 
लाांब मुठीने हे वाद्य धरतात व आकडेदार काड्ाांनी वाजवतात. भतुान व आसपासच्या प्रदेिाांत शतबटेी 
लोकाांमध्ये हे वाद्य सापडते (आकृती ५·५, ५·६). 

 
(ब) भाांड वादे्य : वाटीसारख्या आकाराच्या चमधवाद्याांना प्राचीन काळी भारतात ‘भाांड वाद्य’ नाव 

असाव,े असे शदसते. भाांड वाद्याांचा उल्लखे वैशदक साशहतयात सापडतो. कवशटलयाच्या अथधिास्त्रात ‘वाद्य 
भाांड’ असा उल्लखे आहे, तर रामायणात ‘कुां भ’ वाद्य आहे. बवद्धाांच्या शत्रपीटक ्ा पाली ग्रांथात जे ‘कुां भ 
तूणक’ वाद्य उल्लेशखलेले आहे ते भाांड वाद्यच असाव े असा एक तकध  आहे. भरताने भाांड वाद्याांची गणना 
मृदांग, ददुधर व पणव ्ाांच्या खालच्या वगात केली आहे. 

 
ही वादे्य एका हकवा दोन्ही अांगाांनी चामड्ाने मढवलेली असतात. अशभजात सांगीतात तयाांना िारसे 

स्थान नाही; तबला व डग्गा याला अपवाद म्हणाव ेलागतील. अलीकडे सनईला अशभजात सांगीतात स्थान 
शमळालयापासून, शतच्या साथीचा तािाही आता अशभजात वाद्य बनला आहे. या वाद्याांचे आकार सुरई, 
कळिी, कटोरा, असे गोलसर हकवा अधधगोल असतात; आशण तयाांत बरीच शवशवधता आढळते. 

 
(१) एकमुखी भाांडवाद्य : (अ) उघडे : एक अांग उघडे असलेले एकमुखी भाांड वाद्य बहुधा सुरईच्या 

आकाराचे असते. ते पोटात गोलाकार असून तयावर लाांबट मान असते. आांध्रातील गुम्मटी व बुरा, 
गोव्यातील घुमट, उशडसातील घुमेरा व काशश्मरातील तुांबकनारी ही याची उदाहरणे. गुम्मटी, बुरा व घुमट 
ही वादे्य पोटाजवळच्या म्हणजे रुां द तोंडावर बलैाचे, गाईचे, म्हिीचे हकवा घोरपडीचे चामडे बसवलेली 
असतात, तर घुमेरा व तुांबकनारी ्ा वाद्याांचे मानेकडील, म्हणजे शनरुां द, तोंड चामड्ाने मढवलेले असते. 
ही वादे्य बहुधा मातीची असतात. बुरा मात्रशपतळी असते व चामडे तोंडीवर एका खास लोखांडी कडीवर 
ताणनू बसवलेले असते. हे वाद्य वाजवताना चामड्ाच्या तोंडावर बोटाांनी आघात करतात व उघड्ा 
तोंडावर दुसऱ्या हाताच्या तळव्याने उघडझाप करून आवाजात शवशवधता शनमाण करतात (आकृती ५·७, 
५·८). 
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(ब) बांद : बांद असलेलया एकमुखी भाांड वाद्याांमध्ये, पाशणनीने अष्टाध्यायीत इसवी पूवध सातव े
ितक) उल्लेशखलयाप्रमाणे, ‘ददधर’ वाद्याची गणना होते. भरताच्या काळापयंत हे वाद्य मृदांग व पणव ्ा 
वाद्याांबरोबर प्रमुख वाद्यत्रयीत समाशवष्ट झाले होते. भरताच्या वणधनानुसार कुतपाच्या माांडणीत ददधराचे 
स्थान मदृांगाच्या डाव्या बाजूला होते. आशदवासी व जरा सुधारलेलया सांगीतात पाबूजी-की-माटे, कुडमुळा, 
शमळाव,ू वगैरे या जातीची वादे्य आढळतात. पाबजूी-की-माटे हे राजस्थानातील नायक लोकाांचे वाद्य आहे. 
तयात दोन मातीची भाांडी असतात. दोन्ही भाांड्ाांच्या तोंडावर चामडे वादीने कसून बसवलेले असते. हे 
तोंड सुमारे ३५ सेंटीमीटर व्यासाचे असते व ते हाताने वाजवतात. तामीळनाडूतील कुडमुळा लहान 
आकाराचे ताांब्याचे भाांडे असते. (कुडम् म्हणजे भाांडे). चामडे लावलेली लोखांडी कडी भाांड्ाच्या तोंडावर 
बसवनू ती भाांड्ाच्या भोवतालन दोरीने आवळतात. पांचमुख वाद्याबरोबर बहुधा कुडमुळाची जोडी असते. 
शमळाव ू हे केरळचे वाद्य आहे. एका मोठ्या ताांब्याच्या भाांड्ाला लहानसे तोंड ठेवतात व तयावर चामडे 
बसवतात. तोंड िार लहान असलयामुळे तयाचा आवाज िार शकनरा असतो. सामान्यतः कूशडयाट्टम् 
नृतयाला ्ा वाद्याची साथ घेतात (आकृती ५·९, ५·१०, ५·११). 

 
डिासारखी उथळ नव्हेत हकवा भाांड्ाांसारखी खोल नव्हेत असा एक वाद्याांचा प्रकार आहे. तो 

म्हणजे वाट्याांसारख्या अधधगोल वाद्याांचा, उत्तरेतील तािा, आांध्रातील राजगोंडाांची तुरुबलुी, 
कनाटकातील शबडी व तासे ही अिा प्रकारची वादे्य आहेत. तयाांचा आकार उथळ वाट्याांसारखा असतो. ती 
लाकडाची, भाजलेलया मातीची हकवा धातूची असतात. तयाांच्या तोंडाचा व्यास १५ ते ४० सेंटीमीटर असतो. 
तोंडावर चामडे दोरीने हकवा वादीने बसवलेले असते. वाद्य लहान असलयास दोरीने गळ्यात अडकवनू 
हकवा मोठे असलयास जशमनीवर उभे ठेवनू काड्ाांनी वाजवतात. बहुधा लोकसांगीतात तयाांचा उपयोग 
होतो. तािा मात्र सनईबरोबर अशभजात सांगीतात आला आहे. बहुधा देवळातील वाद्यमेळात तयाांचा समाविे 
होतो. शमरवणुकीत व दवांडी देण्यासही तयाांचा उपयोग होतो (आकृती ५·१२). 

 
अिा अधधगोल वाद्याांचा एक भेद म्हणजे बुडािी टोकदार झालेलया वाट्याांची वादे्य. वरचे तोंड बरेच 

रुां द असते व तयावर चामडे बसवलेले असते. ते हाताने हकवा काड्ाांनी वाजवतात. चामडे कसण्यासाठी 
दोरी हकवा वादी असते. वाद्य मातीचे, लाकडाचे हकवा ताांबे, शपतळ हकवा लोखांडाचे असते. आकारात 
शविाल नगाऱ्यापासून तामीळनाडूतील लहानिा तमुकु्कपयंत बरीच शवशवधता शदसून येते. ही वादे्य बहुधा 
आशदवासी व ग्रामीण सांगीतात वापरतात. परांतु डग्गा तबलयाबरोबर उत्तर हहदुस्थानी अशभजात सांगीतात 
मानाच्या स्थानावर बसला आहे (आकृती ५·१३, ५·१४). 

 
टोकदार बूड असलेलया अधधगोल चमधवाद्याांचा उल्लेख वैशदक साशहतयात ‘दुांदुभी’ नावाने केलेला 

आढळतो. परांतु साख्सचे मत आहे की वैशदक हकवा वैशदकोत्तर काळात भारतामध्ये टोकदार बुडाचे नगारे 
नव्हते व दुांदुभी हे शनशितपणे वगेळ्या आकाराचे वाद्य होते. दुसरे एक लेखक हा गोंधळ वाढवण्याला 
कारणीभतू होतात; एका जागी ते म्हणतात की दुांदुभी व भशूमदुांदुभी ही दोन्ही ढोल प्रकारातील वादे्य होती; 
आशण तयाच ग्रांथात काही पानाांनांतर ते म्हणतात: ‘अिा रीतीने दुांदुभी हकवा नगारा वैशदक साशहतयात 
महत्त्वाचे वाद्य होते.’ भेरी हे वाद्यहीदुांदुभी हकवा नगारा समजले जाते. बवद्ध जातकाांमध्ये तयाचा उल्लेख येतो 
व ‘भेरीवाद’ हे जातक सवधस्वी ्ा वाद्यावरच आहे. 

 
वैशदक धमधकृतयाांत दुांदुभी हकवा भेरी िार महत्त्वाचे वाद्य होते व ते पशवत्र मानले जात असे. आजही 

सांताळ, ओराांव व आसामातील काही जमातींच्या पूजागृहाांत ते आढळते. रणभमूीवरही तयाचा उपयोग 
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होतो. आधुशनक काळात आशदवासी व ग्रामीण सणासमारांभाांत तयाचा उपयोग करतात. उदाहरणाथध, 
उशडसातील आशदवासी लोकनृतयाांना शनस्सान व धुम्सा या वाद्याांची साथ अपशरहायध आहे. नगारा उत्तरेत 
सवधत्र आढळतो. (नगारा हकवा ‘नकारा’ हा िब्द पशिम आशियातून आलेला आहे. स्थाशनक नाव जाऊन 
परदेिी नाव आलयाचे हे एक उदाहरण). सनई व नवबतीच्या वाद्यमेळातही नगाऱ्याला स्थान आहे. अकबर 
बादिहाचा नगारखाना इशतहासात प्रशसद्ध आहे; तयात नगाऱ्याांच्या वीस जोड्ा होतया असे वणधन ऐने-
अकबरीत आहे. 

 
नगारा बहुधा जोडीनेच वाजवतात. जोडीत एक लहान व एक मोठा असतो. काही शठकाणी 

लहानाला झील म्हणतात. आकार व आवाज याांच्या िरकामुळे मोठ्याला नर व लहानाला मादी 
म्हणण्याचाही प्रघात आहे. 

 
नगाऱ्याचा आकार लहान झाला की तो गळ्यात लटकवता येतो हकवा जनावराच्या पाठीवर वाहून 

नेता येतो. तशमळनाडूतील कुां तलम् (आकृती २·३), कनाटकातील तासे व महाराष्ट्रातील तािा असे लहान 
नगारेच असतात. महाराष्ट्रातील सांबळ (आकृती ५·१५) अनेकदा शमरवणुकीत बलैाच्या पाठीवर ठेवनू 
वाजवत जातात. महाराष्ट्रात सनईबरोबर चवघडा असतो, तयात लहान आकाराचे चार नगारे, म्हणजे दोन 
जोड्ा, असतात. प्रतयेक जोडीत एक मोठा नगारा व लहान शटमकी असते. 

 
उशडसातील शटमकी व तशमळनाडूतील तमुकु्क हे िार लहान नगाऱ्याांचे नमुने आहेत. तयाांच्या 

कटोऱ्या सुमारे २० सेंटीमीटर व्यासाच्या असतात. तया मातीच्या हकवा लाकडाच्या बनवतात व तयाांवर 
बकऱ्याचे कातडे मढवतात. गळ्यात अडकवनू काड्ाांनी वाजवतात. 

 
वाटीच्या आकाराच्या बांद चमधवाद्याांमध्ये तबला हे अतयांत पशरष्ट्कृत वाद्य आहे. हे नाव तबला व डग्गा 

या दोहोंच्या जोडीला अनुलक्षनू वापरतात. उत्तर भारतात जसजिी धु्रपद-धमार गायकी जाऊन शतची 
जागा ख्याल गायकीने घेतली तसतिी बीन, पखवाजसारखी वादे्य मागे पडून सतार, तबला याांसारखी 
नखरेल वादे्य पढेु आली. आज उत्तर भारतात तबला हेच साथीचे मुख्य तालवाद्य बनले आहे आशण तयाचा 
वापर अशभजात सांगीताप्रमाणे रांगभमूीवर व ग्रामीण सांगीतातही आहे. 

 
तबलयाचा इशतहास अजून अज्ञात आहे. हे वाद्य भारतीय आहे की पशिम आशियातून आले, यावर 

वाद चालू आहे. भारतात मुसलमानाांचा शिरकाव होण्यापूवी हे वाद्य देिात होते असे म्हणण्यास भरपूर 
पुरावा शमळतो. दोन जोडवादे्य उभी ठेवलेली शिलपकृती इसवी सहाव्या ितकाइतकी जुनी आहे, आशण 
चमधवाद्याांच्या पुडाांना लेप लावण्याची प्रथा या देिात प्राचीन आहे. टोकदार बूड असलेली वादे्यही या देिात 
नवीन नाहीत. पवाया (इसवी शतसरे ितक) येथील एका नृतयाच्या शिलपात तर वाटीच्या आकाराचे एक 
वाद्य माांडीवर उभे ठेवनू बोटाांनी (काड्ाांनी नव्हे) वाजवताना दाखवलेले आहे. चमधवाद्याांच्या पुडाला लेप 
लावण्याची कला भरताच्या ‘नाट्यिास्त्रात’ वर्लणलेली आहे. 

 
साख्सने मूलतः परदेिी म्हणनू जे चार प्रकारचे तबले साांशगतले आहेत तयाांपैकी एकाचेही भारतीय 

तबलयािी साम्य नाही. भारतातील सवध मुसलमानी कलाकविलयाचा शनमाता अमीर खश्रू समजला जातो; 
तबलयाचे जनकतवही तयाच्याकडेच जाते. पण तयाच्यानांतर झालेलया अकबराचा इशतहासकार अबलु 
िजलने तबलयाचा कोठही उल्लेख केलेला नाही. तबलयाचे शचत्रीकरण अठराव्या ितकापासून भारतात 
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सुरू झाले. सांभवतः प्राचीन भारतातील टोकदार बुडाच्या नगारेवजा चमधवाद्याांमध्ये अनेक पशरवतधने होऊन 
सध्याचा तबला शनमाण झाला असावा. तबला हे नाव मात्र ‘तब्ल’ या अरबी िब्दावरून आले आहे आशण ते 
पशिम आशियातून भारतात आलेलया मुसलमानाांनी येथील वाद्याांना लावले असाव.े 

 
तबला हे जोडवाद्य आहे. तयात तबला व डग्गा हकवा डुग्गी अिी दोन वादे्य असतात. तबला बहुधा 

उजव्या हाताने व डग्गा डाव्या हाताने वाजवतात, व म्हणूनच तयाांना दाया म्हणजे उजवा व बाया म्हणजे 
डावा असेही म्हणतात. या जोडीपैकी तबला शिसवी, खैर, चांदन हकवा आांब्याच्या खोडाचा बनवतात. 
तयाची उांची सामान्यतः ३० सेंटीमीटर तोंडाचा व्यास १७ सेंटीमीटर व बुडाचा व्यास २० सेंटीमीटर असतो. 
डग्ग्याची उांची जवळजवळ तबलयाएवढीच हकवा थोडी कमी असते. वरचे तोंड सुमारे २५ सेंटीमीटर 
व्यासाचे असते व बूड शनमुळते होऊन बैठकीला ५ सेंटीमीटर व्यासाचे असते. डग्गा मातीचा, धातूचा हकवा 
लाकडाचाही बनवतात. 

 
तबलयाच्या व डग्ग्याच्या तोंडावर जे चामडे बसवतात तयाला पुडी म्हणतात. तीत अनेक चामड्ाांचे 

पापदेु्र शवशिष्ट रीतीने एकावर एक शचकटवलेले असतात. सबांध तोंड व्यापणाऱ्या एका गोल तुकड्ावर एक 
शनरुां द पट्टी भोवताल कड्ासारखी शचकटवतात. शतला चाटी म्हणतात. मग तबलयाच्या हकवा डग्ग्याच्या 
तोंडाच्या काठावर बसेल अिी एक चामड्ाच्या वादीची शवणलेली चुांबळ तया जोड तुकड्ाभोवती घट्ट 
बसवतात. या चुांबळीला गजरा म्हणतात. पुडीतील सवध चामडे बकऱ्याचे असते. मग ही गजरा लावलेली 
पुडी खोडाच्या तोंडावर बसवतात व गजऱ्याच्या शवणेच्या भोकातून वादीचा पट्टा खाली-वर ओवनू पुडी घट्ट 
करतात. बुडािी एक चामड्ाचीच लहान चुांबळ ठेवलेली असते. शतला गुडरी म्हणतात. गुडरीिी वादी 
खाली गुांडाळून पुन्हा वर गजऱ्याच्या पुढच्या भोकातून, अिा रीतीने वादीच्या उभ्या सराांनी गजरा व 
खालची चुांबळ भोवतालून जोडतात. या वादीला द्वाल हकवा हसगार (िृांगार) म्हणतात. महाराष्ट्रात वादी 
म्हिीच्या कातड्ाची असते व ती उतकृष्ट समजली जाते. गजऱ्याला वादी घालण्यास सामान्यतः सोळा 
भोके हकवा घरे असतात. तबलयात वादीच्या दोन दोन सराांच्या खाली खोडावर एक एक असे आठ गट टू, 
म्हणजे सुमारे ८ सेंटीमीटर लाांब व तीन-चार सेंटीमीटर जाड लाकडी ठोकळे, बसवतात. ते हातोडीने 
खालीवर सरकवलयाने पुडीचा ताण कमी-अशधक होऊन स्वर खाली हकवा उांच होतो. अिा रीतीने ठोकळ 
मानाने तबला सुरात लावलयावर, स्वराचा बारकावा साधण्यासाठी गजरा हातोडीने हळुवारपणे खालून 
हकवा वरून ठोकतात. डग्ग्यामध्ये स्वर साधण्यासाठी असे गट टू बसवलेले नसतात, व तयाला शनशित 
स्वरनाद नसतो. 

 
पुडी बनवण्यातील सगळ्यात कसबाचे काम म्हणजे शतच्यावर लेप हकवा ‘िाई’ लावणे. हा लेप 

कायम स्वरूपाचा असतो. तबलयात तयाचे स्थान पुडीच्या मधोमध तर डग्ग्यात काठाकडे असते. लेपाची 
िाई लोखांडाचा वस्त्रगाळ कीस, गव्हाचे पीठ, कोळिाचे वस्त्रगाळ चूणध व शिरस पाण्यात एकत्र खलून 
बनवतात. घट्ट िाईचा पुडीवर इष्ट शठकाणी इष्ट आकाराचा गोलाकार लेप शदलयावर गुळगुळीत दगडाने 
तयाला घासतात. नांतर तो पूणधतः वाळण्यापूवीच दुसरा लेप देतात व पनु्हादगडाने घासतात. अिा रीतीने 
इष्ट जाडीचा लेप होईपयंत िाईचे थरावर थर चढवले जातात. प्रतयेक थर शकती जाड असावा व लेपाची 
एकां दर जाडी शकती असावी हे कसब अनुभवानेच अांगी येते. जाडीचा व स्वराचा शनकट सांबांध आहे. जाडी 
शजतकी कमी शततका तबलयाचा स्वर उांच शनघतो. डग्ग्यावर मात्र कधीकधी िाई न चढवता वाजवण्याच्या 
वळेी कणकेचा लेप देतात. तबलयावर िाईने एक लहान वतुधळ व्यापलेले असते. तयाच्यापासून चाटीपयंत 
मध्ये बरीच जागा उरते. तया वतुधळाकार जागेला लव हकवा मदैान म्हणतात (आकृती ५·१६, ५·१७). 
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नादगुणाांत तबलयाचा आवाज मृदांगाच्या हकवा पखवाजाच्या आवाजापेक्षा हलका असतो. म्हणनू 
तबला अनेक प्रकारच्या भावसांगीताांत व ख्याल गायकीत वापरला जातो. इतके चतुरस्त्र व बहुढांगी तालवाद्य 
दुसरे नाही. 

 
(२) शद्वमुखी भाांड वाद्य–तबलयाच्या भारतीयतवाबद्दल वाद असला तरी शद्वमुखी चमधवादे्य भारताने 

सांगीत शवश्वाला शदली यात सांिय नाही. सांख्येने व गुणवते्तने शद्वमुखी वादे्य भारतात इतकी शवपुल आहेत की 
तया सवांची यादी करणे कठीण आहे. सामान्यतः तयाांचे तीन गट पडतात–सरळ नळीसारखी, मध्य िुगीर 
असलेली व कशटमध्य असलेली. 

 
(अ) सरळ पोकळीची नळीसारखी वादे्य भारतात असलयाचा पशहला पुरावा हसधु सांस्कृतीत शमळतो. 

मोहेंजोदडो येथे सापडलेलया काही मुद्राांवर सरळ पोकळीची वादे्य वाजवत असलेलया मानवी आकृती 
कोरलेलया आहेत. हे वाद्य गळ्यात अडकवनू आडव े धरून हाताने वाजवलेले आहे. आजही आशदवासी 
जमातीत अिा प्रकारचे मोठे ढोल आढळतात. उदाहरणाथध आसाममधील जमातींचा खरधम व आांध्रातील 
रेड्डी लोकाांचा ढोल (आकृती ५·१८). 

 
ढोलाांच्या शिलपकृती साांची (इसवी पूवध दुसरे ितक), शिकार (इसवी दहाव े ितक), खजुराहो 

(इ.स. १०००), कोणाकध  (तेराव े ितक), वगैरे शठकाणी आढळतात. नवव्या ितकापयंत हा ढोल 
इांडोनेशियात जाऊन पोचला होता हे बोरोबुदुर येथील शिलपावरून शदसते. 

 
लाकडापासून बनवलेला सरळ पोकळीचा ढोल बहुधा इतर सवध प्रकारच्या ढोलाांपेक्षा प्राचीन 

असावा. कारण झाड तोडून खोड सरळ पोखरणे मातीला तसा आकार देण्यापेक्षा सोपे आहे. प्राचीन काळी 
ढोलाांचे आकार िार मोठे होते यावरूनही खोडाचीच कलपना ष्ढावते. नांतरच्या काळी खोडाऐवजी मातीचे 
व धातूचे ढोल शनघाले. 

 
ढोल नेहमी गोलच असतो. तयाची लाांबी २५ पासून ९० सेंटीमीटरपयंत असू िकते. तोंडाांचा 

व्यासही लाांबीच्या मानाने कमी अशधक होतो. तोंडावरचे चामडे तोंडाच्या काठावर शचकटवलेले असते हकवा 
एका कडीवर मढवनू ती कडी तोंडावर बसवलेली असते. दोन्ही तोंडाांवरचे कातडे खोडाच्या लाांबीभर 
आडव्या दोरीने हकवा वादीन ताणलेले असते. कधीकधी दोन्ही पुडाांच्या मागे दोरीचे दोन दोन आडव ेपदर 
लहानलहान कड्ाांत अडकवलेले असतात. कडी मागे-पुढे सरकवलयाने दोरीचा चामड्ावरील ताण 
कमी-अशधक होऊन पुडाचा आवाज इष्ट सुरात लावता येतो. पुडावरील चामडे सामान्यतः शनलेप असते; 
पण तयावर िाईचा लेप केलेले ढोलही आढळतात. महाराष्ट्रातील ढोलकीला व पखवाजाला िाई 
लावलेली असते. कधीकधी वळेेवर पुडाला कणकेचा लेप देतात. पखवाजाच्या नर पुडाला असा लेप 
देतात. ढोल हाताांनी, हकवा सरळ हकवा आकडेदार काड्ाांनी वाजवतात. आशण ढोल वाजवणे अशभजात 
सांगीतातील तालवादनाइतकेच कसबाचे काम असू िकते. महाराष्ट्रातील ढोलाचा बाज असा कसबी आहे 
(आकृती ५·१९). 

 
सरळ खोडाच्या व िुगीर खोडाच्या अिा दोन्ही शद्वमुखी आडव्या चमधवाद्याांना ढोल हेच नाव आहे. 

कुठे कुठे तर शनमुळतया टोकदार खोडाच्या वाद्यालाही ढोलच म्हणतात. डोल, डोलू, डोल्लू हे ढोल 
िब्दाचेच पयाय आहेत. बांगालातील ढाक मोठ्या आकाराचा ढोल असतो. मोठ्या आकारामुळे तयाचा 
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आवाज गांभीर व मोठा असतो. खुलया मदैानातील समूहनृतयाांसाठी व दवांडीसाठी तो उपयुक्त आहे. जुन्या 
काळात लष्ट्करी सांगीतासाठी तो वापरत असत. ढोलक हकवा ढोलकी आकाराने लहान असते. शतची 
बनावट ढोलासारखी असते. शववाह, समारांभ, भजने, तमाि े हे शतच्या उपयोगाचे प्रसांग आहेत. दशक्षणेत 
सांगीतातही शतचा उपयोग होतो. ढोलकी बोटाांनी व तळव्याच्या गादीने वाजवतात (आकृती ५·२०) 

 
महाराष्ट्रातील व गुजराथेतील नाल जरा वगेळा असतो. तयाचे खोड लाकडी व सुमारे ६० 

सेंटीमीटर लाांब असते. परांतु तयाचे एक तोंड अशधक व्यासाचे व दुसरे कमी व्यासाचे असते. तयामुळे 
खोडाचा नळा एका बाजूला शनमुळता होत गेलेला शदसतो. दोन्ही तोंडाांवर कडीने हकवा गजऱ्याने चामडे 
बसवलेले असते. दोन्ही चामडी खोडाच्या लाांबीभर दोरीच्या आडव्या सराांनी आवळलेली असतात. व 
दोरीचे दोन दोन पदर, पुडी सुरात लावण्यासाठी, लहान कडीत अडकवलेले असतात. अलीकडे सुरात 
लावण्यासाठी दोरी व कडीच्या ऐवजी शिरकीचे शखळे वापरले जात आहेत. 

 
तशमळनाडूतील पम्बै हकवा आांध्रातील पम्बा दशक्षणेतील वैशिष्ट्ट्यपूणध ढोल आहे. सरळ दोन ढोल 

एकत्र बाांधलेलया जोडीला पम्बै म्हणतात. या ढोलाांची लाांबी सुमारे ३० सेंटीमीटर व व्यास १५ सेंटीमीटर 
असतो. दोन्ही तोंडाांवर कडीने बकऱ्याचे चामडे बसवलेले असते व ते लाांबीभर आडव्या दोरीच्या सराांनी 
आवळलेले असते. हे सर आवळलयाने हकवा शढले केलयाने सुरात बदल होतो. पम्बै आडवी कमरेला 
बाांधतात हकवा गळ्यात अडकवतात, म्हणजे दोन्ही ढोल एकाखाली एक आडव े येतात. वरच्या ढोलाचा 
व्यास खालच्या ढोलापेक्षा लहान असतो व तो शपतळेचा हकवा कािाचा असतो. म्हणून तयाला वेंगल पम्ब ै
म्हणतात (तशमळमध्ये वेंगलम् म्हणजे कासे). खालचा ढोल लाकडाचा असतो; तयाला वीरूवनम् म्हणतात. 
बहुधा नागवलेीच्या बारीक वाकड्ा काड्ाांनी पम्बै वाजवतात (आकृती २·३). 

 
चेंडा केरळाचे वैशिष्ट्ट्य आहे. कनाटकातही तो आढळतो व तेथे तयाला चेंडे म्हणतात. परांतु 

केरळात चेंडा जसा लोकजीवनाचे प्रतीक बनला आहे तसा कनाटकात चेंडे नाही. तयाची बनावट पखवाज-
मृदांगाइतकी पशरष्ट्कृत नसली तरी बाजात मात्र तो तयाांच्या मागे नाही. चेंड्ाच्या शवशिष्ट बाजाला तायांबकम् 
म्हणतात. तयाचे खोड िणसाच्या लाकडाचे बनवतात व ते सुमारे ५० सेंटीमीटर लाांब व २५ सेंटीमीटर 
व्यासाचे असते. तोंडाांवर कालवडीचे चामडे लावतात. डाव्या तोंडावर चामड्ाचा एकच गोल तुकडा 
असतो. परांतु उजव्या तोंडावर सहा सात पुडे, पशहलयापेक्षा दुसऱ्याचा व्यास कमी अिा क्रमाने, एकावर एक 
शिरसाने शचकटवतात. ही पडुी वळूेच्या हकवा धातूच्या कडीने तोंडावर बसवतात. दोन्ही पुड्ा एकमेकींिी 
दोरीच्या आडव्या सराांनी ताणलेलया असतात. चेंडा गळ्यात अडकवनू हातातील काड्ाांनी वाजवतात. 
अच्चन चेंडा, वीकू्क चेंडा, उरुट टू चेंडा, मुरी चेंडा, असे चेंड्ाचे अनेक प्रकार आहेत; तयाांचे आकार, बनावट 
व वाजवण्याची शक्रया वगेवगेळी असते. कथकली नृतयात चेंडा असतो. शिवाय देवळातील ‘शकयाांग 
पांचवाद्यम्’ वाद्यमेळात व तालवाद्याांच्या चेंडामेळातही तो असतो. चेंडा हे असुर वाद्य समजले जाते व बहुधा 
तयाची डावी पुडीच वाजवली जाते. परांतु कथकली नृतयात देवतेचा प्रविे हकवा भद्रकाली देवीच्या 
उपासनेतील ताांशत्रक शवधी वगैरे प्रसांगशवििेी उजवी पुडीही वाजवतात (आकृती ५·२१). 

 
(ब) िुगीर खोडाचे शद्वमुखी ढोल ही भारताची वाद्यशवश्वाला खास देणगी आहे. हे ढोल सरळ 

पोकळीच्या लाकडी ढोलाांइतके प्राचीन ठरतील. प्रथम िुगीर खोड मातीचे बनवीत असावते व नांतरच्या 
काळात खोडासाठी लाकूड वापरण्यात आले असाव.े 
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िुगीर ढोलाांचे सवांत प्राचीन शचत्रीकरण भारहूत व साांची येथे आढळते. नांतरच्या शिलपशचत्रात असे 
वाद्य नाही असे समूहशचत्र क्वशचतच शदसते. वाद्याचा आकार आशण धरण्याची व वाजवण्याची पद्धत 
शचत्राशचत्राांत वगेवगेळी शदसते. परांतु सवधत्र वाद्य िुगीर आकाराचेच असते. 

 
भरताने िुगीर चमधवाद्याांचे तीन प्रकार केले आहेत : हरीतकी, म्हणजे शहरड्ासारखे; यव, म्हणजे 

जवासारखे; व गोपुच्छ, म्हणजे गाईच्या िपेटीच्या गोंड्ासारखे. हे आकारभेद नक्की कसे असावते 
याशवियी अनेक तकध  आहेत. हरीतकी व यव वाद्याांमध्ये मध्य भाग िुगीर असावा व तयाच्या दोन्ही अांगाांना 
तोंडापयंत समान उतार असावा. तयातलया तयात हरीतकी ढोलाचा िुगीरपणा मोठा व यव ढोलाचा कमी 
असावा. दशक्षणेतील तशवल वाद्य हरीतकी ढोलाचे, व मृदांग यव ढोलाचे उदाहरण म्हणता येईल. गोपुच्छ 
ढोलात मात्र िुगीरपणा समानाांतर नसावा. एक बाजू अशधक िुगीर असावी; अथातच शतकडचे तोंड रुां द 
असेल. नांतर दुसऱ्या बाजूला बरीच लाांबी िवेटी शनरुां द तोंडापयंत शनमुळती होत गेली असावी. म्हणजे 
िुगवट्यापासून एका तोंडाचे अांतर कमी व बाजूचा उतार कमी असावा, आशण दुसऱ्या बाजूला उतार 
अशधक व तोंडापयंतचे अांतरही अशधक असाव.े उदाहरणाथध पखवाज व बांगाली खोल. 

 
ढोलाांना प्राचीन काळी पुष्ट्कर म्हणत असत. वाजवण्याच्या पद्धतीवरून तयाांचे तीन गट होते; 

आांक्य, उध्वधक व आहलग्य. आांक्य ढोल माांडीवर आडवा ठेवनू वाजवला जात असे:जसा मृदांग. उध्वधक 
ढोल समोर उभा ठेवनू वाजवत असत :जसा सध्याचा नगारा, तबला व चेंडा. आहलग्य ढोल काखेत धरून 
वाजवत असत:जसा सध्याचा शतशमल. भरताच्या मते, हरीतकी ढोल माांडीवर ठेवनू, यव ढोल समोर उभा 
ठेवनू, व गोपुच्छ ढोल काखेत धरून वाजवत असत. 

 
भारतातील तालवादनाचे एक वैशिष्ट्ट्य म्हणजे वादक एकाच वळेी अनेक वादे्य वाजव ूिकतो. ही 

प्रथा भारहूतपासून शिलपशचत्रात उतरली आहे.भारहूतच्या एका शिलपात एकच वादक दोन पुष्ट्कर 
वाजवताना दाखवले आहे; तयात एक पुष्ट्कर जशमनीवर उभा ठेवलेला व दुसरा माांडीवर आडवा धरलेला 
आहे. नांतरच्या शिलपशचत्रातही अिी अनेक वादे्य वादकापुढे शदसतात. अमरावतीला एका शिलपात एक 
थकलेली स्त्री माांडीवर एक पुष्ट्कर घेऊन बसली आहे व शतचे डोके समोर ठेवलेलया दुसऱ्या पुष्ट्करावर 
टेकलेले आहे. पुष्ट्कर जोडीचा वापर आजही तामीळनाडूत शदसतो. तबला व डग्गा ही अिीच जोडी आहे. 

 
अनेक वादे्य एकाच वादकाने एकत्र वाजवण्याच्या प्रथेबरोबरच वगेवगेळी वादे्य वगेवगेळ्या सुराांत 

लावनू वाजवण्याची प्रथा होती. वगेवगेळ्या सुराांत वादे्य लावण्याच्या शक्रयेला माजधना म्हणत असत व 
वाद्याांच्या तोंडाांवर लेप लावनू ही शक्रया करीत असत. माजधना तीन प्रकारची होती; (१) मायूरी, म्हणजे 
डाव्या हातचा पुष्ट्कर गांधार (सध्याचा कोमल गांधार) स्वरात, उजव्या हातचा िड ज स्वरात व समोरचा उभा 
पुष्ट्कर मध्यम स्वरात लावणे; (२) अधधमायूरी, म्हणजे डाव्या हातचा पुष्ट्कर िड जात, उजवा ऋिभ स्वरात 
व उभा धवतात लावणे; (३) कमारवी, म्हणजे डावा पषु्ट्कर ऋिभात, उजवा िड जात व उभा पांचमात 
लावणे. वगेवगेळ्या स्वराांत लावलेली तालवादे्य वाजवण्याची प्रथा आता िारिी राशहलेली नाही. तथाशप 
तबला आशण मृदांग व पखवाजाची उजवी पुडी िड ज, मध्यम हकवा पांचम सुरात लावतात. डग्गा 
आशणमृदांग-पखवाजाांची डावी पुडी शनशित नाद देत नाही (मांद्र सतकतकाचा िड ज तयातून वाजतो असा काही 
सांगीतज्ञाांचा दावा आहे). वगेवगेळ्या स्वराांत लावलेले आठ हकवा बारा तबले एकत्र वाजवलेले कधीकधी 
ऐकायला शमळतात; या वाद्यमेळाला तबला-तरांग म्हणतात. 
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दशक्षण भारतात प्राचीन काळीपरै हा शद्वमुखी िुगीर ढोल होता. बहुधा सवधच प्रकारच्या ढोलाांना परै 
म्हणत असावते. तशमळ साशहतयात परैचे अनेक प्रकार वर्लणलेले आहेत. जसे कणतकपरै, शचरूतकपरै 
नशलकैतकपरै, पेरूम्परै. ही सवध वादे्य तयाांच्या नावाांसह आज दशक्षणेत अव्स्ततवात आहेत. आांध्रातील राजगोंड 
सुमारे ६० सेंटीमीटर लाांब ‘पर’ वाजवतात; तयाच्या दोन्ही तोंडाांना बकऱ्याचे चामडे लावलेले असते व तो 
हाताांनी वाजवतात. केरळातील परही ढोलच आहे. मलयाळी भािेत पर हे धान्य मोजण्याचे एक मापही 
आहे. तेव्हा ‘पर’ ्ा घरगुती मापट्याला वाद्याचे रूप शदले असण्याची िक्यता आहे. 

 
तशवल, मृदांग, पखवाज, खोल व पुांग हे नळीच्या शद्वमुखी वाद्याांचे सवधसामान्य नमुने आहेत. 
 
तशवल हे वाद्य दशक्षणेत ग्रामीण व अशभजात सांगीतातही वापरले जाते. बहुधा नायनम् हकवा 

नागस्वरम् च्या साथीला हे घेतात व या वाद्यमेळाला पेशरयमेलम् म्हणतात. 
 
तशवलचे खोड िणसाच्या लाकडाचे असते. तयाची लाांबी सुमारे ४० सेंटीमीटर व जाडी अधा 

सेंटीमीटर असते. दोन्ही तोंडाांचा व्यास सुमारे २१ सेंटीमीटर असतो व मध्य भागातील िुगारा ३५ 
सेंटीमीटर व्यासाचा असतो. तोंडावर चामडे लावण्याच्या खास पद्धतीमुळे हे वाद्य वगेळे ओळखता येते. 
वळेच्या पातळ कामट्या एकत्र वळवनू तयाांची गोल कडी बनवतात. तया कडीवर चामडे लावतात व मग ती 
कडी खोडाच्या तोंडावर बसवतात. दोन्ही कड्ा खोडाच्या लाांबीभर आडव्या वादीने एकमेकींस जोडून 
आवळलया जातात व तीच वादी खोडालाही भोवताल गुांडाळली जाते. वाद्य बनवतानाच पुडे वादीने इतकी 
ताणली जातात की तबलया-मृदांगाप्रमाणे वळेोवळेी सुरात लावण्याची गरज राहत नाही. कधीकधी पुडाला 
चामड्ाचे अनेक थर देतात व आतलया बाजूने लेप लावतात. एक पूड बोटाांनी व दुसरे बोटाांनी हकवा 
काडीने वाजवतात. तशवल, तब्ल (अरबी), डवुल (तुकी) या नावाांतील साम्य लक्षणीय आहे. हे शतन्ही 
आडव ेढोल आहेत. 

 
‘मृदांग’ िब्द ‘ढोल’ िब्दाप्रमाणेच वगेवगेळ्या आडव्या ढोलाांना उदे्दिनू सामान्य अथाने वापरला 

जातो. दशक्षणेत मृदांग एक शवशिष्ट वाद्य आहे. तयालाच तशमळ व तेलुगू भािाांत मद्दळम् व कानडीत मद्दळे 
म्हणतात. उत्तरेत मात्र पखवाज, खोल व पुांग ्ा वगेळ्या वाद्याांनाही मृदांगच म्हणतात. 

 
मृदांगाचा सवांत प्राचीन उल्लखे आणव व काठक गृ्सूत्रात (इसवी पूवध ८०० ते ४००) सापडतो. 

शिवाय रामायण, महाभारत, कवशटलीय अथधिास्त्र, बवद्ध शत्रशपटक, आदी ग्रांथाांत उल्लेख आहेत. भरताने 
प्रमुख वाद्यत्रयींत मृदांगाचा समाविे केला आहे. िाङ धगदेवाच्या काळातही मृदांगाला वाद्याांत प्रमुख स्थान 
होते; तयाच्या पुष्ट्कर त्रयींत मृदांग, मदधल व मुरज हे तीन ढोल होते. आजही देिात मृदांग एक प्रमुख 
तालवाद्य आहे. 

 
मृदांगाशवियी तपिीलवार शववचेन नाट्यिास्त्रात आले आहे. हरीतकी, यव व गोपचु्छ असे तयाचे 

तीन प्रकार साांगनू ते धरण्याच्या ऊध्वधक, आांक्य व आहलग्य अिा तीन पद्धती वणधन केलया आहेत. ज्याचे 
अांग मातीचे आहे तो मृदांग (मृत+अांग) अिी व्याख्याही शदली आहे. यावरून असे शदसते की पूवी मृदांग 
मातीचे बनवलेले असत व सध्याचे लाकडी मृदांग नांतर अव्स्ततवात आले. या व्याख्येबाबत काही लोकाांचे 
मत असे आहे की मातीचे अांग म्हणजे खोड नसून पुडीला मातीचा लेप देतात या अथी आहे. 
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दशक्षणेत ज्या शवशिष्ट वाद्याला मृदांग म्हणतात तयाचे खोड िणसाच्या, हनबाच्या हकवा शिसवी 
लाकडाचे असते. स्वराच्या उांचीनुसार खोडाची लाांबी ५५ ते ६० सेंटीमीटरच्या दरम्यान कमीअशधक असते. 
मधलया िुगाऱ्याचा व्यास २५ ते ३० सेंटीमीटर असतो, पण िुगारा खोडाच्या मधोमध नसून डाव्या बाजूकडे 
असतो. अथातच डावी पुडी मोठी व उजवी लहान होते. डाव्या पुडीचा व्यास १८ ते १९·५ सेंटीमीटर असतो 
व शतला तोतकपी म्हणतात. उजव्या पुडीचा व्यास १५·५ ते १७ सेंटीमीटर असतो व शतला वलन् तलै म्हणतात. 
वलन् तलैमध्ये चामड्ाचे तीन पापुदे्र असतात; तयाांपैकी मधलया थरातील चामडे सबांध पुडीभर असते आशण 
उरलेली दोन चामडी म्हणजे गोल पट ट्या असतात. सवांत खालची पट्टी बाहेर शदसत नाही; कारण 
शतच्यावर आणखी दोन पापुदे्र असतात. मधलया चाांदव्याला तामीळमध्ये कोट टू तट टू व तेलुगूत पाट 
म्हणतात. बाहेरच्या गोल पट्टीला तामीळमध्ये वटे टू तट टू हकवा शमट टू व तेलगूत रेतकपा म्हणतात. 
तबलयापखवाजातील चाटीसारखीच ही पट्टी असते. डाव्या पुडीला दोन पापुदे्र असतात. आतला पापदु्रा 
पूणध चाांदवा असतो व तयाच्यावर चाटीप्रमाणे काठाच्या बाजूला गोल पट्टी बसवतात. प्रतयेक पुडी, 
तबलयाच्या गजऱ्याप्रमाणे, एका शवणलेलया कातडी चुांबळीत बसवलेली असते. ्ा चुांबळीला चटै्ट हकवा 
शपन्नल म्हणतात. ही चुांबळ मृदांगाच्या तोंडावर लावनू दोन्ही तोंडाांवरच्या चुांबळी वादीच्या आडव्या सराांनी 
एकमेकींिी ताणनू बाांधलेलया असतात. वादीला वार म्हणतात. उजव्या पुडीवर मधोमध लहान वतुधळात 
िाईचा लेप देतात; तयाला सोरू, करणै हकवा मरुां दू म्हणतात. िाईचे वतुधळ व शमट टू हकवा चाटी याांच्या 
दरम्यान सुटलेलया मदैानाला चापू तोल म्हणतात. सोरू हकवा िाई लोहभस्म, हचचोक्याांचे चूणध व भात 
याांच्या शमश्रणाचे बनवतात. लेप तबलया-पखवाजाप्रमाणेच मध्य भागी जाड व बाजूला पातळ असतो. 
तयामुळे उजवी पुडी स्वरात लावता येते. तोतकपीला, म्हणजे डाव्या पुडीला, वाजवण्याच्या वळेी ताांदळाच्या 
हकवा गव्हाच्या शपठाचा लेप देतात. हा लेप वादनानांतर खरडून काढता येतो. लेपामुळे तोतकपीचा आवाज 
वलन् तलैच्या सुराच्या एक सतकतक खाली लागतो; तथाशप वलन् तलैप्रमाणे तोतकपी सुरात लावता येत नाही. 
मृदांगाला सुरात लावण्यासाठी तबलयाप्रमाणे गट टू नसतात (आकृती ५·२२). 

 
मृदांगासारखेच बनवलेले व शततकेच प्रशतशष्ठत दुसरे वाद्य म्हणजे पखवाज. धु्रपदगायकीत व 

वीणावादनात पखवाजाची साथ अपशरहायध होती. पण तयाांच्याबरोबर पखवाजही आता मागे पडला आहे व 
ख्यालगायकीबरोबर तबला पुढे आला आहे. आजही धु्रपदगायनात, वीणावादनात व कर्थथक नृतयात 
पखवाजाची साथ घेतात, परांतु शनपणु पखवाशजये आता िारसे शदसत नाहीत. 

 
पखवाजाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयतन होत आहेत. कारण पखवाजात नादाचे व वादन तांत्राचे 

साशत्त्वक गाांभीयध इतके भरले आहे की तबलयातून ते कधीही शनमाण होऊ िकणार नाही. पखवाजाला 
मृदांगही म्हणतात; पण काही शठकाणी दोघाांत भेद करतात : मृदांग मातीचा असतो तर पखवाज लाकडाचा. 
‘पखवाज’ िब्द ‘पक्ष-वाद्य’ (म्हणजे बाजूने वाजवले जाणारे वाद्य) िब्दाचा अपभ्रांि असावा. पखवाज 
दशक्षणी मृदांगापेक्षा लाांबीत थोडा अशधक असतो व तयात िुगाऱ्याच्या दोन्ही बाजूांचे उतार मृदांगापेक्षा अशधक 
शविम असतात. तयाची लाांबी सुमारे ६० सेंटीमीटर व िुगाऱ्याचा घेर सुमारे ९० सेंटीमीटर असतो. बाजूांचे 
उतार िार शविम असलयामुळे उजव्या तोंडाचा व्यास िक्त १६ सेंटीमीटर तर डाव्या तोंडाचा २५ सेंटीमीटर 
इतकामोठा असतो. तोंडाांना पुडे जोडण्याची शक्रया तबलयासारखीच असते. िाई िक्त उजव्या पुडावर 
चढवतात व डाव्या पुडावर वाजवण्याच्या वळेी, मृदांगाप्रमाणे, कणकेचा लेप देतात. तबलयाप्रमाणेच 
पखवाजालाही सुरात लावण्यासाठी वादीमध्ये गट टू ठेवलेले असतात, व सूक्ष्म श्रुती साधण्यासाठी, 
तबलयाप्रमाणे, गजऱ्यावर हातोडीने ठोकतात. वाजवण्यासाठी पखवाज मृदांगाप्रमाणे आडवा धरतात व 
हाताने वाजवतात. म्हणजे पखवाज मृदांगाप्रमाणे आांक्य वाद्य आहे (आकृती ५·२३). 
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चेंडा जसा केरळचे वैशिष्ट्ट्य आहे तसाच खोल आसाम-बांगाल प्रदेिाचे वैशिष्ट्ट्य आहे. पूवध 
भारतातील वैष्ट्णव भजन खोलशिवाय होईल अिी कलपनाही करता येत नाही. तयाला इतके पशवत्र वाद्य 
मानतात की तयाचा उल्लखे नेहमी आदरपूवधक ‘श्री खोल’ असा करतात. श्रीचतैन्यस्वामींनी (इ.स. १४८५–
१५३३) खोल बांगालात लोकशप्रय केला असे म्हणतात. सामुदाशयक भजनकीतधनाची प्रथा तयाांनीच सुरू 
केली व तयात खोलाला प्रमुख स्थान शदले. तसेच आसाममध्ये सांत श्रीिांकरदेवाांनी (इ.स. १४४९–१५९८) 
वैष्ट्णव मठात सांकीतधनाची प्रथा पाडली व तयात खोलाची साथ घेतली. खोलाचे खोड िणसाच्या हकवा 
आांब्याच्या लाकडाचे असते. मातीच्या खोलाला मृदांगच म्हणतात. खोलाची लाांबी सुमारे ७५ सेंटीमीटर 
असते. िुगारा एका बाजूला व उतार शविम असलयामुळे उजव े तोंड १५ सेंटीमीटर व्यासाचे व डाव े २५ 
सेंटीमीटर व्यासाचे असते. पुडाांची रचना तबलया-पखवाजाप्रमाणेच गजरा व दोन चामड्ाांच्या पापुद्र्ाांची 
असते, व दोन्ही पुडे वादीने ताणलेली असतात. पण गट टू नसतात. वाद्य बनवतानाच पुडी सुरात वाजेल 
इतकी वादी ताणनू बाांधतात. गजऱ्यावर हातोडीने ठोकण्याचाही प्रघात नाही (आकृती ५·२४). 

 
पुांग हे मशणपूरचे वैशिष्ट्ट्य आहे. िुगारा खोडाच्या मधोमध असतो व उतार दोन्ही बाजूांना 

जवळजवळ सारखा असतो. पण दोन्ही तोंडे बरीच लहान असतात. पुडींना िाई चढवलेली असते. पुांग 
गळ्यात अडकवनू बोटाांनी वाजवतात (आकृती ५·२५). 

 
मुरज हे पुांगचे भावांड आहे. जातक कथाांत, महाभारतात व रामायणात तयाचे उल्लेख आहेत. तशमळ 

‘शिलतकपशदकारम्’ ग्रांथात ‘मुळव’ू वाद्याचा उल्लेख येतो. ‘मुरज’ ्ा सांस्कृत नावाचेच हे तामीळ रूप आहे असे 
काही तामीळ पांशडताांचे मत आहे. तशमळमध्ये मुरसू हेही आणखी एक नाव आहे. 

 
(क) कशटमध्य असलेले शद्वमुखी ढोल हकवा डमरूसारखी वादे्य भारतात प्राचीन काळापासून 

आहेत. आज ही वादे्य िक्त लोकसांगीतात शदसतात. हसधु सांस्कृतीत ही वादे्य असलयाचा शनशित पुरावा 
शमळत नाही. तथाशप एक मातीची पुतळी सापडली आहे; शतच्यावर एक स्त्री कमरेवर डाव्या बाजूला एक 
वाद्य डाव्या हाताने वढेन उभी आहे. हे डमरू जातीचे वाद्य असाव ेअसा तकध  आहे. हुडुक्क वाद्यािी तयाचे 
साम्य आहे. 

 
डमरू वाद्याचा सवांत प्राचीन आलेख भारहूत येथील शिलपात आढळतो. नांतर अमरावती, अहजठा, 

नागाजुधनकोंडा, उशडसातील मांशदरे (इसवी आठव ेते तेराव ेितक), कनाटकातील होयसळ मांशदरे (इसवी 
बाराव े ितक), वगैरे अनेक शठकाणी डमरू वाद्याांच्या प्रशतमा आढळतात. ही वादे्य कोणाांनी व हाताांनी 
वाजवत असत. ती गळ्यात लटकवत असत हकवा बगलेत हाताने वढूेन धरत असत (आकृती ५·२६). 

 
वदेाांमध्ये कोणतयाही कशटमध्य वाद्याचा उल्लेख नाही. काठक गृ् सूत्रात ‘पणव’ वाद्याचा उल्लखे 

आहे. जातक कथाांमध्ये हडशडम िब्द येतो. पाशणनीच्या अष्टाध्यायीत जो ‘ढक्क’ वाद्याचा उल्लखे आहे तो 
कशटमध्य वाद्याशवियीच असावा. रामायण-महाभारतात पणवाचे व हडशडमाचे अनेक उल्लेख आहेत. उटुकै्क, 
इटक्की, शतशमल व तमरूकम् या तशमळ िब्दाांवरून असे शदसते की ही सवध कशटमध्य वादे्य असावीत. आजही 
दशक्षणेत या नावाांची डमरू वादे्य आढळतात. या नावाांचे उत्तरेतील नावाांिी साम्य आहे. 

 
सध्या कशटमध्य प्रकारची अनेक वादे्य उपलब्ध आहेत. तयाांचे आकार व पशरणामेही शततकीच शवशवध 

आहेत. आांध्रातील रेड्डी लोकाांचा आबजेम् सुमारे ९० सेंटीमीटर लाांब असतो तर माकडे नाचवणाऱ्या 
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मदारीचे ‘बुडबुडके’ जेमतेम ५–६ सेंटीमीटर असते. वाजवण्याच्या तऱ्हाही नाना आहेत. कोणी काड्ाांनी 
वाजवते तर कोणी बोटाांनी वाजवते. काही डमरूां ना वाजवण्यासाठी दोन बारीक दोऱ्या टोकाला गाठी 
मारून बाांधलेलया असतात व डमरू हलवला की तया गाठी आलटून पालटून पुांडावर आदळून डमरू 
वाजतो. वाजवण्याच्या तांत्रातही िरक होतो. कोणी नुसतेच डुबडुब आवाज काढतो तर इडक्क वाद्यातून 
वगेवगेळे नाद शनघू िकतात. 

 
भरताने पणवाची मापे साांशगतली आहेत, ती अिी : ‘पणव सोळा अांगुळे लाांब असाव.े तयाचा मध्य 

भाग कृि असावा. एक तोंड आठ अांगुळे व दुसरे पाच अांगुळे (व्यासाचे) असाव.े पणवाचा काठ अधध अांगुळ 
(जाड) आशण कशटमध्य चार अांगुळे (व्यासाचा) व आतून पोकळ असावा.’ पणव हाताने व कोणाने वाजवत 
असावते. काही बोल िक्त बोटाांनीच काढायचे असत. 

 
आजच्या काळात आबजेम्, शतशमल, हुरूक, डेरू व उडुके्क ही डमरू वादे्य बोटाांनी वाजवतात. 
 
आबजेम् हे आांध्रातील रेड्डी लोकाांचे वाद्य सुमारे ७५ ते ९० सेंटीमीटर लाांब असते. ते गळ्यात 

अडकवनू वाजवतात (आकृती ५·२७). 
 
शतशमल हे केरळातील वैशिष्ट्ट्यपूणध वाद्य आहे. प्राचीन तशमळ साशहतयात तयाचा उल्लखे सापडतो. 

आजही तयाला पांचवाद्याांच्या मेळात स्थान आहे. तयाची लाांबी सुमारे ५५ ते ७५ सेंटीमीटर व प्रतयेक तोंडाचा 
व्यास १५ सेंटीमीटर असतो. पुडी बकऱ्याच्या चामड्ाची बनवतात व ती तोंडाांवर दोरीच्या सराांनी घट्ट 
आवळून बसवतात. हे वाद्य गळ्यात अडकवनू िक्त एकाच बाजूने हाताने वाजवले जाते (आकृती ५·२८). 

 
हुरूक हकवा हुडुक्क, डेरू व उडुकै्क ही जवळजवळ सारखी वादे्य आहेत. हुरूक, डेरू व ढाक ही 

उत्तर भारतीय नाव े आहेत तर दशक्षणेत तयाांच्या समान उडुकै्क व तुडी ही वादे्य आहेत. ही सवध वादे्य 
लाकडाची हकवा शपतळेची असतात तयाांची लाांबी सुमारे २५ सेंटीमीटर व तोंडाचा व्यास १५ सेंटीमीटर 
असतो. तोंडावर चामडे बहुधा कडी घालून बसवलेले असते व दोन्ही पुडे दोरीने कसलेली असतात. 
बोटाांनी हकवा बारीक काड्ाांनी ही वादे्य वाजवतात. तयाांचे एक वैशिष्ट्ट्य म्हणजे तयाांच्याांतून शनघणाऱ्या 
ध्वनीत शवशवधता आणता येते. तयासाठी वाद्याच्या कशटमध्यावर घट्ट गुांडाळलेली दोरी जोराने दाबतात. ही 
दोरी दोन पुडाांना कसणाऱ्या आडव्या दोरीच्या सराांवरून गुांडाळलेली असते; तयामुळे ती आवळलयाने 
आडव्या सराांचा पुडाांवरील ताण वाढतो. वाद्य एका हातात धरून दुसऱ्या हाताने वाजवतात. वाद्य हातात 
धरलयावर बोटाांची पकड कशटमध्यावर आपोआप पडते. हुडुक्क वाद्यातून असे सुांदर ध्वनी काढता येतात. 
उडुकै्क वाद्यामध्ये केसाांची, ताराांची हकवा तातीची जोडी एका पुडीवर शखळ्याने आरपार ताणून बाांधलेली 
असते. पण ती पुडीच्या आतलया अांगालाअसलयामुळे बाहेरून शदसत नाही. शतला कण्णी म्हणतात. दुसरे 
पूड वाजवले म्हणजे ्ा पुडातील कण्णी झांकारून मांजूळ ध्वशनतरांग ऐकू येतात. 

 
पूवध महाराष्ट्रात काही शठकाणी गृ् सांस्काराांच्या प्रसांगी देवताांना व शपतराांना आवाहन करण्यासाठी 

रात्री डहाक वाद्याांचा िड बसवतात. ही डहाक लाांबीला सुमारे २५–३० सेंटीमीटर व पुडाांचा व्यास सुमारे 
१८–२० सेंटीमीटर असतो. पुडाांचे चामडे तलम असून ते सुमारे दोन सेंटीमीटर व्यासाच्या जाड लाकडी 
कडीत बसवलेले असते व ्ा कड्ा सुताच्या दोरीच्या आडव्या पदराांनी बाांधून कसलेलया असतात. व 
तीच दोरी कशटमध्यावर गुांडाळलेली असते. कशटमध्याचा व्यास सुमारे ८ सेंटीमीटर असतो. कशटमध्यािी 
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बाांधलेला एक पट्टा हकशचत दुमडलेलया गुडघ्यावर अडकवनू डहाक उभ्या धरलेलया पावलाच्या व पायाच्या 
खोबणीत ठेवतात व सुमारे २५ सेंटीमीटर लाांबीच्या बारीक आकडेदार काड्ाांनी वाजवतात. अथात वादक 
उजवा पाय उांचावनू व गुडघ्यात वाकवनू बसतो व तयावरच डहाक ठेवली जाते. सजावटीसाठी डहाकेवर 
रांगीत कापडाची झलू टाकतात. झुलीला घुांगरे शिवलेली असतात. डहाक वाजवताना पावलाच्या 
हालचालीबरोबर घुांगरे रुणझुणून डहाकेच्या आवाजात शमसळतात. काडीच्या आकडीची घसीट देऊन 
डहाकेतून घुमरा आवाज काढता येतो. 

 
केरळमधील इडक्क वाद्यात पुडीवरील ताण वाढवनू आवाज शनयांशत्रत करण्याचे कविलय िार पढेु 

गेले आहे. वाद्य तसे शदसायला साधे आहे. पण तयाची बनावट िार कविलयपूणध असते. वाद्याचे खोड 
लाकडी असते व तयाला कशटमध्य असतो. वाद्याची लाांबी सुमारे २५ सेंटीमीटर व पुडीचा व्यास १२ 
सेंटीमीटर असतो. चामडे धातूच्या कडीवर शचकटवनू कडी वाद्याच्या तोंडावर बसवतात व दोन्ही पुड्ा 
सुती दोरीच्या आडव्या पदराांनी ताणलेलया असतात. परांतु कड्ा वाद्याच्या तोंडावर पक्क्या बसवलेलया 
नसतात. िक्त आडव्या दोरीच्या पदराांमुळे तोंडाांवर आवळलेलया असतात. तसेच ज्या पट्टट्याने वाद्य 
गळ्यात अडकवतात तोच पट्टा कशटमध्यावर दोरीच्या आडव्या पदराांवरून गुांडाळलेला असतो. वाद्य 
खाांद्यावर अडकवलयावर वादक ते डाव्या हाताने बोटे दोरीत अडकवनू धरतो व एका पुडीवर उजव्या 
हाताने वाजवतो. पुडीवर आघात करताना तो वाद्याला खाली-वर शहसके देतो तयामुळे पट्टट्यावरील ताण 
कमीअशधक होऊन आवाजात चढ-उतार होतो. वाद्याच्या दोरीवरही तो हाताने कमी-अशधक दाब देऊन 
आवाजात बदल घडवनू आणतो. शिवाय पुडीच्या कड्ा वाद्याच्या तोंडावर पक्क्या बसवलेलया 
नसलयामुळे, तो तया हळच हकशचत मागे-पुढे सरकव ू िकतो. तयामुळेही आवाजात बदल होतो. ्ा सवध 
क्लृतकतयाांमुळे इडक्कमधून इतके शवशवध ध्वनी उमटतात की ्ा वाद्याला स्वरवाद्य म्हणता येईल. या वाद्यावर 
तयागराजाचे एक देवगाांधारी रागातील पद वाजवलेले मी ऐकले आहे. तथाशप या वाद्यातून शनघणारे स्वर 
शनशित उांचीचे नसलयामुळे, हे तालवाद्यच आहे. कथकली नृतयात व पांचवाद्य मेळाांत ते वाजवले जाते 
(आकृती ५·२९, ५·३०). 

 
उशडसा, शबहार, मध्यप्रदेि व पूवध उत्तर प्रदेि या भागाांतील आशदवासी लोकाांत, शवििेतः ओराँव व 

सांताळ जमातींत, मादल नावाचे वाद्य आहे. तयाला मदधल व माांदर अिीही नाव ेआहेत. दशक्षणेतील मद्दळम् 
व मद्दळे या नावाांिी तयाांचे साम्य लक्षणीय आहे. परांतु दशक्षणेतील मद्दळम् व मद्दळे िुगीर नळीची, म्हणजे 
मृदांग जातीची, वादे्य आहेत तर माांदल हे डमरू जातीचे आहे. उशडसात पखवाजालाही मदधल म्हणतात. 
तयामुळे नावाांचा घोटाळा वाढण्यास मदत होते. मादळाचे खोड भाजलेलया मातीचे असते. तयाचा कशटमध्य 
उडुकै्क हकवा डमरू इतका कृि नसतो. तोंडापासूनकशटमध्यापयंतचा उतार थोडा असतो. दोन्ही तोंडे 
सारखी नसतात; डाव ेतोंड मोठे व उजव ेलहान असते. तयाांवर चामडे लावलेलया कड्ा बसवतात व तया 
आडव्या दोरीच्या पट्टट्याांनी कसतात. चामडे माकडाचे असते. कड्ा एकमेकींिी दोरीच्या पट्टट्याांनी अिा 
बाांधलेलया असतात की वाद्याच्या खोडाला स्पिध न होता तया लाांब पट्टट्या वाद्याला भोवतालून झाकतात; 
तयामुळे आतील खोडाला कशटमध्य असूनही बाहेरून हे वाद्य उजवीकडे शनमुळतया होत गेलेलया 
ढोलासारखे शदसते. उजव्या पुडीवर लोखांडाच्या शकसाची िाई पक्की लावलेली असते व डाव्या पुडीवर 
वळेोवळेी घोटलेलया भाताचा लेप लावतात. दोन्ही पुडे हाताांनी वाजवतात (आकृती ५·३१). 

 
डमरू वाद्यात हहदु लोकाांच्या धार्लमक भावना गुांतलेलया आहेत. सरस्वतीची वीणा, श्रीकृष्ट्णाची 

मुरली व िांकराचा डमरू तयाांची आदरस्थाने आहेत. िांकराच्या प्रलयांकर ताांडव नृतयाचे ते वाद्य आहे. याच 
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डमरूतून सृष्टीच्या शनर्लमतीचा पशहला नाद शनघाला होता. तयातूनच सारे नादब्रह्म शनमाण झाले. 
ऐशतहाशसक ष्ष्ट्ट्या, डमरू व तयाचे ढक्क, हडशडम, वगैरे पयाय अमरकोि (इसवी पाचव ेितक), पाशणनीची 
अष्टाध्यायी, महासुतसोम जातक, वगैरे ग्रांथाांत उल्लेशखलेले आहेत. प्राचीन तशमळ साशहतयात ‘डमरूकम्’ 
उल्लेशखले आहे. परांतु ते उल्लेख सध्याच्या डमरू वाद्याबद्दलच आहेत अिी खात्री देता येत नाही. कारण पूवी 
कोणतयाही लहान आकाराच्या व कशटमध्य असलेलया वाद्याला डमरू म्हणत असत असे शदसते. डमरूला 
डम्र,ू डांब्र,ू कुडुकुडुतकपै, बुडबुडके, बुडबुडुकलु वगैरे जी नाव े वगेवगेळ्या शठकाणी आढळतात तयाांपकैी 
अखेरची तीन नाव ेदशक्षणेतील आहेत व ती अथातच नादानुगामी आहेत. हे वाद्य बहुधा मदारी, दरविेी, 
गाणारे शभके्षकरी, वगैरे भटक्या धांदेवाईकाांजवळ व क्वशचत ग्रामीण सांगीतातही आढळते. तयाची लाांबी सुमारे 
१० सेंटीमीटर व पुडींचा व्यास लाांबीनुरूप असतो. तयाचे खोड लाकडी हकवा शपतळी असते. लामा लोकाांचा 
डमरू कधीकधी मानवी डोक्याांच्या दोन कवट्या पाठीस पाठ जोडून बनवलेला असतो. पुडीचे चामडे 
वळेच्या हकवा धातूच्या कड्ाांनी तोंडाांवर बसवलेले व दोन्ही पुडींना जोडणाऱ्या दोरीच्या सराांनी कसलेले 
असते. कशटमध्यावर दोरी भोवतालून घट्ट गुांडाळलेली असते. शतथेच सुताचे दोन तुकडे बाांधतात व तयाांच्या 
खुलया टोकाांना गाठ मारतात. वादक डमरू कशटमध्यावर हातात धरतो व तयाला शहसडा देतो. तयामुळे 
सुताच्या गाठी पुडीवर आदळतात व आवाज शनघतो. म्हणूनच अिा वाद्याांना टाळीची चमधवादे्य म्हणतात. 
दोरीवर हाताचा दाब कमी-अशधक करून लयीत व ध्वनीत शवशवधता आणता येते (आकृती ५·३२). 

 
(३) बहुमुखी पुष्ट्कर : काही चमधवाद्याांना दोनपेक्षा जास्त तोंडे असतात. अिी वादे्य क्वशचत 

शदसतात. सध्याचे पांचमुख वाद्य या गटात मोडते. 
 
काही पांशडताांचे मत आहे की भरताने व नांतर काशलदासाने उल्लशेखलेले पुष्ट्कर-त्रय म्हणजे तीन 

वगेवगेळी वादे्य नसून तीन तोंडे असलेले एकच वाद्य होते, व ते भाांडवाद्य होते. तीन तोंडाांचा पुष्ट्कर 
शचदांबरम् येथील देवळात एका शिलपात शदसतो. 

 
चतुमुधखी पुष्ट्कराची प्रशतमा अकराव्या ितकातील शदलवाडा मांशदरात आढळते. सरस्वतीच्या 

िजेारी एक मानवी आकृती असे वाद्य घेऊन बसलेली दाखशवली आहे. दोन शद्वमुखी वादे्य काटकोनात 
एकमेकाांना जोडलयासारखे हे वाद्य शदसते. 

 
सध्या तशमळनाडूमध्ये पांचमुख वाद्य प्रचशलत आहे. तयाच्या शचत्र-शिलप प्रशतमा शतरुतकपुांगूर, 

उदयरपाळयम्, शचदांबरम्, वगैरे मांशदराांत आढळतात. शतरुवारूर आदी मांशदराांत हे वाद्य आजहीवापरात 
आहे. ताांब्याच्या हकवा कािाच्या एका मोठ्या गुांडाच्या तोंडावर पाच रुां द नळ्या असतात. तयाांपैकी एक 
कें द्रस्थानी व बाकीच्या चार शदिाांना असतात. वादकाच्या बाजूला जी नळी असेल ते उत्तर मुख समजतात. 
या पाच नळ्याांना िांकराच्या पाच तोंडाांची नाव े शदली आहेत. प्रतयेक नळीवर वरच्या तोंडाला चामडे 
लावलेले असते. प्रतयेक नळीचा व्यास व शतच्यावरील ताण वगेवगेळे असलयामुळे तयाांचे आवाज वगेवगेळे 
असतात. पांचमुखवाद्याला नेहमी कुडमुळ्याच्याजोडीची साथ असते. अिी ही सात तोंडे शमळून प्राचीन 
िड ज ग्रामातील स्वरसतकतक तयार होते असे म्हणतात (आकृती ५·१०). 
 
२. अिमार्जजत चमभिादे्य 
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अवमार्लजत, म्हणजे घासून वाजवली जाणारी, चमधवादे्य िारिी आढळत नाहीत. या वाद्याांत पुडीच्या 
चामड्ावर सरळ हकवा वाकड्ा दाांडीने घासून आवाज काढतात. अथात या आवाजाला शनशित नादगुण 
नसतो. केवळ लय दाखवण्यापुरता ममधर आवाज शनघतो. 
 

ज्या वाद्याांत चामडे घासलयाने आवाज उतपन्न होतो अिीच वादे्य ‘अवमार्लजत’ या वगात येथे घातली 
आहेत. साख्स प्रभतृी पांशडत एखादे पीस, कातड्ाचा दोरा हकवा काडी वाद्याांत घालून घासलयाने ज्याांचा 
आवाज शनघतो अिाही वाद्याांना या वगात घालतात. तयानुसार उशडसातील बाघडा व राजस्थानातील नर-
हुांकार्लनओ अवमार्लजत वादे्य गणली गेली आहेत. परांतु तया वाद्याांतून जो आवाज शनघतो तो चामड्ाचा 
आवाज नसून वाद्यात घातलेलया तया शपसाचा हकवा दोऱ्याचा घिधणामुळे शनघणारा झांकार असतो आशण 
वाद्याचे भाांडे तया झांकाराला घुमवण्याचे कायध करते. वाद्याच्या चामड्ावर प्रतयक्ष घिधण होत नाही. म्हणनू 
अिी वादे्य वास्तशवक तांतुवाद्याांत घातली पाशहजेत. 

 
भारतात दोन अवमार्लजत वादे्य माशहतीत आहेत : एक बुबुधरी व दुसरे उरुमी. 
 
बुबुधरी आांध्र व कनाटक प्रदेिात आढळते. माशरयम्मा देवीच्या भटक्या भगत जमातीजवळ ते असते. 

माशरयम्माची मूती डोक्यावर घेऊन, बुबुधरी वाजवत, हे लोक दारोदार भीक मागत हहडतात. बबुुधरी हे आडव े
शद्वमुखी चमधवाद्य आहे. 

 
उरुमी कशटमध्य असलेला लाांब ढोल आहे. तो तशमळनाडूत वापरला जातो. 
 
ही दोन्ही वादे्य गळ्यात लटकवनू एका पुडीवर काडीने आघात करून व दुसऱ्या पुडीवर 

आकडीदार काडीने घासून वाजवतात. 
 
३. उटं्टवकत चमभिादे्य 
 
काही वाद्यिास्त्रज्ञ उट्टांशकत चमधवाद्याांचा वगेळा वगध मानतात. अिा वाद्याचे उदाहरण म्हणून 
एन्सायक्लोपीशडया शब्रटाशनका या बृहतकोिात भारतीय ‘गोबी यांत्रा’चा उल्लखे केला आहे. दुसऱ्या एका 
ग्रांथात पे्रमताल, चोणके आशण पलु्लुवन् कुडम् ही वादे्य या वगात घातली आहेत. चोणके अांितः ढोल वाद्य 
म्हणता येईल पण पलु्लुवन् कुडम् मात्र सवधस्वीतांतुवाद्य आहे. 
 

वास्तशवक एखाद्या वाद्याला तारा आहेत एवढ्याचसाठी ते तांतुवाद्य ठरत नाही हकवा एखाद्याला 
चामडे लावलेले आहे म्हणून ते चमधवाद्य होत नाही. किावर आघात केलयाने आवाज उतपन्न होतोहे पाहून 
वाद्याचा वगध ठरवला पाशहजे. कोणतयाही वाद्यात दोन प्रमुख घटक असतात. नादजनक, म्हणजे नाद 
उतपन्न करणारा, व घोिक म्हणजे नाद घुमवणारा. जो घटक नाद उतपन्न करतो तो तयाचे मुख्य अांग म्हटले 
पाशहजे. वीणेचा नाद तारेतून उतपन्न होतो, तर मृदांगाचा चामड्ातून. वीणेचा भोपळा व दाांडा आशण 
मृदांगाचे खोड ही तयाांची घोिके, म्हणून दुय्यम अांगे आहेत. चोणके, अपांग व जमीशडका ्ा वाद्याांत तयाांना 
लावलेली तार नादजनक आहे तर तयाांचे चामडे व लाकडी खोड घोिक आहेत. म्हणून ही वादे्य तांतु वादे्य 
म्हटली पाशहजेत. पयायाने असे म्हणता येईल की वीणेप्रमाणे छेडून वाजवले जाणारे चमधवाद्य उपलब्ध 
नाही. 
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साख्स असेही म्हणतो की गोपी यांत्रासारखी वादे्य भशूमवीणेपासून उतक्राांत झाली. हे खरे मानलयास, 
ही सवध वादे्य तांतुवाद्याांच्या वगात मोडतील, तयाांना चमधवादे्य म्हणता येणार नाही. िरक इतकाच पडला आहे 
की तयाांच्या ताराांचा उपयोग िक्त ताल देण्यापुरता उरला आहे, स्वर वाजवण्यासाठी होऊ िकत नाही. 
पण हा िरक कायधशनष्ठ आहे, ताांशत्रक नव्हे. 
 
रचिा-तंत्र ि िादि-तंत्र 
 
या देिात चमधवादे्य तयार करण्याचे व ते वाजवण्याचे तांत्र िार पुढे गेले आहे. इतरत्र ही कला इतकी 
शवकशसत नाही. 
 

रचना कविलयातील पशहले वैशिष्ट्ट्य म्हणजे चामड्ाचे अनेक पापदेु्र असलेली पुडी. चेंडा 
वाद्याच्या पुडाला सात सात पापुदे्र असतात. या अनेक पापदु्र्ाांत सवांत साधा व पशरणामकारक पापदु्रा 
म्हणजे काठाच्या बाजूला लावलेली गोल पट्टी, शजला चाटी म्हणतात. या चाटीमुळे नाद उतपन्न करणाऱ्या 
आतलया चमधगोलाचा खोडाच्या काठाला स्पिध होत नाही. दुसरे म्हणजे, ही चाटी गजऱ्याला जोडलेली 
असलयामुळे चमधगोलावर भोवतालून सारखा ताण येतो. चाटी २४ टाक्याांनी गजऱ्यािी जोडलेली असते व 
गजरा १६ घराांतून वादीने ताणलेला असतो हे लक्षात घेतलयास चमधगोलाकार शकती काटेकोरपणे सारखा 
ताण येतो ्ाची कलपना येईल. चाटीचा वाद्याच्या नादािीही सांबांध आहे. चाटीची पट्टी रुां द असेल तर नाद 
अशधक काळ शटकतो. दुसरे म्हणजे रुां द चाटीमुळे आवाज गांभीर होतो–जसा मृदांग; आशण शनरुां द चाटीमुळे 
नादाला रेखीव टवटवी येते–जसा तबला. 

 
रचना कविलयातील दुसरे वैशिष्ट्ट्य म्हणजे पुडीला शदला जाणारा लेप, म्हणजे िाई हकवा सोरू. 

ही कला भारताप्रमाणेच ब्रह्मदेि आदी िजेारी देिाांतही आहे. भरताच्या ‘नाट्यिास्त्रात’ शवलेपनाचे 
तपिीलवार वणधन आहे. तशमळ शिलतकपशदकारम् ग्रांथात ‘मुळव’ूला मातीचा लेप असतो असे म्हटले आहे. 
दोन्ही शठकाणी लेप ओलया मातीचा होता असे वणधन आहे. सध्या मात्र लेपाची िाई लोखांडाचा कीस, 
गव्हाचे हकवा ताांदळाचे पीठ, कोळिाचे चूणध व शिरस एकत्र खलून बनवतात. मृदांग, तबला, पखवाज, 
खोल, वगैरे वाद्याांत िाईचे वतुधळ पुडीच्या मधोमध असते. तर डग्ग्याच्या पुडीवर ते एका बाजूला झुकलेले 
असते. ही िाई कायम स्वरूपाची असते. काही वाद्याांना तातकाशलक स्वरूपाचा लेप लावतात. तो 
शभजवलेलया शपठाचा हकवा घोटलेलया भाताचा असतो. लेप सामान्यतः पुडीच्या वरच्या अांगाला लावतात. 
पण काही ढोलाांमध्ये पुडीच्या आतलया अांगाला तयाचा पातळ थर शदलेला असतो; तो बाहेरून शदसू िकत 
नाही. डमरू व डि जातींच्या वाद्याांना क्वशचत लेप लावतात. अवमार्लजत चमधवाद्याांना लेप लावता येत नाही. 
लेप लावलयामुळे पुडीची घनता वाढते, तयामुळे स्वराची उांची खाली येते व नादाचा घुमारा वाढतो; शवििे 
म्हणजेनादाला सांगीतमयता प्रातकत होते. जगशवख्यात िास्त्रज्ञ सी.व्ही. रामन याांनी प्रथम लक्षात आणून शदले 
की लेपामुळे पुडीला इष्ट शननाद उतपन्न करण्याची क्षमता येते. चामडे जर शनलेप असेल तर उतपन्न होणारा 
नाद गोंगाट असतो; उदाहरणाथध ततकपटै्ट व डि वाद्याांचे नाद. शकतयेक वाद्याांना हा गोंगाट कमी करून 
सुरेलपणा देण्यासाठीच वाटीसारखा घोिक लावलेला असतो; उदाहरणाथध डग्गा, नगारा, तािा वगैरे 
वाद्याांचे कटोरे. 

 
चमधवादे्य वाजवण्याची कला भारतात अतयांत प्रगत आहे. तीत लयीचे सूक्ष्म शवभाग आहेत आशण 

आघात करण्याचे तांत्रही िार बारकाव्याचे आहे. आघाताांचे अनेक प्रकार आहेत व तयाांना वगेवगेळी नाव े
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शदली आहेत; तयाांना बोल, जाती हकवा सोलकट टु म्हणतात. उदाहरणाथध तबलयाच्या चाटीवर तजधनीने 
आघात केलयाने शनघणाऱ्या नादाला ‘ना’ हकवा ‘ता’ म्हणतात. मृदांगाच्या उजव्या पडुीवर बोटाांनी मधोमध 
आघात केला तर ‘नम्’ हकवा ‘तम्’ बोल शनघतो. अिा वगेवगेळ्या बोलाांच्या शवशिष्ट रचनेला ठेका 
म्हणतात. प्रतयेक तालाचा ठेका ठरलेला असतो व ठेक्यावरून ताल वगेवगेळा होतो. दोन तालाांतील 
मात्रा, म्हणजे कालमापके, सारख्याच असलया तरी तयाांच्या ठेक्याची रचना वगेवगेळी असू िकते व या 
िरकामुळे तया दोन तालाांची चलने व वजने वगेवगेळी होतात. ठोक्यावरून ताल ठरवण्याची पद्धत उत्तर 
हहदुस्थानी सांगीत पद्धतीत आहे. कनाटकी सांगीतात तालाला ठेका नसतो. 
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६. सुवषर िादे्य 
 

ज्या वाद्याांमध्ये आवाज उतपन्न करण्यासाठी हवचेा उपयोग केला जातो तयाांना सुशिर वादे्य 
म्हणतात. अिा बहुतेक वाद्याांत हवा कां पन पावते व तयामुळे आवाज शनघतो, पण हामोशनयममध्ये मात्र 
आवाज पत्तीतून उतपन्न होतो आशण पत्तीला कां शपत करण्याचे काम हवा करते. 

 
इतर वाद्याांप्रमाणेच सुशिर वाद्याांचेही मूळ अजून शनशित ठरवता आलेले नाही. पशहले सुशिर वाद्य 

कोणते? ते कसे व कुठे शनमाण झाले? वगैरे प्रश्न अजून शववाद्य आहेत. एक तकध  असा आहे की सृष्टीत वारा 
िीळ घालण्याचे जे नैसर्लगक प्रकार घडतात ते पाहून आशदमानवाला सुशिर वाद्याची कलपना सुचली 
असावी. उदाहरणाथध, वळूेच्या झाडात शकडे कधीकधी भोके पाडतात व तयातून वारा वाशहला म्हणजे िीळ 
येते. याच्या जोडीला माझा तकध  असा आहे की बोलताना तोंडाजवळ हात नळीसारखा धरण्याची माणसाची 
सवय सुशिर वाद्याला कारणीभतू झाली असावी. अशतप्राचीन काळी आपलया वाणीला शपिाचबाधा होऊ नये 
म्हणून तोंडासमोर हाताची नळी धरत असावते. न्यू शगनी देिातील एका आशदवासी जमातीत राजा 
लोकाांिी बोलताना ‘एक िांख तोंडाला लावत असे; तयामुळे तयाच्या आवाजाला एक प्रकारचा पोकळपणा 
येत असे.’ काही आशदवासी लोक ‘तुांब्या तोंडािी धरून तयात बोलतात, तयामुळे ते तयाांच्या भािेत पाच 
वगेवगेळे सूर काढू िकतात.’ अिा रीतीने आपला खरा आवाज लपवनू बोलताना माणसाला आवाज 
घुमवण्याची कलपना सुचली असावी व गोल आकाराच्या वणेू तयातून शनमाण झालया असाव्या. एखाद्या 
मातीच्या हकवा अन्य द्रव्याच्या गोल भाांड्ात, तयाच्या भोकावर िुां कले की आवाज शनघतो; म्हणजे गोल 
वणेू तयार झाली. बाटलीच्या तोंडावर िुां कून िीळ शनमाण करण्याचा खेळ आपणा सवांच्या पशरचयाचा 
आहे. 

 
पशहली सुशिर वादे्य माणसाला सहज शमळू िकतील अिा पोकळ नळ्याांपासून बनवलेली असावीत. 

हिगे, हाडे व वळूेची काांडी ्ा सहज शमळणाऱ्या वस्तू होतया. आजही लडाखच्या पशरसरात माणसाच्या 
माांडीच्या हाडापासून केलेली तुतारी वाजवतात. हिगाांपासून वाद्य बनवत असत याचा सवांत मोठा पुरावा 
म्हणजे आता हिगाांचा उपयोग होत नसतानाही वाद्याचे नाव मात्र अजून ‘हिग’ आहे. दशक्षणेत धातूच्या 
वक्राकार तुतारीला ‘कोब’ू हकवा ‘कोम्मू’ म्हणतात. तशमळ, तेलुगू व कानडी या शतन्ही भािाांत हे िब्द ‘हिग’ 
या अथी आहेत. 

 
भारतात अशतप्राचीन काळची सुशिर वादे्य सापडलेली नाहीत. हसधु सांस्कृतीत मात्र पक्ष्याचा आकार 

असलेलया मातीच्या शिट्या सापडलया आहेत. िांखही सापडले आहेत; पण तयाांचा वाद्य म्हणून उपयोग होत 
होता की नाही हे साांगणे कठीण आहे. पुढे वैशदक साशहतयात वणेू, नाडी, वगैरे सुशिर वाद्याांचे उल्लखे पुष्ट्कळ 
आढळतात. तयाांचा अशधक तपिील शमळत नाही. ती वळूेची हकवा वतेाची बनवलेली असत, एवढेच साांगता 
येते. ‘तूणव’ नावाच्या आणखी एका वणेूचा उल्लेख सापडतो. बकुर नावाचेही सुशिर वाद्य होते; ते बहुधा िांख 
असाव.े 
 
सुशिर वाद्याांचे वगीकरण खाली शदलयाप्रमाणे करता येईल : 

१. मुक्तवाय ू    
२. वायुपे्रशरत    
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 अ. वायुस्वशनत   
  (१) चोच नसलेली  
   (अ) िुां कण्यासाठी वगेळे भोक नसलेली 
   (ब) िुां कण्यासाठी वगेळे भोक असलेली 
    (१) तटव्च्छद्रशवरशहत 
    (२) तटव्च्छद्रसशहत 
  (२) चोच असलेली 
 ब. ओष्ठस्वशनत   
  (१) टोकाकडून िुां कलेली 
  (२) बाजूने िुां कलेली  
 क. कृशत्रम पत्तीने स्वशनत 
  (१) थडथडणाऱ्या पत्तीची 
   (अ) एका पत्तीची  
  (ब) दोन पत्तीची 
  (२) मुक्त पत्तीची 

 
हे वगीकरण वायुकां पनाच्या शक्रयेवर आधारलेले आहे. वायू स्वतः कां शपत होऊन स्वराचा कारक होणे आशण 
वायूने नादजनक पत्तीला कां शपत करणे, ्ा दोन्ही शक्रया तयात अशभपे्रत आहेत. एखाद्या वाद्यात, वायूचे 
कारक अव्स्ततव वाद्याच्या बाहेर असू िकते; पण असे वाद्य शवरळ आढळते. 
 

ज्या वाद्यात कृशत्रम पत्ती बसवलेली असते तयात तया पत्तीचा उपयोग िक्त हवचे्या उघडझापेचा 
पडदा म्हणून होतो की ती स्वतः नादजनक असते हे ठरवणे कठीण आहे. बाजाची पेटी सोडून ्ा जातीची 
सवध वादे्य ‘कृशत्रम पत्तीने स्वशनत’ या वगात घातली आहेत. बाजाच्या पेटीचे मूळ ‘खुांग’ सारख्या वाद्यात आहे 
असा जेव्हा दावा केला जातो तेव्हा हा प्रश्न महत्त्वाचा होऊन बसतो. 
 
१. िायु मुक्त असलेल्या िेणू 
 
ज्या वाद्यात वायू शनयांशत्रत नसतो, तो एखाद्या नळीत हकवा कृशत्रम पोकळीत भरलेला नसतो. ते ‘मुक्तवाय’ू 
वाद्य होय. कोणतेही रोंरोंकार, म्हणजे हवते घुमवलयाने रों रों आवाज करणारे वाद्य, या वगात येईल. या 
वाद्याचा सवांत साधा प्रकार म्हणजे एका लाांब दोऱ्याला वळूेची हकवा लाकडाची हातभर लाांब पातळ पट्टी 
बाांधून, दोरा वगेाने हवते शिरवणे. पट्टीच्या शिरण्याने भोवतीची हवा कां प पावते व रों रों आवाज शनघतो. 
अिा वाद्याांची खेळणी मुलाांच्या हाती नेहमी शदसतात. ितेातून पक्षी उडवण्यासाठी ितेकरी अिी पट्टी 
घुमवतात. पण सांगीतात अिा वाद्याचा उपयोग कोठे पाहण्यात नाही. 
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२. िायुपे्रवरत िेणू 
 
वायुपे्रशरत वाद्याांत एका बांद पोकळीत वायू भरला जातो आशण काही आडपडदा घालून तो शनयांशत्रत व 
स्वशनत केला जातो. काही वाद्याांत एक हकवा दोन कृशत्रम पडदे घातले जातात, तर अन्य काही वाद्याांत 
असा कृशत्रम पडदा शदसत नाही. 
 
(अ) िायु्िवित िेणू 
 
ज्या वाद्यात एखादा कृशत्रम पडदा घातला जात नाही तयात वायू एका नळीत शिरतो व नळीच्या एखाद्या 
आतलया काठावर आदळून आतलया आत कां शपत होतो. साध्या बासरीत वायूच्या प्रवाहाला अडवण्यासाठी 
खास कोपरा हकवा काठ नसतो; पण चोच असलेलया बासरीत चोचीच्या पुढे वायलूा अडवण्यासाठी 
तटव्च्छद्र असते. िुां कर मारण्याचे शछद्र व तयाच्या पुढे तटव्च्छद्र याांचे स्थान व स्वरूप लक्षात घेऊन वणेूचा 
शवचार करण्यासारखा आहे. परांतु तयात नावाांचा िार गोंधळ माजतो. वगेवगेळ्या प्रकारच्या वणेू सरसकट 
एकाच नावाने ओळखलया जातात. बासरी, वणे,ू मुरली, वांिी, अलगज, वगैरे नाव ेकोणतयाही वणेलूा लाग ू
आहेत; मग ती आडवी असो, उभी असो, चोचीची असो की शबनचोचीची असो. कानडीतील कोळलू आशण 
तशमळ व मलयाळी भािाांतील कुळल ही नावहेी अिीच सवधसामान्य आहेत. 
 

(१) (अ) चोच नसलेलया वणेू आकाराने लाांब दाांडीसारख्या हकवा गोल असतात. तयाांना एका 
बाजूला शछद्र असते, तयातून हवा िुां करली जाते. दुसरे टोक खुले हकवा बांदही असू िकते. अिा वणे ू
मुलाांच्या खेळण्याांत सापडतात. शरकामी बाटली वाजवणे हा तयातलाच प्रकार. सामान्यतः सवध शिट्या या 
वगात मोडतात. 

 
अिा प्रकारच्या वणेूचे अतयांत प्राचीन स्वरूप म्हणजे पक्ष्याच्या आकाराच्या शिट्या, हसधु 

सांस्कृतीच्या चन्हूदडो येथील उतखननात अिा शिट्या सापडलया आहेत (आकृती ६·१). मातीला पक्ष्याचा 
आकार शदलेला आहे व तयाला एका टोकाला शछद्र आहे. ही शिटी केवळ खेळणे होती की सांगीत वाद्य होती 
हे साांगता येत नाही. 

 
या जातीच्या दुसऱ्या वणेू लोकसांगीतात सापडतात. राजस्थानातील नड व मशणपुरातील िेपले ही 

याांची उदाहरणे नड वाद्यात सुमारे ५५ सेंटीमीटर लाांबीची बारीक नळी दोन्ही टोकाांना उघडी असते. 
नळीवर चार शछदे्र स्वराांसाठी असतात. नळी हकशचत खाली झुकलेली धरून वादक तोंडाने नळीच्या एका 
टोकाकडून हवा िुां कतो व तयाच वळेी गळ्यातून हुांकार देत राहतो. तयामुळे चार स्वराांच्या धुनेला सूर धरला 
जातो. िेपले मशणपूर प्रदेिातील महार जमातीचे वाद्य आहे. सुमारे १५ सेंटीमीटर लाांबीची वळूेची नळी 
दोन्ही टोकाांना उघडी ठेवतात. स्वराांसाठी नळीवर शछदे्र नसतात. या दोन्ही वाद्याांत िुां करीचा दाब कमी 
अशधक करून स्वराांत शवशवधता आणता येते (आकृती ६·२). 

 
(१) (ब) िुां कण्यासाठी स्वतांत्र शछद्र असलेली वणेू या देिात सवधत्र अतयांत लोकशप्रय आहे. शहलाच 

िापलया देआत खरोखरी वणेू म्हणतात. वणेू, वांिी, बन्सी, बासरी, पावा, मुरली, कोळलू, कोळवी, कुळल, 
शपल्लनकुळल, शपल्लनग्रोवी, वगैरे वगेवगेळ्या भािाांतील नाव े शहलाच लावतात. शतची लाांबी १५ ते ६० 
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सेंटीमीटर असते. बहुधा ती वळूेची असते व शतच्यासाठी आसामी वळेउत्तम समजला जातो. कधीकधी ती 
लाकडाची हकवा धातूचीही बनवतात. नळीवर स्वराांसाठी चार ते सहा शछदे्र असतात. 

 
वैशदक साशहतयात वणेूचा उल्लेख आहे. तूणव, नाडी हकवा नाली या वाद्याांचेही उल्लखे आहेत. नाली 

यमदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी वाजवत असत. वैशदक धमधशवधीत वाजवलया जाणाऱ्या वाद्यमेळात तूणवाचा 
समाविे होतो. नांतरच्या सूत्र-वाङ मयात नाडीचा व तूणवाचा, आशण जातक कथाांत वणेूचा उल्लखे येतो. 
नांतरच्या वाङ मयात वणेूचे उल्लेख मुबलक आहेत. 

 
वणेूचे शचत्रीकरण अहजठा, अमरावती, शिकार, खजुराहो, वगैरे अनेक शठकाणी आढळते. 

श्रीकृष्ट्णाची कथा सबांध देिभर लोकशप्रय असलयामुळे देिाच्या कानाकोपऱ्याांत तयाच्या बासरीची वणधने व 
शचत्र-शिलपे आढळणे स्वाभाशवक आहे. वणेू िबर लोकाांनी शनमाण केली असे म्हणतात. आशदवासी 
सांगीतापासून तो अशभजात सांगीतापयंत कोणताही बदल न होता जसेच्या तसे राशहलेले कोणते एक वाद्य 
देिात असेल तर ते वणेू हकवा बासरी हे एकच होय (आकृती ६·३, ६·४, ६·५). 

 
भारतीय सांगीतशवदे्यत वणेूने िार मोलाचे कायध केले आहे. प्राचीन काळी स्वरसतकतक ठरवण्यासाठी 

वणेू व वीणा ही दोन वादे्य प्रमाण धरली गेली होती. ‘नारदी शिक्षा’ ग्रांथात प्रथमच वैशदक अवरोही व वणेूच्या 
आरोही सतकतकाांचा मेळ घालण्यात आला आहे; तो असा : 
 

यः सामगानाां प्रथमः स वणेोमधध्यमः स्वरः । 
यो शद्वतीयः स गाांधारस्तृतीयस्तु ऋिभः स्मतृः ॥ 
चतुथधः िड ज इतयाहुः पांचमो धैवतो भवते् । 
िष्ठो शनिादो शवजे्ञयः सतकतमः पांचमः स्मतृः ॥ 

 
अथध : सामवदेगायनातील जो पशहला स्वर तो वणेूचा मध्यम. दुसरा तो गाांधार. शतसरा तो  

ऋिभ. चवथा तो िड ज. पाचवा तो धैवत. सहावा तो शनिाद व सातवा तो पांचम समजावा. 
 
या स्वराांचे कोष्टक पुढे शदलयाप्रमाणे होईल : 
 
वैशदक सतकतक वणेूसतकतक आधुशनक सतकतक 

(उत्तर हहदुस्थानी) 
प्रथम .. मध्यम .. मध्यम (म) 
शद्वतीय .. गाांधार .. कोमल गाांधार (ग्) 
तृतीय .. ऋिभ .. ऋिभ (रे) 
चतुथध .. िड ज .. िड ज (सा) 
पांचम .. धैवत .. धैवत (ध) 
सहावा (अशतस्वर) .. शनिाद .. कोमल शनिाद (शन्) 
सातवा (कृष्ट) .. पांचम .. पांचम (प) 
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िुां करण्यासाठी स्वतांत्र भोक असलेलया वणेूचा आणखी एक प्रकार आढळतो. तयात िुां करण्याच्या 
शछद्राव्यशतशरक्त एक तटव्च्छद्र असते. वाजवताना मुख्य भोकाच्या काठावर िुां कर न आदळता 
तटव्च्छद्राच्या काठावर आदळते. अिा प्रकारचे वाद्य अशभजात सांगीतात आढळत नाही. पण दोन ग्रामीण 
वादे्य या जातीची आहेत. एक म्हणजे गुजराथेतील जोडपावो व दुसरे तशमळनाडूतील नेडुांकुळल. 

 
जोडपावो हकवा वणेो गुजराथेतील गुराखी लोकाांजवळ असतात. वास्तशवक ्ा दोन बासऱ्या 

असतात पण तया एकीस एक जोडून एकाच मोठ्या तोंडीत बसवलेलया असतात. प्रतयेकीच्या तोंडीिी एक 
तटव्च्छद्र असते. मोठ्या तोंडीत िुां कले की प्रतयेकीच्या तटव्च्छद्रातील काठावर वारा अडतो व आवाज 
शनघतो. तयामुळे दोन आवाज उतपन्न होतात. प्रतयेकीला स्वराांसाठी चार चार शछदे्र असतात व तयाांचे स्वर 
दोन्हीत सारखेच असतात. ्ा बासऱ्या वळूेच्या हकवा लाकडाच्या बनवतात (आकृती ६·६). 

 
तशमळनाडूतील नेडुांकुळल गुराखी धनगर वगैरे लोकाांत आढळते. नेडू म्हणजे लाांब व कुळल 

म्हणजे वणेू. एकाच लाांब वळूेच्या नळीला तीन काांडी असतात. काांडी आतून पोकळ असतात. मधलया 
काांड्ाच्या तोंडीत एक लव्हाळ्याची नळी घालतात; या नळीतून िुां कर घातली जाते. काांड्ाांच्या दोन्ही 
जोडाांवर वरून शछद्र करतात, तयामुळे एका काांड्ातील पोकळी दुसऱ्या काांड्ातील पोकळीिी जोडली 
जाते. हे शछद्र वरून धातूच्या लहान पत्र्याने अांितः झाकतात. खालच्या काांड्ावर स्वराांसाठी आठ शछदे्र 
असतात. वरचा भाग िक्त सूर धरतो. ही बासरी उभी धरून वाजवतात (आकृती ६·७). 
 

(२) चोचीच्या िेणू : चोचीची वणेू मुख्यतः आशदवासी व जानपद सांगीतात वापरतात. अशभजात 
सांगीतात ती क्वशचतच शदसते. शहचा प्रचार देिभर आहे; दशक्षणेत तया मानाने कमी आहे. ्ाच वणेलूा 
सामान्यतः बासरी म्हणतात. 

 
या वणेतू नळीच्या तोंडाला िुां करण्यासाठी एक वगेळी शनरुां द खाच असते. ही खाच शदसायला 

बाकदार असलयामुळे शतला चोच म्हणतात. अिा वणेूला शिटीची बासरीही म्हणतात. चोचीच्या पुढे नळीवर 
तटव्च्छद्र असते. चोचीचनू िुां करलेली हवा तटव्च्छद्राच्या काठाांवर आदळून कां शपत होते व आवाज शनघतो. 
या बासरीची लाांबी सुमारे २० ते ६५ सेंटीमीटर असते. स्वराांच्या शछद्राांची सांख्या पाच ते आठ असते. 

 
अलगूज हकवा अलगोजा व सातारा ही या जातीची वादे्य आहेत. अलगजू पांजाब-राजस्थानपासून 

गोदावरीच्या तीरापयंत आढळते. अलगूज व सातारा ्ा दोन्ही जोड-बासऱ्या आहेत. अलगुजात 
प्रतयेकीला स्वतांत्र चोच असलेलया दोन बासऱ्या एकत्र जोडलेलया असतात. दोन्ही चोची ओठाांत धरून 
िुां कर घातली जाते. दोन्हीवर स्वरशछदे्र सारखीच असलयामुळे दुहेरी स्वर वाजतात. सातारा ही बासरीही 
राजस्थानातच आढळते. ती अलगुजासारखीच वाजवतात. िरक इतकाच की सातारातील एक नळी िक्त 
सूर धरते व दुसरीवर स्वर वाजतात. सुराच्या नळीवरील एका हकवा अशधक शछद्राांवर मेण लावनू सूर कमी 
अशधक करता येतो (आकृती ६·८). 
 
 
 
 
ब. ओष्ठ्िवित िाद्य 
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ओष्ठस्वशनत वाद्यात िुां कर घालताना ओठ अिा रीतीने वळवला जातो की हवा कां शपत करण्यास तयाचा 
पडद्यासारखा उपयोग होतो. परांतु ओठ वळवण्यात िारसा बारकावा येऊ िकत नसलयामुळे आवाजाला 
शनशित नाद प्रातकत होत नाही. तयामुळे कलातमक सांगीतात या वाद्याांचा उपयोग नाही. पाशिमातय सांगीतात 
राम्बोन व रांपेट जातीच्या वाद्याांमध्ये कृशत्रम पडदे बसवतात; तयामुळे शनशित नाद काढता येतो. भारतातील 
िांख, हिग, तुतारी, काहल, वगैरे वादे्य या वगात येतात. 
 

ओष्ठस्वशनत वाद्याांचे दोन गट पडतात : (१) टोकाकडून वाजवली जाणारी व (२) बाजूने वाजवली 
जाणारी. पैकी बाजूने वाजवली जाणारी ओष्ठस्वशनत वणेू क्वशचत आढळते. 
 

(१) टोकाकडून वाजवलया जाणाऱ्या ओष्ठस्वशनत वाद्याांचे सवांत प्राचीन प्रकार म्हणजे हिग, िांख, 
हिपले व हाडे. िांख शनसगधतःच घडतो व तयाचे वरचे टोक थोडेसे कापले की तयात नैसर्लगक शछद्र आढळते. 
तया शछद्रात िुां कर घातलयाने िांख वाजतो. प्राण्याांची हिगे व हाडे तयाांवर काही सांस्कार करून पूवी वाजवत 
असत. आजही धातूच्या तुताऱ्याांना नैसर्लगक हिगाांसारखाच बाकदार आकार देतात व नावही ‘हिग’ हेच 
देतात. आपण येथे अिा वाद्याांना ‘तुतारी’ म्हणू या. 

 
खाांगहलग ही शतबटे, भतूान, लडाख ्ा बवद्ध प्रदेिाांतील तुतारी आहे. सणासमारांभात ती 

वाजवतात. ती माणसाच्या माांडीच्या हाडापासून बनवतात. स्त्रीचे हाड अशधक चाांगले समजतात; कारण ते 
हलके व जास्त पोकळ असते. हाडाच्या नळीला एका टोकावर एकच तोंडी असते; पण दुसऱ्या टोकाला 
दोन तोंड्ा होतात. वादक वरच्या तोंडीतून िुां कतो व खालच्या दोन तोंड्ाांमध्ये बोटे घालन आवाजात 
शवशवधता आणतो (आकृती ६·९). 

 
प्राण्याच्या हिगाांचा तुतारी म्हणून उपयोग जगभर िार प्राचीन आहे. बलैाांची व म्हिींची हिगे 

सामान्यतः या कामी येतात. हिगाच्या आतील माांसल द्रव्य काढून शनमुळते टोक कापतात. म्हणजे तेथे 
पोकळीचे भोक उघडे पडते. या भोकातून िुां करतात. या वाद्याला ‘हिग’च म्हणतात. सांस्कृतातील ‘िृांग’, 
तशमळ-कानडीतील ‘कोम्ब’ू व तेलुगूतील ‘कोम्पू’ ही सवध नाव े समानाथधक आहेत. हिगाचा उपयोग पूवी 
शिकारीत व लढाईत करीत असत. सैशनकाांना हाक देणे, शवजय घोशित करणे हकवा शिकार सापडलयाचे 
जाहीर करणे, हिग वाजवनू होत असे. 

 
धातूची हिगे नांतर आली. तयाांच्यात तीन आकारभेद शदसतात : सरळ, अधधगोलाकार व सपाकार. 

तयाांची मापेही वगेवगेळी असतात. तथाशप सवध हिगे एका टोकाकडून वाजवली जातात; व शजकडून 
वाजवली जातात ते टोक बारीक असून पढेु हिग रुां दावत जाते व दुसऱ्या टोकाला रुां द पोकळी असते. 
सबांध हिग एकाच सलग तुकड्ाचे असू िकते हकवा दोन तीन तुकडे एकाला एक जोडलेले असू िकतात. 

 
सरळ आकाराच्या तुताऱ्याांमध्ये दशक्षणेतील ‘शतरुशचन्नम्’ शवििे महत्त्वाची आहे. कारण तच्यामुळे 

भारताचे इशजतकतिी सांबांध प्रस्थाशपत होण्याची िक्यता आहे. साख्सच्या मते इशजतकत व असीशरयामधील 
तुतारीिी शतरुशचन्नम् चे िार साम्य आहे. शतरुशचन्नम् जोडवाद्य आहे. तयात सुमारे ७५ सेंटीमीटर लाांबीच्या 
दोन शनमुळच्या शपतळी नळ्या तोंडािी जोडलेलया असतात. हे वाद्य धार्लमक शवधीत वाजवतात. भारतातून हे 
वाद्य जावा बटेात गेले. जावातील चांडी जावी येथील शिलपात (इसवी तेराव े ितक) तयाच्या प्रशतमा 
आढळतात. 
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तशमळनाडूतील एक्काळम्, शबहारातील ओराँव जमातीचे भेंर, उत्तर भारतातील काहल व तुरही ्ा 
सवध सरळ तुताऱ्या आहेत. एक्काळम् शपतळेचे हकवा ताांब्याचे बनवतात. तयात चार तुकडे एकाला एक 
जोडलेले असतात. पढुचा तुकडा आधीच्यापेक्षा अशधक रुां दावत जातो. भेर सुमारे १०५ सेंटीमीटर लाांबीची, 
शछद्र आरपार असलेली व दुसऱ्या टोकाला रुां दावत जाणारी बारीक नळी असते. िार लाांब असलयामुळे 
वाजवताना शतला वळूेच्या काांड्ाचा टेकू देतात. काहलाचा प्राचीन उल्लखे ‘रायापसेनीय’ ग्रांथात ‘काहली’ 
नावाने आढळतो. तुरहीचा उल्लेखही ‘तुरीय’ नावाने प्राचीन ग्रांथाांत सापडतो. जातक कथाांमध्ये जो ‘तुरीय’ 
वाद्याचा उल्लखे आहेतो एकाच वाद्याचा नसून अनेक तुताऱ्याांच्या कुतपाला अनुलक्षनू असावा असा तकध  
आहे. कवशटलयाच्या अथधिास्त्रात ‘तूयध’ िब्द एक वाद्य व वादनशक्रया या दोन्ही अथांनी आला आहे; हे वाद्य 
तुतारी असाव ेअसा समज आहे. वगेवगेळ्या लाांबीच्या व शनमुळतेपणाच्या सरळ तुताऱ्याांची शचते्र अहजठा व 
देवलान (बाराव ेितक) येथे आढळतात. लाांब काहलाचे एक सुांदर शिलप उशडसात कोणाकध  मांशदरात आहे. 
सध्या थोड्ािा नामभेदाने तुरही देिात अनेक शठकाणी शदसते. राजस्थानी व गुजराथी भािेतील तुरी हकवा 
भोंगल, मराठीतील तुतारी, कानडीतील तुत्तरूी, राजस्थानातील कणा, गुजराथेतील कणात व शहमाचल 
प्रदेिातील कणा ही सवध तुतारीचीच शवशवध रूपे आहेत. कणा प्रभतृी नावाांचे सुमेर देिातील ‘क्वणा’ नावािी 
साम्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. लडाख, भतूान व शतबटे प्रदेिाांतील ‘थुांचेन’ नावाची तुतारी तर सुमारे १६० 
सेंटीमीटर लाांब असते. शतच्याहून कमी लाांबीचीही थुांचेन असू िकते. ती ताांब्याची व चाांदीची बनवतात व 
लामा लोक सणासमारांभात वाजवतात. बहुधा थुांचेन नेहमी जोडीने वाजवली जाते. शतची लाांबी व वजन 
वादकाला पेलता येण्यासारखे नसलयामुळे एका लाकडी घोडीवर ठेवनू ती वाजवतात (आकृती ६·१०, 
६·११). 

 
दशक्षण भारतातील ग्रामीण भागात शववाह वगैरे समारांभाांमध्ये जी कोम्बू हकवा कोम्पू वाजवतात शतचा 

आकार चपट्या अधधवतुधळासारखा (C) असतो. शतच्या आकारावरून व नावावरून शदसते की मुळात ती 
प्राण्याांच्या हिगाांपासून बनवत असावते. एकापेक्षा दुसरा अशधक रुां द होत गेलेला, असे तीन ते पाच तुकडे 
एकत्र जोडून शतचा अधधगोल आकार तयार होतो. िुां कण्याचे टोक बारीक असून तयाच्या तोंडीवर 
िुां कण्यासाठी वगेळी मुखनशलका बसवलेली असते. दुसऱ्या टोकाला रुां द पसरट कणा होतो (आकृती 
६·१२). 

 
सपाकार तुतारीही देिभर पसरली आहे. ती शपतळेची, ताांब्याची हकवा चाांदीची बनवतात. एक 

लहान व एक मोठा असे दोन अधधगोल परस्पर उलट्या अांगाने एकाला दुसरा जोडला म्हणजे ्ा तुतारीचा 
सवधसामान्य आकार तयार होतो (S). या तुतारीची लाांबी ११५ सेंटीमीटरच्या वर असते. वगेवगेळ्या 
प्रदेिाांत शतची नाव ेबदलतात. शहमाचल प्रदेिात नरहसगा, मध्य प्रदेिात रामहसगा, महाराष्ट्रात हिग हकवा 
तुतारी, तशमळनाडूत कोणकोम्ब,ू राजस्थानात बगूध, अिी शवशवध नाव ेआहेत (आकृती ६·१३). 

  
तुरही, तुतारी, हिग कोम्ब,ूवगैरे नाव े सरळ, अधधगोलाकार हकवा सपाकार असा भेद दाखवत 

नाहीत. 
 
सपाकार तुतारीचा आणखी एक प्रकार आहे. तयात सपाप्रमाणे अडीच तीन वाकणे असतात; 

इतकेच नव्हे तर समोर सपाच्या उघड्ा जबड्ाचा आकार असून तयात शचरलेली जीभही असते. अिा 
तुतारीला ‘नागिणी’ म्हणतात. गुजराथ-राजस्थान प्रदेिाांतील ग्रामीण सांगीतात ती आढळते. शतची 
बनावट शपतळी असते (आकृती ६·१४). 
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साांचीच्या शिलपात एक वगेळीच तुतारी रेखलेली आहे. दोन सैशनक दोन लाांब तुताऱ्या उभ्या धरून 
िुां कत आहेत. िुां करण्याच्या तोंडीिी हकशचत बाक आहे. दुसरे टोक रुां द असून तयाला कोणा प्राण्याच्या 
उघडलेलया जबड्ाचा आकार शदलेला आहे (आकृती ६·१५). 

 
िांख िार प्राचीन वाद्य आहे. पण ते सांगीतात वापरले जात नाही. तयाचा उपयोग उच्च घोिासाठी 

हकवा तीथध ठेवण्यासाठी व पूजेत करतात. रणघोिासाठी िांखाचा उपयोग भारतात प्रशसद्धआहे. महाभारत 
काळी कृष्ट्णाजवळ ‘पाांचजन्य’ नावाचा िांख होता व अजुधनाच्या िांखाचे नाव ‘देवदत्त’ होते. लाकड व धातू 
वाद्याांसाठी जसजिी उपयोगात आली तसतसे िांखाांच्या जागी हिगे व तुताऱ्या आलया. शजथे िांख सुलभ 
नसत तेथे हिगे व तुताऱ्या वापरत असावते. 

 
हहदूांना िांख पूज्य वाटतो; म्हणन तो देव्हाऱ्यात ठेवतात व पूजेच्या वळेी वाजवतात. खरा िांख 

शमळाला नाही तर चाांदीचा िांख बनवतात. पुराण-कथाांत िांखाचा उल्लखे येतो. भगवान शवष्ट्णूच्या हातातील 
चार आयुधाांत िांख आहे. शवष्ट्णूला िांखभतृ् म्हणतात. काही वैष्ट्णव जन िांखाकृती चांदन लावतात. 

 
िांखाचा सांबांध समुद्रािी जोडणे स्वाभाशवक आहे. िांख समुद्रात सापडत असलयामुळे. 

समुद्रशकनाऱ्यावर शनमाण झालेलया सांस्कृतीत िांख प्रथम वापरला जात असावा. तथाशप समुद्रापासून लाांब 
वसलेलया पेरू देिातही िांख सापडतो. सांस्कृतात िांखाला ‘जलज’ ही म्हणतात व समुद्राला ‘िांशखन्’ एक 
नाव आहे. िांखाचा स्वामी भगवान शवष्ट्णू क्षीरसागरात वास करीत असे, असे पुराणे साांगतात. 

 
रामायण-महाभारतात िांखाचे उल्लखे आहेत. साांची, अहजठा, अमरावती, भारहूत, नागाजुधन 

कोंडा, वगैरे शठकाणी िांखाच्या शिलप शचत्र प्रशतमा आढळतात. 
 
िांख वाजवण्याच्या तीन तऱ्हा आहेत. टोकाकडून वाजवणे, बाजूने वाजवणे आशण तोंडीत 

मुखनशलका बसवनू वाजवणे. िांखाची तोंडी वर असली म्हणजे टोकाकडून वाजवता येते. तोंडी िांखाच्या 
पोटावर असेल तर बाजूने वाजवावा लागतो. सामान्यतः वरच्या तोंडीतूनच िांख वाजवला जातो. बाजूने 
वाजणारा िांख भारतात पाहण्यात नाही. मुखनशलकेचा िांख भारहूतच्या शिलपात कोरलेला आहे. 

 
िांख वाजवताना श्वास शनयांशत्रत करणे व सूर काढणे कष्टाचे असलयामुळे वाद्य म्हणनू िांख तग धरू 

िकला नाही. शिवाय तयाचा आवाजही सांगीतयोग्य नाही. तथाशप काही माणसे िांखातून सुांदर आवाज 
काढताना मी ऐकली आहेत (आकृती ६·१६, २·२). 

 
(२) काही ओष्ठस्वशनत वादे्य एका बाजूने वाजवली जातात. पण अिी वादे्य शवरळ आहेत. बाजूने 

वाजवले जाणारे िांख काही देिाांत सापडतात. भारतात उशडसातील ‘हसग’ हे एकच बाजूने वाजवले 
जाणारे वाद्य मला आढळले. हे वाद्य म्हिीच्या हिगाचे असते. तयाच्या बारीक टोकाच्या बाजूला एक भोक 
केलेले असते; तयात िुां करतात. 
 
(क) कृवत्रम पत्तीचे िाद्य 
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आतापयंत शववशेचलेलया वायुपे्रशरत वाद्याांमध्ये वायु शनयांशत्रत करण्यासाठी काहीही कृशत्रम पडदा घातलेला 
नव्हता. वायुस्वशनत वाद्याांमध्ये िुां करण्याच्या शछद्राचे काठच पडद्यासारखे अटकावाचे काम करतात. 
ओष्ठस्वशनत वाद्याांमध्ये ओठ वायला अटकाव उतपन्न करतात. परांतु अिीही बरीच वादे्य आहेत की ज्याांत 
वायला कां शपत करण्यासाठी पडदा म्हणनू कृशत्रम पत्ती बसवलेली असते. या पत्तीचा वायुच्या नळीतील 
प्रवाहावर काही पशरणाम होत नाही. सुराचा उांचनींचपणा वायूच्या प्रवाहावर अवलां बनू असतो; या पत्तीवर 
नव्हे. पत्तीचा उपयोग िक्त वायलूा कां शपत करून मुखर करण्यासाठी होतो. म्हणजे अिा वाद्याांत वाय ू
नादजनक असतो, नादकारक नव्हे. 
 

कृशत्रम पत्ती दोन प्रकारची असते:थडथडणारी व मुक्त.थडथडणारी पत्ती म्हणजे लाकडाचा, 
वळूेचा, वतेाचा हकवा धातूचा लहानसा पातळ पत्रा वणेूच्या तोंडीत अिा रीतीने बसवलेला असतो की तो 
तोंडीच्या काठावर थडथडत राहतो. अथात पत्तीचा तुकडा तोंडीच्या भेगेपेक्षा हकशचत मोठा असतो व तो 
तोंडीवर पडद्याप्रमाणे सतत उघडझाप करीत राहतो. गारुड्ाची पुांगी, तारपो, वगैरे वाद्याांत अिी पत्ती 
असते. सनई व नागस्वरम् या वाद्याांत दोन पातळ पते्र एकमेकाांत हकशचत अांतर ठेवनू बसवलेले असतात व 
ते एकमेकाांवर थडथडतात. उलट मुक्त पत्ती तोंडीच्या भेगपेक्षा हकशचत लहान असते व तयामुळे ती, 
तोंडीच्या काठावर आघात न करता, तया भेगेत थरथरत राहते. बाजाच्या पेटीत अिा मुक्त पत्तीचा प्रयोग 
होतो. 

 
(१) थडथडणारी पत्ती असलेलया काही वाद्याांमध्ये एकच पत्ती असते तर काहींमध्ये दोन असतात. 
 
(अ) एक पत्ती असलेलया वाद्याांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गारुड्ाची पुांगी. उत्तरेत हे वाद्य पुांगी, 

बीन, तुांबी, नागसर, सपेऱ्याची बन्सी वगैरे नावाांनी ओळखले जाते; तर दशक्षणेत तयाला नागस्वरम्, महुडी, 
पुांगी, पाांबाट्टी कुळल वगैरे नाव े आहेत. नागस्वरम् हेच नाव दशक्षणेत सनईसारख्या दोन पत्तींच्या एका 
वाद्यालाही आहे. महुडी हे नावही मोहरी, मोरी, महुवरी, मधुकरी, आदी दोन पत्तींच्या वाद्याांच्या नावाांसारखे 
आहे. थडथडणाऱ्या पत्तीच्या सवधच वाद्याांना नागसर (नागस्वरम्) व मोहरी ही नाव े सरसकट शदली 
असण्याची िक्यता आहे. नागस्वरम् वाद्याचा सापाांिी खेळणाऱ्या गारुडी, सपेरा, वगैरे लोकाांिी साांस्कृशतक 
सांबांध एका काळी असावा हे तया वाद्याच्या नावावरून स्पष्ट आहे. पुढे दोन पत्तींच्या वाद्याला हे नाव शचकटले 
असाव.े उत्तरेत बीन एक तांतुवाद्यही आहे. 

 
नावाांत काहीही भेद असले तरी या वाद्याची रचना देिभर सारखीच असते. एका लाांबोळ्या तुांब्याला 

वळूेच्या दोन नळ्या खाली जोडतात. या तुांब्याचा उपयोग हवा भरून ठेवण्यासाठी होतो. तुांब्याच्या वरच्या 
अांगाला एक लहानिी नळी आत घुसवलेली असते. ्ा नळीच्या वरच्या तोंडीतून वादक िुां करतो. आत 
भरलेली हवा तुांब्याच्या पोटात जमा होते व खालच्या दोन्ही नळ्याांतून बाहेर पडते. खालच्या प्रतयेक 
नळीच्या तुांब्यात खुपसलेलया तोंडीत एक एक पत्ती बसवलेली असते. शतच्यावरून हवा बाहेर पडताना 
आवाज शनघतो. या दोनपैकी एक नळी िक्त सूर धरते व दुसऱ्या नळीवर स्वराांची शछदे्र असतात. अलीकडे 
काही पुांग्याांमध्ये एक शतसरी लाांब नळी जोडलेली असते; शतचेही कायध सूर धरण्यापरुतेच असते (आकृती 
६·१७). 

 
गुजराथ-महाराष्ट्र प्रदेिाांत आढळणारे तारपो हकवा तारपू वाद्य पुांगीचीच सुधारलेली आवृत्ती 

म्हणता येईल. या वाद्यात लहान तुांब्याऐवजी मोठा भोपळा असतो. िुां करण्यासाठी भोपळ्याला शछद्र करून 
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तयात एक लहानिी मुखनशलका बसवतात. हे शछद्र कधीकधी भोपळ्याच्या वरच्या टोकाला असते तर कधी 
पोटावर असते. खालच्या बाजूला पुांगीप्रमाणेच दोन नळ्या जोडलेलया असतात; तयाांपैकी एकीवर 
स्वराांसाठी तीन ते पाच शछदे्र असतात. नळ्याांच्या खालच्या टोकाला ध्वशनके्षपणासाठी ताडाच्या पानाांचा 
कणा जोडलेला असतो. खरे म्हणजे वाद्याचे नावच ताडापासून घेतले असाव.े तारपो वाद्याांत दोन आकार 
असतात. मध्यम आकाराच्या तारपोला मराठीत घोघा म्हणतात. मोठा तारपो सुमारे दोन मीटर लाांब असतो 
व तयाला मराठीत खोंगाडा म्हणतात. गुजराथेत लहान तारपोला डोब्र ू म्हणतात. महाराष्ट्रात वारली 
लोकाांमध्ये व गुजराथेत बलसाड व सुरत शजल्ाांतील आशदवासींमध्ये हे वाद्य आढळते. भाद्रपद-आशश्वन 
मशहन्याांत ितेात भातशपकले की वारली मुले-मुली तारपोच्या साथीवर नाचतात व तारपो वाजवण्याच्या 
ियधती खेळतात (आकृती ६·१८). 

 
उत्तर भारतातील मसक व दशक्षणेतील तुत्ती हकवा शतत्ती ही वादे्य पुांगीचीच भावांडे आहेत. ही 

भारतातील बॅगपाईप म्हणायला हरकत नाही; तेलुगू भािेत ‘शतत्ती’ िब्दाचा अथध ‘शपिवी’ असाच आहे. पुांगी 
व तारपो वाद्याांचे पोट भोपळ्याचे असते तर मसक व तुत्ती वाद्याांत ते कातड्ाच्या शपिवीचे बनवतात. 
िरेडाचे सबांध कातडे शपिवीसाठी वापरतात. शपिवीच्या वरच्या अांगाला एक लहान नळी जोडलेली असून 
शतच्यातून वरून िुां कतात. शपिवीच्या खालच्या अांगाला दोन वळूेच्या बारीक नळ्या जोडलेलया असतात व 
शपिवीत घुसलेलया तयाांच्या तोंडीत एक एक पत्ती बसवलेली असते. पुांगीप्रमाणेच एक नळी सूर धरण्यासाठी 
व दुसरी स्वर वाजवण्यासाठी असते. स्वराांसाठी सहा शछदे्र असतात (आकृती ६·१९). 

 
(ब) दोन पत्तींच्या वाद्याांमध्ये सवध ‘मुखवीणा’ म्हणवणारी वादे्य येतात. दोन्ही पत्ती एकमेकींत थोडे 

अांतर राखून धातूच्या बारीक नळीत बसवतात व ही नळी तोंडात धरून िुां कतात. नळी वाद्याच्या बारीक 
तोंडीत बसवतात. पत्ती सामान्यतः ताडाच्या हकवा वतेाच्या लहानिा पातळ तुकड्ाची असते. पत्तीला 
तेलुगूत आकू, तशमळमध्ये सीवाली व कानडीत पीपी म्हणतात. 

 
मुखवीणा सामान्यतः दुसऱ्या टोकाला काहीिी रुां दावत गेलेली लाांब नळी असते. सुांदरी सारख्या 

वाद्यात ही नळी २५ सेंटीमीटर तर बारी नागस्वरम् मध्ये ९० सेंटीमीटर लाांब असते. शतच्यावर स्वराांसाठी 
सात शछदे्र असतात. शिवाय या शछद्राांच्या उलट्या अांगाला, सूर शमळवण्यासाठी चारपाच शछदे्र काही वाद्याांत 
केलेली असतात. ्ा सहाय्यक शछद्राांपैकी आवश्यक शततक्या शछद्राांवर मेण लावनू वाद्य सुरात शमळवता 
येते. भारतीय मुखवीणाांना स्वर-रांधे्र दाबण्यासाठी वगेळे चाप नसतात; पाशिमातय क्लेशरऑनेटसारख्या 
मुखवीणाांना मात्र चाप असतात. 

 
मुखवीणाांचे आकार व प्रकार अनेक आहेत व स्थलकालपरतव े तयाांची नावहेी अनेक आहेत. 

सामान्यतः मुखवीणा, मोहरी हकवा मोरी, नागस्वरम् हकवा नायनम् व ओत्त ूही या वगातील वादे्य दशक्षणेत 
आशण सनई, सुरनई, मोहरी, तुती, निेरी व सुांदरी ही वादे्य उत्तरेत आढळतात. कनाटकात मुखवीणेला 
‘काहळे’ म्हणूनही सांबोधतात. वादक बहुधा एकच वाद्य एका वळेी वाजवतो. तथाशप एका वळेी दोन 
मुखवीणा तोंडात धरून वाजवण्याचेही प्रकार घडतात. 

 
नागस्वरम् ला तशमळनाडूमध्ये ‘मेळम्’ व कनाटकात‘ओलग’ म्हणण्याचाही प्रघात आहे. वास्तशवक 

मेळम् अनेक वाद्याांच्या सांचाला म्हणतात. परांतु सांचात नागस्वरम् प्रमुख वाद्य असलयामुळे तयालाच ते नाव 
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शदले जाते. तोच प्रकार ‘ओलग’च्या बाबतीत. ओलग म्हणजे राजदरबार. दरबारी सांगीतात नागस्वरम् ला 
प्रमुख स्थान होते म्हणून नागस्वरम् लाच ओलग नाव पडले. 

 
मुखवीणा वणेूइतकी प्राचीन शदसत नाही. पण शतचा प्रचार मात्र सध्या देिभर आहे. 
 
मुखवीणा हे केवळ वगधवाचक नाव नसून, तया नावाचे एक स्वतांत्र वाद्यही होते असे तेलुगू कवी 

पालकुशरकी सोमनाथाच्या (१२–१३व े ितक) काव्यावरून शदसते. हे वाद्य नागस्वरम् चे लहान भावांड 
असाव.े नागस्वरम् चे उल्लेख तेलुग ू स्कां द पुराण, श्रीनाथाचे क्रीडाशभरामम् (१४ व े ितक) व अहोबलाचे 
सांगीत पाशरजात (१७ व ेितक) या ग्रांथाांत सापडतात. परांतु हे उल्लेख तपासून पाहता, ते तया नावाांनी आज 
उपलब्ध असलेलया वाद्याांबद्दलच आहेत अिी खात्री देता येत नाही.उदाहरणाथध आज दशक्षणेत उपलब्ध 
असलेले मुखवीणा नावाचे वाद्य दोन पत्तींचे व लाकडी बाांध्याचे आहे; पण अठराव्या ितकातील 
‘सांगीतसार’ ग्रांथात वणधन आहे की मुखवीणेत वळूेच्या एका लहान नळीला भजूधपत्र गुांडाळत असत. 

 
सनई भारतात मध्यपूवेतील मुसलमानी देिाांतून आली असा समज आहे. इराणी ‘सुना’ भारतात 

येऊन सनई झाली असे म्हणतात. पूवी ‘सुरू-नाई’ नावाचे एक मांगोली वाद्यही होते. ‘सांगीत-सार’ ग्रांथात 
‘सुनारी’ नावाच्या वाद्याचे वणधन आहे. ते बहुधा महाराष्ट्रातील सध्याच्या सुांदरीचे असाव.े सुांदरी ही 
सनईचीच लहान आवृत्ती म्हणता येईल. 

 
सवध मुखवीणाांची बनावट व वाजवण्याची पद्धत सारखीच आहे. िरक पडतो व तो िक्त तयाांच्या 

आकारमानात व बारीक तपशिलात. मुखवीणेत मुख्यतः दोन महत्त्वाचे भाग असतात : एक पत्ती व दुसरा 
वाद्याची नळी. पत्ती दोन असून तया परस्पर हकशचत अांतर ठेवनू एकत्र बाांधलेलया असतात. ही जोडपत्ती 
वाद्याच्या तोंडीत सरळ बसवतात हकवा प्रथम धातूच्या मुखनशलकेत बसवनू नांतर ती मुखनशलका वाद्याच्या 
तोंडीला लावतात. 

 
वाद्याची नळी म्हणजे तया वाद्याचे प्रधान अांग असून शतचा उपयोग नाद घुमवण्यासाठी होतो. ती 

सरळ लाांबीची असून एका टोकाला बारीक व दुसऱ्या टोकाकडे जरा रुां दावत जाते. बारीक टोकाकडून ती 
िुां करली जाते. ती सामान्यतः लाकडाची बनवलेली असते; पण ती धातूचीही असू िकते. नागस्वरम् ची 
नळी तर चाांदीची हकवा सोन्याचीही करतात. नळीच्या रुां द टोकाला आवाज िेकण्यासाठी कणा असतो. तो 
नळीच्या लाकडाचाच असतो, हकवा सनईसारख्या वाद्यात धातूचा कणा बसवतात. 

 
वाद्याच्या नळीवर स्वराांसाठी सात शछदे्र असतात. बोटाांनी ती उघडून हकवा झाकून स्वर वाजवले 

जातात. नागस्वरम् वाद्यात वरच्या सात शछद्राांखेरीज खालच्या अांगाला पाच शछदे्र असतात; तयाांपैकी एक 
दोन शछद्राांवर मेण लावनू नागस्वरम् चा सूर कमी-अशधक लावता येतो. 

 
वणेूप्रमाणेच मुखवीणाही आशदवासी सांगीतापासून अशभजात सांगीतापयंत सांचार करतात. मुख्यतः 

धार्लमक व सामाशजक समारांभात तया वाजवलया जातात. मुखवीणा मांगल वाद्य मानले जात असलयामुळे सवध 
मांगल प्रसांगी ते वाजवले जाते. दशक्षणेत मांशदराांमध्ये नागस्वरम् ला मोठा मान आहे. महाराष्ट्रात तोच मान 
सनई-चवघड्ाला आहे. उत्तर भारतात सनई दरबारी वाद्य आहे. प्रभाती व सायांकाळी ते दरबारात 
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वाजवले जाई. अलीकडे सनई-नागस्वरम् ला अशभजात सांगीतात मान शमळाला आहे (आकृती ६·२०, 
६·२१). 

 
(२) मुक्त पत्तीचे वाद्य : आतापयंत वर्लणलेलया बांद वाद्याांच्या वगेवगेळ्या प्रकाराांमध्ये एक गोष्ट 

सवांना लाग ूहोती; ती म्हणजे वायू कां शपत होऊन आवाजाला कारणीभतू होत असे. नळीतील वायुप्रवाहाचे 
वजन व लाांबी आवाजाची उच्चनीचता शनयांशत्रत करीत असत. पत्तीचा उपयोग पडद्यासारखा होत असे व 
नळीतील वायूच्या वजनामुळे पत्ती हलत असे. पण काही वादे्य अिी आहेत की तयाांत वायूच्या दाबामुळे पत्ती 
स्वतः कां शपत होते पण आवाजाची उच्चनीचता वायूच्या वजनावर हकवा लाांबीवर अवलां बून न राहता पत्तीची 
लाांबी, आकारमान व ताण याांवर अवलां बनू राहते. ही वादे्य म्हणजे मुक्त पत्तीची वादे्य होत. आधीच्या वाद्याांत 
वायुप्रवाहाची लाांबी नळीवरील स्वर-शछदे्र उघडून हकवा बांद करून कमी-अशधक होत असे; म्हणजे 
वायुप्रवाह शनयांशत्रत करणारी सवध शछदे्र एकाच नळीवर असत व तयाांचा पत्तीिी सांबांध नसे. पण मुक्त पत्तीच्या 
वाद्यात प्रतयेक स्वरासाठीस्वतांत्र पत्ती असते, आशण या पत्तीतून हवा गेली म्हणजे पत्ती कां शपत होते व 
आवाज शनघतो. वीणेच्या पशरभािेत बोलायचे तर ठोकळ मानाने असे म्हणता येईल की, एकाच तारेवर 
वगेवगेळ्या स्वराांचे पडदे सतारीप्रमाणे लावावते असा इतर वाद्याांचा प्रकार होता, परांतु मुक्त पत्तीच्या वाद्य 
मात्र प्रतयेक स्वरासाठी स्वतांत्र तार असलेलया स्वरमांडल वाद्यासारखी आहे. 

 
मुक्त पत्तीचे सवांत साधे वाद्य म्हणजे शपपाणी. शतला दशक्षणेत पीपी व राजस्थानात बोली हकवा 

शपपेरी म्हणतात. राजस्थानातील कळसूत्री बाहुलयाांचा खेळ दाखवणारे लोक खेळाचे वळेी शपपेरी 
वाजवतात. कोणतयाही दोन सपाट वस्तूांच्या मध्ये पातळ पान हकवा रबराचा पापदु्रा घालून िुां कले की 
शपपाणी होते. शपपेरीत सात आठ सेंटीमीटर लाांब व एक सेंटीमीटर रुां द अिा वळूेच्या दोन पट्टट्याांमध्ये 
पातळ पान हकवा रबरी तुकडा ठेवतात. पट्टट्या तोंडात धरून िुां कलया की आतील पाते थरथरते व आवाज 
शनघतो. देिभर अिा शपपाण्या आहेत. 
 

मुक्त पत्तीचे हे तांत्र प्रगत अवस्थेत गेले म्हणजे पानाऐवजी शपतळेचे पातळ पाते पत्ती म्हणून वापरले 
जाते. एका शनरुां द चवकटीवर हे पाते शखळ्याने एका टोकाला ठोकून बसवतात. हे पाते चवकटीच्या काठाांना 
स्पिध करीत नाही; चवकटीतील भेगेत थरथरते. म्हणूनच याला मुक्त पत्ती म्हणतात. बाजाच्या पेटीत प्रतयेक 
स्वरासाठी एक अिा चवकटींची माशलका लाकडी पट्टीवर बसवलेली असते. पत्तीच्या ्ा शवशिष्ट रचनेमुळे 
असे वाद्य वास्तशवक घन वाद्याांच्या वगात घातले पाशहजे. कारण वाद्य-वगीकरणाचे पशहले तत्त्व असे आहे 
की जो घटक नाद उतपन्न करतो तया घटकावरून वाद्याचा वगध ठरवला पाशहजे. परांतु मुक्त पत्तीचे वाद्य 
सुशिर वाद्याांच्या वगात घालण्याचे कारण असे की पत्तीला कां शपत करून नाद उतपन्न करण्यास हवचेे 
सांचलन कारणीभतू होते. शिवाय हे वगीकरण परांपरेला धरून आहे. 

 
आपलया देिात मुक्त पत्तीचे सवांत लोकशप्रय वाद्य म्हणजे हामोशनयम हकवा बाजाची पेटी. तोंडाने 

वाजवण्याच्या ऑगधन व ॲकॉर्लडयन ही वादे्यही आपलया देिात प्रचशलत आहेत. ही सवध वादे्य पाशिमातय 
सांगीतातून आपलयाकडे आली आहेत. गेलया ितकाच्या िवेटी िवेटी बाजाची पेटी भारतात आली असावी. 
मवशखक ऑगधन मुलाांचे खेळणे बनला आहे. ॲकॉर्लडयन शिलमी सांगीतात व आधुशनक वाद्यवृांदात आढळतो. 
गेलया दहा-वीस विांत ॲकॉर्लडयन आधुशनक तरुणाांचे शप्रय वाद्य बनले आहे. बाजाची पेटी तर ग्रामीण 
सांगीतापासून अशभजात सांगीतापयंत सवधत्र ठाण माांडून बनली आहे. 
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मुक्त पत्तीचे तांत्र प्रथम चीनमध्ये होते व तेथून ते अठराव्या ितकाच्या उत्तराधात रशियामािध त 
युरोपात गेले असे म्हणतात. चीनमध्ये ‘िेंग’ नावाचे असे वाद्य आहे. तयाचे जपानी नाव ‘िो’ आहे. या 
वाद्यात हवा बांद करण्यासाठी एक लाकडी पेटी असून शतच्यात वगेवगेळ्या स्वराांच्या तेरा हकवा अशधक 
नळ्या ठेवलेलया असतात. प्रतयेक नळीत एका एका स्वराची एक एक पत्ती बसवलेली असते. ्ा नळ्या 
खालचे टोक पेटीच्या आत व वरचे पेटीच्या बाहेर, अिा रीतीने अधधवतुधळाकार खोवलेलया असतात. िेंगचा 
एक मवशखक प्रकार लाओस व ब्रह्मदेिात आढळतो. तयात हवसेाठी बांद पेटी नसते. एका नळीत एका 
स्वराची पत्ती, अिा अनेक नळ्या एका सरळ रेिेत एकत्र बाांधून एका लाकडी बांद पोकळीत एका बाजूने 
बसवतात व या पोकळीत दुसऱ्या बाजूने िुां कतात. 

 
भारतात मशणपूर प्रदेिात याहून साधे ‘खुांग’ नावाचे वाद्य आहे. तयाचा आवाज मधुर असतो. मशणपूर 

लाओस-ब्रह्मदेिाांना जवळ आहे हे लक्षात घेता खुांग भारतातून लाओस-ब्रह्मदेिात व पुढेचीनमध्ये गेले 
असण्याची िक्यता आहे. उलटपक्षी चीन ब्रह्मदेिातून खुांग भारतात आले असणेही अिक्य नाही. खुांगमध्ये 
एका लहान तुांब्याला तयाच्या गळ्यािी िुां करण्यासाठी वतेाची हकवा वळूेची बारीक नळी बसवतात. 
तुांब्याच्या खालच्या अांगाला एका रेिेत तीन अिा सहा नळ्या लावतात. प्रतयेक नळीच्या खालच्या तोंडीत 
एक पत्ती बसवलेली असते व ती तोंडी तुांब्याच्या पोटात घुसवलेली असते. अलीकडच्या खुांगमध्ये पत्ती 
म्हणून धातूचा पापुद्रा वापरतात. प्रतयेक नळीवर एक लहान शछद्र असते. वाजवताना ज्या नळीतून आवाज 
हवा असेल शतच्यावरील शछद्र बोटाने बांद कराव ेलागते. शछद्र बांद केले नाही तर पत्ती वाजावी इतका हवचेा 
दाब तयार होत नाही. प्रतयेक नळीच्या खालच्या तोंडीवर आवाज दाबण्यासाठी वळूेची हकवा िळाांच्या 
टरिलाांची टोपणे असतात. (आकृती ४·१५). 

 
मवशखक ऑगधन चीनमध्ये न्यू-क्वा बादिहाने (इसवी पूवध ३०००) प्रथम िोधून काढला असे 

म्हणतात. पण ‘िेंग’चा पशहला ग्राांशथक उल्लखे इसवी पूवध पशहलया ितकापेक्षा जुना नाही आशण िेंगचे पशहले 
शचत्र इसवी सन ५५१ मधील आहे. अठराव्या ितकात जोहानन वाइलड नावाच्या इांग्रजाला रशियात सेंट 
शपटसधबगध येथे एक शचनी मवशखक ऑगधन सापडला होता. तयावरून मुक्त पत्तीचे तांत्र एकोशणसाव्या ितकात 
युरोपीय वाद्याांमध्ये अवलां शबण्यात आले. तेव्हापासून ॲकॉर्लडयन, हामोशनका, वगैरे अनेक प्रकारची मुक्त 
पत्तीची वादे्य प्रचारात आली आहेत. युरोपीय लोकाांचा भारतात प्रविे झालयावर ही वादे्य युरोपातून भारतात 
आली. 

 
बाजाच्या पेटीत दोन घटक महत्त्वाचे असतात : स्वराांची पत्ती व हवचेा भाता. आवाज शनघतो तो 

पत्तीतून. पत्तीत भरलया जाणाऱ्या हवलेा शनयांशत्रत करण्याचे काम भाता करतो. 
 
प्रतयेक स्वरासाठी एक लाांबट चवकट असते व शतच्यावर शखळ्याने पत्तीचे एक टोक घट्ट बसवलेले 

असते. चवकटीच्या खाचेत पत्ती खोलीवर होऊ िकते. ्ा स्वरचवकटी एका ओळीत एका िळीवर 
शचकटवतात व ती िळी पेटीत अिा रीतीने बसवतात की भातयातून येणारी हवा तया िळीतून शिरेल. उच्च 
प्रतीच्या स्वरचवकटी अगदी अलीकडच्या काळापयंत िान्स व जमधनीतून येत असत; आता भारतातच, 
शवििेतः गुजराथेत पशलटाणा येथे, तया तयार होऊ लागलया आहेत. 

 
भाता दाबला म्हणजे तयातून शनघालेली हवा स्वरपशट्टकेच्या खाली असलेलया बांद चवकटीत 

कोंडली जाते. या चवकटीत चारपाच मोठी भोके अांतराअांतरावर असतात व ती छोट्या लाकडी पट्टट्याांनी 
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बांद असतात. तयाांना लोखांडी सळ्या जोडून तया सळ्याांची टोके पेटीच्या बाहेर काढलेली असतात. 
वाजवताना ्ा सळ्या ओढून बांद चवकटीतील एक हकवा अशधक भोके उघडतात; तयामुळे भातयातून 
आलेली हवा या भोकातून स्वरपशट्टकेत शिरते. स्वरपशट्टकेच्या वर, पेटीच्या बाहेर, वरच्या चवकटीत प्रतयेक 
स्वरचवकटीला जोडणारी एक अिा खाचा केलेलया असतात व तयाांवर प्रतयेक स्वराची एक अिा, समोर 
काळ्या व पाांढऱ्या रांगाांच्या व मागे टणक तारेने दाबनू धरलेलया, लाांब पट्टट्या असतात. एक एक पट्टी 
बोटाने दाबली की शतच्या खालची खाच उघडी पडते व शतच्यातून, आतलया स्वरचवकटीतून आलेली हवा 
बाहेर पडते. हवचे्या या सांचलनामुळे स्वरचवकटीतील पत्ती कां शपत होऊन आवाज शनघतो. स्वरपट्टीवरून 
बोट काढले की मागची खाच बांद होते व हवलेा बाहेर पडण्यास वाव न शमळालयामुळे पत्ती कां शपत होत नाही. 

 
ऑगधन ्ा वाद्यात हवा भरण्याची शक्रया उलट होते. भाता दाबलयानांतर, स्वरपट्टीवर बोट ठेवलयाने 

खालच्या खाचेतून हवा बाहेर पडण्याऐवजी आत ओढली जाते व ती स्वराांच्या चवकटीत शिरून खालून 
बाहेर पडते. तथाशप मुक्त पत्तीचे तांत्र व तेच व बाकीची रचना हामोशनयमप्रमाणेच असते. ऑगधनचा आवाज 
हामोशनयमपेक्षा गांभीर व भारदस्त असतो. महाराष्ट्रात मुख्यतः नाट्यसांगीतासाठी ऑगधन वापरतात. याला 
पाशिमातयाांत रीड ऑगधन म्हणतात. 

 
भारतात बाजाच्या पेटीबद्दल बराच वाद आहे. कारण भारतीय सांगीताला हे वाद्य अपूणध व 

गैरसोयीचे ठरते. भारतीय अशभजात सांगीत श्रतुी व गमक याांच्या पायावर उभे आहे. वगेवगेळ्या रागाांत 
एकाच स्वराच्या वगेवगेळ्या श्रतुी वापरलया जातात. उदाहरणाथध जवनपुरी रागातील धैवताहून भरैव 
रागातील धैवत वगेळा असतो. व हे वगेळेपण तयाांच्या श्रुशतभेदामुळे येते. परांतु बाजाच्या पेटीत या दोन 
धैवताांसाठी एकच स्वरचवकट असते व शतचा नाद शनशित असतो. तयातून हा श्रशुतभेद शनमाण करता येत 
नाही. तसेच एका स्वरावरून दुसऱ्यावर सावकाि व बमेालूमपणे आरूढ होणारी मींडही पेटीत वाजवता 
येत नाही; कारण पेटीत तया दोन स्वराांचे दोन व्स्थर आवाज असतात, तयाांना मोड घेता येत नाही. अिा 
रीतीने श्रुती, गमक, मींड, आांदोलन, वगैरे भारतीय सांगीताची प्राणभतू तत्त्व ेबाजाच्या पेटीतून उमटवता 
येत नसलयामुळे हे वाद्य भारतीय सांगीताला शनरुपयोगी आहे. शिवाय पेटीचा आवाजही काहीसा ककध ि 
असतो; भारतीय स्वरवाद्याांची नादमधुरता तयात नसते. सध्या सवध बावीस श्रतुी बोलणारी बाजाची पेटी 
तयार करण्याचे प्रयतन सुरू आहेत. पण श्रुती वाजलया तरी पेटीची रचनाच व्स्थर व तुटक आवाजाच्या 
स्वराांची असलयामुळे मींड, आांदोलन, गमक, वगैरे इतर अांगे ती पुरी करू िकणार नाही. 

 
सध्या उत्तर भारतात पेटीचे प्रस्थ िार आहे. खेडोपाडी तर ती शिरली आहेच. पण अशभजात 

सांगीतातही पेटीची साथ अनेक गायक घेतात. इतकेच नव्हे तर पेटीच्या स्वतांत्र वादनाचेही कायधक्रम 
होतात. दशक्षणेत मात्र अशभजात सांगीतात अजून पेटीचा आवाज उमटलेला नाही. सुरात लावण्याची 
खटपट नाही व वाजवायला सोपी, हे शतच्या लोकशप्रयतेचे कारण असाव े(आकृती ६·२२). 
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७.तंतु िादे्य 
 

जे वाद्य ताणलेलया तारेवर वाजवले जाते तयाला तत हकवा तांतु वाद्य म्हणतात. ही तार शपळलेलया 
गवताची, प्राण्याच्या तातीची हकवा धातूची असू िकते. या वाद्याांचे प्रकार व वाजवण्याचे तांत्र इतके शवशवध व 
शवपुल आहेत की तयाांची जातकुळी ठरवणे कठीण आहे. सांगीत शवदे्यच्या शवकासात या वाद्याांनी िार भरीव 
कामशगरी बजावली आहे. 

 
तांतु वाद्याांचे मूळ शनशित सापडत नाही. शिकाऱ्याच्या धनुष्ट्यावरून तांतु वाद्याची कलपना सुचली 

असावी असा प्रचशलत समज आहे. आजही सांताळ लोक नाचाला धनुष्ट्यासारख्या ‘बुआांग’ वाद्याची साथ 
घेतात. दशक्षणेतील ‘शवल्लडी वाद्यम्’ या नावातील ‘शवल्लडी’ (शवल्लू म्हणजे धनुष्ट्य) िब्दावरून तयाचा आकार 
व कदाशचत तयाचे मळही सूशचत होते. तसेच तशमळनाडूतील सवांत प्राचीन तांतु वाद्याचे नाव ‘शवल याळ’ 
आहे. तयातील ‘शवल’ िब्द धनुष्ट्याचा बोधक आहे. प्राचीन काळातील वीणा धनुष्ट्याकार, म्हणजे कमानीत 
तारा बसवलेलया, असत ही गोष्टही या समजाला पुष्टी देते. धनुष्ट्याचे तांतु वाद्यािी साम्य रामायणात 
रावणाच्या तोंडी घातले आहे. आपलया सामर्थयाचे वणधन करताना रावण म्हणतो, ‘राम माझ्यािी कधी 
लढलेला नाही. तयामुळे तयाला माझा पराक्रम ठाऊक नाही. पण मी जेव्हा माझ्या धनुष्ट्याची वीणा बाणाच्या 
कोणाने वाजवीन, जेव्हा माझ्या धनुष्ट्याची दोरी टणतकारेल, जेव्हा माझे भयभीत ित्रू चीतकार करतील, 
जेव्हा माझ्या बाणाांचा सुांसाट वातावरणात शननादेल ... तेव्हा इांद्र, वरुण, यम हकवा कुबेर याांपकैी कोणीही 
माझ्या िरवृष्टीपढेु शटकू िकणार नाही.’ 

 
तेव्हा प्राचीन धनुवीणाांचे मूळ धनुष्ट्यात आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण दांडवीणाही 

धनुष्ट्यापासूनच शनघालया असे म्हणणे सयुव्क्तक होणार नाही. कारण धनुष्ट्याच्या कमानीवरून दाांड्ाची 
कलपना सुचणे अिक्य आहे. काही भारतीय पांशडताांचा मात्र आग्रह आहे की सव तांतु वाद्याांचा उगम धनुष्ट्यात 
आहे. 

 
आणखी एक प्राचीन वाद्य बहुतेक सांिोधकाांच्या नजरेतून सुटले आहे. तयाला पािात्त्य पांशडत वळेचे 

हकवा नळीचे ‘शझथर’ म्हणतात. भारतात तयाला जाशतवाचक नाव नाही. तथाशप आांध्रातील पहाडी लोकाांचे 
‘रोंजा गोंटम्’ व आसामातील ‘शगनटाांग’ ही अिी वादे्य आहेत. ही वादे्य वळूेचीच असतात. वळूेच्या ओलया 
काांड्ाची साल मधून वर खेचतात, पण शतची दोन्ही टोके काांड्ालाच शचकटलेली असतात. सालीची 
शनरुां द पट्टी काांड्ापासून उचलून धरण्यासाठी दोन्ही बाजूांना एखाद्या काडीची घोडी लावतात. दोन 
घोड्ाांवर मधोमध ताणलेलया सालीच्या दोऱ्यावर एखाद्या काडीने आघात करतात, म्हणजे आवाज 
शनघतो. भारतात उशडसामध्ये व बाहेर मलेशिया व इांडोनेशिया देिात अिी वादे्य आहेत (आकृती ७·१). 
ग्रीवाहीन दांडवीणेचे हे सवांत साधे व सोपे रूप म्हणता येईल. शवशचत्रवीणा याच तांत्राचे पशरष्ट्कृत वाद्य आहे. 

 
तार छेडण्याच्या शक्रयेतूनच तार घासण्याची कलपना येऊ िकते. एकतांत्री, गोट्टुवाद्यम् व शवशचत्र 

वीणा तारा घासून वाजवलया जातात. तार छेडणे ही प्राथशमक शक्रया आहे. अिीही िक्यता आहे की तार 
छेडण्याच्या व नांतर घासण्याच्या कलपनेतूनच पुढे कोणाने हकवा गजाने घासून तार वाजवण्याचीकलपना 
सुचली असावी. तसेच वळूेच्या दाांड्ाला खाली तुांबा जोडला म्हणजे वळूेवरील तारेच्या आवाजाची गूांज 
वाढते, हेही पुढे लक्षात आले असाव ेव तयातून उत्तर भारतातील रुद्रवीणा शनमाण झाली असावी. रुद्रवीणा 
ही शगनटाांगची स्वराांसाठी पडदे व घुमाऱ्यासाठी तुांबे लावलेली पशरष्ट्कृत आवृत्ती आहे. स्वरमांडल व 
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सांतूरसारख्या तांतु वाद्याांचा आरांभ शगनटाांगसारख्या साध्या वाद्याांमध्ये असणे अशधक िक्य आहे. अनेक 
शगनटाांग तराफ्याप्रमाणे एकाला एक जोडले तर स्वरमांडलाची कलपना येते. आसाममध्ये ‘डेनडुांग’ नावाचे 
असे वाद्य आहेही (आकृती ७·२). सालीच्या दोऱ्याच्या जागी ताती हकवा तारा व वळूेच्या काांड्ाांऐवजी 
लाकडी पेटी बनवली की सांतूर, स्वरमांडल, कानून वगैरे वादे्य तयार होतात. 

 
सवांत प्राचीन तांतु वादे्य म्हणजे धनुवीणा होत यात सांिय नाही. हसधु सांस्कृतीपासून तो अकराव्या 

ितकापयंत कोणतया ना कोणतया प्रकारच्या धनुवीणाांची शचते्र व शिलपे भारतात आढळतात. नांतरच्या 
काळात तयाांचा मागमूस नसला तरी तया जातीचे ‘गोशगया बाण’ नावाचे एक वाद्य राजगोंड जमातीत अजन 
शिल्लक आहे. धनुवीणाांच्या जोडीला स्वराांचे पडदे असलेलया, रुद्रवीणेसारख्या ग्रीवाहीन दांडवीणाही 
भरताच्या काळापासून अव्स्ततवात आलया. भरताने दुय्यम वाद्य म्हणून उल्लशेखलेले ‘घोिक’ अिी दांडवीणा 
असाव.े नांतरच्या लेखकाांनी या वाद्याला घोिा, ब्रह्मवीणा, एकतांत्री अिा सांज्ञा शदलया आहेत. अिा ग्रीवाहीन 
दांडवीणेचे पशहले शचत्रण अहजठ्याच्या लेण्याांत सापडते. नांतरच्या शिलपशचत्रात या वाद्याचे रेखन अशधक 
तपिीलवार आहे. 

 
स्वरमांडल, सांतूर, गोशगया बाण, याांसारखे तुरळक अवििे सोडलयास, बहुतांतुक हळूहळू नष्ट 

झालया, व तयाांच्या जागी दांडवीणा आलया. धनुवीणेतून दांडवीणेत झालेले पयधवसान भारतीय सांगीताच्या 
शवकासाच्या ष्ष्टीने अतयांत महत्त्वाचे आहे. सांगीताच्या शसद्धाांतातच तयामुळे मूलभतू पशरवतधन घडून आले 
आहे. म्हणून तयाचा जरा बारकाईने शवचार करू. 

 
वाद्याशिवाय सांगीताचे िास्त्र तयार होऊ िकत नाही.असे जगातील कोणतयाही सांगीताबद्दल 

म्हणता येईल. वादे्य शनघाली नसती तर स्वराांचे व ग्रामाांचे परस्पर सांबांध ठरवणे अिक्य झाले असते. शिवाय 
वादे्य सांगीताच्या शवकासाला शदिा दाखवतात. स्वरसतकतक ठरवण्यात वणेूचा उपयोग कसा झाला हे आपण 
मागे पाशहले आहे. तांतु वाद्याांनी तर सांगीतात क्राांती घडवन आणली आहे. या क्राांतीचे दोन मुख्य शवििे 
आहेत : एक म्हणजे आधारस्वराचा उदय व दुसरा, प्रमाण हकवा ‘िुद्ध’ स्वरसतकतकात बदल. 
 
आधार्िराचा उदय 
 
कोणतयाही स्वराांची उच्च-नीचता ठरवण्यासाठी कोणता तरी एक शवशिष्ट सूर प्रमाण मानावा लागतो. याला 
‘आधारस्वर’ म्हणतात. आधारस्वर शनशित झाला म्हणजे प्रमाशणत हकवा ‘िुद्ध’ स्वरग्रामे ठरवता येतात. 
 

सध्याच्या आपलया सांगीतात हा आधारस्वर मानवी आवाजाच्या चढ-उताराच्या श्रणेीत जवळजवळ 
मधोमध आहे. पण प्राचीन सांगीतात तो या श्रेणीच्या वरच्या टोकाला होता. तो तसा असण्याला काही 
मानसिास्त्रीय व िारीरिास्त्रीय कारणे होती. आशदमानवाचे सांगीत तयाच्या भावजीवनाचा भाग होते; 
आजच्यासारखी कविलयाची कला नव्हते. तयाच्या भावनाांवर ताण पडला की तो गात असे. भावनाांना ताण 
पडला की तो ताण िरीरातही पसरतो आशण स्वाभाशवकचअिा वळेी तोंडातून िुटलेला आवाज चढा 
असतो; भावनाांचा व िरीराचा ताण तयातून व्यक्त होतो. मग माणसाचा आवाज खाली उतरू लागतो, व 
आपलया सहज िाांत व्स्थतीत येतो. तयानुसार तयाचे गीत अवरोही स्वराांचे होणे स्वाभाशवक आहे. सवध 
आशदवासी व जानपद सांगीत असे अवरोही असलयाचे आढळते. पुढे मानव सुसांस्कृत होत गेला तरी हा 
अवरोही क्रम तयाच्या सांगीतात बराच काळ कायम राशहला. वैशदक सांगीत असे अवरोही स्वरूपाचे होते. 
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अवरोही सांगीतात मध्यमभाव, म्हणजे कोणतयाही स्वराचे माप मध्यमाच्या सांदभात घेणे, महत्त्वाचा 
ठरतो. म्हणनूच आपलया प्राचीन सांगीतात मध्यम (म) स्वर अचल, म्हणजे अशवकारी, मानला जात असे. 

 
समाज जसजसा अशधकाशधक प्रगत होत जातो तसतसे तयाचे कविलय वाढत जाते व 

साशहतयसांगीतादी कलाांचा उगम होतो. भावनाांचा उदे्रक म्हणून तोंडातून िुटलेला उांच स्वर जसा हळूहळू 
खालच्या सहज पातळीत येतो तसे सांगीतही भावनाकुल न राहता नादसौंदयातमक रूप घेऊ लागते. 
स्वराांची जाण येते व तयाांच्या नादसौंदयाचा खेळ मनाला रुचू लागतो. यातून सांगीत कलेचे रूप घेते. अिा 
रीतीने भावनोदे्रकाच्या प्राथशमक अवस्थेतून बाहेर पडून, सांगीत मानवाच्या धार्लमक शवधी वगैरे 
जीवनव्यापारािी सांलग्न होते व अखेरच्या अवस्थेत मानवाच्या केवळ सौंदयधशवलासाचे माध्यम बनते. 
अथातच वरच्या स्वरावर आरांभ करून खालच्या स्वराांवर उतरणारी प्राथशमक सांगीत पद्धती जाऊन शतच्या 
जागी मानवाच्या सहज स्वराला आधारभतू घेणारी स्वरशवलासाची नवी पद्धत अमलात येणे स्वाभाशवक 
होते. हे प्रगत सांगीत आरोही होणे अथातच अपशरहायध होते. मानवी मनाची ही सांगीतशवियक प्रशक्रया जिी 
तयाच्या गायनाला तिीच तयाच्या वादनालाही लागू आहे. वणेुवादक हकवा वीणावादक अिा चढतया 
क्रमानेच बोटे शिरवतो. 

 
भारतीय सांगीताचे अवरोही स्वरूपातून आरोही स्वरूपात झालेले सांक्रमण प्रथम ‘नारदी शिके्ष’त 

जाणवते. तया ग्रांथात प्रथमच अवरोही सामगायनाचा आरोही वणेुवादनािी तवलशनक सांबांध जोडण्याचा 
प्रयतन केला आहे. रामामातयाच्या काळापयंत, म्हणजे पांधराव्या ितकापयंत, हे सांक्रमण पुरे झाले असाव े
असे शदसते. कारण िड जग्राम व मध्यमग्राम असा िरक रामामातयाने केलेला नाही. याचा अथध असा की 
िड ज हा आधारस्वर म्हणनू तोपयंत प्रस्थाशपत झाला होता. पूवीच्या सांगीतात आधारस्वराचे स्थान 
मध्यमाला शदलेले होते व िड ज शवकारी हकवा चल स्वर मानला जात होता. 

 
िड ज आधारस्वर केलयामुळे स्वरसतकतकच बदलले, आशण सध्या प्रचशलत असलेले शबलावल 

सतकतक ‘िुद्ध’ हकवा प्रमाण सतकतक म्हणनू अव्स्ततवात आले. हा बदल स्पष्ट करण्यासाठी वीणेची हकवा 
सतारीची तार घेऊ. खुली तार दोन्ही टोकाांना ताणून धरलयानांतर छेडली तर जो आवाज शनघेल तो शतचा 
सहज स्वर म्हणता येईल. यापेक्षा नींच नाद शतच्यातून काढता येणार नाही. शतला अशधकाशधक ताणनू हकवा 
शतच्यावर पडदे बसवनू शतच्या लाांबीवर या मूळ स्वरापेक्षा उांच स्वर काढता येतील. परांतु, प्राचीन अवरोही 
सांगीताच्या िुद्ध सतकतकानुसार सवांत खालचा स्वर शनिाद ठरतो. म्हणजे तारेचा मूळ नाद शनिाद म्हणावा 
लागेल. तयापुढे चवर्थया श्रतुीवर िड ज वगैरे श्रुशतक्रमानुसार सात स्वराांची स्थाने ठरतील. ्ालाच पूवीच्या 
ग्रामपद्धतीत शनिाद मूच्छधना म्हणत. असत परांतु हा मळू नाद िड ज मानून, पूवीचाच श्रशुतक्रम कायम 
ठेवलयास ते स्वरसतकतक तयार होईल ते म्हणजेच प्रचशलत शबलावल सतकतक होय व तयालाच सध्या िुद्ध 
हकवा प्रमाण सतकतक म्हणतात. आरोही सांगीतात िड ज हाच आधारस्वर, म्हणून प्रारांशभक स्वर, असलयामुळे 
खुलया तारेचा मूळ नाद िड ज मानणे स्वाभाशवक व सयुव्क्तक ठरते व होणारे स्वरसतकतक प्रमाण सतकतक 
म्हणता येते. 
 

स्वरसतकतकातील सवांत खालचा स्वर आधारस्वर ठरलयामुळे पुढील गोष्टी क्रमप्रातकत झालया : 
 

१. ग्राम पद्धतीची गरज उरली नाही. 
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२. आधारस्वर िड ज व तयाचा सांवादी पांचम हे दोन अचल स्वर ठरले. रामामातय प्रभतृी पांशडताांनी 
ही गोष्ट स्पष्ट नमूद केली आहे. 

 
३. एकाच तारेवर ज्यात सातही स्वर वाजवता येतात अिी तांतुवादे्य अशधक प्रचारात येऊ लागली व 

प्रतयेक स्वरासाठी स्वतांत्र तार असलेली धनुवीणा जातीची वादे्य मागे पडू लागली. 
 
४. प्राचीन सांगीतातील शनिाद मूच्छधना िुद्ध हकवा प्रमाण स्वरसतकतक बनली. 
 
अहोबलाच्या काळापयंत, म्हणजे सोळाव्या ितकापयंत, कोणीही सांगीतपांशडताने तारेच्या लाांबीच्या 

प्रमाणात स्वरसतकतक माांडले नव्हते. िाङ धगदेवाने म्हटले आहे की दुसरे सतकतक पशहलयाच्या दुतकपट असते. 
तारेची लाांबी व स्वराांच्या नादलहरी याांचे सांबांध तयाला ठाऊक होते असे शदसते. एक सतकतक वाढले की 
तारेची लाांबी अधी होते हे तयाला कळत होते. असे असूनही तयाने तारेच्या लाांबीच्या प्रमाणात सतकतकाचे 
शववचेन केले नाही. याचे कारण असे असाव ेकी एकाच तारेवर सबांध सतकतक वाजवणाऱ्या दांडवीणा तयाच्या 
काळात प्रचारात आलया नव्हतया. स्वरागशणक वगेळी तार असलेलया धनुवीणाच तेव्हा अशधक प्रचारात 
होतया, व अिा वीणेवर तारेच्या लाांबीच्या प्रमाणात स्वराांचे मोजमाप घेता येत नाही. पुढे िड ज आधारस्वर 
म्हणून शनशित झालयावर व तयानुसार एकाच तारेवर सवध स्वर वाजवणाऱ्या दांडवीणा प्रचारात आलयावर 
स्वरसतकतक शनशित करण्याची आवश्यकता भासली असावी. पशरणामी, प्राचीन मुखारी सतकतक जाऊन 
तयाच्या जागी प्राचीन शनिाद मूच्छधना, म्हणजे अवाचीन शबलावल सतकतक, िुद्ध सतकतक म्हणून मान्य झाले 
असाव.े ही शक्रया ‘नारदी शिके्ष’च्या, म्हणजे इसवी पशहलया ितकाच्याही, आधी सुरू होऊन सुमारे सोळाव्या 
ितकापयंत चालली असावी. प्रचशलत शबलावल सतकतकाचा शनःसांशदग्ध पुरस्कार प्रथम एकोशणसाव्या 
ितकाच्या आरांभी प्रताप हसह व महांमद रेजा या सांगीतज्ञाांनी केला. 
 
्िरातंरालाचें मोजमाप 
 
श्रुशतमापनाचा प्रयोग प्राचीन काळी प्रथम भरताने केला. तयाने दोन प्रयोग वर्लणले आहेत. तयावरून शदसते 
की ्ा प्रयोगाांसाठी तयाने धनुवीणा वापरलया होतया. तयाचा पशहला प्रयोग प्रमाण श्रतुी ठरवण्यासांबांधीचा 
आहे. तो म्हणतो, ‘मध्यम ग्रामामध्ये पांचमाची तार हकशचत सैल करून स्वर एक श्रुती खाली आणावा.’ या 
दोनपांचमाांतील जे अांतर ते भरताच्या मते प्रमाणश्रुतीचे माप होते. तयाचा दुसरा प्रयोग चतुस्सारणाांशवियी 
आहे. एकमेकीिी सवधस्वी समान अिा दोन धनुवीणा घेऊन दोघींच्याही सवध तारा िड ज ग्रामात लावाव्या. 
प्रतयेक श्रुतीची एक अिा बावीस तारा प्रतयेक धनुवीणेत अिा रीतीने तांतोतांत समान सुरात वाजतील. 
याांपकैी एक वीणा तिीच लावलेली, म्हणजे धु्रव हकवा अचल ठेवावी. दुसऱ्या वीणेत स्वर बदलतील म्हणनू 
ती चलवीणा होय, प्रथम चलवीणेतील पांचम एक श्रतुी खाली आणावा, म्हणजे तो मध्यम ग्रामातील 
पांचमािी समान होईल. नांतर चलवीणेतील प्रतयेक तार अिीच एक एक श्रुती कमी करावी. म्हणजे, 
चलवीणा अजून िड ज ग्रामातच लावलेली असेल, परांतु ती धु्रववीणेच्या तुलनेत एका प्रमाण श्रुतीने 
खालीअसेल. ही पशहली सारणा झाली. अिा रीतीने चलवीणा एका एका श्रतुीने कमी करीत चार सारणा 
केलया की िवेटी चलवीणेतील पांचम, मध्यम व िड ज धु्रववीणेतील अनुक्रमे मध्यम, गाांधार व शनिाद याांच्या 
बरोबरीने होतात. भरताचे हे प्रयोग प्राचीन स्वराांतराले मोजण्याच्या प्रयतनातील एक िार महत्त्वाचा टतकपा 
आहे. 
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यानांतरचा दुसरा महत्त्वाचा टतकपा म्हणजे तेराव्या ितकात िाङ धगदेवाने केलेला प्रयोग. ्ा 
प्रयोगातही धनुवीणात वापरली आहे. वीणेवर पशहली तार अिा रीतीने ताणावी की ती शतच्या सहज 
आवाजात बोलेल. नांतर दुसरी तार पशहलीपेक्षा हकशचत चढ्या सुरात लावावी; पण हा चढा सूर पशहलयाच्या 
इतका जवळ असावा की ्ा दोन सुराांच्या मध्ये आणखी शतसरा सूर काढता येऊ नये. अिा रीतीने एक एक 
तार पुढच्या चढ्या सुरात लावत जावी. म्हणजे प्रतयेक दोन ताराांच्या सुराांमध्ये एका श्रुतीचे अांतर पडेल. 
िाङ धगदेवाची श्रुती म्हणजे लक्षात येण्याइतपत नादाांतर होय. श्रुतीची प्रचशलत िास्त्रीय व्याख्या 
िाङ धगदेवाच्या व्याख्येिी जुळते. दोन नादाांमधील शकमान अांतर म्हणजे श्रतुी, अिी वैज्ञाशनक व्याख्या आहे. 

 
शतसरा महत्त्वाचा टतकपा म्हणजे सोळाव्या व सतराव्या ितकात अहोबल, हृदयनारायण व श्रीशनवास 

्ाांनी केलेले प्रयोग. तयाांनी प्रतयेक स्वरासाठी तारेच्या लाांबीचे माप शदले आहे. बाराही स्वराांसाठी तारेची 
वगेवगेळी लाांबी तयाांनी साांशगतली. एकाच तारेवर ही लाांबी मोजलेली असलयामुळे, तयाांच्या काळात 
आधारस्वर प्रस्थाशपत झाला होता असे शनशित म्हणता येते. ्ा गोष्टीकडे सांगीतज्ञाांचे अजून िारसे लक्ष 
गेलेले नाही. 

 
एकाच तारेवर अनेक स्वर वाजवणारी दांडवीणा प्रचारात आलयावर, वगेवगेळ्या स्वराांची स्थाने 

दाखवण्यासाठी वीणादांडावर पडदे बसवण्याची प्रथा पडणे क्रमप्रातकत होते. पूवीच्या काळात वीणेवर स्वराांचे 
पडदे बसवण्याचा पशहला प्रयोग मतांगाने (इसवी सातव े ते नवव े ितक) केला होता असे शदसते. मतांग 
धनुवीणेच्या जातीची ‘शचत्रा’वीणा वाजवण्यात पटाईत होता. शिवाय तयाने ‘शकन्नरी’ वीणा िोधून काढली; 
शतला तीन तारा व चवदा ते अठरा पडदे होते असे म्हणतात. पडदे असलेलया वीणा आठव्या ितकापयंत 
प्रचारात आलया असाव्या, असे म्हणण्यास शिलपकृतीतूनही पुरावा शमळतो. अिी पशहली शिलपकृती 
कनाटकात पट्टदकल येथे आहे व शतचा काळ इ.स. ७५० समजला जातो. पडद्याांचा पशहला ग्राांशथक उल्लखे 
अकराव्या ितकातील नान्यदेवाच्या ग्रांथात आढळतो. पडद्याला सांस्कृतमध्ये साशरका म्हणतात. या 
िब्दावरून काही पांशडताांचा तकध  आहे की पूवीच्या काळी हे पडदे सरकते असावते. सध्या रबाब व सतार या 
वाद्याांना असे सरकते पडदे असतात. व्स्थर पडदे नांतरच्या काळात प्रचारात आले असावते. 

 
पडदे लावलयामुळे वीणेच्या सांगीतक्षमतेत काहीही उणीव येत नाही. तयाांचे स्वरनाद धनुवीणेसारखे 

तुटक होत नाहीत. धनुवीणेत प्रतयक्ष स्वरासाठी वगेळी तार असलयामुळे, कोणतयाही तारेतून एकच शवशिष्ट 
नाद शनघतो, तयात थोडासाही बदल करता येत नाही. तयामुळे गमक, मींड, वगैरे प्रकार धनुवीणेत वाजवता 
येत नाहीत. परांतु दांडवीणेत एकाच तारेवर शवशवध स्वर वाजवता येत असलयामुळे, नादाचे साततय कायम 
ठेवनू एका स्वरावरून दुसऱ्यावर जाता येते, व कोणतयाही स्वराचा सूक्ष्म भेदही दाखवता येतो. कारण 
तारेच्या लाांबीबरोबर नाद चढत असतो. तारेवर स्वराांची स्थाने शनशित करून तयावर पडदे बसवले तरी 
कोणतयाही दोन पडद्याांच्या दरम्यान तार तुटलेली नसलयामुळे नादाचे साततय कायम राहते व तयामुळे 
गमक, मींड, वगैरे प्रकाराांबरोबरच सूक्ष्म श्रुतीही वाजवता येतात. शिवाय पडद्याांमुळे स्वराांची स्थाने शनशित 
कळतात व वाजवणेसोयीचे होते. ‘पडदा’ हा िब्द सांगीताच्या सांदभात इराणी भािेतील ‘पदा’ िब्दावरून 
बनला आहे. इराणी भािेत तो िब्द ‘स्वर’ या अथी वापरतात. उदूधमध्ये तयाला ‘स्वरस्थान दाखवणारा बांध’ 
असा अथध आला आहे व मराठीतील ‘पडदा’ िब्दाचाही तोच अथध आहे. 

 
कोणतयाही तांतुवाद्यावरील पडद्याांच्या सांचाला हहदुस्थानी सांगीतात ‘थाट’ म्हणतात. ही सांज्ञा प्रथम 

अहोबलाच्या ‘सांगीत पाशरजात’ ्ा सांस्कृत ग्रांथात वापरली आहे. याच अथाचा सांस्कृत िब्द ‘मेल’ आहे व 
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तो शवद्यारण्याने (१४ व ेितक) वापरला आहे. लोचनाने वापरलेली ‘सांस्थान’ व इराणातील ‘मुकाम’ ्ा 
सांज्ञाही ्ाच अथाच्या आहेत. सतकतकात अिी बारा सांस्थाने हकवा स्वरस्थाने शनशित केलेली आहेत. 
याांपकैी सात स्वराांना ‘िुद्ध’ व पाचाांना ‘शवकृत’ म्हणतात. मात्र भारतीय सांगीतात या बारा स्वराांतील परस्पर 
अांतर सारखे नाही. 

 
बारा स्वराांचे सतकतक प्रथम, भरताच्याही आधी, नांशदकेश्वराने प्रशतपादले होते व पुढे मतांगाने तयाला 

पुष्टी शदली होती. परांतु पुढे मुसलमानी काळात जे बारा स्वराांचे सतकतक रूढ झाले ते नांशदकेश्वर-मतांगाांच्या 
सतकतकािी समान होते असे म्हणणे कठीण जाईल. कारण पूवीचे सतकतक ग्राममूच्छधनेच्या शसद्धाांतािी 
शनगशडत होते व नांतरचे सतकतक िड जाला आधारस्वर मानून बनलेले आहे. नवीन बारा स्वराांच्या सतकतकाची 
पुढची पायरी म्हणजे वेंकटमखीने (इ.स. १६२०) तयार केलेली ७२ मेळाांची योजना. नांतरचे राग वगीकरण 
याच योजनेवर आधारलेले आहे. सांगीतातील हे सवध पशरवतधन आधारस्वराच्या व दांडवीणाांच्या उदयामुळे 
घडून आले. 
 
िगीकरण 
 
तांतुवाद्याांचे वगीकरण करताना प्रथम काही गोष्टी लक्षात ठेवलया पाशहजेत. प्रस्तुत वगीकरणात बहुतांतुक व 
एकतांतुक असे वगध केले आहेत. ते करताना ताराांचे स्वरोतपादक कायध लक्षात घेतले आहे. बहुतांतुक वाद्यात 
प्रतयेक तार एकच शवशिष्ट नाद देते व तयामुळे सतकतकातील सवध स्वराांसाठी अनेक तारा बसवाव्या लागतात. 
सवध धनुवीणा या वगात मोडतात. एकतांतुक वाद्यात मात्र सतकतकातील सवध स्वर एकाच तारेवर वाजवता 
येतात. अिा वाद्यात अनेक तारा बसवलेलया असलया तरी तयाांचे एकतांतुकतव स्वराांच्या ष्ष्टीने अबाशधत 
राहते. सवध दांडवीणा एकतांतुक म्हणता येतील. शिवाय वाजवण्याची पद्धत लक्षात घेऊन वगध केले आहेत. हे 
वगीकरण भारतात आढळणाऱ्या वाद्याांच्या बाबतीत आहे. ते असे : 
 
१. अवमार्लजत 
२. बहुतांतुक 
 अ. धनुष्ट्याकार    
  (१) अवताशडत    
  (२) उट्टांशकत    
   (अ) तारा उभ्या असलेलया धनुवीणा 
   (ब) तारा आडव्या असलेलया धनुवीणा 
 ब. मांजूिाकार 
  (१) उट्टांशकत 
  (२) अवताशडत 
३. एकतांतुक 
 अ. अवताशडत 
 ब. उट्टांशकत 
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  (१) केवळ आधारस्वर व लयदिधक 
  (२) गीशतवादक 
   (अ) ग्रीवाहीन दांड 
    (अ१) पडदे नसलेली वीणा 
    (अ२) पडदे असलेली वीणा 
 (ब) ग्रीवायुक्त दांड 
 (ब१) पडदे नसलेली 
 (ब२) पडदे असलेली 
 क. गजाने वाजवली जाणारी 
  (१) सुलटी धरली जाणारी 
 (अ) पडदे नसलेली 
 (ब) पडदे असलेली 
  (२) उलटी धरली जाणारी 
 
१. अिमार्जजत तंतुिादे्य 
 
काही तांतुवादे्य तारेला उभी घासून वाजवली जातात. खरे म्हणजे अनेकदा या वाद्याांत तार नसते; 
शतच्याऐवजी एक प्रकारचा धागा असतो. तयामुळे वाद्याांतून शनघणारा आवाज ममधर असतो. वाजवण्याची 
पद्धतही साधी असते. 
 

अिी वादे्य िार प्राचीन काळापासून चालत आली आहेत. तयाांचे दोन नमुने भारतात आढळतात. 
तयाांपैकी एक म्हणजे उशडसामधील ‘बाघरा’ व दुसरे, राजस्थानातील ‘नर-हुांकार्लनओ’. या दोन्ही वाद्याांत 
एका मडक्याच्या तोंडावर चामडे लावलेले असते, व मडक्याच्या बुडापासून, चामड्ाच्या भोकातून एक 
धागा बाहेर काढलेला असतो. बाघरामध्ये हा धागा जनावराच्या बारीक तातीचा असतो तर नर-
हुांकार्लनओमध्ये मोरशपसाचा कणा धाग्याऐवजी वापरतात. मडके दोन पावलाांच्या मध्ये धरून, पाण्याने हकवा 
राळेने ओलया केलेलया बोटाांनी धागा ओढतात म्हणजे ममधर आवाज शनघतो. ही वादे्य बहुधा ितेातून पक्षी 
वगैरे हाकलण्यासाठी वापरतात. 
 
२. बहुतंतुक िीणा 
 
बहुतांतुक वीणाांमध्ये प्रतयेक स्वरासाठी स्वतांत्र तार असते. तयामुळे एक तर प्रतयेक तार सुरात लावणे 
शजशकरीचे होते आशण सुरात लावलयावर वाजवताना तया स्वरात जराही बदल करता येत नाही. दुसरे 
म्हणजे अिा तुटक स्वराांमुळे गमक, मींड वगैरे प्रकार काढता येत नाहीत. तयामुळे रागदारी सांगीताला ही 
वादे्य अपुरी पडतात. अवाचीन सांगीतातून तयाांचे उच्चाटन होण्याचे बहुधा हेच कारण असाव.े 
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बहुतांतुक वीणाांचे मुख्यतः दोन प्रकार आहेत : एक धनुष्ट्याकार व दुसरा मांजूिाकार. धनुष्ट्याकार 
वीणाही दोन प्रकारच्या होतया : (१) कमानीत तारा आडव्या बसवलेलया, म्हणजे पाशिमातय ‘हापध’ 
जातीच्या; व (२) कमानीत तारा उभ्या बसवलेलया. तयासाठी कमानीवर आडवा दाांडा बसवतात व तयाला 
तारा जोडतात. ्ा पाशिमातय ‘लायर’ (lyre) जातीच्या वीणा होत. मांजूिाकार वीणाांचेही वाजवण्याच्या 
पद्धतीवरून दोन गट पडतात : (१) तार छेडून वाजवलया जाणाऱ्या; म्हणजे पाशिमातय सालटरी 
(psaltery) जातीच्या; व (२) तारेवर प्रहार करून वाजवलया जाणाऱ्या; म्हणजे पाशिमातय डव्लसमर 
(dulcimer) जातीच्या. 
 

अ. धनुवीणा : काही धनुवीणा तार छेडून वाजवतात तर काही तारेवर प्रहार करून वाजवतात. 
 

(१) तारेवर प्रहार करून वाजवलया जाणाऱ्या धनुवीणेचे उदाहरण म्हणजे तशमळनाडू व 
केरळातील शवल्लडी वाद्यम् होय. वास्तशवक याला एकच तार असते. परांतु आकाराने ते कमानदार असते. 
शिवाय याचा उपयोग गीती वाजवण्यासाठी होत नसलयामुळे, तयाचे वगीकरण आकारावरूनच करणे योग्य 
होईल. िार तर तयाला एकतारी धनुवीणा म्हणाव ेलागेल. तसेच या वाद्याचे मूळ, इतर धनुवीणाांप्रमाणेच, 
धनुष्ट्याांत असलयामुळे, तयाचे खरे स्थान धनुवीणाांबरोबरच आहे. 

 
या वाद्यातील शवल्ल,ू म्हणजे धनुष्ट्य हकवा कमान, सुमारे अडीच मीटर लाांब असते व शतच्या दोन्ही 

टोकाांना जाड दोरा हकवा चामड्ाचा धागा बाांधलेला असतो. कमानीवर झुणझुणणारी घुांगरेही बाांधतात. 
दोन काड्ाांनी दोरीवर आघात करतात. या काड्ाांना शवल्लडी कोल हकवा वीसुकोल म्हणतात. आवाज 
घुमवण्यासाठी कधीकधी कमान एका मडक्यावर ठेवनू वाद्य वाजवतात. दुसरा एक वादक याच मडक्यावर 
ताडाच्या िां ट्याने ठोकून ताल धरतो. दोन गायक हातात उडुक्कई, झाांजा, कट्टई (म्हणजे लाांब लाकडी 
शचपळ्या) वगैरे वाद्य वाजवीत लोकगीत गातात. ्ा लोकगीताला ‘शवल्लुपाट टु’, म्हणजे धनुष्ट्याचे गाणे, 
म्हणतात. हे लोकगीत पोवाडा हकवा भजन असते. (आकृती ७·३). 

 
(२) तार छेडून वाजवलया जाणाऱ्या धनुवीणाांनी प्राचीन सांगीतावर सुमारे चार हजार विे प्रभतुव 

गाजवले. इसवीपूवध तीन हजार विांपासून इसवी अकराव्या ितकापयंत तयाांना सांगीतात प्रमुख स्थान होते. 
याांनाच ‘वीणा’ म्हणत असत. 

 
(अ) उभ्या ताराांच्या व आडव्या ताराांच्या, अिा दोन प्रकाराांपैकी उभ्या ताराांच्या धनुवीणा भारतात 

होतया असे म्हणण्यास पुरावा शमळत नाही. शिलप-शचते्र वगैरे सवध पुरावा आडव्या ताराांच्या धनुवीणा 
दाखवतो. तथाशप हसधु सांस्कृतीतील एका आलेखाांत असा एक वाद्याकार आढळतो की जो उभ्या ताराांच्या 
धनुवीणेसारखा वाटतो. 

 
(ब) आडव्या ताराांच्या धनुवीणागीशतवादे्य होतया. परांतु उशडसातील सांथाळ लोकाांचे बुआांग वाद्य 

मात्र िक्त सूर व लय धरण्यापुरते आहे. हे वाद्य िार प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. तयाचा 
उपयोग मुख्यतः सामुदाशयक नृतयात होतो. या वाद्यात वळूेच्या मोठ्या नळीत दोन्ही बाजूांना दोन लवचीक 
कामट्या घालतात व तया कामट्या वाकवनू तयाांच्या समोरासमोर आलेलया टोकाांना तागाची दोरी बाांधतात. 
आवाज घुमवण्यासाठी नळीच्या खाली एक लाांबट टोपली बाांधतात. वादक एका हातात वाद्याची नळी 
धरतो व दुसऱ्या हाताने दोरी ताणतो व सोडतो, म्हणजे टणतकार शनघतो (आकृती ७·४). 
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प्राचीन सांगीतात प्रचशलत असलेलया धनुवीणाांबद्दल िारसा तपिील शमळत नाही. तयामुळे 
तयाांच्यातील भेद स्पष्ट होत नाहीत. मोहेंजोदडो व हडतकपा ्ा शठकाणी हसधु सांस्कृतीतील धनुवीणाांच्या ज्या 
प्रशतमा सापडलया आहेत तयाांत धनुष्ट्याचा आकार शनशित शदसतो. ताराांची सांख्या तीन हकवा चार आढळते. 
घोिक हकवा खुांट्या आढळत नाहीत (आकृती ७·५). 

 
वैशदक काळात वाण, ककध री, काांड, अपघाशटल, गोधा, वगैरे वगेवगेळे वीणाांचे प्रकार होते. पण 

तयाांचे आकार, बनावट वगैरे तपिील शमळत नाही. ककध री वीणेला घोिक म्हणून ककध री िळ जोडत 
असावते व गोधा वीणेत गोधेचे, म्हणजे घोरपडीचे, कातडे वापरत असावते. 

 
वैशदक काळात यज्ञयागाप्रमाणेच सामाशजक उतसवात व शववाहादी समारांभात वीणावादनाला मान 

होता. पुरुिमेध यज्ञात इतर वादकाांबरोबर वीणावादकाला बळी देत असण्याची िक्यता आहे. यज्ञाच्या वळेी 
वीणेच्या साथीवर उद गातयाच्या शस्त्रया गात असत. 

 
ततकालीन वीणाांमध्ये वाणाला सवांत मोठा मान होता. तयाला ‘महावीणा’ ही म्हणत असत. वदे, 

आरण्यके व सूत्र साशहतयात या वाद्याचे उल्लेख सापडतात. बोधायन, सूत्रानुसार, वाण औदुांबराच्या 
लाकडापासून बनवत असत. तयाच्या बुडाला बलैाचे कातडे केसासह मढवलेले असे. तयाच्या कमानीला 
दहा भोके असत व तयाांपैकी प्रतयेक भोकात मुांज गवताच्या दहा तारा बाांधलेलया असत. एकां दर १०० 
ताराांपैकी ३३ तारा अध्वयुध, दुसऱ्या ३३ तारा उद गाता, शतसऱ्या ३३ तारा होतया, व एक तार गृहपती, म्हणजे 
यजमान, बाांधत असत. वाण वळूेच्या काांड्ाने वाजवत असत. काांड्ाने ताराांवर प्रहार करून वाजवण्याची 
शक्रया होत असेल तर हे वाद्य ‘अवताशडत धनुवीणाां’च्या गटात घालाव ेलागेल. 

 
काही शवद्वानाांच्या मते आज काशश्मरात आढळणारे ‘सांतूर’ वाद्य वाणाचे वांिज आहे. कलपसूत्रात जो 

िततांत्री वीणेचा उल्लखे आहे तो वाणाला अनुलक्षून असावा असे ते सुचवतात. कातयायनाने वाणाला िांभर 
तारा असत असेच म्हटले आहे. ‘सांतूर’ िब्द ‘िततांत्री’ िब्दाचा अपभ्रांि असू िकतो. शिवाय वाणाप्रमाणे 
सांतूरही काड्ाांनी वाजवले जाते. परांतु शवद्वानाांचे हे मत शववाद्य आहे. पूवीच्या काळी मांजूिाकार वीणा 
होतया असे म्हणायला शिलप-शचत्राांतून पुरावा शमळत नाही. दुसरे म्हणजे, वाणाच्या वणधनावरून ते 
मांजूिाकार वाद्य शदसत नाही. सांतूर मात्र मांजूिाकार वाद्य आहे. कलकत्ता व शत्रवेंद्रम येथील 
वस्तुसांग्रहालयात कातयायनी वीणाांचे नमुने ठेवलेले आहेत; तयाांचे सांतूरिी साम्य नाही. 

 
भारहूतच्या शिलपाांत पाच ताराांच्या धनुवीणा आहेत. पण सात ताराांच्या वीणाांचा प्रचार अशधक होता. 

जातक कथाांमध्ये सात ताराांच्या वीणेचा उल्लखे येतो. गुशपशतल जातकात सतकततांत्री वीणा वाजवण्यात 
शनष्ट्णात असलेलया बोशधसत्त्व गुशपशतलाची कथा आहे. या कथेत शिष्ट्याकडून पराभव होण्याच्या भीतीने 
पळालेलया गुशपशतलाला इांद्र वर देतो की, ‘गुरु-शिष्ट्य जुगलबांदीच्या वळेी, वीणा वाजवता वाजवता तू एक 
तार तोड व सहाच तारा वाजवत राहा. तरी तुझ्या सांगीतात काही न्यून येणार नाही. तुझा शिष्ट्य मुशसलसुद्धा 
एक तार तोडील; पण मग तयाचे सांगीत उणे पडेल. अिा रीतीने मुशसलाचा पराभव होईल. तयाचा पराभव 
पाहून तू आपलया वीणेची दुसरी तार तोड, व पाच तारा वाजवत राहा. अिा रीतीने तू एकामागून एक 
सातही तारा तोड, तरी तुटलेलया ताराांच्या उभय टोकाांतून तुझे सांगीत जसेच्या तसे वाजत राहील व तयाने 
कािीचा पशरसर बारा योजनाांपयंत शननाशदत होईल.’ या कथेवरून शदसते की सतकततांत्री वीणा धनुवीणा 
जातीची होती; दांडवीणेच्या जातीची नव्हे. 
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सतकततांत्री धनुवीणेचे अनेक प्रकार होते असे शनदान तयाांच्या नावाांवरून तरी म्हणता येते. 
‘पशरवाशदनी’ एका धनुवीणेचे नाव होते. ‘शचत्रा’ वीणेचा उल्लेख रामायण-महाभारतात आहे. भरताच्या काळी 
शचत्रा व शवपांची ्ा दोन वीणा प्रमुख वाद्याांत गणलया जात होतया. शचते्रशवियी अशधक तपिील शमळत नाही; 
पण ती बोटाांनी वाजवत असत एवढी माशहती शमळते. सतकतताराांच्या वीणाांची शिलपे भारहूत व अमरावती येथे 
आहेत. सम्राट समुद्रगुतकत (इ.स. ३३०-३७०) सतकततांत्री धनुवीणा वाजवत आहे असे एक प्राचीन सोन्याचे 
नाणे सापडले आहे. सतकततांत्री वीणेतील तारा प्राचीन स्वरग्रामाांतील सात स्वराांत लावत असावते हे उघड 
आहे (आकृती ७·६). 

 
रामायणात व नाट्यिास्त्रात उल्लेशखलेली शवपांची वीणा नऊ ताराांची होती व ती कोणाने वाजवली 

जात होती. या वीणेच्या शचत्र-शिलपाांवरून शदसते की कोण म्हणजे एक लाकडाचा खुांट होता. या वीणेच्या 
सात तारा प्राचीन िुद्ध सतकतकानुसार व उरलेलया दोन आांतर् गाांधार व काकली शनिाद श्रुतीत लावलया जात 
असाव्या. 

 
नारदाची वीणा २१ ताराांची होती व शतच्या तारा तीन सतकतकाांत लावलया जात होतया. शतला 

‘मत्तकोशकला’ हकवा ‘महती’ अिी नाव ेहोती. 
 
या महत्त्वाच्या वीणाांखेरीज आणखी अनेक वीणाांची नाव े ग्रांथाांतून येतात. तयाांचा तपिील शमळत 

नसलयामुळे िक्त सामान्य स्वरूप साांगता येईल. दशक्षणेत ‘याळ’ वीणा होतया. तयाांचे उल्लेख प्राचीन तशमळ 
साशहतयात येतात. इतर धनुवीणाांपेक्षा याळ शकतपत वगेळ्या होतया हे साांगणे कठीण आहे. काही शवद्वानाांच्या 
मते ‘याळ’ िब्द सांस्कृतातील ‘ज्या’ (धनुष्ट्याची दोरी) िब्दापासून बनला आहे. माशणक्क वाचकराच्या 
(इसवी शतसरे ते नवव ेितक) ‘शतरूतकपल्लीयेळुच्ची’ ग्रांथातील एका श्लोकात म्हटले आहे की, ‘वीणावादक 
एका बाजूला व याळवादक दुसऱ्या बाजूला बसत असत.’ या शवधानावरून काही पांशडताांचा तकध  आहे की 
इतर धनुवीणाांहून याळ वगेळी होती. 

 
आकार, लाांबी-रुां दी, ताराांची सांख्या, वगैरे तपशिलात शकतीही भेद असला तरी प्राचीन वीणाांची 

बनावट एकां दरीत एकाच सामान्य तांत्रावर आधारलेली होती. घोिक म्हणून एक पोकळ बूड, कमानीचा 
दाांडा व तारा हे या वीणाांचे तीन प्रमुख घटक होते. बुडाला अांभण हकवा द्रोणी व तशमळमध्ये पत्तर म्हणत 
असत. हे बरेच जड असे व तयाचा आकार लाांबट असे. तयाची पोकळी वरून चामडे मढवनू पूणधपणे हकवा 
अांितः बांद केलेली असे. या द्रोणीतून कमानीचा दाांडा वर येई व तयाच्या वरच्या टोकाला मुरड घातलेली 
असे. याळच्या कमानीला कोटू म्हणत असत. वरच्या टोकाच्या मुरडीला सांस्कृतात शिर म्हणत असत. 
द्रोणीच्या बुडापासून व चामड्ाच्या भोकातून तारा काढून तया कमानीला बाांधलेलया असत. ्ा तारा मुांज 
गवताच्या हकवा जनावराांच्या तातीच्या असत. या ताराांना तशमळमध्ये नरम्पू, म्हणजे तात, म्हणत असत 
यावरून तया किाच्या बनवत असत हे स्पष्ट होते. कमानीवर तारा आवळण्यासाठी खुांट्या नव्हतया; 
कमानीच्या दाांड्ालाच तारा बाांधलेलया असत. कोणतयाही उपलब्ध शचत्र-शिलपाांत कमानीवर खुांटी 
दाखवलेली नाही. 

 
या जातीचे एकच वाद्य सध्या देिात आढळते. ते म्हणजे आांध्रातील राजगोंडाांचे गोशगया बाण. तयाचे 

बूड पोखरलेलया लाकडाचे असते व तयावर चामडे मढवलेले असते. बुडातून बसवलेलया कमानीवर पाच 
तारा असतात. एरांडीच्या खुांटीने तारा वाजवतात. 
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ब. मांजूिाकार वीणा : काही वीणा पेटीसारख्या आकाराच्या असतात. तार छेडून वाजवलया 
जाणाऱ्या व तारेवर आघात करून वाजवलया जाणाऱ्या, असे दोन गट या मांजूिाकार वीणाांत आहेत. अिा 
वीणा भारतात क्वशचतच शदसतात. 

 
कशल्लनाथाने (१५ व ेितक) ‘सांगीत रतनाकर’ ग्रांथावर जी ‘कलाशनधी’ नावाची टीका शलशहली आहे 

तीत म्हटले आहे की, स्वरमांडलाला लोक ‘मत्तकोशकल’ म्हणत असत. ते स्वरमांडल हकवा ‘मत्तकोशकल’ 
मांजूिाकार होते हकवा नाही ते आज शनशित साांगता येत नाही. एवढे मात्र खरे की त तया काळी एक 
महत्त्वाचे वाद्य होते व तयाने शवपांची प्रभतृी वीणाांना माग टाकले होते. 

 
अवाचीन काळातील स्वरमांडल मांजूिाकार आहे. ते असमान बाजूांच्या चवकोनी आकाराचे असते. 

तयाची पेटी सुमारे ५० सेंटीमीटर लाांब, ३५ सेंटीमीटर रुां द व ३ सेंटीमीटर उांच असते. शतचा उपयोग आवाज 
घुमवण्यासाठी होतो. वरच्या सपाटीवर दोन समोरासमोर बाजूांना मेरू असतात वतयाांच्यावर ४० तारा 
ताणलेलया असतात. प्रतयेक तार मेरूच्या मागे एका खुांटीला बाांधलेली असते. तार सुरात लावण्यासाठी ही 
खुांटी शपळतात. जो राग वाजवायचा असेल तयाच्या स्वरात तारा लावतात व बोटाला शमजराब, म्हणजे 
तारेची शत्रकोणी नखी, लावनू तारा छेडतात. स्वरमांडलावर रागदारी वाजवणारे वादक क्वशचतच शदसतात. 
मात्र अनेक गायक गाताना माांडीवर ठेवलेले स्वरमांडल मधूनमधून छेडताना शदसतात. उत्तम प्रतीची 
स्वरमांडले जमधनीतून मागवतात, पण आपलया देिातही आता चाांगली स्वरमांडले तयार होऊ लागली आहेत 
(आकृती ७·७). 

 
पशिम आशियातून आलेले कानून हे वाद्य स्वरमांडलासारखेच असते. मात्र तयातील ताराांची रचना 

जरा वगेळी असते. तयात एकूण ७८ तारा असतात व तया तीन ताराांचा एक अिा २६ गटाांत बसवलेलया 
असतात. वाजवण्यासाठी बोटावर शमजराब चढवतात. ‘अरबी भािेतील सुरस व चमतकाशरक गोष्टी’ या 
ग्रांथात ‘बक्कर व िम्स-अल-्नहर’च्या गोष्टीत कानूनचा उल्लेख आहे. ग्रीक भािेत तयाला ‘शकतार’ नाव आहे. 

 
मांजूिाकार वीणाांपकैी प्रहार करून वाजवली जाणाऱ्या वीणेच्या जातीचे सांतूर हे एकच वाद्य 

भारतात आहे. ते काशश्मरात आढळते. तयाचा सांबांध प्राचीन िततांत्री वीणेिी जोडतात; पण तयाला सबळ 
पुरावा नाही. ‘सांतूर’ हकवा ‘सांतीर’ हा िब्द अमेशनयन भािेतून आला आहे असे म्हणतात. तसेच ्ा वाद्याचा 
प्रचार काश्मीरला लागून असलेलया आशियाई देिाांत आहे. तेव्हा हे वाद्य मध्य आशियातून आले असण्याची 
िक्यता आहे. काशश्मरी सांतूर सुमारे ६० सेंटीमीटर लाांब व ३० सेंटीमीटर रुां द असतो. तयावर एकूण ६० 
तारा असतात. प्रतयेक घोडीवर चार तारा, अिा रीतीने एका बाजूला १५व दुसऱ्या बाजूला १५ अिा 
घोड्ाांच्या जोड्ाांवर तया ताणलेलया असतात. प्रतयेक तार घोडीच्या मागे खुांटीला बाांधलेली असते. तार 
सुरात लावण्यासाठी खुांटी शपळतात. ताराांवर आघात करण्यासाठी दोन आकडेदार काड्ा वापरतात 
(आकृती ७·८). 
 
 
३. एकतंतुक िीणा 
 
ज्या वाद्यात एकाच तारेवर गीती वाजवता येते अिी सवध तांतुवादे्य एकतांतुक वादे्य म्हणता येतील. वाद्यात 
एकच तार असली पाशहजे असे नाही. तारा अनेक असू िकतील. पण सतकतकातील सूर एका तारेवर 
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वाजवता येतात; प्रतयेक स्वरासाठी वगेळी तार असत नाही; हे एकतांतुक वीणेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. 
तारेच्या लाांबीवर वगेवगेळ्या शठकाणी बोटे हकवा अन्य वस्तू दाबून हकवा अन्य तऱ्हेने तारेची लाांबी हकवा 
ताण कमी-जास्त करून वगेवगेळे स्वर वाजवतात. 
 

एकाच तारेवर अनेक स्वर वाजवण्याचा सगळ्यात मोठा िायदा म्हणजे नादसाततय. कोणतयाही 
दोन स्वराांचे नाद तुटत नाहीत, म्हणजे तयाांच्या दरम्यान नादहीन अांतर पडत नाही. बहुतांतुकवाद्याांमध्ये 
मात्र एक एक स्वर तुटक उमटतो. एकतांतुक वाद्याांत नादसाततयामुळे गमक, मींड, वगैरे प्रकार काढता 
येतात. शिवाय तया तारेचा खुलया अवस्थेतील नाद आधारस्वराचे कायध करतो आशण गीतीच्या 
स्वरशवलासाला पाठबळ देतो. 

 
पशहले एकतांतुक वाद्य शगनटाांगसारखे असाव.े पुढे बोटाने छेडणे, दुसऱ्या वस्तूने तारेवर प्रहार 

करणे हकवा गजाने तारेवर आडव े घासणे, वगैरे वाजवण्याच्या वगेवगेळ्या प्रकाराांनुसार, वगेवगेळ्या 
प्रकारची वादे्य अव्स्ततवात आली असावीत. तयातही गजाची कलपना नांतरची असावी. तसेच स्वरस्थाने 
दाखवण्यासाठी पडदे, म्हणजे स्वरबांध, नांतर आले असावते. 

 
शिकारीचे धनुष्ट्य व वळूेच्या काांड्ावर सोललेली साल वाजवणे ही जिी तांतुवाद्याांची उगमस्थाने 

म्हणता येतील तसेच प्राचीन भशूमवीणेतही तयाांचे मूळ िोधता येईल. भारतात पूवी भशूमवीणा असलयाचा 
उल्लेख हकवा आलेख सापडत नाही. ते मध्य आशिकेतील वाद्य आहे. लहान जनावरे पकडण्यासाठी 
जशमनीवर जो शटचकी-िासा माांडतात तो भशूमवीणेसारखा असतो. जशमनीत एक खड्ा करून तयावर 
साल झाकतात. खड्ाच्या एका बाजूला एक लवचीक काडी उभी करून शतच्या वरच्या टोकाला दोरी 
बाांधतात. ही दोरी खड्ड्ड्ाच्या दुसऱ्या बाजूला सालीिी ताणून बाांधतात. ही दोरी हाताने छेडली हकवा 
शतच्यावर आघात केला म्हणजे शतच्यावरील ताण वाढून टणतकार शनघतो. भारतातील आनांदलहरी अथात 
गोपीयांत्रासारख्या वाद्याचे मळू या भशूमवीणेत असावे, असे साख्सचे मत आहे. जशमनीतील खड्डा सोडून तीच 
युक्ती बाहेर केली की वाद्य तयार होते. याचे उदाहरण म्हणून, साख्सने अन्नामी लोकाांच्या ‘कै-दान-बाओ’ 
वाद्याचे वणधन केले आहे. ‘हे वाद्य शस्त्रया व आांधळे वाजवतात. ते इतके अवजड असते की तयाला वाजवत 
नेता येत नाही. तयात जशमनीच्या खड्ड्ड्ाऐवजी एक भली मोठी लाकडी पेटी वापरतात. पेटीवर एका 
बाजूला एक लवचीक काडी उभी करतात व शतच्या वरच्या टोकापासून पेटीच्या दुसऱ्या बाजूला दोरी 
ताणनू बाांधतात. दोरी ओढली की शतला ताण बसतो व तयाबरोबर काडी जरा वाकते व दोरी सोडताच 
काडी पूवधवत होते व आवाज शनघतो. वगेवगेळ्या शठकाणी दोरी ओढून काही मांद्र सूर वाजवता येतात.’ 
याच्या पुढली अवस्था म्हणजे वाद्य नेता-आणता येईल इतके हलके करणे. तयासाठी आवाजाची पेटी 
वादक स्वतः वाहून नेऊ िकेल इतकी लहान केली पाशहजे. गोपीयांत्रात ती अिी लहान केली गेली आहे. 
यावरूनच पढेु तुणतुणे, बाशगलु, पे्रमताल, वगैरे वादे्य अव्स्ततवात आली असावीत. ही वादे्य चमध वादे्य आहेत 
असे काही शवद्वानाांचे मत आहे; पण प्रस्तुत लेखकाच्या मते ही सवध तांतु वादे्य आहेत. 

 
साांगीशतक कायाच्या ष्ष्टीने, तांतु वाद्याांचे तीन गट पडतात : १ तालवादक, २ गीशतवादक व ३ 

साांयोशगक. काही वाद्याांचा आवाज इतका तुटक असतो व तयाांतून शनमाण होणारे स्वर इतके थोडे असतात 
की तयाांच्यावर गीत वाजवता येत नाही; तार छेडून हकवा आघात करून िक्त लयीचे ठोके देता येतात; 
अिी तांतु वादे्य तालवादक गटात जमा होतात. शगनटाांग, गोपीयांत्र, पे्रमताल, गेट्टुवाद्यम्, वगैरे वादे्य या 
गटात मोडतात. काही वादे्य रागदारी वाजव ूिकतात; तयाांच्यावर आधारस्वर जरी वाजत असला व ताल 
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जरी धरता येत असला तरी रागदारी वाजवणे हेच तयाांचे मुख्य कायध असते. ही वादे्य गीशतवादक गटात 
समाशवष्ट होतात. वीणा, सतार, शदलरुबा, वगैरे वादे्य या गटात येतील. साांयोशगक वादे्य िक्त एकसूर 
धरतात व तो आधारस्वर असतो. हा आधारस्वर सबांध गीशतवादनाचा पाया असलयामुळे व तयातून शनमाण 
होणारे आांतनाद गीशतवादनािी योग करीत असलयामुळे या वाद्याांना साांयोशगक वादे्य म्हटले आहे. तुणतुणे, 
एकतारी, तांबोरा,वगैरे वादे्य या गटात पडतात. एकच वाद्य दोन हकवा शतन्ही काये करू िकते. पण तयाांचे 
मुख्य कायध लक्षात घेऊन हे गट पाडले आहेत. 

 
वाजवण्याच्या पद्धतीनुसार एकतांतुक वाद्याांचे तीन प्रकार होतात : (अ) अवताशडत, म्हणजे तारेवर 

दुसऱ्या वस्तूने प्रहार करून वाजवली जाणारी, (ब) उट्टांशकत, म्हणजे तार बोटाने छेडून वाजवली जाणारी, 
आशण (क) घर्लित, म्हणजे गजाने तारेवर आडव ेघासून वाजवली जाणारी. 

 
(अ) अवताशडत एकतांतुक वीणा : प्रहार करून वाजवले जाणारे, भारतातील सवांत जुने वाद्य 

म्हणजे आसामातील शगनटाांग, उशडसा व आांध्र प्रदेिातही असे वाद्य आहे; आांध्रात तयाला रोंजागोंटम् 
म्हणतात. हे वाद्य पूणधपणे, म्हणजे तारेसकट, वळूेचे बनवलेले असते. 

 
यापेक्षा जरा सुधारलेले वाद्य म्हणजे दशक्षणेतील गेट्टवुाद्यम्. तयाची एकां दर लाांबी सुमारे ८० 

सेंटीमीटर व उांची २५ सेंटीमीटर असते. हे लाकडाचे बनवतात. तयाचे बड पोखरलेलया लाकडाचे असते, व 
तयावर लाकडी तबकडी बसवलेली असते. बुडाला जोडून दाांडा असतो. दाांड्ाच्या दुसऱ्या टोकाला 
खालच्या बाजूस दुसरा लाकडी गोलक, घोिक म्हणून, जोडलेला असतो. पण हा दुसरा घोिक बुडाच्या 
घोिकापेक्षा लहान असतो. तबकडीच्या सपाटीवर मधोमध एक रुां द घोडी बसवतात व बुडाच्या मागच्या 
टोकाला बाांधलेलया चार तारा घोडीवरून पुढे दाांड्ावरील मेरूवरून खुांट्याांना बाांधतात. ताराांची एक 
जोडी िड जात व दुसरी पांचमात शमळवतात. एकां दरीत या वाद्याची आकृती दोन भोपळ्याांच्या सतारीसारखी 
शदसते. वादक वाद्य समोर जशमनीवर ठेवतो व वळूेच्या बारीक काड्ाांनी ताराांवर आघात करून ताल 
धरतो. काही तुटक स्वराांची गीतीही वाजवता येते (आकृती ७·९). 

 
(ब) उट्टांशकत एकतांतुक वीणा : तार छेडून वाजवलया जाणाऱ्या एकतांतुक वीणाांपकैी काही िक्त 

आधारस्वर व लय वाजवतात तर काही रागदारी वाजव ूिकतात. 
 
(१) दशक्षणेतील टुनशटना, महाराष्ट्रातील तुणतुणे व गुजराथेतील बाशगलू ही िक्त आधारस्वर व 

लय वाजवणाऱ्या एकतांत्रीचे लोकवाद्यातील नमुने आहेत. सुमारे १५–२० सेंटीमीटर उांच व १० सेंटीमीटर 
व्यास असलेलया एका लाकडी पायलीला खालच्या तोंडावर चामडे बसवतात. पायलीच्या बाहेरच्या 
बाजूला एक वळेचा दाांडा शतरक्या आसात उभा बाांधतात व तयाच्या वरच्या टोकावर खुांटी बसवतात. 
चामड्ाला मधोमध भोक पाडून तयात एक तार बाहेरच्या अांगाला गाठ मारून अडकवतात व तार 
पायलीच्या आतून उभी तया दाांड्ावरील खुांटीला गुांडाळतात. तार सुरात लावण्यासाठी खुांटी शपळतात. 
तुणतुणे एका हातात धरतात व तयाच हाताच्या बोटाने तार छेडतात; हकवा डाव्या हातात धरू उजव्या 
हातातील काडीने छेडतात (आकृती ७·१०). 

 
पूवध भारतातील गोपीयांत्र हकवा आनांदलहरी हे तुणतुण्याचेच भावांड आहे. भटक्या ‘बाऊल’ 

गायकाांजवळ ते असते. तुणतुण्याप्रमाणेच यालाही पायली असते; पण वर दाांडा वगेळ्या तऱ्हेने बसवतात. 
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वळूेचे काांडे काही अांतर सोडून उभे शचरतात, व तया शचमट्याची दोन टोके पायलीच्या दोन बाजूांना 
बाहेरच्या अांगाने शखळ्याने ठोकतात. काांड्ाच्या सलग टोकावर खुांटी बसवतात. पायलीच्या चामड्ाला 
मधोमध भोक पाडून अडकवलेली तार पायलीतून शचमट्याच्या मधोमध उभी नेऊन खुांटीवर गुांडाळतात. 
वाद्य शचमट्यावर एका हाताने धरतात व तार छेडताना शचमट्यावरील पकड आवळतात व सोडतात. 
तयामुळे तारेवरील ताण कमी-अशधक होऊन वगेवगेळे आवाज शनघतात (आकृती ७·११). 

 
एकतारी हे वाद्य देिभर आढळते. भजनी लोकाांजवळ व भटक्या गायकाांजवळ ते असते. तयाची 

लाांबी सुमारे १००–११० सेंटीमीटर असते. कनाटकात एकतारीला ‘एकनाद’ म्हणतात. एकतारीच्या 
बुडाला घोिक म्हणनू बहुधा चपटा भोपळा वापरतात. तयाच्या शनरुां द बाजूला आरपार भोक पाडून तयात 
वळेचा दाांडा बसवतात. दाांड्ाचे एक टोक खालच्या भोकातून थोडेसे बाहेर येते तेथे तार बाांधतात, व ती 
भोपळ्याच्या तबकडीवरील घोडीवरून पढेु दाांड्ाच्या दुसऱ्या टोकाला खुांटीला गुांडाळतात. तबकडी 
चामड्ाची असते. खुांटीच्या बाजूला तार उचलून धरण्यास मेरू नसतो. दाांडा एका हातात धरून तयाच 
हाताच्या तजधनीने तार छेडतात (आकृती ७·१२). 

 
गुजराथेतील ‘रामसागर’ एकतारीसारखेच पण दुतकपट लाांब वाद्य आहे. शिवाय तयात दोन तारा 

असतात व तया िड ज-पांचमात लावतात. काही शठकाणी यालाही एकतारीच म्हणतात. अनेक दोतारी 
वाद्याांना ‘एकतारी’ नाव असलयाची अनेक उदाहरणे आढळतात. 

 
आांध्र, कनाटक व महाराष्ट्र भागात आढळणारी तांबूरी हे वाद्य एकतारीपेक्षा बरेच पुढारलेले आहे. 

कनाटकात शतला ‘शचक्क वीणा’, म्हणजे शचमुकली वीणा, म्हणतात. राजस्थानातील ‘चव-तार’ वाद्य 
तांबूरीसारखेच असते. तांबूरी सबांध लाकडाची बनवतात. शतचे बूड भोपळ्याप्रमाणे पोखरलेले पण बरेच 
उथळ असते. वर तबकडी म्हणून पातळ लाकडी पत्रा बसवतात. बुडाच्या एका बाजूला उतार असून तयाला 
पोखरलेलया लाकडाचा आखूड दाांडा जोडतात. दाांड्ाची पोकळी वरून लाकडी पातळ पट्टी बसवनू बांद 
करतात. अिा रीतीने वाद्याची सबांध पोकळी तबकडीपासून दाांड्ाच्या टोकापयंत बांद असते. दशक्षणेतील 
तांबूरीचा दाांडा टोकाला मुरडलेला असतो व तेथे जनावराच्या तोंडाची आकृती बसवलेली असते. बुडाच्या 
मागच्या अांगाला, तबकडीजवळ, एक लाकडी पट्टी बसवतात. शतच्यावर चार तारा बाांधतात व तया 
तबकडीवरील घोडीवरून दाांड्ाच्या टोकाला, मेरूवरून खुांट्याांवर गुांडाळतात. खुांट्या मेरूच्या मागे 
दाांड्ाच्या समोरच्या बाजूला दोन व एक एक डाव्या-उजव्या अांगाला असतात. तारा मांद्र पांचम, िड ज, 
िड ज, मांद्र िड ज अिा सुराांत लावतात. तांबूरी भटक्या गायकाांजवळ व भजनी लोकाांजवळ असते. 
महाराष्ट्रात वारकऱ्याांचे ते लाडके वाद्य आहे (आकृती ७·१३). 

 
िास्त्रीय सांगीतात वापरला जाणारा तांबोरा तांबूरीचीच अशधक पशरष्ट्कृत आवृत्ती आहे. तयाची बाांधणी 

तांबोरीसारखीच असते; िक्त आकार मोठा असतो. उत्तरेतील तांबोऱ्याचे बूड भोपळ्याचे असते, तर 
दशक्षणेतील तांबोऱ्याचे बूड तांबूरीप्रमाणे लाकडाचेच असते. तांबोऱ्याचे भोपळे महाराष्ट्रात पांढरपूर भागात 
उत्तम प्रतीचे होतात. शिवाय झाांजीबार बेटातून आयात केले जातात. उत्तम तांबोरे महाराष्ट्रात शमरज येथे 
बनवले जातात; सबांध देिभर शमरजी तांबोरे प्रशसद्ध आहेत. दशक्षणी तांबोऱ्याचे कुडम्, म्हणजे बूड, व मान 
लाकडाच्या एकाच ओांडक्यापासून बनवतात, तर उत्तरेतील तांबोऱ्याच्या बुडाला भोपळा असलयामुळे 
मानेसाठी वगेळे लाकूड वापरतात. भोपळ्याला मानेसाठी लाकडी पत्रा जोडतात व तयालाच पुढे पोखरून 
पोकळ बनवलेला दाांडा जोडतात. वरच्या अांगाला भोपळ्यावर मध्ये िुगीर व बाजूांना हकशचत उतार 
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असलेली तबकडी जोडतात; तीही लाकडी पत्र्याची असते. शतच्यापुढे मानेचा भाग व सबांध दाांडा लाकडी 
िळी बसवनू बांद केलेला असतो. भोपळ्याचा घेर सुमारे ७० ते ९० सेंटीमीटर व दाांड्ाची लाांबी १०५ ते 
१२० सेंटीमीटर असते (आकृती ७·१४). 

 
तांबोऱ्यावर तारा बसवण्यासाठी भोपळ्याच्या मागच्या बाजूला तबकडीजवळ लाकडाची एक 

शत्रकोणी पट्टी व शतच्यावर दुसरी लहानिी सपाट पट्टी बसवलेली असते. या पट्टीला लां गोट 
म्हणतात.तबकडीवर मधोमध बसक्या चवरांगासारखी घोडी बसवतात. व दाांड्ावर, टोकाच्या सुमारे २०–
२५ सेंटीमीटर आधी, दोन समाांतर मेरू बसवतात. दोन मेरूां त सुमारे ३ सेंटीमीटर अांतर असते. मेरूां च्या वर 
दाांड्ाला खुांट्या असतात. पैकी दोन खुांट्या एकीमागे दुसरी अिा रीतीने दाांड्ाच्या वरच्या अांगाला, एक 
उजव्या बाजूला व एक डाव्या बाजूला बसवतात. आवाजाला घुमारा यावा म्हणनू तबकडीवर, घोडीच्या 
खाली, एक लहानसे शछद्र असते. तारा प्रथम लां गोटीला समान अांतरावर चार बारीक शछदे्र पाडून तयाांत 
अडकवतात. नांतर तया घोडीवर चढवण्यापूवी प्रतयेकीला एका मण्यात ओवतात व तो मणी लां गोट व घोडी 
याांच्या दरम्यान ठेवनू तारा पुढे घोडीवरून, दुसऱ्या मेरूच्या पातळ पट्टीत केलेलया चार बारीक शछद्राांतून 
काढून खुांट्याांना गुांडाळतात. मधलया दोन तारा समोरच्या दोन खुांट्याांना व बाजूच्या तारा बाजूच्या खुांट्याांना 
गुांडाळतात. चार ताराांपकैी पशहलया तीन पोलादी व चवथी शपतळी असते व तया अनुक्रमे मांद्र पांचम, िड ज, 
िड ज, मांद्र िड ज स्वराांत लावतात. पशहली तार पांचमाखेरीज मध्यम व शनिादातही लावतात. 

 
तांबोऱ्याच्या आवाजाची प्रत मुख्यतः घोडीवर ठरते. काटकोन चवकोनी आकाराची ही घोडी सुमारे 

६ सेंटीमीटर लाांब, ३ सेंटीमीटर रुां द व दोन सेंटीमीटर उांच असते. ती शिसवी लाकडाची, हव्स्तदांताची 
हकवा उांटाच्या हाडाची बनवतात. तबकडीवरील दोन बारीक खुांटाांवर ती आडवी बसवतात. शतची सपाटी 
मध्य भागी हकशचत उांच व बाजूांना उतार, अिी हकशचत वक्राकार असते. सुप्रशसद्ध वैज्ञाशनक सी. व्ही. रामन् 
याांनी शसद्ध केले होते की तांबोऱ्याच्या आवाजाचे रहस्य घोडीच्या या उतारात दडलेले आहे. 

 
तांबोऱ्याच्या तारा स्वरात लावण्यासाठी खुांट्या शपळतात. परांतु स्वराांची सूक्ष्मता साधण्यासाठी 

घोडीच्या मागे असलेले मणी मागे पुढे सरकवाव े लागतात. तारेचा आवाज खुलवण्यासाठी जवारीचा 
उपयोग करतात. घोडीवर तारेच्या खाली रेिमाचे, कापसाचे हकवा लोकरीचे सूत घालतात. तार छेडता 
छेडता हे सूत मागे पुढे सरकवत गेले की तारेच्या झणकारात िरक होतो व अिी एक जागा येते की शजथे 
सूत तारेखाली राशहलयाने तारेला जास्तीत जास्त झणकार येतो. या सुताला जवारी, शजव्हाळी हकवा जीव 
म्हणतात. तार सरळ घोडीवर ठेवण्यापेक्षा दोन्हींच्या मध्ये जवारी घातलयाने आवाजात शकती शवलक्षण 
िरक पडतो याचे प्रयोग प्रस्तुत लेखकाने करून दाखवले आहेत. घोडी व जवारी ्ा भारताच्या 
सांगीतशवश्वाला दोन महनीय देणग्या आहेत. 

 
तांबोऱ्याच्या तारा जरी चारच स्वराांत लावलया असलया तरी वाजवताना तया चार नादाांच्या परस्पर 

शक्रया-प्रशतशक्रया होऊन असांख्य आांतनाद शनमाण होतात व तयाांपैकी पाच तरी कानाांना स्पष्ट ऐकू येतात. 
गायनाला हकवा वादनाला या नादघोिाची मदत होते. एक तर सबांध सांगीताला तयाांतून आधारस्वर शमळतो, 
व तयाच्या सांदभात सांगीताचा स्वरशवलास खुलवता येतो. दुसरे म्हणजे आधारस्वरामुळे कलावांताला 
आपलया स्वरशवलासाचा मानशसक पाया सापडतो. स्वरशवलास करताना तयाच्या शठकाणी जो मानशसक 
ताण उतपन्न होतोतयाचे अवसान तयाला तया आधारस्वरात शमळते व अिा रीतीने आधारस्वरामुळे तयाला 
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मानशसक साम्यावस्था लाभते. शतसरे म्हणजे कलावांताच्या सांगीताला या नादघोिाची पाश्वधभमूी 
शमळालयामुळे तयाच्या सांगीताची रांजकता वाढते. 

 
आधारस्वराची कलपना सांगीतात केव्हा आली, असे कोणी शवचारील. आधारस्वर देणारा तांबोरा 

अलीकडे शनघालेला असलयामुळे हा प्रश्न स्वाभाशवक वाटतो. परांतु आधारस्वर एक िास्त्रीय तत्त्व म्हणनू 
पांधराव्या-सोळाव्या ितकाांत प्रस्थाशपत झालेला शदसत असला तरी तयाचेअव्स्ततव सांगीताइतकेच प्राचीन 
आहे. कारण एक तर काही तरी एक स्वर पाया म्हणून मनात धरलयाशिवाय कोणतेही सांगीत शनमाण होऊ 
िकत नाही. दुसरे म्हणजे, भावनाांचा उदे्रक सांगीतरूपाने व्यक्त करण्यासाठी कोणतेही स्वर बाहेर पडले 
तरी तया भावनाांच्या अवसानाचा, मनाला साम्यावस्थेत आणणारा एक सूर असलाच पाशहजे. हा मानशसक 
सूर प्रकट झाला की तयाला आधारस्वर म्हणतात. अथात आधारस्वर सांगीतात स्वतांत्रपणे रूढ होण्याच्या 
आधी तो अव्स्ततवात होता. आधारस्वर स्पष्ट नसलेलया वैशदक ग्राम-सांगीतातही बा् हकवा मानशसक 
रूपाांत तयाचे अव्स्ततव होते. साथीला घेतलेले कोणतेही वाद्य ्ा मानशसक स्वराला प्रकट रूप देत असे. 
शगनटाांग, एकतारी, याांसारखी वादे्य हा स्वर स्पष्टपणे पुरवत असत. तयातूनच पुढे सोळाव्या ितकाच्या 
सुमारास तांबोरा वाद्य शनमाण झाले. 

 
तांबोरा भारतात मध्यपूवेतून आला असे म्हणतात. या शवधानाच्या पुष्टीसाठी दोन युव्क्तवाद माांडले 

जातात. एक म्हणजे, भारतातील प्राचीन साशहतय-शिलपाांत तांबोऱ्याचा उल्लखे हकवा आलेख सापडत नाही. 
दुसरा म्हणजे, ‘पांडोरा’ नावाच्या प्राचीन ग्रीक वाद्यावरून तांबोरा शनघाला असावा. 

 
तांबोरा भारतात मध्यपूवेतून आला हे शवधान शववाद्य आहे. अब्दुल रजाक कानपरुी याांच्या मते 

‘तांबूरा’ िब्द िारसी हकवा अरबी भािेत नाही. भारतीय ‘तुांबा’ िब्द इराणात तुांबूरा व अरबस्थानात ‘तुन् बूर’ 
रूप पावला, असे ते म्हणतात. शतकडे तुन् बूर वाद्याचे दशरज, वांज, अलक्कवन, बसुक, मािुक, वगैरे अनेक 
प्रकार होते. ग्रीसमधील ‘शकनऱ्हध’ वाद्याला तुन् बुर-अल-शमजानी म्हणत असत. (‘शकनऱ्हध’ िब्दाचे भारतीय 
‘शकन्नरी’ –वीणा-िी साम्य लक्षणीय आहे.) तुन् बूर वाद्याला स्वराांचे पडदे असत. तेव्हा मध्यपूवेतील तुन् बूर 
वाद्य भारतीय तांबोऱ्यावरूनच शनघाले असणे अशधक िक्य आहे. 

 
प्रतापहसह देवाच्या ‘सांगीत पाशरजात’ ग्रांथात तांबोऱ्याचे दोन प्रकार साांशगतले आहेत : एक अशनबद्ध, 

म्हणजे स्वराांचे पडदे नसलेला, व दुसरा शनबद्ध म्हणजे स्वराांचे पडदे असलेला. अशनबद्ध तांबऱू्याला िक्त 
तांबूरा म्हणत असत. शनबद्ध तांबूरा म्हणजे सतार; मध्यपूवेतील तुन् बूर हा शनबद्ध तांबऱू्याचा प्रकार म्हणता 
येईल. भारतात ‘तुांबरु’ वीणाही होती. ती शनबद्ध होती की अशनबद्ध, हा प्रश्न उरतो. 

 
तुणतुण्यािी बरीच जुळती शमळती अिी अनेक ग्रामीण वादे्य आहेत व ती मुख्यतः ताल देण्याच्याच 

उपयोगाची आहेत. उत्तर भारतातील पे्रमताल, महाराष्ट्रातील चोणके व आांध्रातील जमुकू्क ही अिा प्रकारची 
काही वादे्य आहेत. देिाच्या इतर भागाांतही अिी वादे्य सापडतील. या वाद्याांत घोिक म्हणून लाांबोळा 
भोपळा, हकवा लाकडी हकवा धातूच्या पत्र्याची पायली असते. घोिकाच्या खालच्या अांगाला चामडे 
लावतात व तयाच्या मधोमध बारीक शछद्र करून तयात तार हकवा तात खाली गाठ मारून अडकवतात. 
तारेचे दुसरे टोक एका खुांटीला गुांडाळतात. तुणतुण्याला हकवा गोपीयांत्राला जसा तारेला आधार म्हणून 
पायलीला दाांडा बाांधलेला असतो तसा तो या वाद्याांत नसतो. तार खुलीच असते. वादक पायली बगलेत 
धरतो व तयाच हाताने तार बाांधलेली खुांटी धरतो. मग तो खुांटी ताणतो हकवा जरा सैल करतो व दुसऱ्या 
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हातात बारीक काडी धरून शतच्याने तारा छेडतो. खुांटी खेचलयाने व सैल केलयाने आवाजात शवशवधता येते. 
पण आवाजाला शनशित स्वरतव येत नाही. तयामुळे या वाद्याांवर िक्त लय धरता येते. (आकृती ७·१५). 

 
(२) गीती वाजव ूिकणाऱ्या एकतांतुक वीणाांचे, तयाांच्या आकारानुसार, दोन गट पडतात : 
 
(अ) ग्रीवाहीन व (ब) ग्रीवायक्त. ग्रीवाहीन वीणेत एक दाांडा असतो व तयावर तारा 

बसवलेलयाअसतात. अिा दाांड्ाला घोिक म्हणून एक हकवा दोन भोपळे खाली जोडलेले असू िकतात. 
ग्रीवायुक्त वीणेत, तांबोऱ्याप्रमाणे, एका बाजूला मोठे बूड, तयाला जोडलेली शनमुळती मान व शतच्यापुढे लाांब 
दाांडा, अिी रचना असते. बुडाखेरीज दुसरा घोिक म्हणून दाांड्ाच्या खाली आणखी एक भोपळा असू 
िकतो. 

 
(२-अ) ग्रीवाहीन वीणाांमध्ये काहींना स्वराांचे पडदे नसतात तर काहींना असतात. 
 
उशडसातील टुईला हे वाद्य पडदे नसलेलया ग्रीवाहीन वीणेचा एक गमतीदार नमुना आहे. 

उशडसामध्येही हे वाद्य िारसे प्रचारात नाही. सुमारे अडीच तीन सेंटीमीटर व्यासाच्या व दोन हात लाांबीच्या 
एका वळूेच्या काांड्ाला एका टोकाला एक लाांबट मूठ बसवतात; शतला घोडा म्हणतात. ती गमरी हकवा 
बोरीच्या लाकडाची असते. घोड्ापासून काांड्ाच्या दुसऱ्या टोकापयंत तार बाांधतात. तारेसाठी मेरू हकवा 
खुांटी नसते. ही तार पावसाळ्यात सुताची आशण उन्हाळ्यात तातीची हकवा रेिमी तागाची बनवतात. 
काांड्ावर तार घट्ट करण्यासाठी शतच्यावरून दोन तारा ताणनू गुांडाळतात. दाांड्ाच्या वरच्या अांगाला 
मागलया बाजूस एक लहान भोपळा बाांधतात. या भोपळ्याची मागली बाजू कापलेली असते; तयामुळे पोकळी 
उघडी राहते. वाद्य वाजवताना वादक हा उघडा भोपळा आपलया छातीवर काहीसा दाबतो व सोडतो. 
तयामुळे आवाज कोंडलयासारखा होतो. तार छेडण्याची पद्धत तर अपूवध आहे. वाद्य हातात धरून 
घोड्ाकडील बाजूला तजधनी व मध्यमा बोटाांनी आलटून पालटून तार छेडली जाते. म्हणजे खुलया तारेतून 
िड ज वाजतो. रे, ग व म हे पुढचे तीन स्वर उजव्या हाताने तार छेडता छेडता डाव्या हाताच्या तजधनी, 
अनाशमका व करांगळी ्ा तीन बोटाांनी तारेवर हलका दाब देऊन वाजवले जातात. पढुचे स्वर याच बोटाांनी 
पण युक्तीने काढले जातात. पांचम वाजवण्यासाठी, उजव्याच तजधनीने मूळ तारेला लावतात व लगेच तार 
छेडतात. पढुचे ध नी सा वाजवण्यासाठीपांचम वाजवण्याची शक्रया करून डाव्या हाताची ती तीन बोटे 
पूवीप्रमाणेच वापरतात. अिा रीतीने केवळ तीन स्थानाांवर सबांध सतकतक वाजवण्याची शकमया घडते 
(आकृती ७·१६). वीणा व वायोलीन वाद्याांतही वरच्या सतकतकातील सूर वाजवण्यासाठी असेच तार 
दाबण्याचे तांत्र वापरले जाते. 

 
प्राचीन ‘एकतांत्री’ नावाचे वाद्यही ग्रीवाहीन शदसते. अनेक शिलपाांत तयाच्या प्रशतमा व अनेक ग्रांथाांत 

तयाचे उल्लखे सापडतात. भरताने तयाला ‘घोिक’ म्हटले तर नान्यदेवाच्या ‘सरस्वती-हृदयालां कार’ ग्रांथात 
(अकराव े ितक) ‘ब्रह्मवीणा’ नाव शदले आहे. हशरपालाच्या ‘सांगीत सुधाकरा’त (बाराव े ितक) व 
िाङ धगदेवाच्या ‘सांगीत-रतनाकरा’तही तयाचे उल्लखे आहेत. नान्यदेव म्हणतो की या वाद्यावर सूक्ष्मतम श्रुती 
वाजवता येते व देवी सरस्वती स्वतः तयात वास करते. िाङ धगदेव या वाद्याला ‘मूलवीणा’ म्हणतो. 
आधारस्वराचा व दांडवीणाांचा उदय आशण बहुतांत्री वीणाांचा अस्त या शवधानातून सूशचत होतो. 
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एकतांत्री वीणेत वळूेच्या लाांब नळकाांड्ावर एक तार ताणलेली असे. घोिक म्हणून एक भोपळा 
दाांड्ाला खाली जोडलेला असे. तार दाांड्ावर उचलून धरण्यासाठी रुां द घोडी असे व शतला जवारी 
लावत असत. टुईलाप्रमाणे भोपळा छातीवर टेकवनू खालच्या टोकाकडील तार छेडत असत. इतर स्वर 
वाजवण्यासाठी दुसऱ्या हाताने तारेवर वरच्या अांगाला वळूेचे लहान काांडे शिरवत असत. तयाला क्रशमका 
म्हणत असत. क्रशमका खाली-वर शिरवनू हकवा शतचा तारेवरील दाब कमी-अशधक करून सूक्ष्म स्वरभेद 
वाजवता येत असत. जवारीचा प्राचीन उपयोग प्रथम याचवाद्यात शदसतो. ्ा वाद्याचा उगम 
शगनटाांगसारख्या वाद्यातून व पयधवसान शवशचत्रवीणा व गोट्टवाद्यम् सारख्या अतयांत पशरष्ट्कृत वाद्यात झाले 
असे म्हणता येईल (आकृती ७·१७). 

 
शवशचत्रवीणा आज अशभजात सांगीतातील भारदस्त वाद्य आहे. तयाचा दाांडा लाकडाचा असून तो 

सुमारे १३५ सेंटीमीटर लाांब, १० सेंटीमीटर रुां द व ३ सेंटीमीटर जाड असतो. दाांड्ाच्या खाली दोन बाजूांना 
दोन मोठे भोपळे शिरकीच्या शखळ्याांनी जोडलेले असतात. या दोन भोपळ्याांच्या बैठकीवर वाद्य समोर ठेवनू 
वाजवले जाते. दाांड्ाच्या एका टोकािी घोडी व दुसऱ्या टोकािी दोन मेरू व खुांट्या असतात. सहा तारा 
दाांड्ाच्या टोकातून शनघून घोडीवरून पढेु एका मेरूच्या भोकातून बाजूच्या खुांट्यावर गुांडाळतात. घोडी 
बहुधा जनावराच्या हिगाची बनवतात. ताराांपकैी जाड तारा शपतळी व बारीक तारा पोलादाच्या असतात.व 
तया िड ज, मांद्र पांचम, मांद्र िड ज, अनुमांद्र पांचम, मांद्र िड ज, मांद्र िड ज अिा स्वराांत क्रमाने लावतात. 
याांपकैी िवेटच्या दोन तारा आधारस्वर देण्यासाठी वाजवतात. या मुख्य ताराांखेरीज आणखी दोन तारा 
झाला वाजवण्यासाठी असतात. तयाांना ‘शचकारी’ म्हणतात व तया िड ज, तार िड ज स्वरात लावतात. 
बोटाला शमजराब लावनू घोडीजवळ तारा छेडतात व दाांड्ावर ताराांवरून काचेचा गोळा शिरवनू स्वर 
वाजवतात. घोडीच्या खाली आणखी अकरा बारीक तारा तरब म्हणून लावतात, व तया दाांड्ाच्या दोन्ही 
बाजूांना असलेलया बारीक खुांट्याांवर गुांडाळतात. तरबेच्या तारा जो राग वाजवायचा असेल तयाच्या स्वराांत 
लावतात. तयाांचा उपयोग नादघोि वाढवण्यासाठी होतो (आकृती ७·१८). 

 
याशिवाय वगेवगेळी ताराांची सांख्या असलेलया अनेक वीणा पूवी होतया. उदाहरणाथध दोन ताराांची 

नकुल, तीन ताराांची अनवतयध, चार ताराांची राजधानी, पाच ताराांची शवपांची, सहा ताराांची िावधरी व सात 
ताराांची पशरवाशदनी. परांतु याांपैकी कोणतया बहुतांतुक व कोणतया एकतांतुक होतया हे साांगणे कठीण आहे. 

 
पडदे असलेलया ग्रीवाहीन दांडवीणा भारतातच आढळतात. जुन्या शिलप-शचत्राांमध्ये मुख्यतः याांचेच 

शचत्रण असते; ग्रीवायुक्त दांडवीणाांची शचत्रणे क्वशचत सापडतात. 
 
्ा वीणाांचे मूळही शगनटाांगसारख्या वाद्यातच िोधाव ेलागेल. शगनटाांगला दाांड्ावर पडदे बसवले 

व खाली घोिक म्हणनू भोपळा जोडला की िबर लोकाांची ‘कुल्लटु्टन-राजन्’ नावाची वीणा तयार होते 
(आकृती ७·१९). आणखी एक भोपळा जोडला की शकन्नरी तयार होते. शकन्नरी वीणेत वळूेच्या दाांड्ावर 
चवदा पडदे मेणाने बसवलेले असतात. हे पडदे घारीच्या हाडाांचे हकवा धातूचे असतात. िाङ गदेवाने 
उल्लेशखलेली लघुशकन्नरी अिीच असावी. तयाने तीन भोपळे व तीन तारा असलेलया बृहव्तकन्नरीचाही उल्लखे 
केला आहे; देिाच्या अनेक भागाांत आजही ती आढळते (आकृती ७·२०). 

 
आज प्रचशलत असलेली रुद्रवीणा लघुशकन्नरीचेच अशधक शवकशसत रूप म्हणता येईल. शहलाच 

हहदी भािेत बीन म्हणतात. शतचा दाांडा वळूेचा असून तयाला खाली दोन भोपळे जोडलेले असतात. घोडी 
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बरीच रुां द असते. वाजवण्याच्या तारा चार असतात व तया िड ज, मांद्र पांचम, मांद्र िड ज व अशतमांद्र पांचम 
स्वराांत क्रमाने लावतात. शिवाय तयाांच्या बाजूला आधारस्वरासाठी दोन तारा असून तया िड ज, तार िड ज 
स्वराांत लावतात व बाहेरच्या अांगाला आणखी एक िड जाची तार असते. पडदे सरळ रेिेत व पातळ असून 
ते मेणाने दाांड्ावर घट्ट बसवलेले असतात. घोडीकडील भाग खाली व खुांट्याांकडील भाग वर अिा रीतीने 
ही वीणा अांगावर ठेवनू वाजवतात. या वीणेचानाद िार भारदस्त असतो. पूवी धू्रपद गायकीच्या काळात 
शतचे चलन होते. ख्यालगायकी आलयापासून रुद्रवीणा व पखवाज मागे पडले आहेत (आकृती ७·२१). 

 
अिा ग्रीवाहीन दांडवीणा पूवीपासून देिात प्रचशलत होतया यात िांका नाही. उत्तर भारतात तयाांना 

अशभजात सांगीतात स्थान शमळाले आहे. पण लोकसांगीतातून मात्र तयाांचे उच्चाटन झाले आहे. 
राजस्थानातील ‘जांतर’ सारखी एखादीच दांडवीणा लोकसांगीतात आढळते. दशक्षणेत ्ा दांडवीणाांना 
उत्तरेइतके मानाचे स्थान शमळालेले नाही. तरी तेथील ग्रामीण भागात शकन्नरीसारख्या दांडवीणा प्रचशलत 
आहेत. आशण एकां दरीत सवध देिभर ्ा वीणाांना ग्रीवायुक्त दांडवीणाांनी मागे टाकले आहे. 

 
(ब) ग्रीवायुक्त दांडवीणाांचा उगम व प्रचार याांशवियी अजून वाद आहे. तया मूळच्या भारतीयच 

आहेत अिी अजून खात्री देता येत नाही. तया मध्य आशियातून आलया नाहीत असे शनशितपणे म्हणता येत 
नाही. 

 
ग्रीवायुक्त दांडवीणाांचे प्राचीन शचत्रण अहजठा व नागाजुधनकोंडा येथे सापडते. पण ही दोन्ही शठकाणे 

बवद्धाांची कें दे्र होती ही गोष्ट लक्षात घेतली पाशहजे. कोणतयाही हहदु पद्धतीच्या शिलपशचत्रात अिा वीणा 
आढळत नाहीत; ज्या आढळतात तया ग्रीवाहीन दांडवीणा आहेत. तेव्हा हे िक्य आहे की ग्रीवाहीन दांडवीणा 
भारतातच शनमाण झालया; व ग्रीवायुक्त वीणा मात्र मध्य आशियातून अिगाशणस्तान-काश्मीर–हसध मागाने 
आलया. 

 
ग्रीवायुक्त वीणाांशवियीचे कोडे भरतामुळे आणखी गुांतागुांतीचे झाले आहे. भरताचा काळ इसवीपूवध 

२०० ते इ.स. ४०० च्या दरम्यान पडतो. म्हणजे भरत अहजठ्याच्या व नागाजुधन कोंड्ाच्या शिलपाला 
समकालीन होता. तरीही तयाच्या नाट्यिास्त्रात अिा वीणाांचे वणधन येत नाही; बहुतांतुक वीणाांचे मात्र येते. 
कदाशचत भरताचा काळ आधीचा, म्हणजे इसवी पूवध २००च्याही पूवीचा असावा. 

 
अहजठ्याला असलेले दांडवीणेचे शचत्रण प्राचीन दांडवीणाांचे प्राशतशनशधक म्हणता येईल. तयात 

वीणेच्या बुडाचा आकार उभा कापलेलया अधध चांबसूारखा आहे. आखूड दाांडा व मान सलग शदसतात. 
बुडाला वर चामडे लावलेले शदसते व एकां दर आकार कासवाच्या पाठीप्रमाणे वक्राकार शदसतो. दाांड्ावर 
टोकाकडे एका बाजूला तीन व दुसऱ्या बाजूला दोन खुांट्या आहेत. पाच तारा बुडाच्या मागनू नेऊन 
घोडीवरून पुढे खुांट्याांना बाांधलेलया आहेत. काही शवद्वानाांच्या मते ही शवपांची वीणा आहे, तर दुसऱ्या 
काहींच्या मते कच्छपी वीणा आहे. अिी आखूड मानेची वीणा अवाचीन िास्त्रीय सांगीतात शदसत नाही, परांतु 
लोकसांगीतात शदसते. पूवध भारतातील दोतारा व उत्तरेतील काही वीणा अहजठ्याच्या वीणेसारख्या शदसतात 
(आकृती ७·२२). 

 
तार छेडून वाजवला जाणारा रबाब आशण इराण-अरबस्थानातील ‘ऊद’ ही वादे्यही अहजठ्याच्या 

वीणेसारखी शदसतात. रबाबाच्या बुडाचा आकार उभा कापलेलया गोलासारखा शदसतो व तयावर चामडे 
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बसवलेले असते. बुडाला जोडलेली मान व शतला जोडून आखूड दाांडा असतो. दाांड्ावर स्वराांचे पडदे 
असतात. ‘रबाब’ िब्द सांस्कृत ‘रव’ िब्दापासून बनला आहे असे कोणी म्हणतात. मोगल काळातील अनेक 
लघुशचत्राांमध्ये रबाबाचे शचत्रण आहे. ऐने-अकबरीत सहा ताराांच्या रबाबाचा उल्लखे आहे. 

 
रबाबाचा आणखी एक प्रकार काशश्मरात आढळतो. तयात बुडाला कशटमध्य असतो. शिवाय बडू 

बरेच खोल व द्रोणीप्रमाणे लाांबोळे असते. तया मानाने दाांडा िार आखूड शदसतो. बुडाला वरच्या अांगावर 
चामडे मढवलेले असते व तयावर मधोमध एक उांच पातळ पत्र्याची घोडी असते. शतच्यावर सहा तारा 
असतात. ्ा तारा दाांड्ाच्या टोकाला असलेलया कोनाड्ातील सहा खुांट्याांना गुांडाळलेलया असतात. 
मुख्य ताराांच्या जवळ एक शचकारीची तार असते. शिवाय अकरा बारीक तारा तरब म्हणून असतात. बूड 
खाली व दाांडा वर अिा रीतीने रबाब अांगावर धरून, लाकडी नखीने तारा छेडतात. दाांड्ावर तातीचे चार 
बांध असतात.ते खाली-वर सरकवता येतात. तरीसुद्धा दाांड्ावर ते घट्ट बाांधलेले असतात (आकृती 
७·२३). 

 
सरोद हे रबाबचे भावांड आहे. आजकाल तयाची िार चलती आहे. तयाचे बूड अहजठ्याच्या 

वीणेइतके उथळ नसते तसे रबाबइतके खोलही नसते. परांतु रबाबप्रमाणे याला कशटमध्य असतो. बूड, मान 
व दाांडा शतन्ही लाकडाचा एक सलग ओांडका पोखरून बनवतात. बुडाला वरच्या अांगाला चामडे लावतात, 
तर मानेची व दाांड्ाची पोकळी चकाकतया पोलादी पत्र्याने बांद करतात. दाांड्ावर पडदे नसतात. घोडी व 
खुांट्या असतात. मुख्य तारा चार व तया िड ज, मांद्र पांचम, मांद्र िड ज व मांद्र मध्यम स्वरात लावतात. शिवाय 
चार तारा रागातील प्रमुख स्वराांत लावतात व दोन तारा शचकारी म्हणून वापरतात. तरब म्हणून अकरा ते 
पांधरा बारीक तारा असतात. लाकडाची हकवा हव्स्तदांताची शत्रकोणी नखी तारा छेडण्यासाठी वापरतात; 
शतला ‘जव’ म्हणतात. स्वर वाजवण्यासाठी बोटाांची टोके ताराांवर दाबतात (आकृती ७·२४). ‘सरोद’ िब्द 
‘सुर-ऊद’ िब्दावरून बनला असावा. 

 
दशक्षणेतील गोट टुवाद्यम् याच जातीचे वाद्य आहे. तयाला ‘महानाटक वीणा’ही म्हणतात. कनाटकी 

सांगीतात हे एक महत्त्वाचे वाद्य आहे. तयाचा आकार कनाटकी सांगीतातील सरस्वती वीणेसारखा हुबेहूब 
असतो; बाांधणीही तिीच असते. परांतु याला स्वराांचे पडदे नसतात, आशण स्वर वाजवण्यासाठी ताराांवर 
शिसवी लाकडाच्या गुळगुळीत काांड्ाने घासतात. या काांड्ाला ‘कोडू’ म्हणतात व तयावरूनच वाद्याला 
‘गोट टू’ नाव पडले आहे. याचे वैशिष्ट्ट्य म्हणजे तयाला सात ताराांची तरब असते; कनाटकी सांगीतातील 
दुसऱ्या कोणतयाही वीणेला तरब नसते. याला दोन भोपळे असलयामुळे, ते शवशचत्र वीणेप्रमाणे समोर 
जशमनीवर ठेवता येते (आकृती ७·२५). 

 
स्वराांचे पडदे असणे हा ग्रीवायुक्त दांडवीणाांचा एक वगेळा प्रकार आहे. हा प्रकार मध्यपूवेतून आला 

असण्याची िक्यता आहे. पण आता तया सवधस्वी भारतीय वाटतात व सध्या तयाांची इतकी चलती आहे की 
तयाांनी ग्रीवाहीन दांडवीणाांना मागे टाकले आहे. ्ाांना बहुधा तांबोऱ्याप्रमाणे रुां द व बसकी घोडी असते व 
शकतयेकींना जवारीही लागते. 

 
सतारीचे नाते मध्यपूवेतील तांबूर व पांडोर वाद्याांिी जोडता येईल. ‘मेसोपोटेशमयातील चार हजार 

विांपूवीच्या पतुळ्याांवर व मुद्राांवर अिा वाद्याच्या प्रशतमा आढळतात.’ ग्रीकाांनी या वाद्याला ‘पांडूरा’ नाव 
शदले होते, व ते सुमेरी ‘पांत-उर’ नावाचे रूप होते. अरबस्थानातील तांबूरला सतारीप्रमाणेच अधधगोलाकार 
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बूड, मान, लाांब दाांडा व तयावर पडदे असतात. िारसी भािेत याला तार, दु-तार, सेह-तार (शत्रतांत्री), 
वगैरे नाव ेआहेत. याांपकैी सेह-तार वरून ‘शसतार’ नाव आले असाव.े 

 
भारतातही एक तीन ताराांचे वाद्य होते. सांगीत रतनाकरात तयाला ‘शत्रतांत्री’ म्हटले आहे. परांतु ते 

ग्रीवाहीन होते की ग्रीवायुक्त, हे साांगता येत नाही. 
 
सध्या काश्मीरमध्ये ‘सेहतार’ हकवा ‘सैतार’ नावाचे वाद्य आहे. तयाला अधधगोलाकार लहान बूड, 

मान व लाांब दाांडा असतात. शतन्हीं घटकाांची पोकळी, सतारीप्रमाणे, लाकडी िळीने बांद असते. सात तारा 
असतात व तया दाांड्ाच्या वरच्या अांगाला व बाजूांना असलेलया सात खुांट्याांना गुांडाळतात. रबाबप्रमाणे 
दाांड्ावर तातीचे सरकते पडदे बाांधलेले असतात (आकृती ७·२६). 

 
या काशश्मरी वाद्यािी सध्याच्या सतारीचे आकृती व नाव या दोन्ही बाबतीत िार जवळचे नाते आहे. 

परांतु मुसलमानी काळापूवी हे वाद्य भारतात होते असा काही शवद्वानाांचा दावा असला तरी तो शसद्ध करणे 
कठीण आहे. सतार तेराव्या ितकात अमीर खुश्रूने िोधून काढली असा परांपरागत समज आहे; परांतु 
खुश्रूच्या कोणतयाही शलखाणात शतचा उल्लेख नाही. नांतरच्या काळात अकबराचा इशतहासकार अबलु 
िाजल आपलया ऐने-अकबरीत, दरबारातील कलावांताांमध्ये, सतारवादकाचा उल्लखे करीत नाही. तेव्हा हे 
वाद्य अलीकडेच प्रचारात आले असाव.े 

 
सतारीचे बूड भोपळ्याचे आशण मान व दाांडा लाकडाचे असतात. भोपळ्यावरची तबकडीही 

लाकडाची असते. बुडाच्या मानाने दाांडा बराच लाांब असतो. काही सतारींत दाांड्ालाही खाली एक लहान 
भोपाळ, दुसरा घोिक म्हणनू, लावतात. दाांड्ावर धातूचे वक्राकार पडदे तातीने बाांधतात. हे पडदे खाली-
वर सरकवनू जो राग वाजवायचा असेल तयाच्या स्वरात लावतात. तबकडीवर ताराांसाठी रुां द व बसकी 
घोडी असते. शतच्यावर पाच तारा असतात. तया पुढे एका मेरूच्या भोकातून नेऊन खुांट्याांना गुांडाळतात. या 
तारा मांद्र सतकतकातील मध्यम, िड ज व पांचम आशण अशतमांद्र िड ज व पांचम स्वरात क्रमाने लावतात. शिवाय 
शचकारीच्या दोन तारा िड ज व तार िड ज स्वरात लावतात. या मुख्य ताराांच्या व पडद्याांच्या खाली तरबेच्या 
अनेक बारीक तारा असतात; तयाही रागाच्या स्वरात लावतात. उत्तर भारतातील अनेक वीणाांना तरबेच्या 
तारा असतात. तारा वाजवण्यासाठी बोटावर शमजराब लावतात (आकृती ७·२७). 

 
सूरबहार सतारीहून मोठा असतो. तयाच्या बुडाचा भोपळा सतारीपेक्षा बराच मोठा असतो व 

दाांड्ावरील पडदे मात्र पातळ व धारदार असतात. हे वाद्य शवलां शबत आलापीला योग्य आहे; दु्रत गत 
तयाच्यावर क्वशचतच वाजवतात. 

 
दशक्षणेतील वीणेला सरस्वती वीणाही म्हणतात. शतचा इशतहास साांगणे कठीण आहे. कारण प्राचीन 

जानपद वीणाांिी शतचा धागा जुळत नाही आशण मध्यपूवेतील तांबूरसारख्या वाद्यािीही सांबांध सापडत नाही. 
आजही केरळमध्ये आढळणाऱ्या नांदुरणीसारख्या प्राचीन जानपद वीणेवर सांस्कार होऊन सरस्वती वीणा 
तयार झाली असणे िक्य आहे. नांदुरणी सुमारे ८० सेंटीमीटर लाांब असते; आशण ती बडुापासून दाांड्ापयंत 
सलग एका लाकडी ओांडक्याची बनवतात. वरची पोकळीही एका सलग लाकडी िळीने बांद करतात. 
तबकडीवरील घोडी लाकडीच असते व शतच्यावर तातीच्या दोन हकवा तीन तारा असतात. दाांड्ावर 
लाकडाचेच तीन अचल पडदे बसवतात व तयाांच्यावर तारा येतात. तारा टोकाकडे खुांट्याांना गुांडाळतात 
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(आकृती ७·२८). ही नांदुरुणी व मध्यपूवेतील तांबूर या दोन्ही प्रकाराांतील तत्त्व ेएकत्र आणनू सरस्वती वीणा 
हे वगेळेच वाद्य शनमाण केले गेले असावे, असा तकध  करता येईल. सरस्वती वीणा तांजावरच्या रघुनाथ 
नायक राजाने (सतराव ेितक) िोधून काढली असाही एक समज आहे. 

 
उत्तम प्रतीच्या सरस्वती वीणेत बूड, मान व दाांडा शतन्ही सलग एकाच लाकडी ओांडक्याचे 

बनवतात; शतला एकाांड वीणा म्हणतात. अनेकदा तीन वगेवगेळे तुकडे एकत्र बसवतात. लाकूडबहुधा 
िणसाचे असते. दाांडा बराच लाांब पण उथळ पोकळीचा असतो, व टोकाला तो मागे वाकवलेला असतो. 
बूड म्हणजे कुडम्, आशण मान व दाांडा वरून लाकडी िळीने बांद करतात. कुडम् वरील तबकडीला बहुधा 
दोन लहान शछदे्र असतात. घोडी, म्हणजे कुशदरै, लाकडाची असते. ती रुां द असून शतच्यावर शपतळेचा 
पातळ पत्रा बसवलेला असतो. ही घोडी तबकडीच्या मधोमध ठेवतात. शिवाय शतच्या बाजूला एक धातूची 
लहान घोडी असते. बुडाच्या मागे एक धातूचा पत्रा असतो. तयात चार जाड पोलादी ताराांचे िासे 
अडकवतात. तयाांना लां गर म्हणतात. या प्रतयेक िािात एक एक तार अडकवनू ती मुख्य घोडीवरून पढेु 
मेरूवरून खुांटीला गुांडाळतात. तारा िड ज, मांद्र पांचम, मांद्र िड ज, अशतमांद्र पांचम स्वरात क्रमाने लावतात. 
शिवाय लहान घोडीवर तीन तारा असतात. तयाही एका टोकाला लां गरमध्ये व दुसऱ्या टोकाला दाांड्ाच्या 
बाजूांवरील खुांट्याांवर ताणलेलया असतात. तयाांना सारणी म्हणतात व तया िड ज, पांचम, तार िड ज स्वरात 
लावतात. तारा सुरात लावण्यासाठी खुांट्या शपळतात, परांतु सूक्ष्म श्रुती साधण्यासाठी लां गरवर तारेची एक 
कडी असते ती मागेपढेु सरकवतात. उजव्या हाताच्या तजधनीने व मध्यमेने मुख्य तारा छेडतात व डाव्या 
हाताच्या बोटाांनी स्वराांचे पडदे दाबतात. सारणीच्या तारा उजव्या कराांगळीने सूर व ताल धरण्यासाठी 
वाजवतात. दाांड्ावर २४ पडदे असतात. ते सरळ, चपटे व रुां द असतात. ते बसवण्याची पद्धत सतार 
हकवा रुद्र वीणेपेक्षा वेगळी आहे; दाांड्ाच्या लाांबीभर दोन्ही बाजूांना दोन लाांब मेरू बसवतात. तयाांच्यावर 
मेणाने पडदे आडव े शचकटवतात. दाांड्ाच्या टोकाला खुांट्याांचा कोनाडा व िवेटी ‘याळी’, म्हणजे 
प्राण्याच्या मुखाची आकृती, असते. दाांड्ाला दुसरा भोपळाही कधीकधी लावतात. वाजवताना बडू 
जशमनीवर व भोपळा माांडीवर येईल अिा रीतीने वीणा आडवी धरतात (आकृती ७·२९). 

 
(क) गजाने वाजणाऱ्या वीणा : गजाने वाजवलया जाणाऱ्या वीणाांचे मूळ शववाद्य आहे. कोणी म्हणते 

की तया याच देिात उतपन्न झालया, तर कोणी म्हणते की स्कँशडनेव्व्हयातून हकवा इराणातून आलया. काही 
शवद्वानाांच्या मते, अल-िरेबीने (इ.स. ९५०) जो गजाने वाजणाऱ्या रबाबचा उल्लखे केला आहे तो अिा 
वीणेचा पशहला उल्लेख म्हणता येईल. इब्न-अल-िकीने (इ.स. ९२३) जो ‘अधधगोलाकार मांजूिे’चा उल्लखे 
केला आहे तो इशजतकत व हसधमध्ये आढळणाऱ्या ‘कमाांच’ नावाच्या अिा वीणेचा असावा, असा काहींचा तकध  
आहे. राजस्थानातही ‘कमयचा’ नावाची वीणा आहे. 

 
नारदाच्या ‘सांगीत मकरांद’ ग्रांथात (इसवी सातव ेितक?) ‘रावणी’ वाद्याचा उल्लखे आहे. हे वाद्य 

रावणहस्त-वीणेहून वगेळे असाव ेपण ते गजाने वाजवले जात असावे, असे काही शवद्वान म्हणतात. सुमारे 
दहाव्या ितकापासूनच्या शिलप-शचत्राांत गजाच्या वीणेचे शचत्रण आढळते. देिातील अनेक आशदवासी 
जमातींमध्ये अिी वादे्य अजून आहेत. उदाहरणाथध, केरळातील पुल्लुवन लोकाांचे वीणा-कुां जु, सांताळाांचे 
बनाम व प्रधानाांचे शखगरी. ‘हु-शचईन’ हे शचनी वायोलीन भारतातून चीनमध्ये गेले असणेही िक्य आहे. 

 
गजाने वाजवलया जाणाऱ्या वीणाांचे दोन गट पडतात : (१) सुलट्या, म्हणजे बूड खाली व दाांडा 

वर धरून वाजवलया जाणाऱ्या, व (२) उलट्या, म्हणजे बडू वर व दाांडा खाली धरून वाजवलया जाणाऱ्या. 
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(१) सुलट्या धरून वाजवलया जाणाऱ्या वीणा मुख्यतः उत्तर भारतात आढळतात. तयाांचे दोन 
प्रकार आहेत : (अ) पडदे नसलेलया व (ब) पडदे असलेलया. 

 
सारांगी व साहरदा ही वादे्य पडदे नसलेलया वीणाांचे नमुने आहेत. सारांगीतही अनेक प्रादेशिक भेद 

आहेत; उदाहरणाथध, हसधी सारांगी वगेळी आशण गुजराथी सारांगी वगेळी. सामान्यतः सवध सारांग्याांची बनावट 
सारखीच असते. सबांध वाद्य म्हणजे लाकडाचा एक सलग पोखरलेला ओांडका असतो. तयाचे बूड रुां द 
असून दाांड्ाकडे शनमुळता आकार असतो. बूड व दाांडा वगेवगेळा दाखवण्यासाठी बुडाच्या लाांबीनांतर 
मानेचा आकार तासलेला असतो व तोच पुढे रुां द दाांडा होतो. बुडाला कशटमध्यही असतो; तयामुळे गज 
शिरवण्यास अवकाि शमळतो. पोखरलेलया बुडावर चामडे बसवतात. दाांड्ाच्या टोकाला खुांट्याांसाठी 
चवकट कोनाडा असतो. तातीच्या व धातूच्या चार तारा तबकडीवरील पातळ घोडीवरून व नांतर मेरूवरून 
कोनाड्ातील खुांट्याांना गुांडाळतात. बैठकीच्या सांगीतातील सारांगीला तीन तातीच्या व एक शपतळेची तार 
असते. ताती सा, मांद्र प, मांद्र सा स्वराांत व शपतळी तार मांद्र ग हकवा म स्वराांत लावतात. या चार ताराांपैकी 
पशहलया दोनच सामान्यतः वाजवलया जातात. शिवाय सुमारे १८ ताराांची तरब असते. सारांगी वाजवण्यात 
दोन गोष्टी शवििे आहेत : एक म्हणजे, ताराांवरून शिरवताना गज उताण्या मुठीत धरतात. सुलटी धरून 
वाजवली जाणारी अनेक वादे्य अिाच रीतीने वाजवतात. दुसरी म्हणजे, स्वर वाजवण्यासाठी ताराांना 
बोटाांच्या नखाांनी बाजूने दाबतात (आकृती ७·३० व ७·३१). 

 
सारांगी सवधस्वी देिी वाद्य म्हणता येईल. मध्य-पूवध देिात असे वाद्य नाही. बहुधा देिाच्या वायव्य 

भागात शतचा जन्म झाला असावा. ‘सारांगी’ नाव ‘सारांग’ िब्दावरून पडले असाव.े आशण सारांगाचे, म्हणजे 
हशरणाचे, चामडे तबकडीला वापरत असावते; हकवा सारांग म्हणज धनुष्ट्य, म्हणजेच गज, वाजवण्यासाठी 
वापरतात म्हणून सारांगी नाव पडले असाव.े 

 
लोकसांगीतात आशण िास्त्रीय सांगीतातही सारांगीचा प्रचार आहे. 
 
साहरदा वाद्य िक्त लोकसांगीतात आढळते. उत्तर भारतातील पहाडी मुलखात तयाचा प्रचार आहे. 

शबहारातील आशदवासी लोकाांमध्ये साहरदासारखेंच वाद्य आहे; तयालाही बनाम म्हणतात. साांरगीप्रमाणेच 
सलग लाकूड पोखरून साहरदा बनवतात; पण तयाच्या बुडाचा आकार शवशचत्र असतो. बुडाचा कशटमध्य 
इतका खोल असतो की तयाच्यामुळे बुडाचे दोन वगेवगेळे भाग पडतात. खालचा भाग लहान व खाली 
टोकदार असा अांडाकृती असतो. तयाच्या पोकळीवर चामडे बसवतात. वरचा भाग मोठा असून तयाची 
आडवी पोकळी उघडीच असते. दाांडा बराच शनरुां द असतो व तयाच्या टोकाला खुांट्याांचा कोनाडा असतो. 
तारा सुताच्या हकवा तातीच्या असून तया शनरुां द घोडीवर बसवतात. वाजवताना बोटाांच्या टोकाांनी तार 
दाांड्ावर दाबतात (आकृती ७·३२). 

 
(ब) पडदे असलेलया सुलट्या वीणाांचे उदाहरण म्हणजे शदलरुबा व इसराज. शदलरुबा उत्तरेत 

सवधत्र आढळतो, तर इसराज मुख्यतः बांगाली वाद्य आहे. बैठकीच्या सांगीतात तयाांना अजून िारिी प्रशतष्ठा 
लाभलेली नसली तरी दोन्ही वादे्य िास्त्रीय सांगीतात प्रचशलत आहेत. दोहोंची रचना एकां दरीत सारखीच 
असते. िरक इतकाच की इसराजचे बूड जरा लहान व गोलसर असते, तर शदलरुब्याचे जरा मोठे व 
चवकोनी असते. दोन्हींच्या बडुाला कशटमध्य असतो. बुडाच्या पोकळीवर पातळ चामडे बसवतात. बुडाला 
लागन दाांडा असतो. तयावर धातूचे सरकते पडदे बाांधतात. तबकडीवर पातळ घोडी असते व शतच्यावरून 
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चार तारा पुढे खुांट्याांना गुांडाळतात. तारा मांद्र म, मांद्र सा, मांद्र सा, अशतमांद्र प स्वरात क्रमाने लावतात. 
शिवाय सा व तार सा स्वरात लावलेलया दोन शचकारीच्या तारा असतात. या मुख्य ताराांच्या खाली, 
घोडीवरील बारीक भोकातून दाांड्ावरील बाजूच्या खुांट्याांना गुांडाळलेलया अकरा ताराांची तरब असते 
(आकृती ७·३३). 

 
(२) गजाच्या वीणाांबाबत एक शवलक्षण प्रकार आपलया देिात आढळतो. तो म्हणजे सुलटी धरून 

वाजवली जाणारी सारांगीसारखी वादे्य िक्त उत्तरेत आढळतात तर उलटी धरून वाजवली जाणारी वादे्य 
सबांध देिभर पसरली आहेत, इतकेच नव्हे तर िास्त्रीय सांगीताबरोबर, रानटी जमातींच्या सांगीतातही 
तयाांचा प्रचार आहे. सुलट्या वाद्याांपेक्षा उलटी वादे्य प्राचीन आहेत असे यावरून म्हणता येईल. तथाशप, 
उलटी देिी वादे्य बहुतेक अशवकशसत राशहली आहेत, आशण तयाांच्या जातीचे जे वाद्य अशभजात सांगीतात 
प्रशतशष्ठत झाले ते वायोशलन परदेिी आहे; आशण सारांगी सारखे सुलटे वाद्य मयाशदत के्षत्रात प्रचशलत 
असूनही अशभजात सांगीतात मान शमळवण्याइतके शवकशसत अवस्थेला पोचले आहे. 

 
उलटी धरून वाजवली जाणारी गजाची वादे्य अगशणत आहेत. शबहार-उशडसातील बनाम, 

उशडसातील कें द्र, आांध्र-कनाटकातील शकन्नरी, केरळातील वीणा-कुां जू, आसामातील पेना, गुजराथ-
राजस्थानातील रावणहट्टा हे तयाांपैकी काही नमुने. 

 
वीणा-कुां जू वाद्य केरळात पुल्लुवन नावाच्या प्राचीन आशदवासी जमातीत आढळते. पण ‘वीणा-कुां जू’ 

नाव सांस्कृतशनष्ठ आहे. मलयाळी भािेत कुां जू म्हणजे लहान. आशदवासी नाव वगेळे असाव.े हे वाद्य सुमारे ५० 
सेंटीमीटर लाांब व पोखरलेलया लाकडाचे असते. तयाच्या बुडाचा आकार गोल असतो व पोकळीवर चामडे 
लावतात. बुडाला लागून बारीक व लाांब दाांडा असतो, व तयाच्या टोकािी एक खुांटी असते. चामड्ाच्या 
तबकडीवर पातळ घोडी बसवतात व शतच्यावरून एक तार दाांड्ाांच्या खुांटीला बाांधतात. तार शवशिष्ट 
वनस्पतीच्या तांतूांची असते. तार वाजवण्यासाठी जो गज वापरतात तयालाही तांतूच लावलेले असतात 
(आकृती ७·३४) 

 
पेना वाद्य पूवध भारतात, शवििेतः मशणपूर प्रदेिात, प्रचशलत आहे. नारळाची करवांटी अांितः कापून 

शतच्या तोंडावर चामडे बसवतात. या करवांटीला एक वळूेचे लाांब काांडे जोडतात. एकां दर वाद्याची लाांबी 
सुमारे ४० सेंटीमीटर असते. लाांब केसाांचा झुबका एकत्र वळला की ती वाद्याची तार होते. करवांटीच्या 
मागच्या बाजूला ही तार बाांधून, घोडीवरून पुढे दाांड्ाला बाांधतात. तार गुांडाळण्यासाठी दाांड्ाला खुांटी 
नसते. घोडी पातळ व कमानदार असते. गजाची दाांडी लाांब व टोकाला वाकलेली असते व तया टोकाला 
केस बाांधतात. दुसऱ्या बाजूला लाकडी मठू असते. गजाच्या दाांडीला घुांगरेही बाांधतात. हे लोकवाद्य 
म्हणजेच प्राचीन शपनाक-वीणा हकवा िाङधगदेवाने वर्लणलेली शपनाकी वीणा, असे काही शवद्वानाांचे मत आहे 
(आकृती ७·३५). 

 
रावणहट्टा वाद्य गजाच्या वीणाांमध्ये महत्त्वाचे आहे. ‘सांगीत मकरांद’ ग्रांथात जो रावशणका वीणेचा 

उल्लेख आहे तो नांतरच्या लेखकाांनी उल्लशेखलेलया रावणहस्त वीणेहून वगेळ्या वाद्याचा असू िकेल. 
िाङधगदेवाने ‘रावणहस्तक’ नाव शदले आहे; पण वाद्याचा तपिील शदला नाही. सध्या रावणहट्टा वाद्य 
गुजराथ-राजस्थानात लोकशप्रय आहे. या वाद्यात, पेनाप्रमाणेच, बुडाला नारळाची करवांटी व शतच्यावर 
चामड्ाची तबकडी असते. सुमारे ७० सेंटीमीटर लाांब वळूेचे काांडे या करवांटीत आरपार भोक पाडून 
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बसवतात. ताराांसाठी तबकडीवर पातळ घोडी ठेवतात. दाांड्ाला िवेटी दोन खुांट्या असतात. तयाांवर दोन 
मुख्य तारा असतात; तयाांपकैी एक वळलेलया पोलादाची व दुसरी केसाांची असते. शिवाय १२ हकवा १६ 
बारीक ताराांची तरब असते. गजाची लाकडी हकवा लोखांडी दाांडी बरीच लाांब असून शतच्यावर घुांगरे 
बाांधतात (आकृती ७·३६). 

 
वायोशलन कनाटकी सांगीतात महत्त्वाचे वाद्य झाले आहे. उत्तरेत जो मान सारांगीला तोच दशक्षणेत 

वायोशलनला आहे; हळूहळू उत्तरेतही तयाचा प्रचार वाढत आहे. साथीइतकेच स्वतांत्रवादनातही ते 
आघाडीवर आहे. हे वाद्य मुळात भारतीय नसलयास, मध्य-आशियातून आले असाव.े युरोपात ते बालकन 
देिातून गेले असा समज आहे. वायोशलनसारखे शदसणाऱ्या वाद्याचे पशहले शचत्रण नवव्या ितकाइतके जुने 
आहे. बायझांटाईन मुलुखातील ‘कमांग रुमी’ व ‘रेबेक’ ही वादे्य वायोशलनची पूवधरूपे म्हणता येतील. रेबेकचा 
अरबस्थानातील रबाबिी शनकट सांबांध लागतो. वायोशलनच्या कारखानदाराांमध्ये इटलीतील अमांटी (१६–
१७व े ितक) व अांटोशनओ स्त्राशदवरी (इ.स. १६२४–१७३७) व जमधनीतील क्लोट ज कुटुांब (१७–१९ वे 
ितक) िार प्रशसद्ध होती. 

 
भारतात वायोशलनचा प्रसार म्हणजे सांगीतशवश्वातील देवाणघेवाणीचे उतकृष्ट उदाहरण आहे. 

भारतात गजाची वादे्य सुमारे एक हजार वि ेहोती. वायोशलनिी साम्य असलेलया वाद्याांची शिलपे शवजयवाडा 
येथील मशल्लकाजुधन मांशदरात (दहाव े ितक) व शचदांबरम् येथील नटराज मांशदरात (बाराव े ितक) 
आढळतात. तथाशप अशभजात सांगीतात तयाचा उपयोग होत असलयाचा पुरावा सापडत नाही. सध्याचे 
वायोशलन भारतात पोतुधगीज, िें च व शवििेतः इांग्रज लोकाांबरोबर आले. आधुशनक पाशिमातय सांगीताची 
भारताला ही एक उत्तम देणगी म्हणता येईल. वायोशलन नादगुणात समृद्ध व बहुढांगी असलयामुळे भारतीय 
सांगीतात ते सहज शमसळून गेले. 

 
वायोशलनला अशभजात सांगीतात प्रविे देण्याचे श्रये बालुस्वामी दीशक्षतर (इ.स. १७८६–१८५८) 

याांच्याकडे जाते. कनाटकी सांगीताच्या अमर नायकत्रयीपैकी एक मुतु्तस्वामी याांचे बालुस्वामी धाकटे बांधू 
होते. तयाांचे वडील रामस्वामी मद्रासजवळ मनालीच्या व्यांकटकृष्ट्ण मुदशलयाराांकडेगायक म्हणनू सेवलेा 
होते. मुदशलयार मद्रासला ईस्ट इांशडया कां पनीत नोकरीला होते, तयामुळे तयाांना पाशिमातय सांगीत ऐकायला 
शमळत असे. मुदशलयार आपलयाबरोबर दीशक्षतर बांधूांनाही नेत असत. मुदशलयाराांनी बालुस्वामीला 
वायोशलन शिकवण्यासाठी एक गोरा सांगीत शिक्षक ठेवला होता. बालुस्वामी लवकरच वायोशलन-वादनात 
तरबेज झाले. तयाांच्या वडील बांधूांचे एक शिष्ट्य वशडवलूे हे त्रावणकोर दरबारात होते. ते वायोशलन शिकले व 
दरबारातही वाजव ू लागले. त्रावणकोरचे महाराज स्वाती शतरुनाल स्वतः नामवांत सांगीतकार होते. 
वशडवलूेां चे वायोशलन ऐकून ते इतके खूि झाले की तयाांनी वशडवलूेच्या कलेचा सन्मान करण्यासाठी 
हव्स्तदांती वायोशलन वशडवलूेां ना बहाल केले. तेव्हापासून कनाटकी सांगीतात वायोशलनचा प्रचार वाढत 
वाढत ते आज प्रमुख वाद्य होऊन बसले आहे. उत्तर हहदुस्थानी सांगीतात तयाचा प्रविे गेलया ५०–६० विांत 
झाला. 

 
वायोशलनचे बूड दोन्ही बाजूांनी चपटे व दाांड्ाच्या मानाने बरेच लाांब असते. बूड म्हणून दोन 

लाकडी पातळ िळ्या जरा अांतर ठेवनू एकमेकींस जोडतात. िळ्याांचा आकार कशटमध्य असलेलया लां ब 
वतुधळासारखा असतो. वरची िळी मध्ये िुगीर व बाजूांना उतरती असते. शतच्यावर दोन्ही बाजूांना 
अवग्रहाच्या (ऽ) आकाराच्या खाचा असतात. शनरुां द लाकडी पट्टी काठाांना जोडून ्ा दोन िळ्या 
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एकमेकींिी जोडलया जातात. म्हणजे दोन िळ्याांच्या मध्ये पोटासारखी पोकळी तयार होते. ्ा बुडाला 
मागच्या बाजूस तारा बाांधण्यासाठी एक लाकडी पुच्छाकार दाांडी पोटावर येईल अिा रीतीने बसवतात. 
दाांडीवर चार तारा शिरकीच्या शखळ्याांनी बाांधतात. या दाांडीच्या पढेु पोटावर पातळ व वरून वक्राकार घोडी 
बसवतात. पोटाच्या दुसऱ्या अांगाला आखूड दाांडा असतो व तो टोकाला गोल मुरडलेला असतो. तया 
शठकाणी चार खुांट्याांचा कोनाडा असतो. पुच्छाला बाांधलेलया तारा घोडीवरून खुांट्याांना गुांडाळतात. तया 
सुरात लावण्यासाठी खुांट्या शपळतात व बारीक सूर साधण्यासाठी पुच्छावरील शिरकीचे शखळे शिरवतात. 
तारा पोलादाच्या हकवा तातीच्याअसतात. कधीकधी तातीवर चाांदीच्या बारीक तारेचे घट्ट वढेे शदलेले 
असतात. तारा म सा प रे हकवा सा प सा प स्वराांत क्रमिः लावतात. वायोशलनच्या रचनेचा एक शवििे 
म्हणजे, घोडीच्या बरोबर खाली, बुडाच्या दोन िळ्याांना जोडणारा एक बारीकसा लाकडी खुांट ठेवतात. 
्ा ध्वशनस्तांभामुळे ताराांचा आवाज बुडाच्या पाठीस पोचून घुमण्यास मदत होते. गजाची दाांडी बारीक, 
बरीच लाांब व बहुताांिी सरळ असते. शतच्या एका टोकाला लहानिी मूठ असते. दुसऱ्या टोकाला केस पके्क 
बाांधलेले असतात व मुठीच्या बाजला एक शिरकीचा शखळा मागे पुढे करून ते सैल हकवा घट्ट करता येतात 
(आकृती ७·३७). 
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८. िाद्याचें ध्िविशास्त्र 
 

ध्वशनगुणानुसार वाद्याांचे वगीकरण करता येईल, असे मागे म्हटले आहे. वाद्यातील ध्वशनजनक 
घटकाच्या आधारे असे वगीकरण करायचे झालयास, वाद्याांचे चार वगध होतात : १. तांतुवादे्य, २. सुशिर वादे्य, 
३. दांड वादे्य, आशण ४. चमध वादे्य व स्तबक वादे्य. 
 
तंतु िादे्य 
 
सध्या प्रचशलत असलेली बहुतेक स्वरवादे्य तांतु वाद्याांच्या वगात जमा होतात. तयात स्वरमांडल, तांबोरा, 
सतार, वीणा, सरोद, सांतूर, याांसारखी तार छेडून हकवा तारेवर प्रहार करून वाजवली जाणारी, 
तयाचप्रमाणे सारांगी, शदलरुबा, याांसारखी गजाने वाजवली जाणारी वादे्य येतात. तयाांच्यातील भेद 
वाद्यजनक घटकाला, म्हणजे तारेला, झांकाशरत करण्याच्या वगेवगेळ्या पद्धतींमुळे होतात; पण तयाांचा 
शनयम बदलत नाही. या वाद्याांच्या कां पनगुणाांना चार सामान्य शनयम लागू आहेत. ते असे : 

 
(१) ध्वशनजनक तारेच्या कां पनाांची सांख्या तारेच्या लाांबीिी व्यस्त प्रमाणात असते. 
(२) ही कां पनसांख्या तारेवरील ताणाच्या वगधमुळाच्या प्रमाणात असते. 
(३) ही कां पनसांख्या तारेच्या व्यासािी व्यस्त प्रमाणात असते. 
(४) ही कां पनसांख्या तारेच्या घनतेिी व्यस्त प्रमाणात असते. 
 
हे शनयम वाद्याांच्या रचनेत व उपयोगात कसे व्यक्त होतात हे आता पाहू. 
 
(१) पशहला शनयम तारेच्या लाांबीशवियी आहे. तारेची लाांबी जसजिी कमी होईल तसतिी ध्वनीची 

उांची वाढत जाते. स्वरमांडलात ही गोष्ट स्पष्ट शदसते. तयात खालच्या स्वराांच्या तारा लाांब व उांच स्वराांच्या 
आखूड असतात. वीणा, सरोद, सारांगी, वगैरे एकतांतुक वाद्याांमध्ये, वगेवगेळे स्वर एकाच तारेवर वाजत 
असलयामुळे हा लाांबीचा िरक डोळ्याांना शदसत नाही. परांतु बारकाईने पाशहलयास तो लक्षात येतो. स्वराचा 
ध्वनी घोडीपासून तया शवशिष्ट स्वरस्थानापयंतच्या अांतरावर अवलां बून असतो. तयामुळे, वाजवणारे बोट 
तारेवर जसजसे घोडीकडे जात जाईल तसतसा नाद अशधकाशधक उांच होत जातो; कारण घोडीपासूनची 
तारेची लाांबी कमी कमी होत जाते. उलट, बोट तारेवर जसजसे घोडीपासून लाांब जाईल तसतिी, 
घोडीपासून तारेची लाांबी वाढत असलयामुळे, नाद मांद्र होत जातो. 

 
(२) दुसरा शनयम तारेवरील ताणाशवियीचा. ताण जसजसा वाढत जाईल तसतिी कां पनसांख्या 

वाढत जाते, म्हणजेच नाद अशधकाशधक उांच होत जातो. याचा साधा पुरावा म्हणजे, तारेचा आवाज 
उांचावण्यासाठी, खुांटी शपळून हकवा अन्य रीतीने, तार अशधक ताणतात; आशण आवाज खाली आणण्यासाठी 
तार सैल करतात. सरोद, सारांगी, शगटार, वगैरे वाद्याांत मींड हकवा गमक वाजवताना, तारेवर बोट अिा 
रीतीने शिरवतात की, पशहलया शनयमाप्रमाणे, तारेची लाांबी बदलत जाते. परांतु सतार, वीणा, याांसारख्या 
वाद्याांत हाच पशरणाम दोन तऱ्हाांनी साधतात; एक म्हणजे, पशहलया शनयमाप्रमाणे, बोटाने तारेच्या लाांबीत 
िरक करून; आशण दुसरी म्हणजे तार खेचून हकवा दाबून. ्ा दुसऱ्या प्रकारात, तार खेचलयाने हकवा 
दाबलयाने, तारेची लाांबी तीच राहते, पण शतच्यावरील ताण वाढतो. म्हणजे आवाजातील िरक तारेवरील 
ताणामुळे होता. 
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(३) शतसरा व चवथा शनयम तारेच्या घनतेशवियी व जाडीशवियी आहेत. म्हणजे लाांबी व ताण तेच 
ठेवनू, तारेच्या घनतेत व जाडीत िरक केले तर स्वर बदलतील. तार शजतकी जाड शततका आवाज 
खालच्या स्वरात, व शजतकी बारीक शततका आवाज उांच होतो. म्हणूनच तांतु वाद्याांमध्ये मांद्राकडील स्वर 
वाजवण्यासाठी जाड व जड तारा, आशण उांच स्वराांसाठी बारीक व हलक्या तारा वापरतात. शचकारीच्या व 
तरबेच्या तारा बारीक असण्याचे कारण हेच आहे. कधीकधी तार जड करण्यासाठी तातीवर धातूच्या बारीक 
तारेचे वढेे देतात. तयामुळे तारेची जाडी िारिी बदलत नाही पण शतची घनता वाढते. वायोशलनची पांचमाची 
तार अिी असते. 
 
सुवषर िादे्य 
 
सुशिर वाद्याांमध्ये नादजनक घटक वायू असतो. वायलूा कां शपत करण्याच्या तांत्रानुसार, ्ा वाद्याांचे पुढील 
तीन वगध पडतात : 
 

(१) काठावर िुां कर घालून वायू कां शपत करणे. उदाहरणाथध बासऱ्या. 
(२) वायुस्तांभ व पत्ती कां शपत करणे. उदाहरणाथध पुांगी व सनई. 
(३) वायुप्रवाह ओठाांनी शनयांशत्रत करणे. उदाहरणाथध िांख व तुतारी. 
 
१. पशहलया प्रकारच्या वाद्याांना िुां कर घालण्यासाठी मुखरांध्र असेल हकवा नसेल. िुां करीचा आघात 

वाद्याच्या काठावर झालयाने वायुप्रवाह कां शपत होतो व ध्वनी उतपन्न करतो. या शक्रयेत दोन प्रमुख घटना 
घडतात. तया अिा : 

 
(अ) (१) िुां करीने वायू सरळ वाद्यनशलकेत शिरतो. तया वळेी नळीच्या तोंडीच्या काठावर तयाचा 

आघात होतो. आडवी धरून वाजवली जाणाऱ्या बासरीत ही शक्रया होते (आकृती ६·५). हकवा (२) 
तटशछद्राच्या काठावर वायू आदळतो. हा प्रकार अलगुजात होतो (आकृती ६·८). या दोन्ही प्रकाराांत कां शपत 
झालेला वायू एक ध्वनी उतपन्न करतो. तयाला ‘तटनाद’ म्हणतात. हा तया वाद्याचा प्राथशमक नाद असून तो 
वाद्यनशलकेतील वायुस्तांभाने शनयांशत्रत असतो. 

 
(ब) वणेूच्या नळीत शिरलेला वायुप्रवाहही कां शपत होतो व तयामुळे जो ध्वनी उतपन्न होतो तोच 

स्वराांच्या रूपात आपण ऐकतो. िुां करीने काठावर वायूचा आघात केलयामुळे नळीतील वायुप्रवाह 
आांदोळतो. तथाशप ध्वनीची उच्च-नीचता मात्र वायुस्तांभामुळे ठरते, तटनादामुळे नव्हे. 

 
आशण मग लाांबीशवियीचा शनयम येथेही लागू होतो. ठोकळ मानाने वायुस्तांभाच्या लाांबीिी स्वराच्या 

उांचीचे व्यस्त प्रमाण असते. जेव्हा बासरीची सवध स्वर-शछदे्र बांद असतात तेव्हा वायुस्तांभाची लाांबी सबांध 
नळीएवढी, म्हणजे जास्तीत जास्त, असते व म्हणून तया अवस्थेत वाजणारा स्वर सवांत खालचा असतो. 
नांतर टोकाकडून एक एक शछद्र उघडत गेले की, मुखरांध्रापासून नळीचे अांतर कमी कमी होत जाते, तयामुळे 
वायुस्तांभाची लाांबी कमी कमी होत जाते व तया प्रमाणात स्वर उांच उांच होत जातो. वायुस्तांभाचा दाब 
वाढवनूही स्वराची उांची वाढवता येते.नळीत जोरात िुां कर मारली की वायुस्तांभावरील दाब वाढतो व वाय ू
जड होतो. बासरीवर वरच्या सतकतकातील स्वर वाजवण्यासाठी ही युक्ती करतात. 
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२. पत्तीच्या वाद्यात वायू कां शपत करण्याचे दोन प्रकार आहेत : (अ) पत्तीच्या कां पनाला नळीतील 
वायुस्तांभाच्या कां पनाची जोड देणे; आशण (ब) पत्तीच्या कां पनाला वायुस्तांभाची जोड न देणे. 

 
(अ) पत्तीच्या कां पनाला वायुस्तांभाची जोड ज्या वाद्यात शदली जाते तयाांचेही दोन गट पडतात : (१) 

एकच पत्ती असलेली व (२) दोन पत्ती असलेली. पुांगी, तारपो, याांसारख्या वाद्याांत एकच पत्ती असते तर 
सनई, नागस्वरम् याांसारख्या वाद्याांत दोन पत्ती असतात. 

 
अिा वाद्याांत प्रथम पत्ती कां शपत होते व शतच्यामुळे नळीतील वायुप्रवाह कां शपत होतो. या वाद्याांची 

नळी टोकािी काहीिी रुां दावत जाते व टोकाला कणा असतो. आशण िुां करण्याच्या शनरुां द तोंडीिी पत्ती 
बसवलेली असते. प्रथम िुां करीच्या दाबामुळे व नळीतील वायूच्या प्रवाहामुळे पत्ती कां शपत होते व ती 
िुां करीच्या शछद्रावर उघडझाप करते. तयामुळे नळीत वायचूा प्रवाह कां शपत होतो. आपलयाला जो ध्वनी ऐकू 
येतो तो कां शपत वायूचा नाद असतो; कां शपत पत्तीचा नव्हे (आकृती ८·१, ८·२, ८·३). 

 
िुां कर जोरात मारली तर हवचेा दाब वाढतो व तयामुळे वरच्या सतकतकातील स्वर वाजवता येतात. 

बासरीप्रमाणेच या वाद्याांतही स्वराांची शछदे्र उघडण्या-झाकण्यामुळे, वायुप्रवाहाची लाांबी कमी अशधक 
होऊन, स्वराांचा चढ-उतार होतो. 

 
या वाद्याांचा आवाज मृदू असतो. कारण तयाांच्या स्वरातून शनमाण होणारे आांतनाद सांख्येने थोडे व 

अिक्त असतात. तांतु वाद्यात हे आांतनाद पुष्ट्कळ व बलवान असतात, तयामुळे आवाज भरदार व 
लखलखीत शनघतो. 

 
(ब) वायुस्तांभाची पत्तीच्या कां पनाला जोड नसलेली वादे्य म्हणजे बाजाची पेटी, खुांग, वगैरे. मानवी 

गळाही याच घडणीचा असतो. या वाद्यात वायुप्रवाह िक्त पत्तीला कां शपत करण्याचे कायध करतो; स्वतः 
कां शपत होत नाही. बाजाच्या पेटीत एकच पत्ती असते तर मानवी गळ्यात दोन पत्ती, म्हणजे मासाांचे पातळ 
पडदे असतात. वायुप्रवाहाच्या कां पनाची पत्तीच्या कां पनाला जोड असणाऱ्या सनईसारख्या वाद्यात नादाची 
उच्चनीचता नळीतील वायुप्रवाहाच्या कां पनावर अवलां बून असते. तर वायुकां पनाची पत्तीच्या कां पनाला जोड 
नसलेलया हामोशनयमसारख्या वाद्यात केवळ पत्तीच्याच कां पनाांवर शतच्या आवाजाचा उांच-नींचपणा ठरतो. 
म्हणूनच बाजाच्या पेटीत, स्वरमांडलातील लहानमोठ्या ताराांप्रमाणे, खालच्या स्वराची पत्ती लाांब व वरच्या 
स्वराची आखूड असते, व अथातच प्रतयेक स्वरासाठी स्वतांत्र पत्ती असते. 
 
दंड िादे्य 
 
ज्या वाद्यात एक हकवा अनेक दाांड्ा हकवा काांडी वाजवली जातात ती सवध दांड वादे्य म्हणता येतील. अिा 
वाद्याांत नादजनक दाांडी एका हकवा दोन्ही टोकाांना बाांधलेली असू िकेल. दाांडीच्या कां पनाचे शनयम 
गुांतागुांतीचे आहेत. सामान्यतः असे म्हणता येईल की (१) दाांडीची लाांबी शजतकी अशधक शततका आवाज 
मांद्र, (२) घनता शजतकी अशधक शततका आवाज मांद्र, आशण (३) जाडी शजतकी अशधक शततकी कां पने 
अशधक, म्हणजे आवाज उांच. 
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दाांडी एका टोकाला बाांधलेली असणाऱ्या वाद्याचे उदाहरण म्हणजे बाजाची पेटी. प्रतयेक स्वराची 
पत्ती एका टोकाला शखळ्याने ठोकलेली व दुसरे टोक मुक्त असते. ही पत्ती एका अथी दाांडीच म्हणता 
येईल. अिा वाद्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मूचंग. 

 
दाांडीची दोन्ही टोके बाांधलेली असणाऱ्या वाद्याचे उदाहरण म्हणजे काष्ठ-तरांग. तयात दाांड्ा 

वगेवगेळे स्वर उतपन्न करू िकतील अिा रीतीने कमी-अशधक लाांबीच्या व जाडीच्या बनवतात. 
 
चमभ िादे्य, ्तबक िादे्य ि घंवटका 
 
चमधवादे्य, तबकड्ाांची वादे्य व घांटा वगेवगेळ्या द्रव्याांची बनवलेली असली तरी ध्वशनिास्त्र ष्ष्ट्ट्या तयाांच्यात 
बरेच साम्य आहे. ध्वशनिास्त्राचे काही शनयम सवांना सारखेच लागू होतात. म्हणून तया सवांचा शमळून एक 
वगध केला आहे. 
 

प्रथम चमध वादे्य घेऊ. तयाांत नादजनक घटक चामडे असतो. ताणलेलया चामड्ाची कां पने तयाच्या 
लाांबी-रुां दी व जाडीवर अवलां बून असतात. या तीनपैकी कोणतीही एक वाढवली की कां पने कमी होतात, 
म्हणजेच आवाज खाली उतरतो. म्हणनूच मोठ्या नगाऱ्याचा आवाज मांद्र गांभीर व लहान तािाचा आवाज 
उांच असतो. तसेच चामड्ावरील ताण शजतका वाढेल शततका आवाज उांच होत जातो. तबलयाच्या 
गजऱ्यावर जेव्हा वरून हातोडीने ठोकतात तेव्हा पुडीवरील ताण वाढतो व चाटीचा आवाज उांचावतो. 

 
काही चमध वाद्याांत चामड्ाला लेप देतात, तर दुसऱ्या काहींत देत नाहीत. ध्वशनिास्त्राच्या ष्ष्टीने 

या दोघाांत िरक पडतो. लेप नसलेलया पुडीतून जो आवाज उतपन्न होतो तयाची कां पने शनशित नसतात, 
तयामुळे तया आवाजाला शनशित उांची येत नाही व तो गोंगाटासारखा वाटतो. म्हणूनच अिी वादे्य अशभजात 
सांगीतात िारिी उपयोगी पडत नाहीत. डि, खांजरी, साधे ढोल, घुमेरा, तम्मटे, वगैरे वादे्य या जातीची 
आहेत. 

 
ज्या वाद्याांत पुडीवर लेप चढवतात तयाांत पुडीची बाांधणीही बारकाव्याची असते. एकात एक अिी 

अनेक चामडी कविलयाने एकत्र बाांधलेली असतात. अनेक चामड्ाांची शवशिष्ट रचना व िाईचा लेप या दोन 
कारणाांमुळे पुडीच्या आवाजाला शनशितपणा येतो व तयातून दुसरा, शतसरा व पाचवा गुशणत आांतनाद शनमाण 
होतात. तयामुळे आवाजाला सांगीतमयता येते. 

 
धातूच्या तबकड्ाांची वादे्य आपलया देिात थोडी आहेत. थाळी, झाांज, टाळ, बोरताल, वगैरे 

उदाहरणे पशरशचत आहेत. तयाांना लागू होणारा ध्वशनिास्त्राचा शनयम थोडक्यात असा : तबकडीची कां पने 
शतच्या जाडीच्या व लवचीकपणाच्या प्रमाणात होतात, परांतु व्यासािी व घनतेिी तयाांचे प्रमाण व्यस्त असते. 
म्हणजे तबकडीची जाडी व लवचीकपणा वाढलयास आवाज उांच शनघेल, पण व्यास व घनता वाढलयास 
आवाज खाली उतरेल. तबकड्ाांच्या कां पनाांची प्रशक्रया गुांतागुांतीची आहे आशण तबकडीच्या आकाराचाही 
कां पनाांवर पशरणाम होतो. शनलेप पुडीप्रमाणे तबकडीचाही आवाज सामान्यतः गोंगाट असतो. 

 
घांटा हा तबकडीचाच एक वगेळा प्रकार म्हणता येईल. इतकेच की तयात तबकडी सपाट न राहता 

भोवतालून वाटीसारखी वाकवली जाते. अथात तबकडीप्रमाणे घांटेचीही कां पन-शक्रया साधी नाही. तयातील 
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तत्त्व सोपे करून साांगायचे तर, ही कां पने अशनशित असतात व तयामुळेआवाजाला सुरेलपणा येत नाही. 
घांटा व घुांगरे सांगीतोपयोगी वादे्य आहेत; परांतु सुरेल व सांतत नाद शनमाण करू िकणारी घुांगरे व घांटा 
बनवणे सोपे नाही. 
 
घोषक 
 
कोणतयाही वाद्यात नादजनकानांतर घोिक हा महत्त्वाचा घटक असतो. नादजनकाच्या कां पनाांची प्रशतशक्रया 
होऊन शततकीच कां पने असलेला जो नाद शनमाण होतो तयाला घोि, शननाद, घुमारा, हकवा गूांज म्हणतात. 
असा घोि हकवा शननाद शनमाण करणाऱ्या घटकाला घोिक हकवा शननादक म्हणतात. 
 

नुकतीच तार जर कां शपत झाली तर शतच्या नादाला भरदारपणा येत नाही; कारण शतचे आकारमान 
कमी असते. परांतु तारेला जर पोकळ डबा जोडला तर तारेचा आवाज भरदार होतो. कारण तारेच्या 
कां पनाांमुळे डबा व डब्याच्या पोकळीतील हवाही शततकीच कां शपत होतात, व तारेच्या आवाजाला ्ा 
सहकां पनाांची जोड शमळते. डब्याचे व डब्यातील हवचेे आकारमान बरेच मोठे असलयामुळे, दोन्ही कां पनाांचा 
शमळून जो नाद शनमाण होतो तो बराच बलवान असतो. म्हणजे तारेचा आवाज पोकळीतील हवमुेळे मोठा 
होतो, म्हणून ्ा पोकळीच्या घटकाला घोिक म्हणतात. 

 
वाद्यात हे घोिाचे तत्त्व वापरले जाते. बहुतेक तांतु वाद्याांमध्ये तयाांचे बूड घोिक असते. तांबोरा, 

सतार, बीन, वगैरे वाद्याांत भोपळे घोिक असतात, तर सारांगी, शदलरुबा, वीणा, वगैरे वाद्याांत तयाांची 
लाकडी पोकळ बुडे घोिक असतात. ्ा पोकळ घोिकाांचा आकार अिा रीतीने घडवतात की तयाांच्या 
नादजनकाइतकीच सहकां पने तयातून शनमाण होतील. 

 
वणेू, सनई, वगैरे सुशिर वाद्याांत नळीतील पोकळी घोिक असते, तर चमध वाद्याांमध्ये खोड हकवा 

बुडातील पोकळी घोिकाचे कायध करते. 
 
काही वाद्याांत घोिक म्हणनू जादा घटक जोडतात. अनेक तांतु वाद्याांना लावलेली तरब म्हणजे 

जादा घोिक होय. तरबेच्या तारा रागाच्या स्वरात लावतात; तयामुळे मुख्य ताराांवर स्वर वाजताच तरबाांतून 
तयाांची सहकां पने शनघतात. काही वाद्याांत जादा घोिक म्हणून दुसरा भोपळा लावतात. 
 

∎∎ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 
 
 
 

भारतीय िादे्य : काही वचते्र 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती २·१ 
कुतप अथिा िाद्यिृंद, पिाया, ग्िाल्हेर (इसिी वतसरे शतक) 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती २·२ 
उवडसातील पंचिाद्य. ्यातं शंख, चंगू, व सकी, घंटा, ढोल ि मोहरी िादे्य आहेत. पंचिाद्यातं व सकी 
 ेिण्याची प्रथा िाही. पण अलीकडे मध्यप्रदेशातील व सकीचा पंचिाद्यातं समािेश होऊ लागला आहे. 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती २·३ 
तवमळिाडूतील िययाडंी मेळम्. ्यात दोि कंुतलम्, एक तविल, एक तालम्, दोि िाग्िरम् ि एक पंबै 

अशी िादे्य आहेत. 
 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ३·१ 
सतारीचे ‘कला्मक’ वचत्र. खऱ्या सतारीशी तुलिा केल्यास कला्मकतेपायी िा्तितेला वकती मुरड 
घातली गेली आहे हे लक्षात येईल. (हाथरस येथील संगीत कायालयाच्या एका प्रकाशिातूि पुिमुभवद्रत). 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१ 
िक्षीकाम केलेली घंटा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२ 
जलतरंग 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·३ 
कवणयारी डंडा, उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·४ 
घंुगरू 

 

 
 

आकृती ४·५ 
कै-वसलंबू, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
आकृती ४·६ 

पैंजणी, मध्यप्रदेश 
 

 
आकृती ४·७ 
िूट, काश्मीर 

  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·८ 
घटम् दवक्षण भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·९ 
चेकै्क, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१० 
व सकी, मध्यप्रदेश 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·११ 
मंवजरा, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१२ 
सेम्ब्माङ कळम् (डािीकडे) ि एळत्तालम् (उजिीकडे) – केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१३ 
झल्लरी, सूयभ मंवदर–कोणाकभ , उवडसा (इसिी तेरािे शतक) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१४ 
थाली, राज्थाि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१५ 
वडमवकडी, वसक्री, रमेंग, सीमू ि ुपसेम (खंुग), मवणपूर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४ १६ 
श्रीमंडल, राज्थाि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१७ 
वचमटा, पंजाब 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१८ 
लेझीम, महाराष्ट्र 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·१९ 
करताल (दास काव या), उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२० 
टोक्का (डाव्या टोकाला) ि पेपा (उजव्या टोकाला), आसाम 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२१ 
विल्लु, कोट टु, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२२ 
कोलाट्टम्, केरळ ि लक्षद्वीप 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२३ 
्िरो्पादक खाबं, वतुपिेलिेली, तवमळिाडू (अ रािे शतक) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२४ (अ) 
मूचंग िाद्य, राज्थाि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२४ (ब) 
मूचंग िाजविण्याची पद्धत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२५ 
लड ढीशहा, काश्मीर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ४·२६ 
ुपगाब्राईया, आंध्रप्रदेश 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१ 
हलगी (डािीकडे) ि कडे (उजिीकडे), महाराष्ट्र मधले िाद्य गुुपकी आहे 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२ 
खंजरी, मथुरा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·३ 
खंजरी, बंगाल. दवक्षण भारतातील कंजीराशी साम्ब्य 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·४ 
चंद्र वपरै (डािीकडे) ि सूयभ वपरै (उजिीकडे), तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·५ 
चडचडी, उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·६ 
ङा, लद्दाख (डािीकडे ि उजिीकडे). मध्ये भूप िाद्य आहे 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·७ 
घुमट, गोिे 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·८ 
तंुबकिारी, काश्मीर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·९ 
पाबुजीकी माटे, राज्थाि 

 

 
 

आकृती ५·१० 
कुडमुळा (दोि बाजंूिा) ि पंचमुख िाद्य (मध्ये), तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·११ 
वमळािू, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१२ 
तासे, किाटक 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१३ 
िगारा (डािीकडे) ि सिई, राज्थाि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१४ 
तमुकू्क, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१५ 
संबळ, महाराष्ट्र 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१६ 
तबला ि डग्गा, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१७ 
तबल्याची पुडी : 

१ चशगार, २ वकिार, ३ मैदाि, ४ शाई. 

 
 

आकृती ५·१८ 
रेड्डी लोकाचंा ढोल, आंध्रप्रदेश 

  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·१९ 
धिगराचंा ढोल, महाराष्ट्र 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२० 
ढोलक, पंजाब 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२१ 
चेंडा, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२२ 
मृदंग, दवक्षण भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२३ 
पखिाज, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२४ 
श्री खोल, बंगाल ि आसाम 

 
 

 
 

आकृती ५·२५ 
पंुग, मवणपूर 

  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२६ 
हुडुक्क, मकंडा (इसिी िििे शतक) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२७ 
आबजेम्, आंध्र प्रदेश 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२८ 
वतवमल, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·२९ 
इडक्क, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·३० 
इडक्काचा प्राचीि प्रकार, बेलूर, किाटक 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·३१ 
तुमदा अथिा मादल, उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ५·३२ 
डमरू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१ 
पक्ष्याच्या आकाराची वशटी, चन्हूदडो 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·२ 
फेपले, मवणपूर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·३ 
संताळ लोकाचें वतरय,ू उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·४ 
आडिी िेणू, कोल्हापूर संग्रहालय 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·५ 
आडिी िेणू (शास्त्रीय संगीतात िाजिली जाणारी), दवक्षण भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·६ 
जोडपािो (डािीकडे), गुजराथ; जोडबंदी बासुंरी (उजिीकडे), उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·७ 
िेडंुकुळल, तवमळिाडू. (िादक उत्तर भारतीय आहे) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·८ 
अलगूज, पंजाब 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·९ 
खागंचलग, भूताि ि लद्दाख 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१० 
किा, वहमाचल प्रदेश 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·११ 
थंुचेि, भूताि ि लद्दाख 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१२ 
कोम्ब्बू, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१३ 
िरचसगा, वहमाचल प्रदेश. वचत्रात ढोल ि िगाराही आहेत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१४ 
िागफणी, गुजराथ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१५ 
तुतारी, साचंी येथील ्तूप (इसिी पूिभ दुसरे शतक). वचत्रात ढोल ि अलगूजही आहेत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१६ 
शंख (दिळै संगू), तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१७ 
पंुगी अथिा बीि, वदल्ली 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१८ 
तारपो, गुजरात ि महाराष्ट्र 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·१९ 
मसक, उत्तर प्रदेश (परदेशी बिािट) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·२० 
सिई ि सूर, महाराष्ट्र 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·२१ 
िाग्िरम्, दवक्षण भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ६·२२ 
बाजाची पायपेटी 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१ 
वगिटागं, आसाम 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२ 
डेंडंुग, आसाम 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३ 
विल्लवड िाद्यम्, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·४ 
बुआंग, उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·५ 
धिुिीणा (उजिीकडे–िर ि खाली). चसधू सं्कृतीतील आलेखािरूि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·६ 
सप्ततंत्री िीणा, कौशाम्ब्बी (गुप्तकाल) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·७ 
्िरमंडल, उत्तर भारत (परदेशी बिािट) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·८ 
संतूर, िाजिण्याच्या काड्यासंह, काश्मीर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·९ 
गेट टुिाद्यम्, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१० 
तुणतुणे, महाराष्ट्र 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·११ 
गोपीयतं्र, बंगाल 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१२ 
एकतारी, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१३ 
तंबूरी, किाटक 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१४ 
तंबोरा, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१५ 
जमुकू्क, तवमळिाडू 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१६ 
टुईला, उवडसा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१७ 
आलावपिी िीणा (?) कैलासिाथ मंवदर, काचंीपूरम् (८–९ िे शतक) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१८ 
विवचत्र िीणा, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·१९ 
शबर लोकाचें कुल्टुट्टन् राजन् 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२० 
वकन्नरी िीणा, दवक्षण भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२१ 
बीि (ुपद्र िीणा), उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२२ 
कच्छपी िीणा, अचज ा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२३ 
रबाब, काश्मीर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२४ 
सरोद, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२५ 
गोट टुिाद्यम्, दवक्षण भारत 

 
 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२६ 
सेहतार, काश्मीर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२७ 
सतार, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२८ 
िंदुुपणी, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·२९ 
िीणा (सर्िती िीणा), दवक्षण भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३० 
लोकसंगीतातील सारंगी, राज्थाि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३१ 
शास्त्रीय संगीतातील सारंगी, उत्तर भारत 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३२ 
साचरदा, दोतारीसह, वत्रपुरा 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३३ 
इसराज, बंगाल 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३४ 
पुल्लुिि िीणा, केरळ 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३५ 
पेिा, मवणपूर 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३६ 
रािणहत्ता, राज्थाि 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आकृती ७·३७ 
िायोवलि (धरण्याची पद्धत भारतीय) 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 

आडी बासुरी 
आकृती ८·१ 
आडिी िेणू 

 

 
 

खडी बासुरी 
आकृती ८·२ 
अलगूज 

 

 
 

आकृती ८·३ 
सिईतील वद्वदल पत्ती 

 
  



 अनुक्रमणिका 
 

शब्द सूची 
 

 (कंसातं वदलेले क्रमाकं आकृतींचे विदशभक आहेत) 
अनायध सांगीत एकतार 
अशनबद्ध तांबूरा एकनाद 
अपघाशटल एक्काळम् 
अरबी व इराणी सांगीत एडक्क (इडक्क) 
अलगूज एळत्तालम् 
अहोबल ओलग 
आघाटी कां जम् 
आडांबर कच्छपी 
आधारस्वर कट्टा (करा) 
आनांदलहरी कडे 
आबजेम् कशणयारी डांडा 
आराईची मणी कण्णी 
ऑगधन कमांचे, कमांज, कमायाचा 
आयध सांगीत कमसाले 
आलाशपनी वीणा(७·१७) (एकतांत्री पहा) कशम्रका 
इसराज करताल 
उडुकै्क ककध री 
उदक वाद्य कना 
उदे्वशलत कड् काांगसी 
उरुमी काांड वीणा 
ऊद काांसी 
एकतांत्री  
  



 अनुक्रमणिका 
 

काचतरांग खाांगहलग 
कातयायनी वीणा हखगरी 
कानून खुांग 
काल-शसलां ब ू खुळखुळे 
काष्ठतरांग खेणे 
कास्य-ताशलका खोंगाडा 
काहल खोल 
हकशकणी गगाना 
शकतार गग्गर 
शकन्नरी गात्रवीणा 
शकरशकरे शगनटाांग 
शकशरशकट्टक शगलकी 
कुां तलम् शगलबडा 
कुां डमुळा गुम्मटी 
कुडुकुडुतकपै गुरुकी 
कुतप गेंटा 
कुल्लटु्टन् राजन् गेजे्ज 
कुळल गेट टुवाद्यम् 
कुशळत्तालम् गोशगया बाण 
केन्रा गोघा 
कै-शसलां ब ू गोट टुवाद्यम् 
कोक्कर गोपीयांत्र 
कोण ग्राम 
कोम्ब ू घांटा 
कोलाट्टम् (कोलू) घांटो 
क्लॅशरऑनेट घट 
खांजरी, कां जीरा घटम् 
खरधम  
  



 अनुक्रमणिका 
 

घशडयाल चेन्नल 
घुांगरू चोणक 
घुांगरू-तरांग चवघडा 
घुमट जांतर 
घुमेरा जमुकू्क 
घेरा जलतरांग 
घोघा जवारी 
घोिक (ध्वशनवधधक) जागटे 
घोिक (वाद्य) जालर 
ङा जोडपावो 
चांग ू झल्लरी 
चांद्रमांडल (चांद्रशपरै) झाांज 
चटकुला झील 
चडचडी झुणझुणे 
चलवीणा झुनझुनी 
चशल्लकै झुमरा 
हचग टाांगटेन 
हचशपया शटपरी 
शचक्क वीणा शटमकी 
शचशट्टके टुईला 
शचत्रा टुनशटना, तुणतुणे 
शचपलया टोक्का 
शचमटा डि 
चेंकल डमरू 
चेंडा डव्लसमर 
चेक्कलू (चेकै्क) डहाक 
चेचका  
  



 अनुक्रमणिका 
 

डहारा तुांबकनारी 
डागडन तुडी 
शडमशकडी तुन्बूर 
डेनडुांग तुमदा 
डेरू तुरही 
डोब्र ू तुरुबुली 
डोल्लनु तूणव 
ढाक तेराताली 
ढोल (ढोलकी, ढोलकी) शत्रतांत्री 
तांबूरी थाट 
तांबोरा थाली 
तटव्च्छद्र थुांचेन 
तटनाद दांडवीणा 
तबला तरांग ददुधर 
तबला व डग्गा दवांडी 
तमुकु्क दाांशडया (रास) 
तम्मटे (ततकपटे) शदलरुबा 
तरब दुांदुशभ 
तशवल दैवी वीणा 
तारपो दोड डुराजन् 
तालम् दोतारी 
तासे द्रशवड सांगीत 
शतशत्त (तुत्ती) धनुवीणा 
शतशमल धनुष्ट्य 
शतरय ू धुम्सा 
शतरुशचन्नम् धु्रववीणा 
 नांदुरुणी 
  



 अनुक्रमणिका 
 

नकुल पडशह मांगल 
नगारा पणव 
नड पत्ती 
निेरी पम्ब ै
नरहसगा पशरवाशदनी 
नर-हुांकार्लनओ परै 
नलतरांग पाबजूी की माटे 
नागिणी पाशिमातय प्रवाह 
नागस्वरम् पािाण तरांग (स्वरोतपादक खाांब) 
नाट्यिास्त्र शपनाकी 
नाडी (नाली) शपपाणी (पीपी, शपपेरी) 
नारदी शिक्षा पुांग 
नाल पुांगी 
शनबद्ध तांबूरा पुडी 
शनस्सान पुल्लुवन् कुडम् 
नूट पुल्लुवन् वीणा (वीणा-कुां जु पहा) 
नूपुर पुष्ट्कर 
नेडुांकुळल पेना 
नवबत पेपा 
न्याय घांटा पैंजण 
पांचमुख वाद्य पे्रमताल 
पांचवाद्य िेपले 
पांडोरा बकुर 
पखवाज बनाम 
पटह बाशगलू 
पडदा बाघडा 
  



 अनुक्रमणिका 
 

बाघरा मकर याळ 
बाण वीणा मटकी 
शबडी मतांग 
शबवा मत्तकोशकला 
बीन (पुांगी) मद्दलम् 
बीन (वीणा) माशरम्बा 
बुआांग मदधल 
बुडबुडके मसक 
बुबुधरी महती 
बुरा महानाटक वीणा 
बृहत्ताल महावीणा 
बृहद भारतीय सांगीत माांदर 
बोली मातीच्या शिट्या 
ब्रह्मताल मादल 
ब्रह्मवीणा माजधना 
भजन चेक्कलु शमळाव ू
भाांड वाद्य मुकाम 
भपू मुखवीणा 
भशूम दुांदुभी मुरज 
भशूमवीणा मुरव 
भेगेचा ‘ढोल’ मुशरचेंडा 
भेंर मूचंग (महूसग) 
भेरी मूच्छधना पद्धती 
भोंगल मृदांग 
मांशजरा मेल 
मांजूि वीणा मेळ 
मकर मेळम् 
 मोहरी 
 मवशखक ऑगधन 
  



 अनुक्रमणिका 
 

याळ शवल्लशड वाद्यम् 
रगब्डराजन् शवल्लु कोट टु 
रणभेरी वीणा 
रणहसगा वीणा-कुां जु 
रबाब वीरुवनम् 
रमेंग वेंकटमखी 
राजधानी वणेू 
राबोनस्रान िांख 
रायशगडशगडी (रामशगडशगडी) िततांत्री वीणा 
रावणहस्त वीणा (रावणहत्ता) िाई 
रुगाब्राईया िाङ धगदेव (सांगीत रतनाकर) 
रुद्रवीणा हिग 
रोंजा गोंटम् शिटी 
रोंरोंकार िुव्क्त वाद्य 
लां बर िेंग (िो) 
लड ढीिहा िकूे 
लायर श्रीमांडल 
लेझीम श्रुती 
लेप सांतीर 
वांिी सांतूर 
वनस्पती सांबळ 
वाद्यवृांद सांस्थान 
वायोशलन सतार (शसतार) 
शवशचत्र वीणा  
शवशनपांची  
शवपांची  
  



 अनुक्रमणिका 
 

सनई सुरबहार 
सतकततांत्री वीणा सूर 
सरस्वती वीणा सूयधमांडल (सूयधशपरै) 
सरोद सेम्माङ कळम् 
सवध-राग-मेल वीणा सेहतार 
साांगकाांग सो 
सातारा सोरू 
सारांगी स्वरमांडल 
साहरदा हलगी 
साशरका हस्तवीणा 
सालटरी हापध 
हसधु सांस्कृती हामोशनयम (बाजाची पेटी) 
शसक्री हु-शचन 
शसलां ब ू हुडुक्क (हुरुक्क) 
सीम ू क्षुद्र घांशटका 
सुांदरी  
 

∎∎ 



 अनुक्रमणिका 
 

गं्रथाविषयी 
 

अठराव्या ितकात भारतीय शवद्याांबद्दल सांिोधन सुरू झालयापासून भारतीय सांगीताशवियी कुतूहल 
जागे झाले. सांगीताबद्दल बरेचसे सांिोधनही झाले आहे. परांतु तयात वाद्याांशवियी पद्धतिीर व साांगोपाांग 
शववचेन अजून आढळत नाही. काही त्रोटक माशहती देणारी छोटी पुस्तके, कोठे एखाद्या पुस्तकात एखादे 
प्रकरण, काही तुरळक लेख, एवढेच साशहतय वाद्याांबद्दल उपलब्ध आहे. ही उणीव अांितः भरून 
काढण्यासाठी हा ग्रांथ तयार केला आहे. 
 

भारतीय वाद्याांशवियी जेथे जेथे काही माशहती आली आहे ती एकत्र करून एक सवांगीण शचत्र उभे 
करण्याचा हा प्रयतन आहे. आशदवासी, जानपद आशण नागर अिी शतन्ही प्रकारची वादे्य या शचत्रात एकत्र 
माांडली आहेत. प्रचशलत सांगीत, प्राचीन शिलपे व शचते्र, सांगीतावरील ग्रांथ, इतर साशहतय, इतयादी रूपाांत 
सबांध देिभर वाद्याांशवियी जी सामग्री उपलब्ध आहे शतचा या ग्रांथात उपयोग केला आहे. शिवाय ग्रांथकाराने 
देिभर हहडून जी माशहती गोळा केली शतचीही यात भर घातली आहे. 

 
सवध उपलब्ध माशहती एकत्र करून वाद्याांची वगधवारी लावणे, देिातील वगेवगेळ्या लोकसांस्कृतींिी 

तयाांचे ऋणानुबांध िोधणे, व अिा रीतीने वाद्याांचा एक शववचेक इशतहास तयार करणे, हा ग्रांथाचा प्रयतन 
आहे. अथात अिा प्रकारचा हा पशहलाच भारतीय ग्रांथ ठरेल. 

 
उपलब्ध माशहती पशरपूणध आहे असे म्हणता येत नाही. हा देि एवढा अिाट व प्राचीन आहे की 

तयाचे सांपूणध ज्ञान आपलयाला झाले असा कोणीही दावा करू िकत नाही. अजून बरेच सांिोधन करता 
येईल. नवीन माशहती उजेडात येऊ िकेल. तसे झाले म्हणजे कदाशचत या ग्रांथातील काही माशहती व मते 
चूकही ठरतील. तसे व्हाव ेहीच ग्रांथकाराची अपेक्षा आहे. या ग्रांथाने अशधक सांिोधनाला चालना शमळावी. 
 
 
 

मुद्रण्थळ :िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई 


