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“व्यक्त उच्चाणरत शबदामंध्ये अणनववचनीय गोष्टींचा समावशे व्हावा, 
यासाठी शबदार्थाबरोबर दुसऱ्या दोन साधनाचंी मदत घ्यावी 
लागते. या दोन गोष्टी ककवा साधने म्हिजे णचत्र व संगीत 
होत. जे शबदानंी सागंता येत नाही, ते कदाणचत णचत्राने 

दशवणवता येईल. त्याचप्रमािे साणहत्यात प्रासयुक्त व 
नादयुक्त भाषेची रचना करून संगीताची मदत 
घेण्यात येते. शबद जेरे्थ अपुरे पडतात, तेरे्थ ते 

कायव उरकण्यास संगीत पुढे सरसावते. संगीत 
शबदशक्ती वाढणवते. जो आशय सरळ 
माणंडला असता साधासुधा णदसेल, तो 

संगीताच्या योगाने उच्च पदवीस 
पोहोचतो. मानवी स्वभावाला 
अतंगवत म्हिून णचत्र व संगीत 

हे प्रधान घटक आहेत. 
णचत्राने कल्पनेला मूतव 

स्वरूप येते, तर 
संगीताने ती 

गणतमान होते. णचत्र हे साणहत्याचे शरीर, तर संगीत हे जीवन होय.” 
 
 

रवीन्रनार्थ ठाकुर 
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कै. पं. गंगाराम णभमाजी आचरेकर 

 
तीर्थवरूप बाबाचं्या चरिी  

—बाळकृष्ट्ि  
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णनवेदन 
 
१. मराठी भाषेला व साचहत्याला आध चनक ज्ञानचवज्ञानाच्या व आध चनक सासं्कृचतक मूलयाचं्या आचवष्ट्कारािे 
सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े आध चनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, तंत्र आचण अचभयाचंत्रकी, त्यािप्रमाणे भारतीय प्रािीन 
संस्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयातं मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्यािे 
सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े चवचवध चवद्या व कला याबंाबत उत्कृष्ट गं्रथचनर्ममती करून मराठी भाषेला उच्च स्थान 
चमळवनू द्याव,े या उदे्दशाने महाराष्ट्र-राज्य साचहत्य-संस्कृचत-मंडळाने बह चवध वाङ्मयीन काययक्रम आखला 
असून तो व्यवस्स्थतपणे काययवाहीत आणण्याकचरता चवश्वकोश-सचमती, इचतहास-सचमती, भाषातंर-
सचमती, मराठी वाङ्मयकोश-सचमती, लचलतकला-सचमती आचण प्रकाशन-सचमती अशा सचमत्या स्थापन 
केलया आहेत. 
 
२. लचलत-कला-सचमतीच्या काययक्रमामंध्ये मंडळाच्या बह चवध वाङ्मयीन काययक्रमास आध चनक 
संस्कृचतप्रवण करण्यासाठी लचलतकलाचवषयात नाट्य, नृत्य, वाद्य, चित्र, मूती व गायन या चवषयािें 
संशोधन, चववरण व इचतहास यािंा अतंभाव आहे. या काययक्रमात कला व कलासंबद्ध चवषय यावंर मूलभतू 
संशोधन करून चलचहलेले गं्रथ, संगीत, नाटक, नृत्य, चशलप व या कलािें शास्त्र वा तत्त्वज्ञान यावंरील 
प्रमाणभतू गं्रथािंी भाषातंरे, चवचवध कलािंा इचतहास, कलाकारािंी िचरते्र इत्यादी वाङ्मय प्रकाचशत करणे 
अंतभूयत आहे. त्याप्रमाणे ससं्कृत व मराठीतर अन्य भारतीय भाषातंील, तसेि पचिमी व अन्य परदेशी 
भाषातंील लचलतकलाचवषयक अचभजात वाङ्मय मराठीत भाषातंचरत करून प्रकाचशत करण्यास प्रारंभ 
झाला आहे. या कलािंा वाङ्मयाच्याद्वारे मराठी वािकासं सकें्षपाने वा चवस्ताराने पचरिय करून देणे असा 
मंडळािा उदे्दश आहे. 
 
३. या योजनेन सार मंडळाने कै. श्री. के. नारायण काळे यानंी अन वाचदत केलेले स्ताचनस्लाव स्कीिे 
‘अचभनय-साधना’, श्री. श्री. ह. देशपांडे यानंी अन वाचदत केलेले कोपलँडिे ‘संगीत व कलपकता’, कै. डॉ. 
श्री. ना. रातंजनकर यानंी चलचहलेले ‘पं. चवष्ट्ण शास्त्री भातखंडे’, प्रा. र. पं. कंगले-अन वाचदत भरतम नींिे 
नाट्यशास्त्र ‘रस-भाव-चविार’ (अध्याय ६ व ७) व ‘दशरूपक-चवधान’ (अध्याय १८ व १९), श्री. श्री. ह. 
देशपाडें-अन वाचदत ‘महाराष्ट्रािे संगीतातील कायय’ ही प स्तके प्रकाचशत केली आहेत. शाङ गयदेवािा 
‘संगीतरत्नाकर’, नस्न्दकेश्वरािे ‘अचभनयदपयण’, भामहािा ‘काव्यालंकार’, आनन्दवधयनािा ‘ध्वन्यालोक’, 
दण्डीिा ‘काव्यादशय’, चवशाखदत्तािे ‘म द्राराक्षस’, कवी हालािी ‘गाहासत्तसई’, कवी चबहारीिी ‘सतसई’, 
जयदेवकवीिे ‘गीतगोचवन्द’, स्ताचनस्लाव स्कीिे ‘Building a Character’, स्राचवन्स्कीिे ‘Poetics of 
Music’, भरत के. अय्यर यािें ‘कथाकली’, डॉ. बी. सी. देव यािंा ‘भारतीय वाद्यािंा कोश’ इत्यादी गं्रथािंी 
भाषातंरे मंडळाच्या वतीने क्रमाने प्रकाचशत व्हावयािी आहेत. याचंशवाय, श्री. पावयतीक मारसंपाचदत 
‘तंजावरिी नृत्यसाधना’, डॉ. भा. कृ. आपटे-संपाचदत ‘Maratha Wall Paintings’, डॉ. सौ. श्यामला 
वनारसे-चलचखत ‘सागंीचतक मानसशास्त्रािी मूलतत्त्व’े, डॉ. एस्. व्ही. गोखले यािें ‘कहद स्थानी संगीतातील 
लय आचण ताल चविार’, डॉ. श. अ. टेंकश ेयािें ‘रागवगीकरण’, भरतनाट्यशास्त्र-संगीतचवषयक अध्याय 
२८ इत्यादी गं्रथही लवकरि मंडळाच्या वतीने प्रकाचशत होणार आहेत. 
 
४. लचलतकलाचवषयक मडंळाने स्वतः प्रकाचशत केलेलया / करावयाच्या गं्रथाखेंरीज तज्ज्ञ लेखक / 
कलाकार व कलाससं्था यानंा कलाचवषयक संशोधनासाठी / प्रकाशनासाठी अन दानेही मंडळाने चदली 
आहेत. श्री. ह. चव. दाते यािें ‘गायनी कळा’, श्री. चनचखल घोष यािें ‘रागतालािी मूलतत्त्व ेव अचभनव 
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स्वरलेखनपद्धती’, प्रा. अशोक रानडे यािें ‘संगीतािे सौन्दययशास्त्र’, पं. बाळकृष्ट्ण कचपलेश्वरी यािें 
‘श्र चतस्वरदशयन’ व ‘स्वरप्रकाश’, डॉ. ना. ग. जोशी यािें ‘मराठी छंदोरिनेिा चवकास’, श्री. बा. र. देवधर 
यानंी चलचहलेले ‘कै. चवष्ट्ण  चदगंबर पल स्कर यािें िचरत्र’, खाँ. महंमद ह सेन-चलचखत ‘उपज’ इत्यादी 
गं्रथाचं्या प्रकाशनाकचरता मडंळाने भरपूर अन दान चदलेले आहे. गाधंवय संगीत महाचवद्यालयाच्या ‘संगीत-
कला-चवहार’ या माचसकालाही गेली अनेक वष ेमंडळािे अन दान चदले जात आहे. 
 
५. संगीतचवषयातील संशोधनाच्या संदभात रूपारेल महाचवद्यालय, म ंबई, येथील भौचतकी चवभागामध्ये 
मंडळाच्या अन दानाने संगीत-ध्वचनचवज्ञानािे मौचलक संशोधन झालेले आहे. त्यामधून व्यावहाचरक 
उपयोगाच्या दृष्टीने लक्षणीय अशी माचहती वा वाद्य चमळू न शकलयाम ळे ते कायय आता स्थचगत केले आहे. 
तानसेन म्यचूझक ॲकॅडेमी, म ंबई, या संस्थेला स्वयंिचलत ‘सूरमंडळ’ तयार करण्यास मंडळाने अन दान 
चदले आहे. श्री. बा. दा. मोचहते, सागंली, यानंा ४८ श्र तींवर आधारलेलया सप्तकािी बाजािी पेटी तयार 
करण्यासाठीही अन दान चदले आहे. डॉ. ह. चव. मोडक, वास्तवचवभाग, वाचडया महाचवद्यालय, प णे, यानंा 
दचक्षणभारतातील देवळातंील स्तंभामंधून चनघणाऱ्या संगीतस्वराचं्या संशोधनाकचरताही अन दान चदले 
असून त्यािंी ध्वचनम चद्रते तयार झालेली आहेत. दण्डतारारचहत तंबोरा तयार करण्यािा प्रयत्न कै. डॉ. बी. 
बी. कनभोरकर, अमरावती, यानंी काही वषें केला. त्याकचरताही मंडळाने अन दान चदले आहे. एकंदरीत 
संशोधनाच्या प्रयत्नातूंन प्रायोचगक उपय क्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय यश प्राप्त झालेले नाही, हे येथे नमूद केले 
पाचहजे. परंत  संशोधनािे प्रयत्न सतत िालले पाचहजेत व त्याकचरता उते्तजनही चदले पाचहजे, म्हणून मंडळ 
सतत प्रयत्नशील आहे. जे. चग्रचिर्थस् या इंस्ललश संशोधक-कलावते्त्याने अजंठा येथील चित्रािंा समग्र संग्रह 
काही वषांपूवी प्रचसद्ध केला. अजंठा येथील चित्रकला हा भारतातील प्रािीन चित्रकलेिा एक वैभवशाली 
भाग आहे. या चित्रसंग्रहािे प नम यद्रण करून ते प्रकाचशत करण्यािी काययवाही मंडळातिे िालू आहे. 
 
६. भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र या चवषयावर गेलया अधयशतकात प्रािीन आिायय-पंचडताचं्या 
संगीतशास्त्रावरील गं्रथािें सशंोधन व अभ्यास करून अनेक चवद्वानानंी गं्रथरिना केली असली, तरी भारतीय 
संगीत व संगीतशास्त्र यािंा सवांगीण पचरिय करून देण्याच्या दृष्टीने तीमध्ये एकसूत्रता व एकवाक्यता 
आढळून येत नाही. ही उणीव दूर करण्याच्या हेतूने श्री. बा. गं. आिरेकर यानंी ‘भारतीय संगीत व 
संगीतशास्त्र’ हा गं्रथ चलहून तो मंडळाकडे प्रकाशनाथय सादर केला. प्रािीन, अवािीन व प्रिचलत गं्रथािंा 
अभ्यास करून संगीतशास्त्रािा सवांगीण पचरिय करून देण्यािा प्रयत्न श्री. आिरेकर यानंी या गं्रथात केला 
असून मंडळाच्या लचलतकलाचवषयक संशोधन व प्रकाशन या योजनेन सार सदर गं्रथ प्रकाचशत करण्यास 
मंडळास आनंद होत आहे. 
 
७. भारतीय संगीताला स्वर-लयीिे अत्यंत उच्च दजािे अचधष्ठान व शास्त्र आहे. या गं्रथात प्रािीन ते प्रिचलत 
संगीतशास्त्रािे गं्रथकार व शास्त्रकार याचं्या कायािा पचरिय करून चदला आहे. तसेि, पािात्त्य व भारतीय 
स्वरशास्त्र, प्रािीन वदे-साम-संगीत-पद्धती, प्रािीन स्वरश्र चतशास्त्र, प्रािीन वैचदक छंद, जाचतप्रकरण, 
ग्राम-मूच्छयना-मेल-थाट, रागोत्पत्ती, प्रिचलत रागानंा लागणारे स्वर, त्यािंी आंदोलनसंख्या, वादी-संवादी 
इत्यादी अनेक चवषय स सूत्रतेने माडंलेले आहेत. संगीतातील व त्याबाहेरीलही मराठी वािकास हा गं्रथ 
आवडेल व संग्राह्य वाटेल, अशी अशा आहे. 
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  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

वाई  अध्यक्ष 
श्रावण २४, शके १८९६  महाराष्ट्र-राज्य साचहत्य-संस्कृचत-मंडळ 
चदनाकं १५ ऑगस्ट, १९७४  सचिवालय, म ंबई 
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मनोगत 
 

मी स्वतःला मोठा साचहस्त्यक, शास्त्रकार वा गं्रथकार मानीत नाही, आचण सावयभौमसवयज्ञ तर म ळीि 
समजत नाही. परंत  नम्रपणे एवढे मात्र म्हणू शकतो की भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र यानंा जगात तोड 
नाही. जगातील प्रत्येक सिेतन व जड वस्तू गचणताच्या कके्षत आहेत. संगीत हे स्वर-लयप्रधान माचनले, 
तर या दोन गोष्टी चनचितपणे गचणतागत, गचणताधाचरत आहेत. हे गचणत काय व कसे, यािा समग्र चहशबे 
माझे परमपूज्य वडील कै. प्रा. गं. चभ. आिरेकर यानंी सखोलपणे व संशोधनपूवयकतेने माडूंन ठेचवला आहे. 
तोि मी या गं्रथाद्वारे चवविेनू, प्रपंचित करून प न्हा स ज्ञापं ढे प्रकट करीत आहे. 
 

कै. आिरेकर हे प्रािीन व अवािीन गं्रथ, संगीत व संगीतशास्त्र यािें सखोल अभ्यासक व उत्तम 
गायक-वादक होते, हे महाराष्ट्रातील जाणत्याचं्या पचरियािे आहे. संगीतािे व सगंीतशास्त्रािे वीणातंत्री 
हेि माध्यम माचनले, तर हीि तंत्री गेली तीस-पस्तीस वष े मी हातातं घेतली आहे. माझा िचरताथािा 
व्यवसाय वाद्यािंी चनर्ममती व द रुस्ती यािंा आहे. प्रािीन संगीतशास्त्रकारापंासून आजच्या शास्त्रकारापंयंत 
शास्त्रसंमत प्रयोग व चसद्धातं यािंा प्रत्यक्ष प्रायोचगक अन भव मी स्वतः घेत आलो आहे. त्याने माझे असे ठाम 
मत झाले आहे की, आध चनक उपकरण-साचहत्याद्वारे आजिे चवज्ञान व चवद्वान संगीताच्या स्वरशास्त्रासबंंधी 
जे काही चसद्धातं माचंडतात, त्यातंील अजूकतेिा चविार कचरता आमिे प्रािीन गं्रथकार व शास्त्रकार सरस 
ठरतात. हे मोठ्या आत्मीयतेने व अचभमानाने मला म्हणावसेे वाटते. भारतीय संगीतातील शास्त्रीयता ही 
अचभजात शास्त्र आचण गचणत यावंर अचधचष्ठत आहे. आमिे लयतालशास्त्र म्हणजे मूर्मतमतं गचणति होय. 
 

प्रस्त त गं्रथात माझ्या पूवीच्या गं्रथकारािें अपचसद्धातं व द मयते खोडून काढण्यािा ‘प्रमाद’ 
माझ्याकडून घडला आहे. हे पाप मी जाणून-ब जून केले आहे. ते याि उदात्त हेतूने की, प्रािीन ऋचषम नी, 
गं्रथकार व शास्त्रकार यानंी अलौचकक ब चद्धमते्तने, तारतम्यभावाने चनसगािा अभ्यास करून अत लनीय 
चसद्धातं व शास्त्र माचंडले आहे. त्यािें ते चसद्धान्त चबनतोड आहेत. कोणत्याही गं्रथकाराच्या कपोलकस्लपत 
भेसळीिी त्यानंा आवश्यकता नाही. अशी भेसळ भारतीय अचभजात शास्त्रीय संगीताच्या चवश द्ध शास्त्राला व 
अचभजाततेला हरताळ िासणारी ठरते. अशी चठकाणे हेरून त्यािें प्रसंगोपात्त खंडन करण्यािा जो ‘प्रमाद’ 
माझ्या हातून घडला आहे, तो व्यस्क्तगत अनादराने नव्हे, तर भारतीय संगीताच्या व शास्त्राबद्दलच्या 
आंतचरक अचभमानाने, आचण सत्य काय, यािी जाणीव व्हावी म्हणून. 
 

संगीतािा आजिा श्रोता हा जाणकार, िोखंदळ व चिचकत्सक बनला आहे. संगीत प्रगचतपथावर 
आहे. मध्यवती सरकारच्या व राज्य-सरकारच्या सनदािंा मान राचखला जातो. उते्तजनाथय चशष्ट्यवृत्त्या व 
मानधन चदले जाते. प्राध्यापकपदासाठी वा संगीतचशक्षणासाठी ज्या प्रशस्स्तपत्रकािंी आवश्यकता आहे, ती 
चवद्यापीठातून व चवद्यालयातून परीक्षा उत्तीणय झालयानंतर लायक चवद्यार्थयाला चमळू शकतात. अचभजात 
कलेला स संगतशास्त्रािी आवश्यकता असते. म्हणून परीक्षाचं्या प्रश्नपचत्रकातं शास्त्रासबंंधी म दे्दसूद प्रश्न 
चविाचरले जातात. मात्र या शास्त्रािे म दे्दसूद चशक्षण कोठेि चदले जात नाही, ही उणीव आहे. यािा चविार 
चवद्यापीठे व चवद्यालये आस्थेने करीत नाहीत. संगीताच्या शास्त्रािा अभ्यास आवश्यक आहे, या आचवभावात 
शास्त्रािी प्रत्यक्ष चशकवण न देता ‘पं. भातखंडे याचं्या अम क गं्रथातील अम क पृष्ठे यािंा अभ्यास करावा,’ 
असे केवळ मागयदशयन करून चशक्षक मोकळे होतात. पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात जे आहे, ते चवद्यार्थयाने 
उत्तरपचत्रकेत चलचहले की चवद्याथी उत्तीणय होतो. यािे कारण पं. भातखंडे याचं्या गं्रथातील ‘अम क पृष्ठे’ 
परीक्षकाच्या िक्त स्थूल पचरियािी असतात. ही प्रथा शोिनीय होय. 
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या गं्रथात काय माडंाव,े यािा चविार केलयावर जे काही माडंावयािे ते हेत पूवयक माचंडले आहे. परंत  
चवषयाच्या चजव्हाळ्यात ग रिटून गेलयाम ळे त्या ओघात चकती पृष्ठे झाली, यािे भान न राहून सव्वानऊश े
हस्तचलचखत पृष्ठे चलचहली गेली. या सवय चलखाणात मला अनेक मान्यवर चवद्वानािें साहाय्य व प्रोत्साहन 
अत्यंत आप चलकीने चमळाले. त्यातं अनेक डॉक्टसय, साचहस्त्यक, धन्वतंरी, पीएच्. डी. प्राध्यापक, शास्त्री-
पंचडत, कलाकार अशा वगेवगेळ्या थरातंील व्यक्ती आहेत. 
 

गं्रथािे योलय मूलयमापन व्हावे, म्हणून गं्रथािे हस्तचलचखत महाराष्ट्र-राज्य साचहत्य-संस्कृचत-
मंडळाला सादर कराव,े असे स िचवले गेले. त्याप्रमाणे मंडळाप ढे हा गं्रथ आला. मंडळावरील मातबर व 
मान्यवर सदस्यानंी गं्रथातील ममय व उदे्दश जाणून गं्रथािा परीक्षापूवयक अत्यतं आप चलकीने स्वीकार केला, 
याबद्दल माननीय चशक्षणमंत्री, माननीय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, प . ल. देशपाडें, वा. ह. देशपाडें, के. नारायण 
काळे आचण इतर यािंा मी अत्यंत ऋणी आहे. या गं्रथाच्या स्वीकारात माझा नव्हे, तर प्रािीन ऋचषम नी व 
त्यािें अिूक व अमोल शास्त्रचसद्धातं यािंाि वरील मान्यवरानंी अत्यंत मार्ममकतेने आदर केला, असे मी 
माचनतो. या आदरात माझ्या चदवगंत चपताजींिा व त्याचं्या कायािाही गौरव आहेि. 
 

गं्रथस्वीकृतीच्या आनंदात मी दंग असताि एक नवी आपत्ती चनमाण झाली. गं्रथािी सव्वानऊश ेपृष्ठ े
नकोत, म्हणून त्या दृष्टीने गं्रथातील मजक रािे प न्हा सकंलन व्हावे, असा साचहत्य-संस्कृचत-मंडळाकडून 
संदेश आला. हे सकंलनकायय स प्रचसद्ध साचहत्यचवमशयक कै. के. नारायण काळे याचं्याकडे सोपचवले. काळे 
यानंी माझा चवश्वास संपादून हस्तचलचखतातील प्रत्येक प्रकरण, पचरचशष्ट, त्यातील ओळ-न्-ओळ 
आत्मसात करून माझ्या समंतीने आचण अत्यंत आप चलकीने सकंलनकायय पूणय केले, याबद्दल त्यािंा मी 
अत्यंत ऋणी आहे. आज ते असते, तर त्यानंा चकती आनंद झाला असता, त्यािी मला कलपना आहे. त्यािंा 
मृत्यू ही माझी मोठी हानी आहे. यानंतर द सरी आपत्ती म्हणजे गं्रथातील भाषेिी तपासणी. हे काम प्रा. 
अरकवद मंगरूळकर याचं्यावर सोपचवले गेले. 
 

अशा प्रकारे गं्रथािे संकलन कै. काळे याजंकडून व्यवस्स्थत व स टस टीत झाले; आचण प्रा. 
मंगरूळकरासंारखा संस्कृतज्ञ, साचहस्त्यक, संगीतािा व संगीतशास्त्रािा एक ममयज्ञ जाणकार मंडळाच्या 
कृपेने मला भाषापरीक्षणासाठी लाभला. भाषापरीक्षणाबरोबरि गं्रथातील चवषयािे व चसद्धातंािेंही योलय 
मूलयमापन करून गं्रथाला प्रस्तावना चलचहण्यािी चवनंती मी त्यानंा केली. भाषाश चद्ध-परीक्षणाबरोबर म चद्रते 
तपासण्यािे चकिकट व तापदायक कामही त्यानंीि केले. हे कचरताना गं्रथािा चवषय व चसद्धातंातंील ममय 
त्यानंी मोठ्या जाणकारीने समजावनू घेतले. यािा पचरपाक म्हणजे समग्र गं्रथि त्याचं्या पचरियािा झाला. 
‘प्रस्तावना’ चलचहण्यास प्रा. मंगरूळकरि योलय आहेत, या माझ्या चनणययाला प्रमाण म्हणजे प्रा. 
मंगरूळकरािंी यथायोलय ‘प्रस्तावना’ होय. या अमूलय प्रस्तावनेम ळे माझ्या चदवगंत चपताजींच्या कायािा, 
त्याचं्या श्रमािंा योलय परामशय घेतला गेला, याबद्दल त्यािंा मी ऋणी आहे. 
 

माझ्या प्रकृतीच्या प्रचतकूल पचरस्स्थतीत गं्रथरिनेच्या कामी माझे मनोधैयय चटकवनू धरण्यास ज्यानंी 
कतयव्यदक्षतेने मदत केली, त्या माझ्या क ट ंचबयािंाही मी अचतशय ऋणी आहे. 
 

महाराष्ट्र-राज्य साचहत्य-संस्कृचत-मंडळ, मंडळातील चवद्वान ममयज्ञ सदस्य, संकलनकार 
साचहत्यचवमशयक कै. के. नारायण काळे, पद्मश्री प . ल. देशपाडें, सागंीचतक-साचहस्त्यक श्री. वा. ह. 
देशपाडें, प्रा. अरकवद मंगरूळकर, माननीय अध्यक्ष तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यासारखी थोर व 
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आदशय मंडळी मला या प्रयत्नातं लाभली. वाद्यािी चनर्ममती व द रुस्ती करणाऱ्या माझ्यासारख्या सामान्य 
गं्रथकाराला वरील चवद्वज्जनािंा श भाशीवाद चमळाला, हा लाभ काही सामान्य नव्हे. 
 
ता. १७ जून, १९७४ }  
चिमणबाग, चटळकपथ बा. गं. आचरेकर 
प णे ३०  
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प्रस्तावना 
 

‘भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र’ या गं्रथािे कते श्री. बाळकृष्ट्ण गंगाराम आिरेकर (प णे) यािंा अलप 
पचरिय करून देणे हे प्रथम या ‘प्रस्तावने’च्या चनचमत्ताने आवश्यक वाटते. तथाचप तत्पूवी त्यािें वडील कै. 
गंगाराम चभमाजी आिरेकर यािंाही थोडा पचरिय असणे जरुरीिे आहे. कारण हा गं्रथ आिरेकरानंी 
आपलया वचडलानंा अपयण केला आहे हे एक; आचण द सरे म्हणजे या गं्रथातही गं. चभ. आिरेकराचं्या 
कायािा महत्त्वाने चनदेश आलेला आहे. 
 

आिरेकरािें घराणे मूळिे रत्नाचगरी चजलह्याच्या मालवण ताल क्यातील आिरे या गावािे. तेथे 
त्यािें घर आजचमतीलाही कसेबसे चटकून आहे. कै. गं. चभ. आिरेकरािंा जन्मही आिरे या गावािाि. 
१८८५ सालिा. संगीतकलेकडे त्याचं्या मनािा मूळिाि कल असलयाम ळे शालेय चशक्षण झालयानंतर 
नाकरगे्र या गावािे बाळकृष्ट्णब वा इिलकरंजीकरािें ग रुबंधू कै. पं. बळवतंराव बापट याचं्याकडे त्यानंी 
गायनािे चशक्षण घेतले, आचण प्रावीण्य संपादन केले. वस्त तः, बापटब वाकंडे त्यानंी लवालहेर-घराण्याच्या 
पद्धतीने केवळ गायनािेि चशक्षण घेतले, ध् रुपदख्यालािंा भरणाही करून घेतला, परंत  नंतरच्या काळात 
त्यानंी सतार, बीन, तबला, मृदंग याही वाद्यािें चशक्षण घेऊन त्यावंर प्रभ त्व चमळचवले. आमच्या काळात 
‘बीनकार’ आचण ‘संगीतशास्त्रज्ञ’ म्हणूनि त्यािंा दबदबा व लौचकक होता. 
 

पण आिऱ्याच्या पचरसरात आपलया संगीतकलेला पूणय वाव कदाचित चमळणार नाही, या कलपनेने 
त्यानंी वयाच्या केवळ चवसाव्या वषीि आिरे सोचडले. सौराष्ट्रातलया राजकोट शहरात ‘राजक मार 
कॉलेज’मध्ये त्यािंी १९०५ साली चनय क्ती झाली. तेथे ते १९०९-पययन्त, म्हणजे िार वष ेनोकरीत होते. 
 

हा िार वषांच्या नोकरीिा काळ त्याचं्या घडणीिा काळ होता. ग जराती भाषा तर ते उत्तम बोलू 
लागलेि, पण गायनासारख्या चबनमहत्त्वाच्या व नामधारी माचनलया गेलेलया कलेला त्यानंी राजप त्रासंाठीि 
असलेलया त्या कॅालेजमध्ये प्रचतष्ठा आणून चदली. ब चद्धमान असलयाने गायनािे चशक्षण कसे रोिक करावे, 
यािा ढंग आचण हातोटी त्यानंी येथे जी संपादन केली, ती त्यानंा प ढे आय ष्ट्यभर उपयोगी पडली. 
गंगारामब वा हे एक लोकचप्रय चशक्षक म्हणनू नावाजले जाऊ लागले. 
 

चकलोस्कर-नाटक-मंडळीमधले स चवख्यात गायक-नट बळवतंराव ऊिय  (बाळकोबा) नाटेकर हे 
प ण्याच्या ‘रेकनग कॅालेज िॉर मेन’ येथे गायनािे चशक्षक होते. ते १९०९ साली चदवगंत झाले. त्यािंी 
चरकामी जागा भरण्यासाठी म ंबईच्या ‘टाइम्स् ऑफ् इस्ण्डया’मध्ये आलेली जाचहरात आिरेकराचं्या नजरेस 
पडली. प ण्यािे त्या वळेिे सासं्कृचतक महत्त्व अनेक कारणामं ळे िार मोठे होते. आिरेकरानंी त्या 
जागेसाठी अजय केला. पण या जागेसाठी त्या वळेीही चठकचठकाणाहूंन एकूण िाळीस अजय आलेले होते. 
गायनचवषयाकडिा लोकािंा ओढाही यावरून आपलयाला सहजासहजी कळून येतो. शवेटी असे ठरले की, 
सवय उमेदवारािंी लेखी व तोंडी परीक्षा घ्यावी. परीक्षकानंी परीक्षा घेतली. तीत गंगारामब वा पचहले आले, 
आचण त्यािंी या जागेवर चनय क्ती झाली, आचण अगदी अखेरपयंत, म्हणजे त्याचं्या मृत्यूपयंत (३-६-१९३९, 
म ंबई), ते याि जागेवर अट ठावीस वष ेप्रो. आिरेकर म्हणून राचहले. ते प ढे तसेि चवख्यात झाले. 
 

गायन, व्यायाम, चित्रकला हे चवषय त्या वळेी शाळेत उपेचक्षति चवषय होते. म लानंी मनोरंजन 
करून घ्याव,े अथवा दंगा करावा, असेि या चवषयािें तास असत. पण आिरेकराचं्या पूवान भवाम ळे त्यानंी 



 अनुक्रमणिका 

शाळेतलया ह्या अडिणींवर मात केली. आपलया क शाग्रब द्धीने आचण चवनोदप्रि र स बोध शलैीने ते चवषय 
असा स ंदर समजावनू देत असत की, त्यािंा तास चवनोदाम ळे मनोरंजनािा तर होईि, पण त्यातलया 
आशयाम ळे उद बोधक ठरे. चवद्यार्थयांिी उपस्स्थती त ड ंब राही; आचण गायनािी समजदारी वाढचवण्यािा 
आिायय आिरेकरािंा हेतू सिल होई. 
 

प्रो. आिरेकरािंा रकेनग कॉलेजमधला काळ हा त्याचं्या गायनकतृयत्वािा आचण चनर्ममतीिा काळ 
ठरला. अनेक गोष्टी त्यानंी नव्याने चशकून घेतलया. गायनवादन तर त्यानंा अवगत होतेि; पण उदूय भाषा, 
खगोल-ज्योचतष, रत्नपरीक्षा, घड्याळाचदक यंत्रािंी द रुस्ती यातंही ते वाकबगार झाले. शाळेतील उदूयिा 
चशक्षक गैरहजर असला तर त्यािा उदूयिा तासही प्रो. आिरेकर घेत. वादे्य द रुस्त करून प न्हा उत्तम 
वाजती करणे हे तर त्यानंा चकती उत्तम येत होते, हे सवांनाि माहीत आहे; पण वादे्य नव्याने बनचवणे ही 
अवघड चवद्याही त्यानंी आत्मसात करून घेतली होती. त्यानंी घरच्या-घरी पाि बीन बनचवलें  होते; आचण 
मृदंगही तयार केला होता. माझे गायनग रुजी कै. ना. द. तांबेशास्त्री हे आिरेकरािें चशष्ट्य होते. 
 

कै. आिरेकर हे भारतीय सगंीतािे आचण संगीतशास्रािे चनष्ट्णात ज्ञानवन्त होतेि, पण त्यानंा या 
कलाशास्रािंा अचभमान होता. प्रािीन गं्रथातंील संगीताच्या समस्यािंा त्यानंी जो उत्कृष्ट उलगडा केला, तो 
बह मान्य झाला. त्याम ळे सरकार-दरबार, सभासंमेलने यामंध्ये या चवषयािे जाणकार म्हणून त्यानंा 
अचतशय मान होता, आचण त्यािंा या चवषयातील शब्द अचधकारी स्वरूपािा गचणला जाई. 
 

प्रायोचगक के्षत्रात त्यानंी १९२७ साली प्रथमि तयार केलेलया बावीस श्र तींच्या हामोचनयम्म ळे ते 
सवयसाधारण लोकानंा अचतशय माहीत झाले. ककबह ना, आिरेकर म्हणजे श्र चतपेटी, असे समीकरणि 
झाले. त्या काळी ही श्र चतपेटी हा वृत्तपत्रातलया ििेिा एक म ख्य चवषय होता. त्यािंी कसबी काराचगरी 
यावरून लक्ष्यात येईल. त्यानंी मृदंगही तयार केला होता, यािा उल्लखे केलाि आहे; पण 
शकंरभयैासंारख्या प्रचसद्ध वादनकाराबंरोबर त्यािंी ज गलबंदीही अनेकानंी िचकली आहे. 
 

भारतीय संगीत आचण स्वरशास्र याचंवषयीिे आिरेकरािें लेखन हे त्यािें चिरस्थायी असे स्मारक 
आहे. त्यािंी क शाग्रब द्धी येथे उत्कृष्टपणे चदसून येते, भारतीय संगीत : स्वरमीमासंा आचण शास्रीय 
संगीतरागपद्धती, स्वरशास्रातील ग णोत्तरे, भारतीय सगंीत – स्वरशास्र, िल व ध् रुव वीणा, संपूणय 
श्र चतमंडल, षड्जपंिमभाव व २२ श्र तींिी स्थाने, श्र तींिी स्वरातं चवभागणी, िलवीणेत व ध् रुववीणेत 
स्वरसंक्रमण, श द्धकाकलयन्तर अवािीन वीणा, केदारथाटातील श्र चतस्वरचसद्धान्त, षड्जपंिमािंी 
अचवकृतता, केदाररागलक्षण व केदारातील जन्यथाट, केदारजन्य श द्धकलयाण-थाट, श द्धकलयाण-
थाटाचश्रत राग, संपूणय यमनथाटातून संभवणारे संपूणय-षाडव-ओडव राग, यमनथाटातील ओडवराग, 
केदारजन्य खमाजथाट, प्रिचलत वीणेवरील मध्यमाच्या तारेने स्वरािंी बदललेली नाव े– या न सत्या 
लेखशीषयकानंीही आिरेकराचं्या स्वरशास्रामधील कामचगरीिी काही कलपना येईल. तथाचप यावं्यचतचरक्त 
‘मत्सरीकृता मूच्छयने’िे दोन भाग ही त्यािंी आज द र्ममळ झालेली छोटी ठाशीव प स्तके अपार महत्त्वािी 
आहेत. 
 

कै. गं. चभ. आिरेकरािें हे जीवनवृत्त प्रस्त त गं्रथाच्या संदभात परंपरेच्या दृष्टीने कसे महत्त्वािे 
आहे, त्यािी आता सहज कलपना येईल. 
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आिरेकरािें सवांत थोरले चिरंजीव आचण प्रस्त त गं्रथािे लेखक श्री. बाळकृष्ट्ण गंगाराम आिरेकर 
यािंाही जन्म वचडलापं्रमाणे आिरे येथेि झाला. १७ जून १९०४ हा त्यािंा जन्मचदवस. बाळपण 
वचडलासंमवते राजकोटला घालचवलयावर व १९०९-पासून १९२६-पयंतिा काळ प ण्यात घालचवलयानंतर 
कौट ंचबक कारणासं्तव ते व्यवसायाच्या चनचमत्ताने म ंबईस गेले. प्लस्म्बंग, वीजव्यवहार इत्यादींिी काँरॅक्सस् 
घेणे हा त्यािंा व्यवसाय. त्याम ळे तसे म ळात ते वचडलाचं्या क लचवदे्यपासून काहीसे द रावलेलेिे होते. पण 
१९३७ साली वचडलानंा पक्षाघात झालयापासून ते जे प ण्यास स्थाचयक झाले, ते आजपयंत येथेि आहेत. 
गवत्या मारुतीच्या जवळिे त्यािें वादे्य चवकण्यािे आचण ती द रुस्त करण्यािे मोतीवाले पचंडताचं्या 
वाड्यातले द कान (१९३८–१९५७) अजूनही अनेकानंा आठवत असेल. 
 

बाळासाहेब आिरेकरानंा प्रथमपासून िारिौघापं्रमाणे संगीतािी आवड असली, तरी संगीताच्या 
शास्रात त्यानंी तसे खोल लक्ष्य म ळीि घातले नव्हते. प्रश्न असा की, मग एवढा मोठा मूलगामी गं्रथ त्यानंा 
कसा चलचहता आला? भलयाभलयािंीही मती ग ंग व्हावी, असा हा जचटल चवषय त्यानंा एवढा कसा 
आत्मसात कचरता आला? – याला एक तात्काचलक कारण घडले. ते असे – १९६३-च्या चडसेंबरमध्ये पं. 
बाळकृष्ट्णब वा कचपलेश्वरी यानंी चलचहलेला ‘श्र चतदशयन’ नावािा एक गं्रथ बाळासाहेबाकंडे ‘सकाळ’ या 
वृत्तपत्राकडून परीक्षणासाठी आला. बह धा ‘आिरेकर’ या नावाला असलेलया ज न्या प्रचतष्ठेम ळेि तो गं्रथ 
त्याचं्याकडे आला असावा! ‘श्र चतदशयना’त खारटत रट मजकूर व टीका कशी आहे, ते अनेकानंा माहीत 
आहे. त्यात कै. आिरेकरावंरही टीका आहे. चतने श्री. आिरेकर जागे झाले. त्यानंा असा प्रश्न पडला की, 
ज्या आपलया वचडलाचं्या स्वरशास्राच्या चसद्धान्ताला एके काळी इतकी मान्यता होती, त्यािे एकाएकी 
इतके अवमूलन कसे झाले? मग त्यानंी अभ्यासास आरंभ केला. अक्षरशः अहोरात्र ज न्या-नव्या 
संगीतशास्रगं्रथािें वािन, पचरशीलन, मनन, चनचदध्यास केला. भोवताली चकतीही कल्लोळ असो, की 
डोंबाऱ्यािंा खेळ िाललेला असो; त्यािंी एकाग्र होण्यािी वृत्ती अशी कौत कास्पद आहे की, त्यानंा िक्त 
आपलया प ढिे काम मात्र चदसते. एकलव्याप्रमाणे! ही उपासना त्यानंी खरोखरि एकलव्याप्रमाणे केली. 
आचण ती कचरताना वडील त्यानंा रुलणशय्येवर पडलया-पडलया श्र चतशास्रािे जे चवविेन सागंत असत, ते 
सवय एकाएकी चदसू लागले! त्यानंा जणू उलगडा होऊ लागला. आिरेकरािंा गं्रथसंग्रह िार मोठा आहे. 
पण गाठी पैसा नसताना हे प्रािीन-अवािीन गं्रथ त्यानंी कसे जमा केले असतील? – गं्रथ संस्कृत असो, 
मराठी असो, इंग्रजी असो, वािण्यास आचणला, की तो संपूणय उतरूनि घ्यावयािा, आचण मूळ परत 
करावयािे! चलचहण्याने वािनही पके्क झाले, गं्रथही अवगत झाला, आचण संग्रहातही राचहला! या चरतीने 
चकतीतरी लेख आचण अनेक गं्रथ त्यानंी नकलून घेतलेले आहेत. यायोगे चवषय अवघड असला, तरी त्यानंा 
तो खोलवर स्िचटकासारखा चदसू लागला. करतलामलकवत झाला. त्यािे धागेदोरे, परंपरा, त्यािी 
ग ंताग ंत, त्यातले मागय, प्रश्न, सोडवण की, चदशा – सवयि प्रकाचशत झाले. यातूनि त्यािें 
‘संगीतकलाचवहारा’तले ‘श्र चतदशयन’ या गं्रथाच्या परीक्षणािे पधंरा लेख उदयाला आले. याि माचसकात 
त्यािें अन्यही चवषयावंरिे प ष्ट्कळ लेख प्रकाचशत झालेले आहेत. या लेखनाम ळे आपोआप एक सराईतपणा 
आला. वस्त तः, त्यािें चशक्षण मचॅरक उत्तीणय एवढेि. पण ते १९२३ सालिे मचॅरक आहेत, हे म द्दाम लक्ष्यात 
ठेचवलेले बरे! जनरल एस्. पी. पी. थोरात आचण ते सहाध्यायी होते, आचण श्री. थोरातािें अद्याचप 
आिरेकरावंर िार पे्रम आहे. 
 

श्री. आिरेकराचं्या लेखणीत एक चमस्स्कलपणा आहे; उपरोधही आहे. पण आदरणीय 
व्यक्तींचवषयी चलचहताना ते अचतशय प्राजंळपणे आचण नम्रपणे चलचहतात. आचण शास्र व प्रािीन गं्रथ 
याचंवषयी चलचहताना ते अगदी सरळ-स बोध शलैीने चलचहतात. संगीतशास्रावर त्यािंी, पचतव्रतेिी पतीवर 
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असावी तशी, चनष्ठा आहे. या सवयि ग णािंा सस्म्मचलत प्रत्यय प्रस्त त ‘भारतीय संगीत व संगीतशास्र’ या 
गं्रथात वािकाला आलयावािनू राहणार नाही. 
 

* * * 
 

‘भारतीय संगीत व संगीतशास्र’ हा श्री. बा. गं. आिरेकरािंा गं्रथ एक अचतशय महत्त्वािा आचण 
वैचशष्ट्ट्यपूणय असा शास्रगं्रथ आहे. भारतीय संगीताला जी अनेक अंगे आहेत, त्यातंील स्वरशास्र आचण 
रागचवविेन या दोन महत्त्वाच्या अंगािंा प्रस्त त गं्रथात अत्यंत सचवस्तर, शास्रपूत आचण मूलगामी ऊहापोह 
आहे. स्वरशास्रािे चववरण कचरताना आिरेकरानंी पूवयसूरींच्या चसद्धातंािें खण्डनमण्डन करण्यात आपले 
ब चद्धसवयस्व पणाला लाचवले आहे. भरतम नींच्या ‘नाट्यशास्रा’तील चसद्धातंापंासून कालपरवापयंतच्या 
गं्रथातंले चसद्धातं त्यानंी कसोशीने पारखून घेतलेले आहेत. ह्या सवयि चसद्धातंािें परीक्षण त्यानंी 
शास्रकाट्याच्या चनष्ठ र कसोटीने केलेले आहे. आिरेकराचं्या ह्या प्रचतपादनामध्ये प्रािीन शास्रपरंपरेमध्ये 
चदसून येणारा रोखठोकपणा, चनचितपणा आचण परखडपणा जसा पदोपदी चदसतो, तशीि व्यक्तीपेक्षा 
चसद्धान्तािंी आचण शास्रािी बूज राखण्यािी वृत्ती सवयत्र चदसते. व्यक्ती कतृयत्वाने चकतीही मोठी असो, 
सवयमान्य असो, चतच्यापेक्षा शास्रचसद्धान्त हेि अचधक महत्त्वािे, आचण चिरन्तन स्वरूपािे असतात. कारण 
संस्कृचतग णािंी अचभवृद्धी व्यक्तीने नव्हे, तर व्यक्तीच्या कतृयत्वाने होत असते. त्याम ळे आिरेकरानंी आपले 
लक्ष्य चसद्धान्तावंरून चबलक ल िळू चदलेले नाही. यातूनि त्यािें पं. भातखंड्याचं्या श्र चतचवविेनािे तीव्र 
परीक्षण चनमाण झाले (पृ. ९६–११०). मात्र या परीक्षणात ककवा अशा प्रकारच्या अन्यही परीक्षणातं कोठेही 
वैयस्क्तक आकस चदसून येणार नाही. एवढेि नव्हे, तर भातखंड्याचं्या कायाबद्दलच्या गौरवामध्ये (पृ. 
९२–९६) ते कोणालाही हार जाणार नाहीत, असे चदसेल. भीष्ट्माशंी य द्ध करण्यापूवी अज यनाने त्यानंा 
चवनम्रभावाने वन्दन केले, असे सागंतात. थोर लोकाचंवषयीिी आिरेकरािंीही भचूमका अशाि प्रकारिी 
आहे. ज्या व्यक्तीच्या प्रचतपादनािे परीक्षण करावयािे, चतच्या काययगौरवािा चविार सतत मनात बाळगनूि 
त्यानंी खण्डनमण्डनािे कायय केलेले आहे. ह्याच्या ख णा आपलयाला ह्या गं्रथात ठायीठायी चदसून येतात. 
 

भारतीय संगीतशास्र चकती प्रािीन आहे, हे प्रस्त त गं्रथात पानोपानी चदसून येईल; त्याबरोबरि ते 
चकती स व्यवस्स्थत माडंणीिे आहे, हेही कळून येईल. ते अिूकही आहे, असे श्री. आिरेकरािें साधार 
म्हणणे आहे. आपण लक्ष्यात घेतले पाचहजे ते हे की, भारतीय संगीत हे त्याच्या शास्रापेक्षाही प्रािीन आहे. 
कारण संगीतािे शास्र हे सगंीतसचरतेच्या काठाकाठाने वाढत राहते. मात्र संगीत हे वाहत्या पाण्याप्रमाणे 
बह चवध वाटानंी वाहत आलेले आहे. संगीत ज्या-ज्या वाटानंी वाहत आले, त्या-त्या सवयि वाटािें पचरपूणय 
शास्र चसद्ध झाले आहे, असे नाही. आपलयाला जी माचहती आहे, चतच्या अन रोधाने पाहता भारतीय संगीत हे 
प्रथमतः ‘धमयसंगीत’ होते. त्याला ‘यज्ञसंगीत’ अथवा ‘यात संगीत’ असेही वणयनपर नाव देता येईल. हे झाले 
सामवदेाच्या काळी. पण त्याही काळात लोकािें म्हणून एक संगीत नादंत असलेि पाचहजे, ते ‘लौचकक’ 
संगीत. कदाचित हे संगीत सामसंगीताच्या रूपाने भेद पावले असेल. काही असो, लौचकक संगीतािा आचण 
सामसंगीतािा दूरिा का होईना, संबंध असला पाचहजे. अथवयवदे हा जरी प्राधान्याने यात वदे असला, तरी 
ऋलवदेातही यात सूक्ते आहेति; आचण अथवयवदे हा व्यापक अथाने लोकवदे आहे. तसाि या दोन संगीतािंा 
संबंध असावा. या दृष्टीने पाहता सामसंगीतािी काही म ळे लौचकक संगीतात असणे शक्य आहे. 
 

बौद्धानंी संगीतात काहीि भर टाचकली नाही. पण अनेक शतकाचं्या प्रवासात रामायणाच्या काळी 
िारण-संगीतही रूढ झाले. हे िारण लोकामंधून उदय पावले होते, आचण ते कोणािेही बाधंील सेवक 
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नव्हते. क शलवाचं्या रामायणगानात आपलयाला ह्यािा प्रत्यय येतो. श नःशपेकथेसारख्या कथाही अशा 
संिार करणाऱ्या िारणांनीि बंचदस्त करून ठेचवलया, अशी एक उपपत्ती आहे. ‘िारण’ या शब्दािी व्य त्पत्ती 
‘िर्’ (= संिार करणे) या धातूपासन आहे, हे येथे लक्ष्यात घेण्यासारखे आहे. ‘िारण’ यािे स्पष्टीकरण 
असे देतात – ‘िारयचत प्रिारयचत नृत्यगीताचदचवद्या ंतज्जन्यकीर्मत वा ।’ 
 

यािेि साकार झालेले रूप आपलयाला राजेलोकािें स्त चतपाठ गाणाऱ्या, राजसभेतलया 
वैताचलकाचं्या स्त चतसंगीतात आढळते. हे वैताचलक राजाच्या नोकरीत असत. त्यािें संगीत पचरष्ट्कृत होते. 
‘वैताचलक’ या शब्दािा उगम ‘चव’ (= चवचवध) आचण ‘ताल’ यापंासून आहे. (हे ‘वैताचलक’ संस्कृत 
नाटकातं वारंवार आढळतात. ‘म द्राराक्षस’ नाटकातलया वैताचलकािंी तर खास अशी भचूमकाि आहे.) 
चवचवध तालानंी नटवनू-सजवनू ते राजािे स्त चतपाठ गात असत. पण िारण जसे चवम क्त असत, तसे हे 
वैताचलक म क्त नसत. स्त ती करणे हा त्याचं्या नोकरीिा भाग होता. िारणािंी म ळे लोकसंस्कृतीत 
रुजलेली होती; तर वैताचलकािें लक्ष राजसेवमेध्ये होते. हा िरक लक्ष्यात घेण्यासारखा आहे. पण 
वैताचलकािें संगीत हे राजमान्य होते. म्हणून ते अचधक स घड असणे स्वाभाचवक होते. ह्याच्यासमवतेि 
देवालयाच्या आश्रयाने नादंणारे संगीतही होते. प्रत्येक देवालयास ‘नटमण्डप’ असेि. त्यात नृत्यसंगीतािे 
गावातलया लोकािें काययक्रम होत असत. त्यातं देवसंगीत अथवा अथवा भस्क्तसगंीत होते. हेही संगीत 
वैताचलकाचं्या संगीताप्रमाणे शब्दचनष्ठ होते. उत्तरकालिे जयदेवािे ‘गीतगोकवद’ हे अशा संगीतािे उत्तम 
उदाहरण होय. पण याच्या पूवीि भरतम नींच्या काळी ‘मागी’ संगीताला स्थैयय आले. तथाचप ‘देशी’ संगीतही 
रूढ होतेि. भरताच्या काळी नाटकातही अलप संगीत प्रचवष्ट झालयािे चदसते. नृत्यात तर संगीत होतेि. 
 

संगीतािे जे हे चवचवध टप्पे साचंगतले, ते एक संपलयावर द सरा, अशा आखबंद चरतीने िालत आले 
नाहीत, हे लक्ष्यात ठेवणे अगत्यािे आहे. यातंलया प्रत्येक टप्प्यािा उगम शोधणे हे भाषेिा अथवा बोलीिा 
उगम शोधण्याप्रमाणेि द ष्ट्कर आहे. पण संगीतािे हे सवय – आचण काही अचधकही – प्रवाह बरोबरीने अथवा 
काही समान्तर, काही असमातंर असे वाहत आलेले आहेत. वाहता-वाहता काही अचधक प ष्ट झाले, तर 
काही अप ष्ट राचहले. परंत  काही असले, तरी ते काही प्रमाणाने एकमेकािें ऋणाचयत झालेले आहेत. 
ि लािी एकि पाकळी कधी उमलत नाही, तर सवयि पाकळ्या एकदम थोड्या-थोड्या अशा उमलत 
जातात आचण शवेटी संपूणय िूल उमलते. त्याप्रमाणेि हे आहे. ह्यालाि कचलकाचवकासन्याय म्हणतात. 
 

द सरीही एक गोष्ट लक्ष्यात ठेचवली पाचहजे. वर साचंगतलेलया प्रवाहातील प्रत्येक प्रवाह आपापलया 
परीने थोडाबह त बदलत-बदलत आलेला आहे. ‘आपली संगीतािी परंपरा तीनिार हजार वषांिी प्रािीन 
परंपरा आहे; आचण ती अचवस्च्छन्नपणे, अचवकृतपणे िालत आलेली आहे’, असे कोणी आवशेाने म्हटले. 
म्हणजे आपण ख शालतो. पण अशी चवधाने काहीशी अिाटि म्हणावी लागतील. सवय सृष्टी बदलली, 
समाजजीवन बदलले, जेथे पाणी होते तेथे वाळवटें झाली, नद्या-डोंगरही पालटले, पण संगीत मात्र 
जसेच्या-तसे राचहले, हे कसे शक्य आहे? संगीत ही तर पाऱ्यासारखी तरल कला आहे. एकाि 
ग रुचशष्ट्यामंध्येही संगीत हे बदलताना जर आपलयाला चदसते, तर सहस्रो वषांच्या संगीताच्या परंपरेत ते 
बदलले नाही, हे केवळ असभंाव्य आहे. गेलया पन्नास वषांतलेही संगीत आज १९७४ साली राचहलेले नाही, 
हे आपण पाहतो. प्रचतभावतंाचं्या जबरदस्त प्रभावाम ळे तर संगीत बदलतेि, पण असे प्रचतभावतं नसले, 
तरी ते हळूहळू बदलत असतेि; ते साखळून राहत नाही. आपलया गावातली लहानशी नदी ही नावाने तीि 
असली, तरी बदलते, तसाि संगीतािा जीवनक्रम आहे. नहून, ते चशलीभतू होऊन जाईल; चखळून राहील. 
भरतकालीन संगीत तानसेनाच्या काळी राचहले नाही; तानसेनाच्या वळेिे संगीत आज उरले नाही; आचण 
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आजपासून दोनतीनश े वषांनी आजिे संगीतही कदाचित स्मचृतशषे होईल. आजच्या एखाद्या अचतस न्दर 
मेहचिलीला स्वतः तानसेन जर म काट्याने येऊन बसला, तर तो आजच्या गाण्याने अस्वस्थ आचण चखन्न 
झालयावािून खास राहणार नाही. आचण समजा, तानसेन स्वतः आज गावयाला बसला, तरी आपण श्रोते 
त्यािे गाणे आदरपूवयक िकू खरे, पण मनातलया मनात ‘हा एवढा मोठा गायक असे काय िमत्काचरक गातो 
आहे!’ अशी ि ळबूळ करीति ते िकू! गाण्यात कानाचं्या सवयीिा भाग िार मोठा असतो. पण असे असले, 
तरी या सवय काळात ‘संगीत’ नावािी वस्तू मात्र चिरन्तन चटकून राचहली आहे; आचण ती राहणारि. 
थोडक्यात सागंावयािे म्हणजे ज्याप्रमाणे ‘बोलणे’ बदलते, पण ‘भाषा’ राहते, त्यािप्रमाणे ‘गाणी’ 
बदलतात, पण ‘गाणे’ चटकून राहते. 
 

प्रािीन गं्रथातंले स्वरचसद्धान्त आचण चवशषेेकरून भरतम नींच्या स्वरशास्रािे प्रचतपादन याकंडे 
आिरेकरािंा चकती ओढा आहे, हे या गं्रथािी काहंी पाने िाळून पाचहली, तरी प्रत्ययाला आलयावािनू 
राहणार नाही. त्यािंा हा ओढा सवयथैव यथाथय आहे. संगीताच्या या शास्रासंबंधी प्रािीन भारतीयानंी इतका 
सूक्ष्म आचण श द्ध चविार केलेला आहे की, त्याला िक्त ग्रीक संगीतशास्राति काय-ती काही त लना 
आढळेल. या गोष्टीिा कोणा भारतीयाला अचभमान वाटणार नाही? आिरेकरानंा तो वाटला, तर ते अत्यन्त 
स्वाभाचवक आहे. प्रािीन गं्रथकाराचंवषयी त्यानंा अतीव पे्रम, आस्था, आदर आचण अचभमान आहे. त्यािंा 
उल्लेख ते नेहमी आदरपूवयक बह विनाने कचरतात. कारण शकेडो वषांपूवी त्यानंी स्वरासंंबधंीिे जे चसद्धान्त 
आपलया प्रदीघय चिन्तनाने काचढले, ते आजही अबाचधत राचहले आहेत. आजच्यासारखे यंत्रचसद्ध साहाय्य 
नसतानाही केवळ चिन्तनाने प्रािीनांना स्वरािंा आचण त्याचं्या परस्परसंबद्ध सनातन नात्यािंा जो 
साक्षात्कार झाला, तो केवळ अत लनीय आहे; आचण या त्याचं्या साक्षात्कारािे स्तोत्र आिरेकरानंी न 
कंटाळता वारंवार गाइले आहे. प्रािीन काळी स्वरमापनासाठी सप्तकातलया श्र तीिे पचरमाण ज्या 
आिायांनी शोधून काचढले, त्याचं्या कलपकतेिी आचण ब चद्धवैभवािी प्रशसंा करावी, तेवढी थोडीि आहे. 
आज यंत्राच्या साहाय्याने आदंोलनािंी सखं्या मोजता येते, आचण आपण आंदोलनाचं्या भाषेने बोलतो; पण 
म्हणून प्रािीन श्र चतचसद्धातंािें मूळ महत्त्व चबलक ल उणावत नाही. कारण पचरमाण वगेळे असले, तरी 
चनष्ट्कषांत भेद नाही. 
 

हे श्र चतशास्र आचण स्वरािें संवादभाव यािंा अतूट संबधं आहे. षड्जपंिमभाव आचण 
षड्जमध्यमभाव हे या शास्रािे खरोखर हृदयस्थ भावि म्हटले पाचहजेत. ज्या कोणे एके चदवशी हे 
संवादभाव भारतीयानंा प्रतीत होऊन सापडले, तो चदवस कचपलाषष्ठीच्या योगािाि असला पाचहजे. कारण 
या संवादभावातून स्वरािंी चनर्ममती झाली, आचण सप्तक चसद्ध झाले. या संवादभावािे माहात्म्य आचण 
महत्त्व हा प्रस्त त गं्रथािा गाभाि आहे. ग्रामचसद्धी, रागातील वादीसंवादी स्वर इत्यादी अनेक चवषयाचं्या 
प्रचतपादनासाठी त्यािी कशी आवश्यकता आहे, यािा उत्कृष्ट प्रत्यय प्रस्त त गं्रथामध्ये सवयत्र येतो. ससं्कृत 
साचहत्यशास्रामध्ये रसचसद्धान्ताला जे स्थान आचण जी स्वीकाययता सवयत्र आहे, तेि स्थान आचण तीि 
स्वीकाययता या श्र चतशास्राला आहे. अथात यात मतभेद आहेत,— असतीलही. परंत  या-ना-त्या मागाने 
प्रत्येकाला याि म क्कामाला याव ेलागते. कारण नैसर्मगकता अथवा ‘स्व-भाव’ ही यािी प्रत्ययकारी खूण 
आहे. 
 

श्र चतशास्रािी ििा आजवर अनेक शतके होत आली आहे. भरतम नींच्या कालापासून त्यािे 
वगेवगेळ्या अंगानंी परीक्षण होत आलेले आहे. या परीक्षणाने संगीतशास्रािीही अचभवृद्धी झालेली आहे. 
रसचसद्धान्ताच्या बाबतीत जसे भरतािेि नाव प्रथम घ्याव े लागते, तद्वत स्वरशास्राच्याही चवषयात 
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भरताच्याि नावाने पचहली मानािी ओजंळ वहावी लागते, ही एक चवशषे योगायोगािी गोष्ट आहे. संगीत-
नृत्य-नाट्य यािंा पचहला अत्यन्त लक्षणीय प्रणेता भरतम नी. त्याच्यापासून प ढ एक मोठी परंपराि प्रवृत्त 
झाली. ही परंपरा आता प्रस्त त गं्रथापयंत िालू आहे, असे म्हटलयास िूक नाही. 
 

‘भारतीय संगीतािे प्रािीन ते प्रिचलत गं्रथकार, शास्रकार’ या नावािे जे पचहलेि १२५ पृष्ठािें 
प्रकरण प्रस्त त गं्रथात आहे, त्यात या परंपरेतील प्रम ख चसद्धान्तािें सारगभय चवविेन आहे. वगेवगेळे 
गं्रथकार, त्यािंा काळ, त्यािंी शास्रातील वैचशष्ट्टे्य आचण त्याचं्या चसद्धान्तािें परीक्षण हा सवय चवषय 
वािलयावर आिरेकरानंी चकती चवस्तृत वािन केले आहे, आचण ते कसे साके्षपाने केले आहे, हे ध्यानी येते. 
आिरेकरािंी पृथक्करणािी शक्तीही येथे अन भवाला येते. सामवदेापासून आजपययन्तिा संगीताच्या शास्रािा 
इचतहास आपलयाला संचक्षप्त आचण चवविेक चरतीने, पण स्वरशास्रास अन सरून येथे वािावयास चमळतो. 
 

हे संपूणय पचहले प्रकरण म्हणजे आिरेकराचं्या प ढील गं्रथािा पायाि आहे. पण यातील काहंी 
चवविेनाकडे आवजूयन लक्ष्य चदले पाचहजे. या सवय चवषयात प्रािीन महाराष्ट्रािा भाग चकती, हे आपलयाला 
आन षचंगकरीत्या पृ. ५७-५९ येथे चदसून येते. याप ढे आिरेकरानंी अमीर ख सरो याच्यासंबधंी जे 
संशोधनपूवयक चवविेन केले आहे, ते वािनू तर काहींना जसा आियािा धक्का बसेल, तसाि काहींिा 
भ्रमचनरासही होईल. इतक्या ठाशीवपणाने हा चवषय आिरेकरानंीि प्रथमतः माचंडला आहे. 
 

* * * 
 

अल्लाउचद्दन खलजीच्या काळी तेराव्या शतकाच्या उत्तराधात होऊन गेलेलया अमीर ख सरोने तीन 
महत्त्वाच्या नवीन गोष्टी भारतीय संगीतात प्रथमि प्रिारात आचणलयािे सागंतात : (१) तंबोरा घेऊन 
गाण्यािी पद्धती, (२) ‘सतार’ या वाद्यािी चनर्ममती व वादन, आचण (३) ख्यालगायनपद्धतीिी चनर्ममती. या 
चतहींतली पचहली गोष्ट उघडि संशयास्पद आहे. ककबह ना, तंबोरा आचण त्याच्या आधारस्वरािे आपलया 
आजच्या संगीतातील अपरंपार भरघोस महत्त्व नेमके कधीपासून प्रस्थाचपत झाले, तंबोऱ्याच्या तारा 
षड्जपंिमातं कधीपासून चमळचवलया जाऊ लागलया, पचहला तंबोरा कोणी कधी घडचवला, तंबोरा आचण 
‘त म्ब रू’ हा भस्क्तगीतसंबद्ध असलेलया नारदािा सहिारी असलेला देव यािंा काही संबन्ध आहे काय, 
त म्ब रू हा आपण इराणी दैवतचवश्वातून घेतला की काय, आचण तसे असले तर इराणी संगीतातलया एखाद्या 
वैचशष्ट्ट्यािी ती खूण आहे काय, तसे असलयास इराणी संगीतािे या संदभात कोणते वैचशष्ट्ट्य आपलया 
संगीतात अवतरले आहे, त्याला इचतहासािा प रावा आहे काय, ‘तंबोरा’ या शब्दािे मळू काय [कृ. पा.ं क लकणी 
यानंी आपलया ‘मराठी व्य त्पचत्तकोशा’त ‘तंबूरा’ हे अरबी मूळ सूचित केलेले आहे; आचण प ढे “हे वाद्य मूळ त की आहे,” असे म्हटले आहे. ‘‘A 
Turkish guitar with four wires’’ असाही त्यानंी ‘तंबूरा’ यािा अथय चदलेला आहे. परंत  ‘तंबूरा’ यािे मूळ त की आहे, हा कोशगत अथावरून केलेला 
अंदाज चदसतो.], ‘त म्बा [हे शब्द म्हणजे उत्तरकालीन ससं्कृतीकरण आहे काय?]’ (सं.), ‘त म्बी [हे शब्द म्हणजे उत्तरकालीन 

ससं्कृतीकरण आहे काय?]’ (सं.) इत्यादी शब्दािंा ‘तंबो-रा’ या शब्दाशी काही संबन्ध आहे काय, असे अनेक 
प्रश्नोपप्रश्न तंबोऱ्याच्या सन्दभात उत्पन्न होतात. त्यािंा समाधानकारक उलगडा अद्याचप तरी झालेला 
नाही. हे झाले अमीर ख सरो आचण तंबोरा याचं्या संबधंाचवषयी. अमीर ख सरो आचण ख्यालगायन व अमीर 
ख सरो आचण सतारचनर्ममती याचं्या बाबतीत आिरेकरानंी समथयपणे प्रचतवाद केलेला आहे. त्या प्रचतवादाला 
पूरक म्हणून आणखी काही चविार येथे व्यक्त करणे अस्थानी होणार नाही. 
 

अमीर ख सरोच्या (इ. स. १२५३–१३२५) वळेी म सलमानािें कहद स्थानात आगमन झालयाला काही 
िार दीघय काळ लोटला नव्हता. गझनीच्या महम दाने १०२५-च्या जानेवारीमध्ये प्रथम सोमनाथािे मंचदर 
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िोडले. त्यानंतरही त्याने कहद स्थानावर आक्रमणे केली, पण द्रव्यािी लूट करून परत जाणे एवढेि त्याने 
आपलया स्वाऱ्यामंध्ये केले. मात्र अल्लाउचद्दन खलजीच्या काळापासून, म्हणजे तेराव्या शतकापासून, 
म सलमान येथे थोडेथोडे स्थाचयक होऊ लागले. अल्लाउचद्दनाने १२९४ साली रामदेवराव यादवािा दचक्षणेत 
पराभव केला. याि खलजीच्या पदरी अमीर ख सरो होता. त्यािे आईवडील त की होते. पण त्यािा जन्म 
भारताति एटा चजलह्यातील पचटयाली या गावी झाला. ज्या नव्या देशात या वळेी म सलमानािंी न कतीि 
कोठे बसाबस होऊ लागली होती, त्यातील प्रािीन, पारंपचरक संगीतकला संपूणयतया समजणे, उत्तम 
प्रकारे पिनी पाडणे, आचण तीत स्वतंत्ररीत्या अचभनव आचण तत्काळ सवयमान्य होण्याइतकी भर 
घालण्याइतपत सामर्थयय येणे या गोष्टींना बराि काळ जावा लागणे हे वस्त तः अपचरहायय आहे. कारण ही 
मन्दगतीिी प्रचक्रया आहे. एक वळे मोठमोठे देश कजकणे याला कमी वळे प रेल; कारण तो बाह बलािा भाग 
असतो. पण एखाद्या प्रौढ ससं्कृतीत अथवा कलेमध्ये लहानशीदेखील स्वतंत्र भर पडण्यासाठी शतके जावी 
लागतात. ‘आला, पाचहले, आचण कजचकले!’ असा काही हा व्यवहार नाही. नवीनि येथे आलेलया एका त की 
क ळातील अमीर ख सरोसारखी एक व्यक्ती तत्कालीन सवय भारतीय संगीत आपलया कवते घेते, आचण 
सत्तर-एक वषांच्या आपलया जीचवतावधीत अतोनात मूलगामी अशा काही गोष्टी त्यात आणनू त्याशी 
एकजीव कचरते, हे असंभाव्य आहे. हे इंग्रजानंाही आपलया राजवटीत येथे करता आले नाही. चशवाय, 
इचतहासात या गोष्टींिी साक्षही नाही. उत्तरकालीन ‘िन-इ-अकबरी’ या गं्रथात ‘सतार’ या वाद्यािा उल्लखे 
वस्त तः यावयास पाचहजे होता. पण त्यातही तो नाही. आभाळातून टाकाव्या, त्याप्रमाणे जणू अमीर ख सरोने 
या तीन गोष्टी भारतीय संगीताला बहाल केलया, असे परंपरेने साचंगतले असले, तरी चतला अन्य भक्कम 
आधार असलयावािून त्या परंपरेिा स्वीकार कसा करणार? 
 

अमीर ख सरोच्या बाबतीत ज्या आणखी गोष्टी चवद्वज्जनानंी नोंदचवलेलया आहेत, त्याही लक्ष्यात घेणे 
अगत्यािे आहे. त्या अशा – 
 

(१) चखलचजयों के य ग में ही अमीर ख सरोने भारतीय रागों का वगीकरण अभारतीय दृचष्टकोण से 
चकया । [‘म सलमान और भारतीय सगंीत’, आिायय बृहस्पचत, पृ. १३.] 
 

(२) अमीर ख सरो का कथन है चक संसार के चभन्न-चभन्न भागों से आकर लोगों ने यहाँ संगीत की 
चशक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न चकया, परन्त  वषों के प्रयास पर भी उन्हें यहाँ के संगीत का ज्ञान न हो सका । 
[‘चखलजीकालीन भारत’, अतहर अब्बास चरजवी, पृ. १७६.] 
 

(३) ख सरो ने ब्राह्मणों से ‘क छ’ सीखा था । [‘चखलजीकालीन भारत’, अतहर अब्बास चरजवी, पृ. १७८.] यह 
‘क छ’ संगीतशास्र नहीं था । ब्रह्महत्या जैसे पाप से म क्त करा देनेवाली रागजननी जाचतयों का उपदेश एक 
म स्स्लम चवद्याथी को चदया जाना चत्रकाल मे असंभव था । [‘म सलमान और भारतीय सगंीत’, आिायय बृहस्पचत, पृ. ३२.] 
 

(४) तबले और चसतार का आचवष्ट्कार रगँीले के य ग में ख सरो खाँ ने चकया था : उस य ग से पहले 
इन वाद्यों और इनके वादकों की ििा कहीं नहीं है, परन्त  इन वाद्यों के आचवष्ट्कार को अमीर ख सरो के मत्थे 
मढ़ देने का श्रये म हम्मद करम इमाम को ही है । [‘म सलमान और भारतीय सगंीत’, आिायय बृहस्पचत, पृ. ९४.] 
 

अमीर ख सरोचवषयीच्या नोंदचवलेलया गोष्टी कशा प्रकारच्या आहेत, हे यावरून आचण पूवीच्या 
चवविेनावरून ध्यानात येण्यासारखे आहे. 
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ख्यालगायनािी चनर्ममती अमीर ख सरोनेि केली, असे जे सागंतात, त्यानंा आणखी असे चविारावसेे 
वाटते की, तेराव्या शतकापासून अठराव्या शतकापयंत – म्हणजे ‘सदारंगा’च्या काळापयंत – आपलया 
संगीताच्या इचतहासात ख्यालािा आढळही होत नाही; जाती, प्रबन्ध, ध् रुपद हेि गायनप्रकार या मधलया 
काळात प्रिचलत होते; तानसेन आचण त्यािे ग रु हचरदासस्वामी हे ध् रुपचदयेि होते, हे ज्ञात आहे; जर अमीर 
ख सरोनेि ख्यालगायकीिी नवचनर्ममती केलेली असली, तर चतिे अस्स्तत्व या मधलया काळात सवयस्वी कसे 
लोपले? ह्या अस्स्तत्वािी प सटही नोंद परंपरेनेदेखील ठेचवलेली नाही. अकबरकालीन तानसेनािी ध् रुपदे 
आजही ज्ञात आहेत; चमयाँकी तोडी, चमयाँ मलहार यासंारखे त्यािे काही रागही परंपरेने जपून ठेचवलेले 
आहेत; तानसेनािा म लगा चवलासखाँ यािी चवलासखानी तोडीही आपलयाला माहीत आहे. ‘सेचनयािें 
घराणे’ अशी त्याच्या घराण्यािी चनशाणी आजही जीव धरून आहे. या गोष्टीला आज तीनश े वषे होऊन 
गेली. मग ‘ख सरोचनर्ममत ख्याला’िी परंपरा ककवा त्या परंपरेतील चनदान काही चिजा, काही आठवणी 
आपलयापयंत का येऊ नये होत्या? चनदान तानसेनाच्या काळापयंत तरी त्या का येऊ नये होत्या? 
ख सरोपासून तानसेनापयंतच्या दोन-एकश ेवषांत ‘ख सरोचनर्ममत नव्या गायनपद्धती’िा समूळ लोप कसा 
काय झाला? त्यािे नवीन वाद्य सतार हीही गं्रथातंरी चनर्मदष्ट नसावी? त्यापूवी हजारो वषांपूवीिी 
वदेकालीन ‘भचूमद न्द भी’ आजही आपलयाला माहीत आहे. चतिी नोंद आहे. मग सतारीिे तानसेनाच्या 
काळी झाले तरी काय? चतिा हा लोप िचतहाचसकदृष्ट्ट्या मनाला पटत नाही. कारण वादे्य अशी एकाएकी 
स्मृचतशषे होत नाहीत. त्यािंी आठवण तरी राहते. चशवाय, पचरस्स्थतीही त्या वळेी ख सरोिी ही स्मृती जपून 
ठेवण्याला अन कूल होती. ख सरो काय, चकवा तानसेन काय, दोघेही चदल्लीिे. उत्तरेकडे म स्स्लम सत्ताही 
त्या वळेी प्रबळ होती. दोघेही चदल्लीदरबारिे संरक्षण आचण िश्वयय भोगणारे. तेव्हा तत्कालीनानंी ख सरोिी 
‘ख्यालगायना’िी आचण ‘सतारी’िी परंपरा जपून ठेवणे अगदी सोपे होते, शक्य होते. तरीही ती चशल्लक 
राचहली नाही; समूळ उस्च्छन्न झाली. तेव्हा इतर काही नाही, तरी ‘ख सरोिा ख्याल’ हा ल प्त 
होण्याजोगताि द बयल होता, असे तरी अन मान यातून खास काढाव ेलागते. वस्त स्स्थती अशी आहे की, 
अचभजात गायनािा एखादा अचभनव प्रकार हा अशा प्रकारे, ध रािा राक्षस व्हावा तसा, अकस्मात कधी 
उदयाला येत नाही. तो हळूहळू रूढ होत-होत साकार होतो. ख्याल ह्या प्रकारिी बीजे खरोखर पाहता 
ध् रुपदाति होती. ध् रुपद या गानप्रकारािे कठीण कंगोरे चझजत-चझजत, त्यािा दृढ बंध काही मृदू होत-
होत, थोडक्यात – ध् रुपद काहीसे लचलत आचण नव्याने रोिक होत-होत ख्याल या प्रकारािा जन्म झाला 
असला पाचहजे. अतरौलीवालयासंारख्या अनेक चवख्यात गायकानंी मूळच्या ध् रुपदािेंि ख्याल कसे केले, ते 
आजही आपलयाला िागंले माहीत आहे; हा यािाि प रावा होय. इतकेि काय, पण एखाद्या रागािी वा 
चिजेिी क ळीम ळी साके्षपाने तपासून पहावयािी झाली, म्हणजे आजही ख्यालापेक्षा ध् रुपदािाि हवाला 
भरतीदार गवई देतात, हाही यािाि प रावा होय. ‘ध् रुपद संपले! ख्याल स रू झाला!’ असे रेघ 
मारलयाप्रमाणे संपूणय चवभक्तीकरण गाण्यात असंभाव्य आहे. ध् रुपदािंा जमाना संपता- संपता ख्याल आचण 
ध् रुपद या दोहोंिीही प ष्ट्कळ काळ एकत्र नादंणूक झाली; त्यािंी आपआपसातं एकमेकाचं्या वैचशष्ट्ट्यािंी 
देवघेव झाली. उदाहरणाथय, ध् रुपदाच्या नोमतोमीतूनि ख्यालािी स न्दर आलापिारी चनमाण झाली. 
ख्यालामधलया तऱ्हेवार बोलतानेि चवशषे हा ध् रुपदाकडून घेतलेला असणे अगदी शक्य आहे. तात्पयय, 
ज्याला नवीनि जन्म चदला, त्या ख्यालाला, धृपदाने – अथात चपत्याने – आपलया स्वतःच्या म लाला 
सजवाव-ेनटवाव,े त्याप्रमाणे आपलया वैचशष्ट्ट्यानंी सजचवले, त्याला आपला वारसा चदला, आचण आपण 
स्वतः इतमामाने चनरोप घेतला. ख्याल लचलत होता-होता जसा ठ ंबरीच्या एका नवीन प्रकाराला 
म घलकालात जन्म देऊन गेला, आचण चतच्यासाठी काही खास असे हलके चजलहा-राग (लचलतरूपािे 
राग) ठेवनू गेला, त्याप्रमाणे ध् रुपद-ख्याल-संबधं असले पाचहजेत. ध् रुपद-ख्याल-ठ ंबरी ही आपलयाला 
आजही माहीत असलेली अशी क ळपरंपरा आहे. 
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आिरेकरानंी असे म्हटले आहे की (पृ. ६२), अठराव्या शतकात होऊन गेलेला चदल्लीिा बादशाह 
म हम्मदशाह ‘रगँीले’ याच्या पदरी न्यामतखाँ नावािा बादशहािा गायनचशक्षक होता. यािेि द सरे नाव 
‘सदारंग’ असे होते. (ह्यािाि शकेडो चिजा आजही मेहचिलीत गवयी गातात.) ह्या ‘सदारंगा’िा भाऊ 
कोणी िकीर ख सरो नावािा सूिीपंथीय संगीतज्ञ होता. या िकीर ख सरोने रुद्रवीणेिे पचरवतयन करून 
‘सतार’ या वाद्यािी चनर्ममती केली. आिायय बृहस्पती यािेंही मत असेि आहे (पहा– ‘म सलमान और 
भारतीय संगीत’, पृ. ७९). अथात सतारीच्या चनर्ममतीिे श्रेय खलजीकालीन तेराव्या शतकातील अमीर 
ख सरोला नसून अठराव्या शतकातील म हम्महशाहकालीन िकीर ख सरोला आहे (पृ. ६२). 
 

याही बाबतीत असे म्हणावसेे वाटते की, आिरेकरानंा अचधक आचण चनःसंचदलध प ु़राव े उपलब्ध 
झाले असते व ते त्यानंी चदले असते, तर बरे झाले असते. त्यायोगे या प्रश्नािी एकदा तड लागली असती. 
‘अमीरा’िे श्रेय ‘िचकरा’ला देतानाही आधार हवाि. 
 

काही असो, अमीर ख सरोच्या भारतीय संगीतातील श्रयेािा प्रश्न तळापासून ढवळून काढण्यािे 
श्रेय आिरेकरानंा चदले पाचहजे, यात मात्र शकंा नाही. 
 

* * * 
 

षड्जपंिम आचण षड्जमध्यम या दोन भावानंा संगीतात अत्यन्त महत्त्व असलयािे सबंध गं्रथात 
आिरेकरानंी वारंवार आचण परोपरीने प्रचतपाचदलेले आहे. या दोन संवादभावािें महत्त्व यापूवीही अनेकानंी 
वर्मणलेले आहे. परंत  त्या सवंादभावातूंन आिरेकरानंी गाधंारग्रामाचवषयीिा जो चनष्ट्कषय काचढला आहे (प.ृ 
७७–७८), ते मात्र खास त्यािें संशोधन आहे. 
 

गाधंारग्राम स्वगयलोकी गेलयािे प्रािीन आचण अवािीनही संगीताचभज्ञ सतत सागंत आले आहेत (पृ. 
४३०). (प्रवतयते स्वगयलोके ग्रामोऽसौ न महीतले ।) अथात गाधंारग्राम संगीतात वापरला जात नाही, असा 
यािा अथय आहे. षड्जग्राम आचण मध्यमग्राम हे दोनि ग्राम संगीतात प्रय क्त आहेत. ‘पण असे का? या दोन 
ग्रामापं्रमाणेि गाधंारग्रामही संगीतात का वापरला जाऊ नये?’ असे प्रश्न आिरेकरानंा पडले. मग 
संवादभावािंी ग रुचकल्ली आिरेकरानंी ह्या बंद क ल पाला लावताि ते क लूप उघडले, आचण दरवाजा 
उघडला! 
 

गाधंारग्रामात संगीताला आवश्यक असलेले षड्जपिंमािें, पंिमषड्जािें, इत्यादी संवाद नाहीत; 
आचण आपले संगीत हे तर मलूतः संवादभावावंर आधारलेले आहे. तेव्हा ज्या सप्तकात संवादि नाहीत, ते 
सप्तक काय कामािे? यासाठी गाधंारग्रामािी स्वगयलोकास पाठवणी झाली! गाधंारग्रामाच्या स्वगयवासािा 
हा उलगडा आिरेकरानंी प्रथमि अचतशय स बोध चरतीने केलेला आहे. हा भाग म ळातूनि वािावयास 
पाचहजे (पृ. ७७–७८). 
 

आिरेकरािंा पेशा चशक्षकािा नाही, पण चशक्षकािे ग ण त्याचं्या चठकाणी कसे उत्तम प्रकारे 
प्रचतकबचबत झालेले आहेत, हे त्याचं्या प्रचतपादनात ठायीठायी चदसून येते. गं्रथ वािता-वािता एखादा 
मागील ग ंताग ंतीिा चवषय संदभात आला, तर आिरेकर मागिा न सता हवाला देत नाहीत, तर तो सवय 
चवषय एखाद्या म लाला जवळ बसवनू घेऊन पे्रमाने सागंाव,े त्याप्रमाणे न कंटाळता संचक्षप्तपणाने प न्हा 
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सागंतात, आचण स्वच्छ उलगडा करून देतात. श्र चतशास्रािा हा चवषय असा आहे की, वािताना तो कळतो, 
— म्हणजे कळलयासारखा वाटतो. पण त्यावर प्रभ त्व येण्यासाठी त्यािी आवृत्ती आवश्यक आहे. ही आवृत्ती 
अशा प्रकारे गं्रथ वािता-वािता सहजीि होत असलयाने सवय चवषय अवगत होऊन जातो. आिरेकरािें 
पृथक्करण आचण प्रचतपादन म ळात स बोध असते. त्यात अशा मधूनमधून येणाऱ्या आवृत्तीम ळे त्याला बळकटी 
येते. चद्वबयदं्ध स बदं्ध भवचत. याव्यचतचरक्त त्यानंी प्रत्येक वळेी प्रत्येक गं्रथकाराच्या मताला अन सरून 
असलेलया स्वरािें वगेवगेळे नकाश ेगं्रथभर चदलेले आहेत. असे एकूण ४६ नकाश ेया गं्रथात आलेले आहेत. 
त्याचं्याव्यचतचरक्त आणखी चकतीतरी आन षचंगक कोष्ठके समाचवष्ट आहेत. यावरून या सवय कामी 
आिरेकरानंी चकती पचरश्रम केले असतील, यािी कलपना येण्यासारखी आहे. 
 

न सतेि नकाश े देऊनही ते थाबंत नाहीत. या नकाशािंा उलगडा करणे हेही चततकेि आवश्यक 
आहे. तोही त्यानंी केलेला आहे. एवढेि नव्हे, तर या नकाशातंील स्वरािंा समन्वय करणे हेही जरुरीिे 
आहे. नहून, वरवर पाहता प्रत्येक नकाशातील स्वर चभन्नचभन्न आहेत, असे वाटून कोणािा कोणाला मेळ 
नाही, असा ग्रह होण्यािा धोका आहे. हा ग्रह होऊ नये, यािी आिरेकरानंी सवय खबरदारी घेतलेली आहे. 
यािे स्पष्ट िचलत असे आहे की, स्वर आचण ग्राम याचं्या बाबतीत भारतीय संगीतात – मग ते दाचक्षणात्य 
असो, की उत्तरेकडील असो, – एकि सूत्र कसे खेळत आहे, यािी पूणय कलपना येऊन संगीतकलेतलया या 
चवषयाच्या एकात्मतेिा एक प्रकारे प्रत्यय येतो. 
 

भरतम नींच्या सारणाित ष्ट्ट्यािे चवविेन कचरतानाही श्री. आिरेकराचं्या स बोध उपपादनािा स रेख 
प्रत्यय येतो. सप्तकातील स्वराचं्या चनर्ममतीसाठी हे प्रकरण अत्यन्त आवश्यक आहे. आिरेकरानंी त्यािा 
ख लासा चवषयािे कपजण करून केलेला आहे. एवढेि नव्हे, तर प्रािीन षड्ज, आजिा षड्ज, प्रािीन 
सप्तक, आजिे सप्तक, षड्जमध्यमग्राम यािंाही सचवस्तर प्रपंि केलेला आहे. ह्या सवय चवविेनात आणखी 
चकतीतरी महत्त्वािे उपचवषय येऊन गेलेले आहेत; आचण त्या प्रत्येकािे संगीतशास्राच्या समजदारीच्या 
दृष्टीने महत्त्व आहे. उदाहरणाथय, स्वरािंी श्र त्यंतरे ही स्वराचं्या मागे की प ढे? प्रमाणश्र चतप्रयोगातून काय 
चनष्ट्पन्न होते? सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगािी चनष्ट्पत्ती काय? …इत्यादी. 
 

प्रस्त त गं्रथाच्या पचहलया प्रकरणाच्या अखेरी-अखेरीस श्री. आिरेकरानंी पं. चव. ना. भातखंडे, कृ. 
ब. देवल, गं. चभ. आिरेकर, िैतन्य देसाई, आिायय बृहस्पती आचण पं. कचपलेश्वरीब वा याचं्या श्र चतचवषयक 
चवधानािें जे परीक्षण केलेले आहे, ते जसे मार्ममक आहे, तसेि ते मलूतः चवधायकही आहे. प्रािीनािंा 
श्र चतचसद्धान्त हा आिरेकरािंा जणू ध् रुव आहे. या ध् रुवनक्षत्राच्या साहाय्याने ते खण्डनमण्डनाच्या 
उलटस लट प्रवाहामंधून आपली नौका इष्ट चदशनेे वलहचवतात. 
 

श्री. आिरेकरानंी केवळ भारतीय लेखकाचं्याि गं्रथािें परीक्षण केले असते, तर ते एकागंी झाले 
असते. ‘भाग दोन’ यात भारतीय संगीताचवषयी पािात्त्य गं्रथकारािें काय म्हणणे आहे, तेही त्यानंी उद्बोधक 
चरतीने चवविेनपूवयक साचंगतले आहे. त्यातील ग्राह्याग्राह्यािा अंश हा आपलया दृष्टीने महत्त्वािा आहे. 
आिरेकरानंी प्रािीन भारतीयािें स काणू सोचडले नाही; आचण पािात्त्यािंा नसता सोस बाळगून त्यािंा 
अकारण पाठप रावाही केला नाही. या भागात कॅ. चवलाडय, ई. क्लेमेंसस्, िॉक्स् स्रलँवजे्, हबयटय पॉपले हे 
मान्यवर गं्रथकार आपली हजेरी देऊन जातात. 
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याप ढील दोन भागातं पािात्त्य आचण भारतीय प्रािीनतम संगीतािी माचहती आचण परीक्षण आहे. 
प्रािीन ग्रीक गायनशास्र आचण वैचदक सामसंगीत यािंी सागंोपागं माचहती वािताना आपलयाला 
आिरेकराचं्या पचरश्रमािें आचण चिकाटीिे कौत क वाटलयावािनू राहत नाही. वैचदक सामसंगीतासंबधंी 
ध ंचडराजशास्री बापट यािें प स्तक, कृष्ट्णराव म ळे याचं्या ‘भारतीय संगीत’ या प स्तकातील एक प्रकरण 
आचण त्याचं्याही पूवी १९३८ साली प्रकाचशत झालेली लक्ष्मण शकंरभट ट द्रचवड यािंी प स्स्तका ही सामग्री 
मराठीत उपलब्ध आहे. ग्रीक स्वरशास्रािे चवविेन यापूवी ल. रा. पटवधयन यानंी केले होते. तथाचप ग्रीक 
गायनशास्रासबंंधी इतक्या तपचशलवार चरतीने ग्रन्थातंरी मराठीत प्रथमि चलचहले जात आहे. आिरेकरानंा 
हे भषूणावह आहे, यात शकंा नाही. 
 

आपले प्रािीन धमयसगंीत कसे होते, यािी ज्यानंा संके्षपाने, पण यथाथय ओळख करून घ्यावयािी 
असेल, त्यानंी ‘वैचदक सामसंगीत’ हे प्रकरण वािणे अवश्य आहे. सामगानात चकती स्वर वापरले जात, 
कसे वापरले जात, साम आचण लौचकक स्वर यािंी त लना, सामगानपद्धती कशी असे, गात्रवीणा म्हणजे 
काय, सामािें वगेवगेळे प्रकार, सामगानात कोणते दोष असता कामा नयेत, सामगानकाली राग होते काय, 
सामगानकाली कोणकोणती वादे्य अस्स्तत्वात होती, — इत्यादी अनेक चवषय या भागात िर्मिलेले आहेत. 
सरतेशवेटी प्रािीन आचण प्रिचलत अशा दोन्ही स्वरचलपींच्या पद्धतींस अन सरून चलचहलेले साम कसे 
असेल, त्यािे िॉक्स स्रँलवजे याने चदलेले, पण तसेि नसलेले, असे एक उदाहरणही चदलेले आहे. या 
उदाहरणाने आजही कोणालाही हे चवचशष्ट साम गाऊन पाहता येईल. प्रस्त त भागािे हे प्रायोचगक िचलत. 
 

‘भाग पाि’ यात एक प्रिचलत चवषय चजव्हाळ्याने आचण शास्रोक्त पद्धतीने िर्मिलेला आहे. 
संगीतािे ध्वचनशास्र, श्र ती, स्वर आचण आजिे हामोचनयम् हे वाद्य हा तो चवषय आहे. आिरेकराचं्या 
वचडलानंी – कै. गं. चभ. आिरेकरानंी – कहद स्थानातली पचहली श्र चतपेटी चसद्ध केली, आचण भारतीय 
संगीतातील रागामंधील स्वरािें दजे व्यक्त करण्यािे सामर्थयय चतला चदले. त्यािंी श्र चतपेटी हे एक अचभनव 
कलपक संशोधन होते. तेव्हा हा चवषय श्री. बा. गं. आिरेकर याचं्या घरिाि होय, असे म्हटले तरी िालेल. 
जवळजवळ शभंर पृष्ठािंा हा भाग म्हणजे हामोचनयम् या वाद्याचवषयीिा एक स्वतंत्र प्रबधंि आहे. या भागात 
वगेळ्या संदभाने श्र चतचवषय येणे हे अपचरहायय आहे. पण येथे तो पािात्त्य शास्रकाराचं्या तत्त्वान सार 
िर्मिलेला आहे, आचण भारतीय व पािात्त्य या दृष्टींनी त्यािी िोड केलेली आहे. हामोचनयम् ला सध्या 
आकाशवाणीवर जे आंचशक चनबयन्ध आहेत, त्यािें समथयन करणारे आचण त्यानंा चवरोध करणारे अशा उभय 
पक्षानंी समजदारी येण्याच्या दृष्टीने ज्यािा अवश्य अभ्यास करावा, असा हा भाग आहे. 
 

भारतीय संगीतातील तीन ग्रामािें चवविेन आिरेकरानंी अनेक चठकाणी केलेले आहे; ते वािनीय 
आहे. गान्धारग्राम तर पूवोक्त कारणासं्तव चनरुपयोगीि झाला आहे. परंत  उरलेलया षड्ज व मध्यम या 
ग्रामाचं्या बाबतीत प्रश्न असा पडतो की, ही ग्रामपद्धती आपण आज वापरतो काय? गायकवादक आपलया 
कलेिा आचवष्ट्कार कचरताना आचण रचसक श्रोते तो िकताना ग्रामपद्धती आपलया मनात बाळचगतात काय? 
यािे उत्तर ‘नाही,’ असे आहे. ग्रामपद्धती आपण आज शास्रतः आचण प्रयोगात योजीत नाही, हे खरे. परंत  
चवचवध रागातं स्वरािें जे वगेवगेळे दजे आहेत, त्यािंा उपयोग कचरताना मात्र ग्रामािंा चविार करणे 
आपलयाला स व्यवस्स्थत ठरते. प्रािीन शास्रकार ज्या चरतीने ग्रामािंा प्रयोग करीत असत, त्या चरतीने 
आपण ग्रामािंा प्रयोग करीत नाही. परन्त  बागेश्री-रागात ज्या वळेी श द्धधैवतािा प्रयोग कचरतात, त्या वळेी 
तो धैवत चत्रश्र चतक, म्हणजे ४०० कंपनािंा असतो; हा ४०० कंपनािंा, चत्रश्र चतक धैवत प्रािीन 
मध्यमग्रामातला आहे. मात्र अलैया चबलावलमध्ये जेव्हा श द्ध-धैवतािा प्रयोग कचरतात, तेव्हा तो धैवत 
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श द्धि खरा, पण ित ःश्र चतक, म्हणजे ४०५ कंपनािंा असतो; आचण हा धैवत ज न्या षड्जग्रामातला आहे. 
असे इतरही काही रागातंील स्वराचं्या चवचशष्ट दज्यांबद्दल सागंण्यासारखे आहे. यािा अथय असा की, ग्राम हे 
ज न्या शास्रान सार आज ‘ग्राम’ म्हणून आपण योजीत नाही. परन्त  ग्रामामंधील स्वरािें श्र तींन सार असलेले 
चवचशष्ट दजे आपण चहशबेात घेतो, आचण प्रयोगातही आचणतो. ज न्या ग्रामािंा ‘ग्राम म्हणून असलेला’ वारसा 
लोपलेला असला, तरी ग्रामातंलया स्वराचं्या चवचशष्ट दज्यािा वारसा मात्र आपण िालचवलेला आहे.– 
प्रयोगात आचण शास्रातही. 
 

‘भाग सहा’ हे प्रस्त त गं्रथािे प्रकरण १०३ पृष्ठािें, म्हणजे खूपि मोठे आहे. मोठे आहे, तसेि ते 
महत्त्वािेही आहे. त्यातलया चवषयािा आपलया आजच्या संगीताशी, अथात रागसंगीताशी, जवळिा आचण 
साक्षात संबधं आहे, हे लक्ष्यात घेण्याजोगे आहे. 
 

स्वर हा भारतीय संगीतातला शोध (discovery) आहे, तर राग ही भारतीय संगीतातली मानवकृत 
नव-कलपना (invention) आहे. स्वर हा जो चनसगाति चवद्यमान होता, नादामध्ये अस्स्तत्वात होता, तो 
प्रािीनानंी शोधून काचढला. पण राग ही एक संकलपना आहे. स्वर हा नैसर्मगक आहे, तर राग हा मन ष्ट्यकृत 
आहे. तथाचप या स्वरािंा सामग्री म्हणून रागात उपयोग होतो. लयीवािून जसा ताल नाही, त्याप्रमाणे 
स्वरावंािनू राग नाही. स्वर हा रागािा रक्तप्रवाह आहे. 
 

अशा या रागािें वगीकरण ही शास्रकारानंा िार वषांपासूनिी एक गरज वाटत आली आहे. 
रागसमयसबंंध हा एक वगीकरणािाि स्थूल प्रकार म्हणता येईल. पण श द्ध, कोमल, तीव्र या स्वरानंी राग 
सागंून, मग तदन सार त्यािें म ख्य प्रकार करून वगीकरण करणे हे आज आपलया बरेि पिनी पडले आहे. 
पं. भातखंडे यािें थाटपद्धतीने केलेले वगीकरण प्रचसद्धि आहे. रागागंान सार केलेले वगीकरणही काही 
लोक माचनतात. पण आिरेकरानंी येथे वगेळीि पद्धती अवलंचबली आहे. ‘आध चनक गं्रथकारािें थाट भ्रामक 
आहेत काय?’ असा प्रश्न उपस्स्थत करून आिरेकर त्यािें ठाशीवपणाने ‘होय,’ असे उत्तर देतात. कारण 
आज ज्या पद्धतीने एखाद्या रागािे वादी-संवादी स्वर सागंतात, त्यातं स्वरािें शास्रपूत दजे सभंाळले जात 
नाहीत. ‘संवाद’ ही भाषा ‘संवादतत्त्वहीन’ असू नये. एखाद्या वादी स्वरािा संवादी स्वर कोणता, ते न सते 
प स्तकात चलहून चसद्ध होत नसते. ते प्रयोगात व शास्रातही चसद्ध व्हाव ेलागते. षड्जपंिम व षड्जमध्यम 
हा जर संवादभाव आहे, तर तो प्रत्येक रागाच्या वादीसंवादी स्वरामंध्ये चदसला पाचहजे; नव्हे, प्रत्ययालाही 
आला पाचहजे. कारण ‘संवादभाव’ ही पाचरभाचषक संज्ञा आहे. संवाद हे स्वरधमािे तत्त्व आहे. तेव्हा त्यािा 
उपयोग कसातरी लाडेकोडे करून िालणार नाही. आचण तसे केले, तर ‘आम्ही पारंपचरक, शास्रीय संगीत 
गातो,’ ही भाषा म खात शोभणारही नाही. तेव्हा त्या बाबतीत नीट समजूतकरून घेतली पाचहजे. 
 

श्री. आिरेकरािें हे सवय चवविेन नवीन, शास्रोक्त आचण मूलगामी आहे. एवढेि नव्हे, तर ते 
य स्क्तचसद्ध आहे. त्यांच्या सय स्क्तकतेच्या कैिीतून बाहेर पडण्यापूवी कोणालाही प ष्ट्कळि चिन्तन कराव े
लागेल; आचण तरी स टता येणार नाही. 
 

एका पचंडत गं्रथकाराने कंपनसंख्येसह स्वर देऊन ३०० कंपनाचं्या गान्धारािा ४०५ कंपनाचं्या 
धैवताशी भपूामध्ये संवाद साचंगतला आहे. येथे अथय इतकाि की, भपूामध्ये ग–ध हे वादीसंवादी आहेत. – 
असतील. पण मग ग–ध या स्वराचं्या संवादभावािे काय? यातील संवाद जर षड्जमध्यमभावी असेल (– 
आचण तसाि तो अपेचक्षत आहे), तर ३ : ४ या ग णोत्तराच्या नात्यात तो बसतो काय? तसा तो बसावयािा 
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असेल, तर धैवत ४०५-च्यािवजी ४०० कंपनािंा नको काय? – अथात पाचहजे. मग कंपनािंी भाषा 
कशासाठी योचजली? – याला उत्तर नाही. याम ळे चदशाभलू आचण पास्ण्डत्यदशयन मात्र होते. 
 

तात्पयय, रागपद्धतीमध्ये जर रागािे वादी-संवादी स्वर सागंावयािे असतील, तर ते 
संवादतत्त्वान सार साचंगतले पाचहजेत; म्हणजे एकमेकापंासून तेरा आचण नऊ इतक्या श्र तींच्या अंतराने ते 
साचंगतले पाचहजेत. यािाि अथय असा की, ते षड्जपंिमभाव व षड्जमध्यमभाव यानंा अन सरून पाचहजेत. 
असे केले, तरि ‘संवादी’ या भाषेला शास्रपूत अथय येईल. एखाद्या स्वरापासून िौथा ककवा पािवा स्वर हा 
संवादतत्त्वान सार संवादी असतोि, असे नाही. हा चनयम जर आपण नीट लक्ष्यात ठेचवला, तर वादीसंवादी 
स्वर सागंण्यापूवी आपण जरा खोलवर चविार करू. रागातील वादीसंवादी स्वर सागंण्यािा आिरेकरानंी 
हा अचभनव मागय मोठ्या कटाक्षाने आचण साके्षपाने येथे साचंगतला आहे. आजवर आपण रागािें जे 
वादीसंवादी स्वर सागंत आलो आहो, ते या संवादतत्त्वान सार प न्हा एकदा तपासून घेणे अनाठायी होणार 
नाही. 
 

हा घोटाळा टाळण्यासाठी आिरेकर हे प्रािीन स्वरशास्राकडे, संवादतत्त्वाकडे आचण 
मूच्छयनापद्धतीकडे वळलेले आहेत. मूच्छयना म्हणजे आरोही तान नव्हे, हे प्रािीन गं्रथान सार पाहता स्पष्ट 
आहे. मूच्छयनािंी आरंभक स्वरान सार चनमाण होणारी अशी एक पद्धती आहे. तदन सार पाहता षड्जमध्यम 
या ग्रामाचं्या एकूण ५६ मूच्छयना होतात. 
 

संवादतत्त्वािा शोध हा काही आिरेकरािंा स्वतःिा शोध नाही; पण रागामध्ये हे संवादतत्त्व 
वादीसंवादी स्वराचं्या अन रोधाने पाहणे आचण त्यािा प्रयोग बसचवणे ही चक्रया मात्र त्यािंी आहे. अथात 
आिरेकरािें वडील गं. चभ. आिरेकर याचं्या लेखनात ती सूचित झालेली आहे हे खरे; पण इतक्या व्यापक 
प्रमाणाने चतिे उपयोजन मात्र आिरेकरानंी केलेले आहे. 
 

या पद्धतीिा अवलंब करण्यासाठी ग्रामपद्धती आचण मूच्छयनापद्धती या दोन प्रािीन गं्रथगत 
पद्धतींिा अन सार करणे हे आवश्यक आहे. गान्धारग्रामािा प्रश्नि नाही; कारण तो चनरुपयोगी झालेला 
आहे, हे यापूवी साचंगतलेि आहे. पण उरलेले दोन ग्राम – षड्जग्राम आचण मध्यमग्राम – आचण त्याचं्या 
स्वरान सार होणाऱ्या मूच्छयना यािंा अंगीकार मात्र आपलयाला केला पाचहजे. असे केले, तर 
संवादतत्त्वान सार वादीसंवादी स्वर शास्रपूत चरतीने सागंता येतात. एवढेि नव्हे, तर जन्यजनकथाटािंाही 
संबंध योलय प्रकारे अवगत होतो; आचण रागसमूहािे चित्र स व्यवस्स्थत माडंणीचनशी नव्याने उभे राहते. या 
चवषयासंबधंी प्रस्त त गं्रथािे आिरेकरकृत वैचशष्ट्ट्य असे सागंता येईल की, ग्राम आचण मूच्छयना या दोन 
प्रािीन पद्धतींिा त्यानंी रागातील स्वराचं्या शास्रपूततेसाठी प नरुद्धार केला आहे. प्रािीन कलपनामंध्ये 
नवचनर्ममतीिी बीजे कशी स प्त अवस्थेत असतात, ते या प्रकारे आन षचंगकरीत्या स्पष्ट होते. तात्पयय, ग्राम, 
मूच्छयना, जन्यजनक थाट, राग आचण रागातील वादीसंवादी इत्यादी स्वर यािंा व्यवस्स्थत उलगडा 
आिरेकराचं्या या पद्धतीने होऊ शकतो. अथात यातंील जन्यजनक थाट, राग आचण वादीसंवादी स्वर 
यािंी आपलयाला यापूवीि जाणीव आहे. परंत  ग्राम आचण मूच्छयना या शास्रकलपना ज्या आपण ज न्या 
झालेलया, चनरुपयोगी आचण आजच्या संगीताला असंबद्ध म्हणून आजवर अडगळीत िेकून चदलया होत्या, 
त्यािंी उपयोचगता आचण त्यािंा सबंंध आिरेकरानंी नव्याने प्रस्थाचपत केला आहे. ज न्या कलपना त्यानंी 
नव्याने चजवतं केलया आहेत. श्री. आिरेकरािंी संगीतशास्रात ही नवी भर आहे. 
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श्री. आिरेकराचं्या या उपपत्तीिा पडताळा पाहण्यासाठी चनदान एका केदारथाटािे स्वर, त्याचं्या 
कंपनसखं्या, स्वरािें संवाद, जन्यजनकता आचण चवचवधरागचनर्ममती यािें बारकाईने अवलोकन 
करण्यासारखे आहे. (पृ. ३३१ व प ढे). 
 

‘भाग सहा’मधील उरलेलया भागािे बळ तपचशलामध्ये आहे. आपलया ग्राम-मूच्छयना-थाट-राग-
पद्धतीिे उपयोजन श्री. आिरेकरानंी वगेवगेळे राग घेऊन, त्याचं्या त लना करून केले आहे. या सवयि 
भागािे जाणकारानंी अचलप्त मनाने परीक्षण करणे व त्यािी ग्राह्याग्राह्यता ठरचवणे संगीताच्या दृष्टीने 
आवश्यक आहे. ‘हेम्नः संलक्ष्यते ह्यलनौ चवश चद्धः श्याचमकाचप वा ।’ (रघ वशं १·१०) (‘सोन्यािी श द्धता ककवा 
काळवडंी – चहणकसपणा यािंी कसोटी अलनीति लागत असते.’) ह्या बाबतीत स्वतः गं्रथकारानेि जे 
चवनम्रभावाने म्हटले आहे (प.ृ ४१९–४२०), ते येथे सागंावसेे वाटते : 
 

“संगीताचवषयीच्या बह तेक प्रािीन गं्रथािंी ओळख पं. भातखंडे यांच्या पचरश्रमपूवयक कायाम ळे 
झाली, हे मानावयालाि हव.े परंत  त्यािंी चवधाने मात्र अनेक जागी व प्रसंगी िूक आहेत, हेही चततकेि खरे 
आहे. प्रािीन गं्रथकार असोत, वा पं. भातखंडे असोत, आययसंगीताच्या अचभजात शास्रािी माडंणी व िोड 
िोख व चवज्ञानसंमत हवी, हे स ज्ञासं मान्य असाव.े व्यस्क्तमाहात्म्यापेक्षा आज चवज्ञानमाहात्म्याला मोल 
आहे. या दृष्टीने टीकेमध्ये आमच्याकडून प्रमाद घडला असेलही; परंत  तो पूवयग्रहदूचषत मनाने घडलेला 
नाही. आपलया कायात संशोधनपूवयकतेने अचधक भर पडावी, सत्यदशयन घडाव,े असाि पं. भातखंडे यािंा 
प्राजंल हेतू होता. त्यािंा हेतू आम्ही अंशतः पूणय करण्यािा यत्न केला आहे. आमिी भर रास्त आहे ककवा 
नाही, यािा चनणयय वािकानंीि चवषय पूणयपणे समजावनू घेऊन करावयािा आहे.” 
 

प्रस्त त गं्रथात यावं्यचतचरक्त आन षचंगकरीत्या द सरे चकतीतरी महत्त्वािे चविार आलेले आहेत. 
उदा. (१) ‘प्रािीन गं्रथकार हे श्र ती या समान अंतराच्या मानीत काय?’ हा असाि एक महत्त्वािा प्रश्न 
आहे. आिरेकरानंी या प्रश्नािी िोड करून श्र ती या चनयतप्रमाण पण असमान अंतराच्या मानीत व 
माचनलया पाचहजेत, असा कृष्ट्णराव म ळे (‘भारतीय संगीत,’ पृष्ठ ११५) याचं्याप्रमाणे आपला चनष्ट्कषय चदला 
आहे; आचण त्याच्या अन रोधाने मान्यवर गं्रथकारािें खण्डन करणे त्यानंा भाग पडले आहे. (२) द सरा एक 
प्रश्न ‘मध्यम हा स्वयंभ ूचरतीने उत्पन्न होतो काय?’ असा आहे. यािे उत्तर त्यानंी नकाराने चदले आहे. या 
प्रश्नािा ख लासा आिरेकरानंी पृ. २३४–२३५ येथे िार स बोधपणे केलेला आहे. (३) त्यािबरोबर भरतािा 
मध्यम तेराव्या श्र तीवर जो येतो, त्यािा अथय काय, यािाही त्यानंी तेथेि ख लासा केलेला आहे. तेराव्या 
श्र तीवर येतो, तो वस्त तः पिंम. ज्या अथी संवादतत्त्वान सार हा पंिम अचधचष्ठत आहे, त्या अथी ह्या पंिमाला 
जन्म देणारा षड्ज कोणता, यािा शोध करणे अवश्य आहे. हा षड्ज अथानि श द्धचनषाद येतो. म्हणनू 
भरताच्या श द्धचनषादाच्या ध्वनीमधून मध्यमरूपी पंिमािी धून चनमाण झाली. 
 

नी सा रे ग म प ध नी  
 ४ ३ २ ४ ४ ३ २ = २२ 

 
या सप्तकात चनषादाला सा माचनले, तर श द्धमध्यम हा तेरा श्र त्यतंरावर येतो; म्हणजेि तो पंिम आहे, — 
मात्र तो श द्धचनषाद हा सा धचरलयास. हारमॉचनक्सच्या नैसर्मगक चरतीने मध्यमस्वर चनमाण होत नाही, हे 
तत्त्व येथे लक्षात येते (पृ. १५). (४) तंबोऱ्याच्या पंिमाच्या तारेमधून जो ऋषभ आपलयाला स्पष्टपणे िकू 
येतो, तो वास्तचवक स्वयंभ ूऋषभ नसून तो पंिमाच्या तारेमधून चनघणारा पंिम असतो; कारण पंिमािी 
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तार आपलयाला स्वयंभ ूपंिम देते आचण हा स्वयंभ ूपंिम तंबोऱ्यातील षड्जाच्या सापेक्षतेने ऋषभ ठरतो. 
(५) ‘षड्ज’ यािा त्यानंी ‘सहा स्वरानंा जन्म देणारा’ (षट–ज) असा अथय काढून [वस्त तः ‘षड्ज’ यािा अथय 

‘सहामंधून जन्मलेला’ असा आहे; परन्त  याम ळे उपपादनात िरक पडत नाही.] हे सहा स्वर रे ग प ध नी  होत, असे सचंगतले 
आहे. या स्वरातं मध्यम नाही, हे लक्षणीय आहे. कारण मध्यम हा स्वयंभ ूस्वर नाही, हे आपण पाचहलेि. 
(६) भरतकालीन षड्ज आचण आजिा षड्ज यािंी सांगड आिरेकरानंी अशीि स बोध चरतीने घालून चदली 
आहे. (७) नकाशा क्र. ३६ हा पाचहलयास आजच्या सतारीवर सारणाप्रयोग कसा माचंडता येईल, ते कळेल. 
सतारीच्या तारावंरच्या स्वरािंी िोड त्यानंी अन्यत्रही केलेली आहे. सारणाप्रयोगािे सतारीवर असे 
चदलदशयन हे प्रथमि होत आहे. 
 

श्री. आिरेकरािंा हा शास्रगं्रथ अशा अनेक दृष्टींनी अचतशय महत्त्वािा झाला आहे. या गं्रथाच्या 
रिनेसाठी त्यानंी अपार कष्ट केले आहेत, घस सोचशली आहे. गचरबीत चदवस काचढले आहेत. या सवय कामी 
शास्रािीि काय-ती त्यानंी काळजी वाचहली आहे. शास्राच्या बाबतीत ज्यािें प्रामाचणकपणाने गैरसमज 
झाले, त्यानंा त्यानंी शास्र नम्रतेने समजावनू चदले आहे. पण ज्यानंी प्रािीनािंा अन चित, अय स्क्तक अचधके्षप 
करण्यािी भाषा काचढली, त्यानंा त्यानंी परखडपणे िार शब्द साचंगतले आहेत. अशा व्यक्ती चकतीही 
प्रचतचष्ठत असलया, तरी त्याचं्या प्रचतष्ठिेी आिरेकरानंी तमा बाळचगली नाही. आिरेकरानंा भारतीय 
संगीतािे प्रािीन स्वरशास्र जसे चदसले, तसे त्यानंी उलगडले. हे कचरताना त्यानंा शकेड्यानंी गचणते 
करावी लागली; नकाश ेआचण कोष्ठके तयार करावी लागली. पण शास्रािी बूज राखण्यासाठी हा सवय भार 
त्यानंी हलका माचनला. एखादा चवषय समजावनू देताना त्यानंी तो स्वतः तर कपजून काचढलाि आहे, पण 
प नरुक्तीिा कंटाळा न माचनता उत्तम चशक्षकाप्रमाणे चिरून-चिरून चवशद केला आहे. त्याम ळे गं्रथात सकें्षप 
आला नाही. परंत  गं्रथ समजण्याच्या दृष्टीने अशा गं्रथात संके्षप हा चवघ्नकारक ठरतो. त्याचं्या वचडलानंी 
स्वरशास्रािा औपपचत्तक आचण प्रायोचगक अशा दोन्ही प्रकारानंी चकती उत्तम अभ्यास केलेला होता, हे 
महाराष्ट्रात सवांना माहीत आहे. आपलया वचडलािंा हाि वारसा श्री. आिरेकरानंी भर घालूनि या 
गं्रथाच्या रूपाने चनरलसपणे िालचवला आहे, हे त्यानंा भषूणावह आहेि, पण संगीताच्या अभ्यासकानंा 
आचण चवद्यार्थयांना पराकाष्ठिेे उपकारक आहे. भारतीय संगीताचवषयीिे क तूहल आज आपलया देशाति 
नव्हे, तर जगभर वाढत आहे. पािात्त्य अभ्यासक हे म ळाति चनरलस आचण उद्यमशील असतात. 
काययकारणभाव तपासण्याकडे त्यािंा ओढा असतो. त्याम ळे प ष्ट्कळदा आपलया संगीताचवषयी ते जेव्हा नाना 
प्रश्न चविाचरतात, तेव्हा आपण ब िकळ्यात पडतो? कारण संगीतािा एकतानतेने आस्वाद घेणे आचण 
त्यािी मूलभतू जडणघडण परीचक्षणे यातं िार अंतर असते. पचहलयाला संवदेनक्षमता लागते; द सऱ्याला 
बौचद्धक ग्रहणशक्तीिी आवश्यकता असते. आपलया चठकाणी संगीतािी जशी नादास्वादात्मक वृत्ती पाचहजे, 
त्याप्रमाणे वैज्ञाचनक दृष्टीने काययकारणभावान सार त्यािी जडणघडण तपासण्यािीही शक्ती आली पाचहजे. 
ही शक्ती केवळ श्रोत्यातं आचण अभ्यासकातंि नव्हे, तर गायकवादकातंही उत्पन्न झाली पाचहजे. हे सवय 
लक्षात घेतले, तर अभ्यासक आचण कलावन्त या उभयतानंी पचरशीलन कराव,े अशा स्वरूपािा हा गं्रथ 
आहे. पण संगीतािे के्षत्र हे मराठी भाषेच्या के्षत्रापेक्षा प ष्ट्कळि व्यापक आहे. तेव्हा इच्छा असली, तरी 
अन्यभाषी कलावतंानंा आचण अभ्यासकानंा ह्या गं्रथािे पचरशीलन कसे कचरता येणार? ते शक्य होण्यासाठी 
या व अशा मौचलक गं्रथािें अन्य भाषातं भाषातंर करणे हा एकि मागय आहे. श्री. आिरेकराचं्या कष्टािें, 
आचण १९६७ ते १९७१ या िार वषांच्या कालावधीत रचिलया गेलेलया प्रस्त त गं्रथािे योलय िीज व्हावयािे 
असेल, तर त्याचं्या प्रस्त त गं्रथािे चनदान इंग्रजीत आचण कहदीत तरी भाषातंर व्हावयास पाचहजे. पूवी 
साचंगतलयाप्रमाणे या गं्रथािी अस्लनपरीक्षा होण्यासही हरकत नाही. ही अस्लनपरीक्षा केवळ मराठीति नव्हे, 
तर अन्यही भाषातं होण्याला हरकत नाही. अशा परीके्षने केवळ याि गं्रथािे मूलयमापन होईल, असे नव्हे; 
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तर ज्या प्रािीन भारतीय चसद्धान्ताचं्या पायावर आिरेकरांनी आपलया चवविेनािी उभारणी केली आहे, त्या 
चसद्धान्तािेंही मूलयमापन होऊन त्यािें संगीताच्या द चनयेतले यथावत स्थान कळून येईल. 
 
‘पा मी र’   
२०५७ सदाचशव, प णे तीस  अरणवन्द मंगरूळकर 
१७ जून, १९७४   
 
 
 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग १ 
 

कला व शास्र 
 

भारतीय संगीताचे प्राचीन ते प्रचणलत 
 

गं्रर्थकार, शास्रकार 
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कला व शास्त्र 
 
कला व शास्त्र 
 

प्रािीन संस्कृत गं्रथातं िौदा चवद्या आचण िौसष्ठ कला यािंा उल्लखे सापडतो. शास्राचवना कोणतीही 
कला अगर घटना नाही, याचवषयी एक सूत्र आहे : 
 

न क्रमेण चवना शास्र ंन शासे्रण चवना क्रमः । 
शास्र ंक्रमय तं ज्ञात्वा यः करोचत स चसचद्धभाक् ॥ 

 
कोणत्याही वस्तूत कलात्मकता चनमाण होण्यासाठी चतिे यथाथय शास्र पाळाव ेलागते. अशा प्रकारे 

चनर्ममती झालयास कला सवांगस ंदर चनपजते आचण आकषयक होते. अशा कलाचवष्ट्कारात मानव आनंद 
पावतो. स ंदर वस्तू ककवा कला कोणाला आवडत नाही? जेथे सौंदयय आहे, तेथे शास्रही काटेकोरपणाने 
पाचळले जाते. ही वस्त स्स्थती असते. काही वळेा असेही अन भवास येते की, कलाकारास शास्रअवगत 
नसतानाही तो आकषयक कला चनमाण करू शकतो. संगीतकलेतीलि उदाहरण द्यावयािे झालयास षड्ज-
मध्यम-षड्ज-पंिम-संवाद-भावातंील शास्रीय बाजूशी चकत्येक कलाकार अपचरचित असतात; परंत  
कंठगायनाच्या प्रसंगी ककवा वादनाच्या प्रसंगी वरील भाव ते अिूकतेने दशयचवतात. नऊ श्र तींिे अंतर म्हणजे 
षड्ज-मध्यमािंा चमलाि-भाव, आचण तेरा श्र तींिे अतंर म्हणजे षड्जपंिमािंा चमलाि-भाव; ककवा 
षड्जाच्या ⁴/₃ पट मध्यम ककवा षड्जाच्या ³/₂ पट पंिम यािंी गचणती जाणीव, म्हणजे शास्रीय जाणीव, 
कलाकाराला कधीकधी नसते. परंत  हे दोन्ही संवादभाव त्याच्याकडून पाचळले जातात. यािा अथय हाि 
आहे की, चनसगाने जे काही चनयम घालून चदलेले आहेत, त्यािें पालन तो काटेकोरपणे कचरतो ककवा 
चनसगय त्याला त्यािें पालन करावयाला भाग पाडतो. चनयमािें पालन म्हणजे शास्रािे पालन होय. 
 
शास्र म्हिजे तरी काय? 
 

सवय प्राण्यातं मानव श्रेष्ठ माचनला जातो. ब चद्धमते्तच्या कसोटीत मानव वरिढ ठरला आहे. 
चिचकत्सकब द्धी हा मानवािा स्वभाव आहे. या स्वभावाम ळे तो चवचशष्ट िाकोरीत राचहलेला नाही. सवय के्षत्रातं 
त्याने उत्तरोत्तर प्रगतीि केलेली चदसून येते. अश्मय गीन मानव व आजिा मानव यातं जे महदंतर आहे, ते 
त्याने केलेलया प्रगतीत आहे. मानवाने अनेक शोध लाचवले आचण पंिमहाभतेू बरीिशी आपलया ताब्यात 
आचणली. आज मानव िदं्रावर जाऊन पोहोिला आहे प्रायोचगक यशापयशातून जे शोध मानवाने लाचवले, 
त्यानंा चनसगातील घडामोडींिा सखोल अभ्यास, काययकारणभावातून केलेली उकल व ज्ञानप्राप्ती, 
अन भवचसद्ध ज्ञानातून बसचवलेले ठोकताळे, ठोकताळ्यािंा प्रासंचगक उपयोग व उपभोग, कृती आचण कायय 
यािें अन भव हे कारणीभतू झालेले आहेत. कोणत्याही कायािी सिलता ककवा चनष्ट्िलता स योलय ककवा 
अयोलय कृतीवर अवलंबून असते; म्हणून कृतीिे प्रमाण ि कले, तर कायावर पचरणाम घडून येतो. या 
प्रमाण-पचरणामािंा चिचकत्सक अभ्यास व अन भव यातूंनि मानवाने पचरमाणािा शोध व बोध घेतला. 
पचरमाण म्हणजेि शास्र होय. संगीतकला पचरमाणावर आधाचरत आहे. 
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कलेची णवभागिी 
 

कलेिी चवभागणी दोन प्रकारातं होऊ शकते : 
(१) कालमचहम्यान सार बदलत जाणारी कला; 
(२) देशप्रदेशानं सार िालणारी, आिचरली जाणारी कला. 

 
नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र, चशलप, मूती ह्या कला कालान सार बदलत जाणाऱ्या कला होत. कला 

या देशपरत्व ेचभन्न प्रकाराचं्या आढळून येतात. नाट्य, काव्य, संगीत आचण चित्र, चशलप, मूती हे भाग वगेळे 
असले, तरी एक द सऱ्याव्यचतचरक्त नसतो; नाट्याबरोबर चित्र हविे. नाटकातील घटना अन क्रमे बदलत 
असतात. परंत  नाट्यातील प्रसंगािे स्थल आचण दृश्य वस्तू यािंा समावशे चित्रणात करावाि लागतो; 
म्हणून चित्रकला आवश्यक असते. 
 

काव्य आचण चशलप यािंीही परस्पराशंी सागंड असते. जाचतवतं काव्य चशलपकृतीत घडचवता येते. 
काव्य चजवतं माचनले, तर चशलप हे मूककाव्यि होय. 
 

स्थापत्य व संगीत या दोन कला चनगचडत आहेत. नवचनर्ममती हेि कलेिे समथयनीय वैचशष्ट्ट्य ठरते. 
उत्कृष्ट कलाकृती चविार व भावना प्रखरतेने जागतृ कचरते. कलाकारािी अचभजात प्रचतभा ही क शलता, 
तारतम्यभाव आचण तादात्म्य यािंी जाणीव करून देते. 
 

वाङ्मयािी श्रेष्ठता याति आहे की, त्यातील प्रभावी शब्द, लयबद्ध शब्दानंी नटलेली वाक्ये व 
स सूत्रता मानवी अन्तःकरण हेलाव ूशकते. 
 

चशलपात वास्तूिा आचण मरू्मतकलेिा समावशे असतो; चित्रकला ही चशलपाप्रमाणे दृश्य असते; काव्य 
व संगीत या श्रवणगोिर कला होत; संगीतात गीतवाद्य-नृत्य या लचलतकला सामावलया जातात. भावनािंा 
आचवष्ट्कार चशलपकलेत मरू्मतरूपाने प्रकट होतो. काव्य हे शब्दानंी आचण संगीत हे स्वरनादरूपानंी प्रकट 
होते. ही रूपे भावना चनमाण करू शकतात. शब्द नादय क्त असतो. शब्दाने भावना कळू शकते; परंत  ती 
नादाच्या मृद तीव्रतेवर अवलंबून असते. स्वर-नाद हा सगंीतािा प्राण, म्हणून संगीत हे स्वरकाव्यि मानले 
आहे. 
 

याचवषयी ग रुदेव टागोर काय म्हणतात, हे जाणून घेणे इष्ट ठरेल. 
 
“व्यक्त उच्चाचरत शब्दामंध्ये अचनवयिनीय गोष्टींिा समावशे व्हावा, यासाठी शब्दाथाबरोबर द सऱ्या 

दोन साधनािंी मदत घ्यावी लागते. या दोन गोष्टी ककवा साधने म्हणजे चित्र व संगीत होत. जे शब्दानंी 
संगता येत नाही, ते कदाचित चित्राने दशयचवता येईल. त्यािप्रमाणे साचहत्यात प्रासय क्त व नादय क्त भाषेिी 
रिना करून संगीतािी मदत घेण्यात येते. शब्द जेथे अप रे पडतात, तेथे ते कायय उरकण्यास संगीत प ढे 
सरसावते. संगीत शब्दशक्ती वाढचवते. जो आशय सरळ माचंडला असता साधास धा चदसेल, तो संगीताच्या 
योगाने उच्च पदवीस पोहोितो. मानवी स्वभावािे अतंरंग म्हणून चित्र व संगीत हे प्रधान घटक आहेत. 
चित्राने कलपनेला मूतय स्वरूप येते, तर संगीताने ती गचतमान होते. चित्र हे साचहत्यािे शरीर, तर संगीत हे 
जीवन होय.” 
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भारतीय संगीत ही कला माचनली जाते. कोणतीही चवद्या कलारूप बनते ती चतच्यातील शाश्वत 
मूलयामं ळेि होय. भारतीय संगीतािा मूलाधार स्वयंभ ू स्वरपंक्ती आचण लय-ताल होय. हे दोन्ही घटक 
गचणताधाचरत आहेत. ज्या आयय आिायांनी जगातील आद्य व श्रेष्ठ वाङ्मय चनमाण केले, त्याचं्या अलौचकक 
ब चद्धमते्ततून संगीतािे शास्र माचंडले गेले; त्या शास्राला गचणतािा प रेपूर आधार आहे, आचण तो सत्य आहे. 
हे आजच्या चवज्ञानप्रयोगाचं्या प्रत्ययाने पटतेही. प्रािीन आिायय-पंचडतानंा शास्र व गचणत समजत नव्हते, 
असे म्हणणे ककवा मानणे म्हणजे अज्ञान प्रकट करणे होय. 
 

[भारतीय संगीत : दै्वमाचसक : प णे, आधाचरत] 
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भारतीय संगीताचे प्राचीन ते प्रचणलत गं्रर्थकार, शास्रकार 
 

आपलया प्रािीन पूवयजानंा सगंीतािी आवश्यकता का भासली? आजही ती का भासत आहे? आचण 
ह्या आवश्यकतेतून संगीत कसे चनमाण झाले? क्राचंत-उत्क्रातंीतून संगीत प्रगत झाले का त्यािी पीछेहाट 
झाली? यािें स बोध उत्तर द्यावयािे, तर प्रचतप्रश्नािेही उत्तर चमळावयाला हवे. तो प्रश्न असा की, मानवाने 
आचदमानवकालापासून आजपयंत प्रगती केली का त्यािी पीछेहाट झाली? मानवाने क्राचंत-उत्क्रातंीतून 
प्रगती गाठली असेल, तर संगीत ही कलास द्धा पचरणत अवस्थेतून प्रगचत-मागावर आली, असेि मानणे 
भाग आहे. कला कालमानाने बदलते, यािे कारण मानवी रुिी पालटत जाते. मागणी तसा प रवठा, हे जरी 
खरे असले, तरी बदलत्या जमान्यात रुचिपालट झाला असताही अचभरुिी कायम ठेवणारा समाजघटक 
अस्स्तत्वात असतोि. िात वयण्याप्रमाणे समाजातही रुचिभेद राहणारि. समाजात स ष्ट-द ष्ट लोक असतात, 
तसा उच्चनीि संस्कृती असाही भेद असणार; परंत  संगीताच्या बाबतीत उच्च संगीताने उच्च संस्कृतीला जो 
आनंद चमळतो, तोि आनंद नीि संगीताने नीि संस्कृतीला चमळतो. म्हणजे उच्च व नीि संस्कृतींत 
आनंदािा लाभ कायम असतो. या दोन्ही संस्कृतींच्या संगीतािे स्वर एकि असतात, हा भाग चवशषे लक्षात 
घेण्याजोगा आहे. 
 

प्रत्येक वस्त मात्राला जन्मतःि ऊर्मजतावस्था ककवा श्रेष्ठत्व नसते. या चनयमाला अन सरून 
संगीतकला कलेच्या दज्याला पोहोिली, ती जन्मतःि नव्हे. वस्त मात्रािी वृद्धी नैसर्मगक माचनली, तरी 
चनसगािे चनयम, म्हणजेि महत्त्वािे काहीतरी शास्र या वृद्धीमागे असते. अशा शास्रीय वृद्धीत समदृ्ध 
पूणयत्वािा अभाव असतो. त्याम ळे चनरोगी तेजस्स्वता न चदसता चनस्तेज स्स्थतीिे प्राबलय चदसून येते. हे सवय 
संगीतकलेला लागू आहे. 
 

नादािी रंजकता, नादािे सवंाचदत्व, अन वाचदत्व ककवा चववाचदत्व, स्वरािें स्वगीय (स्वगात गेलेले 
नव्हे!) रंजकत्व, लयताल या गोष्टी चनयमबद्ध आहेत; म्हणजेि शास्राधाचरत आहेत. तेव्हा आधी कला की 
आधी शास्र, हा वादािा प्रश्न नाही. चनसगयचनयम आधी व त्यािें पालन महत्त्वािे. कोणतीही कला कलेच्या 
दज्याला जेव्हा पोहोिते, तेव्हा ती शास्रमागाने जाते, म्हणून ‘कला’ या संजे्ञला पात्र ठरते. 
 

संगीत ही मानवािी एक आवश्यक बाब माचनली, तर शास्रीय संगीताच्या त लनात्मक दृचष्टकोणाने 
बह जनसमाजािे संगीत कचनष्ठ प्रतीिे मानण्यािे कारण नाही. स्वराचं्या सामर्थयावर रसोत्पत्ती ककवा 
भावनािें उद्दीपन होत असेल, तर प्रचतचष्ठतािें शास्रीय सगंीत आचण बह जनािें ग्रामीण ककवा सामान्य संगीत 
हे दोन्ही प्रकार एकि उचद्दष्ट गाठतात. नाही तरी सामान्याला प्रचतष्ठा प्राप्त होते ती चनयम ककवा शास्रपालन 
यामं ळेि. 
 

देशाच्या सोपपचत्तक इचतहासात सासं्कृचतक इचतहासालाही महत्त्व आहेि. पण या दृष्टीने पाहता 
संगीतावरील ज प्रािीन गं्रथ उपलब्ध आहेत, व ज्या आिायय-पंचडतानंी हे गं्रथ चनमाण केले, त्या गं्रथाचंवषयी 
ककवा गं्रथकत्यांचवषयी ककवा त्याचं्या कालमयादेचवषयी समग्र ककवा नक्की माचहती चमळत नाही. चजज्ञासू 
अभ्यासकाला ही उणीव िार जाणवते. 
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संगीताचे प्राचीन व आद्य गं्रर्थ 
 

भारतीय संगीत व शास्र यावंरील प्रािीन वाङ्मय हस्तचलचखत व नंतर म चद्रत प्रकारातं आढळून 
येते. प्रािीन हस्तचलचखते ककवा गं्रथ प्रायः संस्कृत भाषेत आहे. अशी हस्तचलचखते भारतीय नरेशाचं्या 
दप्तरातं, सरकारी गं्रथालयातं आचण प्राच्यचवद्यासंशोधनमंडळातं उपलब्ध आहेत. यातंील चकत्येक म चद्रत 
झालेली आहेत. 
 
(१) गाधंवववेद 
 

गाधंवय यािाि अथय ‘शास्रीय’ असा होतो. गाधंवयवदे म्हणजेि नाट्यवदे होय. ित वेदािंा हा उपवदे 
माचनला जातो. यावरून हा गं्रथ महत्त्वािा होय. सवय वदेािें सार या गाधंवयवदेात आहे. ज्या मानवजातींना 
वदेाध्ययन, पठन ककवा यज्ञकमय करण्यािी मनाई होती, अशासंाठी ब्रह्मदेवाने नाट्यवदे रचिला. हा गं्रथ 
३६००० श्लोकािंा होता. आज हा गं्रथ उपलब्ध नाही. 
 
(२) आणदभरत 
 

नाट्यवदेातील ३६००० श्लोकातूंन चनवडक १२००० श्लोक घेऊन सदाचशवानंी आचदभरत हा गं्रथ 
चलचहला. हाही उपलब्ध नाही. 
 

नाट्यवदे ककवा आचदभरत हे दोन्ही गं्रथ जरी उपलब्ध नसले, तरी नाट्यवदे ककवा आचदभरत 
यातून महत्त्वािे ६००० श्लोक घेऊन भरतम नींनी जो गं्रथ चलचहला, तोि ‘नाट्यशास्त्र’ गं्रथ होय. 
 
(३) नारदी णशक्षा 
 

या गं्रथािे कते महषी नारद होत. हा गं्रथ संचक्षप्त स्वरूपात उपलब्ध असून म चद्रत आहे. 
 

चवषय :— ‘नारदी चशके्ष’त वैचदक स्वरािें सूक्ष्म पण चवस्तारपूवयक वणयन आहे. सामवैचदक सप्तस्वर 
आचण संगीतातील सात षड्जाचदक स्वर यािंा यात मेळ दशयचवला आहे. चवशषे महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे 
‘मागी’ व ‘देशी’ संगीत चभन्न असून या दोन्ही प्रथातं आरंभक स्वरही चभन्न असतात, हे महषी नारदानंीि 
यासबंंधीच्या श्लोकचनदशयनाने दाखवनू चदले आहे. उदा. मागी संगीत म्हणजे भुवलोकाचे. त्या संगीतािा 
आरंभक स्वर मध्यम; व ‘देशी’ संगीत म्हणजे भूलोकाचे. त्या संगीतािा आरंभक स्वर षड्ज होय. यासबंंधी 
श्लोक 
 

भूलोकाज्जायते षड्जो भुवलोकाच्च मध्यमः । 
 
इत्यादी. येथे थोडा ख लासा आवश्यक आहे, असे वाटते. 
 

प्रािीन मागी संगीत म्हणजेि भ वलोकािे संगीत. यािा आरंभक स्वर मध्यम होय. या ‘मागी’ 
संगीतात ‘साम’संगीतही येत असे. ज्या अथी नारदमहषींनी भलूोक व भ वलोक असा स्पष्ट उल्लेख करून 
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आरंभक स्वर अन क्रमे कोणते हे दशयचवले आहे, त्या अथी त्यात काहीतरी चवशषे महत्त्वािे असाव.े मध्यम हा 
स्वर मूलभतू श द्ध सप्तस्वरातंगयत आहे, हे चनर्मववाद आहेि. परंत  श द्ध सप्तस्वरातं मध्यम हा कोमल स्वर 
आहे आचण मध्यमभावाने मध्यमारंभक स्वरािंा शोध घेता प ढील श द्धस्वरी सप्तक तयार होते : 
 

म ४ प ३ ध ३ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म = २२ श्र ती असे ते चमळते. यात म-िा नी २ श्र तींिा = कोमल; 
नी-िा ग २ श्र तींिा = कोमल चमळतो. प्रािीन मागी प्रथेत सप्तक हे अवरोही क्रमाने मानीत. म्हणजे — 
 

म २ ग ३ रे ४ सा २ नी ३ ध ४ प ४ म = २२ श्र ती. या क्रमाने देशी संगीतािा षड्ज आरंभक 
माचनला, तर श द्धस्वरी सप्तक षड्ज-पंिमभावाने चमळते. ते आरोही क्रमाने असे – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ 
ध ३ नी २ सा. या दोन्ही म्हणजे मध्यमारंभक व षड्जारंभक स्वरसप्तकािंी त लना कचरता दोहोंत िरक 
आहे, हे चनचित मानावयाला हव.े यािा चविार आध चनक पंचडत करीत नाहीत. ऋिा, गाथा व सामगीते 
याचं्या स्वरािंी संख्या आचण उच्चनीित्व, उदात्ताचद-कृष्टाचद साचमक स्वरािंा आचण संगीतस्वरांिा मेळ, 
सप्तस्वर, त्यािंा रंग, स्थान, देवता, जाती व ग्राम, मूच्छयना, ताना, पश पक्ष्याचं्या आवाजािें स्वर, रेि, 
नकार, शकार, संधी इत्यादी व उदात्तादींिी व्यवस्था, गात्रवीणा म्हणजे साचमक स्वरािंा हाताच्या 
बोटावंरील अन क्रम, श्र ती, प्रािीन म ख्य ग्रामराग यािें येथे थोडक्यात वणयन आहे. 
 

नारदी चशक्षा हा गं्रथ म चद्रत आहे. यािी पृष्ठसंख्या अवघी ११ आहे. या गं्रथातील ससं्कृत भाषेिा 
चविार कचरता वदेकालीन संस्कृत आचण या गं्रथातील संस्कृत यातं िरक आढळून येतो. नारदािा 
चशक्षागं्रथ इ. स. पूवी एक शतक, हे मात्र न पटणारे आहे. नाट्यशास्रकार भरतािंा काल इ. स. पूवी तीन 
शतके हेही न पटणारेि आहे. ज्या नारदांनी नाट्यशास्रकार भरतम नींना गानचवद्या चशकचवली, त्या महषी 
नारदािंा गं्रथ भरतािे नाट्यशास्र या गं्रथानंतरिा आहे, हेही पटणारे नाही. 
 

[सूचना — ‘नारदी चशक्षा’ गं्रथातील काही महत्त्वािे श्लोक कृपया पचरचशष्टात पहाव.े] 
 
(४) नंदीश्वर-संणहता 
 

हा गं्रथ नंचदकेश्वर, नंदी ककवा तंडू यािंा होय. ही चतन्ही नाव ेएकाि व्यक्तीिी होत. 
 

‘नंदीश्वरसचंहता’ हा गं्रथ प्राम ख्याने नृत्याचभनयावर असावा. चशवाजे्ञने तंडंूनी भरतानंा नृत्यशास्र 
चशकचवले, असे ख द्द भरतम नीि म्हणतात. दाचक्षणात्य पंचडत कचव याचं्या मतान सार नंदी हे संगीताच्या शवै 
व आगम संप्रदायािें प्रवतयक होत. 
 

नंचदकेश्वर यािंा वरील गं्रथ इ. स. १६२०–पयंत उपलब्ध होता. या काळातील तंजावरिे राजे 
रघ नाथ यानंी स्वतःच्या गं्रथात नंदीच्या गं्रथातील आधार घेतला. भरतम नींना गानचवद्या नारद महषींकडून 
आचण भाडंचवद्या तंडंूकडून चमळाली. यािा अथय हे चतघेही समकालीन होते, असा होतो. 
 

नंचदकेश्वरािंा द सरा गं्रथ अचभनयदपयण हा आहे. 
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(५) दणिलम् 
 

दचत्तल ककवा दस्न्तल हे कोण, यािा इचतहास पाहता दचत्तल हे मतंग ऋषींच्या दोन प त्रांपकैी एक 
असा चनदेश आढळतो. (डॉ. णसदे्धश्वरशास्री णचत्राव प्राचीन चणरत्रकोश) यािें बंधू कोहल होत. 
नाट्यशास्रकार भरतम नींनंतर मतंग ऋषींनी संगीतशास्रावर ‘बृहदे्दशी’नामक गं्रथ रचिला. दचत्तल हे मतंगािे 
प त्र माचनले, तर ‘दचत्तलम्’ हा गं्रथ भरतापूवी ककवा मतंगापूवी नसावा, असे वाटते. दचत्तलािे बधूं कोहल 
हेही एक संगीतशास्रकार होते. असे जरी असले, तरी भरतम नींनी नाट्यशास्र ह्या गं्रथात आपलया पूवीच्या 
गं्रथकाराचं्या नामावलीत दचत्तलािा उल्लखे केला आहे. ‘दचत्तलम्’ हा गं्रथ उपलब्ध असून चत्रवदं्रम संस्कृत 
सेरीज्मध्ये तो छाचपला आहे. या गं्रथात दचत्तलापूवीच्या गं्रथकारािंा उल्लेख चमळतो. ते गं्रथकार नारद, 
चवशाचखल, कोहल होत. ब्रह्मदेवानंी नारदाचदकानंा सगंीत चशकचवले. तद्नंतर सगंीत पृर्थवीवर प्रिाचरले 
गेले, असे दचत्तलमत आहे. दचत्तल हे भरतम नींिे स प त्र असे चवसाव्या शतकातील प्रिचलत संगीतशास्रीय 
गं्रथकारािें मत आहे. दचत्तलािंा गं्रथ संगीतपर असून श्लोकबद्ध आहे. गान्धवयशास्र, मूच्छयनािें भेद, पूणा-
षाडव-औड व-साधारण याचंवषयी त्यात ििा आहे. 
 

[महत्त्वािे श्लोक कृपया पचरचशष्टात पहाव.े] 
 
(६) नाट्यशास्र 
 

हा गं्रथ भरतम नींिा होय. या गं्रथािा कालचनणयय इ. स. पूवी ३०० ककवा इ. स. नंतर ३०० असा 
माचनला जातो. नाट्यशास्रात नाट्याव्यचतचरक्त संगीत, त्यातलया त्यात संगीतािे स्वरशास्र चविारात 
घेतलेले आहे. भरतपूवय गं्रथातं स्वरशास्र चवशषेत्वाने िोड करून साचंगतलेले नाही. कहद स्थानी गायकीिा 
मूलभतू पाया जो स्वरसंवाद व स्वरातंगयत श्र ती त्यािंी िोड भरतानंी केली आहे, व ती अत्यंत महत्त्वािी 
आहे. यािे कारण हे की, भरतानंतरच्या सवयि गं्रथकारानंा ती मागयदशयक झाली आहे. 
 

‘नाट्यशास्र’ ह्या गं्रथात एकूण ३८ अध्याय आहेत. पैकी अट ठाचवसावा अध्याय संगीताच्या 
स्वरशास्रदृष्टीने महत्त्वािा आहे. या अध्यायात ित र्मवध वादे्य, तंत्रींतून चनमाण होणारे स्वरमंडल, स्वर, 
श्र चत, ग्राम, मूच्छयना, षड्ज व मध्यम ग्राम चमळून २२ श्र ती, मूच्छयनािंी नाव,े स्वरसाधारण, जाचतसाधारण, 
अंतरकाकली, कैचशक-साधारण, अचवनाशी मध्यम, मंद्र, मध्य, तार, न्यास, उपन्यास, ग्रह, अंश, अलपत्व, 
बह लत्व, राग इत्यादींिा ऊहापोह आहे. 
 
भरतकालीन ‘मागी’ व ‘देशी’ संगीत 
 

वैचदक कालात गधंवाप्सरािें वास्तव्य व व्यवसाय यावरून जे संगीतप्रकार आिचरले जात असत, 
त्या संगीताचवषयीिे चविार व शास्र भरतानंी माचंडले आहे. नाट्यशास्रात पूवयरंगचवधी वर्मणला आहे. हा चवधी 
म्हणजे वैचदक कालातील यज्ञसंस्थेिेि रूपातंर ककवा प्रचतकृती होय. भरतकालािा चविार कचरता आयय-
संस्कृती पचरणत अवस्थेत होती. आयय-संस्कृतीच्या या पचरणत अवस्थेत ससं्कृतीिी वाढ होऊन प्रातंवारी 
समाज आचण भाषा प्रिारात आलया. या भाषानंाि देशी भाषा म्हणत. भरतगं्रथ संस्कृत भाषेत आहे. देशी 
भाषा प्राकृत, भरतकायात ध् रुवागीते, संस्कृत व प्राकृत या भाषातं आहेत. यावरून असेही अन मान कचरता 
येण्यासारखे आहे की, नाट्यशास्र हा गं्रथ मूळ भरतरचित असावा, आचण त्या गं्रथाच्या आधारे नाट्यशास्त्र हा 
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गं्रथ भरतानंतर सकंचलत झाला असावा. चनष्ट्कषय हाि की, भरतािा काल इ. स. पूवय ककवा त्याच्या पिात 
३०० वष ेनसून त्याआधी बरीि शतके होय. 
 
भरतप्रिीत मागी व देशी संगीताच्या मूलभूत श्रुणतस्वरसप्तकाचंा सशास्र दाखला 
 

हा अत्यतं महत्त्वािा आहे. मागी व देशी संगीतािी मूलभतू श्र चतस्वरािंी सप्तके शास्रचसद्ध कशी, या 
दोन्ही श्र चत-स्वरसप्तकातं साम्य व तंतोतंतता कशी, हे सप्रयोग माडूंन, भारतीय संगीतािी प्रािीन मूलभतू 
स्वरसप्तके कोणती, हे या गं्रथात दशयचवले आहे. त्यावरून प्रिचलत संगीताच्या सप्तकािाही बोध होतो. हा 
महत्त्वािा प्रयोग आमिे आध चनक संशोधक शास्रकार दृष्टीआड कचरतात, ही एक द दैवी घटना आहे. 
 
वीिेवरील तंत्रीतून णमळिारे स्वरशास्र 
 

तंत वाद्यातं वीणेिा समावशे होतो. या वाद्यािा शोध व वापर प्रािीन कालापासून आजपयंत होत 
आहे. महादेवािें बीन स प्रचसद्ध आहे. सप्तस्वरािंा शोध व शास्र तंत्रीतून चनमाण झाले. म क्ततंत्री छेडलेलया 
अवस्थेत ध्वनी चनमाण कचरते. या मलूभतू स्थायी ध्वनीतून इतर आणखी ध्वनी चनमाण होतात, हा शोध 
अलीकडिा माचनला, तरी आमिे पूवयज गं्रथकार या चवदे्यत अनचभज्ञ नव्हते. तंत्री आचण चतिी ध्वनी उत्पन्न 
करण्यािी क्षमता यानंा प्रािीन-अवािीनता लावणे योलय नव्हे. म क्ततंत्रीच्या ध्वनीला स्थायी षड्ज माचनता 
चतच्यातून षड्जपंिमभावाने पंिमािी ही उत्पत्ती चनसगयचनयमान सार होते आचण स्थायी षड्जाच्या द प्पटीिा 
षड्जही चनमाण होतो, ती हामयनी-रस्क्तद्वारे असा आध चनक शास्रज्ञािंा प्रयोगचसद्ध चसद्धातं आहे. म्हणजे 
प्रािीन तंत्री व आध चनक तंत्री वरील चसद्धातंापेक्षा काही चनराळे चनमाण करील ककवा कचरते, हा य स्क्तवाद 
नादशास्रात िोल ठरतो. प्रािीनकाली पोलादी तार नव्हती, तातं वापरीत असा म द्दा काही चवद्वान 
माचंडतात. प्रािीनकाली शाकटायन म नींिी ३०६ प्रकारिी खाणीशासे्र आचण बोधायन ऋषींच्या कृचत्रम धातू 
बनचवण्याच्या अनेक चक्रया व शास्र उपलब्ध असता पोलादी तार त्या काळी नव्हती, हे कोण मानील? आचण 
समजा, तातं वापरीत. पण भरतानंी लाचवलेले शोध जर या तातेंतून चनघाले असतील, तर तेि शोध आचण 
चसद्धातं आध चनक प्रयोग तंतोतंत दशयचवतात, याला महत्त्व द्यावयाला हव.े म क्त तंत्रीत नैसर्मगक रीत्या 
असलेली स्वरोत्पादनक्षमता ककवा स्वयंभ ू चक्रया यांला महत्त्व आहे. हे महत्त्व आज आहे, प्रािीन काळी 
नव्हते, असे मानणे सय स्क्तक नाही. 
 
याचा पुरावा प्राचीन गं्रर्थातं णमळतो 
 

स्वतःच्या एकतंत्री वीणेतून पिंम या स्वरािी चनर्ममती आपोआप होते, यािा अन भव स्वतः नारदानंी 
घेतला. पंिम स्वरािे संशोधक नारद महषी असा उल्लखे प्रािीन गं्रथातं आहे. त्यािी आख्याचयका येथे देता 
येत नाही. नारदाप्रमाणे धैवत-चनषादािें संशोधक त ंब रू ऋषी होत. सप्तस्वरािंा खरा संशोधक चनसगय होय; 
देव, गंधवय ककवा मानव हे शोधक मानायला हवते. 
 
संगीतातील ध्वणन-नाद-स्वराचें संशोधक प्राचीन भारतीय की आजचे पाश्चात्त्य? 
 

गायन-वादनातंील मलूभतू श द्ध सप्त स्वर यांिे मूळ सशंोधक कोण? आमिे प्रािीन आिायय की 
आध चनक पािात्य ध्वचनशास्रज्ञ? असा एक महत्त्वािा परंत  मनोरंजक प्रश्न आहे. मनोरंजक यासाठी की, 
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आमच्यातील काही प्रागचतक पंचडत भरताचद प्रािीन आिायांिे श्र चतस्वरशास्र अवैज्ञाचनक अतएव अशास्रीय 
ठरचवतात. भरताचं्या स्वरातंगयत श्र ती अडिण चनमाण करणाऱ्या माचनतात. म क्ततंत्रीतील स्वयभं ू
स्वरोत्पत्ती म्हणजे हामोचनक्स, –अपर पाशयलस हा शोध पािात्त्यािंा, त्यातलया त्यात हेलमहोलटज् या जमयन 
शास्रज्ञािा, तोस द्धा इ. स. १८६३ सालातील, असे आमच्या प्रागचतक पंचडतािें आग्रही म्हणणे असते. पण 
स्वरशास्रासंबधंी ग्राह्य शोध व चसद्धातं मानणे हे कतयव्य, मग तो प्रािीन, अवािीन ककवा प्रिचलत असो. 
शास्रचसद्धीने अिूक असलयास तो मानावयालाि हवा. आमच्या चवद्वान पचंडतािंी मते ही प्रािीन आिायांच्या 
कायािा समग्र इचतहास, चसद्धातं व शास्र यािें मननकितन करून प्रत्यक्ष प्रयोगाच्या प्रिीतीतून बनचवली 
जातात की काय, याचवषयी शकंा येते. 
 
ध्वणन-स्वर-उत्पणि-शास्र जागणतक – एकच 
 

आध चनक संगीताच्या द चनयेत स्वरसप्तक नैसर्मगक, स्वयंभ ू रीत्या उत्पन्न होते, असे संशोधनाने 
चसद्ध झालेले आहे. तंत्रीतील ही नैसर्मगक चक्रया म्हणजे कोणत्याही एकाि देशािी चमरासदारी नव्हे. कारण 
म क्ततंत्रीतील िलचनष्ट्पत्ती सवयत्र सारखीि. तत ंवाद्यावरील तंत्रीिा ध्वनी भारतात जो चनचित केला 
जाईल, तोि इतर खंडातं, तंत्री जशीच्या तशी नेऊन छेचडलयास येणार. रीचतचरवाजान सार देशपरत्व ेया 
ध्वनीच्या नावातं िरक पडेल, पण ध्वनीच्या ठामपणात िरक आढळून येणार नाही. तंत्रीतील या 
ग णधमाला काळ, वळे वा शतक यािें बधंन नाही. हा चनसगािा सकेंत वा चनयम प्रािीन भारतीय आिायांनी 
चनमाण केलेलया वीणातंत्रीला लागू नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. ब्रह्मदेवापासून भरतापंयंत वीणा 
वापरात होती. भरतपूवयकाली सप्तस्वरािंी योजना गायन-वादनात झालेली होती. देवदेवता, गंधवय, 
अप्सरा, सामगायक यानंी सप्तस्वर, त्यािंी रंजकता, संवाद-भावतत्त्व ेयािंा वापर ज्ञानाचशवाय केला, असे 
कोणताही महाभाग मानणार नाही. मानवाने न माचनले, तरी चनसगय ते मानावयाला भाग पाडतो, म्हणूनि 
मानवाने चनसगाशी प्रामाचणक राहून, ध्वचनस्वर-संवादतत्त्वािंा स्वीकार करून संगीतात हे सवय कायास्न्वत 
केले. 
 

चवज्ञानय गात ध्वनीसबंंधी सशंोधन झाले व तंत वाद्यावरील तंत्री वाजत्या अवस्थेत आंदोचलत होते, 
असा शोध लावनू स्वराचं्या कंपनसखं्या ठाम केलया. हा शोध खास पिात्त्यािंा होय. प्रिचलत भारतीय 
संगीतात स्वरानंा हे आंदोलनशास्र वापरले जाते. यात अशास्रीय ककवा वावगे काहीि नाही आचण नसावहेी. 
कै. के. बी. देवल, ई. क्लेमेंसस यानंी आपापलया गं्रथातं (गं्रथािंी नाव ेप ढे चदलीि आहेत.) आंदोलनशास्र 
देऊन त्यािा भरपूर उपयोग करून घेतला आहे. या गं्रथािी प्रशसंा आचण त्याला चवरोधी टीकाही िार 
झाली. टीकेतील मचथताथय हा – भारतीय संगीताला आचण स्वरशास्राला पािात्त्य शास्र लावणे भ्रामक होय. 
पण भ्रामक का व कसे, हे सप्रमाण चसद्ध न कचरता न सत्याि टीकेला काय अथय ककवा प्राधान्य द्यावयािे? या 
टीकाकारानंा असा प्रश्न करावासा वाटतो की, आघाताने तंत्री आंदोचलत होणे नैसर्मगक आहे. ही चक्रया 
चवज्ञानाच्या संशोधनाति िक्त घडून येते, आचण तत्पूवी घडून येत नसे काय? प्रािीन वीणातंत्री आंदोचलत 
होत असे; त्याचशवाय ध्वनीिी कणयगोिरताि अशक्य, असे चवज्ञानशास्र सागंते. प्रािीन आिायांनी ध्वनीिी 
आंदोलनसंख्या ककवा तारेतील ध्वनींिी स्थाने इंिात चदली नाहीत, हा काही त्यािंा दोष नव्हे. त्यानंी 
माचंडलेले शास्र, तंत्रीवरील स्वरस्थाने, उत्पचत्तकबदू, स्वरातंगयत सूक्ष्म ध्वनी म्हणजे श्र चतसंबधं, ध्वनीिा 
उपयोग, रणन-अन रणनावस्था, संवाद, अन वाद, चववाद, इत्यादींचवषयी जे शास्रसंमत चसद्धातं माचंडले, ते 
आध चनक चवज्ञानप्रयोगातं अण रेणूने सत्य ठरतात. यावरून आध चनक ध्वचनशास्त्रपचंडत आद्य व एकमेव 
सशंोधक ठरत नाहीत. हा आद्य मान भरतम नींनाि द्यावा लागतो. भरताचं्या कालािा चविार कचरता या 
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कालातील पािात्त्यािंी प्रगती व संस्कृती प्रगलभ नव्हती, हे इचतहासावरून सहज समजून येते. म्हणनू 
भारतीयानंी याबद्दल आत्मीयता व अचभमान बाळगणे इष्ट आहे. अचभमान आचण आत्मीयता का बाळगावी हे 
स प्रचसद्ध पािात्य ध्वचनशास्रज्ञ प्रो. चपएत्रो ब्लासना याचं्या प ढील उद्गारानंीि चसद्ध होते. 
 

[टीप :— प्रो. ब्लासना हे रोम-इटली येथील रॉयल य चनव्हर्मसटीत प्रोिेसर होते. त्यािंा गं्रथ ‘द 
सायन्स ऑि म्यूचझक’ या गं्रथाच्या ‘चथअरी ऑि साउंड इन् इसस् चरलेशन ट  म्यूचझक’ या सातव्या 
प्रकरणातील काही मजकूर जो मराठीत अन वाचदत केला आहे तो येणेप्रमाणे :— 
 

“पािात्त्य संशोधकािें स्वर आचण शास्र यासंंबधंी चविार कचरता आमच्या संगीतात हे स्वर आचण 
शास्त्र कायास्न्वत झालयाम ळे मातेच्या उदरात आम्ही वाढत असलयापासून आमिे संगीत आम्ही िकत आलो. 
प्रथा, प्रिार व रूढी यामं ळे हे संगीत आमच्या पिनी पडले आहे. तक्रार करता येत नाही. परंत  चनसगय आचण 
स्वयंभ ूतत्त्व ेयाशंी मात्र आमिे आध चनक स्वरशास्त्र चवसगंत आहे. मेजर, मायनर स्केलसिी टेंपडय रूपातंरे 
नैसर्मगक स्वरािंा आनंद देऊ शकत नाहीत. आमिे स्वरशास्त्रि टेंपडय कृचत्रम बनले आहे. यािा चविार 
कचरता प्रािीन भारतीय ऋषीम नींिे, आिायय-पंचडतािें श्र चत-स्वरशास्र हे ध्वचनशास्रदृष्ट्ट्या अिूकतेिे प्रतीक 
मानणे भाग पडते.” 
 

प्रो. ब्लासना यािें वरील मत ही संशोधनातील सत्यकथा आहे. आमच्या प्रागचतक पचंडतानंी यािा 
बोध घ्यावयाला हवा. 
 

भरताचं्या कालािा चनचित चनणयय लागला नाही. तरी त्यािें शास्र-चसद्धातं हजारो वषांपूवीिे 
आहेत, याला िार मोठे महत्त्व आहे. 
 

चवज्ञानय गात संगीतस्वरसंशोधनात मानवाने जे शोध लाचवले, त्यािें साचहत्य जगाबाहेरील नव्हते. 
पृथक साचहत्याच्या चवभाजनातून केलेलया एकीकरणात क्राचंतकारक साचहत्य चनमाण झाले, ते ब चद्धमते्तच्या 
प्रगलभतेने. त्या साचहत्यािे शास्त्रही बनचवले गेले. भरतम नींिी योलयता याति आहे. 
 
भारतीय संगीतातील स्वराचंा प्राचीन क्रम 
 

प्रािीन पद्धतीत मध्यम (= म) या स्वराला प्राधान्य व महत्त्व देऊन तो आरंभक स्वर माचनला जाई 
व तो अचवनाशी समजत. प्रािीन प्रथेत षड्जािे स्थान गौण होते. यािा प्रत्यय भरताचं्या स्वरशास्त्रात 
(मध्यम-आरंभक स्वरसप्तकात) येतो. प्रािीन प्रथेत आरंभक स्वर मध्यम (म) मानून अवरोही क्रमाने 
सप्तस्वरािंी गणती करीत. उदा. म ग रे सा नी ध प. कालातंराने हा क्रम बदलला जाऊन आरंभक स्वर 
षड्ज (सा) माचनला जाऊ लागला. तो प्राम ख्याने ‘देशी’ ककवा ‘लक्ष्य’ संगीतात होय. ‘मागी’ (प्रािीन) 
आचण ‘देशी’ स्वरसप्तके चभन्न असली, तरी चनसगय व शास्त्र याचं्या दृष्टींनी ती कशी अिकू आहेत यािा 
त लनात्मक दृष्टीने भरतानंी जो प्रयोग दशयचवला आहे, तो प्रिचलत शास्त्रकारानंी मनन करण्याजोगा आहे. 
भरतानंी सप्तस्वरातंगयत सूक्ष्म नाद प्रस्थाचपत करून या सूक्ष्म नादानंा ‘श्र ती’ ही संज्ञा चदली. सूक्ष्म नाद हेही 
स्वरि आहेत, यालाही शास्त्राधार आहे. 
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कोणतेही दोन श द्ध स्वर घेता पचहलया स्वराहून द सरा स्वर ध्वनीने उच्च ककवा उलट क्रमाने नीि 
असतो. उदा. सा व रे घेता सा-िा ध्वनी उच्चतरतेने वृकद्धगत होऊन रे या ध्वनीवर स्स्थर होतो; ककवा उलट 
चदशनेे रे ध्वनी नीितरतेने अपकृष्ट होऊन सा-वर स्स्थर होतो. या अवस्थेत सा व रे ककवा रे व सा यातंील 
ध्वनीिी मधली अवस्था काय आचण या अवस्थेतले गीतोपयोगी परंत  सूक्ष्मनाद व्यावहाचरकतेने चकती असू 
शकतात, हे भरतानंी दशयवनू त्यानंा श्र ती म्हटले आहे. अशा चरतीने सप्तस्वरध्वनी सलंलनतेने अतूट बनून ही 
संललनता मानवी कंठात ककवा तंत वाद्यात ‘मींड’ या प्रकाराने दशयचवता येते. स्वर व श्र ती यानंा गचणत आहे. 
म क्त तंत्रीतील स्वरचनर्ममतीिे नैसर्मगक तंत्र प्रिचलत तानप ऱ्यात आपलया कणयप्रत्ययाला येते. 
 
स्वराचं्या संवादतत्त्वात भरतप्रिीत श्रुणतसंख्या–व्यवस्र्था 
 

सप्तकात सात श द्ध स्वर आचण बावीस श्र ती, असा भरतचसद्धातं आहे. चशवाय, ज्या दोन स्वरातं 
नऊ श्र त्यतंर ते षड्जमध्यम-संवादी व ज्या दोन स्वरातं तेरा श्र त्यतंर ते षड्जपंिम-संवादी, अशी भरतािंी 
संवादतत्त्व ेहोत. हा भरतचसद्धातं प्रिचलत चवज्ञानप्रयोगात आचण शास्त्रात कसा चसद्ध होतो हे पाहणे उचित 
आहे. काही प्रिचलत चवद्वानाचं्या मते भरतािंी श्र चतव्यवस्था चनरथयक, अकाययक्षम, अतएव क िकामी 
ठरचवली जाते. पण ही मते प्रयोगक्षम आचण अन भवाधाचरत असावी, असे म्हणण्यािे धाचरष्ट कोणताही स ज्ञ 
शास्त्रकार करणार नाही. 
 
भरताचंा ‘सारिाचतुष्ट्ट्य’प्रयोग व त्याचे महत्त्व 
 

या प्रयोगात ‘सारणा’ हा शब्द भरतवाङ्मयात वापरलेला नाही, हे आधी स्पष्ट करायला हव.े पण 
हा प्रयोग भरतािें स्वरशास्त्रािे महत्त्व प्रस्थाचपत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वािा आहे, आचण हा प्रयोग हजारो 
वषांपूवीिा, परंत  स सूत्र म्हणूनही याला महत्त्व आहे. आज आध चनक शास्त्रीय उपकरणे स लभतेने साध्य 
आहेत आचण अिूक चसद्धातंािी शास्त्रीय क्षमता अशा उपकरण-साचहत्याच्या मदतीने चसद्ध करणे सोपे पडते. 
ही सामग्री भरतानंा उपलब्ध नव्हती. असे असलयाने भरतािें चसद्धातं व शास्र सामान्य नव्हेत आचण आजच्या 
चवज्ञानशास्राला ते स संगत व उपकारक ठरतात. या प्रयोगासंंबधंी भरतभाष्ट्यािा प्रथम अभ्यास करून 
नकाशाद्वारे हा प्रयोग समजावनू घेणे आवश्यक आहे. म्हणून ज्या–त्या श्लोकािा अथय खाली देतो. 
 

[टीप :– यासंबधंी श्लोक कृपया पचरचशष्टात पाहणे.] 
 

(१) या प्रयोगासाठी दोन त लयबळ म्हणजे सारख्या आकाराच्या वीणा घ्याव्या. त्यातंलया तारा 
ध्वचनदृष्ट्ट्या सारख्या (एकीप्रमाणे द सऱ्या वीणेवर) लाचवलेलया आचण त्याही षड्जग्रामातील स्वराप्रमाणे 
असाव्या. यािी कलपना यावी म्हणून वीणािंवजी नकाशा चदला आहे. त्यावरून दोन त लयबळ वीणा व 
षड्जग्रामािे स्वर कोणते, हे कळून येईल. 
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दोन तुल्यबल वीिा : नकाशा क्र. १ 
 
श्र चत क्र. श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था श्र चत क्र. श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था 

  ० क्षोचभणी श . चनषाद मेरू  क्षोचभणी श . चनषाद मेरू 
  १ तीव्रा    १ तीव्रा  
  २ क म द्वती    २ क म द्वती  
  ३ मंदा    ३ मंदा  
  ४ छंदोवती श . षड ज   ४ छंदोवती श . षड्ज 
  ५ दयावती    ५ दयावती  
  ६ रंजनी    ६ रंजनी  
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ   ७ रस्क्तका श . ऋषभ 
  ८ रौद्री    ८ रौद्री  
  ९ क्रौधा श . गान्धार   ९ क्रौधा श . गान्धार 
१० वचिका  १० वचिका  
११ प्रसाचरणी  ११ प्रसाचरणी  
१२ प्रीचत  १२ प्रीचत  
१३ माजयनी श . मध्यम १३ माजयनी श . मध्यम 
१४ चक्षती  १४ चक्षती  
१५ रक्ता  १५ रक्ता  
१६ संदीपनी  १६ संदीपनी  
१७ आलाचपनी श . पंिम १७ आलाचपनी श . पंिम 
१८ मदंती  १८ मदंती  
१९ रोचहणी  १९ रोचहणी  
२० रम्या श . धैवत २० रम्या श . धैवत 
२१ उग्रा  २१ उग्रा  
२२ क्षोचभणी श . चनषाद २२ क्षोचभणी श . चनषाद 

ध् रुव–वीणा िल–वीणा 
 

दोन त लयबळ वीणा वरीलप्रमाणे असून श्र चत-स्वरव्यवस्था आचण षड्जग्रामािी श्र चत-स्वरव्यवस्था 
म्हणजे काय, हे नकाशा क्र. १ दशयचवतो. 
 

या षड्जग्राचमक वीणाव्यवस्थेत भरतचनयमाप्रमाणे षड्ज-मध्यमातं नऊ श्र त्यंतर आचण षड्ज-
पंिमातं तेरा श्र त्यतंर हे सकृद्दशयनी ठीक व पटण्याजोगे आहे. असे असताही भरतानंी वीणाव्यवस्थेत 
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मध्यमािे स्थान तेराव्या श्र तीवर दशयचवले आहे आचण तेरा श्र त्यंतर हे वास्तचवक पिंमािे स्थान असूनही 
माजयनी श्र तीवर, म्हणजे क्र. १३ या श्र तीवर मध्यम व आलाचपनी श्र तीवर म्हणजे क्र. १७ या श्र तीवर पंिम 
दशयचवला आहे. तेराव्या श्र तीवर मध्यम आला आहे; म्हणजे तो पंिम मानावयािा काय, असा प्रश्न उद
भवतो. यािे उत्तर मध्यम हा पंिम होतो, असे आहे. मग तो कोणािा पिंम, असा प्रचतप्रश्न चनमाण होतो. 
यािे उत्तर चवज्ञानप्रयोग व शास्र देते. 
 
भरताचंा नऊ-तेरा श्रुत्यतंर हा संवादणनयम आणि तुल्यबळ वीिेतील तेराव्या श्रुतीवरील मध्यम 
 

नकाशा क्र. १-मधील श्र चतस्वरव्यवस्थेकडे नजर टाचकता षड्जािे स्थान वीणामेरू (आड) पासून 
िौर्थया छंदोवती श्र तीवर आहे. आचण या षड्जापासून मध्यम व पंिम अन क्रमे नऊ व तेरा श्र तींवर 
भरतचनयमान सार आहेत, हेही स्पष्ट आहे. परंत  प्रत्यक्षात मध्यमािे स्थान तेराव्या श्र तीवर आहे. यािा अथय 
तो पंिमभावाने चवचशष्ट स्वरािा पंिम ठरतो, हाि आहे. ध् रुववीणेत िौर्थया श्र तीवर षड्ज. म्हणजे मागी 
संगीतात षड्जाला िारसे महत्त्व नाही, असे म्हणाव ेलागते. या समस्येिे उत्तर प्रिचलत चवज्ञानशास्त्रािा 
स योलय आधार घेऊन देणे योलय ठरेल. 
 

प्रिचलत ध्वचनशास्र आचण प्रयोगास्न्वत अन भव यातं म क्ततंत्रीत षड्जपंिमभाव व स्वर चनमाण 
होतात, हे तंबोऱ्याच्या तंत्रीध्वचनवलयात स्पष्ट होते. षड्जािी तार छेचडली असता पंिमािी धून िकू येते. 
त्यािप्रमाणे पचहली तार पिंमात लावनू छेचडली असता मूळ षड्ज-सापेक्षतेने ऋषभािी धून िकू येते. 
ऋषभािी धून हा वास्तचवक ऋषभ नसतो, तर पंिमाला षड्ज कस्लपता षड्जािा पंिम नैसर्मगक रीत्या जो 
चनमाण होतो, तो मूळ षड्जािा ऋषभ होतो. या चनयमाला अन सरून भरतानंी ध् रुववीणेत तेरा श्र तींच्या 
मध्यमाला स्थान चदले आहे ते पंिमभावाने. आचण या पिंमभावी मध्यमाला नैसर्मगक रीत्या उत्पन्न करणारा 
षड्जभावी स्वर कोणता तर तो श . चनषाद म्हणजेि कोमल चनषाद होय. कारण मध्यम अथात श द्ध मध्यम 
हा स्वर जात्याि कोमल आहे — असतो. तारेतील नैसर्मगक रीत्या रस्क्त (हामोचनक्स) पद्धतीने मध्यमस्वर 
चनमाण होत नसतो, हे िार महत्त्वािे म्हणून लक्षात घ्यावयाला हव.े सप्तस्वराचं्या क्रमवार आरोही-
अवरोही गणतीत या मध्यमस्वराला मध्यमािे आचण पंिमािे स्थान प्राप्त होते. जो आरोहात मध्यम तोि 
अवरोही क्रमात पंिम व जो आरोही क्रमात पिंम तोि अवरोही क्रमात मध्यम होतो. आचण ध्वचनसापेक्षतेने 
तंबोऱ्यात सा आचण प लावता (तारेत) सा-िा प हा पंिम, परंत  याि पिंमाला षड्ज कस्लपता मूळ ककवा 
स्थायी षड्ज हा मध्यम होतो. ही नैसर्मगक चकमया ज्ञानी माणसाच्या पचरियािी आहे. 
 

प्रािीन मागी संगीतप्रथेत मध्यम हा आरंभक स्वर मानीत. हा मध्यम जरी आरंभक माचनला, तरी 
त्यािे स्थान स्वरसप्तकातंगयत आहे. हेि भरतम नींनी दशयचवले आहे; इतकेि नव्हे, तर तो पिंमस्थानी 
दशयचवला आहे. परंत  मध्यम हा स्वर जात्याि कोमल आचण मध्यमािा मध्यम चनषाद आचण चनषादािा मध्यम 
गान्धार हे तीन स्वर कोमलि होतात, आहेत. यातंील कोमल चनषाद षड्ज माचनता श द्ध मध्यम हा या 
कोमल चनषादािा पंिम होतो, हे उघड आहे. म्हणून भरतानंी आपलया वीणेवर को. चनषाद-ध्वनीिी तार 
ताणली आहे. ही छेचडली असता तीतून मध्यमािी धून जी कणयगोिर होते, ती पंिमभावािी असते. यावरून 
भरतािंा मध्यम तेरा श्र तींवर का, यािा स्पष्ट व सहज उलगडा होतो. यासबंंधी आियािी आचण 
अचभमानािी गोष्ट हीि की, आध चनक शास्रीपचंडतानंा तारेतून हामोचनक्स्अपर पाशयलसद्वारा स्वयंभ ू रीत्या 
श द्ध स्वरािंी चनर्ममती होते हे जसे ठाऊक असते – आहे, त्यािप्रमाणे हजारो वषांपूवी भरतम नींनाही यािी 
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जाणीव अक्कलह शारीने होती. याबद्दल आध चनक पंचडतानंी कोणत्याही प्रकारिा संदेह बाळगण्यािे कारण 
नाही. 
 

अशा प्रकारे तंत्रीतून जे स्वयंभ ू स्वरसप्तक चनमाण होते, त्यािे प्रात्यचक्षकि भरतानंी आपलया 
त लयबळ वीणातं दशयचवले आहे. स्वयंभ ूरीत्या चनमाण होणारे सप्तस्वर म्हणनू स्वरानंा श द्ध ही संज्ञा चदली 
आहे. 
 
भरताचं्या दोन तुल्यबलवीिाप्रयोगाची उकल 
 

भरतम नींिा हा प्रयोग प्रािीन, मध्यकालीन आचण आध चनक प्रिचलत भारतीय संगीतािी मलूभतू 
श्र चत-स्वरतत्त्व ेशास्रश द्धतेने चसद्ध करणारा ठरतो. या प्रयोगासंबधंी भरतभाष्ट्यावर प्राकृत भाषेत अनेक गं्रथ 
चनघाले, परंत  या प्रयोगातील प्रयोजन आचण आत्यचंतक महत्त्व क णी पाचहले नाही, यािा खेद होतो. 
 

या प्रयोगातील प्राथचमक घटनेिा नकाशा क्र. १–मध्ये चदलेला आहे. ह्या दोन त लयबल वीणा 
अशासाठी : यातंील ध्र वनामक वीणा स्स्थर ठेवनू सपूंणय सारणाप्रयोगात िलनामक वीणा वळेोवळेी िल 
ठेवावयािी आहे. संपूणय प्रयोगातील उचद्दष्ट साधण्यासाठी भरतानंी िलवीणा िार वळेा हलचवली आहे, 
म्हणजे प्रत्येक प्रयोगात िलवीणा एक-एक श्र तीने उतरचवली आहे. संपूणय प्रयोगात प्रािीन वीणेवरील, 
ध्र ववीणेवरील श द्ध चनषाद जो वीणामेरुस्थानी आहे (मागी) त्या स्थानी ‘देशी’ संगीतािा आरंभक जो षड्ज 
त्यािी स्थापना केशी होते आचण हा षड्ज मेरुस्थानी आलयावर प्रािीन ‘मागी’ आचण ‘देशी’ संगीताच्या 
श द्धस्वरसप्तकातं िरक पडूनही शास्रसंमत काय, हे प्राम ख्याने भरतानंी या ‘सारणाि तष्ट्ट्या’च्या द्वारे चसद्ध 
केले आहे. संगीतािी प्रिचलत शास्रचसद्धता आचण सारणाित ष्ट्ट्याच्या प्रयोगातून चनमाण होणारी चसद्धता 
यातं तंतोतंत एकमत आहे, यािी जाणीव समंजस व ज्ञानी माणसाला व्हावी, म्हणून हा ऊहापोह केला 
आहे. 
 
भरताचें दोन ग्राम 
 

[टीप – या चवषयािे संस्कृत भाषेतील भरतभाष्ट्य कृपया ९–१० या पचरचशष्टातं पहाव.े] 
 

भरतभाष्ट्यात षड्ज व मध्यम अशा दोन ग्रामािंा उल्लखे आहे. षड्ज व मध्यम या ग्रामातं िरक 
कसा, षड्जग्रामािा मध्यमग्राम कसा होतो यािी रीत येथे साचंगतली आहे. षड्जग्रामातील पिंम आयतत्व 
वा मादयव या तत्त्वाने एक श्र तीने उतरवावयािा. अशा षड्जग्राचमक पंिमािी मूळ श्र ती आचण उतरलेली एक 
श्र ती या दोन श्र तींमधील जे अंतर ती प्रमाणश्र ती होय. यािा अथय षड्जग्रामािा मध्यमग्राम ककवा 
मध्यमग्रामािा षड्जग्राम करून घेताना श्र तीिे पचरमाण काय, ते कोणते ठेवावयािे, हे या भाष्ट्यात साचंगतले 
आहे. षड्जग्रामात पंिमाला िार श्र ती आहेत. त्यातंील एक कमी केलयाने मूळ ित ःश्र चतक पंिम चत्रश्र चतक 
बनतो. या चक्रयेत पिंमाच्या िार श्र तींपैकी एक श्र ती उरते, ती प ढील चत्रश्र चतक धैवताला चमळते. म्हणजे 
मूळ चत्रश्र चतक धैवत स्वस्थानीि राहून ित ःश्र चतक बनतो. या भाष्ट्यातील मचथताथािा नकाशा प ढे चदला 
आहे. तो कृपया पहावा. नकाशा क्र. २. 
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या प्रयोगात त लयबळ ध् रुविलवीणातंील सतराव्या आलाचपनी श्र तीवरील पंिम एक श्र तीने 
उतरवावयािा – कमी करावयािा आहे. म्हणजे पिंमािा एका श्र तीने अपकषय करून तो सोळाव्या संदीपनी 
श्र तीवर स्स्थर करावयािा आहे. सतरावी आलाचपनी आचण सोळावी संदीपनी या दोन श्र तींमधील अंतरािे 
माप, पचरमाण म्हणजे प्रमाणश्र ती. यात षड्जग्रामािा मध्यमग्राम बनचवण्यािे प्रमाण व त्यािे पचरमाण चसद्ध 
होते आचण या प्रमाणपचरमाणाचं्या योलय वापरानेि षड्जग्रामािा मध्यमग्राम होतो. इतर प्रमाणपचरमाणानंी 
नव्हे. 
 
प्रमािश्रुणतप्रयोगातून काय णनष्ट्पन्न होते? 
 

(१) षड्जग्रामािा मध्यमग्राम, 
(२) प्रमाणश्र तीिे स्थानपचरमाण, 
(३) यावं्यचतचरक्त अन्य लाभ नाही. 

 
प्रािीन ध्वचनशास्रात एक महत्त्वािा चनयम ककवा म द्दा माचंडला गेला आहे. तो चनयम म्हणजे 

कोणतेही दोन स्वर हे स्वर म्हणून पात्र व्हावयािे असलयास या दोन स्वरातं कमीत कमी एक श्र ती मोकळी 
असावी. अशी एक श्र ती मोकळी नसेल, तर लगतच्या श्र तीवर येणारे स्वर एकमेकािें वैरी, चववादी बनतात. 
त्याचं्या ध्वनींत संघषय चनमाण होतो. याचवषयी संस्कृत विन असे : ‘एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ वैचरणी चमथो 
भवतः’ नकाशा क्र. २-मध्ये यािी प्रिीती येते. सतराव्या श्र तीवरील पंिमािे एक श्र तीने अपकषयण 
झालयाम ळे िलवीणेतील सवयि श . स्वर एका श्र तीने उतरले आहेत. याम ळे ध् रुववीणेतील मूळ स्वर स्थानातं 
व िलवीणेवरील एका श्र त्यतंराने ढळलेलया स्वरस्थानातं एका श्र त्यंतराम ळे चववाद चनमाण झाला आहे. 
वरील ससं्कृत विनात म्हटलयाप्रमाणेि ही घटना आहे; म्हणून मध्यमग्राचमक चत्रश्र चतक पंिम आचण 
मध्यमग्रामोत्पत्तीयावं्यचतचरक्त या प्रयोगात अन्य लाभ नाही. िक्त मध्यमग्रामािा लाभ झालेला आहे. 
षड्जग्राम आचण मध्यमग्राम यातंील िरक काय, हे दोन्ही ग्रामािंी सप्तके माडूंन पाहता 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = षड्जग्राम. 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी = मध्यमग्राम. 

 
 

षड्जग्रामाचा मध्यमग्राम बनल्यावरचा प्रमािश्रणुतदशवक 
 

नकाशा क्र. २ 
 
श्र चत क्र. श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था श्र चत क्र. श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था 

  ० क्षोचभणी श . चनषाद मेरू   ० क्षोचभणी … … मेरु 
  १ तीव्रा … …   १ तीव्रा … … 
  २ क म द्वती … …   २ क म द्वती … … 
  ३ मंदा … …   ३ मंदा श . षड्ज 
  ४ छंदोवती श . षड्ज   ४ छंदोवती … … 
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  ५ दयावती … …   ५ दयावती … … 
  ६ रंजनी … …   ६ रंजनी श . ऋषभ 
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ   ७ रस्क्तता … … 
  ८ रौद्री … …   ८ रौद्री श . गाधंार 
  ९ क्रौधा श . गाधंार   ९ क्रौधा … … 
१० वचिका … … १० वचिका … … 
११ प्रसाचरणी … … ११ प्रसाचरणी … … 
१२ प्रीचत … … १२ प्रीचत श . मध्यम 
१३ माजयनी श . मध्यम १३ माजयनी … … 
१४ चक्षती … … १४ चक्षती … … 
१५ रक्त … … १५ रक्ता … … 
१६ संदीपनी … … १६ संदीपनी श . पंिम 
१७ आलाचपनी श . पंिम १७ आलाचपनी … … 
१८ मदंती … … १८ मदंती … … 
१९ रोचहणी … … १९ रोचहणी श . धैवत 
२० रम्या श . धैवत २० रम्या … … 
२१ उग्रा … … २१ उग्रा श . चनषाद 
२२ क्षोचभणी श . चनषाद २२ क्षोचभणी  

ध् रुव–वीणा िल–वीणा 
 

स्वरामंधील आकडे ही त्या–त्या स्वरािंी श्र चतसखं्या होय. वरील दोन्ही श द्धस्वरी सप्तकाकंडे 
दृचष्टके्षप कचरता षड्जग्राचमक पंिम ित ःश्र चतक व धैवत चत्रश्र चतक, याउलट मध्यमग्राचमक पंिम चत्रश्र चतक 
व धैवत ित ःश्र चतक हा िरक जाणवतो. असे का, यािे उत्तर षड्जग्रामात षड्जापासून ऋषभ चत्रश्र चतक 
आहे हे. चनषादारंभक स्वरसप्तकात षड्जाला द य्यम स्थान असले, तरी या षड्जाप ढील स्वर शास्राधाराने 
चत्रश्र चतकि येतो, — हवाही. या शास्रचनयमाला अन सरून मध्यमग्रामात मध्यम हा षड्जस्थानी माचनता 
त्याप ढील स्वर पंिम येतो तो ऋषभ होऊन आचण ऋषभ चत्रश्र चतक असावा, या चनयमाने वास्तचवक 
ित ःश्र चतक पिंम चत्रश्र चतक करून घ्यावा लागतो. आचण असे कचरता पंिमािी उरलेली एक श्र ती 
त्याप ढील चत्रश्र चतक धैवताला चमळालयाम ळे हा धैवत आपले स्थान न सोडता ित ःश्र चतक बनतो. चत्रश्र चतक 
पंिम व ित ःश्र चतक पंिम यातंील एका श्र तीिे जे प्रमाण, ककमत व चतिे पचरमाण ही भरतानंी प्रमाणश्र ती 
माचनली आहे. या श्र तीिे पचरमाण काय, हे आध चनक प्रयोगाने चसद्ध कचरता येते. 
 

येथपयंत भरतम नींच्या दोन त लयबल वीणा, स्वरव्यवस्था, षड्जग्राम आचण मध्यमग्राम यातंील 
िरक, मध्यमग्रामोत्पत्तीिी रीत, प्रमाणश्र तीिे स्थान यािंा चविार झाला. 
 

याप ढील प्रयोग म्हणजे िलवीणा आणखी एकदा एका श्र तीने उतरचवणे हा होय. 



 अनुक्रमणिका 

[याबद्दलिे भाष्ट्य कृपया ११–२ पचरचशष्टात पहाव.े] 
 

पणरणशष्टातील भरतभाष्ट्याचा उदे्दश दशवणविारा नकाशा क्र. ३ 
 
श्र चत 
क्र. 

श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था श्र चत 
क्र. 

श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था 
प्रथम प्रयोग 

स्वरव्यवस्था 
चद्वतीय प्रयोग 

  ० क्षोचभणी मेरू श . चन.   ० क्षोचभणी … …  … … मेरू 
  १ तीव्रा … …   १ तीव्रा … … … … 
  २ क म द्वती … …   २ क म द्वती … … श . ष. 
  ३ मंदा … …   ३ मंदा श . ष. … … 
  ४ छंदोवती श . ष.   ४ छंदोवती … … … … 
  ५ दयावती … …   ५ दयावती … … श . ऋ. 
  ६ रंजनी … …   ६ रंजनी श . ऋ. … … 
  ७ रस्क्तका श . ऋ.   ७ रस्क्तका … … श . गा.ं 
  ८ रौद्री … …   ८ रौद्री श . गा.ं … … 
  ९ क्रौधा श . गा.ं   ९ क्रौधा … … … … 
१० वचिका … … १० वचिका … … … … 
११ प्रसाचरणी … … ११ प्रसाचरणी … … श . म. 
१२ प्रीचत … … १२ प्रीचत श . म. … … 
१३ माजयनी श . म. १३ माजयनी … … … … 
१४ चक्षती … … १४ चक्षती … … … … 
१५ रक्ता … … १५ रक्ता … … श . पं. 
१६ संदीपनी … … १६ संदीपनी श . पं. … … 
१७ आलाचपनी श . पं. १७ आलाचपनी … … … … 
१८ मदंती … … १८ मदंती … … श . धै. 
१९ रोचहणी … … १९ रोचहणी श . धै. … … 
२० रम्या श . धै. २० रम्या … … श . णन. 
२१ उग्रा … … २१ उग्रा श . चन. … … 
२२ क्षोचभणी श . चन. २२ क्षोचभणी … … … … 

ध् रुव–वीणा िल–वीणा 
 

या प्रयोगात हेि स्पष्ट होते की, ध् रुव-वीणा-स्वरसप्तक हे प्रािीन मागी सगंीतािे आहे. 
सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगात भरतानंा हेि स्पष्ट करावयािे आहे की, मागी आचण देशी संगीतािी सप्तके चभन्न 



 अनुक्रमणिका 

असली, तरी मध्यमारंभक मागी आचण षड्जारंभक देशी अशा दोन्ही स्वरसप्तकातं शास्रीय दृष्टीने पाहता 
साम्य ककवा तंतोतंतता आहे. या दोन पद्धतींत स्वरस्थाने बदलली, तरी त्यातंील श्र त्यतंरे कायम राहून 
संवादतत्त्व ेकशी आहेत, आचण संपूणय ‘सारणाित ष्ट्ट्य’प्रयोगात ध् रुववीणेतील स्वरस्थानी िलवीणेतील स्वर 
चवलीन होऊन षड्जारंभक स्वरसप्तक व त्यािी श द्धता कशी प्रस्थाचपत होते, हे भरतम नींनी या संपूणय 
प्रयोगद्वारा जाणकाराचं्या नजरेस आचणले आहे. यािा प्रत्यय नकाशा क्र. ३–मध्ये येतो. या नकाशात दोन 
श्र तींच्या अपकषाने ध् रुववीणेतील ऋषभ व धैवत याचं्या स्थानी िलवीणेतील गान्धार व चनषाद हे दोन स्वर 
चवलीन होतात आचण हा प्रयोग दोन श्र तींच्या अपकषयणािा असलयाम ळे दोन स्वराचं्या प्रत्येकी दोनदोन 
चमळून िार श्र तींिी चवलहेवाट लागते. यािा अथय बावीस श्र तींपकैी िार श्र ती काययवाही होऊन उरलेलया 
अठरा श्र तींिा चहशबे आता राहतो. 
 

[याप ढील प्रयोगासंबधंी भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात कृपया ११–६ पहाव.े] 
 

या प्रयोगात प न्हा एका श्र तीने अपकषय करावयािा आहे. याम ळे ध् रुववीणेतील षड्ज व पंिम याच्या 
स्थानी िलवीणेतील ऋषभ व धैवत चवलीन होतात. आचण या प्रयोगात या दोन स्वराचं्या प्रत्येकी तीनतीन 
श्र ती चमळून एकूण सहा श्र तींिा लाभ होतो. मागील प्रयोगात िार श्र ती व या प्रयोगातील सहा चमळून एकूण 
दहा श्र तींिा लाभ झाला. उरलया बारा. त्या प ढील प्रयोगाने लाभतात. 
 

[वरील प्रयोगािा नकाशा क्र. ४ प ढे चदला आहे.] 
 

भरतािा िौथा प्रयोग आणखी एक श्र तीने अपकषािा. म्हणजे िार प्रयोगातं िार श्र तींनी अपकषय 
केलेला आहे. या िौर्थया प्रयोगात ध् रुववीणेतील चनषाद, गान्धार व मध्यम याचं्या स्थानी िलवीणेतील 
षड्ज, मध्यम व पंिम चवलीन होतात. प्रयोग िार श्र तींच्या अपकषयणािा. षड्ज, मध्यम, पंिम हे प्रत्येकी 
िारिार श्र तींिे तीन स्वर, चमळून एकूण बारा श्र तींिा लाभ येथे होतो. समग्र सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगाच्या प्रथम 
प्रयोगात षड्जग्रामािा मध्यमग्राम हा लाभ, आचण उरलेलया तीन प्रयोगातं ध् रुव व िल वीणातं श्र तींच्या 
अपकृष्टतेने स्वरस्थानािंा बदल व ध् रुववीणास्वरस्थानी िलवीणेत कोणकोणते स्वर चवलीन होऊन 
४+६+१२ = २२ श्र तींिा चहशबे व मेळ शास्रश द्धतेने कसा घातला जातो, हे कळून येते. 
 

भरताचं्या ‘सारणाित ष्ट्ट्य’प्रयोगातील वैचशष्ट्ट्य व तात्पयय हेि की, ‘मागी’ (प्रािीन) संगीतािे श . 
चनषादारंभक (वीणेवरील तंत्री श . चनषाद या स्वरात) आचण ‘देशी’ संगीतातील षड्जारंभक यातं 
ध्वचननादशास्रदृष्ट्ट्या एकजीवता आचण तंतोतंत साम्य आहे. आजिे चवज्ञानशास्र देशी संगीतािे षड्जारंभक 
श . स्वरसप्तक माचनते आचण भरतप्रणीत चनषादारंभक श द्धस्वरी सप्तक चनसगयचनर्ममत म्हणून श द्ध आचण 
चवज्ञानशास्रसंमति आहे. बदल कसा झाला, ते दोन्ही सप्तके माडूंन पाहता कळून येते :– 
 

(१) नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = २२. 
(२) सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा = २२. 
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पणरणशष्टातील भरतभाष्ट्याचा उदे्दश दशवणविारा नकाशा क्र. ४ 
 
श्र चत 
क्र. श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था स्वरव्यवस्था 

प्रथम प्रयोग 
स्वरव्यवस्था 
चद्वतीय प्रयोग 

स्वरव्यवस्था तृतीय 
प्रयोग 

  ० क्षोचभणी मेरू श . चनषाद … … … … … … मेरू 
  १ तीव्रा … … … … … … श . षड्ज 
  २ क म द्वती … … … … श . षड ज … … 
  ३ मंदा … … श . षड ज … … … … 
  ४ छंदोवती श . षड ज … … … … श . ऋषभ 
  ५ दयावती … … … … श . ऋषभ … … 
  ६ रंजनी … … श . ऋषभ … …. श . गान्धार 
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ … … श . गान्धार … …. 
  ८ रौद्री … … श . गान्धार … …. … … 
  ९ क्रौधा श . गान्धार … … … … … … 
१० वचिका … … … … … … श . मध्यम 
११ प्रसाचरणी … … … … श . मध्यम … … 
१२ प्रीचत … … श . मध्यम … … … … 
१३ माजयनी श . मध्यम. … … … … … … 
१४ चक्षती … … … … … … श . पंिम 
१५ रक्ता … … … … श . पंिम … … 
१६ संदीपनी … … श . पंिम श . पंिम … … 
१७ आलाचपनी श . पंचम … … … … श . धैवत 
१८ मदंती … … … … श . धैवत … … 
१९ रोचहणी … … श . धैवत … … श . चनषाद 
२० रम्या श . धैवत. … … श . चनषाद … … 
२१ उग्रा … … श . चनषाद … … … … 
२२ क्षोचभणी श . चनषाद … … … … … … 

ध् रुव–वीणा िल–वीणा 
 

क्र. २ हे प्रिचलत कहद स्थानी पद्धतीिे मूलभतू श द्धस्वरसप्तक होय. हे सप्तक स्वरातंगयत 
श्र चतव्यवस्थाही दशयचवते. 
 

ित थय प्रयोगािा नकाशा क्र. ५ प ढे चदला आहे. (भरतभाष्ट्यपचरचशष्ट ११–४ प्रमाणे). 
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पणरणशष्टातील भरतभाष्ट्याचा उदे्दश दशवणविारा नकाशा क्र. ५ 
 
श्र चत 
क्र. श्र चत-नाव े स्वरव्यवस्था स्वरव्यवस्था प्रथम प्रयोग 

स्वरव्यवस्था 
चद्वतीय प्रयोग 

स्वरव्यवस्था 
तृतीय प्रयोग 

स्वरव्यवस्था 
ित थय प्रयोग 

० क्षोचभणी 
मेरू 

शु. णनषाद … … … … … … मेरु श . षड्ज 

१ तीव्रा … … … … … … श . षड्ज … … 
२ क म द्वती … … … … श . षड्ज … …. … … 
३ मंदा … … श . श्रड्ज … … … … श . ऋषभ 
४ छंदोवती श . षड्ज … … … … श . ऋषभ … … 
५ दयावती … … … … श . ऋषभ … … श . गाधंार 
६ रंजनी … … श . ऋषभ … …. श . गाधंार … … 
७ रस्क्तका श . ऋषभ … … श . गाधंार … …. … …. 
८ रौद्री … … श . गाधंार … …. … … … …. 
९ क्रौधा श . गाधंार … … … … … … श . मध्यम 
१० वचिका … … … … … … श . मध्यम … … 
११ प्रसाचरणी … … … … श . मध्यम … … … … 
१२ प्रीचत … … श . मध्यम … … … … … … 
१३ माजयनी श . मध्यम … … … … … … श . पंचम 
१४ चक्षती … … … … … … श . पंिम … … 
१५ रक्ता … … … … श . पंिम … … … … 
१६ संदीपनी … … श . पंिम … … … … श . धैवत 
१७ आलाचपनी श . पंचम … … … … श . धैवत … … 
१८ मदंती … … … … श . धैवत … … श . चनषाद 
१९ रोचहणी … … श . धैवत … … श . चनषाद … … 
२० रम्या श . धैवत … … श . णनषाद … … … … 
२१ उग्रा … … श . चनषाद … … … … … … 
२२ क्षोचभणी श . चनषाद … … … … … … … … 

ध् रुव–वीणा िल–वीणा 
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सारिाचतुष्ट्ट्यप्रयोगामुळे स्वराचंी श्रुत्यतंरे स्वराच्या मागे का पुढे? 
 

स्वर आपलया अतं्य श्र तीवर स्स्थर होतो, असा प्रािीन गं्रथकारािंा चनयम आहे. या चनयमाने मागी 
संगीतािे स्वरसप्तक 
 

मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = २२. यात सा ४ श्र तींिा, रे ३ श्र तींिा वगैरे माचनले 
आहे. यािा अथय स्वराचं्या श्र ती स्वरामंागे मोजावयाच्या आचण त्या अशा मोजलया, तरि स्वर आपलया अंत्य 
श्र तीवर स्स्थर होतो, याला काही अथय आहे. सारणाित ष्ट्ट्य-प्रयोगाम ळे दोन त लयबल वीणापंैकी 
िलवीणास्वरस्थाने बदलली; परंत  श्र चतस्थाने मात्र कायम राचहली आहेत. यातून हेि चसद्ध झाले की, 
 

प्रािीन षड्ज ४ श्र तींिा प्रयोगातंचरत ऋषभ ४ श्र तींिा 
प्रािीन ऋषभ ३ श्र तींिा प्रयोगातंचरत गान्धार ३ श्र तींिा 
प्रािीन गान्धार २ श्र तींिा प्रयोगातंचरत मध्यम २ श्र तींिा 
प्रािीन मध्यम ४ श्र तींिा प्रयोगातंचरत पंिम ४ श्र तींिा 
प्रािीन पंिम ४ श्र तींिा प्रयोगातंचरत धैवत ४ श्र तींिा 
प्रािीन धैवत ३ श्र तींिा प्रयोगातंचरत चनषाद ३ श्र तींिा 
प्रािीन चनषाद २ श्र तींिा प्रयोगातंचरत षड्ज २ श्र तींिा 

 
यावरून प्रयोगातंचरत श . स्वरसप्तक याप्रमाणे – मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा = २२. 

वरील स्वराकंडे व श्र त्यंतराकंडे लक्ष चदलयास असे आढळून येते की, सा हा स्स्थर स्वर आहे. म्हणजे सा या 
स्वरािी मयादा सापयंति. त्याप ढील उत्पन्न होणाऱ्या ध्वनीिा प्रातं ककवा कक्षा ही रे या स्वरािी असून रे 
आपलया अतं्य श्र तीवर म्हणजे िौर्थया श्र तीवर पूणय होऊन स्स्थर होतो. वरील प्रािीन व प्रयोगातंचरत 
स्पष्टीकरणाने स्वरािंी श्र त्यतंरे स्वरामंागेि मोजावयािी असतात, हे चसद्ध होते; आचण हाि चनयम प्रिचलत 
कहद स्थानी पद्धतीतील स्वरानंाही लागू आहे. 
 
सारिाचतुष्ट्ट्यप्रयोगातून णनष्ट्पन्न झालेले महत्त्वाचे मुदे्द 
 

(१) प्रािीन मागी संगीतपद्धतीिे श द्धस्वरी मलूभतू सप्तक व श्र त्यंतरे. 
 

(२) प्रािीन मागी संगीतािा आरंभक स्वर श द्ध मध्यम. 
 

(३) प्रिचलत हामोचनक्स पद्धतीने प्रािीन मध्यमािी उत्पत्ती श द्ध चनषाद करीत असे, हे भरतानंाही 
माहीत होते. 
 

(४) मध्यम (श .) हा स्वर नैसर्मगक रीत्या कोमल म्हणून श . चनषादही कोमलि. म्हणनू 
ध् रुववीणेवरील तंत्री श . चनषाद = को. चनषाद या स्वरात; व यािी स्थापना वीणामेरूवर. 
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(५) मागी संगीतािे श . स्वरसप्तक श . चनषादारंभक व देशी संगीतािे श . स्वरसप्तक श . 
षड्जारंभक. 
 

(६) शास्रीय दृष्ट्ट्या या दोन सप्तकातंील साम्य. 
 

(७) प्रथम प्रयोगात (सारणेम ळे) षड्जग्राम व मध्यमग्राम यातंील भेद. 
 

(८) चद्वतीय प्रयोगात प्रािीन गाधंार, चनषाद चद्वश्र चतक. तृतीय प्रयोगात प्रािीन ऋषभ, धैवत 
चत्रश्र चतक, ित थयप्रयोगात प्रािीन षड्ज-मध्यम-पंिम ित ःश्र चतक कसे? – यािें सप्रमाण चदलदशयन. 
 

(९) संपूणय सारणाप्रयोगाम ळे प्रस्थाचपत होणारे षड्जारंभक श . स्वरसप्तक हेि प्रिचलत 
कहद स्थानी पद्धतीिे मूलभतू सप्तक होय. 
 
भरतमुनींचे स्वरसाधारिम् 
 

मूलभतू श द्ध सप्तस्वरावं्यचतचरक्त आणखीही स्वर असतात. यािा अथय दोन स्स्थर श द्ध स्वरातं 
चतसरा स्वर असू शकतो. यालाि साधारणस्वर म्हणावयािे, असे भरतमत आहे. 
 

[या चवषयाच्या भरतभाष्ट्यासाठी पचरचशष्ट १३ पहाव.े] 
 

दोन स्स्थर स्वरातं चनमाण होणारा चतसरा स्वर म्हणजे साधारण. म्हणजे दोन स्स्थर स्वरापंैकी धड 
पचहला नव्हे ककवा धड द सराही नव्हे, म्हणजे कसे यािे उदाहरण भरतानंी चदले आहे, ते दोन ऋतंूमधील 
पचरस्स्थतीिे. माणूस छायेत बसला, तर थंडी वाजते. उन्हात बसला तर अंगाला घाम स टतो. या प्रसंगी 
ऋतंूिा चविार कचरता वसतंऋतूिी स रुवात नाही की चशचशरऋतूही संपलेला नाही. म्हणजे दोन ऋतंूमधील 
जी साधारण अवस्था तीि साधारण या स्वरािी होय. ते कोणते, यासाठी 
 

पचरचशष्ट १४ पहा. 
 

भरतानंी काकलयन्तर स्वरािंी म्हणजे ‘साधारण’ स्वरािंी स्थापना ककवा उत्पत्ती कोणत्या दोन 
स्स्थर ककवा श द्ध स्वरामंध्ये केली आहे, हे समजावनू घेणे महत्त्वािे आहे. कारण, त्यायोगे प्रिचलत 
कहद स्थानी मलूभतू श द्ध स्वरसप्तकात या अंतर-काकली स्वरािें स्थान व महत्त्व काय, हेही कळण्याजोगे 
आहे. याच्या स्पष्टीकरणासाठी भरताचं्या ध् रुववीणासप्तकािी माडंणी करून पाहता 
 

मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी हे स्वरसप्तक षड्जग्राचमक आहे; आचण मेरू नी ४ सा ३ 
रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी हे स्वरसप्तक मध्यमग्राचमक आहे. 
 

येथे महत्त्वािा म द्दा लक्षात घेणे प्राप्त आहे तो – स्वर श द्ध असो वा साधारण असो, कोणत्याही दोन 
स्वरातं ककवा कोणतेही दोन स्वर, स्वर या संजे्ञस पात्र ठरावयािे तर अशा दोन स्वरातं चकमान एक श्र ती 
मोकळी अथात पाशरचहत ठेवावी लागते. ससं्कृत गं्रथात याचवषयी विन असे : “एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ 
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वैचरणौ चमथो भक्तः” यािा अथय ज्या श्र तीवर स्वर स्स्थर होऊन स्वर म्हणून ओळचखला जातो त्या 
श्र तीलगतच्या ककवा स्वरालगतच्या श्र तीवर स्वर स्थाचपला जाऊ नये. म्हणजे गृहीत स्वराच्या मागील 
ककवा प ढील श्र तीवर स्वर चनमाण करू नये. कारण असे घडले, तर या दोन स्वरातं चनसगयतः आचण 
ध्वचनशास्रदृष्ट्ट्या संघषय चनमाण होऊन ते एकमेकािें चववादी, वैरी बनतात. हा प्रािीन चनयम आजच्या प्रगत 
व प्रगलभ चवज्ञानशास्रातही सत्य आहे. चवज्ञानशास्रातही अशा दोन लगतच्या श्र चत-स्वरातं स्वरािंी कंपने 
ककवा आंदोलने एकमेकासं पूरक न ठरता मारक ठरतात, हे प्रयोगान्ती चसद्ध होते. आध चनक चवज्ञानाच्या 
संशोधनात्मक व प्रायोचगक शास्रातील ही घटना वैज्ञाचनक उपकरणसाचहत्याचवना भरतासारख्या प्रािीन 
आिायांनी जाणनू घेऊन, चतिा योलय प्रकारे उपयोग करून स्वतःच्या चसद्धातंशास्रात माडूंन ठेचवली आहे, 
यािी नीटपणे दखल घेणे आजही अगत्यािे आहे. 
 

काकलयन्तर स्वर म्हणजे काकली व अन्तर असे दोन साधारण स्वर होत. यापंैकी काकली म्हणजे 
काकली चनषाद होय. यािे स्थान श . चनषाद व श . षड्ज यातंील िार श्र त्यतंरातं आहे. भरत म्हणतात– 
 

णिश्रुणतप्रकषविाणन्नषादवान् काकलीसंज्ञो णनषाद : 
 

म्हणजे श द्ध चनषाद दोन श्र तींनी िढचवलयास काकली चनषाद ही संज्ञा पावतो. यािा प्रत्यय 
घ्यावयािा, तर श . स्वरसप्तकात श द्ध चनषाद आचण त्याप ढील श . षड्ज या स्वरद्वयीत जे िार श्र तींिे अंतर 
आहे, त्या िार श्र तींपैकी दोन श्र ती श . चनषादाला चमळालया की श . चनषाद दोन श्र तींनी प्रकषय पावनू, प ढे 
सरकून, काकली चनषाद बनतो. म्हणजे श . धैवतापासून काकली चनषाद िार श्र तींवर येतो; ककवा प ढील 
श . षड्जापासून दोन श्र ती मागे असतो. पण या काकली चनषादािी अवस्था धड श . चनषाद नाही ककवा धड 
श . षड्जही नव्हे. हे उदाहरणाने जास्त स्पष्ट होईल म्हणनू 
 

श . चनषादापासून ४ श्र ती श . षडज आहे. यातंील श . चनषाद दोन श्र तींनी िढचवता श . चनषाद, २ 
श्र ती काकली चनषाद, २ श्र ती षड्ज असे गचणत येते. म्हणजे श . चनषाद व काकली चनषाद आचण श . षड्ज 
हे स्वर = श . चनषाद + १ + काकली चनषाद + १ + श . षड्ज होतात. म्हणजे प्रत्येक स्वरात एक श्र ती 
मोकळी आहे. हा “एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ …” यािा प्रत्यय होय. त्यािप्रमाणे अन्तर या साधारण स्वरािे 
उत्पचत्तस्थान श . गान्धार व श . मध्यम या दोन स्वरामंध्ये आहे. ते श . गान्धारापासून ४ श्र ती श . मध्यम; 
म्हणजे श . गान्धार + २ श्र ती अंतरगान्धार + २ श्र ती श . मध्यम. अचधक स्पष्टतेने श . गान्धार + १ + 
अंतरगाधंार + १ + श . मध्यम. भरतम चनचनर्ममत सात श . स्वर आचण अन्तरगान्धार व काकली चनषाद यािें 
चमळून उदाहरण पहावयािे झालयास खालीलप्रमाणे 
 

मेरू श . चन. २ का. चन. २ श . ष. ३ श . ऋ. २ श . गा.ं २ अं. गा.ं २ श . म. 
४ श . पं. ३ श . धै. २ श . चन. = २२ श्र ती. 

 
या प्रकरणातून हेि चसद्ध होते की, प्रािीन श . चनषाद ४ श . षड्ज श . गान्धार ४ श . मध्यम, श . 

मध्यम ४ श . पंिम या तीन स्वरद्वयीति साधारण स्वरािंी चनर्ममती केली गेली आहे. श . मध्यम ४ श . पंिम 
या दोन स्वरातं भरतानंी मध्यमग्राचमक चत्रश्र चतक पंिमािी उत्पत्ती केली आहे. ती पाहता श . मध्यम ४ श . 
पंिम ३ श . धैवत = श . मध्यम + ३ श . पंिम (मध्यमग्राचमक) येथे ४ श . धैवत. म्हणजे मूळिा ३ श . धैवत 
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मूळ ४ पंिम ३ पंिम झालयाम ळे पंिमािी एक श्र ती घेऊन स्वस्थानावर राहूनि श . धैवत ४ श्र तींिा झाला 
आहे. 
 

प्रािीन गं्रथात षड्ज, मध्यम व पंिम या तीन स्वरानंाि िक्त ‘स्वणरत’ म्हटले आहे. या ‘स्वचरत’ 
शब्दािा उलगडा–जे स्वर आणखी द सऱ्या स्वरानंा जन्म देतात ककवा शास्र पाळून ‘साधारण’ स्वरािंी 
चनर्ममती ज्यातं होते ते ‘स्वचरत’ होत. भरतािंा हा स्वरचनर्ममचतचनणयय चकती शास्रश द्ध आचण अलौचकक 
ब चद्धमते्तिा आहे, यािी जाणीव आध चनक शास्री पचंडतानंा नसावी, हे द दैव आहे! 
 

भरतािंी ही स्वरश्र चतव्यवस्था नकाशात प ढे चदली आहे, ती पहावी. 
 

भरतप्रिीत शुद्ध-काकल्यन्तर स्वर-श्रुणत 
 

नकाशा क्र. ६ 
 

श्र चत क्र. श्र चत-नाव े श . स्वरव्यवस्था अन्तर काकली 
स्वरव्यवस्था चनष्ट्कषय 

  ० क्षोचभणी मेरू श . चनषाद … … श . चनषाद 
  १ तीव्रा … … … … … … 
  २ क म द्वती … … काकचलनी का. चनषाद 
  ३ मंदा … … … … … … 
  ४ छंदोवती श . षड्ज … … श . षड्ज 
  ५ दयावती … … … … … … 
  ६ रंजनी … … … … … … 
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ … … श . ऋषभ 
  ८ रौद्री … … … … … … 
  ९ क्रौधा श . गान्धार … … श . गान्धार 
१० वचिका … … … … … … 
११ प्रसाचरणी … … अन्तरगा ं अं. गान्धार 
१२ प्रीचत … … … … … … 
१३ माजयनी श . मध्यम … … श . मध्यम 
१४ चक्षती … … … … … … 
१५ रक्ता … … … … … … 
१६ संदीपनी … … मध्यमग्राचमक चत्रश्र . पिंम 
१७ आलाचपनी श . पंिम  श . पंिम 
१८ मदंती … …  … … 



 अनुक्रमणिका 

१९ रोचहणी … …  … … 
२० रम्या श . धैवत ि. श्र . → श . धैवत 
२१ उग्रा … … … … … … 
२२ क्षोचभणी श . चनषाद … … … … 

 
श्र ती क्र. १६ संदीपनी व श्र ती क्र. १७ आलाचपनी या दोन श्र तींमधील अतंर हे षड्जग्रामािा 

मध्यमग्राम बनचवण्यािे प्रमाण-पचरमाण म्हणून हे अन्तर प्रमाणश्र ती माचनले आहे. 
 

भरताचं्या ग्राणमक श्रुणत-स्वरातंील संवाद 
 

स्वरसंवाद चनयम :— ज्या दोन स्वरातं नऊ श्र तींिे अतंर हे परस्पर षड्जमध्यमभावी संवादी स्वर, 
व ज्या दोन स्वरातं तेरा श्र तींिे अंतर ते परस्पर षड्जपंिमभावी संवादी स्वर होत. 
 

या चनयमाला अन सरून षड्जग्राचमक स्वरातं परस्पर सवंाद कोणत्या स्वरातं आहे, हे पहावयािे 
आहे. 
 

ष. ग्रा. स्वरसप्तक – मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = २२. 
 

यातील 
 

चनषाद – गान्धार   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
षड्ज – मध्यम   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
चनषाद – मध्यम १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
षड्ज – पंिम १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
ऋषभ – पंिम १० श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
ऋषभ – धैवत १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
गान्धार – धैवत ११ श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
गान्धार – चनषाद १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
मध्यम – चनषाद   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 

 
म. ग्रा. स्वरसप्तक – मेरू–नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी = २२. 

 
यातील 

 
चनषाद – गान्धार   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
चनषाद – मध्यम १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
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षड्ज – मध्यम   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
षड्ज – पंिम १२ श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
ऋषभ – पंिम   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
ऋषभ – धैवत १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
गान्धार – धैवत ११ श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
गान्धार – चनषाद १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
मध्यम – चनषाद   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 

 
सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगातील मेरुस्थानी षड्ज-स्वरसंवाद – 

 
ष. ग्रा. स्वरसप्तक मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा = २२. 

 
यातील 
 

षड्ज–मध्यम ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
षड्ज–पंिम १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
ऋषभ–पंिम   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
ऋषभ–धैवत १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
गान्धार–धैवत १० श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
गान्धार–चनषाद १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
मध्यम–चनषाद ११ श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
मध्यम–षड्ज १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
पंिम–षड्ज   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 

 
म. ग्रा. स्वरसप्तक – मेरू–सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ घ ४ नी २ सा = २२. 

 
यातील 

 
षड्ज–मध्यम   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
षड्ज–पंिम १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
ऋषभ–पंिम   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
ऋषभ–धैवत १२ श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
गान्धार–धैवत   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 
गान्धार–चनषाद १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
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मध्यम–चनषाद ११ श्र त्यतंर – संवाद – नाही 
मध्यम–षड्ज १३ श्र त्यतंर – सा–प – भाव 
पंिम–षड्ज   ९ श्र त्यतंर – सा–म – भाव 

 
भरताच्या ‘मागी’ व ‘देशी’ मूलभतू सप्तकातंील त लनात्मक श्र चतस्वरसंवाद 

 
‘मागी’ षड्जग्राम ‘देशी’ षड्जग्राम 

चनषाद–गान्धार   ९ श्र चतसंवाद षड्ज–मध्यम   ९ श्र चतसंवाद 
चनषाद–मध्यम १३ श्र चतसंवाद षड्ज–पंिम १३ श्र चतसंवाद 
षड्ज–मध्यम   ९ श्र चतसंवाद ऋषभ–पंिम   ९ श्र चतसंवाद 
षड्ज–पंिम १३ श्र चतसंवाद ऋषभ–धैवत १३ श्र चतसंवाद 
ऋषभ–पंिम १० श्र चतसंवाद–नाही गान्धार–धैवत १० श्र चतसंवाद नाही 
ऋषभ–धैवत १३ श्र चतसंवाद गान्धार–चनषाद १३ श्र चतसंवाद. 
गान्धार–धैवत ११ श्र चतसंवाद नाही मध्यम–चनषाद ११ श्र चतसंवाद नाही 
गान्धार–चनषाद १३ श्र चतसंवाद मध्यम–षड्ज १३ श्र चतसंवाद 
मध्यम–चनषाद   ९ श्र चतसंवाद पंिम–षड्ज   ९ श्र चतसंवाद 
 

वरील त लनेत हे स्पष्ट होते की, मागी सप्तकात षड्जग्राचमक ऋषभ–पंिमातं व गान्धार-धैवतातं 
चववाद आहे. तसाि देशी सप्तकात गान्धार–धैवतातं व मध्यम–चनषादातं चववाद आहे. असे घडण्यािे 
कारण शोधून पाहता चदसते की भरताचं्या दोन त लयबल वीणा व सारणाि तष्ट्ट्यप्रयोग यानंी घडून आलेला 
िरक म्हणजे स्वराचं्या स्थानात बदल झालयाम ळे मागी चनषाद, षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम पंिम, 
धैवत, याचं्या स्थानी देशी षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम, धैवत, चनषाद चवराजमान झालेले आहेत 
हा होय. 
 
श्रुतींच्या णकमतीत प्राचीन–अवाचीन स्वर 
 

प्रािीन षड्ज ित ःश्र चतक, आजिा ऋषभ ित ःश्र चतक 
प्रािीन ऋषभ चत्रश्र चतक आजिा गान्धार चत्रश्र चतक 
प्रािीन गान्धार चद्वश्र चतक आजिा मध्यम चद्वश्र चतक 
प्रािीन मध्यम ित ःश्र चतक आजिा पंिम ित ःश्र चतक 
प्रािीन पंिम ित ःश्र चतक आजिा धैवत ित ःश्र चतक 
प्रािीन धैवत चत्रश्र चतक आजिा चनषाद चत्रश्र चतक 
प्रािीन चनषाद चद्वश्र चतक आजिा षड्ज चद्वश्र चतक 
प्रािीन अंतरगान्धार ित ःश्र चतक आजिा तीव्रमध्यम ित ःश्र चतक 
प्रािीन काकली चनषाद ित ःश्र चतक आजिा कोमल ऋषभ ित ःश्र चतक 
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[टीप— आजिा को–ऋषभ ित ःश्र चतक म्हटले आहे, हे सकृद्दशयनी पटणार नाही. परंत  आजच्या 
श . चनषादापासून को. ऋषभ िार श्र त्यतंरावर आहे. हे श . चनषाद + २ श . षड्ज + ४ श . ऋषभ = श . 
चनषाद + ४ को. ऋषभ + २ श . ऋषभ या गचणतात ित ःश्र चतक ऋषभ दोन श्र तींनी अपकषय पावता, को. 
ऋषभ होतो. यािा द सरा पयाय म्हणजे श . चनषाद + २ षड्ज + २ को. ऋषभ = श . चनषाद + ४ को. 
ऋषभ होय.] 
 
श्रुतींच्या ककमतीत प्राचीन–अवाचीन मध्यमग्राम – 
 

प्रािीन षड्ज ित ःश्र चतक, आजिा ऋषभ ित ःश्र चतक. 
प्रािीन ऋषभ चत्रश्र चतक आजिा गान्धार चत्रश्र चतक. 
प्रािीन गान्धार चद्वश्र चतक आजिा मध्यम चद्वश्र चतक. 
प्रािीन मध्यम ित ःश्र चतक आजिा पंिम ित ःश्र चतक. 
प्रािीन पंिम चत्रश्र चतक आजिा धैवत चत्रश्र चतक. 
प्रािीन धैवत ित ःश्र चतक आजिा चनषाद ित ःश्र चतक. 
प्रािीन चनषाद चद्वश्र चतक आजिा षड्ज चद्वश्र चतक. 

 
नाट्यशास्रकार भरतमुनींचे श्रुणत-स्वर-संवाद, साधारि व सारिाचतुष्ट्ट्य या प्रकरिातील सार 
 

भरतम नींिे येथपयंतिे श्र चतस्वरसंवादचवविेन पाहता प्रािीन संगीत जरी मध्यमारंभक होते, तरी 
मध्यम या स्वरािी उत्पत्ती व स्थान कसे हे भरताचं्या ध् रुववीणारिनेवरून स्पष्ट उमगते. या वीणेवर षड्जािे 
स्थान वीणा मेरू ककवा आड यापासून खाली िार श्र तींवर आहे. देशी संगीतात वीणा मेरू ककवा आड या 
स्थानी षड्ज आलयाम ळे प्रािीन व तत्कालीन देशी स्वरस्थानातं काय स्स्थत्यंतर घडून येते, यािा सप्रयोग 
उलगडा सारणाप्रयोगद्वारा स्पष्ट केला आहे. या प्रयोगाला िार महत्त्व आहे. प्रिचलत कहद स्थानी पद्धतीिा 
मूलाधार जो श्र चतस्वरसंवाद यातील वादचववादािी सवयदृष्ट्ट्या सोडवणकू भरतम नींनी केली आहे. चशवाय, 
प्रिचलत चवज्ञानय गातील प्रयोगही भरतानंी जे प्रस्थाचपत केले, तेि दशयचवतात. 
 
प्रचणलत शास्त्री-पंणडताचें कतवव्य 
 

काही प्रिचलत शास्त्री-पंचडतािंा या प्रश्नातील आके्षप असा आहे की, प्रािीन श . चनषादािा प्रिचलत 
षड्ज जो बनला तो कोणत्या भकंूपाने? या प्रश्नकत्यांना उत्तर हे की, त्यानंी भरतप्रणीत श्र चत-स्वर-
सारणाप्रयोगािा दृष्टी आचण कान उघडे ठेवनू चजज्ञासू जाणकाराचं्या ब चद्धमते्तने अभ्यास केलयास हेि 
दशयवील की, श . चनषादािा प्रिचलत षड्ज भकंूपाने न घडता भरताचं्या ध् रुव-िल-वीणाप्रयोगाति या 
घटनेिा प्रत्यक्ष प रावा आहे. 
 
भरतमुनींचे मूच् व्नाप्रकरि 
 

[यासंबधंी भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात १५ क्रमाकंवर चदले आहे.] 
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या भाष्ट्यािा अथय :– पूणय, षाडव, औड व, आचण अन्तर काकली या स्वरानंी य क्त श द्धस्वरी मूच्छयना 
िार प्रकारच्या अशा दोन्ही ग्रामातं चमळून िौदा होतात. मूच्छयना म्हणजे क्रमय क्त स्वर. चवशषे ख लाशाने हे 
कळून ि केल की, षड्जग्रामात व मध्यमग्रामात प्रत्येकी सात स्वराचं्या सात श द्ध मूच्छयना चमळून िौदा श द्ध 
मूच्छयना आचण प्रत्येक मूच्छयना ित र्मवध म्हणजे १४ x ४ = ५६ मूच्छयना दोन्ही ग्रामाचं्या चमळून होतात. 
चशवाय, अशा मूच्छयनात पूणय, षाडव, औड व प्रकारही होतात. भरताचं्या ध् रुववीणेतील श . चनषादारंभक व 
िल-वीणेतील षडजारंभकसप्तक श . स्वर क्रमय क्ति आहेत. म्हणून त्यानंा मूच्छयना ही संज्ञा योलय अशीि 
आहे. 
 
भरतमुनींच्या षड्जग्राणमक शुद्धस्वरी सप्त शुद्ध मूच् व्ना 
 

प्रथमतः असा ख लासा आवश्यक आहे की, प्रािीन प्रथेन सार सप्तकातील स्वर अवरोही क्रमाने 
गणीत. श द्ध मूच्छयना म्हणजे सप्तकातील प्रत्येक स्वर आरंभस्थानी स्थापून बनलेलया मूच्छयना. अशा 
प्रकारच्या सात श द्ध मूच्छयना त्याचं्या चवचशष्ट नावानंी खाली चदलया आहेत : 
 
(१) उत्तरमन्द्रा – मेरू सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा. 
(२) रजनी – मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी. 
(३) उत्तरायता – मेरू ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध. 
(४) श द्धषडजा – मेरू प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प. 
(५) मत्सरीकृता – मेरू म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म. 
(६) अश्वक्रान्ता – मेरू ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग. 
(७) अचभरुद्गता – मेरू रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे. 
 

याप्रमाणे षड्जग्राचमक सप्त श द्ध मूच्छयना होत. 
 

मध्यमग्राणमक शुद्धस्वरी सप्त शुद्ध मूच् व्ना 
 
(१) सौवीरी – मेरू म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म. 
(२) हचरणाश्वा – मेरू ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग. 
(३) कलोपनता – मेरू रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे. 
(४) श द्धमध्या – मेरू सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा. 
(५) मागी – मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी. 
(६) पौरवी – मेरू ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध. 
(७) हृष्ट्यका – मेरू प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प. 
 

षड्ज व मध्यम या ग्रामाचं्या एकूण िौदा श द्ध मूच्छयना वरीलप्रमाणे आहेत. या िौदा मूच्छयनाकंडे 
लक्षपूवयक पाहता षड्जग्राचमक क्र. २-िी मूच्छयना (रजनी-मूच्छयना) श . चनषादाला षड्ज कलपून, म्हणजे 
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श . चनषाद मेरुस्थानी ठेवनू झालेली आहे; आचण हीि रजनीमूच्छयना भरताचं्या ध् रुववीणेवर आहे. 
सारणाित ष्ट्ट्याच्या प्रयोगात षड्ज मेरुस्थानी आणता जी मूच्छयना बनली, त्या मूच्छयनेत व रजनीमूच्छयनेत 
साम्य काय, हेही भरतानंी दशयचवले आहे. भरताचं्या प्रयोगान सार प्रािीन रजनी-मूच्छयना ही प्रिचलत 
कहद स्थानी पद्धतीच्या मूलभतू श द्धस्वरी सप्तकािी जननी आहे, हेि चसद्ध होते. द सरी महत्त्वािी बाब 
म्हणजे प्रािीन मध्यमग्राचमक क्र. ५-िी मूच्छयना ‘मागी’ या संजे्ञने भचूषत आहे. भरताचं्या ध् रुववीणेतील 
मध्यमग्राचमक मूच्छयनेत व या ‘मागी’ मूच्छयनेत तंतोतंत साम्य आहे, हे कोणाही स ज्ञाच्या लक्षात येईल, आचण 
षड्जग्राचमक चनषादारंभक मचू्छयनेत व या ‘मागी’ मूच्छयनेत काय िरक आहे, हेही लक्षात येणे अवघड नाही. 
तेव्हा मागी संगीतािे 
 

ष. ग्रा. सप्तक मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
म. ग्रा. सप्तक मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 
हीि स्वरसप्तके ठरतात, हे वरील मूच्छयनाप्रकरणाने चसद्ध होते. 

 
भरताचं्या काकल्यन्तर स्वराचंा मूच् व्नांत समावशे 

 
काकलयन्तर स्वर म्हणजे अंतरगान्धार व काकलीचनषाद होत. यािंा समावशे मूच्छयनेत होऊ 

शकतो. श द्ध मूच्छयनेत अंतरगान्धार आचण काकलीचनषाद आळीपाळीने ककवा दोन्ही एकदम घेऊन मूच्छयनेिे 
िार प्रकार होतात. अशा मूच्छयनानंा नावहेी वगेवगेळी चदलेली आहेत. षड्जग्राचमक काकलयन्तर मूच्छयना— 
 

(१) उत्तरमन्द्रा श द्धमूच्छयना — सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा. 
 

(२) उत्तरमन्द्रा सान्तरा (अन्तरगाधंारय क्त) — सा ३ रे २ ग २ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा; 
ककवा सा २ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा. 

 
(३) उत्तरमन्द्रा सकाकली (काकलीचनषादय क्त) — सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी २ का-नी २ 

सा; ककवा सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध ४ का नी २ सा. 
 

(४) उत्तरमन्द्रा काकलयन्तर (अन्तरगान्धारय क्त व काकलीचनषादय क्त) — सा ३ रे ४ अं-ग २ म 
४ प ३ ध ४ का-नी २ सा. 

 
वरील प्रकाराने षड्जग्राचमक सप्त मूच्छयनािें ७ x ४ = २८ व मध्यमग्राचमक सप्तमचू्छयनािें ७ x ४ = 

२८, अथात षड्जग्राचमक २८ व मध्यमग्राचमक २८, चमळून ५६ मूच्छयना होऊ शकतात. 
 

अंतर-काकली-स्वरािंा उपयोग केव्हा व कसा करावा, यासबंंधी भरतभाष्ट्यात म्हटले आहे की, 
 

अंतर-काकली-स्वरािंा उपयोग अलप आचण आरोहाति करावा; अवरोहात कदाचप करू नये. 
 

[भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. १६] 
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मूच् व्नातं णवशेष काय आहे? 
 

असा प्रश्न साहचजक उद भवतो. ५६ मूच्छयना माडूंन पाचहलयास प्रत्येक मूच्छयनेिे वैचशष्ट्ट्य वगेवगेळे 
आहे, असे चदसून येते. स्वरात िढउतार झालेला आढळून येतो. एक सप्तक द सऱ्याहून वगेळे दृष्टीस पडते. 
यािा उदे्दश व उपयोचगता काय, यािा चविार केलयास प्रािीन जाचतपद्धतीिा उगम अशा मूच्छयनातूंनि 
झाला, असे आढळून येते. आचण स ज्ञतेने पाचहलयास चविाराअतंी हेही आढळून येईल की, प्रिचलत रागाचं्या 
थाटपद्धतीिा उगम प्रािीन मूच्छयनाप्रकाराति आहे. 
 
भरताचंी णिणवधैकमूच् व्नाणसद्धी 
 

[याचवषयी भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. १७] 
 

ही चद्वचवधैकमूच्छयना हा काय प्रकार आहे, हे समजावनू घेण्यासाठी प्रािीन षड्जग्राम आचण 
मध्यमग्राम यािंी श द्धस्वरसप्तके माडूंन पाहणे इष्ट ठरेल. 
 

प्रािीन ष. ग्राम मेरू — नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी. 
प्रािीन म. ग्राम मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी. 

 
मध्यमग्राचमक सप्तकात पंिम एका श्र तीने उतरचवलयाम ळे तो चत्रश्र चतक झाला आचण या पंिमािी 

उरलेली एक श्र ती प ढील चत्रश्र चतक धैवताला चमळालयाम ळे हा धैवत स्वतःच्या स्थानावरून न ढळता 
ित ःश्र चतक झाला. या घटनेत मध्यमाला आरंभक षड्ज माचनता ित ःश्र चतक धैवत हा या मध्यमािा ककवा 
मानीव षड्जािा सप्तश्र चतक गाधंार होतो. भरतम नींनी षड्जग्रामात श . गाधंार पाि श्र तींवर ठेचवला आहे. 
हाि पंिश्र चतक गाधंार प ढील मध्यमाच्या िार श्र तींपकैी दोन घेऊन षड्जापासून सप्तश्र चतक अंतरगांधार 
या संजे्ञने प्रकट होतो. ज्याप्रमाणे मध्यमाला षड्ज मानून िार श्र तींिा धैवत हा या मानीव षड्जािा 
सप्तश्र चतक गाधंार होतो, त्यािप्रमाणे षड्जग्रामातील अतंरगाधंार हा षड्जापासून सात श्र तींवर आहे. याि 
षड्जाला मध्यम माचनले, तर सप्तश्र चतक अंतरगाधंार हा या मानीव मध्यमािा सप्तश्र चतक वत होऊ शकतो. 
 

या चद्वचवधैकमूच्छयनाचसद्धीिा आणखी एक प्रकार चसद्ध कचरता येतो. षड्जग्रामात श द्धगाधंार आचण 
श द्धषड्ज यातं पाि श्र तींिे अंतर आहे. मध्यम-ग्रामात मध्यमापासून धैवतािे अंतर सात श्र तींिे आहे. 
भरतशास्त्रचनयमाप्रमाणे म ३ प ४ ध यातंील ित ःश्र चतक धैवतािे मादयव करून म्हणजे ित ःश्र चतक धैवत दोन 
श्र तींनी उतरवनू चद्वश्र चतक केलयास तो मध्यमापासून पाि श्र तींवर येतो, आचण धैवताच्या उरलेलया दोन 
श्र ती प ढील श द्धचनषादाला चमळालयाम ळे श . चनषाद स्वस्थानी राहून ित ःश्र चतक बनतो. या 
चद्वचवधैकमूच्छयनेतील सार हेि की, मध्यमग्राचमक ित ःश्र चतक धैवताला संवादी ित ःश्र चतक अंतरगाधंार 
चमळतो व षड्जग्राचमक चद्वश्र चतक गाधंाराला मध्यमग्राचमक चद्वश्र चतक धैवत चमळतो; तोही संवादी होऊन. 
 
उदा. सा ३ रे २ ग २ अं-ग = ७ श्र त्यंतर सा ते अ-ंगाधंार 
 म ३ प ४ ध = ७ श्र त्यंतर म ते धैवत 
 सा ३ रे २ ग = ५ श्र ती सा ते गाधंार श द्ध 



 अनुक्रमणिका 

 म ३ प २ ध = ५ श्र ती म ते कोमल धैवत 
 अंतरगाधंार २ म ३ प ४ ध = ९ श्र ती अंतरगाधंार 
 

हा ित ःश्र चतक धैवतािा मध्यम होतो; ककवा – 
 

श द्धगाधंार ४ मध्यम ३ पंिम २ को. धैवत म्हणजे श . गाधंार हा को. धैवतािा मध्यम होतो. अशी ही 
चद्वचवधैकमूच्छयना (पद्धत) उलटस लट प्रकारानंी स्वरामंधील संवाद प्रस्थाचपत कचरते. 
 

भरतािंा अंतरगाधंार षड्जापासून सात श्र तींवर आचण श . मध्यमापासून ित ःश्र चतक धैवतही सात 
श्र तींवर आहे. या सप्तश्र चतक स्वरानंा प्रिचलत कहद स्थानी पद्धतीत िार महत्त्व आहे. चवशषेतः तंबोऱ्यात 
खजातून ज्या स्वयंभगूाधंारािी धून कणयपथावर पडते, तो गाधंार सप्तश्र चतक असून मूलभतू षड्जाशी तो 
अन वाद करीत असतो. भरतनाट्यशास्त्रातील २८-वा अध्याय संगीतचवषयक असून संगीतशास्त्रदृष्ट्ट्या 
महत्त्वािा आहे. भरतकालीन सगंीत गाधंवय-संगीत माचनले जाई; कारण हे संगीत गधंवांना चप्रय. 
वदेकालात गंधवय-अप्सरा गायनवादनािा व्यवसाय करणारे. अप्सरा नृत्यगायनक शल. गधंवांिे गायन 
वीणासाहाय्याने होई. 
 
गाधंवव-संगीताची सामान्य लक्षिे 
 

[याचवषयीिे भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. १८] 
 

या भाष्ट्यािा अथय – गाधंवय-संगीत तंत्रीकृत वीणेवर उभारलेले. त्यात अनेक प्रकारिी वादे्य; 
स्वरताल (गीतशब्द) याचं्या योगाने ते बनलेले. वीणासाहाय्याने गाधंवय-संगीत प्रिारात होते. हा प्रकार 
‘साम’कालीही होता. सामगायनप्रसंगी मात्र गंधवय-अप्सरानंा प्रवशे नसे, तशीि त्याचं्या गायन-वादनाला 
अन ज्ञा नसे. 
 

वीणासाहाय्याने म्हटलेलया संगीतात तंत वादे्य, अवनद्धवादे्य, प ष्ट्करवादे्य व घनवादे्य अशा िार 
प्रकारािंा समावशे असे. भरतनाट्यशास्त्रात नाट्यप्रयोगप्रसंगी या ित र्मवध वाद्यािंी योजना चत्रचवध प्रकारातं 
केली जाई. तीन प्रकारिे ‘क तप’ – गायकवादकािें संघ असत. या चत्रचवध प्रकारावंर भरतम नींिा िार भर 
असे. गायन-वादन व नाट्य यािंा क्रम व सबंंध नाट्यचदलदशयकानंी असा ठेवावा की, नाट्यप्रयोगािी 
रसमयता अखंड िालू आहे, असे पे्रक्षकानंा वाटाव.े 
 

[यावरील भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. १९] 
 

भरतम नींनी स्वर-ताल-पदानंा संगीतािे आद्य घटक माचनले आहे. त्यािप्रमाणे मानवी कंठ व वीणा 
ही स्वरािंी दोन प्रम ख अचधष्ठाने आचण वीणा ही मानवी कंठाला आदशयभतू माचनली आहे. प्रािीन व अवािीन 
स्वरशास्त्रात या वीणातंत्रीिा महान उपयोग झाला आहे. 
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प्राचीन गं्रर्थकाराचंी कुशलता 
 

भरतम नींना भारतीय संगीतािे मूलाधार जे श्र चतस्वर आचण शास्त्र त्यािें आद्य संशोधक मानणे योलय 
आहे, कारण भरतािें चसद्धातं व शास्त्र त्याचं्यानंतरच्या सवय गं्रथकारानंा मागयदशयक झालेले आहेत. 
नाट्यशास्त्र आचण पं. चनःशकं शाङ गयदेव यािंा संगीतरत्नाकर हे दोन गं्रथ भारतीय सगंीत व शास्त्र यावंरील 
प्रमाणभतू गं्रथ माचनले जातात. 
 

भरतशार्ङ्य देवानंी स्वरव्यवस्था इतकी चविारपूवयक केलेली आहे की, तीत बदल करणे म्हणजे 
चनसगाला बदलणे होय; कारण चनसगात जी स्वरपंक्ती आज अबाचधत आहे, तशीि व्यवस्था या थोर 
शास्त्रज्ञानंी माचंडली आहे. ती समजण्यािी पात्रता आज चकत्येक चवद्वान पंचडतातं नाही. आज जग 
स धारलेले, उपकरणे स धारलेली, स्वरशास्त्र अिकू हेरून माडंणे स लभ झालेले; असे असले, तरी आजिे 
शोधचसद्धातं व शासे्त्र यातं व प्रािीन शोधचसद्धातं व शासे्त्र यातं म ळीि िरक नाही. भरत-शार्ङ्य देव असामान्य 
ब चद्धमान पंचडत; त्याचं्या तोडीिे संगीतशास्त्रज्ञ चनमाण होणे कठीण, परंत  नाव े ठेवणारे अनेक; म्हणून 
म्हणावसेे वाटते की, वरील गं्रथकाराचं्या अलौचकक ब चद्धमते्तिे कौत कि करावयाला हव.े 
 
८. बृहदे्दशी 

 
हा भरतनाट्यशास्त्रानंतरिा गं्रथ असून तो मतंगऋषींिा आहे. हा गं्रथ चत्रवदं्रम संस्कृत सेरीज : क 

XC IV : संपादक, के. साम्बचशवशास्त्री, म द्रणकाल १९२८, असा आहे. 
 

हा गं्रथ उपलब्ध असून म चद्रत आहे. नारदाचं्या आजे्ञने मतंग ऋषींनी हा गं्रथ चलचहला. 
संगीतरत्नाकरकते पं. चनशङक शाङ गयदेव यानंी मतंगािें बरेिसे उतारे घेतले आहेत. मतंगािंा काल भरत 
व शार्ङ्य देव यामंध्ये आहे. महामहोपाध्याय काणे याचं्या मते मतंगािंा काल इ. स. पूवय ७५० असावा. यावरून 
भरतम नींच्या कालािा अंदाज घेता येतो. मात्र प्रो. रामकृष्ट्ण कवी यांच्या मतान सार मतंगािा काल चनणयय 
इ. स. ९००-िा मध्य असा आहे. 
 

नारदाचं्या आजे्ञवरून मतंगानंी बृहदे्दशी हा गं्रथ चलचहला. काचलदासाच्या रघ वशंात (५·५३) 
मतंगम नींिा उल्लखे असून रामायण-महाभारतातंही त्याचं्या नावािा उल्लेख आढळून येतो. 
 
बृहदे्दशी या गं्रर्थात काय आहे? 
 

(१) ध्वनीिे अस्स्तत्व जगद्व्यापी आहे. 
[यावरील मतंगभाष्ट्य पचरचशष्टात बृहदे्दशी क्र. २०-मध्ये पहाव.े] 

 
(२) मागी आचण देशी संगीतािी लक्षणे. 

 
[भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २१]. 
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(३) नादािी लक्षणे. [पचरचशष्ट क्र. २२]. नादाचवना स्वर-गीत-नृत्त नाही. नाद हा जगद्व्यापी 
आहे. 
 

(४) श्र चतस्वर-श्र त्यतंरामं ळे स्वरचवभाग-सप्तकात स्वराचं्या एकूण बावीस श्र ती. [पचरचशष्ट क्र. 
२३]. 
 

(५) भरतािंा सारणाित ष्ट्ट्यािा प्रयोग मतंगानंीही चदला आहे. 
 

(६) षड्ज व मध्यम या ग्रामािंी वैचशष्ट्टे्य; त्यातंील श्र चतमडंले, ग्राम, मूच्छयना इत्यादी; रागाचंवषयी 
कोहलािें मत. 
 

(७) सप्तकातंगयत सात श द्ध स्वर ध्वनीच्या िढउताराने चवचशष्ट अंतरावर स्स्थर होतात. षड्ज 
स्थायी माचनता त्याच्या अन रोधाने इतर सहा स्वरािंा क्रम. ध्वनीच्या उच्चतेने त्यािें परस्पर नाते जसे असते, 
त्याप्रमाणे असलेले पश पक्ष्याचं्या आवाजािें नाते, श्रेणी, ध्वनीच्या उच्चतेने ककवा नीितेने कोणते पश पक्षी 
सप्त स्वराशंी कसे ध्वचनसाम्य दशयचवतात, त्यािे चदलदशयन इत्यादी माचहती मतंगम नींनी चदली आहे, तीही 
उद बोधक ठरेल. [मतंगभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २४] 
 

या प्रकरणात मोरािा आवाज षड्ज माचनता षड्जाच्या अन षंगाने िातक, अज, क्रौंि, कोकीळ, 
बेडूक व हत्ती यािें ध्वनी अन क्रमे ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम, धैवत व चनषाद असे ठरतात. 
 

(८) साधारणस्वर म्हणजे काय; ते कसे तयार होतात; स्वरािें सप्तचवध प्रकार : आर्मिक, गाचडक 
(गाचथक), साचमक, स्वरान्तर, औड व, षाडव, संपूणय याचंवषयीिे चवविेन. 
 

(९) स्वरवणयन, स्वरवशं, स्वरदेवता, स्वररंग आचण स्वरोत्पत्तीिी स्थाने : उर, कंठ, चशर इ. 
 

(१०) ग्रामाचवषयी – षड्जग्राम, मध्यमग्राम; पृर्थवीवर गान्धारग्राम नाही; षड्ज व मध्यम या 
ग्रामािंा येथे उपयोग केला जातो. ग्राम हा समूहवािक श्र चतस्वरानंी य क्त, असाधारणस्वरय क्त; म्हणजे 
ज्या स्वरक्रमात वा मूच्छयनेत साधारणस्वर नाहीत, परंत  श द्धस्वर आहेत, ते ग्राम होत. 
 

[याचवषयी मतंगभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २५]. 
 

(११) ‘मूच्छयना’ शब्दािी व्य त्पत्ती; राग म्हणजे मूच्छयना. 
 

“म च्छ्य-मोहसम च्राययोः । मूच््यते येन रागो चह मूच्छयनेत्यचभसचंज्ञता । 
आरोहणावरोहणक्रमेण स्वरसप्तकम् ॥ 

 
वरील श्लोकाथाने मतंगम नींिे भाष्ट्य म्हणजे सप्तकातंगयत क्रमय क्त आरोही-अवरोही सप्तस्वर – 

मूच्छयना – म्हणजेि राग (थाट) होय. 
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षड्जग्राम = सा नी ध प म ग रे 
मध्यमग्राम = म ग रे सा नी ध प 

 
मतंग म्हणतात – चतययक् ऊध्वय मागाने – नी ध प म ग रे सा – षड्जग्रामात, व ग रे सा नी ध प म 

– मध्यमग्रामात अशा मूच्छयना होऊ शकतात. 
 

[टीप – या प्रकारात श . चनषादािा अवरोही क्रमाने श . गाधंार हा मध्यम होतो.] 
 

(१२) संपूणय मूच्छयना व त्यािंी नाव.े ही भरताप्रमाणेि आहेत. 
 

(१३) षाडव मूच्छयना – म्हणजे श द्ध मूच्छयनेतून कोणतातरी एक स्वर वज्यय करणे. मतंगम नींनी 
षाडवमूच्छयनािें प्रकार चदले आहेत. यातं षड्जहीन मूच् व्नाही आहे. आज षड्ज अिल माचनला जातो; 
परंत  प्रािीन काळी षड्जािे स्थान गौण माचनले जाई. यािा हा प रावाि आहे. 
 

षाडव मूच्छयना – षड्जहीन – नी ध प म ग रे. 
ऋषभहीन – नी ध प म ग सा – वगैरे. 
औड व मूच्छयना – षड्जपंिमहीन – नी रे ग म ध, ध नी रे ग म. 
ग-नी-हीन, प-रे-हीन, वगैरे. 

 
मूच् व्ना म्हिजे ताना नव्हेत. 
 
असे मतंगािे स्पष्ट मत आहे – 
 

“मूच्छयनारोहक्रमेण तानोऽवरोहक्रमेण भवतीचत ।” 
 

याप ढे रागलक्षणे, भाषालक्षणे, गणमात्रालक्षणे यािंी चवस्तृत ििा आहे. मतंगािें आधारभतू 
गं्रथकार काश्यप, कोहल, दचत्तल, द गयशक्ती, नंचदकेश्वर, नारद, ब्रह्मा, भरत, महेश्वर, याचष्टक, वल्लभ, 
चवश्वावसू, शादूयल असे आहेत. 
 
९. अणभनवभारती 
 

या गं्रथािे कते अचभनवग प्त हे भरतनाट्यशास्त्रावरील अमर टीकाकार होत. अचभनवग प्तािा काल 
इ. स. दहाव्या शतकािा उत्तराधय असा देण्यात येतो, व हे काश्मीरिे रचहवासी असे चवद्वानािें मत आहे. 
गायकवाड ओचरएण्टल सेरीजमध्ये अचभनवग प्तािंा गं्रथ उपलब्ध आहे. 
 
१०. सरस्वतीहृदयालंकार 
 

अथात् ‘भरतभाष्ट्य’. गं्रथकार नान्यदेव. मृत्यू इ. स. ११५४. हा गं्रथ पाडं चलपीत असून प ण्याच्या 
भाडंारकर संशोधनसंस्थेत स रचक्षत आहे; द सरी प्रत सौराष्ट्रात होती, असे आउफे्रक्ट म्हणतो. या गं्रथात 
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‘नारदी चशक्षा’-अंतगयत सगंीत-चवविेन व पाचणनीय चशके्षमधील श्लोकही आहेत. या गं्रथात एकूण 
श्लोकसंख्या ८५०० असावी; म्हणजे यातील १५०० श्लोक चवल प्त, अथात् ७००० श्लोकि उपलब्ध आहेत. 
नान्यभपूालाने अनेक गं्रथकारािंा उल्लखे केला आहे. यापंैकी बृहत्कश्यप, कश्यप, चवशाचखल, याचष्टक, 
देवराज, अियिायय, अचभनवग प्त, गणपचतप राण, भगवतीप राण, काचलकाप राण, भागवत-रत्नकोश 
इत्यादी. 
 

नान्यदेवािंा ‘भरतभाष्ट्य’ अध्याय १–५, प्रथमखंड, यािा कहदी अन वाद मान्यवर पं. िैतन्य देसाई, 
प्राच्यचवद्यासंशोधक, खैरागढ चवद्यापीठ, मध्यप्रदेश, यानंी इ. स. १९६१-मध्ये केला आहे. रागप्रकरणात 
कश्यप-मतंगािंा उल्लेख आहे. 
 
११. अणभलणषतार्थवकचतामिी 
 

हा गं्रथ चत्रभ वनमल्लािंा प त्र सोमेश्वर यािंा. काल इ. स. ११२७ – ११३४. अचभलचषताथयचिन्तामणी 
या गं्रथाच्या िौर्थया प्रकरणात १११६ श्लोक व संगीतभाषा, चवभाषा, देशी, राग इत्यादींिी ििा आहे. प्रबधं 
वगैरेंच्या स्पष्टीकरणाम ळे सोमेश्वरािंा गं्रथ आदरणीय माचनला जातो. सोमेश्वरािें द सरे नाव भमूल्ल. 
 
१२. संगीतचूडामिी 
 

या गं्रथािा कता जगदेवकमल्ल. काल इ. स. ११३४—११४५. हा सोमेश्वरािा प त्र. तो 
प्रतापिक्रवती याही नावाने ओळचखला जाई. संगीतिूडामणी गं्रथात परमदी, सोमेश्वर, पाण्ड सूनू, मतंग 
याचं्या गं्रथािंी ििा आहे. प्राकृत छंदांिा रिचयता स्वयभं ूयािी ििा पाि अध्यायातं; प्रबंध, ताल, राग, 
वाद्य व नृत्य यावंर ििा व त्यािें वणयन आहे. वाद्याध्याय व नृत्याध्याय सपूंणय नाहीत. 
 
१३. भावप्रकाशन 
 

हा गं्रथ शारदातनय यािंा. काल इ. स. ११५०. भावप्रकाशन गं्रथ नाट्यावर असून एका अध्यायात 
संगीतििा आहे. अचभनवभारती, काव्यप्रकाश, शृगंारप्रकाश, अचभलचषताथयकितामणी, कलपतरू, योगमाला 
इत्यादी गं्रथ व मातृग प्त, शकं क, व्यास, वास की इत्यादी आिायय यािंा उल्लखे आहे. 
 
१४. संगीतसुधाकर 
 

हा गं्रथ िाल क्यवशंीय सौराष्ट्रनरेश हचरपाल यािंा. राजधानी अचभनवप र (नवानगर). काल इ. स. 
११७५. हचरपाल महाराज भीमदेवािें प त्र होत. हचरपाल भरतान यायी असावे; परंत  नंचदकेश्वरकृत भरताणयव 
गं्रथािा त्यात आधार घेतलेला चदसतो. रागािें श द्ध, छायालग, रागागं, भाषागं, चक्रयागं वगैरे वगीकरण 
करून व स्तर-रागािंाही ऊहापोह करून करणप्रकरणात कीर्मतधर व नंदी यािंी मते चदली आहेत. 
संगीतस धाकर गं्रथातं नृत्य, वाद्य व गीत यािंी ििा आहे. 
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१५. संगीतरत्नावली 
 

हा गं्रथ सोमराजदेव ऊिय  सोमभपूाल यािंा. इ. स. ११८०. नऊ अध्यायातं क्रमश : स्वर, ग्राम, 
प्रबंध, बेिाळीस राग, ताल व शवेटच्या तीन अध्यायातं वादे्य व ब्रह्मवीणा यािंी लक्षणे व नवीन प्रबंधाबद्दल 
रिना यािें चदलदशयन आहे. 
 
१६. संगीतरत्नाकर 
 

काल इ. स. १२१० – १२४७. या गं्रथािे कते पं. चनःशकं शार्ङ्य देव. काश्मीरहून श्री. भास्कर पचंडत 
जे देवचगरी (दौलताबाद) येथे येऊन यादवाचं्या पदरी राचहले, त्यािें हे नातू होत. श्री. भास्कर पंचडतािे 
प त्र सोङ्ढल व सोङ्ढलािें प त्र पं. शार्ङ्य देव. संगीतरत्नाकर हा भारतीय संगीत व शास्त्र यावंरील प्रमाणगं्रथ 
माचनला जातो, आचण तत्कालीन संगीत कसे होते, यािा त्याने अंदाज कचरता येतो. प.ं शार्ङ्य देवानंी आपलया 
पूवीच्या गं्रथकारािंा उल्लेख केला आहे. त्यातं सदाचशव, चशवपावयती, ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, याचष्टक, 
द गयशक्ती, शादूयल, कोहल, चवशाचखल, दचत्तल, कंबल, अश्वतर, वाय,ू चवश्वावसू, आंजनेय, रंभा, अज यन, 
मातृग प्त, रावण, नंचदकेश्वर, स्वाती, ग ण, चबन्द राज, के्षत्रराज राह ल, रुद्रट, नान्यभपूाल, भोजराज, 
सोमेश, परमदी, लोल्लट यािंा उल्लखे आहे. 
 
संगीतरत्नाकर गं्रर्थातील सार 
 

या गं्रथािे एकूण अध्याय सात; आचण स्वर, राग, प्रकीणय व प्रबंध, ताल, वाद्य, नृत्य हे चवषय. गीत-
वाद्य-नृत्य या तीन कलानंा चमळून संगीत हे नामाचभधान. नृत्य वाद्यान यायी, वाद्य गीतान यायी; आचण गीत 
हे संगीतातील प्रधान अंग आहे. देशोदेशीच्या िालीरीतींप्रमाणे गीत-वाद्य-नृत्य असते. संगीतािे प्रकार 
मागी व देशी होत. सामवदेादी गीत देवाचधदेवानंा चप्रय, व वीणाय क्त; वशं-(बासंरी)-संगीत गोपीपचतचप्रय; 
तसेि, आबाल-वृद्ध मानवानंा आचण पश पक्ष्यानंा संगीत चप्रय असते. 
 

[याचवषयी पं. शार्ङ्य देवभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २६] 
 
श्रुती आणि स्वर 
 

स्वरातंगयत श्र ती चमळून स्वर; श द्ध स्वर सात व चवकृत स्वर पाि, चमळून स्वरािंी संख्या बारा होय. 
वाद्यािें प्रकार िार; स्वरावंर अचधचष्ठत. श्र ती व स्वर यािंा अन्तभाव छंद-प्रकारातं. ग्रामाचं्या मूच्छयना व 
तानप्रकार श द्ध व कूट होत. 
 
साधारि 
 

स्वरसाधारण व जाचतसाधारण हे साधारणािे दोन भेद. काकलयन्तर हे स्वरसाधारण. 
 

राग — ग्रामराग व उपराग. 
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नादाचें प्रकार — अचतसूक्ष्म, सूक्ष्म, प ष्ट, अप ष्ट, कृचत्रम; यािंी स्थाने पाि; परंत  व्यवहारात तीन 
प्रकार; हृदयात मन्द्र, कंठात मध्य व मूध्यात (चशर) तार. 
 
पं. शार्ङ्व देवाचंा दोन तुल्यबलवीिासारिाप्रयोग 
 

ज्या दोन वीणातं (प्रत्येकी) बावीस तारा लाचवलया आहेत, व प्रत्येक तार एकीपेक्षा एक ध्वचन-
उच्चतेने लाचवलेली आहे, अशा दोन त लयबल वीणा प्रयोगासाठी घेणे. 
 

[टीप – भरतप्रकरणात हा प्रयोग सचवस्तर िर्मिला आहे. िरक हाि की, भरतप्रयोगात सात 
पडदे प्रथम घेऊन श्र तींिी व्यवस्था नंतर लाचवली आहे; याच्या उलट पं. शार्ङ्य देव श्र चतव्यवस्था आधी लावनू 
(बावीस तारा याि श्र तींिे ध्वचन होत,) नंतर समग्र प्रयोग सागंतात]. 
 
स्वर आणि त्याचं्या श्रुती 
 

श द्ध स्वर सात. यातंील षड्ज = िार श्र ती, ऋषभ = तीन श्र ती, गान्धार = दोन श्र ती, मध्यम = 
िार श्र ती, पंिम = िार श्र ती, धैवत = तीन श्र ती, चनषाद = दोन श्र ती; अशा एकूण बावीस श्र ती होत. 
 
श्रुतींच्या जाती व रसणनर्ममती 
 

श्र तींच्या जाती पाि : दीप्ता, आयता, मृदू, मध्या, करुणा. 
१. दीप्ता, आयता, मृदू, मध्या = षड्ज. 
२. करुणा, मृदू, मध्या = ऋषभ. 
३. दीप्ता, आयता = गान्धार. 
४. दीप्ता, आयता, मृदू, मध्या =  मध्यम. 
५. मृदू, मध्या, आयता, करुणा =  पंिम. 
६. करुणा, आयता, मध्या = धैवत. 
७. दीप्ता, मध्या = चनषाद. 

 
सप्त स्वरातं पाि जातींच्या श्र तींिी वाटणी केली आहे. त्यातं षड्ज आचण मध्यम याचं्या 

श्र तीजातींत साम्य आहे. यातील रहस्य हेि की, प्रािीन मागी संगीतािा आरंभक स्वर मध्यम मानीत. 
ह्याम ळे षड्जािे स्थान मध्यमस्थानी येत असे. स्वरसप्तक अवरोही क्रमाने गचणले जाई. उदा. म ग रे सा नी 
ध प यातं म-िा सा हा मध्यम होतो. 
 

आध चनक ध्वचनचवज्ञानतंत्र व प्रयोग यातं वीणेवरील तंत्रीिी लाबंी दोन मेरंूमध्ये ३६ इंि माचनली, 
तर या लाबंीच्या मध्यकबदूवर म्हणजे १८ इंिावंर द प्पट षड्ज वाजतो. ताणलेलया ३६ इंि-तारेिा ध्वनी 
स्थायी षड्ज माचनता १८ इिंावंरील ध्वनी हा स्थायी षड्जाच्या द पटीिा ध्वनी होय. अथात याि चनयमाने ९ 
इंिावंर िौपट षड्ज चनघतो, हे स्पष्ट होते. आजच्या ३६ इंिाचं्या तारेत मध्यमािे उत्पचत्तस्थान मेरू–
आडीपासून खाली ९ इंिावंर ककवा घोडी (मेरू)-पासून वर २७ इंिावंर आहे. (‘वर-खाली’ हा शब्दप्रयोग 
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ज्याच्या-त्याच्या सोयीने घ्यावा.) चनसगाच्या चनयमावलीत आचण आध चनक चवज्ञानतंत्राच्या प्रयोगात 
मध्यमािी उत्पत्ती ज्या कबदूवर होते, त्याि कबदूवर षड्जािी उत्पत्ती होत असते. येथे षड जाच्या पटीिा 
प्रश्न नाही. नाट्यशास्त्रकार भरतम नींच्या चनयमाप्रमाणे दोन षड्जामंध्ये म्हणजेि स्थायीच्या व द पटीच्या 
षड्जातंरात मध्यमकबदूवर मध्यम या स्वरािी उत्पत्ती होते. म्हणजेि प्राचीन मध्यमाचे स्र्थान हेच आजच्या 
षड्जाचे स्र्थान होय. 
 

भरताचं्या सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगात ध्र ववीणेवरील प्रािीन मध्यम (स्थान) हाि प्रिचलत पिंम 
(स्थान) हे ख द्द भरतानंीि चसद्ध केले आहे. या िमत्कृतीिा प्रत्यक्ष पडताळा आजच्या सतार या तंत वाद्यावर 
चमळतो. हे खालील स्वरसप्तकावरून स्पष्ट होण्याजोगे आहे; आचण स ज्ञ कलाकाराला ते पटेलही. 
 
१. भरतािें ध्र ववीणासप्तक 

मेरू — नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी. 
 
२. भरत-सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगसप्तक 

मेरू — सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा. 
 
३. प्रिचलत सतार : षड्जतारेखालील स्वरसप्तक 

मेरू — सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा. 
 
४. प्रिचलत सतार : मध्यम- (बोलतार) तारेखालीलस्वरसप्तक 

मेरू — म ४ प ३ ध २ को-नी ४ सा ४ रे ३ ग २ म. 
 

वरील िारही सप्तकातंील स्वरस्थानाकंडे लक्ष प रचवलयास प्रािीन स्वरस्थानी प्रिचलत स्वरस्थाने 
कोणती, यािा स्पष्ट बोध होतो. क्र. १-मधील म हाि क्र. २-मधील प. भरतप्रणीत िलवीणासप्तक क्र. २ 
हेि प्रिचलत सप्तक क्र. ३, आचण क्र. १-मधील प्रािीन मध्यम (स्थान) हाि क्र. ४-मध्ये षड्ज आहे, हे येथे 
स्पष्ट होते. हा प्रकार मानवी हातिलाखीिा नसून चनसगयचनयम, प्रािीन गं्रथकार शास्त्रज्ञािें ब चद्धसामर्थयय 
आचण प्रयोगातंचरत प्रत्यतंर यािंा पचरपाक होय. आजच्या सतारवादकानंी वरील माडंणीिा अन भव घेणे 
अत्यंत जरुरीिे आहे. 
 

वरील िारही सप्तकातं हे स्पष्ट आहे की, ज्या पडद्यावर प्रािीन म वाजतो, त्याि पडद्यावर 
प्रिचलत सा-च्या तारेखाली प वाजतो, व म-च्या तारेखाली सा वाजतो. यािा अथय प्रािीन म, प्रिचलत प व 
सा हे एकाि पडद्यावर वाजतात. यािा प्रत्यक्ष प्रत्यय घेण्यासाठी खालील प्रयोग करून पहावा. 
 

प्रिचलत सतारीवर मंद्रषड्जािी तार आचण मध्यमािी तार आपण लावतो, तशा लावणे. चशवाय, 
चतसरी तार भरताच्या श . चनषाद = प्रिचलत अचतकोमल चनषाद या ध्वनीत लावणे; म्हणजे तारािंा क्रम अ. 
को. नी, श . सा, श . म या स्वरातं होईल. अशा चरतीने तारािें ध्वनी ज ळवनू घेतलयावर सतारीच्या आडीवर 
भरतािंा श द्धचनषाद व प्रिचलत श द्धषडज व श द्धमध्यम हे स्वर चनघतात. प्रिचलत ऋषभाच्या पडद्यावर 
सा-च्या तारेखाली श द्धऋषभ वाजतो व याि पडद्यावर श द्धमध्यमाच्या (बाजाच्या) तारेखाली श द्ध पंिम 
वाजतो आचण याि पडद्यावर भरताचं्या श द्ध चनषादाच्या तारेखाली श द्ध षड्ज वाजतो. याप ढील पडदा 
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म्हणजे षड्जाच्या तारेखाली श द्ध गान्धारािा. याि पडद्यावर मध्यमाच्या तारेखाली श द्ध धैवत वाजतो व 
याि पडद्यावर भरताचं्या श द्ध चनषादाच्या तारेखाली श द्ध ऋषभ वाजतो. अशा तऱ्हेने प्रयोगािा पडताळा 
घेतलयास वर चदलेलया प्रािीन व प्रिचलत श . स्वरसप्तकािा म्हणजे क्र. १-३ व ४ यािंा अन भव चमळतो. 
 
पं. शार्ङ्व देवाचें बारा णवकृत स्वर 
 

[याचवषयीिे शार्ङ्य देवभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २७] 
 

चवकृतावस्थेत जो स्वर स्वतः चवकृत होतो, त्याम ळे त्याच्या जवळपासिाही स्वर चवकृत या संजे्ञला 
पात्र ठरतो. अशा प्रकारे सात श द्ध व बारा चवकृत चमळून एकूण स्वर १२ + ७ = १९ होतात, असे प.ं 
शार्ङ्य देवािें म्हणणे आहे. या एकोणीस स्वरापंैकी शास्त्राथाने प नः स्वर बाराि राहतात, असेही पं. शार्ङ्य देव 
म्हणतात. 
 

सात श द्ध व बारा चवकृत यािंी उत्पत्ती व पद्धती प ढील नकाशा क्र. ७ यामध्ये पहावी. 
 

पं. णनःशंक शार्ङ्व देवाचें सात शुद्ध व बारा णवकृत स्वर 
नकाशा क्र. ७ 

 
श्र चत 
क्र. श्र चत-नाव े श द्ध-स्वर चवकृतीिे कारण, श्र चतसंख्यावािक चवकृत-स्वर 

  ० क्षोचभणी मेरू श . चनषाद  
  १ तीव्रा  षड्ज साधारण प्रसंग ३ कैचशक चनषाद. 
  २ क म द्वती  काकली चनषाद प्रसंग ४ काकली चनषाद. 
  ३ मंदा  षड्ज साधारण प्रसंग २ च्य तषड्ज. 
  ४ छंदोक्ती श . षड्ज काकली चनषाद प्रसंग २ अच्य त षड्ज. 
  ५ दयावती   
  ६ रंजनी   
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ षड्ज साधारण प्रसंग ४ चवकृत ऋषभ. 
  ८ रौद्री   
  ९ क्रोधा श . गान्धार … … … … … … …… … … … … … … 
१० वचिका  मध्यम साधारण प्रसंग ३ साधारण गान्धार 
११ प्रसाचरणी  अन्तर गान्धार प्रसंग ४ अन्तरगान्धार 
१२ प्रीती  मध्यम साधारण प्रसंग २ च्य त मध्यम 
१३ माजयनी श . मध्यम अन्तरगान्धार प्रसंग २ अच्य त मध्यम 
१४ चक्षती   
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१५ रक्ता  [ मध्यम ग्राम प्रसंग ३ च्य त पंिम 
१६ संदीपनी  मध्यम साधारण प्रसंग ४ कैचशक पंिम 
१७ आलाचपनी श . पंिम … … … … … … …… … … … … … … 
१८ मदंती   
१९ रोचहणी   
२० रम्या श . धैवत मध्यमग्राम प्रसंग ४ चवकृत धैवत. 
२१ उग्रा   
२२ क्षोचभणी श . चनषाद  
  ७ + १२ = १९ 
 

वरील नकाशात सात श द्ध व बारा चवकृत चमळून स्वर एकोणीस माचनले. परंत  संगीताच्या 
व्यवहारात सात श द्ध व पाि चवकृत चमळून बारा कोणते, ते नकाशा क्र. ८-मध्ये चदले आहेत. 
 

पं. शार्ङ्व देवाचें कायववाही सात शुद्ध व पाच णवकृत स्वर नकाशा क्र. ८. 
 
श्र चत 
क्र. श्र चत-नाव े श द्ध-स्वर चवकृत स्वर 

  ० क्षोचभणी मेरू श . चनषाद  
  १ तीव्रा  कैचशक चनषाद 
  २ क म द्वती  काकली चनषाद 
  ३ मंदा   
  ४ छंदोवती श . षड्ज  
  ५ दयावती   
  ६ रंजनी   
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ  
  ८ रौद्री   
  ९ क्रोधा श . गान्धार  
१० वचिका  साधारणगान्धार 
११ प्रसाचरणी  अन्तरगान्धार 
१२ प्रीती   
१३ माजयनी श . मध्यम  
१४ चक्षती   
१५ रक्ता   
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१६ संदीपनी  च्य तपंिम 
१७ आलाचपनी श . पंिम  
१८ मदंती   
१९ रोचहणी   
२० रम्या श . धैवत  
२१ उग्रा   
२२ क्षोचभणी श . चनषाद  

 
नकाशा क्र. ८-मधील स्वरव्यवस्था षड्जग्रामािी आहे. यािा मध्यमग्राम सोळाव्या संदीपनी 

श्र तीवरील च्य तपंिमाने होतो व श . पंिमािी एक उरलेली श्र ती पिंमाप ढील श . धैवताला स्वस्थानी राहून 
चमळते. म्हणजे हा धैवत ित ःश्र चतक होतो. अथात पचहला चत्रश्र चतक धैवत व चवकृत ित ःश्र चतक धैवत यातं 
ध्वचनभेद आहे, हे महत्त्वािे होय. संगीतातील सात श द्ध स्वर आचण सप्त पश पक्ष्यािें क्रमवार शब्दोच्चार 
यातंील साम्य बृहदे्दशीकार मतंगम नींप्रमाणे प.ं शार्ङ्य देवही मानीत. 

 
[यासंबधंी पं. शार्ङ्य देवभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २८] 

 
संवादी स्वरामंधील श्रुत्यतंर 
 

पं. शार्ङ्य देव ज्या दोन स्वरातं आठ श्र त्यतंर तो षड्ज-मध्यम-संवाद, व ज्या दोन स्वरातं बारा 
श्र त्यतंर तो षड्ज-पंिम संवाद, असे म्हणतात. 
 

[यासंबधंी भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. २९.] 
 

यासबंंधी भरतम नींिा चनयम नऊ आचण तेरा श्र त्यंतरािंा होतो. यावरून संगीतरत्नाकरािा वरील 
चनयम म्हणजे चनराळा मानावयािा की कसे, यािा उलगडा असा आहे – भरत म्हणतात, षड्ज-मध्यम-
संवाद श्र त्यंतर नऊ श्र ती व षड्ज-पंिम-संवाद श्र त्यंतर तेरा श्र ती. या चनयमात भरतानंी ज्या दोन स्वरातं 
नऊ व तेरा श्र त्यंतरे मोचजली आहेत, त्यातंील पचहलया स्वरािी श्र ती चहशबेात न घेता प ढील स्वरािी श्र ती 
म्हणजे ज्या श्र तीवर स्वर स्स्थर होतो, ती श्र ती धरून हा चहशबे माचंडला आहे. उदा. श . चनषाद ४ श . षड्ज 
असे दोन स्वरातं श्र त्यंतर आहे म्हणजेि श . चनषाद + १ + १ + १ + श . षड्ज. श . चनषाद व श . षड्ज हे 
आपापलया चवचशष्ट श्र तीवर स्स्थर आहेत. यातंील श . चनषादािी श्र ती सोडून प ढील िार श्र ती चहशबेात 
धचरलया आहेत. स्वर आपापलया अंत्य श्र तीवर स्स्थर होतो, असे भरतािें म्हणणे. याला अन सरून श . षड्ज 
आपलया अंत्य िौर्थया श्र तीवर स्स्थर होतो. याप ढील श . ऋषभाच्या श्र ती मोजावयाच्या, तर श . षड्जािी 
अंत्य श्र ती वगळून श्र चतसंख्या मोजणे प्राप्त. पचरचशष्टातील पं. शार्ङ्य देवाचं्या भाष्ट्यािा (क्र. २९) हा अथय 
लाचवला, तर षड्जमध्यमभावात आठ श्र ती व षड्जपिंमभावात बारा श्र ती, यािा चविार कचरता ही 
चवसंगती नव्हे; कारण पं. शार्ङ्य देवानंी दोन स्वराचं्या अंत्य श्र ती सोडून मधील श्र तीि चहशबेात धचरलया 
आहेत, असा स्पष्ट बोध होतो. तात्पयय हेि की, भरतशार्ङ्य देवाचं्या पद्धतीत िरक आहे; पण त्यािंा साध्य हेतू 
एकि आहे. 
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स्वराचें नाते – वादी, संवादी, अन वादी, चववादी. 
स्वराचें वशंज – षड्ज, गान्धार, मध्यम – देववशं. 
  पंिम – चपतृवशं 
  ऋषभ, धैवत – ऋचषक ल 
  चनषाद – वैश्यजाचतवशं 
  अन्तर, काकली – शूद्र जाती. 
स्वराचें रंग – षड्ज – कमलरंग, ऋषभ – कपजररंग, 
  गान्धार – स वणयरंग, मध्यम – क ं दप ष्ट्परंग, 
  पंिम – नीलवणय; धैवत – पीत – चनषाद – कब यर. 
स्वराचंी जन्मभूणम – जंब,ू शाक, क श, क्रौंि, शालमली, श्वेत, प ष्ट्कर या द्वीपातं. 
स्वराचें संशोधक – अस्लन, ब्रह्मा, िंद्र, चवष्ट्ण,ू नारद हे षड्जादी पाि स्वरािें; त ंब रू हे धैवत-

चनषाद या स्वरािें. 
स्वराचें देवता – अस्लन, ब्रह्मा, सरस्वती, चवष्ट्णू, इन्द्र, गणेश व सहस्त्राशंू. 
्ंद – अन ष्ट भ्, गायत्री, चत्रष्ट भ्, बृहती, पंक्ती, उस्ष्ट्णक्, जगती. 
रस – षड्ज, ऋषभ – वीर, अद भ त, रौद्र. गान्धार, चनषाद – करुण. धैवत – 

बीभत्स – मध्यम, पंिम – हास्य, शृगंार. 
 
ग्राम, मूच् व्ना, क्रम; तानप्रकरि 
 

ग्राम – षड्जग्राम, मध्यमग्राम हे चवचशष्ट मूच्छयनेवर आधाचरत आहेत. गान्धारग्रामािा उपयोग 
भतूलावर नसून स्वगयलोकी, असे नारद महषींिे मत आहे. 
 

[यासंबधंीिे पं. शार्ङ्य देवभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३०] 
 

षड्जग्रामात व मध्यमग्रामात िरक पंिम- धैवतातं आहे. षड्जग्रामातील पंिम ित ःश्र चतक व धैवत 
चत्रश्र चतक; हेि मध्यमग्रामात उलट होतात; म्हणजे पंिम चत्रश्र चतक व धैवत स्वस्थानी राहूनि ित ःश्र चतक 
होतो. बाकीिे स्वर कायम. 
 
षड्ज व मध्यम ग्राम याचं्या मूच् व्ना; नाव े
 

स्वराचं्या क्रमवार आरोही–अवरोही क्रमाने षड्ज व मध्यम ग्रामाचं्या प्रत्येकी सात-सात मचू्छयना 
होतात. षड्जग्राम-मूच्छयना नाव े– १. उत्तरमंद्रा, २. रजनी, ३. उत्तरायता, ४. श द्धषड्जा, ५. मत्सरीकृता, 
६. अश्वक्रान्ता, ७. अचभरुद्गता. 
 

मध्यमग्राम-मूच्छयना नाव े– १ सौवीरी, २ हचरणाश्वा, ३ कलोपनता, ४ श द्धमध्या, ५ मागी, ६ 
पौरवी, ७ हृषका. 
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मध्यमस्र्थानस्र्थ षड्ज 
 

पं. शार्ङ्य देवानंी ग्रामपरत्व ेमूच्छयनािंी नाव ेज्या श्लोकातं चदली आहेत, त्या श्लोकाचं्या शवेटी त्यानंी 
स्पष्टपणे म्हटले आहे की – 
 

मध्यमस्थानस्थषड्जेन मूच्छयनाऽ ऽरभ्यतेऽचग्रमा । 
 

ही ओळ आचण चतिा अथय िार महत्त्वािा आहे. मध्यस्थानी येणाऱ्या षड्जापासून मूच्छयनारंभ 
करावयािा. पं. शार्ङ्य देवािें वरील मत येथे प्रत्यक्षात माडंावयािे, तर प्रािीन प्रथेत मध्यम स्वर आरंभक 
मानीत. अवरोही क्रमाने स्वरसप्तक माडंता म ग रे सा नी ध प असे येते. यात सा हा म च्या मध्यस्थानी 
येतो. प्रिचलत प्रथेत सा आरंभक माचनला जातो व म–िे स्थान मध्यस्थानी येते. चकत्येक आध चनक 
पंचडतानंी व गं्रथकारानंी “मध्यस्थानस्थषड्जेन” यािा अथय मन्द्र, मध्य, तार या सप्तकापंैकी मध्यसप्तकािा 
आरंभक षड्ज असा लाचवला आहे. परंत  पं. शार्ङ्य देवाचं्या भाष्ट्यातील अथय आध चनक गं्रथकाराचं्या 
भाष्ट्यान सार नाही. पं. शार्ङ्य देवाचं्या भाष्ट्यात आणखी एक महत्त्वािा म द्दा आहे : 
 

षडजस्थानस्स्थतैन्यादै्य रजन्याद्याः परे चवद ः । 
 

अथय – षड्जस्थानी (वीणामेरूवर) चनषादािी स्थापना केलयास रजनी मूच्छयना प्रथम येते – होते. 
यािा दाखला नाट्यशास्त्रप्रकरणात भरताचं्या सारणाित ष्ट्ट्याच्या प्रयोगात दोन त लयबल वीणामंध्ये स्पष्ट 
आहे. श . चनषादारंभक मूच्छयना, म्हणजे रजनी मूच्छयना आद्य होय. यािा प रावा मध्यमग्राचमक पािवी जी 
मागी मूच्छयना तीत स्पष्ट आहे. भरतािंी आचण पं. शार्ङ्य देवािंी आद्य मूच्छयना श . चनषादारंभक षड्जग्राचमक 
आद्य मूच्छयना. मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी आचण षड्जारंभक मेरू– सा ४ रे ३ ग २ म ४ प 
४ ध ३ नी ४ सा अशी आहे. आध चनक चवद्वान चविारतात की, “प्रािीन श द्धचनषादािा श . षड्ज कोणत्या 
भकंूपाने झाला?” याला उत्तर असे – भरतशार्ङ्य देवािें भाष्ट्य आचण त्यािंा अथय. प्रयोगचसद्धता उघड्या 
डोळ्यानंी, कानानंी समजावनू घेतली, तर या भकंूपातील स्स्थत्यंतर सहज उमगण्याजोगे आहे. 
 
मूच् व्नाप्रकार 
 

प्रत्येक ग्रामाच्या सातसात श द्ध मूच्छयना; चमळून िौदा; आचण काकलयन्तर स्वरािंी प्रत्येक मूच्छयनेत 
चनय क्ती करून प्रत्येक ग्रामाच्या एकवीस; चमळून दोन्ही ग्रामाचं्या बेिाळीस; आचण िौदा, चमळून छपन्न 
मूच्छयना होतात, असे. पं. शार्ङ्य देव म्हणतात. 
 

[यावरील पं. शार्ङ्य देवािें भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३१] 
 

वरील छपन्न मूच्छयनािें उलटस लट प्रकार करून एकूण ५६ × ७ = ३९२ मूच्छयना होतात. 
 

षड्जग्रामातील सप्त मूच्छयनातूंन षड्ज, ऋषभ, गान्धार वज्यय करून, म्हणजे या तीन स्वरापंैकी 
प्रत्येक वळेी कोणताही एक स्वर वज्यय करून षाडव ताना २८, मध्यमग्रामातील सप्त मूच्छयनातूंन प्रत्येक 
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वळेी षड्ज, ऋषभ, गान्धार यापंकैी एक वज्यय करून षाडव ताना २१. दोन्ही ग्रामाचं्या षाडव ताना २८ + 
२१ = ४९ होतात. 
 

त्यािप्रमाणे षड्जग्रामाच्या सप्त श द्ध मूच्छयनातूंन अन क्रमे सा–प, ग–नी, रे–प या जोड्या वज्यय 
केलयास २१ औड व ताना व मध्यमग्रामातील सप्त श द्ध मूच्छयनातूंन अन क्रमे ग–नी, रे–ध या स्वरजोड्या 
वज्यय केलयास औड व ताना १४ याप्रमाणे दोन्ही ग्रामाचं्या एकूण २१ + १४ = ३५. दोन्ही ग्रामाचं्या षाडव-
औड व ताना ४९ + ३५ = ८४ तानप्रकार होतात. 
 

एकेका मूच्छयनाक्रमासचहत संपूणय कूट ताना ५०४० व ५६ मूच्छयनाचं्या कूट ताना ५०४० × ५६ = 
२८२२४० होतात. याचशवाय अपूणय कूट तानाही असंख्य आहेत, असे पं. शार्ङ्य देव म्हणतात. 
 

सहा स्वराचं्या कूट ताना ७२०. पाि स्वराचं्या १२०. िार स्वराचं्या २४. तीन स्वराचं्या ६. दोन 
स्वराचं्या २ व एक स्वरािंी१ अशा कूट ताना आहेत. आर्मिक, गाचथक, साचमक व स्वरातंर याचं्या एक ते 
िार स्वराचं्या तानािंी नाव ेअशी चदली आहेत. 
 

षड्जहीन श द्ध ताना– 
अस्लनष्टोम, अत्यस्लनष्टोम, वाजपेय, षोडशी, प ण्डरीक अश्वमेध, राजसूय. 

 
ऋषभहीन ताना– 
स्स्वष्टकृत्, बह सौवणय, गोसव, महाव्रत, चवश्वचजत, ब्रह्मयज्ञ, प्राजापत्य. 

 
पंचमहीन ताना– 
अश्वक्रातं, रथक्रातं, चवष्ट्ण क्रातं, सूययक्रातं, गजक्रातं, बलचभत्, नागपक्षक. 

 
णनषादहीन ताना– 
िात मास्य, संस्थाख्य, शस्त्र, उक्थ, सौत्रामचणचित्रा, उद चभदाव्हय. 
चशवाय, तानािंी नाव–े 
साचवत्री, अधयसाचवत्री, सवयतोभद्र, आचदत्यायन, सपोन य अन यमा, गायोन म् अनय, कौणकायन. 

 
ऋषभहीन ताना– 
अस्लनचित्, द्वादशाह, उपाशं , सोम अश्वप्रचतग्रह, बर्महअभ्य द्वय, साहाकार. 

 
गान्धारहीन ताना– 
सवयसदचक्षण, दीक्षा, सोम, साचमदाव्हय, स्वाहाकार, नूतनपात्, गोदोहन. 

 
षड्ज-पंचमहीन ताना– 
इडा, प रुषमेध, श्येन, वि, इश , अंचगरा, कंक. 

 
णनषाद-गान्धारहीन ताना– 
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ज्योचतष्टोम, दशय, नास्न्द, पौणयमास, अश्वप्रचतगृह, रात्रीसौभर. 
 

पंचम-ऋषभहीन ताना– 
सौभालयकृत, कारीरी, शास्न्तकृत्, प चष्टकृत्, वैनतेय-उच्चाटन, वशीकरण. 

 
ऋषभ-धैवतहीन ताना– 
तै्रलोक्यमोहन, वीर, कन्दपयबलशातन, शखंिूड, गजच्छाय, रौद्र, चवष्ट्ण चवक्रम. 

 
णनषाद-गान्धारहीन ताना– 
भरैव, कामद, अवभथृ, अष्टकपाल, स्स्वष्टकृत्, वषट कार, मोक्षद. 

 
साधारिप्रकरि 
 

‘साधारण’ – दोन प्रकार – १. स्वरसाधारण, २. जाचतसाधारण. यातंील स्वरसाधारण िार 
प्रकारिे – १. काकलीसाधारण, २. अन्तरसाधारण, ३. षड्ज-साधारण, ४. मध्यमसाधारण. 
 

या साधारणप्रकरणात, षड्ज, मध्यम, पंिम हे अचवकृत नव्हते. आज षड्ज-पंिम अचवकृत, अिल 
माचनले जातात. प्रािीन शास्त्रात षड्ज, मध्यम, पंिम साधारण मानण्यािे कारण चवकृत स्वर चनमाण 
होण्यािी सोय या तीन स्वरातं होती, हे होय. हे चतन्ही स्वर ित ःश्र चतक आहेत, म्हणजे प्रत्येकी िारिार 
श्र तींिे प्रािीन आिायांिा चनयम असा आहे, की स्वर या संजे्ञस पात्र ठरणाऱ्या कोणत्याही दोन स्वरातं 
कमीतकमी एक श्र ती मोकळी (स्वरचवरचहत) हवी; या चनयमाने पाहता सप्तकातील ऋषभ, गान्धार, धैवत, 
चनषाद, म्हणजे श . षड्ज ३ ऋषभ २ गाधंार व श . पंिम ३ धैवत २ चनषाद या स्वरत्रयीत ‘साधारण्य’ होऊ 
शकत नाही. श्र तींसह स्वरसप्तक माडूंन पाहताना ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी यातं चनषाद ४ षड्ज, 
गान्धार ४ मध्यम व मध्यम ४ पंिम. या ित ःश्र चतक गाळ्यातंि स्वरसाधारण्य होऊ शकते, अन्य स्वरातं 
नाही. कारण ते अन्य स्वरातं केले, तर भरतमताप्रमाणे ‘एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ वैचरणौ चमथो भवतः’. 
असे स्वर आपापसातं चववादी, वैरी होतात. भरतािंा हाि चनयम पं. शार्ङ्य देवही माचनतात. भरत-शार्ङ्य देवािंा 
हा चनयम आध चनक चवज्ञानप्रयोगातही योलय ठरतो. एका श्र तीच्या ठराचवक कंपनसंख्येशी चतच्या लगतच्या 
श्र तीिी कंपनसंख्या सख्य करीत नाही; एकमेकाचं्या नादलहरी संघषय कचरतात. या चक्रयेत नादािें अस्स्तत्व 
कमजोर होते. म्हणन ‘चववाचदनौ वैचरणौ’ हे सूत्र योलय होय. दोन्ही श्र तींिा आवाज धड िकू येत नाही. 
म्हणून ‘श्र चतलाभो नास्स्त’ हेही सूत्र योलयि आहे. तेव्हा षड्ज, मध्यम, पंिम हे स्वरसाधारण्यास योलय 
होत; आचण या तीन स्वरानंा प्रािीन आिायय ‘स्वचरत’ म्हणजे स्वतःहून चनराळे स्वर चनमाण करणारे स्वर 
म्हणतात. 
 

भरत-शार्ङ्य देवानंी अन्तर-काकली या स्वरािंा अन्तभाव मूच्छयनाचसद्धीत केलेला आहे, तो अवरोही 
क्रमात व अलपत्वाने. कारण प्रािीन गायनात श . गान्धार-चनषादानंा जे महत्त्व चदले जाई चततके अन्तर-
काकलींना चदले जात नसे; परंत  प्रिचलत पद्धतीत अन्तर-काकली या दोन स्वरानंा िार महत्त्व आहे. 
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जाणतसाधारि 
 

जाचतसाधारणाचवषयी प.ं शार्ङ्य देव म्हणतात – 
 

जाचतसाधारणे केचिद्रागानेव प्रिक्षते । 
 
हा त्यािंा अचभप्राय मनन करण्यासारखा आहे; कारण आमिे काही आध चनक चवद्वान, संगीतािे व शास्त्रािे 
भाष्ट्यकार, प्रािीन मूच्छयनापद्धतीतून उत्पन्न होणाऱ्या जाती, जाचतसाधारण जाती (म्हणजेि प्रिचलत थाट) 
हे थाटि नव्हेत, असे प्रचतपादन कचरतात. 
 
विालंकार 
 

गानचक्रयेत ज्यानंा वणय म्हणावयािे असे वणय िार – १. स्थायी, २. आरोही, ३. अवरोही, ४. 
संिारी. यािंी लक्षणे – प नःप नः, राहून-राहून ज्या एकाि स्वरािा प्रयोग, उच्चार कचरतात तो स्थायी. 
आरोही, अवरोही यािंा अथय स्पष्ट आहे. स्थायी, आरोही व अवरोही याचं्या चमश्रणाने होणारा प्रयोग तो 
संिारी वणय होय. 
 
स्र्थायी विालंकार 
 

आरंभी व शवेटी एकि (तोि) स्वर असलयास तो स्थायी वणालंकार होय. असे अलंकार प्रसन्नादी, 
प्रसन्नान्त, प्रसन्नाद्यन्त, प्रसन्नमध्य, क्रमरेचित, प्रस्तार व प्रसाद म्हणावते. 
 

अलंकारप्रकारातं मूच्छयनेिा आरंभक स्वर तो मन्द्र, व मन्द्रािा चद्वग ण तो तार. मन्द्र म्हणजे प्रसन्न, 
मृदू. तार म्हणजे दीप्त. 
 
अलंकारप्रकाराचंी उदाहरिे 
 

यासाठी जी चलपी वापरली आहे ती – मन्द्र स्वराच्या (मार्थयावर शून्य (०) व तार-च्या मार्थयावर 
उभी रेघ (।). 
 
प्रसन्नाचद = दोन मन्द्र एक तार = – –  
प्रसन्नाद्यन्त = प्रसन्नादीच्या उलट = – –  
प्रसन्नमध्य = दोन तार, मध्ये एक मन्द्र = – –  
क्रमरेचित = मूच्छयनािंा पचहला स्वर प्रथम व शवेटी. द सरा स्वर मध्ये ती पचहली कला; मध्ये 

चतसरा-िौथा स्वर ती द सरी कला; अशा क्रमाला क्रमरेचित म्हणाव.े उदा. 
– –रे– , –ग–म– , –प–ध–नी–  
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जाणतप्रकरि 
 

श द्ध जाती सात. त्यािंी नाव ेअन क्रमे स्वरनामावंरून : षाड्जी, आषयभी, गान्धारी, मध्यमा, पंिमी, 
धैवती, नैषादी. श द्ध जातीिे लक्षण – चजच्यात नामस्वर न्यास, अपन्यास, अंश आचण ग्रह होतो. न्यासस्वर 
तारस्थानी नसतो व पूणय जाती असते, चतला जाती म्हणाव.े चवकृत जाती – न्यास कायम असून जीत लक्षणे 
बदलतात, ती जाती चवकृत मानावी. संपूणयत्व, ग्रह, अंश, अपन्यास अशा िारापंैकी एकेक बदललयाने िार 
भेद व दोनदोन बदललयाने सहा भेद. याप्रमाणे षाड्जी जातीत पंधरा भेद होऊ शकतात, असे पचंडत 
माचनतात. 
 

या पंधरा भेदातं आठ पूणयताहीन, व बाकी सात भेद, त्यािंी लक्षणे बदलता येतात. आषयभी वगैरे 
औड व जातीत षाड्जीपेक्षा आठ भेद अचधक, म्हणजे पधंरा अचधक आठ असे तेवीस भेद असू शकतात. 
 

चवकृत जातींच्या संयोगाने उत्पन्न होणाऱ्या आणखी अकरा जाती आहेत. त्या १. षड्जकैचशकी २. 
षड्जोचदच्यवा ३. षड्जमध्यमा ४. गान्धारोचदच्यवा ५. रक्तगान्धारी ६. कैचशकी ७. मध्यमोचदच्यवा ८. 
कामारवी ९. गान्धारपंिमी १०. आन्ध्री ११. नन्दयत्नी अशा आहेत. 
 
जातीची उत्पिी व लक्षिे 
 

षाड्जी जातीमध्ये चनषाद व ऋषभ याचंशवाय पाि स्वर अंश होतात. चनषाद लोपाने षाडव; 
संपूणावस्थेत चनषाद क्वचित काकली होतो; षड्ज व गान्धार यािंी, त्यािप्रमाणे षड्ज-धैवतािंी संगती; 
गान्धार अचधक; जेव्हा गान्धार वादी, तेव्हा चनषादािा लोप होत नसतो. राग – वराटी. 
 

आषवभीमध्ये चनषाद, ऋषभ व धैवत अंश; चनषादगान्धार यािंी इतर स्वराशंी संगती; पंिमािे लंघन; 
षड्जलोपाने षाडवत्व, षड्जपंिमलोपाने औड वत्व; पिंमस्वराने स रू होणारी मचू्छयना; राग देशी व 
मध करी; आषयभीत ऋषभ न्यास व अंशस्वर अपन्यास होतात. 
 

गान्धारीमध्ये ऋषभधैवताचंशवाय पाि स्वर अंशन्यास व अंशाबरोबर येथून चभन्न स्वरािंी संगती 
संभवते; धैवतापासून ऋषभापयंत आरोह; ऋषभलोपाने षाडव व ऋषभपंिमलोपाने औड व; पंिम अंश 
केलयास षाडवत्व नाही; मूच्छयना धैवतािी; गान्धारीत गान्धार न्यास व षड्जपंिम अपन्यास होतात. राग 
देशी व वलेावली. 
 

मध्यमा जातीत गान्धारचनषादावं्यचतचरक्त पाि स्वर अंश; षड्ज-मध्यम अचधकतेने; गान्धार अलप; 
गान्धारलोपाने षाडव व चनषादगान्धारलोपाने औड व; मूच्छयना ऋषभािी; प्रैक्षण ध्र वागानात चवचनयोग. 
 

धैवती जातीत ऋषभ-धैवत अंश; आरोहात षड्जपंिम लंघ्य; पंिमलोपाने षाडव व 
षड्जपंिमलोपाने औड व; मूच्छयना ऋषभादी; गीत व चवचनयोग षाड्जीप्रमाणे. या जातीत धैवत न्यास व 
ऋषभ, मध्यम व धैवत अपन्यास; राग कैचशकी, कसहली, देशीिोक्ष. 
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नैषादी जातीत चनषाद, गान्धार, ऋषभ हे अंश; अनंश स्वर हे अलप होत; षड्जलोपाने षाडव; 
षड्ज-पंिमलोपाने औड व; आरोहात षड्ज-पंिम वज्यय; चवचनयोग षाडजीप्रमाणे; मूच्छयना गान्धारािी; 
नैषादीत चनषाद न्यास व अंशस्वर अपन्यास; राग िोक्ष, साधाचरत, देशी, वलेावली. 
 

षड्जकैणशकी जातीत षड्ज, गान्धार, पंिम हे स्वर अंश; ऋषभ अलप; धैवत-चनषाद ककचित 
अचधक; प्रावचेशकी ध्र वात चवचनयोग; न्यास गान्धार; अपन्यास चनषाद व पंिम; राग गान्धारपिंम, 
कहदोलदेशी; वलेावली. षड्जकैचशकी षाड्जी व गान्धारी याचं्या सयंोगाने होते. 
 

षड्जोणदच्यवा षड्ज, मध्यम, चनषाद धैवत यािंी परस्परसंगती; मन्द्रस्थानािा गान्धार अचधक; 
तारस्थानािा षड्ज, ऋषभ अचधक; ऋषभलोपाने षाडवत्व; ऋषभ-पंिमलोपाने औड वत्व; ज्या वळेी धैवत 
अंश त्या वळेी षाडव होत नाही; चवचनयोग द सऱ्या प्रैक्षणध्र वात; मध्यम न्यास, षड्ज व धैवत अपन्यास; 
मूच्छयना गान्धारािी. 
 

षड्जमध्यमा या जातीत सात स्वर अंश; त्यािंी परस्परसंगती; चनषाद अलप; परंत  गान्धार वा 
चनषाद जेव्हा अंश होतो, तेव्हा चनषाद अलप नव्हे; चनषादलोपाने षाडव व चनषादगान्धारलोपाने औड व; 
चनषाद वा गान्धार अंश झालयास षाडव-औड वत्व नाही; गीती षाड्जीप्रमाणे; मूच्छयना मध्यमािी; 
षड्जमध्यम न्यास व सातही स्वर अपन्यास. 
 

गान्धारोणदच्यवा या जातीत षड्ज-मध्यम स्वर अशं; ऋषभलोपाने षाडवत्व; पूणावस्थेत 
अंशस्वराव्यचतचरक्त बाकीिे स्वर अलप; षाडवत्वात चनषाद; गान्धार, पंिम, धैवत अलप; संगती ऋषभ-
धैवतािंी; मूच्छयना धैवतािी; चवचनयोग ध्र वागान ि तथय प्रैक्षण; या जातीत मध्यम न्यास व षड्ज-धैवत 
अपन्यास. 
 

रक्तगान्धारी या जातीत ऋषभ-धैवताचंशवाय पाि स्वर अंश; संगती ऋषभाचशवाय षड-
गान्धारािंी; ऋषभलोपाने षाडवत्व व ऋषभ-धैवतलोपाने औड वत्व; चनषाद-धैवत अचधक; षाडवत्वात पिंम 
अंश होत नाही; षड्ज, चनषाद, मध्यम, पंिम यापंैकी कोणताही स्वर अंश असेल, तर औड वत्व नाही; 
मूच्छयना ऋषभािी; चवचनयोग ध्र वागान तृतीय प्रकै्षण. 
 

कैणशकी या जातीत ऋषभाचशवाय बाकी स्वर अंश; चनषाद ककवा धैवत जेव्हा अंश, तेव्हा पंिम न्यास 
होतो; याचशवाय कोणतेही स्वर अंश तेव्हा गान्धार-चनषाद न्यास होतात; इतर पंचडत जेव्हा चनषाद-धैवत हे 
अंश मानतात; तेव्हा ते चनषाद-गान्धार-पंिम हे चतन्ही न्यास माचनतात. ऋषभलोपाने षाडवत्व व ऋषभ-
धैवतलोपाने औड वत्व; ऋषभ अलप व चनषाद-पंिम अचधक; संगती परस्पर-अंशस्वरािंी. पिंम व धैवत 
अन क्रमे षाडवऔड वािंा दे्वषी; मूच्छयना गान्धारािी; चवचनयोग ध्र वागान पािव े प्रैक्षण; या जातीत गान्धार, 
पंिम, चनषाद न्यास व ऋषभाचशवाय सहा अथवा सात स्वर अपन्यास. 
 

मध्यमोणदच्यवा जातीत पिंम अंश होय; ही जाती सदैव पूणय असते; बाकी लक्षणे 
गान्धारोचदच्यवाप्रमाणे; मूच्छयना मध्यमादी; चवचनयोग ध्र वागान, ित थय प्रैक्षण; न्यास मध्यम. 
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कामारवी जातीत चनषाद, ऋषभ, धैवत अंश; अन्तरमागाम ळे अनेक स्वर बह लत्व पावतात; 
गान्धारािी सवय अंशस्वराशंी संगती; त्याम ळे गान्धार प्रखरतेने जाणवतो; मूच्छयना षड्जािी; चवचनयोग 
ध्र वागान, पािव ेप्रैक्षण. 
 

गान्धारपंचमी या जातीत पंिम अंश; मूच्छयना गान्धारािी; काही पंचडत या जातीत गान्धारी व पंिमी 
जातीिी स्वरसंगती माचनतात; चवचनयोग ध्र वागान ित थय प्रैक्षण. 

 
आन्री जातीत चनषाद, ऋषभ, गान्धार, पंिम अंश होत; ऋषभ, गान्धार, चनषाद, धैवत यािंी 

संगती; अंशस्वरापासून न्यासस्वरापयंत आरोहण; षड्जलोपाने षाडवत्व; मूच्छयना मध्यमादी. 
 

नन्दयन्ती जातीत पंिम अशं व गान्धार ग्रह होतो; इतर चकत्येक पंचडत पंिम ग्रह माचनतात; 
मन्द्रऋषभािे अचधकत्व; षड्जलोपाने षाडवत्व; मूच्छयना हृष्ट्यका; चवचनयोग ध्र वागान, प्रथम प्रैक्षण. 
 

पं. शार्ङ्य देव म्हणतात – राग जाणणारा जन्यरागािें अशं जनकजातीमध्ये पाहू शकतो. या जाती 
ब्रह्माने वदलेलया पदान सार शकंरस्त तीप्रीत्यथय उत्तम तऱ्हेने गाइलया गेलयास ब्रह्महत्या करणाऱ्या 
माणसासही पापम क्त करू शकतात. ज्याप्रमाणे यज ःसामवदेािंा चवपरीत प्रयोग होऊ शकत नाही, 
त्याप्रमाणे जातीस द्धा चवपरीत होऊ शकत नाहीत. 
 
जाणत कशा बनतात? 
 

षाडजी + मध्यमा = षड्जमध्यमा     
षाडजी + गान्धारी = षड्जकैचशकी     
गान्धारी + पंिमी = गान्धारपिंमी     
गान्धारी + आषयभी = आन्ध्री.     
षाड्जी + गान्धारी + धैवती = षडजोचदच्यवा   
नैषादी + पंिमी + आषयभी = कामारवी    
गान्धारी + पंिमी + आषयभी = नन्दयन्ती    
गान्धारी + धैवती + षाड्जी + मध्यमा = गान्धारोचदच्यवा 
गान्धारी + धैवती + मध्यमा + पंिमी = मध्यमोचदच्यवा 
गान्धारी + नैषादी + मध्यमा + पंिमी = रक्तगान्धारी 
षाड्जी + गान्धारी + मध्यमा + पंिमी + नैषादी = कैचशकी. 

 
षड्जग्रामजाचत – षाड्जी, षड्जकैचशकी, षड्जोचदच्यवा, षड्जमध्यमा, नैषादी, धैवती व आषयभी. 

बाकीच्या मध्यमग्रामी होत. 
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संगीतरत्नाकर – रागणववेकाध्याय 
 

ग्रामराग पाि गीचतरूपाचं्या आश्रयाने पाि प्रकारिे. पाि गीती = श द्धा, चभन्ना, गौडी, वसेरा व 
साधारणी. 
 

शुद्धा – गीती सरळ व मध र स्वरानंी य क्त. 
णभन्ना – गीती सूक्ष्म व वक्र स्वर आचण मध र गमके यानंी य क्त. 
गौडी – गीतीत मन्द्र, मध्य, तार या तीन स्थानातंील गमके; उहाटीच्या (तार) लचलत स्वरानंी 

य क्त. 
 

सं. रत्नाकरातील रागचववकेाध्यायात ग्रामराग, उपराग, भाषा, चवभाषातंर, भाषाचववके, 
भाषाचवभाषालक्षण ही प्रकरणे चजज्ञासूनंी अभ्यासावी. 
 

याप ढे प्रकीणाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय आहेत. 
 

पं. कचल्लनाथ कसहभपूाल याचं्या सं. रत्नाकर गं्रथावर टीका आहेत; त्या अड्यार सेरीजमध्ये सात 
अध्यायातं प्रचसद्ध केलेलया आहेत. 
 
पं. णनःशक शार्ङ्व देव महाराष्ट्रीय 
 

या पंचडतािंा जन्म आचण आय ष्ट्य महाराष्ट्रीय आिारचविारातं गेले, याबद्दल संदेह नाही. स.ं 
रत्नाकरात पं.शार्ङ्य देवानंी ‘लक्ष्य’संगीतािा उल्लेख केला आहे. ‘लक्ष्य’ यािा अथय तत्कालीन देशी संगीत 
होय. यािा प रावा गं्रथकत्याने चठकचठकाणी मराठी-प्राकृतािा वापर केला आहे, त्यात चमळतो. तेराव्या 
शतकात महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या दजािे संगीत होते व ते शास्त्रीय दृष्टीनेही कसे उच्च श्रेणीिे होते, हे पं. 
शार्ङ्य देवाचं्या गं्रथावरून व गोपालनायकाच्या लौचककावरून कळून येते. गोपालनायकािे शास्त्रीय 
संगीतावरील प्रभ त्व आचण ब चद्धमत्ता दाचक्षणात्य पं. वेंकटमखींनीही नंतर मान्य केले आहे. गोपालनायकािे 
गाणे आत्मसात करून अमीर ख सरोने ख्यालपद्धत शोधून काचढली. परंत  या ख्यालपद्धतीिा मागमूसही 
अमीर ख सरोनंतर पािसहाश ेवष ेनव्हता. सं. रत्नाकर या गं्रथािा व त्याच्या कायािा प्रभाव दचक्षणेतही 
पडला होता. रागािी प्रम ख िार तत्त्व,े रागचवस्तारासाठी आवश्यक असे आलाप, स्थाय, गीत व प्रबधं 
यासंबंंधी ििा सं. रत्नाकरात आहे, ती पं. वेंकटमखींनीही मान्य केली आहे. व्यंकटमखींिा गं्रथ 
‘ित दयस्ण्ड-प्रकाचशका’. या गं्रथातील ‘ित दयण्ड’ म्हणजे वरील िार प्रम ख अंगे होत. उत्तर व दचक्षण असा 
भेद आज माचनला जातो; चशवमत व हन मान्मत असा िरक केला जातो. परंत  स.ं रत्नाकरकाली असा 
िरक नसावा. तेराव्या शतकातील काव्यािा व संगीतवाङ्मयािा चविार कचरता महाराष्ट्रात स.ं 
रत्नाकरािा प्रभाव सातत्याने होता. सतं नामदेव (इ. स. १२७०–१३५०), दामोदर पचंडत (इ. स. १२५०) 
व गोपालनायक याि काळातील. संत नामदेवािंी साठ-एक कवने राग-तालय क्त आहेत. ती शीखाचं्या 
ग रुगं्रथात उपलब्ध आहेत. दामोदर-पंचडतानंी नंतर महान भावपंथ स्वीकाचरला. या पंथात 
संगीतव्यवसायाला मनाई होती. परंत  दामोदरपंचडतानंा हा चनयम लागू नव्हता. यािे कारण चवद्वत्ता व कला 
यावंरील त्यािें प्रभ त्व होय. सं. रत्नाकरात धवल नावािा एक प्रबधंािा प्रकार आहे. प्रबंध म्हटला म्हणजे 
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शास्त्रीय चनयम आलेि. अशा शास्त्रीय चनयमािें पालन करून महान भावपंथीय महदंबा या कवचयत्रीने धवळे 
रचिले. महदंबाही मराठीिी पचहली कवचयत्री माचनली जाते. 
 

नामदेव महाराजानंी ख्यालपद्धतीिा चनषेध केलेला आहे. अमीर ख सरो नामदेवकालातील. हा 
जातीिा त कय , पण स्वतःला भारतीय मानी. याने भारतीय शास्त्रीय पद्धतीवर त कय -इराणी पद्धतीिे कलम 
करून जी पद्धत स रू केली, ती ख्याल नसून कव्वाल (कवाली) असावी. ही पद्धत संत नामदेवानंा अचप्रय 
होती. अथात महाराष्ट्र-भाषा-प्रबंधाला कव्वाल ककवा ख्याल नापसंत, हे उघड आहे. 
 

देवचगरीच्या यादवािंी अमदानी संगीताच्या आचण कला-वाङ्मयाचं्या बाबतीत समदृ्ध होती. इब्न 
सौद या अरब प्रवाशाच्या वणयनात देवचगरी येथील तत्कालीन समाज, स वणालंकार, रत्नािें चवप ल व्यापारी 
व संगीतकलाचभज्ञ – यातं प रुष-कलाकारापं्रमाणे स्त्री-कलाकारही – असंख्य होते. असे आहे. त्यािंी 
वस्ती शहराच्या एका चवचशष्ट भागात असे. घरे, स शोचभत व स ंदर िीजवस्तंूनी समृद्ध. वस्तीत मध्यभागी 
प्रशस्त सभागृह. या सभागहृात दर ग रुवारी गायनवादनाच्या मिैली होत; आचण त्यानंा राजेही हजर 
असत. यादीप्रमाणे कलाकारािंी तेथे हजेरी लागे. 
 

चखलजीच्या स्वारीम ळे हे सवय वैभव लयाला गेले. परकीयाचं्या सतत होणाऱ्या आक्रमणामं ळे व इ. 
स. १४६८–७५ या काळातील उग्र द ष्ट्काळाम ळे महाराष्ट्रातील संगीतकला संप ष्टात येऊन ती उत्तरेकडे 
वळली. उत्तरेकडे ती काशी येथे व दचक्षणेत चवजयनगर व सोमेश्वर येथे गेली. 
 

इ. स. १५५१–१६१६ या कालात महाराष्ट्रात दासोपंतािंी पदे प्रचसद्धी पावली. या पदािंी संख्या 
एक लाखावर भरते. ३६ रागाचं्या चनयमान सार यातंील काही पदे आहेत. गौडी, मरू यािंा रागाचं्या यादीत 
समावशे आहे. काही राग ‘दचक्षणा शाळा’ म्हणजे दाचक्षणात्य पद्धतीप्रमाणे आहेत. दासोपंतानंी धनाश्री 
रागातील ितरंगािी सरगम चदली आहे; ती प्रिचलत धनाश्री लक्षणाशंी चमळती-ज ळती आहे. दासोपंताचं्या 
वळेी शास्त्रीय संगीतािे श द्धस्वरी सप्तक प्रािीन ‘मागी’ सगंीतािे होते, यािाही बोध होतो. 
 
णकताब-इ-नवरस 
 

हा गं्रथ चवजापूरच्या द सऱ्या इब्राचहम आचदलशहािा यातील चिजा राग-तालय क्त आहेत. यातं 
उदूयिा दचक्षणी पेहेराव चदसून येतो. यािे कारण इब्राचहम आचदलशहा मराठी म ल खात वाढला हे. मराठी 
भाषा तो उत्तम जाणीत असे व बरेिसे मराठी पचंडत व राजकारणी म त्सद्दी त्याच्या पदरी होते. इब्राचहम 
आचदलशहािा काल इ. स. १५८०–१६२६. पं. कचल्लनाथ (सं. रत्नाकरािे टीकाकार) म्हणतात, 
“कृष्ट्णानदी ही कनाटकप्रातंािी उत्तरसीमा व चवजापूर कृष्ट्णेच्या उत्तरेस,” म्हणजे चवजापूर हे शहर 
तत्कालीन महाराष्ट्रात होते, हे उघड होते. ‘चकताब-ई-नवरस’ यामध्ये ज्या एकोणीस रागािें वणयन आहे, 
ते सवय राग उत्तरपद्धतीतले आहेत. 
 

महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदायािा उदय याि कालातील. शास्त्री-पंचडत हे शास्त्रीय सगंीतािे भोक्ते. 
प्रचतचष्ठत समाजात शास्त्रीय संगीतािी आवड; तर बह जन-समाजािे संगीत साधे, दैनंचदन राहणीशी, 
प्रसंगाशंी व व्यवहाराशी सबंद्ध. ग लहौशींिे संगीत लावणी. परंत  भस्क्तसंगीत सवय थरातंील लोकाचं्या 
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आवडीिे. सच्च्या स्वरातील माध यय भस्क्तसंगीतातही समाचवष्ट असते आचण मोक्ष साधण्यािे भस्क्तसंगीत हे 
सरळ व सोपे साधन या समज तीने या पंथाला मोठी साथ चदली. 
 

संत एकनाथािा काल इ. सनािे सोळाव े शतक. एकनाथ भस्क्तगीतािें उत्कृष्ट प्रवतयक. 
एकनाथािंा वाङ्मयीन प्रचतभाचवलास, चवनोद व स्वर-लय-तालािे ज्ञान अप्रचतम होते, हे त्यानंी रचिलेलया 
असंख्य गवळणी, गारुडे, भारुडे यावंरून कळून येते. हचरकीतयनाने व हचरदाससंप्रदायाने संत एकनाथानंा 
चशरोधायय माचनले. एकनाथकाल ते पेशवकेाल यातं एकनाथसंप्रदायािा ओघ अचवरत होता. 
 

हीि कथा संत त काराम महाराजािंी. यािें अभगं नावाप्रमाणे अजर व अमर आहेत. समथय 
रामदासस्वामीही चततकेि समथय. त्यािंी पदे रागदारीत आहेत. दचक्षणेतील तंजावर प्रातंात समथय 
रामदासानंा मान होता, तो तेथील मराठा राजसते्तम ळे. तंजावर ही भारतीय संगीतािी व चशक्षणािी भमूी 
बनली. हचरकथासपं्रदायािी एक शाखा तंजावरात स्थापन झाली, हा दचक्षणप्रातंाला महाराष्ट्राने चदलेला 
बह मोल नजराणा होय. दचक्षणी समाजानेही या नजराण्यािा स्वीकार करून ‘कालके्षप’ या नावाने ससं्था 
स रू केली. समथय रामदास व संत त काराम याचं्या पदािंी, अभगंािी उजळणी येथे िालते. 
 

कै. पं. बाळकृष्ट्णब वा इिलकरंजीकरानंी शास्त्रीय संगीत महाराष्ट्रात प्रथम आचणले, असे चवद्वान 
लोक माचनतात, म्हणतात. पण हा अशा चवद्वानािंा भ्रम म्हणावा लागतो. शास्त्रीय सगंीत व संगीतािे शास्त्र 
म्हणजे काय, यािा प रावा सं. रत्नाकर हा गं्रथ. तोही महाराष्ट्रात रचिला गेला. प.ं शार्ङ्देवानंंतर ज्या 
राजकीय घडामोडी झालया, त्या वळेी शास्त्रीय संगीत नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. पण अशा संगीतािी 
जोपासना मात्र रोडावली खरी. महाराष्ट्रात नंतर लावण्या, पोवाडे बोकाळले, आचण उत्तरेत म स्स्लम 
कलाकार अचभजात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या शास्त्रीय ज्ञानाचवना प्रचसद्धी पावले, यायोगे कला 
चटकचवली गेली, हे स दैव ककवा आपत्ती म्हणा. शास्त्रीय संगीत उत्तरप्रातंात. नंतर या संगीतािी चनयात 
महाराष्ट्रात (अलीकडेि) झाली, असा चवद्वानािंा त्याम ळे समज झाला. यातील सार हेि की, उत्तरेने जे 
महाराष्ट्रातून घेतले, चतने महाराष्ट्राला परत चदले. 
 
१७. अमीर खुसरो 
 

हा इ. स. १२६६-मध्ये बलबन घराण्यातील बलबन चदल्लीपती झाला. 
 

अमीर ख सरोिा जन्म इ. स. १२५३-मधील. यािे वडील महंमद सैि द्दीन कहद स्थानात आलयानंतर 
अमीर ख सरोिा जन्म झाला. नंतर त्यानंी चदल्लीपती लयास द्दीन बलबन याच्या पदरी नोकरी धचरली. काही 
वषांनी बलबन घराणे लोप पावनू चखलजी घराणे चदल्लीच्या तक्तावर आले. अथात ख सरो चखलजीच्या पदरी 
राचहला. 
 

प ण्यािे श्री. ल. द. जोशीकृत ‘संगीतशास्त्र व कलावतंािंा इचतहास’ (१९३५) या प स्तकात अमीर 
ख सरोचवषयी माचहती चदली आहे. तीत वरील माचहती चमळते; आणखी जी माचहती या प स्तकात आहे ती 
अशी – “अल्लाउद्दीन चखलजीने इ. स. १२९४-मध्ये देवचगरीवर स्वारी केली, त्या वळेी अमीर ख सरोही 
बरोबर होता. ख सरो संगीतज्ञ, म त्सद्दी, व शूर योद्धा. देवचगरीच्या यादवाचं्या पदरी गोपालनायक नामे 
चवद्वान गवयी होता. चदल्लीला परत जाताना ख सरोने गोपालनायकाला बरोबर नेले. त्यािे गाणे िकून व 
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त्यात स्वतःिी भर घालून त्याने भारतीय संगीतात अपूवय क्रातंी घडवनू आणली. दचक्षणेतील श द्ध 
स्वरसप्तकािवजी चनराळ्या श द्ध स्वरसप्तकािी योजना केली. तत्कालीन रागापेंक्षा अचभरुिीकडे लक्ष 
प रवनू नवरागचनर्ममती म्हणजेि ख्यालपद्धती रूढ केली. वाद्यातंही क्रातंी करून वीणेिवजी सतार या 
वाद्यािी चनर्ममती केली; पडदे िल केले. हल्ली चजला उत्तर कहद स्थानी अगर उत्तर-पद्धत म्हणतात, चतिा 
उत्पादक, प्रवतयक, प्रस्थापक अमीर ख सरो होय.” 
 

कै. प्रा. ग. ह. रानडे यािंा गं्रथ ‘चद म्यूचझक इन् महाराष्ट्र’ (१९६७, ज लै) या गं्रथात प्रा. रानडे 
म्हणतात – “तेराव ेशतक हे महाराष्ट्राच्या सासं्कृचतक इचतहासाच्या दृष्टीने महत्त्वािे ठरते. संगीतरत्नाकर 
गं्रथ याि कालातील. चशवाय गोपालनायक याि कालातील. अल्लाउद्दीन चखलजीिी देवचगरीवर स्वारी, 
अमीर ख सरो, – शूर योद्धा, चवद्वान, संगीतज्ञ – यानेि गोपालनायकाला चदल्लीस नेले”. गोपालनायकािे 
अचद्वतीय शास्त्रीय गायन िकून व त्यािे मनन करून या संगीतावर कलम करण्यािी ख सरोला ब द्धी स िली 
आचण भारतीय शास्त्रीय संगीतािी प्रचतमा डागळचवणे ककवा नवचनर्ममती रुजचवणे या उद्योगाला ख सरो 
लागला, व ख्यालािा उत्पादक ख सरो ठरचवला गेला. 
 

ख सरोच्या नावावर आमच्या आध चनक गं्रथकारानंी आणखी संशोधने लादली आहेत, ती – 
 

१. तंबोरा घेऊन गाण्यािी प्रथा ख सरोिी 
२. तबला हे वाद्य व सतारीिा संशोधक, उत्पादक ख सरो. 
३. ख्यालपद्धत ही ख सरोिी चनर्ममती. 

 
या गं्रथकारातं श्री. ल. द. जोशी, कै. प्रा. ग. ह. रानडे आचण इतर अनेक आहेत. 

 
यादव घरािे, अल्लाउणद्दन णखलजी, गोपालनायक व अमीर खुसरो याचंा मेळ बसतो काय? 

 
यासाठी खालील म द्द्ािंा चविार व्हावयाला हवा. 

 
(१) यादव घराण्यािे संस्थापक चभल्लम, इ. स. ११८७. 
(२) चभल्लमािा नातू कसहराज ऊिय  कसघणदेव, इ. स. १२१०–१२४७. 
(३) कसघणदेवाच्या पदरी पं. शार्ङ्य देव, इ. स. ११७५–१२४७. 
(४) अल्लाउचद्दन चखलजीिे घराणे, उदय इ. स. १२९६ अस्त, इ. स. १३२७. 
(५) अमीर ख सरो, जन्म इ. स. १२५३. 
(६) अमीर ख सरो शूर योद्धा, संगीतज्ञ, कवी चखलजीच्या पदरी, मृत्यू १३२७. 
(७) चखलजीिी देवचगरीवर रामदेवरायावर स्वारी, इ. स. १२९६-मध्ये. 
(८) चखलजीिी देवचगरीवर शकंररायावर प न्हा स्वारी, इ. स. १३१२-मध्ये. 
(९) राजे रामदेवरायाचं्या पदरी गोपालनायक. 
(१०) ख्यालपद्धत, तंबोरा घेऊन गाण्यािी प्रथा, वीणेिे रूपातंर सतारीत करणारा, सतारीिा  

उत्पादक व तबला वाद्यािा उत्पादक अमीर ख सरो. 
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कहद स्थानावरील परकीयाचं्या स्वाऱ्या, चवचवध राजघराण्यािंा उदय, कारभार, आक्रमणे यािंा 
इचतहास पाहता अमीर ख सरो चखलजीच्या पदरी एक शूर योद्धा होता, असा इचतहासात उल्लखे नाही. 
मचलक कािूरिा उल्लखे व त्यािी कतयबगारी यािंा उल्लखे इचतहास कचरतो. 
 

ख्यालगायकीिा आद्य उत्पादक अमीर ख सरो माचनलयास आचण कहद स्थानािी प्रािीन परंपरागत 
गायकी नामशषे झाली, असे माचनलयास तेराव्यापासून एकोचणसाव्या शतकाच्या कालात ख्यालपद्धती 
क ठेि नव्हती हे कसे? यासंबंधी माचहती चमळते ती वाचजदअलीच्या भाषेत – “ख सरोने कहद स्थानािे 
परंपरागत संगीत, शास्त्र आचण वादे्य यािंा नाश केला,” अशी. 
 
सतार वाद्याचा जन्म 
 

सतार हे वाद्य ख सरोने चनमाण केले, हे सत्य आहे. पण हा ख सरो म्हणजे तेराव्या शतकातील 
अमीर ख सरो नव्हे. अकबर बादशहािा काल इ. स. १५५६–१६०५. तानसेन हा अकबरािा दरबारगायक. 
याि कालातील वृद्ध रजपूत राजा सोमनाथ हा वीणावादनात चनष्ट्णात होता. अकबर बादशहाने 
सोमनाथाला चवनंती केली की, वादन िकावयािे आहे. पण ती सिल झाली नाही. ‘म्लेच्छाप ढे वीणावादन 
नाही, िक्त ईश्वरभक्तीसाठीि वीणावादन,’ असा सोमनाथाने जवाब चदला. राजा सोमनाथािा प त्र 
चमश्रीकसहही चपत्याप्रमाणे वीणावादनात चनष्ट्णात होता. तानसेनाला याने मिैलीिे आव्हान चदले व 
तानसेनाला हार खावी लागली. चमश्रीकसहाने मिैलीपूवी तानसेनला काही अटी घातलया होत्या. त्यापंैकी 
तानसेन हरलयास त्याने आपली बटेी चमश्रीकसहास द्यावी, ही एक होती. या अटीन सार चमश्रीकसहाने 
तानसेनािी कन्या आचनस खातून चहच्याशी चववाह केला. चमश्रीकसह नंतर म सलमान झाला व नौबाचदतखाँ 
ऊिय  नौबतखाँ म्हणनू ओळचखला जाऊ लागला. 
 

चदल्लीिा बादशहा म हंमदशहा ‘रंगीले’ यािे गायनचशक्षक खानबहादूर न्यामतखान. या 
न्यामतखानािा भाऊ िकीर ख सरो होय. आचण सतार वाद्यािा जनकही हाि. वागचवण्यास व वाजचवण्यास 
सोपी म्हणनू रुद्रवीणेिे पचरवतयन करून िकीर ख सरोने सतार चनमाण केली. स चिआनापंथीय भस्क्तगीते 
गाऊन, सतारीवर ती तो वाजवनू उमटवीत असे. ‘सतार’ या शब्दािा अरबी भाषेतील अथय ‘ईश्वर’, ‘अल्ला’ 
असा आहे. 
 

िकीर ख सरोिा भाऊ खानबहादूर न्यामतखान हाि स प्रचसद्ध शहा ‘सदारंग’ होय. 
 

सतार हे वाद्य अमीर ख सरोिे माचनले, तर प्रश्न असा येतो की, अकबराच्या ‘िने-अकबरी’त या 
वाद्यािा उल्लखे का नाही? 
 

ख सरोच्या बोलबालयात ‘ख सरो’ म्हणजे ‘अमीर ख सरो’; द सरा ख सरो कोणी झालाि नाही, हा जो 
समज आहे, तो ि कीिा आहे. अमीर व िकीर ख सरो यामंध्ये स मारे ५०० वषांिे अंतर आहे; आचण तेराव्या 
शतकातील ‘अमीर’ स मारे ५०० वष ेजगून ‘िकीर’ झाला, असेही शक्य नाही! 
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१८. शंृगारहार 
 

हा गं्रथ महाराणा हमीर यािंा. यािंा काळ अल्लाउचद्दन चखलजीिा काळ होय. चखलजीने ग जरात, 
राजप ताना व माळवा हे प्रातं काबीज केले. इ. स. १३०४-मध्ये चखलजीने चितोड कजचकले. परंत  महाराणा 
हमीरने इ. स. १३१३-मध्ये ते प न्हा कजकून घेतले. हमीर राणा चवद्यासपंन्न, ब चद्धमान आचण क शल संगीतज्ञ 
होते. 

शृगंारहार गं्रथात हमीरानंी अज यन, याचष्टक, रावण, द गाशक्ती, अचनल, कोहल, कम्बल, जैत्रकसह, 
रुद्रट, भोज, चवक्रम, जगदेव, केचशदेव, कसहण, गणपती, जयकसहं यािंा उल्लखे केला आहे. ब्रह्ममतािा 
गान्धवामतृसागर यामधील चववरणािाही आधार घेतला आहे. अमरुशतक, उत्तर-रामिचरत, नागानंद, 
शाक ं तल इत्यादींसबंंधी ििा यात आली आहे. जाचतरागािंी उत्पत्ती सामवदेकालीि झाली, असे हमीर 
माचनतात. प्रािीन राग, याचष्टकािे वीस राग (भाषाराग), जनकरागािंी माचहती, नक ल, चकन्नरी, 
आलाचपनी वगैरे वीणासंंबधंी माचहती हीही या गं्रथात आहे. 
 
१९. रसतत्त्वसमुच्चय 
 

हा गं्रथ अलकराज यािंा. महाराणा हमीरिे हे प त्र. रसतत्त्व या गं्रथात पाि अध्याय आहेत. यातंील 
पचहले िार संगीतचवषयक व राचहलेलया अध्यायातं साचहत्यचवषयक ििा आहे. 
 
२०. संगीतसमयसार 
 

हा गं्रथ पाश्वयदेवािा. काल इ. स. १३००. पाश्वयदेव जैनसपं्रदायी. गं्रथातील चवषय वदेमूलक संगीत 
व देशी गीतचवविेन. कसहभपूालानंी आपलया रत्नाकर टीकेत पाश्वयदेवािंा आधार घेतला आहे. गायन 
म्हणजे मागयसंगीत असे पाश्वयदेवािंें मत. श्र ती सहासष्ट आहेत, असे गं्रथकार म्हणतात. (हे म्हणणे अयोलय 
नाही. कारण एका सप्तकात बावीस श्र ती माचनलयास मन्द्र-मध्य-तार चमळून तीन सप्तकातं २२ × ३ = ६६ 
श्र ती होतात.) 
 
२१. अणभनयभूषि 
 

हा गं्रथ शृगंारशखेरािंा. काल इ. स. १३३०. भरतपद्धतीहून चनराळी अचभनयपद्धत या गं्रथात चदली 
आहे. श क्रािायय, स्कंद, बृहस्पती, द वास, अज यन, भरताणयव, नंचदकेश्वर, याज्ञवलक्य यातंील उद्धरणे. 
नक्षते्र, राशी इत्यादींनी ज्योचतषशास्त्राशी गं्रथकाराने संगीतािा संबधं जोडला आहे. शृगंारशखेर हे वारंगळिे 
तेलंगी ब्राह्मण. 
 
२२. संगीतसार 
 

या गं्रथािा कता चवद्यारण्य. काल इ. स. १३३६. या कालातील इचतहास पाहणे आवश्यक आहे. 
म्हणजे त्यायोगे चवद्यारण्य कोण, यािा बोध होईल. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस म सलमान लोक दचक्षण 
प्रदेशात उतरू लागले. त्यानंी राज्ये नष्ट केली. कहदंूिी कत्तल केली व त्याचं्या मचंदरािा चवध्वसं केला. 
याम ळे लोक हवालचदल झाले व त्यानंी एकज टीने बिावािा िंग बाचंधला. या एकात्म राष्ट्रीय तेजातून 
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चवजयनगरच्या राज्यािी स्थापना झाली. देश व धमय यांबद्दलच्या अतीव पे्रमाने जे प ढारी भारावले गेले, 
त्यातं हचरहर व ब क्क हे दोघे बंधू होते. या दोन बधंूंिे ग रू चवद्यारण्य (माधवािायय) होत. त्याचं्याि पे्ररणेने 
प्रथम अनाग ंदीस व नंतर चवजयनगर येथे हचरहर व ब क्क यांनी स्वतंत्र राज्यािी स्थापना केली. 
 

चवद्यारण्य िार चवद्वान होते. अनेक शास्त्रािें ते जाणकार व प्रकाडंपंचडत होते. तत्कालीन राग व 
त्यािें पधंरा मेळातं वगीकरण. चहज्जाजी मेल चहजाज-रागदशयक असून चवद्यारण्यानंी इराणी संगीतािाही 
अभ्यास केला होता, हे चदसून येते. मेल हा शब्दप्रयोग प्रथम चवद्यारण्यािंाि होय. चवद्यारण्यािा गं्रथ 
‘संगीतसार’ उपलब्ध नाही. परंत  पं. रघ नाथानंी या गं्रथािा आधार घेतला आहे. 
 
२३. णवश्वप्रदीप 
 

भ वनानंद ऊिय  कचवकण्ठाभरण यािंा हा गं्रथ. काल इ. स. १३५०. हे चमचथल-बंगालिे भ वनानंद 
होत. या गं्रथात नाद, राग, ताल, प्रकीणय इ. वणयन २६०० श्लोकातं आहे. 
 
२४. संगीतमुक्तावली 
 

गं्रथकता देवने्द्रभट्ट. रुद्रािायांिे चशष्ट्य. म क्तावलीत पं. शार्ङ्देवाचं्या कायािा आधार आहे; 
नृत्यािा चविार आहे. महाराष्ट्र, आन्र्ध, कनाटक या पद्धतींिी ििा. काल इ. स. १३५०. 
 
२५. शंभुराजीय 
 

कते शभं राजे. काल इ. स. १३७५. 
 
२६. संगीतणशरोमणि 
 

कते मदनपाल, तेलंगीय राजक मार. ‘आनंदसंजीवनी’ व क ं भकणयकृत ‘नृत्य-रत्नकोश’ यावंर 
टीका. तालाध्यायात १३० ताल व प्रस्तार; राग-प्रबंधािंी ििा. गं्रथ अपूणय आहे. 
 
२७. संगीतदीणपका व संगीतचन्द्न्रका 
 

गं्रथकार भट्टमाधव. काल इ. स. १४००. वाराणसीिे चनवासी. 
 
२८. संगीतचन्र 
 

हा गं्रथ चवप्रदास यािंा. गं्रथािा नृत्यभागि उपलब्ध आहे. काल इ. स. १४००. 
 
२९. संगीतणचन्तामिी 
 

रेड डी-वशंीय गं्रथकार. वाद्य, नृत्य यािंी ििा. सहा हजार श्लोक. काल इ. स. १४००. 
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३०. भरतमती 
 

गं्रथकार कसगवािायय. नाट्यशास्त्रििा. 
 
३१. रसािववसुधाकर, संगीतसुधाकर व संगीतसमयसार या गं्रर्थाचें कते कसहभूपाल 
 

संगीतरत्नाकर या गं्रथावरील कसहभपूाल हे प्रथम टीकाकार. कसहभपूालमते भरतािे 
नाट्यशास्त्रकायय अप रे आहे. ते पं. शार्ङ्य देवानंी संगीतरत्नाकरद्वारे पूणय केले. कसहभपूालािंी 
संगीतरत्नाकरावरील टीका महत्त्वािी व स बोध आहे दचत्तलाचं्या कायािीही कसहभपूालानंी छाननी केली 
आहे. काल इ. स. १४००. 
 
३२. संगीतणशरोमिी 
 

या गं्रथािे कते इब्राचहम शकी. काल इ. स. १४२९. जौनपूर हे काशीच्या उत्तरेस ५० मलैावंर आहे. 
गोमतीच्या तीरावर वसलेले हे म सलमानी शहर आहे. चिरोज त घल काने हे वसचवले. चिरोज त घल कािा 
आचश्रत ख्वाजा जहान इ. स. १३९४ साली जौनपूरिा स भेदार झाला. या स भेदारािा चकताब ‘मचलक-उस-
शकी.’ तैमूरलंगाच्या स्वारीनंतर हा स भेदार स्वतंत्र झाला. हाि शकी घराण्यािा संस्थापक होय. या 
घराण्यातील इब्राहीम शकी इ. स. १४०२-मध्ये जौनपूरिा स लतान झाला. उत्तम राज्यव्यवस्था करून, 
आचण पचंडतानंा संरक्षण देऊन कलाकौशलयाकंडेही त्याने जातीने लक्ष प रचवले. चशहाउचद्दन मचलक-उल-
उलेमा हा प्रख्यात पंचडत इब्राचहम शकीच्या पदरी होता. या पंचडतािी अब ल िज्लने िार स्त ती केली आहे. 
इब्राचहम शकीिा अंतकाल इ. स. १४३६. 
 

संगीतचशरोमणी या गं्रथात संगीतसागर, रागाणयव, संगीतदीचपका, संगीतिूडामणी, 
वाचदमत्तगजाकं श, संगीतरत्नाकर, संगीतदपयण, तालाणयव, संगीतरत्नावली, संगीतम द्रा, 
संगीतोपचनषत्सार, म क्तावली, संगीतसारकचलका सगंीत-चवनोद, आनन्द-संजीवनी, नृत्यरत्नावली 
इत्यादी गं्रथातंील सार आहे. या गं्रथािे प्रथम व ित थय भागि उपलब्ध आहेत. 
 
३३. संगीतराज, रणसकणप्रय व संगीतमीमासंा 
 

हे तीन गं्रथ महाराणा क ं भ यािें. हे मेवाडिे क ं भराणा. काल इ. स. १४४०. 
 
३४. संगीतमुक्तावली 
 

या गं्रथािे कते पं. देवणभट्ट. काल इ. स. १४५०. 
 
३५. संगीतरत्नाकर-टीका 
 

या टीकागं्रथािे कते पं. ित र कचल्लनाथ होत. यािंा काल इ. स. १४४६–१४६५ असा देण्यात येतो. 
थोडा इचतहास पाहता चदसते की, कृष्ट्णदेवराय इ. स. १५०९-मध्ये चवजयनगरच्या गादीवर आले. हचरहर व 
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ब क्कराय याचं्या नंतर द सरे देवराय गादीवर आले. (१४१९–१४४४). ित र कचल्लनाथ उत्तम संगीतज्ञ होते. 
ते द सऱ्या देवरायाचं्या पदरी असावते. कृष्ट्णदेवरायािंा काल इ. स. १५०९. हे स्वतः स ससं्कृत चवद्वान. 
‘मदालसािचरत्र’, ‘जाबं वतीकलयाणम्’, ‘सकलकथासारसंग्रह’ हे गं्रथ कृष्ट्णदेवरायािें होत. पं. 
कचल्लनाथाचं्या टीकाकायाम ळे पं. शार्ङ्य देवािंा संगीतरत्नाकर समजण्यास सोपा झाला आहे. संगीतावरील 
टीकागं्रथाचशवाय पं. कचल्लनाथािंा आणखी गं्रथ असावा, असा तकय  आहे. पण असा गं्रथ अद्याचप उपलब्ध 
झालेला नाही. 
 
३६. संगीतसार 
 

कते हचरनायक. काल इ. स. १५००; ककवा त्यापूवी. 
 
३७. आनन्दसंजीवनी 
 

कते मदनपालदेव. काल इ. स. १५२८. 
 
३८. राग-माला 
 

या गं्रथािे रचियते के्षमकणय होत. काल इ. स. १५७०. 
 
३९. स्वरमेलकलाणनणध 
 

हा गं्रथ पं. रामामात्यािंा. हे चवजयनगरिे रचहवासी. काल इ. स. १५३०. कृष्ट्णदेवरायानंंतर त्यािें 
ि लतभाऊ अच्य तराय गादीवर आले. (इ. स. १५३०–१५४२). हेही कलािें भोक्ते होते. परंत  द बयल व 
द ग यणी असलयाम ळे त्यािंा प्रधान (अमात्य) चतम्मराज राज्य बळकावनू बसला. याि वळेेस दचक्षणेत 
वैष्ट्णवपंथािा िार प्रिार झाला. प्रख्यात प रंदरदास हे अच्य तरायाचं्या आश्रयाला होते. अमात्याच्या प त्रावर 
म्हणजे पं. रामामात्यावंर अच्य तरायािंी चवशषे मजी होती. रामामात्याचं्या स्वरमेलकलाचनधीत पाि प्रकरणे 
आहेत. ती अशी – 
 
१. उपोद्घात, २. स्वर, ३. वीणा, ४. मेल, ५. राग. 
 
रामामात्याचें शुद्ध स्वर – 
 

क्रमशः – षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम, धैवत, चनषाद; हे सात श द्ध. 
 
णवकृत स्वरही सात 
 

१. च्य तषड्जचनषाद, २. च्य तमध्यमगान्धार, ३. च्य तपंिममध्यम, ४. साधारणगान्धार, ५. 
कैचशकचनषाद, ६. काकलीचनषाद, ७. अन्तरगान्धार. 
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स्वराचें नवे नामकरि 
 

सप्तकातील सात श द्ध स्वर व त्यातंील श्र त्यंतरे स्पष्ट आहेत. यातंील श द्ध गान्धार व मध्यम यातंील 
अंतर िार श्र तींिे होय. श द्ध षड्जापासून श द्ध ऋषभ तीन श्र ती; श द्ध ऋषभापासून श द्ध गान्धार दोन श्र ती; 
आचण श द्ध गान्धारापासून श द्ध मध्यम िार श्र ती. यातं साधारण व अन्तर या गान्धारािंा समावशे होतो. 
उदा. सा ३ रे २ ग ४ म = सा ३ रे २ ग १ साधारण ग १ अन्तर ग २ श . म. या रिनेत सा ते श . गान्धार या 
दोन स्वरातं पाि श्र तींिे अंतर आहे. या पाि श्र तींवरील श . गान्धारालाि पं. रामामात्यानंी पंिश्र चतक ऋषभ 
व त्याप ढील साधारणगान्धाराला षसश्र चतक ऋषभ म्हटले आहे. त्यािप्रमाणे प ३ ध २ नी ४ सा = प ३ ध २ 
नी १ कैचशक नी यातंील प ३ ध २ नी यातंील श . प ३ ध २ नी यातंील प ५ नी यालाि पंिश्र चतक धैवत व 
कैचशकचनषादाला षसश्र चतक धैवत म्हटले आहे. ही नवी नामप्रथा पं. रामामात्यािंी आहे. प्रिचलत 
दाचक्षणात्य पद्धतीत ही प्रथा दृष्टीस पडते, हे चवशषे आहे. [यासंबधंीिे पं. रामामात्यािें भाष्ट्य पचरचशष्टात 
पहाव े: क्र. ३३] पं. रामामात्य म्हणतात, या स्वरािंा रागमेलन व राग यातं उपयोग केला जातो. असे हे 
िौदा स्वर पयायाने चतन्ही स्थानातं वापरले जातात. तरी प्रत्येक मेलात सातापेंक्षा अचधक स्वर नसतात. 
 

पंिश्र चतक, षसश्र चतक ही नामाचभधाने पं. रामामात्यािंी होत. यात िकू काही नाही. आचण याि 
चरतीने श्र त्यतंरे चमळवीत गेलयास प ढील स्वर अष्ट, दश, द्वादश वगैरेही होऊ शकतील; परंत  याला शास्त्राथय 
राहू शकत नाही. हीि बाब रामामात्याचं्या च्य तषड्जचनषाद, च्य तमध्यमगान्धार, च्य तपंिममध्यम 
इत्यादींबद्दल आहे. 
 
पं. रामामात्याचें सात शुद्ध व सात णवकृत 
 

केवळ लक्षणाच्या दृष्टीने चविार केला, तर चवकृत स्वर बरोबर बारा होतील. परंत  ज्याचं्या जागा 
श द्ध स्वराचं्याहून ध्वनीने चभन्न होतात, तेि खरे चवकृत. या दृष्टीने चवकृत स्वर साति होतात. 
 

[वरीलसबंंधी भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३४.] 
 

पं. शार्ङ्य देवानंी सात श द्ध व बारा चवकृत दशयवनू शवेटी सात + पाि, = १२ स्वर माचनले. पं. 
रामामात्य सात + सात = १४ माचनतात. 
 
रागमेल-र्थाटप्रकरि 
 

पं. रामामात्यानंी वीस जनक मेल (थाट) माचनले आहेत : १. म खारी (या मेलात सातही स्वर श द्ध. 
पं. शार्ङ्य देवािंा श द्धस्वरमेल व म खारी एकि), २. मालवगौळ, ३. श्री, ४. सारंगनाट, ५. कहदोल, ६. श द्ध 
रामचक्रया, ७. नादरामचक्रया, ८. श द्धवराळी, ९. रीचतगोळ, १०. वसंतभरैवी, ११. केदारगौळ, १२. हेज ज्जी, 
१३. सामवराळी, १४. देशाक्षी, १५. कन्नडगौळ, १६. रेवग प्ती, १७. सामतं, १८. काबंोजी, १९. आहरी, २०. 
श द्ध नाट. 
 

(१) मुखारी – सातही स्वर श द्ध. 
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(२) मालवगौळ – सा रे म प ध हे श द्ध, व च्य तमध्यम-गान्धार, च्य तषड्ज-चनषाद हे स्वर. या 
थाटातून (जनक-थाटातून) उत्पन्न होणारे राग : 
 

१. मालवगौळ, २. लचलता, ३. बह ली, ४. सौराष्ट्र, ५. ग जयरी, ६. मेिबौळी, ७. िलमंजरी, ८. 
ग ंडचक्रया, ९. कसध रामक्री, १०. छायागौळ, ११. क रंजी, १२. कन्नडबंगाल, १३. मंगलकौचशक, १४. 
मलहचर. 
 

(३) श्रीराग – या मेलात श द्धषड्ज, पंिश्र चतक ऋषभ, साधारणगान्धार, श द्ध मध्यम, पंिम, 
पंिश्र चतक धैवत, कैचशकचनषाद. या थाटातून उत्पन्न होणारे राग – 
 

१. श्री, २. भरैवी, ३. गौळी (गौडी), ४. धन्यासी (धनाश्री), ५. श द्धभरैवी, ६. वलेावली, ७. 
मालवश्री, ८. शकंराभरण, ९. आन्दोली (आन्धाली), १०. देवगान्धारी, ११. मध्यमादी. 
 

(४) सारंगनाट – या थाटात श द्ध षड्ज, पंिश्र चतक ऋषभ, च्य तमध्यम-गान्धार, श द्धमध्यम, 
पंिम, पंिश्र चतक धैवत, च्य तषड्जचनषाद. या थाटातून उत्पन्न होणारे राग – 
 

१. सारंगनाट, २. सावरेी, ३. सारंगभरैवी, ४. नटनारायणी, ५. श द्धवसतं, ६. पूवयगौळ, ७. 
क ं तलवराळी, ८. चभन्नषड्ज, ९. नारायणी. 
 

(५) कहदोल – या थाटात जे श्रीरागमेलािे लक्षण, तेि. कहदोलमेलात श द्धधैवत, तर 
श्रीरागमेलात पंिश्र चतक धैवत आहे. या थाटातून उत्पन्न होणारे राग – 
 

१. कहदोल, २. मागयकहदोल, ३. भपूाल व इतर. 
 

(६) शुद्धरामणक्रया – यात सा रे प ध श द्ध, व च्य तपंिम, मध्यम, च्य तमध्यमगान्धार, 
च्य तषड्जचनषाद. यातून उत्पन्न होणारे राग – 
 

१. श द्धरामचक्रया, २. बौळी, ३. आद्रयदेशी, ४. दीपक इत्यादी. 
 

(७) देशाक्षी – यात षड्ज, मध्यम, पंिम श द्ध; षसश्र चतक ऋषभ, पंिश्र चतक धैवत, 
च्य तषड्जचनषाद व च्य तमध्यमगान्धार. उत्पन्न होणारा राग देशाक्षी. 
 

(८) कन्नडगौळ – देशाक्षी व कन्नडगौळ यातंील िरक : कन्नडगौळात कैचशक चनषाद व देशाक्षीत 
च्य तषड्जचनषाद लागतो. यातून चनघणारे राग – 
 

१. कन्नडगौळ, २. घण्टारव, ३. श द्धबंगाल, ४. छायानट, ५. त रुष्ट्कतोडी, ६. नागध्वनी, ७. 
देवचक्रया. 
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(९) शुद्ध नाट – यात षड्ज, मध्यम, पंिम श द्ध; षसश्र चतक ऋषभ, च्य तमध्यमगान्धार, 
च्य तषड्जचनषाद. यातून राग श द्धनाट. 
 

(१०) आहरी – यात षड्ज, मध्यम, पंिम, धैवत, श द्ध; पंिश्र चतक ऋषभ, साधारणगान्धार, 
च्य तषड्जचनषाद. यातून उत्पन्न होणारा राग – 
 

आहरी. 
 

(११) नादरामणक्रया – यात षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंिम, धैवत श द्ध; साधारणगान्धार, 
च्य तषड्जचनषाद. यातून उत्पन्न होणारा राग – 
 

नादरामचक्रया. 
 

(१२) शुद्धवराळी – यात षड्ज, ऋषभ, गान्धार, पंिम, धैवत श द्ध; च्य त-मध्यमपंिम, 
च्य तषड्जचनषाद. यातून उत्पन्न होणारे राग – 
 

श द्धवराळी व काही देशी राग. 
 

(१३) रीणतगौळ – यात षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम श द्ध; पंिश्र चतक धैवत व 
कैचशकचनषाद. यातून उत्पन्न होणारा राग – 
 

रीचतगौळ. 
 

(१४) वसतंभैरवी – यात षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंिम, धैवत श द्ध; च्य तमध्यमगान्धार, 
कैचशकचनषाद. यातून उत्पन्न होणारे राग – 
 

वसंतभरैवी, सोम. 
 

(१५) केदारगौळ – यात षड्ज, मध्यम, पंिम श द्ध; पंिश्र चतक ऋषभ, पंिश्र चतक धैवत, 
च्य तमध्यमगान्धार, च्य तषड्जचनषाद. यातून राग – 
 

केदारगौळ, नारायणीगौळ. 
 

वरील पधंरा मेलातं काकलयतंरस्वरािंा अतंभाव नाही. हे दोन स्वर ज्यात आहेत असे मेल – 
 

(१६) हेजुज्जी – यात षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंिम, धैवत श द्ध; अंतर व काकली. यातून उत्पन्न 
होणारा राग – 
 

हेज ज्जी. 
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याचवषयी रामामात्य म्हणतात – ‘मागयसंगीतज्ञ शार्ङ्य देवािंा हेज ज्जी मेल हाि आहे’. 
 

पण याला शार्ङ्य देवाचं्या संगीतरत्नाकरात आधार नाही. 
 

(१७) सामवराळी – यात षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम, धैवत श द्ध; व काकलीचनषाद. 
 

यातून सामवराळी राग उत्पन्न होतो. 
 

(१८) रेवगुप्ती – यात षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंिम, धैवत, चनषाद श द्ध; व अन्तरगान्धार. 
 

यातून राग रेवग प्ती व संगीतरत्नाकरातील काही राग उत्पन्न होतात. (संगीतरत्नाकरात रेवग प्ती 
राग षड्जग्रामािा आहे. त्यात ऋषभ ग्रह-अंश असून मध्यम न्यास आहे. प्रसन्नाद्यन्त अलंकार; दैवत 
पावयतीपती; रस वीर, रौद्र, व अद भ त.) 
 

(१९) सामन्त – यात षड्ज, मध्यम, पंिम श द्ध; ऋषभ, धैवत षसश्र चतक; अन्तरकाकलींिा 
समावशे. यातून राग – 
 

सामवराळी वगैरे. 
 

(२०) काबंोजी – यात षड्ज, मध्यम, पंिम श द्ध; अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद यानंी य क्त. 
 

यातून राग काबंोजी. 
 

वरील वीस मेलातूंन उत्पन्न होणाऱ्या रागािें उत्तम, मध्यम व अधम असे तीन वगय केलेले आहेत. 
उत्तम वगातील वीस राग हे संकीणय नसून गीतप्रबधं, आचण आलाप यानंी य क्त आहेत. 
 
उिमराग 
 

१ म खारी, २ श द्धनाट, ३ मालव, ४ श द्धवराळी, ५ ग जयरी, ६ लचलत, ७ श द्ध रामचक्रया, ८ श द्ध 
वसंत, ९ भरैवी, १० कहदोल, ११ श्रीराग, १२ कन्नडगोळ, १३ सामंत, १४ देशाक्षी, १५ धन्यासी, १६ बौळी, 
१७ आहरी, १८ मल्लारी, १९ मालश्री, २० सारंगनाट. 
 
मध्यमराग 
 

१ केदारगौळ, २ काबंोजी, ३ बंगाल (कन्नडबंगाल), ४ वलेावली, ५ मध्यमादी, ६ नारायणी, ७ 
रीचतगौळ, ८ नादरामचक्रया, ९ पाडी (पहाडी), १० भपूाली, ११ रेवग प्ती, १२ ग ंडचक्रया, १३ हेज ज्जी, १४ 
वसंतभरैव, १५ सामवराळी. 
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अधमराग 
 

१ सौराष्ट्र, मेिबौळी, ३ छायागौळ, ४ क रंजी, ५ कसध रामचक्रया, ६ गौडी, ७ देशी, ८ मंगलकौचशक, 
९ पूवयगौड, १० सोम, ११ आन्धाली, १२ िलमंजरी, १३ शकंराभरण, १४ देवगान्धारी, १५ दीपक, १६ 
नटनारायणी १७ श द्धभरैवी, २८ चभन्नषड्ज, १९ क न्तलवराळी, २० सारंगभरैवी, २१ श द्धबगंाल, २२ 
नागध्वनी, २३ घण्टारव, २४ मागयकहदोल, २५ छायानाटी, २६ देवचक्रया, २७ नारायणी, २८ गौळ, २९ तोडी, 
३० वराळी, ३१ त रुष्ट्क तोडी, ३२ सावरेी, ३३ आद्रयदेशी. 
 

पं. रामामात्याचं्या स्वरमेलकलाचनधी गं्रथातील साराशं वरीलप्रमाणे आहे. 
 

श द्ध व चवकृत स्वर व नवी स्वरनामे यािंा तक्ता प ढे चदला आहे. त्यावरून इतरांिे व प.ं 
रामामात्यािें स्वर व श्र ती यािंा बोध होईल. 
 

पं. रामामात्य – श्रुणत-स्वर-स्वरनामे याचंा नकाशा क्र. ९ 
 
श्र चत क्र. श्र चतनाव े श द्ध स्वर चवकृतस्वरनामे 
मेरू   ० क्षोचभणी श . चनषाद पंिश्र चतक धैवत 
  १ तीव्रा  कैचशकचनषाद = षसश्र चतक धैवत 
  २ क म द्वती  काकलीचनषाद 
  ३ मंदा  च्य तषड्जचनषाद 
  ४ छंदोवती श . षड्ज  
  ५ दयावती   
  ६ रंजनी   
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ  
  ८ रौद्री   
  ९ क्रोधा श . गान्धार पंिश्र चतक ऋषभ 
१० वचिका  साधारणगान्धार = षसश्र चतकऋषभ 
११ प्रसाचरणी  अन्तरगान्धार 
१२ प्रीती  च्य तमध्यमगान्धार 
१३ माजयनी श . मध्यम  
१४ चक्षती   
१५ रक्ता   
१६ संदीपनी  च्य तपंिममध्यम 
१७ आलाचपनी श . पंिम  
१८ मदंती   
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१९ रोचहणी   
२० रम्या श . धैवत  
२१ उग्रा   
२२ क्षोचभणी श . चनषाद पंिश्र चतक धैवत 

 
४०. संगीत-रत्नाकर 
 

हा गं्रथ पं. भान रक यािंा. काल इ. स. १६००-िा उत्तराधय. 
 
४१ रागणवबोध 
 

या गं्रथािे कते सोमनाथ. काल इ. स. १६०९. 
 
४२. सरागचन्रोदय, राग-मंजरी, राग-माला, नृत्यणनिवय 
 

वरील िार गं्रथ पं. प ंडरीक चवट ठल यािें आहेत. प ंडरीक चवट ठल सात्तनूर, रामनड चजलहा, 
मद्रास, येथील ब्राह्मण होत. संगीत व ससं्कृत भाषा यातं प्रवीण. चनवाहासाठी हे खानदेशात आले, त्या वळेी 
खानदेशावर िरूकी घराण्यािा अंमल होता. िरूकी राजे शूर, उदार, ग णग्राहक व चवद्वानासं आश्रय 
देणारे. प ंडरीक चवट ठलासं तेथे राजाश्रय चमळाला, तो त्याचं्या चवद्यासंपन्नतेम ळे. संगीतचवद्याशास्त्र व 
संगीतािा प्रिार यासंंबधंीिी आबाळ जाणून त्यानंी ती राजाच्या कानी घातली. यािा पचरणाम घडून 
राजाच्या चवनंतीवरून प ंडरीक चवट ठलानंी सद्रागिन्द्रोदय हा पचहला गं्रथ चलचहला. यात िरूकी घराण्यािे 
अहमदखान, ताजखान, ब ऱ्हाणखान यािंी स्त ती आहे. राजधानी ब ऱ्हाणपूर. परंत  प ंडरीक चवट ठल या 
शहरास ‘आनन्दवल्ली’ म्हणत असत, कारण ‘िरूक’ यािा िारसीत ‘आनन्द, समाधान’ असा अथय आहे. 
 

इ. स. १६०१ साली अकबर बादशहाने खानदेश कजकून आपलया राज्यास जोडला. जयपूरिा 
भवानकसग अकबराच्या मजीतला. भवानकसगिे प त्र माधवकसग व मानकसग. मानकसग व प ंडरीक चवट ठल 
यािंी मतै्री घचनष्ठ. मानकसगाच्या आग्रहावरून प ंडरीक चवट ठलानंी द सरा गं्रथ चलचहला, तो ‘राग-मंजरी’ 
होय. प ढे अकबर बादशहािी ओळख झाली. राग-मंजरीत बादशहा अकबर व भवानकसग, माधवकसग, 
मानकसग याचं्या स्त तीिे श्लोक आहेत. अकबराच्या सागंण्यावरून प ंडरीक चवट ठलानंी आणखी दोन गं्रथ 
चलचहले, ते ‘राग-माला’ व ‘नृत्यचनणयय’ होत. 
 
सरागचन्रोदयातील सार 
 

स्वर सात : अन क्रमे षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम, धैवत व चनषाद. ते मयूर, िातक, अज, 
क्रौंि, कोचकळ, दद यर, गज याचं्या आवाजाप्रमाणे क्रमाने. 
 

स्वर आपलया अन्त्यश्र तीवर पूणय होतो. 
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उपान्त्य श्र तीवर येणारा षड्ज लघ षड्ज मानावा. 
 

स्वरािें ित र्मवध प्रकार – वादी, संवादी, अन वादी, चववादी. काही स्वर बह लत्व पावतात. 
एकश्र त्यतंर स्वर चववादी होत. क्रमवार आरोही-अवरोही स्वरानंा मूच्छयना म्हणाव.े त्याप ढे मूच्छयना व त्यािंी 
नाव.े षाडव-औड व, श द्ध ताना. रागातं त्यािंा उपयोग. ग्रह, अंश, न्यास, आरोह-अवरोह, संिारी, 
अलंकार याचंवषयी माचहती. त्यानंतर स्थायी गतालंकार, आरोह-अवरोह अलंकार, वीणाप्रकरणमेल, 
जनकजन्यरागप्रकरण. 
 
(१) मालवगौळ मेलातून 
 

१ म खारी, २ मालव, ३ गौडी (कृती), ४ ग जयरी, ५ टक्क, ६ पाडी (पहाडी), ७ क रंजी, ८ बह ली, ९ 
पूवी, १० रामक्री, ११ द्राचवडगौड, १२ गौडी, १३ बंगाल, १४ असावरी, १५ पंिम, १६ रेवग प्ती, १७ 
प्रथममंजरी, १८ कनाट बंगाल, १९ श द्धगौड, २० श द्धलचलत, २१ देवगान्धार, २२ मारचवका हे राग. 
 
(२) श्रीराग मेलातून 
 

१ श्री, २ मालावश्री, ३ धन्नासी, ४ भरैवी, ५ सैंधवी. 
 
(३) शुद्धनाट मेलातून श द्धनाट. 
 
(४) देशाक्षी मेलातून देशाक्षी. 
 
(५) कनाट गौड मेलातून 
 

१ कनाट, २ त रुष्ट्क तोडी, ३ श द्ध बंगाल, ४ छायानट, ५ सामंत. 
 
(६) केदार मेलातून 
 

१ केदार, २ नारायणगौड, ३ वलेावली, ४ शकंराभरण, ५ नट्टनारायण, ६ मध्यमादी, ७ मल्लार, ८ 
गौड, ९ सालंगनाट, १० भपूाली, ११ सावरेी, १२ काबंोजी. 
 
(७) णहजेज्ज मेलातून 
 

१ भरैव, २ चहजेज्ज. 
 

[याचवषयीिे प ंडरीक चवटठल यािें भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३५] 
 
(८) हमीरनाद मेलातून हमीर. 
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(९) कामोद मेलातून कामोद. 
 
(१०) आभीरी मेलातून आभीरी. 
 
(११) शुद्ध वराटी मेलातून १ श द्धवराटी, २ सामवराटी. 
 
(१२) शुद्ध रामक्री मेलातून १ श द्धरामक्री, २ त्रावणी, ३ देशी, ४ लचलत. 
 
(१३) देवक्री मेलातून देवकी. 
 
(१४) सारंग मेलातून सारंग. 
 
(१५) कल्याि मेलातून कलयाण. 
 
(१६) कहदोल मेलातून १ कहदोल, २ वसंत. 
 
(१७) नादरामक्री मेलातून नादरामक्री. 
 

हे प ंडरीक चवट ठलािें सतरा मेल होत. 
यानंतर गमकालस्प्तप्रकरण गमकभेद, स्थायभेद, इत्यादी. 

 
४३. संगीतदपवि 
 

हा गं्रथ लक्ष्मीधर चमश्र यािें प त्र पं. दामोदर चमश्र यािंा. गं्रथकारािंी माचहती चमळत नाही. काल इ. 
स. १५६०–१६४७-च्या दरम्यानिा. दामोदर चमश्र जहागंीर बादशहाच्या अमदानीत असाव,े असा तकय  
आहे. 
 

संगीतदपविाचा साराशं 
 

“ब्रह्मा व महेश्वर (महादेव) यानंा वदंन करून सगंीतािे व त्याच्या शास्त्रािे सार संके्षपाने सागंतो. 
भरतासारखे मोठे ज्ञानी पचंडत होऊन गेले. त्याचं्या मतािें मंथन करून सज्जनाचं्या आनंदासाठी प्रिचलत 
संगीतािा सारोद्धार मी करीत आहे.” असे गं्रथकार म्हणतात. 
 

गीत-वाद्य-नृत्य चमळून सम दायवािक संगीत होय. संगीत दोन प्रकारिे – १ मागय, २ देशी. 
 

क ल, जाती, वणय, द्वीपे, ऋषी, दैवते, छंद, चवचनयोग, स्वराचं्या श्र ती जाती, ग्राम, मूच्छयना, श द्ध व 
कूट ताना, संख्याप्रस्तार, नष्टोचदष्ट दशयचवणारे खंड-मेरू, स्वरसाधारण – यातंील जाचतसाधारण, 
अन्तरकाकली या स्वरािंा यथायोलय प्रयोग, — वणयलक्षणे, ते्रसष्ठ अलंकार, तेरा प्रकारिी जाचतलक्षणे, 
ग्रह, अंश इ. भेद. 
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[सं. रत्नाकरात जाती ओळखण्यािी तेरा लक्षणे चदली आहेत : १ ग्रह २ अंश, ३ न्यास, ४ 
अपन्यास, ५ संन्यास, ६ चवन्यास, ७ तार, ८ मंद्र ९ अलपत्व, १० बह लत्व, ११ अन्तरमागय, १२ षाडवत्व, १३ 
औड वत्व.] 
 

नादाम ळे वणोच्चार (अक्षरोच्चार), वणाम ळे पद (शब्द), पदाम ळे भाषा व भाषेम ळे सवय 
जगद व्यवहार. 
 

नादािे प्रकार दोन : १ आहत, २ अनाहत. ते देहातून उत्पन्न होतात, म्हणून कपडनाम. 
 

अनाहत नादािी उपासना म चनलोक प्रािीन आिायांच्या मागयदशयन ने करीत. अनाहत नाद 
म स्क्तदायक, पण रंजक नव्हे. श्र चतप्रकाराने आहतनाद रंजक, भवभजंक असतो. 
 

दामोदर पंचडतानंी आजंनेयािें मत चदले आहे, ते मासलेवाईक आहे. 
 

[याचवषयीिे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३६] 
 

नादरूपी सागरािी अथागं सीमा पार करण्यािी य क्ती स्वतः सरस्वती जवळही नाही; आचण या 
सागरात ब डण्यािी भीती नसावी. म्हणून स्वतःच्या वक्षःस्थलावर दोन त ंबे ती सदैव धारण कचरते. (अथात 
हे वणयन सरस्वतीवीणेिे आहे.) 
 

श्रुती – अन रणनाचवना आघाताने उत्पन्न होणारे ते नाद. सूक्ष्म नाद या श्र ती होत. अशा श्र ती एकूण 
बावीस. त्यािंी नाव;े त्यािंी स्वरातं वाटणी केली आहे. 
 

स्वरलक्षिे – श्र चतनादानंतर लगेि उत्पन्न होऊन प्रचतध्वचनरूप असे जे मध र, रंजक नाद चनमाण 
होतात, त्यानंा स्वर म्हणाव.े 
 

[याचवषयी भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३७] 
 

श द्ध स्वर; स्थाने तीन : मन्द्र, मध्य, तार. 
 

चवकृत स्वर : कारणे – स्वर च्य त व अच्य त होऊन त्यािंी संख्या बारा होते. िार श्र तींिा श द्ध 
षड्ज जेव्हा दोन श्र तींिा बनतो, तेव्हा तो चवकृत मानावा. षड्जसाधारणप्रसंगी जेव्हा चनषाद स्वर 
षड्जाच्या पचहलया श्र तीवर येतो, तेव्हा षड्ज स्वतःिी श द्धता सोडून च्य त होतो. जेव्हा चनषाद स्वर 
काकलीत्व पावतो, तेव्हा षड्ज स्वर स्वतःिी िौथी श्र ती सोडीत नसतो. अशा प्रसगंी षड्ज अच्य त मानावा. 
परंत  तो चवकृत होतो. चत्रश्र चतक श द्ध ऋषभ षड्जसाधारणप्रसंगी षड्जािी िौथी श्र ती घेतो, तेव्हा ऋषभ 
िार श्र तींिा बनून चवकृत होतो. यात ऋषभािा ध्वचनभेद नसतो, परंत  तो चवकृत मानावा. 
मध्यमसाधारणप्रसंगी गान्धार का श्र तीने िढून तीन श्र तींिा बनतो, तेव्हा तो चवकृत होतो. म्हणजे श द्ध 
मध्यमाच्या िार श्र तींपैकी एक श्र ती घेतो. जेव्हा श द्ध गान्धार श . मध्यमाच्या िार श्र तींपैकी दोन श्र ती घेतो, 
तेव्हा त्याला अन्तरगान्धार ही संज्ञा प्राप्त होते. या प्रसगंी श द्ध गान्धार दोन प्रकारे चवकृत मानावा. म्हणून 
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मध्यमही चवकृत मानावा. मध्यम दोन प्रसंगी चवकृत, आचण षड्ज ज्याप्रमाणे च्य त-अच्य त, त्याप्रमाणे 
मध्यमही मानावा. 
 

[याचवषयीिे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३८] 
 

मध्यमग्रामात ित ःश्र चतक पिंम चत्रश्र चतक होतो व कैचशकप्रसंगी मध्यमािी एक श्र ती घेऊन पिंम 
प न्हा िार श्र तींिा होतो. मध्यमग्रामात चत्रश्र चतक धैवत िार श्र तींिा बनतो, तेव्हा चवकृत मानावा. कैचशक व 
काकली हेही चवकृत, पण अन क्रमे तीन व िार श्र तींिे. याप्रमाणे श द्ध सात व चवकृत बारा चमळून स्वरसंख्या 
एकोणीस होते. (पं. दामोदरािंी एकोणीस स्वरािंी कलपना म्हणजे संगीतरत्नाकरािी श द्ध नक्कल होय. 
यािा नकाशा पं. शार्ङ्य देवप्रकरणात चदलेला आहेि, तो पहावा.) 
 

[वरील मजक राचवषयी भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ३९] 
 

ग्राम – पंिम जेव्हा िार श्र तींिा होतो, तेव्हा षड्जग्राम; व पंिम तीन श्र तींिा, तेव्हा मध्यमग्राम 
जाणावा; अथवा चत्रश्र चतक धैवत ित ःश्र चतक होतो, तेव्हा मध्यमग्राम मानावा. 
 

[याचवषयीिे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ४१] 
 
गान्धारग्राम 
 

गान्धारग्राम स्वगयवासी, असे अनेक आध चनक गं्रथकारही चलहीत आले आहेत. प्रिचलत प्रथेत 
षड्जग्राम व मध्यमग्राम ही काय िीज आहे, यािा पत्ताि नाही. गान्धारग्राम म्हणजे काय, याबद्दल प.ं 
दामोदर यािें म्हणणे काय आहे आचण हा ग्राम भतूलावर का नाही, हे पाचहले म्हणजे यािाही ख लासा 
होईल. पं. दामोदराचं्या भाषेत ज्या वळेी गान्धार अथात श द्धगान्धार हा ऋषभ व मध्यम या स्वरािंी प्रत्येकी 
एकेक श्र ती घेतो, त्यािप्रमाणे श द्ध पंिमािी एक श्र ती धैवत घेतो व श द्धचनषाद स्वर अन क्रमे धैवतािी व 
षड्जािी एकेक श्र ती धारण कचरतो, तेव्हा त्यातून जे श्र चतस्वरसप्तक चनमाण होते, ते गान्धारग्रामािे, असे 
महषी नारदािें मत आहे. हा ग्राम स्वगयवासी, म्हणजे देवलोकी आहे. 
 

[याचवषयीिे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ४२] 
 

गान्धारग्रामात श द्धगान्धार हा ग्रामाचधपती, व षड्ज व मध्यम या ग्रामातं अन क्रमे षड्ज व मध्यम हे 
श द्ध स्वर ग्रामाचधपती होत. 
 

भरतशार्ङ्य देवाचदकािें षड्ज व मध्यम हे ग्राम, त्यािें श्र चत-स्वर व सप्तके येणेप्रमाणे आहेत. 
 

मेरू चन ४ ष ३ ऋ २ गा ं४ म ४ पं ३ ध २ चन = ष.ग्राम 
मेरू म ३ पं ४ धै २ चन ४ ष ३ ऋ २ गा ं४ म = म.ग्राम 

ककवा 
मेरू चन ४ ष ३ ऋ २ गा ं४ म ३ पं ४ धै २ चन = म.ग्राम 
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यातंील चद्वश्र चतक श द्धगान्धार हा गान्धारग्रामािा अचधपती म्हणजे आरंभक स्वर मानावयािा आहे. 
हा ग्राम केव्हा बनतो? – पं. दामोदराचं्या भाषेत जेव्हा गान्धार हा ऋषभ व मध्यम या दोन्ही स्वरािंी 
अन क्रमे एकेक श्र ती धारण कचरतो तेव्हा. त्यािें स्पष्टीकरण असे – ३ ऋषभ २ गान्धार ४ मध्यम असे आहे. 
३ ऋषभ उणे १ श्र ती + २ गान्धार + १ श्र ती मध्यमािी. यािी िलश्र ती २ ऋषभ + ४ गान्धार+ ३ मध्यम ही 
होय. प न्हा श द्ध पंिमािी एक श्र ती धैवत घेतो व श . चनषाद स्वर अन क्रमे धैवतािी व षड्जािी एकेक श्र ती 
घेतो. यािे स्पष्टीकरण – ४ पंिम ३ धैवत २ चनषाद ४ षड्ज. यातंील श द्ध पंिमािी एक श्र ती धैवत घेतो. 
म्हणजे ४ पंिम + ३ धैवत म्हणजेि ३ पंिम + ४ धैवत होय. प न्हा श द्ध चनषाद अन क्रमे धैवतािी व 
षड्जािी एकेक श्र ती घेतो. या प्रकरणात ३ पंिम + ४ धैवत + २ चनषाद + ४ षड्ज म्हणजेि – ३ पंिम+ 
३ धैवत + ४ चनषाद + ३ षड्ज. 
 

या सवय प्रकरणातून गान्धारग्रामािे श्र चतस्वर चमळतात, ते 
 

मेरू ४ गान्धार + ३ मध्यम + ३ पंिम + ३ धैवत + ४ चनषाद + ३ षड्ज + २ ऋषभ; ककवा सरळ 
सप्तकात 
 

मेरू चनषाद ३ षड्ज २ ऋषभ ४ गान्धार ३ मध्यम ३ पंिम ३ धैवत ४ चनषाद = २२ श्र ती. यातं 
 

चनषाद ते गान्धार ९ श्र ती = षड्ज-मध्यम-संवाद आहे. 
चनषाद ते मध्यम १२ श्र ती = संवाद नाही. 
षड्ज ते मध्यम ९ श्र ती = संवाद आहे. 
षड्ज ते पंिम १२ श्र ती = संवाद नाही. 
ऋषभ ते पंिम १० श्र ती = संवाद नाही. 
ऋषभ ते धैवत १३ श्र ती = संवाद आहे. 
गान्धार ते धैवत ९ श्र ती = संवाद आहे. 
गान्धार ते चनषाद १३ श्र ती = संवाद आहे. 

 
प्रािीन प्रथेतील षड्ज व मध्यम ग्राम आचण गान्धारग्राम या चतन्ही ग्रामािंी श्र चतस्वरसप्तके माडूंन 

पाहता 
 

मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ष.ग्राम. 
मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी म.ग्राम. 
मेरू नी ३ सा २ रे ४ ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी गा.ंग्राम. 

चकवा, ग्रामाचधपचतस्वर आरंभक मानून 
मेरू सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ष.ग्राम. 
मेरू म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म म.ग्राम. 
मेरू ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी ३ सा २ रे ४ ग गा.ंग्राम. 
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यातंील गान्धारग्रामातील षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, चनषाद यातं िरक आहे. चशवाय, या 
सप्तकात षड्जपिंम यातं बारा श्र ती, म्हणून संवाद नाही, पंिमषड्जातं दहा श्र ती, संवाद नाही. 
मध्यमचनषादातं दहा श्र ती संवाद नाही, वगैरे शास्त्रीय भानगडी षड्ज व मध्यम या ग्रामालंा पोषक 
नसलयाम ळे गान्धारग्रामाला प्रािीन आचण अवािीन संगीतात महत्त्व नसाव.े म्हणनू या ग्रामाला स्वगयवास 
पत्करावा लागला असावा. 
 

प ढे पं. दामोदर म्हणतात – अन ष्ट भ, गायत्री, चत्रष्ट प, बृहती, पंक्ती, उस्ष्ट्णक, जगती असे अन क्रमे 
सात श द्ध स्वरािें सात म ख्य छंद आहेत. 
 

मूच्छयना — प्रत्येक ग्रामाच्या अन क्रमे सात स्वराचं्या प्रत्येकी सात श द्ध मूच्छयना आहेत. 
 

षड्जग्रामाच्या उत्तरमंद्रा, रजनी, उत्तरायता, श द्धषड्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रान्ता, अचभरुद्गता. 
 

मध्यमग्रामाच्या सौवीरी, हचरणाश्वा, कलोपनता, श द्धमध्यमा, मागी, पौरवी, हृष्ट्यका. 
 

गान्धारग्रामाच्या नन्दा, चवशाला, स म खी, चवचित्रा, रोचहणी, स खा, आलापा. 
 

प्रत्येक ग्रामातील प्रत्येक मूच् व्नेचे चार प्रकार :– श द्धा, सकाकली, सान्तर, सकाकलयन्तर. 
 

मूच् व्ना व तान यातंील फरक – 
 

मूच्छयना म्हणजे क्रमाने सात स्वर. या सात स्वरातूंन चवचशष्ट स्वर वज्यय केलयास तान. मूच्छयना ही 
तान होऊ शकते, पण तान म्हणजे मूच्छयना नव्हे. 
 

तानाचें प्रकार – एकस्वरी तान = आर्मिक; दोनस्वरी तान = गाचथक; तीनस्वरी तान = साचमक; 
िारस्वरी तान = स्वरातंर. 
 

कूट तानािंी संख्या ३,२२,५८२ आहे. 
विव – स्थायी, आरोह, अवरोह, संिारी. 
ज्या स्वरावर सबंध राग अवलंबून असतो, तो स्थायी. 
मतंगमते रागािें प्रकार तीन : श द्ध, छायालग, संकीणय. 
श द्ध – शास्त्रोक्त चनयमान सार गाइला जातो, तो राग. 
छायालग – दोन रागाचं्या चमश्रणाने गाइला जातो, तो राग. 

 
संकीणय – श द्ध व छायालग याचं्या चमश्रणाने रंजक ठरणारा राग. (अथात रागात रंजकत्व 

महत्त्वािे होय.) 
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राग २० – १ श्री, २ नट्ट, ३ बंगाल, ४ चद्वतीय बंगाल, ५ भाष, ६ मध्यम षाडव, ७ रक्तहंस, ८ 
कोलहास, ९ प्रभव, १० भरैव, ११ ध्वनी, १२ मेघ, १३ सोम, १४ कामोद, १५ चद्वतीय कामोद, १६ कन्दपय, १७ 
आम्रपंि, १८ देशाख्य, १९ कैचशक क क्क भ, २० नटनारायण. 
 

रागाचंी उत्पणिस्र्थाने चशव आचण शक्ती यािंा संयोगाने राग चनमाण होतो. चशवाच्या पाि म खातूंन 
पािं राग व सहावा राग पावयतीच्या म खातून. महादेवाने नृत्य स रू करता सद्योवक्रम खातून श्रीराग, 
वामदेवम खातून वसंत, अधोरम खातून भरैव, तत्प रुषम खातून पंिम, ईशानम खातून मेघ; त्यािप्रमाणे 
पावयतीम खातून नट्टनारायण अशा सहा रागािंी उत्पत्ती. 
 

राग व राणगिी यातंील फरक कोणता हा, पावयतीिा चशवानंा प्रश्न व त्याला उत्तर. 
 

प्रश्न – महाराज राग म्हणजे काय? राचगण्या कोणत्या? त्याचं्या वळेा, ऋतू, स्वरूप व स्वर 
इत्यादी कृपया सागंाव.े 
 

उत्तर – चशवमत – श्री, वसंत, भरैव, पंिम, बृहन्नाट हे प रुषराग. या रागाचं्या भाया – राचगण्या – 
१ देशी, २ देवचगरी, ३ वराटी, ४ तोडी, ५ लचलता, ६ कहदोली, या वसतंरागाच्या भाया–राचगणी. 
 

२. श्री रागाच्या भाया – राचगण्या – १ मालश्री, २ चत्रवणी, ३ गौरी, ४ केदारी, ५ मध माधवी, ६ 
पहाडी. 
 

३. भैरव रागाच्या भाया – राचगण्या – १ भरैवी, २ ग जयरी, ३ रामक्री, ४ ग णक्री, ५ बंगाली, ६ 
सैंघवी (येथे ग णकी, रामक्री यातं ‘क्री’ याएैवजी दपयणकारानंी ‘चकरी’ शब्द वापरला आहे.) 
 

४. पंचम रागाच्या भाया – राचगण्या – १ चवभाषा, २ भपूाली, ३ कणाटी, ४ वडहंचसका, ५ मालवी, 
६ पटमंजरी. 
 

५. मेघ रागाच्या भाया – राचगण्या – १ मल्लारी, २ सौरटी, ३ सावरेी, ४ कौचशक, ५ गान्धारी, ६ 
हरशृगंारी. 
 

६. नट्टनारायि रागाच्या भाया – राचगण्या – १ कामोदी, २ कलयाणी, ३ आभीरी, ४ नाचटका, ५ 
सारंगी, ६ नट्टहंबीरा. 
 
रागाचं्या वेळा 
 

१. प्रातःकाल मध माधवी, देशाख्या, भपूाली, भरैवी, वलेावली, मल्लारी, वल्लारी, सोमग जयरी, 
धनाश्री, मालवश्री, मेघ, पंिम, देशकारी, भरैव, लचलता, वसंत. 
 

२. प्रथमप्रहर (चदवसािा) ग जयरी, कौचशक, सावरेी, पटमंजरी, रेवा, ग णकरी, भरैवी, रामचकरी, 
सौराटी. 
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३. चद्वतीयप्रहर (चदवसािा) वैराटी, तोडी, कामोदी, क डाई, गान्धारी, नागशब्दी, देशी, 
शकंाराभरण. 
 

४. तृतीयप्रहर (चदवसािा) श्री, मालव, गौरीचत्रवण, नट्टकलयाण, सारंग, नट्ट, सवयनाट, केदारी, 
कणाटी, अभीरी, बडहंस, पहाडी. 
 
ऋतू 
 

णशणशर श्रीराग व त्यािा पचरवार. 
वसतं वसंतराग व त्यािा पचरवार. 
ग्रीष्ट्म भरैवराग व त्यािा पचरवार. 
शरद पंिमराग व त्यािा पचरवार. 
वषा मेघराग व त्यािा पचरवार. 
हेमंत नट्टनारायण व त्यािा पचरवार. 

 
इच्छा व तब्येत लागलयास कोणताही राग सवय ऋतंूत स खप्रद असतो. 

 
रागस्वरूप व रागाचंी ध्याने 
 

भैरव या रागात धैवत स्वर अशं, ग्रह, न्यास होतो; रे, प स्वर वज्यय, मूच्छयना धैवतािी; धैवत चवकृत 
होय. हा राग ओडव आहे. 
 

(दामोदर पंचडतानंी मूच्छयना धैवतािी माचनली आहे; तोही चवकृत धैवत माचनला आहे. त्या अथी हा 
धैवत मध्यमग्राचमक मानावा लागेल. 
 

या चवकृत धैवतािी मूच्छयना 
मेरू ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३  प ४ ध. यात 
रे प वज्यय, त्याम ळे ओडव = ध २ नी ४ सा ५ ग ४ म ७ ध. 
या भरैवात व प्रिचलत भरैवात काहीही साम्य नाही.) 

 
या रागाचे ध्यान गंगा धारण करणारा, कपाळावर िंद्रकलाचतलक, तीन नेत्र, तनूवर सपय, 

हस्स्तिमय, हाती तेजस्वी चत्रशूल, गळ्यात नृम ंडमाला, वस्त्र श भ्र. 
 

भैरवी या राचगणीत मध्यम स्वर ग्रह, अंश, न्यास; मध्यमादी रागागंािी सप्तस्वरमूच्छयना मध्यमािी; 
संपूणय राचगणी असे काहींिे मत. द सरे मत रे ध वज्यय, म्हणनू औड व. 
 

भैरवीचे ध्यान पतीला हसतम खाने आकलगन देणारी; चजिे त्याने यथाय क्त ि ंबन घेतले आहे; नेत्र 
कमळासारखे; केशराने मदयन केलेले; स गंचधत शरीर; वणय स वणािा; अशी म चनसंमत भरैवी राचगणी. 
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याप्रमाणे इतर राग-राचगण्यािंी स्वरूपे, ध्याने, मूच्छयना, वजावज्यय स्वर हे चदले आहेत. चशवाय, 
ज्यातं श्र ती, स्वर, जाती, ग्राम चनयचमत नाहीत, देशो वदेशीिी छाया चदसून येते, ते देशी राग होत. 
 
४. अनूपसंगीतणवलास, अनपसंगीतरत्नाकर, अनूपसंगीताकुंश, मुरलीप्रकाश 
 

हे चतन्ही गं्रथ पं. भावभट्ट यािें. पं. भावभट्ट हे आभीर देशािे रचहवासी. धवलपूरिे. जातीने ब्राह्मण. 
चपत्यािे नाव जनादयन भट्ट. चबकानेरिे तत्कालीन महाराज अनूपकसग याचं्या पदरी प.ं भावभट्ट होते; आचण 
राजाजे्ञने पं. भावभट्टानंी वरील िार गं्रथ चलचहले. त्यांिे गं्रथ म्हणजे इतराचं्या गं्रथांिीि प्रचतमा होय. प.ं 
भावभट्टािें पचहले तीन गं्रथ म चद्रत आहेत. पं. भावभट्टािंा काल इ. स. १६४०–१६८०. 
 
४५. सगीतसार, संगीतभास्कर 
 

हे गं्रथ राजजगज्योचतमयल्ल यािें. काल स मारे इ. स. १६५०. 
 
४६. रागतरंणगिी, रागसववसंग्रह 
 

या गं्रथािें कते पं. लोिन. संगीतज्ञ लोिन चमचथला (सापं्रत उत्तरचबहार प्रातं) प्रातंातील 
म झप्िरपूरिे. यानंी प्रािीन-अवािीन गं्रथािंा उत्तम अभ्यास करून गं्रथ चलचहले. अमीर ख सरोिी नवी 
पद्धत म्हणजे भारताच्या अचभजात शास्त्रीय सगंीतात इराणी पद्धतीिी थोडीिार वणी; त्याम ळे नावीन्य, असे 
पं. लोिनािें मत. मोठी कीती चमळवनू हा पंचडत पंधराव्या शतकाच्या पूवाधात मरण पावला. 
 
४७. चतुदवन्द्ण्डप्रकाणशका 
 

या गं्रथािे कते गोकवद दीचक्षतािें स प त्र वेंकटेश ऊिय  वेंकटमखी. तंजावर येथील नायक-
घराण्यातील अखेरिे राजे चवजयराघव (इ. स. १६६०) यािें गोकवद दीचक्षत हे चदवाण होत. चवजयराघवानंी 
गादीवर आलयावर आपलया बालचमत्राला, वेंकटेशाला दरबारगवयी नेचमले. अपय्या दीचक्षतािें पौत्र 
नीलकण्ठ दीचक्षत यानंी नीलकण्ठचवजय नावािा गं्रथ इ. स. १६३८-मध्ये चलचहला. त्यािंा द सरा गं्रथ 
गंगावतरण. या गं्रथात नीलकण्ठ दीचक्षत म्हणतात, “मी वेंकटेश्वरािंा चशष्ट्य आहे.” ‘ित दयस्ण्डप्रकाचशका’ 
हा दाचक्षणात्य पद्धतीत श्रेष्ठ दज्यािा गं्रथ माचनला जातो, व म चद्रत रूपाने तो उपलब्ध आहे. पं. वेंकटमखी 
सतराव्या शतकाच्या अखेरीस तंजावर येथे कालवश झाले. 
 
४८. हृदयकौतुक, हृदयप्रकाश 
 

हे दोन गं्रथ पं. हृदयनारायण देव यािें होत. हृदयनारायण हे गढा देशािे राजे. त्याचं्या चपत्यािे 
नाव पे्रमशहा ऊिय  पे्रमनारायण. झ ंझारकसगाने स्वारी करून इ. स. १६३४-मध्ये पे्रमनारायणानंा ठार केले. 
शहाजहानच्या मदतीने हृदयनारायणानंी गादी परत चमळचवली; परंत  अलपकाळाति त्यानंा ती सोडावी 
लागली. जबलपूरजवळ मंडला येथे वास्तव्य करून हृदयनारायणानंी वरील दोन गं्रथ चलचहले. 
हृदयकौत क या गं्रथािा आदशय पं. लोिनकृत ‘तरंचगणी’ व ‘हृदयप्रकाशा’िा आदशय पं. अहोबलकृत 
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‘पाचरजात’ असावा, असे म्हणतात. या गं्रथकत्यांिा (हृदयनारायण देव) काल इ. स. १६३४–१६६७ हा 
होय. 
 
४९. संगीतपाणरजात 
 

हा गं्रथ पं. अहोबलािंा. काल इ. स. सतराव्या शतकािा प्रारंभ. पं. अहोबल द्रचवड ब्राह्मण. 
चपत्यािे नाव कृष्ट्णपंचडत. चपत्याकरवी ससं्कृत भाषेिा अभ्यास. पं. अहोबल धनवडिे. कीती व चनवाह 
यासंाठी उत्तरेकडे प्रयाण. संगीतािा उत्तम अभ्यास. शास्त्रासाठी पं. लोिनाचं्या गं्रथािे त्यानंी पचरशीलन 
केले. राजसभागायक. संगीतपाचरजात हा गं्रथ उत्तरपद्धतीवरिा असून श्रेष्ठ समजला जातो. त्यािी कारणे 
– श्र ती व स्वर चभन्न नसून एक आहेत. षड्जग्रामातील पचहले िार स्वर व प ढील िार स्वर यातं दीडपटीिे 
प्रमाण असते; व स्वरािंी स्थाने वीणेच्या तारेवर चवचशष्ट स्थानी म्हणजे अम क स्वर तारेच्या अम क लाबंीवर 
चनघतो, हे त्यानंी स्पष्ट केले. हीि गोष्ट पािात्त्यानंी एकोचणसाव्या शतकात साचंगतली. या दृष्टीने प.ं 
अहोबलािें चनरीक्षण व चसद्धातं महत्त्वािे होत. 
 
संगीतपाणरजात गं्रर्थात काय आहे? 
 

पं. अहोबल म्हणतात, 
ज्याप्रमाणे अस्लनहोम, त्यािप्रमाणे गायन होय. 
संगीतािे प्रकार दोन : ‘मागय’ व ‘देशी’. 
छंदःप्रकारात रसोत्पत्ती होते. 

 
सप्तकातील सात श द्ध स्वरातं श्र चतसंख्येिी चवचशष्ट वाटणी; त्या-त्या स्वराच्या श्र ती अम क 

असतात. रागाचं्या मेलात ककवा थाटात जे स्वर येतात, ते सवय मेलातं सारखे नसून अचतकोमल, कोमल, 
तीव्र, तीव्रतर असे असतात. चवचशष्ट श्र चतसंख्येिे असणारे श द्ध स्वर चवकृत होतात, तेव्हा त्याचं्या श्र तींत 
पालट होतो. या अवस्थेत तो स्वरि मानावा लागतो; या अथाने श्र ती व स्वर चभन्न नव्हेत, असे पं. अहोबल 
म्हणतात. मध्यस्थानाच्या पूवय व उत्तर भागातं षड्ज-पंिमभावाने सवय श्र तींिे ध्वनी असतात. 
 

[पं. अहोबलािें याचवषयीिे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ४३] 
 

मध्यस्थानाच्या उत्तरागंातील स्वर पूवांगातील स्वराचं्या क्रमाने दीडपट असतात, हा चसद्धातं प.ं 
अहोबलानंी प्रथमतः माचंडला; म्हणजे पं. अहोबलापूंवीच्या गं्रथकारानंी ही अवस्था नैसर्मगक रीत्या 
अस्स्तत्वात असता माचंडली नाही, ती पं. अहोबलानंी माचंडली. द सरा चसद्धातं म्हणजे सप्तकातंगयत बावीस 
श्र ती परस्पराशंी षड्ज-पंिमभावाने य क्त आहेत, हेही अहोबलपूवय गं्रथकारानंी स्पष्ट केलेले नव्हते. 
आध चनक साधनानंी स सज्ज अशा प्रयोगात पं. अहोबलाचं्या या चसद्धान्तािा स योलय अन भव चमळतो. आजिे 
षड्जग्राचमक स्वर पाहता पूवयभागातील स्वर आचण उत्तरभागातील स्वर यातं क्रमाने दीडपटीिे ‘नाते’ 
असते, हे स्पष्ट आहे. हे नाते स्वराचं्या कंपनसंख्येने स्पष्ट होते. 
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उदा. — 
 
आजिा ष-ग्राम सा रे ग म् प ध नी सा 
स्वराचं्या कंपनसंख्या २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 
 

षड्जपंिमभाव व पट, भागाकाराने 
 
सा – प = ३६० = ३ ; रे – ध = ४०५ = ३ ; २४० – ३६० २४० २ २७० – ४०० २७० २ 
ग – नी = ४५० = ३ ; म् – सा = ४८० = ३ . ३०० – ४५० ३०० २ ३२० – ४८० ३२० २ 
 

श्र तींमधील षड्जपिंमभाव चनसगयचनयमाने चसद्ध होतो; त्याला शास्त्रािा प रेपूर पाकठबा आहे, हे 
प ढील चवविेनाने चसद्ध होते — 
 

वीणेवरील ताणलेलया तारेतून सा–प हे स्वर तार छेचडली असता स्पष्ट िकू येतात. उदा. प्रिचलत 
तानप ऱ्यात सा व प याचं्या तारा लावता षड्जपिंमभाव चमळतो. या ध्वचनवलयात रे-िा ध्वनीही स्पष्ट िकू 
येतो. वास्तचवक हा रे प्रत्यक्ष रे नसून पंिमाच्या तारेतून नैसर्मगक रीत्या चनघणारा पंिमािा पंिम म्हणजे 
पंिमाला षड्ज मानता या मानीव षड्जातून उत्पन्न होणारा या स्वरािा पिंम हा मूळ गृहीत स्थायी 
षड्जाच्या सापेक्षतेने ऋषभ ठरतो. उदा. 
 

 
 

या नसर्मगक चनयमान सार प्रत्येक श्र तीिा उच्चतेने ध्वनी एकाहून द सरा, वगेळा असा आहे. या 
प्रत्येक श्र चतध्वनीिी तार ताणून छेचडली असता ककवा प्रत्येक श्र तीिा ध्वनी स्थायी षड्ज माचनता त्यािा 
पंिम हा तारेतून स्पष्ट िकू येणारि. यािा सरळ, सोपा परंत  खरा अथय हाि की, भरतशार्ङ्य देवाचं्या 
चनयमाप्रमाणे कोणतीही श्र ती स्थायी षड्ज माचनता चतच्यापासून प ढील तेरावी श्र ती ही षड्ज-पंिमभावाने 
संवादीि ठरणारी होय. हेि पं. अहोबलानंी ‘षड्जपञ्चमभावने श्र तीद्वीकवशचत जग ः’ या सूत्रात स्पष्ट केले 
आहे. 
 

यािा अथय असा की, प्रिचलत ककवा आध चनक संगीतािी व शास्त्रािी पचरभाषा पं. अहोबलानंी स रू 
केली आहे. 
 

ग्रामािंी लक्षणे देऊन वणय आचण तदनंतर स्वरसंदभय असलेले अलंकार चदले आहेत. त्यािंी 
उदाहरणे 

१. भद्रप्रसन्नादी = सचरस/चरगचर/गमग/मपम/ इ॰ 
२. नन्दप्रसन्नान्त = ससचरचरसस/गगचरचरगग/ इ॰ 
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३. चजत = सगचरस/चरमगचर/गमपम/ 
४. सोमप्रसन्नमध्य = ससगगचरचरसस/चरचरममगगचरचर/गगपपममगग/ इ॰ 
५. ग्रीवाक्रमरेचित = सगचरगमगचरस/चरमगमपमगचरस/पमपधपमग इ॰ 
६. भालप्रस्तार = सगचरममगचरस/चरमगपपमगचर इ॰ 
७. प्रकाशप्रसाद = ससचरचरगगमगचरगचरस/चरचरगगममपमगचर इ॰ 
८. चनष्ट्कषय = ससचरचरगगममपपधधचनचन सस/ इ॰ 
९. गात्रवणय = सससस/चरचरचरचर/गगगग/ इ॰ 
१०. चबन्द  = सससचर/चरचरचरग/गगगम इ॰ 
११. हचसत = स/सचर/सचरग/सचरगम/ इ॰ अथवा स/चरचर/गगग/मममम/पपपपप/ इ॰ 
१२. पे्रङचखत = सचर/चरग/गम/मप/पध/धचन/ इ॰ 
१३. ओचक्षप्त = ससगग/चरचरमम/गगपप/ससधध/ इ॰ 
१४. सस्न्धप्रच्छादन = सचरग/चरगम/गमप/मपध/ इ॰ 
१५. उद्गीत = ससचरग /चरचरगम/गगमप/ममपध इ॰ 
१६. उद्गाचहत = ससससचरचरगम/चरचरचरचरगगमप/ इ॰ 
१७. चत्रवणय = सचरगगग/चरगममम/गमपपप/ इ॰ 
१८. पृथलवणेी = सससचरचरचरगगग/चरचरचरगगगममम/ इ॰ 

 
अवरोही अलंकार 
 
मन्द्रादी = सचरगममगचरस सचरगचरसचरमम / इ॰ 
मन्द्रमध्य = सगचरगमगचरगचरगचरससचरगम / इ॰ 
मन्द्रान्त प्रस्तार = प्रसादः, व्यावृतः,िचलतः, आके्षपः, चबन्द ः, उद्वाचततः, ऊमः, समः, पे्रङखः, चनष्ट्कूचजतः, 
श्येनः, क्रमः, उद्धाचटतः, रचितः, सचन्नवृतः, प्रवृत्तकः, वणे ः, लचलतस्वरः, ह ंकारः, ह्लादमानः, 
अवलोचकतः, इन्द्रनीलः, महाविः, चनदोषः, सीरः, कोचकलः, आवतयः, सदानन्द, िक्राकारः, जवः, शखंः, 
पद्माकारः, वाचरदः असे अलंकारप्रकार सोदाहरण चदले आहेत. 
 

स्वराचंवषयी गं्रथकार म्हणतात – 
 

[याचवषयीिे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ४४] 
 

षड्जपंिमभावाने षड्जग्राम 
मध्यमषड्जभावाने मध्यमग्राम 
गान्धारचनषादभावाने गान्धारग्राम 

 
यािा दाखला ग्रामािंी सप्तके माडूंन पाहता 
 

(१) सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ष.ग्राम 
यात सा–प = १३ श्र ती = षड्जपंिमभाव. 

रे–ध = १३ श्र ती = षड्जपिंमभाव. 
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ग–नी = १३ श्र ती = षड्जपिंमभाव. 
(२) म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म म.ग्राम 

यात म–नी = ९ श्र ती = षड्जमध्यमभाव. 
ध–रे = ९ श्र ती = षड्जमध्यमभाव. 
नी–ग = ९ श्र ती = षड्जमध्यमभाव. 
सा–म = ९ श्र ती = षड्जमध्यमभाव. 
(३) ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी ३ सा २ रे ४ म गान्धारग्राम 

यात ग–नी = १३ श्र ती = षड्जपंिमभाव. 
म–सा = १३ श्र ती = षड्जपंिमभाव. 
ध–ग = १३ श्र ती = षड्जपिंमभाव. 

 
क्र. २ व ३ या सप्तकातं सा व प यातं संवाद नाही. 
 
प्रहराप्रमाि राग 
 
प्रातःकाल १ धनाश्री, २ मालवश्री, ३ रक्तहंस, ४ वसन्त, ५ देशाख्य, ६ देशकार, ७ भपूाली, ८ प्रसन्न, 

९ मध्यमादी, १० कोल्लास, ११ बंगाली, १२ भरैव, १३ नारायण, १४ चबभास. 
प्रथमप्रहर १ ग जयरी, २ रेवग प्ती, ३ कौमारी ४ कज्जली, ५ शकंराभरण, ६ तोडी, ७ सोरठी, ८ रामकृत्त 

(रामचक्रया), ९ नादरामचक्रया, १० वलेावली, ११ क डाचवका, १२ ग णकरी, १३ जयश्री, 
१४ चशववल्लभ. 

चद्वतीयप्रहर १ हंसाख्य, २ दीपक, ३ काबंोदी, ४ कंकण, ५ सारंग ६ देवगाधंार, ७ देवचगरी, ८ िरावत, 
९ अजयन, १० रत्नावली, ११ असावरी, १२ कहदोल, १३ मनोहर, १४ वैजयन्ती. 

तृतीयप्रहर १ घंट, २ डक्क, ३ श्री, ४ कोचकल, ५ सौदाचमनी, ६ क रंग, ७ चत्रवणेी, ८ पूवी, ९ चवहंगडा, 
१० सामंत, ११ क म द, १२ वडहंस, १३ पहाडी, १४ िक्रधार, १५ कलयाणाख्यवराळी, १६ 
मंज भाषा, १७ कसहरव, १८ पटमंजरी, १९ सवयगौळ, २० नाट, २१ कलपतरू. 

सावयकालीन १ सैन्धवी, २ मेघ, ३ मल्लारी, ४ पंिम, ५ नीलाम्बरी, ६ म खारी, ७ भरैवी, ८ लचलत, ९ 
मेघनाद, १० देशी ११ मंगल कैचशक, १२ गौड, १३ मल्लार, १४ आनंदभरैवी, १५ नन्द, १६ 
मानव्य, १७ राजधानी, १८ शवयरी, १९ सावरेी. 

 
प ढील प्रकरणातं रागािंी ओळख चनयमबद्धतेने करून चदली आहे. एकूण एकशअेठरा राग आहेत. 

नंतर गायनातील ग णदोष, वीणावादकािी लक्षणे, वादनप्रकार व वादे्य यािंी माचहती चदली आहे. 
 

सं.पाचरजात गं्रथ उत्तम व महत्त्वािा असून या गं्रथाला आध चनकतेिा स्पशय आहे. 
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५०. संगीतसुधा 
 

हा गं्रथ तंजावरच्या नायक-वशंातील चतसरा राजा रघ नाथ भपूाल यािंा. काल इ. स. १६०४–
१६६०. रघ नाथ भपूाल मोठे पराक्रमी योदे्ध, शास्त्रज्ञ व कलावतंािे पोकशदे होते. तंजावर येथील सरकारी 
गं्रथालयात संगीत-स धा या गं्रथािी हस्तचलचखत प्रत आहे. 
 
५१. रागतत्त्वणवबोध 
 

पं. श्रीचनवास यािंा हा गं्रथ. काल इ. स. सतराव्या शतकािा उत्तराधय. या गं्रथावरून पं. श्रीचनवास 
हे पं. अहोबलािें अन यायी असाव,े असे वाटते. रागतत्त्वचवबोध म चद्रत असून उपलब्ध आहे. 
 
५२. रसकौमुदी 
 

या गं्रथािे कते श्रीकण्ठ. काल इ. स. १५७५. श्रीकण्ठ हे नवानगरिे राज जाम-सत्तर-सलच्या 
पदरी होते. वाणीनाथाचं्या ‘जाम-चवजय’ काव्यात चवद्वान म्हणून श्रीकण्ठािंी प्रशसंा आहे. 
 
५३. संगीत-सारामृतोद्धार 
 

या गं्रथािे कते त ळाजीराजे भोसले. चशवाजीमहाराजाचं्या वशंातील राजे प्रतापकसह यािें त ळाजी हे 
स प त्र होत. त ळाजी धमयचनष्ठ, आचण चवद्या व कला यािें भोक्ते होते. त्यानंी बरीिशी देवालये व धमयशाळा 
बाचंधलया. सगंीतसारामृतोद्धार संस्कृत भाषेत असून दचक्षणपद्धचत-प्रचतपादक व सवयमान्य गचणला जातो. 
 
५४. चत्वाकरशरागणनरूपि 
 

हा गं्रथ नारद यािंा. काल इ. स. १५-व े ककवा १६-व ेशतक. अथात हे महषी नारद नव्हेत. या 
गं्रथात काही नवीन रागािंी नाव े देऊन रागातं प रुष, भाया, प त्र, स्न षा असे प्रकार माचंडले आहेत. या 
गं्रथकारािा काल नक्की नाही. 
 
५५. संगीतमकरंद 
 

या गं्रथािे कते नारदि, परंत  महषी नारद खास नव्हेत. संगीतमकरंद बडोद्याच्या गायकवाड 
सेरीजतिे प्रचसद्ध झालेला आहे. कै. मंगेशराव तेलंग, चनवृत्त चशरस्तेदार हाय कोटय, म ंबई, यानंी या गं्रथािे 
संपादन केले आहे. कै. तेलंग उत्तम संस्कृतज्ञ, संगीतज्ञ व बीनवादक होते. कै. तेलंग यानंी प्रस्तावनेत 
म्हटले आहे की, संगीतमकरंद हा गं्रथ संगीतरत्नाकरापेक्षा ज ना आहे. या म्हणण्याच्या प ष्ट्ट्यथय कै. 
तेलंगानंी जो प रावा सादर केला आहे, तो नारदानंी (गं्रथकत्याने) मातृग प्तािा उल्लखे केला आहे, हा होय. 
चशवाय, रुद्र, नान्यभपूाल, परमदी, सोमेश, लोल्लट, उदभट, शकं क, अचभनवग प्त इत्यादी गं्रथकारािंा 
उल्लेख नारद करीत नाहीत; म्हणून संगीतमकरंद गं्रथ संगीतरत्नाकरापूवीिा होय. कै. तेलंगािंा तकय  
असाही आहे की, पं. शार्ङ्य देवाचं्या संगीतरत्नाकरात रत्नाकरपूवय गं्रथकारािंी जी नाव े येतात, ती 
संगीतमकरंदावरून घेतली असावी. आणखी एक म द्दा कै. तेलंग प ढे कचरतात. तो असा – गाधंारग्रामािा 
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ऊहापोह कचरताना पं. शार्ङ्य देव नारदािें मत माचंडतात; म्हणून संगीतमकरंद संगीतरत्नाकरपूवय गं्रथ होय. 
कै. तेलंगािंा हा वरील अचभप्राय पटणारा नाही. 
 
संगीतमकरंदासंबंधी दुसरी बाजू 
 

ही द सरी बाजू प णे येथील ख्यातनाम संगीतज्ञ श्रीमान गं. ना. ऊिय  आबासाहेब म ज मदार यानंी 
१९३८ साली मद्रास अकादमीतिे जो चनबधं ( खण्ड IX) प्रचसद्ध केला, त्यात माचंडली आहे. या चनबधंात 
श्रीमान म ज मदार म्हणतात, पं. मंगेशराव तेलंग यानंी संगीतमकरंदािा अन वाद इ. स. १९२० साली प्रथमि 
प्रचसद्ध केला आहे. संगीतमकरंदािे हस्तचलचखत इ. स. सातव ेते अकराव ेशतक याचं्या दरम्यानिे असाव,े 
असे पं. तेलंग माचनतात, आचण त्यािा प रावा म्हणून मातृग प्तािे नाव सादर कचरतात. मातृग प्त नावािे एक 
मोठे कवी इ. स. ५५०–६००-मध्ये होऊन गेले. म्हणून संगीतमकरंद हा गं्रथ संगीत-रत्नाकरपूवय असा पं. 
तेलंगािंा समज आहे. 
 

प्रस्त त संगीतमकरंदाचवषयी माचहती चमळते, ती अशी आहे – प ण्याच्या स प्रचसद्ध भारत-इचतहास-
संशोधकमंडळाला सन १९३९ साली वाई (सातारा) येथील चथटे-घराण्याच्या सगं्रहात संगीतमकरंद या 
गं्रथािी मराठी भाषेतील हस्तचलचखत प्रत चमळाली. तीतील मराठी (प्राकृत) भाषेवरून ती चशवाजी 
महाराजाचं्या काळातील आचण इ. स. १५५०–१६५० या दरम्यान चलचहली गेली असावी. या प्रतीत मोडी व 
देवनागरी हस्ताक्षरातं मजकूर चलचहलेला आढळतो. लेखक म तोजी चजया दौलतखानािा प त्र. त्यािी 
पदवी वजीरउलम लक. त्याने संस्कृत उतारे देऊन त्यािें ओवीबद्ध मराठी भाषातंर चदले आहे, व म्हटले आहे 
की, नारदाचं्या संगीत मकरंदािे हे प्राकृत भाषेत भाषातंर होय. त लनेने पाहता बडोदा सेरीजमध्ये प्रचसद्ध 
झालेला संगीतमकरंद आचण म तोजीिा नारदकृत संगीतमकरंद यातं जमीनअस्मानािंा िरक आहे. म तोजी 
चखलजी घराण्यािा वशंज; माळवा प्रातंावर त्यािें आचधपत्य, आचण माळवाप्रातं आचण तत्कालीन खानदेश 
याचं्या सीमा चभडलेलया. याम ळे माळव्यािा महाराष्ट्रप्रातंाशी घचनष्ट संबधं आला. संगीतमकरंदािा 
अन वादकाल इ. स. १४३५–१५५० यामंधील असावा. कसेही असो, संगीतमकरंदािा तेलंगप्रणीत 
कालचनणयय ि कीिा असून महषी नारदािंा या गं्रथाशी स तराम संबधं नाही, हेही चनचित होय. 
 
तेलंगभाषातंणरत संगीतमकरंदात काय आहे? 
 

प्रथमपाद – नादोत्पचतचनरूपण, वादीसंवादी वगैरे ित र्मवध प्रकार, स्वराचं्या देवता, द्वीपे, क ल, 
वणय, जाती, गोत्र, छंद, नक्षते्र, रागाचं्या राशी, षड्ज-गान्धार-मध्यम हे ग्राम, मूच्छयनाभेद, श्र ती, 
स्वरप्रकृती, चवकृती. 
 

चद्वतीयपाद – गीतस्वरूपवणयन, वीणाचवषयक माचहती, संगीतशास्त्र-कत्या देवता. 
 

तृतीयपाद – प्रातः, मध्यान्ह, साय,ं रात्र या वळेािें राग; संपूणय, षाडव, औड व, प रुषस्त्री राग. 
 

ित थयपाद – मृदंग, वीणा, नादभेद, वालगेयकार, गायकभेद, गीतग णदोष, आलाप, श द्ध. सकंीणय 
रागचवभाग, नृत्याध्याय. 
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संगीतमकरंदकारािंी श्र चतनावं ेइतरापेंक्षा चनराळी आहेत. ती अशी १ चसद्धा, २ प्रभावती, ३ कान्ता, 
४ स प्रभा, ५ चशखा, ६, दीस्प्तमती, ७ उग्रा, ८ ह्लाचदनी, ९ चनवीरा, १० चदरा, ११ सपसहा, १२ क्षान्ती, १३ 
चवभतूी, १४ माचलनी, १५ िपला, १६ बाला, १७ सवयरत्ना, १८ शान्ता, १९ चवकचलनी, २० हृदयोस्न्मलनी, 
२१ चवसाचरणी, २२ प्रसूना. 
 

संगीतमकरंदकारानंी प्रािीन गं्रथकारािंी श्र चतनाव ेबदलली आहेत. गं्रथकार संगीतरत्नाकर ककवा 
बृहदे्दशीकार मतंग याचं्या पूवीिा असावा, हे असंभवनीय आहे. 
 
५६. नगमात-इ-आसफी 
 

हा गं्रथ महमद रझा यािंा. महमद रझा हे लखनौिे नबाब आसिउद्दौला (इ. स. १७७५–१७९५) 
याचं्या पदरी होते. प्रािीन गं्रथािें अध्ययन करून महमद रझानंी आपला गं्रथ उदूय भाषेत चलचहला. या गं्रथात 
म ख्य सहा रागािें त्याचं्या भाया, स्न षा असे वगीकरण करून त्यािंी सचवस्तर माचहती चदली आहे. या 
गं्रथातील काही उतारे पं. भातखंडे यानंी आपलया कहद स्थानी संगीतपद्धतीत घेतले आहेत. 
 
५७. तोफेतुल-कहद 
 

हा गं्रथ चमझाखान यािंा. महंमद रझाने आपलया नगमाते-आसिी गं्रथात ‘तोिेत ल-कहद’ यामधील 
उतारे घेतले आहेत. यावरून तोिेत ल कहद हा गं्रथ नगमाते-आसिी याच्या पूवीिा आहे, हे चसद्ध होते. 
चमझाखानानंी संगीतदपयण, रागाणयव, सभाचवनोद या गं्रथािें आधार घेतले आहेत. चमझाखानाला 
आझमशहािा आश्रय होता. कहद स्थानी सगंीतास तोिेत ल-कहद बरािसा आधारभतू आहे. काल इ.स. 
अठराव्या शतकािा उत्तराधय होय. 
 
५८. मादनूल-मूणसकी 
 

या गं्रथािे कते महंमद अकरम इमाम होत. लखनौिे रचहवासी; चब्रचटशाचं्या नोकरीत. याचं्या 
वचडलािें नाव चदलेरखा;ं मोठे संगीतज्ञ. महंमद अकरम इमाम लखनौिे स प्रचसद्ध वाचजद अल्लीशहािें 
सासरे. इकरमउद्दौला याचं्या पदरी होते. हा गं्रथ म चद्रत असून यात कलावतंाचं्या घराण्यािा इचतहास चदला 
आहे. 
 
५९. रागकल्परुम 
 

लेखक चदल्लीचनवासी कृष्ट्णानंद व्यास. काल इ. स. १८४२. गं्रथ कलकत्ता येथे छापून प्रचसद्ध झाला 
आहे. सवय कहद स्थान कहडून त्या काली प्रिारात असलेले धृपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठ ंबरी यातंील चिजा 
गोळा करून त्या त्यानंी छापून प्रचसद्ध केलया. चिजािें िार भाग आहेत. परंत  चिजा सताल व नोटेशनबद्ध 
नाहीत, त्याम ळे अन पय क्त. 
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६०. संगीतसारसंग्रह, संगीताचा इणतहास 
 

या गं्रथािें कते श्रीमान राजा शलैें द्र ऊिय  स रेंद्रमोहन टागोर. संगीतािे मोठे नादी. संगीतावरील 
ज ने गं्रथ महाप्रयासाने गोळा करून, मोठे गायक-वादक नोकरीस ठेवनू संगीताच्या उत्कषासाठी त्यानंी 
िागंले प्रयत्न केले. संस्कृत गं्रथ प नम यचद्रत करून चनमूयलय वाटले. पण स्वतःच्या गं्रथातं त्यानंी जे चसद्धांत 
माचंडले, ते संगीत व शास्त्र याचं्या प्रत्यक्ष अन भवात व व्यवहारात क िकामी ठरतात. तसेि, चवज्ञानप्रयोगाशंी 
व शास्त्राशी ते चवसंगत होतात. ज न्या संस्कृत गं्रथातील श्र चत-स्वर-शास्त्रािे अिकू व म दे्दसूद आकलन या 
गं्रथकारालंा झालेले नाही, असे वाटते. ‘संगीतािा इचतहास’ हा गं्रथ इंग्रजीत आहे. इ. स. १९१५-मध्ये 
कलकत्ता येथे या गं्रथकारािें चनधन झाले. 
 
६१. गीतासूत्र 
 

यािे लेखक कृष्ट्णधन बानजी. गाढे संगीतज्ञ. सरकारी नोकरी. ‘गीतासूत्र’ बंगाली भाषेत आहे. 
त्यातील ििा मार्ममक असून मूच्छयना-ग्राम-राग याचंवषयी त्यात सचवस्तर माचहती आहे. गं्रथात अनेक धृपदे, 
व ख्याल स्टाि-नोटेशन पद्धतीने चदले आहेत. 
 
६२. संगीतसार 
 

हा गं्रथ जयपूरिे राजे सवाई प्रतापकसह यािंा. काल इ. स. १७७९-१८०४. संगीत व शास्त्र यावंर 
समग्र गं्रथ असावा, या हेतूने त्या काळिे कलावतं, शास्त्रज्ञ गोळा करून त्यानंी हा माचहतीपूणय गं्रथ चलचहला. 
परंत  त्यात शास्त्रीय चसद्धातंािंी सोडवणूक नाही. हा गं्रथ हस्तचलचखत अवस्थेत सरकारी दप्तरात बरीि वषय 
पडून होता. प णे गायन-समाजािे सेक्रटरी क. ब. त्र्यं. सहस्त्रब दे्ध यानंी सन १९१३–१४ साली एकूण सात 
भागातं तो छापून प्रचसद्ध केला. 
 
६३. संगीतसुधाकर, रागकल्परुमाकुंर, रागचंणरका 
 

हे गं्रथ अप्पा त लसी यािें. गं्रथकार चवद्वान, संस्कृतज्ञ, कवी आचण संगीतज्ञ ते चनजामाचं्या 
(दचक्षण-हैद्राबाद) पदरी होते. वरील चतन्ही गं्रथ संस्कृत भाषेत आहेत. त्यािंा िौथा गं्रथ ‘रागिचंद्रकासार’ 
हा कहदी भाषेत आहे. प्रिचलत संगीतास आधारभतू असे हे सवय गं्रथ म चद्रत आहेत. अप्पा त लसी सन १९२० 
साली चनधन पावले. 
 
६४. नादलहरी, श्रुणतस्वरणसद्धातं, सूरतरंणगिी, संगीताची महिा, गायन-वादन पाठशाला भाग १ व 
२, संगीतामृत, लणलतगीत-णवनोणदनी 
 

हे गं्रथ कै.पं. ग. गो. बवे यािें होत. पं. बवे हे प्रख्यात गायन-वादनािायय, संशोधक आचण शास्त्रज्ञ 
होत. प्रािीन गं्रथािंा सूक्ष्म आचण चिचकत्सक दृष्टीने अभ्यास करून त्यानंी वरील गं्रथ चलचहले. या ग णी 
आचण व्यासंगी गं्रथकाराला महाराष्ट्र चवसरलेला चदसतो; कारण त्यािें वास्तव्य ग जरात प्रातंात आचण 
गं्रथही ग जराती भाषेत. असे जरी असले, तरी त्यािें वास्तव्य बरीि वष े म ंबईप ण्यातही होते. गं्रथ 
कोणत्याही भाषेत असले, तरी गं्रथािंा आदर व्हावयाला हवा. पं. बवे यािें स प त्र मास्टर मनहर बवे हे 
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न कतेि चदवगतं झाले. पं. बवे यािें वास्तव्य म ंबईत होते. चपत्यािा वारसा पं. मनहरजींनी उत्तम व्यासंगी 
वृत्तीने चमळचवला होता. महाराष्ट्रातील संगीत द चनयेला तरी हे चनराळे सागंण्यािी गरज नाही. 
संगीतावरील आचण शास्त्रावरील गं्रथावं्यचतचरक्त कै. पं. बवे यानंी चवचवध चवषयावंर अनेक चवद्वत्ताप्रि र गं्रथ 
चलचहले आहेत; त्यािंी संख्या अकरा भरते. 
 
६५. माणरफत-उल्-नगमात 
 

उदूय भाषेतील हा गं्रथ अकबरपूरिे ताल कदार राजा ठाकूर नबाब यािंा आहे. संगीतावरिा 
उपय क्त गं्रथ. गं्रथकार उत्तम हामोचनअम-वादनपटू होते. यात, धृपद-धमार व अनेक राग त्याचं्या 
नोटेशनसह प्रचसद्ध केले आहेत. पं. भातखंडे यािें ठाकूर नबाब हे चमत्र होते. 
 
६६. कहदुस्र्थानी संगीत-पद्धणत 
 

क्रणमक पुस्तकमाला भाग १ ते ६ (ििा व चिजा यािंा संग्रह) गं्रथकार कै. पं. चवष्ट्ण  नारायण 
भातखंडे. 
 

पं. भातखंडे हे पेशाने वकील, परंत  भारतीय संगीतािे व शास्त्रािे अत्यंत नादी. संगीतातील नादािी 
महती सवयश्रेष्ठ आहे, परंत  मानवाच्या व्यावहाचरक जीवनातील नादाला महत्त्व आहे. या नादािे दोन प्रकार 
– िागंला व वाईट. नाद आचण छंद यातंही जमीन-अस्मानािा िरक असतो. भारतीय संगीत ज्या शास्त्रीय 
व रंजक नादावर अचधचष्ठत आहे, त्याि नादावर ल ब्ध होऊन पं. भातखंडे यानंी संगीताच्या के्षत्रात 
असामान्य कामचगरी करून ठेचवली आहे. या कामचगरीबद्दल ग्रह-चवग्रह कसेही असोत, प्रािीन गं्रथातंील 
अथयबोधािे सार काढून संगीताच्या चजज्ञासू पाइकाने भारतीय संगीतािे शास्त्र-सगंीत, त्यातलया त्यात गीत-
मागय, कसा आक्रमावा, हे गं्रथद्वारे पं. भातखंडे यानंी दर्मशत केले आहे. पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात जे माचंडले 
गेले आहे, ते कमचवण्यासाठी त्यानंा पडलेलया श्रमािंी जाणीव कृतज्ञतापूवयक ठेवणे कतयव्य आहे. 
 

चब्रचटश अमदानीत भारतीय संगीतकला व शास्त्र यानंा ग्रहण लागले. स चशचक्षत समाज प्रचतकूल 
पूवयग्रहाने संगीतापासून दूर राचहला. आमच्या संगीताला शास्त्रि नाही, असा परकीयािंा प्रिार झाला. 
आमिे कलाकारही याला कारणीभतू होत; कारण पारंपचरक प्रथेत संगीतकला ही शास्त्राच्या अनचभज्ञतेति 
जोपासली गेली, आचण प्रािीन गं्रथ धूळ खात पडले. 
 

कलेिी दोन म ख्य अंगे कला व शास्त्र ही होत. कोणतीही कला शास्त्राचवरचहत नसते. संगीतकलेिे 
शास्त्र चवशद करण्यािे महत्त्वािे कायय पं. भातखंडे यािें माचनले, तर संगीतािे साक्षात रूपदशयन आचण 
महत्ता पटचवण्यािे कायय चवष्ट्ण  चदगंबर पल स्कर यानंी केले, हेही मानावयाला हव.े मध्यंतरीच्या कालात 
चझडकाचरली गेलेली गायनकला प्रचतष्ठेला पोहोिचवण्यािे कायय पं. पल स्करानंी केले, हे चनचित खरे आहे. 
या दोन चवष्ट्णूंिे कायय िार मोलािे आहे. 
 

पं. भातखंडे यािंा जन्म चद.१० ऑगस्ट, १८६०, गोक ळ-अष्टमीचदनी. त्यािें चनधन चद. १९ सप्टेंबर, 
१९३६, गणेशित थीचदनी. त्यािें गं्रथरूप वाङमय म्हणजे त्याचं्या यशस्वी कायािी कीर्मतरूपाने मागे 
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उरलेली भव्य स्मृती होय. गायनकलेच्या छंदातून चनमाण झालेली कलाशक्ती अचवरत पचरश्रमाने काय 
करू शकते, यािे उत्तम उदाहरण म्हणून पं. भातखंडे याचं्या गं्रथाकंडे बोट दाखचवता येते. 
 
पं. भातखंडे याचंा व त्याचं्या कायाचा पणरचय 
 

कॉलेजिे चशक्षण िालू असतानाि भातखंडे यानंी सतार चशकण्यास स रुवात केली. त्यािें ग रु प.ं 
वल्लभदास दाम लजी. नंतर त्यानंी जयपूरिे बीनवादनकार अलीह सेनखाँिे चशष्ट्य गोपालचगर जयराजचगर 
यािें चशष्ट्यत्व पतकचरले. सन १८८५ साली बी. ए., व १८८७ साली एलए्ल्. बी. १८८४ साली पारशी 
समाजाने िालचवलेला गायनोते्तजक समाज, म ंबई, या ससं्थेत ते दाखल झाले. स प्रचसद्ध धृपद-धमाचरये प.ं 
रावजीब वा बलेबागकर याचं्याकडे गायनािे चशक्षण. सगंीताच्या शास्त्राबद्दलिे क तूहल जागृत होऊन या 
के्षत्रात अचधक खोल जाऊन अभ्यास करण्यािी तळमळ त्याचं्यात चनमाण झाली. गायनोते्तजक समाजाच्या 
उपसचमतीवर पं. भातखंडे यािंी नेमणूक झालयाम ळे अनेक गायकवादकाशंी त्यािंा पचरिय झाला. सन 
१८९०-पासून संगीतावरील प्रािीन-अवािीन संस्कृत गं्रथािें संशोधन स रू करून, कहदी, तचमळ, तेल ग,ू 
बंगाली, ग जराती या भाषातंील गं्रथािें अध्ययन करून स्वतःच्या ज्ञानात त्यानंी भर घातली. या आधारावर 
गायनोते्तजक समाजात संगीत व शास्त्र यावंर त्यािंी व्याख्याने होऊ लागली. 
 

प्रातंाप्रातंातं चवख रलेलया गं्रथसंग्रहालयातंील प्रािीन-अवािीन गं्रथािें जातीने अवलोकन करून 
त्यातंील साराशं चमळचवण्याच्या उदे्दशाने त्यानंी १९०४ साली मद्रास, तंजावरू, अत्ययाप रम्, मद रा, रामनद, 
रामेश्वर, चत्रवदं्रम चतरुचिरपल्ली, मसूैर, बंगलोर या शहरानंा भेटी देऊन संगीत व शास्त्र यावंर व्याख्यानेही 
चदली. 
 

१९०६–७ साली पं. भातखंडे जयपूरला गेले. मनरंगाच्या पठडीिे महंमद अल्लीखाँ व त्यािें दोन 
प त्र यािंी मने वळवनू जवळजवळ तीनश ेराग-राचगण्यािें ग्रामोिोन तबकडीवर त्यानंी ध्वचनम द्रण केले. 
जवळिे ज्ञानभाडंार उघडे न कचरता स्वतःजवळि जतन करून ठेवण्याच्या वृत्तीला अशा प्रकारे शह देऊन 
पंचडतजींनी मोठ्या कौशलयाने हा काययभाग उरकला, याबद्दल त्यािें कौत क करावयाला हव.े 
 

यापूवी, म्हणजे १८९६-मध्ये पं. भातखंडे यानंी स रत, बडोदा, नवसारी, भडोि, अहमदाबाद, 
वाकंानेर, राजकोट, ज नागड, भावनगर, त्यािप्रमाणे हैदराबाद, चशकारपूर, लाहोर, कसध, कच्छ या 
भागातं दौरा केला; नागपूर, कलकत्ता, जगन्नाथ, चवजयनगरम्, दचक्षण हैदराबाद इत्यादी चठकाणानंा भेटी 
चदलया; तेथील गं्रथालयातंील गं्रथािें व हस्तचलचखतािें सूक्ष्म चनरीक्षण करून व चठकचठकाणच्या 
गायकवादकाचं्या गाठीभेटी घेऊन त्यानंी ििापूवयक चटपणे केली. १९०८ साली जबलपूर, चबकानेर, 
उदेपूर, अलाहाबाद या शहरानंाही त्यानंी भेटी चदलया. 
 

पं. भातखंडे यानंी केलेली अचवश्रातं खटपट, चमळचवलेले ज्ञान, गं्रथािें पारायण व चटपणाचं्या द्वारे 
संगीतािी व शास्त्रािी चमळचवलेली माचहती यािंी िलश्र ती म्हणजे १९१० साली त्यानंी चलचहलेला 
‘श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्’ हा संस्कृत भाषेत प्रचसद्ध केलेला गं्रथ. स्वतःिे नाव न देता ‘ित रपंचडत’ या 
टोपणनावाने त्यानंी तो प्रचसद्ध केला. 
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आयय-संगीतातील श्र तींवर अशा आधाचरत सप्तस्वरािंवजी त्यानंी प्रिचलत सात श द्ध व पाि चवकृत 
चमळून बारा स्वराचं्या आधारे या गं्रथातील रागािें नोटेशन केले. असे करण्यािे त्यािें कारण हे की, प्रािीन 
राग ज्या श्र चतस्वरावंर आधाचरत आहेत, त्यािंा खरेखोटेपणा चवद्वान पंचडताचं्या मेळाव्यात चववचेिला जावा. 
ठाम चनणयय केलयावािनू त्यािंा उपयोग नाही. प्रिचलत बारा स्वर पचरियािे व समजण्यास सोपे, म्हणनू 
त्यानंी ते उपयोगात आचणले. श्र चतस्वरशास्त्रािा ज्यांिा सखोल व म दे्दसूद अभ्यास आहे, अशाचं्या दृष्टीने प.ं 
भातखंडे यािंी ही कृती, य स्क्तवाद व कायय न पटणारे, अतएव संभ्रमात टाकणारे ठरते. मनात अशी शकंा 
उदभवते की, ज्या महाभागाने प्रिंड प्रवास केला, गं्रथालये ध ंडाळून प्रािीन गं्रथातं काय आहे, यािे ज्ञान 
प्राप्त करून घेतले, त्याने असे का कराव?े प्रािीन संगीतशास्त्रात चसद्धातंरूपाने नाद, श्र ती, स्वर यािें शास्त्र 
उपलब्ध आहे. आयतत्व, मादयव, अपकषय, उत्कषय इत्यादी चनयमानंी श द्ध व चवकृत स्वरािंी उत्पत्ती व 
रागराचगण्यािंी योजना हे सवय स्पष्ट आहे. असे असता पं. भातखंडे यानंी शास्त्रीय आधार न घेता बाराि 
स्वरािंा उपयोग का मानावा? सवयसाधारण माणसाला संगीत चप्रय असते, आवडतेही. अजाण माणूसही 
वडेेवाकडे गाणे ग णग णतो. ही प्रथा वाढीला लावनू अभ्यास करण्यािे अंचगकाचरले, तरी शास्त्रीय श्र चत-
स्वर-चसद्धातंािें आकलन होणे हे सवयसामान्य माणसाच्या ब चद्धमते्तपलीकडिे काम होय. अशा असंख्य 
चजज्ञासूंच्या व्यवहारात उपयोगी पडाव,े म्हणूनि पं. भातखंडे यािे ठोकळ बारा स्वर धोपटमागय म्हणनू ठीक 
आहेत. 
 

‘श्रीमल्लक्ष्यसंगीता’नंतर त्यानंी ‘कहद स्थानी संगीतपद्धती’ (िार भागातंील गं्रथ) त्यानंी प्रचसद्ध 
केली. हेही गं्रथ पं. भातखंडे यानंी खऱ्या नावाने प्रचसद्ध न करता त्यासंाठी ‘चवष्ट्ण  शमा’ हे टोपणनाव धारण 
केले. सन १९१०, १९१४ व १९३२ या वषी ‘पद्धती’िे िार भाग प्रचसद्ध झाले. 
 

‘अचभनवरागमंजरी’, ‘प्रिचलत रागािें समीकरण’, ‘गीतमाचलका भाग २२’, ‘स्वरमाचलका भाग २’, 
‘लक्षणगीतसंग्रह भाग ३’, ‘क्रचमक प स्तकमाचलका भाग ६’ व प्रािीन-अवािीन संस्कृत गं्रथािें भाषातंर हे 
सवय त्यानंी जनतेला उपलब्ध करून ठेचवले. पं. रामामात्यािंा ‘स्वरमेलकलाचनधी’, पं. अहोबलािंा 
‘संगीतपाचरजात’, सोमनाथािंा ‘रागचवबोध’ या गं्रथािंा मराठी अन वाद; ‘संगीतपाचरजात-प्रवचेशका’, 
‘संगीतसारामृतोद्धार’, ‘अष्टोत्तरताललक्षणम्’, ‘रागलक्षणम्’, ‘ित्वाकरशत्षड रागचनरूपणम्’, 
‘अचभनवतालमंजरी’, ‘षडरागिंद्रोदय’, ‘रागकलपद्रमाकं र’, ‘रागिस्न्द्रका’, ‘िंचद्रकासार’, 
‘संगीतस धाकर’, ‘रागमंजरी’, ‘रागमाला’, ‘हृदयकौत क’, ‘हृदयप्रकाश’, ‘रागतरंचगणी’, ‘रागतत्त्वचवबोध’, 
‘ित दयस्ण्डप्रकाचशका’, ‘संगीतदपयण’, अनूपसंगीतचवलास’, ‘अनूपसंगीत-रत्नाकर’, ‘अनूपसंगीताकं श’ 
याचंशवाय सं. रत्नाकर व सं. दपयण या गं्रथािें ग जराती भाषातंर पं. भातखंडे यानंी चमत्र श्री. रतनसी 
लीलाधर व चशष्ट्य श्री. वाडीलाल चशवराम यांच्याकरवी छापून प्रचसद्ध केले. 
 

पं. भातखंडे यािें इरंगजी गं्रथ – ‘ए शॉटय चहस्टॉचरकल सव्हे ऑफ् चद म्यूचझक ऑफ् अपर इंचडया’, 
‘ए कम्पॅरेचटव्ह स्टडी ऑि द म्यूचझक चसस्टम इन् चिफ्टीन्थ, चसक्स्टीन्थ, सेव्हन्टीन्थ सेंच्य रीज.’ 
 

पं. भातखंडे यािें सवय जीवन संगीतोद्धारासाठीि खिय झाले. अचवश्रातं खटपट, शारीचरक कष्ट, 
बौचद्धक सामर्थयय पणाला लावनू अनेक पंथीयाशंी त्यानंी पचरिय वाढचवला, सभा भरचवलया. राजेरजवाडे, 
सरदार, संगीतातील प्रमाणभतू कलाकार, गायकवादक यािंी दखल घेऊन त्या चविारचवचनमयातून त्यानंी 
प्रिंड साचहत्य चनमाण केले. हा सवय खटाटोप कचरताना प.ं भातखंडे यानंी वैयस्क्तक स्वाथय साधलेला नाही; 
ककवा सरकारी अन दानािी, मदतीिी काडीिीही अपेक्षा बाळचगली नाही. कायाला त्यानंी अहर्मनश वाहून 
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घेतले. प्रकृतीिी तमा न बाळचगता कायय केले. याला महत्त्व आहेि; परंत  पं. भातखंडे याचं्या या चनर्मववाद 
थोरवीपेक्षा भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या श्र चत-स्वरशास्त्रािे चनमाते असलेले प्रािीन ऋषी, म नी आचण 
अवािीन पचंडत याचं्या अलौचकक ब चद्धमते्तिी थोरवी यानंा अचधक महत्त्व आहे. या दृष्टीने चविार कचरता पं. 
भातखंडे याचं्या गं्रथातं अनेक अक्षम्य ि का आहेत. भावी चपढीिी चदशाभलू करणाऱ्या या ि का क्षम्य माचनता 
येणाऱ्या नव्हेत. आचण ि काि तेवढ्या चबनिकू पढचवण्यािे कायय त्याचं्या पिात त्याचं्या पठडीने िालू 
ठेचवले आहे, हीही एक शोिनीय बाब होय. 
 

पं. भातखंडे याचं्या ि का क स्त्सतपणाने दशयचवण्यािा उदे्दश येथे नाही. ज्या प्रािीन ऋचषम नींिे 
श्र चतस्वरशास्त्र आध चनक पािात्त्य ध्वचनशास्त्रपंचडतानंी म क्त कंठाने प्रशचंसले, त्या ऋचषम नींच्या शास्त्रात 
उदबोधक भर घालणे हे वस्त तः आजच्या चवद्वान पंचडत-संशोधकािें काम आहे. प्रािीन आिायांच्या 
श्र चतस्वरशास्त्रात भेसळ करून ते भेसळ केलेले श्र चतस्वर उत्तरकहद स्थानी संगीतपद्धतीिे व प्रथेिे मलूभतू 
शास्त्रीय श्र चत-स्वर म्हणून स्वतःिेि चसद्धातं माडूंन चजज्ञासू गरजंूच्या गळी मारणे हे अयोलय होय. न्याय 
आचण अन्याय यातंील िरक काय, हे पं. भातखंडे याचं्या पठडीला माहीत नाही. आचण याि अन्यायािी 
कास धरून चदशाभलू करण्यािे कायय डॉ. पं. रातंजनकर, नागपूरिे पं. सपे्र, म ंबईिे डॉ. राजोपाध्ये, प.ं 
चनचखल घोष आचण गं्रथचनर्ममतीिी टाकसाळ असलेले ‘हाथरस’ करीत आहेत. 
 
पं. भातखंडे याचंी श्रुणतणवषयक णवधाने 
 

कहद स्थानी संगीतपद्धचत, क्रचमक प स्तकमाला, भाग ५ (पृ. १८) ‘प्रािीन संगीत, भरतशार्ङ्य देव 
याचं्या श्र ती’ या चवविेनातील चवधाने 
 

(१) आजकालिे पंचडत भरतशार्ङ्य देवाचं्या म्हणनू ज्या श्र ती देतात, त्या त्याचं्या नव्हेत. 
 

[शार्ङ्य देव श्र तींचवषयी भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ४५] 
 

(२) शार्ङ्य देव श्र तींला एक चनयत प्रमाण स्वीकारून आपलया बावीस श्र ती सारख्या मानीत असे. 
 

ित ित ित िैव षड्जमध्यमपञ्चमाः । 
दे्व दे्व चनषादगान्धारौ चत्रस्ती ऋषभधैवतौ ॥ 
एव ंकण्ठे तथा शीष ेश्र चतद्वाकवशचतमयता । 
काया मन्द्रतमध्वाना चद्वतीयोच्चध्वचनमयनाक् ॥ 

 
मंद्रतम नादात एक तार लाचवलयानंतर (पृ. १९) त्याहून अंमळ उंि म्हणजे कानानंा स्पष्ट चनराळी 

समजता येण्याइतकी उंि द सरी तार लावावी. पचहलया व द सऱ्या नादािे जे परस्पर-प्रमाण (ratio) पडेल, 
तेि परस्परप्रमाण द सऱ्या व चतसऱ्या इ. नादािे ठेवावयािे. याप्रमाणे बावीसि नाद उत्पन्न होतात. 
नादप्रमाण दृष्टीने सवय श्र ती समान होतात.” 
 

(३) भरतनाट्यशास्त्रातील श्र चतव्यवस्था — 
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[याचवषयीिा श्लोक पचरचशष्टात पहावा : क्र. ४६] (पृष्ठ २०) 
 

(४) भरत श्र तीला चनयतप्रमाण व समान मानीत असे. यावरून शार्ङ्य देवाच्या तेराव्या शतकातील 
श्र चतस्वररिनेला भरतािा पािव्या शतकातील आधार होता, असे म्हणावयास हरकत नाही. त्याचं्या श्र ती 
जॉमेचरकल प्रोगे्रशनने एकावर एक िढत जात असत, असे चसद्ध होते (पृष्ठ २०). 
 

भरतशार्ङ्य देव यातंील िरक – भरत वीणेवर सात तारा बाधंीत व शार्ङ्य देव बावीस बाधंीत. दोघािें 
म्हणणे श्र ती चनयतप्रमाण व समान आहेत. 
 

अथात अलीकडील काही चवद्वान पािात्त्य आंदोलनशास्त्राने उत्पन्न होणारी असमान श्र त्यतंरे 
पत्करून ती भरतशार्ङ्य देवािंी म्हणून सागंतात; ते भ्राचंतमलूक आहे (पृष्ठ २०-२१). 
 

‘संगीतपाचरजात’कार अहोबल या गं्रथकाराने आपली स्वरस्थाने चनचित करण्यासाठी महत्त्वािी 
नवी योजना माचंडली. त्याने वीणेच्या तारेच्या लाबंीने स्वर साचंगतले. शार्ङ्य देव वगैंरेंना ही सदब चद्ध स िली 
नाही, त्याम ळे त्याचं्या गं्रथाबंद्दल घोटाळा उडाला तो उडता ना. 
 

‘रागतत्त्वचवबोध’कार पं. श्रीचनवास हा अहोबलािाि अन यायी. पूवांगोत्तर रागातलया स्वरातंील 
परस्परसंबधं दशयचवण्याकचरता अहोबल म्हणतो — 
 

षड्जपञ्चमभावने षडजे जे्ञयाः स्वरा ब धैः । ग-चन-भावने गान्धारे म-स-भावने मध्यमे ॥ 
 

हा षड्जपंिमभाव य रोचपयन संगीतात ‘हामयनी ऑि चिफ्थ’ या नावाने संबोचधला जातो. या 
चनयमानेि ज ने ग्रीक पायथगॅोचरअन सप्तक तयार झाले. 
 

अहोबलमते श्र ती व स्वर यातं भेद नाही. त्याच्या मताप्रमाणे बावीस गीतोपयोगी नादापंैकी जेवढे 
आपण एका रागात वापरू तेवढे स्वर, बाकीच्या श्र ती. (पषृ्ठ २५). 
 

गं्रथगत श्र चत-स्वरप्रकरणािा साराशं – श्र ती हे एक सूक्ष्म स्वरातंर समजाव.े चतला गीतोपयोचगत्व 
व अचभजे्ञयत्व ही असलीि पाचहजेत. भरतशार्ङ्य देव श्र ती चनयतप्रमाणािी मानीत; पण श्र तींिे प्रत्यक्ष प्रमाण 
त्या वळेी प्रिचलत असलेलया दोन ग्रामाचं्या पंिमािेि प्रमाण असे (पृष्ठ २७). 
 

ते ग्राम आता ल प्त झाले आहेत, त्याम ळे ते प्रमाण चमळणे कठीण झाले आहे. आचण गचणताने ते 
प्रमाण चमळाले, तरी तादृश उपयोग नाही. कारि त्याप्रमािे णसद्ध होिारे स्वर आता प्रचारात येिे शक्य 
नाही. व शक्य असले, तरी चनरुपयोगी आहे. या गं्रथकाराचं्या नंतरच्या काळी श्र तीिे चनयत प्रमाण राचहले 
नाही. या मताप्रमाणे तारेिी अम क-एक लाबंी म्हणजे श्र ती, ककवा अम क आंदोलने म्हणजे श्र ती, असे नाही. 
एका गाळ्यातील श्र तीिे प्रमाण द सऱ्या गाळ्यातील श्र चतप्रमाणाशी ज ळेलि असे नाही. आपले मध्यकालीन 
पंचडत श्र तींच्या वादात पडत नसत. दोन स्वराचं्यामधील अतंराचे शास्त्रोक्त संख्येने सारखे भाग करून 
त्यानंा ते श्रुती समजत. प्रत्यक्ष व्यवहात बारा ककवा िौदा स्वरि वापरले जातात (पृष्ठ २८). 
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पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात नमूद केलेली त्यािंी श्र तींचवषयीिी मते (पृष्ठ १८ ते २८ यामंधील) वर 
चदली आहेत. ही मते प्रयोगचसद्धतेतून प्रतीत होत नसून पंचडतजींिी ती वैयस्क्तक मते होत. पं. भातखंडे 
याचं्या श्र तींचवषयीच्या मतात गं्रथप्रचसद्धीनंतर िरक पडला. याचवषयी कै. प्रा. ग. ह. रानडे यानंी स्वतःच्या 
‘म्यूचझक इन् महाराष्ट्र’ (१९६७) या गं्रथात कै. रा. ब. कृ. ब. देवल याचं्याबद्दल चलचहताना जे म्हटले आहे, 
ते चविारात घेणे या प्रसंगी उपय क्त ठरेल. 
 

कै. प्रा. रानडे म्हणतात — 
 

“कै. रा. ब. कृ. ब. देवल ही व्यक्ती व त्यािें कायय द लय चक्षण्यासारखे नाही. देवल असामान्य ब द्धीिे 
नव्हत, परंत  ते स्वतः संस्कृत पंचडत ककवा अव्वल संगीतज्ञ नसताही श्र तीचवषयी त्यानंी माचंडलेले चसद्धान्त 
अिूक म्हणून आिययकारक होत. भारतीय संगीतािे नादशास्त्र, प्रािीन गं्रथातंील चसद्धान्त आचण प्रिचलत 
पद्धतीतली त्यािंी उपयोचगता यातं िरक नाही. देवलािें श्र चतचवषयक संशोधन चम. क्लेमेंसस यानंीही मान्य 
केले आहे. पं. भातखंडे यािंी श्र चतचसद्धान्तचवषयक पचहली मते नंतर बदलली. चह. सं. पद्धती, भाग ४, पृ. 
२३-वर त्याचं्या डळमळीत मतािंा प रावा चमळतो. ते म्हणतात, श्र तींचवषयी मी माचंडलेली मते चदशाभलू 
करणारी आहेत, यािी मला जाणीव झाली.” 
 

द सरा दाखला — ई क्लेमेंसस् यािंी १९२६ साली म ंबई चवद्यापीठात व्याख्याने झाली. ‘लेक्िसय 
ऑन इचंडयन म्यूचझक्’ (म चद्रत) यातं ते म्हणतात — 
 

“सतत आचण मनःपूवयक पचरश्रमाने पं. भातखंडे ही व्यक्ती भारतीय (कहद स्थानी) सगंीत व शास्त्र 
यावंरील एक अचधकारी व्यक्ती बनली आहे; परंत  ज्या चजज्ञासू चवद्यार्थयाला राग आचण त्यातंील भेद जाणनू 
घ्यावयािे असतील, त्याला पं. भातखंडे यािें गं्रथ अिूक मागयदशयन कचरतील, हे द रापास्त आहे. कारण पं. 
भातखंडे िक्त दोन श द्ध आचण पाि तीव्र-कोमल चमळून बाराि स्वर माचनतात. पण श्र ती हा चवषय या बारा 
स्वरातंि संपतो, असे नाही. षड्जसापेक्षतेने जर गचणत माचंडले, तर चनराळाि अन भव चमळतो. चनचित 
उंिीिे ध्वनी पैदा होतात, व त्यािंी मयादा बाराि स्वरातं राहत नाही. ज्या प्रािीन ऋचषम नींनी स्वर व ही 
श्र त्यतंरे शोधून प्रस्थाचपत केली, त्याचं्या ब द्धीिी तारीिि करावयाला हवी.” 
 

कै .प्रा. रानडे व क्लेमेंटस् यािें चविार वर चदले आहेत. त्यािा उदे्दश हाि की, भरतशार्ङ्य देव 
आपापलया श्र ती समान ककवा चनयतप्रमाणाच्या मानीत, ककवा “दोन स्वरामंधील अंतरािे शास्त्रोक्त संख्येने 
सारखे भाग करून त्यानंा ते श्र ती समजत,” या पं. भातखंडे याचं्या मताला शास्त्रोक्त आधार नाही, हे 
दाखवाव.े भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ समग्र वािता श्र ती समान वा असमान अंतराच्या, ककवा शास्त्रोक्त संख्येने 
सारख्या भागाचं्या आहेत, असे कोठेही म्हटलेले आढळून येत नाही. तात्पयय हेि की, पं. शार्ङ्य देवाचं्या “दे्व 
वीणे सदृश े काये यथा नादः समो भवते्” ककवा “काया मन्द्रतमध्वाना चद्वतीयि ध्वचनमयनाक्” म्हणजे 
नादप्रमाण दृष्टीने सवय श्र ती समान होतात, असा ग्रह करून घेणे योलय नव्हे. 
 

पं. भातखंडे याचं्या क्रचमक प स्तकमाला, भाग ५, पृष्ठ २०–२१ वरील चवधान असे— 
 

“अथात अलीकडील काही चवद्वान पाचिमात्य आंदोलनशास्त्राने उत्पन्न होणारी असमान श्र त्यतंरे 
पतकरून ती भरतशार्ङ्य देवािंी म्हणनू सागंतात, हे भ्राचंतमूलक आहे.” वस्त तः आंदोलनशास्त्र हे पािात्त्यािें 
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संशोधन एकोचणसाव्या शतकातील आहे. चशवाय, चवज्ञानशास्त्रान सार पाहता आदंोलनाचंशवाय ध्वनीिे 
अस्स्तत्व नाही, ककवा त्याला कणयगोिरता नाही. तेव्हा प्रािीन गं्रथकारानंी श्र तीच्या ककवा स्वराचं्या 
आंदोलनसंख्या चदलया नाहीत, म्हणून तत्कालीन वीणातंत्रीतून स्वयंभरूीत्या उमटणारे स्वर 
आंदोलनचवरचहत होते, असा समज करून घेणे हेि म ळी भ्राचंतमलूक आहे. कोणतीही अंतगयत अवस्था 
उघड चवशद करून साचंगतली नाही, म्हणून ती नव्हती ककवा नाही, असा समज करून घेणे चनदान 
चवसाव्या शतकात तरी योलय नव्हे. तेव्हा पािात्त्यांिी आंदोलनसंख्या वापरून आजच्या चवद्वानानंी मोठा 
ग न्हा केला आहे, असे मानण्यािे कारण नाही. 
 

पं. भातखंडे म्हणतात, “त्याचं्या श्र ती जॉमेचरकल प्रोगे्रशनने एकावर एक िढत जात असत, असे 
चसद्ध होते.” ज्या श्र तींना ‘जॉमेचरकल प्रोगेशन’ लाचवता येते, त्यानंा आंदोलनसंख्या लाचवलया, तर काय 
चबघडले? “संगीत-पाचरजातकाराला वीणेच्या तारेच्या लाबंीने स्वर सागंणे स िले. ही सदब द्धी 
भरतशार्ङ्य देवानंा स िली नाही, त्याम ळे घोटाळा उडाला, तो उडता ना.” ही पं. भातखंडे यािंी चविारसरणी 
अप्रस्त त होय. प्रिचलत प्रगत कालातील चविारवतंाला त्यािंी ही चविारसरणी पटणार नाही. 
 

भरतप्रणीत श्र चत-स्वरशास्त्रािी चिचकत्सा आचण प्रयोगातंचरत सत्यता, प्रिचलत कहद स्थानी 
संगीतातील मूलभतू श्र चत-स्वर-संवाद, शास्त्रीय गायनवादनाच्या दृष्टीने भरतािंा सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोग 
आचण त्यािे प्रत्यतंर हे चकती मोलािे आहे, यािा खल भरतप्रकरणात केलेला आहे. आध चनक म क्ततंत्रीतून 
चनमाण होणारे स्वयंभ ूस्वर, त्यातंील संवाद आचण तत्त्व ेव रक्तीिी – हामयनीिी कलपना प्रािीन गं्रथकारानंा 
होती. भरतशार्ङ्य देवािंी मूलभतू मागी व देशी श्र चतस्वरसप्तके, – लक्ष्यसंगीतािी स्वरसप्तके ही त्याचं्या 
नंतरच्या यच्चयावत गं्रथकारानंी ग्राह्य मानून उपयोचजली. यािा अथयि हा आहे की, चनसगय आचण ध्वनी यािें 
शास्त्रीय संकेत पूणयपणे जाणनूि भरताचदकानंी आदशय माचंडला. कह. सं. पद्धतीच्या मूलभतू श्र चत-स्वरािंी 
स योलय रिना भरतशार्ङ्य देवानंीि केली आहे. या रिनेत बदल करणे हे कोणालाही शक्य नाही. 
 
ही एक अक्षम्य णदशाभूल 
 

कह. सं. पद्धती, क्रचमक प स्तकमाला, भाग ४, पृष्ठ ७-वर प्रिचलत कह. संगीताच्या श्र चत-स्वरािंा 
नकाशा चदला आहे, तो पहावा. त्यािा सूक्ष्मपणे व शास्त्राधाराच्या दृष्टीने अभ्यास कचरता त्यातील श्र ती आचण 
स्वरस्थाने कहद स्थानी पद्धतीत न बसणारी, कानानंा आचण प्रयोगानंा न पटणारी, अतएव अशास्त्रीय आचण 
चदशाभलू करणारी आहेत, असे चदसेल. याबद्दल असेही म्हणता येईल की, ठीक झाले, भरतशार्ङ्य देवानंा 
अशी ब द्धी स िली नाही! पं. भातखंडे यानंी भरत-शार्ङ्य देवािें ससं्कृत श्लोकभाष्ट्यही चदले आहे. पचंडतजी 
उत्तम संस्कृतज्ञ होते. असे असता भरताचदकांच्या भाष्ट्यातील अथय त्यानंा उमगला नसावा, असे म्हणण्यािे 
धाचरष्ट कसे कराव?े परंत  श्र ती व स्वरस्थाने भ्रष्टतेने माडंण्यािे धाचरष्ट पचंडतजींनी खास केले आहे व 
त्यािीि नक्कल करून हल्लीिे पंचडत गं्रथकार संगीतािे शास्त्र पढचवण्यािा खटाटोप उजळ मार्थयाने 
कचरतात. पं. भातखंडे स्वतः तंतकार होते. वीणातंत्री ही संगीताच्या शास्त्रािी जननी असता या तंत्रीत काय 
चनमाण होते, यािा बोध घेणे त्यानंा वस्त तः अवघड नव्हते. बीनावरील ककवा सतारीवरील पडदे, त्यातंील 
गाळे, तसेि अंतरावरून श्र ती समान अतंराचं्या नाहीत, हे त्याचं्या ध्यानात येण्याजोगे होते. पण हे झाले 
नाही, आचण त्यािंीि नक्कल करणाऱ्या इतर पचंडतानंा श्रम घेऊन सत्यािा सप्रयोग पडताळा घेण्यािीही 
ब द्धी झालेली नाही, यािा खरोखर खेद होतो. 
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यासाठी प्रािीन, प्रिचलत, आचण पं. भातखंडे यानंी चदलेले श्र चत-स्वरािें कोष्ठक पाहणे अगत्यािे 
होय. भरतशार्ङ्य देवशास्त्र आचण प्रिचलत चवज्ञानशास्त्र सप्तकातंगयत सात श द्ध स्वर आचण स्वरातंगयत बावीस 
श्र ती माचनते. श्र चतसंख्या बावीसि, असे भरतापासून सवयि गं्रथकार मानीत आलेले आहेत. ही प्रथा 
अंधश्रदे्धिी ककवा व्यस्क्तपूजेिी नाही, तर चनसगािी आचण प्रयोगातंचरत शास्त्रचसद्धातंािंी बूज राखण्यािी 
आहे. सप्त श द्धस्वर आचण बावीस श्र ती ही सप्तकािी चवभागणी आहे. चवचशष्ट स्वर चवचशष्ट श्र तीवर स्स्थर 
होणे, स्वरातंगयत चवचशष्ट श्र चतसंख्या असणे ही चनसगािी, स्वयंभतू्वािी चकमया आहे. 
 

सारणाप्रयोगात भरतानंी वीणामेरूवर श द्धषड्जािी स्थापना केली आहे. श द्ध षड्जाच्या द पटीिा 
षड्ज दशयवनू तो बाचवसाव्या क्षोचभणी नावाच्या श्र तीवर स्स्थर होतो, असेही दशयचवले आहे. हीि भरतकृती 
प्रिचलत तानप ऱ्यात आज आपण मानून आिचरतो. तानप ऱ्यािा वरिा मेरू (आड) आचण खालिा मेरू 
(घोडी) या दोन स्स्थर मेरंूमध्ये जी तार ताणनू वाजती होते चतला, चतच्यातून उत्पन्न होणाऱ्या ध्वनीला, 
आपण षड्ज माचनतो. भारतीय संगीतप्रथेत तीन तप्तके (म्हणजे मन्द्र, मध्य, तार अशी) आपण माचनतो. 
मन्द्रसप्तकािा आरंभक षड्ज द प्पट होऊन मध्यसप्तकािा आरंभक ठरतो. याि चनयमाने तारसप्तकही. 
मन्द्रसप्तकाच्या द पटीच्या षड्जािी श्र ती क्र. २२. हीि ‘क्षोचभणी’ श्र ती मध्यसप्तकाच्या आरंभक षड्जािी 
होय. यािा अथय श्र ती क्र. २२ दोनदा येते. प्रश्न असा आहे की, क्र. २२ दोनदा मानावयािा का? यािे उत्तर 
गचणतशास्त्र देते, ते असे – एकदा २२ मानावयािा, आचण त्याि जागेवर तोि क्रमाकं प न्हा आला तर तो ० 
मानावयािा. उदा. 
 

सा रे ग म प ध नी  – (मंद्र) 
० ४ ७ ९ १३ १७ २० २२  
सा रे ग म प ध नी  – (मध्य) 
० ४ ७ ९ १३ १७ २० २२  
सा रे ग म प ध नी  – (तार) 
० ४ ७ ९ १३ १७ २० २२  

 
पं. भातखंडे यानंी हे न माचनता स्वतःच्या अचधकारात आरंभक षड्जािी स्थापना क्र. १-च्या 

‘तीव्रा’नामे श्र तीवर करून ४ ३ २ ४ ४ ३ २ हा चनयम व्यवस्स्थत पाळून द पटीच्या षड्जािी स्थापना व त्यािी 
श्र ती हीही प न्हा तीव्राि चदली आहे. शास्त्रीय सप्तकाच्या मयादेत तीव्रा श्र ती एकदाि येऊ शकते. क्र. २२ 
वर, क्षोचभणीवर, सप्तकमयादा पूणय होते. सप्तक पूणय माचनता त्याप ढील तीव्रा श्र तीिे स्थान द सऱ्या म्हणजे 
प ढील सप्तकातील आहे. तीव्रा श्र तीिे स्थान मेरुमयादेबाहेर आहे. षड्जािी मयादा दोन स्स्थर मेरंूमध्ये 
माचनता या ध्वनीला तीव्रा श्र तीिा आधार शास्त्रसंमत नाही, आचण सप्तस्वर व २२ श्र ती यािंी मयादा पूणय 
करण्यासाठी कोणत्याही प ढच्या सप्तकातील श्रती उसनवारी घेणे याला शास्त्र म्हणत नाहीत. प्रािीन व 
प्रिचलत शास्त्रात – स्वरातं उत्क्रातंी झाली आहे, हे मान्यि करावयाला हव.े परंत  ही उत्क्रातंी असबंद्ध व 
अशास्त्रीयतेने झालेली नाही. पण पंचडतजींनी ती तशी केली आहे. हे त्यानंी माचंडलेलया चह. सं. पद्धतीच्या 
श्र चतस्वर-स्थानाचं्या नकाशावरून स्पष्ट होते. 
 

पं. भातखंडे यािंा प्रमाद कोणता, हे प ढील नकाशा क्र. १० यावरून कळेल — 
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नकाशा क्र. १० 
 
श्र चत 
क्र. श्र चत-नाव े स्वरस्थाने 

प्रािीन 
स्वरस्थाने 
सारणापं्रयोगािी 

प्रिचलत 
कहद स्थानी पािात्त्य पं. 

भातखंडे 
 

  ० क्षोचभणी श . चनषाद श . षड्ज श . सा C   
  १ तीव्रा     सा  
  २ क मद्वती       
  ३ मंदा       
  ४ छंदोवती श . षड्ज श . ऋषभ श . रे D   
  ५ दयावती     रे  
  ६ रंजनी       
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ श . गान्धार श . ग E   
  ८ रौद्री     ग  
  ९ क्रोधा श . गान्धार श . मध्यम श . म् F   
१० वचिका     म  
११ प्रसारणी       
१२ प्रीती       
१३ माजयनी श . मध्यम श . पंिम श . प G   
१४ चक्षती     प  
१५ रक्ता       
१६ संदीपनी च्य त पंिम चत्र.श्र .धैवत  A   
१७ आलाचपनी श . पंिम श . धैवत श . ध    
१८ मदंती     ध  
१९ रोचहणी       
२० रम्या श . धैवत श . चनषाद श . नी B   
२१ उग्रा     नी  
२२ क्षोचभणी श . चनषाद श . षड्ज श  सा C  घोडीमेरू 

१ तीव्रा     → सा ं    
 

वरील नकाशात पं. भातखंडे यािंा द पटीिा षड्ज तीव्रा श्र ती क्र. १–वर, परंत  घोडी-मेरू 
ओलाडूंन येतो. मेरू ओलाडूंन तारेिा जो भाग आलेला असतो तो मणी ककवा बदक सरकाचवण्यासाठी, 
सूक्ष्म िरक काढून तार स रेल करण्यासाठी आपण वापरतो. 
 

स्तंभ ४-मधील भरत-सारणाप्रयोगातील षड्जारंभक श द्धस्वरी सप्तक म्हणजेि स्तंभ ५-मधील 
प्रिचलत, कहद स्थानी पद्धतीिे सप्तक होय. यातील श्र ती व स्वरस्थाने स्पष्ट आहेत आचण हे श द्धस्वर हेि 
आजच्या सतारीवरील श द्धस्वरी पडदे होत. पं. भातखंडे याचं्या पद्धतीप्रमाणे श्र चत-स्वरस्थाने ठरवनू जर 
तंत वाद्यावर पडदे बाचंधले, तर जे नको ते प्रत्ययास येते. हे सप्तक अनाठायी, अस्थानी आहे. ते कह. 
पद्धतीिे नव्हे. अतएव अभ्यासासाठी ते वापरलयास त्यातूंन चनराळेि काही अन भवास येते. कहद स्थानी सं. 
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पद्धती (क्र. प . माला, भाग ४) यात पं. भातखंडे यानंी उद धृत केलेली प्रािीन गं्रथकारािंी विने, त्यातंील 
स सूत्र अथय व प्रयोगचसद्ध अन भव हा त्यानंी जाणनू घेतलेला नाही. म्हणून त्यािंी ही चदशाभलू झाली. परंत  
याि अज्ञानािे प्रदशयन आचण चशकवण अधंश्रदे्धने गेली पन्नास वष ेअव्याहत िालू आहे. 
 

पं. भातखंडे याि धतीवर प ढे काय म्हणतात, ते पाहू. 
 

(१) प्रािीन शास्त्रकार ‘श्रूयते इचत श्र चतः’ असे सागंतात. हीि कलपना अचभनवराग-
मंजरीकाराने स्पष्ट केली आहे. 

 
(२) चनत्यगीतोपयोचगत्वमचभजे्ञयत्वमप्य त । 

लक्ष्ये प्रोक्तं स पयाप्तं संगीतश्र चतलक्षणम् ॥ 
 

(३) या श्र तींच्या संख्येचवषयी स दैवाने साऱ्या नव्याज न्या गं्रथकारातं एकमत दृष्टीस पडते. 
 

(४) बावीस श्र तींिी वाटणी, अथात त्यािें सा चर ग म प ध नी हे श द्ध स्वर ४–७–९–१३–१७–
२०–२२ या श्र तींवर माचंडले जात. आपले आधुणनक णविान शुद्धस्वर असे माडंीत नाहीत, ते आपले स्वर 
उलट क्रमाने माणंडतात. ते आपले श द्धस्वर १–५–८–१०–१४–१८–२१ या श्र तींवर माचंडतात. 
 

क्र. ४-मधील पं. भातखंडे यानंी ‘आपले आध चनक चवद्वान’ यािें मत गृहीत करून कह. 
संगीतपद्धतीिे श्र चत-स्वर-सप्तक स्वतःच्या गं्रथात चदले आहे. पण हे ‘आपले आध चनक चवद्वान कोण?’ 
यािा ख लासा त्यानंी केलेला नाही. जे आध चनक चवद्वान पािात्त्याचं्या आंदोलनसखं्या वापरतात, त्यानंा 
डावलून आध चनक चवद्वानाचं्या मतान सार १–५–८–१०–१४–१८–२१ या श्र तींवर भातखंड्यानंी स्वर 
माचंडले आहेत. त्यातूंन ९ श्र त्यंतरािंा षड्ज-मध्यम-भाव आचण १३ श्र त्यंतरािंा षड्ज-पंिम-संवाद-भाव 
चनमाण होत नाही. पण यािा चविार पंचडतजींनी केलेला चदसत नाही. ज्या श्र चत-स्वरशास्त्रात ही चवसंगती 
आढळून येते, ते संगीतािे शास्त्र नव्हे, आचण त्यातील सप्तक हे कहद स्थानी संगीतपद्धतीिे प्रिचलत सप्तक 
मानणे धोक्यािे आहे. 
 

(५) अचभनवरागमंजरीकार म्हणतो — 
 

[मंजरीकारािे भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र ४७] 
 

रागमंजरीकाराचं्या श्लोकभाष्ट्यािा अथय स्पष्ट आहे. षड्ज िार श्र तींवर, ऋषभ सात श्र तींवर, 
गान्धार नऊ श्र तींवर, मध्यम तेरा श्र तींवर, पंिम सतरा श्र तींवर, धैवत चवसाव्या व चनषाद बाचवसाव्या 
श्र तीवर, याप्रमाणे सप्तस्वरािंी स्थापना करून मध्य व तार सप्तकातंील स्वरािंी व्यवस्था असावी, असा 
स्पष्ट चनदेश आहे. चनसगािा आदेश, स्वयंभ ू तत्त्वातून चनमाण होणाऱ्या श्र ती, त्यािें क्रम, श द्ध स्वर, 
ठराचवक श्र चतस्थानावंरि स्वर, संपूणय सप्तकात बावीस श्र ती आचण द सऱ्या सप्तकातील श्र तीने सप्तक पूणय 
न करणे, हे पं. भातखंडे याचं्याव्यचतचरक्त संगीताच्या प्रथेत व चनयमातं सवयत्र आहे. सवय प्रािीन 
गं्रथकारानंी, अवािीन पचंडतानंी, पािात्त्य पंचडतानंी, ककबह ना, सवय जगाने हे पाळले आहे. मग पं. भातखंडे 
याचं्या माडंणीला अथय काय? तेव्हा १–५-८–१०–१४–१८–२१-वाले चवद्वान येथे कामािे नाहीत; तर ०–
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४–७–९–१३–१७–२०–२२ असे मानून ते आिरणात आणणारे चवद्वानि अिूक होत. यातील म द्दा ककवा 
सार हेि की, पं. भातखंडे यािें श .स्वर गरजेपेक्षा एका-एका श्र तीने िढे आहेत. म्हणजेि ते भारतीय 
संगीतािे नव्हेत. आता भारतीय संगीतापेक्षा कह. संगीतपद्धती काही वगेळी नाही; आचण असली, तरी 
मूलभतू श .स्वरी सप्तक जगात एकि आहे. 
 

पं. भातखंडे प ढे म्हणतात — 
 

(६) “मागलया िारपािश ेवषांतील गं्रथकार श्र ती सारख्या मानीत नसत. ‘अनूपचवलास’ या गं्रथात 
चदसते की, उत्तरोत्तरसंकोिस्त्वाकाश े भवचत ध्र वम् । समभागप्रकलपोऽत्र न साध  मन्यते ब धैः ॥ तस्माद 
भागास्त  चवषमाः कस्लपता भरताचदचभः ॥” वरील श्लोक पं. भावभट्टािंा आहे, त्यात शवेटी भरतािे नाव 
आहे, परंत  पं. भातखंडे गं्रथात म्हणतात, “भावभट्टािा भरतनाट्यशास्त्रकार भरत नव्हे, हे खचित.” 
 

भरतशार्ङ्य देव आपापलया श्र ती समान, चनयतप्रमाण मानीत, असे पं. भातखंडे यािें ठाम मत. परंत  
भावभट्टाने भरतािें मत देऊन श्र ती असमान आहेत, हे चवद्वानािें मत, असे म्हटले आहे. म्हणजे 
भरतशार्ङ्य देवाचं्या श्र ती असमान, हे पं. भावभट्टानंी चसद्ध केले. परंत  पं. भातखंडे स्वतःच्या मतप ष्ट्ट्यथय 
‘भावभट्टािा भरत, नाट्यशास्त्रकार भरत नव्हे हे खचित’ असे म्हणतात. या ‘खचित’ला आधार काय? 
नाट्यशास्त्रकार भरताचवना आणखी कोणता भरत नाट्यशास्त्रकार झाला, याला इचतहासात (संगीताच्या 
तरी) द सरा प रावा काय? 
 

(७) भातखंडे प ढे म्हणतात — 
 

“श्र चतस्वरस्थानािंा ध्वचनदृष्टीने समाधानकारक खुलासा करून दाखचवण्यािी दोन साधने आहेत : 
 

(१) वीणेच्या वाजत्या तारेच्या चनरचनराळ्या लाबंीने ध्वनी सागंणे. 
 

(२) प्रत्येक ध्वनीिी एका सेकंदात होणारी त लनात्मक आंदोलने (व्हायबे्रशन्स) सागंणे. 
 

या दोन साधनापंैकी द सरे साधन आपलया प्रािीन गं्रथकारानंा अवगत नव्हते. पचहले साधन चनदान 
मध्यकालीन गं्रथकारानंा अवगत होते. त्यािा त्यानंी उत्तम उपयोगही करून घेतला. भरतशार्ङ्य देवानंी या 
साधनािंा उपयोग केलेला चदसत नाही. परंत  ते श्र तीला माप स्वीकारून साऱ्या श्र तींना समान मानीत 
असत, व स्वर माडंीत असत. म्हणून त्यासं साधनािंा उपयोग करण्यािी जरूर भासली नसेल. स्थाने 
साचंगतली नाहीत, हे मात्र खरे.” 
 

श्र चत-स्वरस्थानािंा समाधानकारक ख लासा करून दाखचवण्यािी वरील दोन साधने पं. भातखंडे 
मान्य कचरतात; तेव्हा मध्यकालीन गं्रथकारािें वीणेच्या वाजत्या तारेच्या चनरचनराळ्या लाबंीने स्वर सागंणे 
बरोबर आहे. चशवाय, आध चनक गं्रथकारानंी आंदोलनसंख्या देऊन ध्वनी साचंगतले, हेही बरोबर आहे; परंत  
आदोलनसंख्यापद्धती पािात्त्यािंी, म्हणून भ्राचंतमलूक, असा पं. भातखंडे यािंा समज. ध्वनी पािात्त्य असो 
वा भारतीय असो, आंदोलनावस्था व ध्वनी यािें नाते अतूट असते. कारण ती नैसर्मगक चक्रया होय. भाषा व 
आकडे यातं िरक म्हणनू आंदोलने भारतीय स्वराला लावणे हा काही ग न्हा नाही. ते पोषकि आहे. भरत-
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शार्ङ्य देवानंी या साधनािंा उपयोग जरी केला नव्हता, तरी या साधनाचंवना त्यानंी माचंडलेले श्र चत-स्वर 
मध्यकालीन गं्रथकारानंी तारेच्या लांबीत ताडून पाचहले, तो ते अिूक व योलय आहेत, हेि त्याचं्या 
अन भवास आले. श्र तीला माप समजून साऱ्या श्र ती समान मानीत, असे पं. भातखंडे आवजूयन सागंतात. श्र ती 
समान हा समज स रेंद्र मोहन टागोर यािंाही होता. या चवद्वानानंी भारतीय सगंीत व शास्त्र यावंर बरेि गं्रथ 
चलचहलेले आहेत. वीणेवरील तारेिे बावीस समान भाग पाडून स्वर आचण त्यािंी व्यवस्स्थत स्थाने यािंा 
अन भव घेता या गं्रथकारानंा स्वर व स्थाने जमेनात, असा अन भव चमळाला. टगोर आपलया ‘चसक्स 
चप्रस्न्सपलस ऑि रागज’ या गं्रथात म्हणतात. [याबद्दलिे भाष्ट्य (इंग्रजी) पचरचशष्टातं पहाव े: क्र. ४८] तेव्हा 
टागोर म्हणतात, त्याप्रमाणे प्रािीन गं्रथकारािें श्र चत-स्वरचसद्धातं न सत्याि ‘सेन्स ऑि म्यचूझक’वर 
आधाचरत नव्हते, ते गचणतावर आधारलेले होते, हे आजच्या गचणतान सार चसद्ध होते. 
 
पं. भातखंडे प ढे म्हणतात — 
 

(८) “अहोबलादी पचंडतानंी बह तेक स्वरस्थाने सागंून साऱ्या देशावर महद पकार करून ठेचवले 
आहेत, असे चवद्वानािें मत आहे. आचण ही स्वरस्थाने आजच्या आपलया कहद स्थानी स्वरस्थानाशंी उत्तम 
चमळती असलयाम ळे आपलया स्वररिनेला परंपरेिा व शास्त्रोक्तपणािा चकती गौरव आला आहे!” 
 

(९) “श्रीचनवास पंचडताने ‘रागतत्त्वचवबोध’ या गं्रथात वणयन केलेलया स्वरस्थानािंा ध्वचनदृष्टीने 
वािकासं बोध व्हावा, म्हणून आपण वीणेिी तार ३६ इंि घेऊन पंचडताच्या वणयनाप्रमाणे चतिे चवभाग करू. 
तारेच्या भागािी लाबंी कळली की गचणताने आंदोलने लगेि ठरचवता येतात, हे आजकालच्या स चशचक्षतानंा 
सागंणे नलगे. पचंडतािंी श द्ध-स्वरस्थाने तारेच्या लाबंीने कशी येतात, ती पहा — 
 

[याचवषयीिा पं. श्रीचनवासािंा श्लोक पचरचशष्टात पहावा : क्र. ४९] 
 

षड्ज आंदोलने = २४० तारेिी लाबंी = ३६ इंि 
तारषड्ज आंदोलने = ४८० तारेिी लाबंी = १८ इंि 
अचततारषड्ज आंदोलने = ९६० तारेिी लाबंी = ९ इंि 
मध्यम आंदोलने = ३२० तारेिी लाबंी = २७ इंि 
पंिम आंदोलने = ३६० तारेिी लाबंी = २४ इंि 
गान्धार आंदोलने = २८८ तारेिी लाबंी = ३० इंि 
ऋषभ आंदोलने = २७० तारेिी लाबंी = ३२ इंि 
धैवत आंदोलने = ४०५ तारेिी लाबंी = २१ ⅓ इंि 
णनषाद आंदोलने = ४३२ तारेिी लाबंी = २० इंि 
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नकाशा क्र. ११ 
 

श्र चत 
क्र. श्र चतनाव े प्रािीन 

ध्र ववीणास्वर 
प्रािीन 
िलवीणास्वर 

पं.श्रीचनवास 
स्वर 

प्रिचलत 
स्वर आंदोलनसंख्या 

वीणातंत्री 
(तार) 
३६ʺ 

पंचडत 
भातखंडे 
गं्रथ 

मेरू ० क्षोचभणी श .चनषाद सा सा श . सा २४० मेरु … … 
  १ तीव्रा कै. चनषाद … … … … … … २५३⅛ … … सा 
  २ क म द्वती का. चनषाद … … को. रे को. रे २५६ … … … … 
  ३ मंदा … … … … … … … … २६६⅔ … … … … 
  ४ छंदोवती श . षड्ज रे श . रे श . रे २७० ३२ … … 
  ५ दयावती … … … … … … … … २८४ ⁴/₉ … … रे 
  ६ रंजनी … … … … को. ग … … २८८ … … … … 
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ ग श . ग श . ग ३०० ३० … … 
  ८ रौद्री … … … … … … … … ३०३ ¹/₂ ¹/₇ … … ग 
  ९ क्रोधा श . गान्धार म श . म श . म ३२० २७ … … 
१० वचिका सा. गान्धार … … को. म … … ३३७ ½ … … म 
११ प्रसाचरणी अं. गान्धार … … ती. म ती. म ३४१ ⅓ … … … … 
१२ प्रीती … … … … … … … … ३५५ ⅝ … … … … 
१३ माजयनी श . मध्यम प श . प श . प ३६० २४ … … 
१४ चक्षती … … … … … … … … ३७९ ¹/₁ ¹/₆ … …. प 
१५ रक्ता … … … … को. ध को. ध ३८४ … … … … 
१६ संदीपनी च्य . पंिम चत्र.श्र .ध ती. ध ती. ध ४०० … … … … 
१७ आलाचपनी श . पंिम ध श . ध श . ध ४०५ २१ ⅓ … … 
१८ मदंती … … … … … … … … ४२६ ⅔ … … ध 
१९ रोचहणी … … … … … … … … ४३२ २० … … 
२० रम्या श . धैवत नी श . नी श . नी ४५० १९ ³/₁₆ … … 
२१ उग्रा … … … … … … … … ४५५ ⅑ … … नी 
२२ क्षोचभणी श . चनषाद सा ं श .सा ं श .सा ं ४८० १८ मेरू … … 
१ तीव्रा … … … … … … … … … … … … सा ं

 
पं. श्रीचनवासािंा श्लोक, त्याच्या अथान सार स्वर व त्याचं्या आंदोलन संख्या व इंिातं तारेवरील 

स्थानेही पं. भातखंडे यानंी चदली आहेत. यािा अथय असाि होतो की, पं. श्रीचनवासानंी प्रिचलत 
चवज्ञानप्रयोग व शास्त्र आचण आजच्या वीणेवरील तारेत चनमाण होऊन जे प्रत्यक्ष प्रत्ययाला येते, तेि 
श्लोकात चदलेले आहे. पं. श्रीचनवासानंी स्पष्ट म्हटले आहे की, – 
 

पूवान्त्ययोि मेवोि मध्ये तारकसः स्स्थतः । 
 

म्हणजे पूवय आचण अन्त्य मेरंूमध्ये तारषड्जािे स्थान असते. यािाि अथय वीणापूवय मेरूवर म्हणजे 
आडस्थानी (आरंभक) षड्ज व ३६ इंिािंा मध्य म्हणजे १८ इंिावंरिे स्थान तेथे तारषड्ज, द प्पटीिा 
षड्ज. पं. अहोबलािें चसद्धातं पं. श्रीचनवासापं्रमाणिे आहेत. पं. भातखंडे अहोबलािें उपकार मानून 
परंपरेिा व शास्त्रािा गौरव कचरतात. या सवांिा चविार कचरता प्रश्न असा की, तीव्रा श्र तीवर षड्जािी 
स्थापना करून सप्तक पूणय होण्यासाठी द सऱ्या म्हणजे अन्त्य मेरूच्या पलीकडील श्र ती चहशोबात घेऊन 
सप्तक पूणय करण्यािा पं. भातखंडे यानंा अचधकार कोणी चदला? आचण त्याचं्या या माडंणीत कह. 
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श्र चतस्वरसप्तकाच्या परंपरेिा गौरव होतो काय? आचण चवज्ञान व शास्त्र यािंा तरी साक्षात्कार होतो काय? 
– होत नाही, हेि उत्तर आहे. 
 

पं. श्रीचनवासािें ‘पूवान्त्ययोि मेवोि मध्ये तारकसः स्स्थतः’ व भरतशार्ङ्य देवािे “मध्यस्थानस्थः 
षडजो चद्वग णसमः” यािंा अथय एकि आहे. भरत ते पं. श्रीचनवास या हजारो वषांतील पंचडतानंी 
चनसगाचवरुद्ध चसद्धातं माचंडलेले नाहीत. प ढिा अपवाद िक्त पं. भातखंडे यािंा. 
 

[याप ढे नकाशा क्र. ११-मध्ये प्रािीन, प्रिचलत, पं. श्रीचनवास व पं. भातखंडे याचं्या श्र चतस्वरािंी 
स्थाने, प्रिचलत आंदोलनसखं्या, व तारेिी लाबंी चदली आहे. ती कृपया पहावी.] 
 

सवय जगाने माचनलेले नैसर्मगक स्वरसप्तक आचण पं. भातखंडे यािें स्वरसप्तक यातंील तिावत 
स ज्ञ वािकाचं्या सहज लक्षात येईल. आचण पं. भातखंडे यािें स्वरसप्तक परंपरागत नाही, व गौरवास्पदही 
नाही, हेही कळून ि केल. हीि िूक त्यािंी पठडी आजतागायत पढवीत आली आहे. या ि कीला 
सरकारमान्यताही चमळालेली जाहे. 
 

नकाशा क्र. ११ याकडे लक्षपूवयक पाहता आजच्या कह. पद्धतीिे श द्धस्वर, त्याचं्या आदंोलनसंख्या, 
तारेवरील इंिातं त्यािंी स्थाने यािंा बोध होतो, आचण पं. भातखंडे यािंा स्वकपोलकस्लपत बदल कसा 
अशास्त्रीय व हाचनकारक आहे, यािाही उलगडा होतो. 
 

(१०) पं. भातखंडे याचंा आके्षप 
 

“पं. श्रीचनवास यािंी श द्ध स्वरस्थाने तर सवयसंमति चदसतात, मात्र पािात्त्य पचंडत धैवतािी 
आंदोलने ४०० माचनतात, व आपले कहद स्थानी चवद्वान ती ४०५ माचनतात.” 
 

या आके्षपाला उत्तर हेि की, आमिे कहद स्थानी चवद्वान ४०० व ४०५ या आंदोलनािें दोन्ही धैवत 
माचनतात. तसे मानणे भागि आहे. ४०० व ४०५ आंदोलनािें धैवत एक नव्हेत. या दोन्ही धैवतातं ५ 
आंदोलनािंा िरक आहे. ४००-िा धैवत तीन श्र तींिा व ४०५-िा धैवत िार श्र तींिा आहे. भरतशार्ङ्य देवािें 
षड्जग्राचमक ित ःश्र चतक श . पंिम व मध्यमग्राचमक चत्रश्र चतक च्य तपंिम म्हणजेि प्रिचलत ४०५ व ४०० या 
आंदोलनािें धैवत होत, हे भरतशार्ङ्य देवानंीि सारणाप्रयोगात स्पष्ट केले आहे. आचण प्रमािश्रुतीचे पणरमाि 
म्हणजेि या दोन धैवतातंील िरक, म्हणजे ५ आंदोलने होत. षड्ज व मध्यम या ग्रामािें स्वर, श्र ती व 
आंदोलनसंख्या माडूंन पाहता यािी प्रिीती येते. 
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प्रिचलत ष. ग्रा. श्र चतस्वर          

मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  

आंदोलने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

प्रिचलत म. ग्रा. श्र चतस्वर         

मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २ सा 

आंदोलने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 

प्रिचलत पािात्त्य वर         

स्वर C D E F G A  C 

आंदोलने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 
 

यातंील पािात्त्य ४००-िा धैवत म्हणजे कहद स्थानी मध्यमग्राचमक धैवत होय. आदंोलनसंख्या 
पािात्त्य आहे, हे मान्य कचरता ४००-िा धैवत पािात्त्यािंा आमिा नव्हे, हे मान्य होणारे नाही. कारण या 
दोन धैवतावंरि आमच्या षड्ज व मध्यम या ग्रामािंी उभारणी व अस्स्तत्व आहे. परंत  आजच्या कहद स्थानी 
प्रथेत ग्राम न मानण्यािा प्रघात आहे; म्हणून ४०० व ४०५ या धैवतािें महत्त्व माचनले जात नाही. पण माचनले 
न गेले, तरी त्यािें अस्स्तत्व आहेि. 
 

पं. भातखंडे यािें गं्रथ त्याचं्या अचवश्रातं प्रयत्नानंी चनमाण झाले. प्रािीन ससं्कृत गं्रथातं काय आहे, 
यािे आकलन होण्यास त्याचं्या गं्रथािंा उपयोग होतो, हे मान्यि करावयाला हव.े प्रािीन व प्रिचलत श्र चत-
स्वरशास्त्रात िरक काय, हे भरतशार्ङ्य देवानंी सारणाप्रयोगात स्पष्ट केले आहे. ध्वचनशास्त्रात हा प्रयोग िार 
महत्त्वािा ठरतो. 
 

पं. भातखंडे यावंरील टीका कह. स्वरशास्त्रािी श चिभूयतता कायम राखण्याच्या दृष्टीने केली आहे. 
तीत भातखंडे अजाण होते, हे सूचित करण्यािे नसून पं. भातखंडे यासंारख्या ब चद्धमान गं्रथकाराने केलेलया 
ि का स धारलया जाणे इष्ट आहे, या प्राजंल दृष्टीने प्रस्त त टीका केली आहे. 
 
६७. १. म्यणूझक ईस्ट ॲण्ड वेस्ट (१९०८) 
 

२. आयव-संगीताची उपपिी व भारतीय गायनपद्धतीची मूलतत्त्वे (१९२३) 
 

३. भरताचे श्रुणतदशवन व शार्ङ्व देवाचा सारिाचतुष्ट्ट्याचा प्रयोग (१९२८) 
 

वरील तीन गं्रथ कै. कृ. ब. देवल, चरटायडय डेप्य टी कलेक्टर, सागंली यािें आहेत. 
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कै. देवल म्हणतात– कहद स्थानी गायनाला शास्त्रािा आधार नाही व तेथील गवयी लोक 
अंधळेपणाने गाण्यातील स्वर लावतात, असे आरोप य रोचपयन पचंडतानंी आमच्या गायनकलेवर केले. इ. 
स. १८००-च्या स मारास कहद स्थानात कंपनी-सरकारिे राज्य स रू झाले. नंतर बोडय ऑि 
डायरेक्टसयकडून कंपनीच्या नोकरवगास एक ह कूम स टला की, सरकारी नोकरीखेरीज कहद स्थानातील 
वाङ्मय, कला, खचनज, जंगल, प्राणी इ. चवषयापंकैी एक चवषय घेऊन दरवषी चनबंध चलहून तो रॉयल 
सोसायटी ऑि आटयस्, लंडन, या संस्थेकडे पाठवावा. या कामचगरीबद्दल योलय पाचरतोचषक चदले जाईल. 
या सूिनेन सार ज्यानंी चनबधं चलचहले, हे गृहस्थ येणेप्रमाणे – 
 
गं्रथ १. कॅप्टन चवलाडय – म्यूचझक ऑि कहद स्तान 
गं्रथ २. सर व इलयम जोन्स – म्यूचझकल स्केलस 
गं्रथ ३. बोझाँक – कहदू चडस्व्हजन्स ऑि चद ऑक्टेव्ह 
गं्रथ ४. कॅ. डे – म्यूचझक ऑि सदनय इचंडया 
गं्रथ ५. एचलस – म्यूचझकल स्केलस ऑि चद वलडय 
 

यातंील एचलस यािंा चनबधंगं्रथ १८८५ साली तयार झाला. त्यात ते म्हणतात, “कहद स्थानातील 
चनरचनराळ्या भागातं चनरचनराळ्या गायनस्वरश्रणेी वापरून गवयी लोक मनास येईल तसे गातात. याचं्या 
गायनात ककवा स्वरश्रेणीत नैसर्मगक चनयम म ळीि नाहीत, शास्त्राधार नाहीत.” 
 

एचलसिे हे प्रलाप वािनू मी भारतीय संगीतशास्त्रािे संशोधन करण्यास उद्य क्त झालो. याकचरता 
सन १९१२-मध्ये चिलहारमॉचनक सोसायटी स्थापना केली. या सोसायटीिे अध्यक्ष म्हणून ई. क्लेमेंटस् 
यािंी चनय क्ती झाली. मी केलेले कायय चम. क्लेमेंटस् यानंी तपासून बरोबर आहे, असा अचभप्राय चदला. 
नंतर क्लेमेंटस् यानंी ‘रागज ऑि कहद स्तान’ (भाग १ व २) चलहून इंग्रजी भाषेत ते प्रचसद्ध केले. 
 

कॅ. डे यानंी स्वतःच्या ‘म्यूचझक ऑि सदनय इंचडया’ या गं्रथात एक चवधान केले आहे की, ‘प्रचसद्ध 
इचतहासकार स्रबॅो म्हणतो की, ‘ग्रीक गायनकलेिा कहद स्थानी गायनकलेवर मोठा पचरणाम झाला आहे.’ 
स्रॅबो यािें हे चवधान खरे नव्हे, कारण ऋक्प्राचतशाख्ये इ. प्रािीन संस्कृत गं्रथातं ‘के ते यमा नाम । 
सप्तस्वरास्ते यमाः ।’ असे चवधान असून ब्राह्मणगं्रथातंील काही उल्लखेावंरून आमच्या गायनशास्त्रािा मूळ 
काळ ब्राह्मणकाळाच्या मागे नेण्यास काही हरकत नाही. हल्लीच्या चवद्वानाचं्या संशोधनावरून ब्राह्मणकाल 
इ. स. पूवय ३००० ते २५०० येथपयंत जातो. श्री. क ं टे, कपगळे, सहस्त्रब दे्ध, बनहट्टी, राजा स . मो. टागोर, 
चिन्न स्वामी म दचलयार, पं. भातखंडे इ. पचंडतानंी भारतीय गायनशास्त्रावर बरेि चलचहले आहे; परंत  हा 
चवषयि कठीण असलयाम ळे श्र तीसारखे काही चवषय सोडचवण्यास कठीण झाले. संस्कृत गं्रथातंील 
श्लोकािंा अथय काही चठकाणी ि कीिा लाचवला गेला, याम ळे कहदी गायनािी व शास्त्रािी ककमत कमी 
झाली. ती वाढचवण्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. 
 

गचणत व गायनशास्त्र ही परस्पर अचवच्छेद्य चरतीने संबद्ध आहेत. हे वािून प ष्ट्कळानंा आियय वाटेल 
व प्रचसद्ध जमयन शास्त्रज्ञ चम. हेलमहोलसझ यानंाही ते वाटले. हे त्याचं्या प ढील उताऱ्यावरून चदसून येईल. 
 

[हेलमहोलस् : पॉप्य लर लेक्िसय ऑन सायचंटचिक सबजेक्टस्, िस्टय सेरीज पृ. ४५.] 
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“संगीताच्या प्रत्यक्ष आचण शास्त्रीय शाखेतील ध्वचन-स्वर-संवाद मानवी मनावर पचरणाम कचरतात; 
ते संवदेनशील असतात, आचण हे ध्वचन-स्वर-संवाद गचणताधाचरत असतात, हे जेव्हा माझ्या अन भवास 
आले, तेव्हा मी आियाने चदङमूढ झालो. गचणत आचण संगीतािे ध्वचनस्वर हा खरोखरि मती ग ंग करणारा 
प्रकार होय! श्र त्यंतरे, स्वरातंरे यािें श द्ध गचणत, संवदेनशील सूक्ष्म व स्थूल स्वर हे लाग्रतम गचणतावर 
आधाचरत असतात.” 
 
काटं काय म्हितात 
 

“कोणत्याहंी शास्त्रािी पूणावस्था गचणताचशवाय नसते. जेथे शास्त्र तेथे गचणत आलेि. शास्त्राचवना 
कला नाही, असे माचनले, तर संगीतकलेला शास्त्र आहेि; म्हणून गचणतही आलेि.” 
 
आपले संस्कृत गं्रथकारही हेि सागंतात– 
 

ज्ञानं ि लोके यचदहास्स्त चकचञ्चत् 
साङख्यागतं तच्च महन्महात्मन् ॥ 

 
प्रािीन ग्रीक गायनशास्त्र व आमच्या ग्राम-मूच्छयना-जाती याशंी ग्रीक पद्धतीिा संबंध ककवा 

सारखेपणा यासंंबधंी कै. देवलािें चवविेन उपय क्त आहे. 
 

षड्ज व मध्यम या ग्रामाचंवषयी कै. देवल म्हणतात – षड्जग्राम म्हणजे काय? जनक स्वरमालेला 
षड्जग्राम असे नाव का देण्यात आले? 
 

ष. ग्राम — नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
म. ग्राम — नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 

 
या स्वरमालेत प हा स्वर थोडा नीि करून मध्यमग्राम झालेला आहे. असे कचरताना स्वरमालेत ित ःश्र चतक 
आचण चत्रश्र चतक स्वराचं्या चवभागणीत िरक करणे अगत्यािे आहे, हे सहज लक्षात येते. भरतािायांनी 
मध्यमग्रामात री व प तसेि षड्जग्रामात सा व प या स्वरानंा संवादी स्वर म्हटले आहे. 
 

भरतम नींच्या गं्रथावरील टीकाकारानंी आपलया टीकेत खालील स्वरातंरे संवादी आहेत, असे 
चलहून ठेचवले आहे. 
 

ष.ग्राम — सा—प, री—ध, ग—नी, म—  
म.ग्राम — री—ध, ग—नी, म—सा, प—री. 

 
वरील चनरचनराळ्या लक्षणावंरून ग्राम म्हणजे, पूणययमािी, ग रुयमािी, लघ यमािी व अधययमािी 

श्रेणी असे अन मान चनघते. तसेि, षड्जग्रामात च्य त-पिंमातंचरत स्वर प–री व मध्यमग्रामात सा–प यातं 
च्य तपंिमातंर असते. 
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ष. ग्राम सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा 
सेंट ० १८२ ११२ २०४ २०४ १८२ ११२ २०४ 

म. ग्राम सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा 
सेंट ० १८२ ११२ २०४ १८२ २०४ ११२ २०४ 

 
भरतम नींिे अंतरगान्धार व काकली-चनषाद या दोन चवकृत स्वरािंाही षड्ज व मध्यम या ग्रामांत 

समावशे होतो. म्हणून या दोन स्वरािंा समावशे करून दोन + दोन अशी िार प्रकारिी स्वरसप्तके तयार 
होतात : 
 

(१) ३ २ ४ ४ ३ २ ४ 
(२) ३ ४ २ ४ ३ २ ४ 
(३) ३ ४ २ ४ ३ ४ २ 
(४) ३ ४ ४ २ ३ ४ २ 

 
मूळ ग्राम आचण तचद्धत ककवा साचधत ग्राम ह्या मूळ स्वरश्रणेी होत. कहद स्थानीगायनात असणारे व 

होणारे चनरचनराळे राग व राचगण्या या वरील स्वरश्रेणीपासून तयार होतात. ग्रामात असिारा महत्त्वाचा धमव 
म्हिजे स्वरातंराचंा क्रम होय. 
 

कै. देवलािें गं्रथ आध चनक पद्धतीने म्हणजे स्वराचं्या आदंोलनसंख्या, ग णोत्तरे, श्र तींच्या चकमती, 
सेंटमध्ये त्यािें मापन या सवय दृष्टींनी अभ्यास करण्यास उपय क्त आहेत. शास्त्रज्ञ कोठेतरी िूक करून 
घसरतो, याला कै. देवलही अपवाद नव्हेत. कै. देवल षड्जग्राम, मध्यमग्राम, अंतरगान्धार, 
काकलीचनषाद, त्यािें चनयोजन, श्र त्यंतरे, सेंटमधील चकमती उत्तम प्रकारे जाणीत होते. आचण या 
जाणकारीिी पावतीही त्यानंा क्लेमेंसस् साहेबानंी व्यवस्स्थत चदली आहे. कै. देवलािें श्र चतस्वरशास्त्रावरील 
चनबधं क्लेमेंसस् यानंी तपासलेले होते. क्लेमेंटस् स्वतःच्या इन्रोडक्शन ट  द स्टडी ऑि इचंडयन म्यूचझक 
या गं्रथात म्हणतात — प्राचीन गं्रर्थातील श्रुतींच्या श्री. देवलानंी लाणवलेल्या अर्थाबद्दल मतभेद होिे 
अशक्य आहे. 
 
तो अथय असा – 
 

चद्वश्र चतक = जस्ट सेचमटोन = १६ = ११२ सेंट १५ 

चत्रश्र चतक = मायनर टोन = १० = १८२ सेंट ९ 

ित ःश्र चतक = मेजर टोन = ९ = २०४ सेंट ८ 
 

हा मजकूर ख द्द कै. देवलानंीि स्वतःच्या ‘आययसंगीतशास्त्रािी उपपत्ती व भारतीय गायनपद्धतीिी 
मूलतत्व’े या गं्रथातील प्रस्तावनेत चदला आहे. 
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ई. क्लेमेंसस् हे ह द्द्ाने सेशन्स जज्ज होते. स्वतः पािात्त्य-संगीत-शास्त्रप्रवीण होते. भारतीय प्रािीन 
व प्रिचलत संगीत व शास्त्र यािंा सखोल अभ्यास करून त्यानंी वरील गं्रथ चलचहला, याबद्दल त्यानंा धन्यवाद 
देणे उचित आहे. क्लेमेंसस् याचं्या “मतभेद होणे शक्य नाही,” या चनणययाने भरत-शार्ङ्य देवाचदक गं्रथकार व 
त्यानंी माचंडलेले शास्त्र यानंा ग्रामातूंन हद्दपार कसे केले यािा इचतहास येथे देणे मनोरंजक ठरेल. परंत  या 
मनोरंजनाबरोबर प्रािीन ऋचषम नीना ंअन्याय झालयािाही दाखला चमळेल आचण मध्यमग्रामाच्या अट ठावीस 
मूच्छयनातूंन चनमाण होणाऱ्या असंख्य रागराचगण्याही नामषेश कशा झालया, यािी प्रिीती येईल. ही गंभीर 
घटना प्रािीन ऋचषम नींच्या अलौचकक ब चद्धमते्तला हरताळ िासणारी ठरते. कै. देवल हे प्रािीन गं्रथकारािें 
व त्यानंी माचंडलेलया शास्त्रािे अत्यतं अचभमानी होते; म्हणून स्वतःिे चसद्धातं अिकू माडंणे हे त्यािें उचद्दष्ट 
होते- 
 
कै. देवलाचंा प्रमाद तरी कोिता? 
 

कै. देवलानंी ‘भारतीय गायनपद्धतीिी मलूतत्त्व’े या गं्रथात पृष्ठ २२ ओळ ९–१३–१४ यातं स्पष्ट 
म्हटले आहे की, “षड्जग्रामातील ग स्वर वाढवनू जर आपण तो अन्तर-ग केला, तर आपणासं मध्यमग्राम 
णमळतो.” पण याला शास्त्रीय उत्तर असे आहे की, प्रािीन गं्रथकारानंी श .गान्धार दोन श्र तींनी वाढवनू त्याला 
अन्तरगाधंार ही संज्ञा देऊन मध्यमग्रामािी उत्पत्ती होते, असे शास्त्र माचंडलेले नाही. कै. देवल प ढे 
म्हणतात— 
 

“कारि या वेळी सा हा मध्यम होतो.” 
 

हे एक वळे मान्य केले, तरी षड्जग्रामामधील म-च्या प ढील स्वरािंी व त्यामंधील श्र तींिी वाट 
काय? यासाठी षड्जग्रामाच्या श्र चत-स्वरािंी माडंणी करून पाहू या— 
 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ घ २ नी ४  = २२ श्र ती 
 

यातील श .गान्धार श .मध्यमाच्या िार श्र तींपैकी दोन घेऊन (वाढतो), – अन्तरगान्धार बनतो, 
म्हणजे 
 

सा ३ रे २ ग ४ म = सा ३ रे ४ अन्तर-ग २ म असे होते. 
 

कै. देवल म्हणतात. “कारण या वळेी सा हा मध्यम होतो.” अथात वरील सप्तकात नऊ-श्र त्यतंर-
चनयमाने आरोही क्रमाने सा-िा म हा मध्यम व अवरोही क्रमाने म-िा मध्यम सा होतो, हे उघड आहे. कै 
देवलाचं्या वाक्यािंा शब्दशः अथय घेतलयास तो अन्तर-गानं्धार हा सा-िा मध्यम होतो, असा होतो. परंत  हे 
देवलकृत मानणे चनसगय, शास्त्र आचण संवाद ही तत्त्व ेमानीत नाहीत. चनसगय व शास्त्र हे मानील की, सा-िा 
अन्तरगान्धार सप्तश्र चतक असलयाम ळे या दोन स्वरातं अन वादातंर आहे. पण हा षड्जमध्यमभाव नव्हे. 
 
“मतभेद होिे शक्य नाही” यातील मतभेद 
 

श्र तींिा मतभेद न होणारा अथय – 



 अनुक्रमणिका 

चद्वश्र चतक = जस्ट सेचमटोन = १६ = ११२ सेंट १५ 

चत्रश्र चतक = मायनर टोन = १० = १८२ सेंट ९ 

ित ःश्र चतक = मेजर टोन = ९ = २०४ सेंट ८ 
 

मध्यमग्रामात म ३ प ४ ध असे श्र चतस्वर आहेत. म्हणजे एकूण ३ + ४ श्र ती = मायनर मेजर टोन = 
१८२ + २०४ = ३८६ सेंट आहेत. त्यािप्रमाणे सा ३ रे ४ अन्तर-ग = ३ + ४ श्र ती = १८२ + २०४ = ३८६ 
सेंट आहेत. 
 

मध्यमग्रामात म-पासून ७ श्र तींिा धैवत हा स्वस्थानापासून च्य त न होता बनतो. त्यािप्रमाणे 
षड्जग्रामातील श .गान्धार च्य त होऊन ७ श्र तींिा अन्तर-गान्धार बनतो. 
 
(१) सा ३ रे २ ग ४ म = १८२ + ११२ + २०४ = ४९८ सेंट 
 
(२) सा ३ रे २ ग २ अं.-ग २ म =१८२ + ११२ + ११२ + ११२ = ५१८ सेंट 
 

कै. देवलाचं्या मतभेद न होणाऱ्या प्रािीन श्र तींिा अथय सा ते म या अंतरात एकदा ४९८ सेंट व त्याि 
अंतरात ५१८ सेंट असा होतो. वास्तचवक सा ३ रे २ ग ४ म = १८२ + ११२ + २०४ = ४९८ आचण सा ३ रे ४ 
अं.-ग = १८२ + २०४ = ३८६ हव.े कारण मध्यमग्रामात म ३ प ४ ध = १८२ + २०४ = ३८६ आहे. 
 

यािा चनष्ट्कषय हा की, मध्यमग्राम बनवावयाचा, तो मध्यमालाच आरंभक स्वर मानून; 
अन्तरगान्धाराला मानून नव्हे. सा हा अन्तरगान्धाराचा मध्यम होिे दुरापास्तच आहे. 
 

कै. देवलानंी हल्लीिे षड्ज व मध्यम हे ग्राम स्पष्ट केले आहेत, ते— 
 
(१) सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  – ष.ग्राम 
(२) सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  –म.ग्राम 

 
यातं प्रािीन अन्तर-गान्धारािे स्थान २ म ४ प = २ म २ तीव्र म २ प यातंील २ तीव्र मध्यम म्हणजेि 

प्रािीन अन्तरगान्धार होय. यावरून मध्यमग्रामाचा आरंभ शु.मध्यमापासून होतो; तीव्र मध्यमापासून नव्हे, 
हे चदसून येईल. 
 

देवलािंा अन्तरगान्धार म्हणजे मध्यमग्राम हे प्रकरण अचधक तपचशलाने माडूंन पाहता — 
 

(१) सा ३ रे २ ग ४ म = १८२ + ११२ + २०४ = ४९८ सेंट ही चकमंत मतभेद न होणारी आहे. 
 

(२) सा ३ रे २ ग २ अं.-ग २ म = १८२ + ११२ + ११२ + ११२ = ५१८ सेंट. 
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(३) सा ३ रे २ ग ४ म = १८२ + ११२ + २०४. या २०४-मधून श .गान्धारािी ककमत ११२ सेंट वजा 
कचरता २०४ उणे ११२ = ९२ सेंट ही ककमत अन्तरगान्धारािी ठरते. येथेही मतभेद आलाि. क्लेमेंसस् व 
देवल यानंी चमळून अन्तरगाधंारािंी चकमंत ९२ सेंट मानून मध्यमग्राम बनतो, असे म्हटले आहे. यािा प्रत्यय 
गचणताने सोडवनू घेता— 
 

सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४  ष.ग्राम 
२४० २६६ ⅔ ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔   कंपने 
प्रािीन श्र त्यतंरे ३–४–२–४–३–२–४ = २२. 

म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४  म.ग्राम 
३२० ३५५ ⁵/₉ ४०० ४२६ ⅓ २४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉  
 प्रािीन श्र त्यतंरे ३–४–२–४–३–२–४ = २२ 
 
वरील दोन्ही ग्रामातंील श्र त्यतंरे सारखीि; अथात ग णोत्तरेही सारखीि येतात– 
 

मध्यमग्राम— म प  ध नी सा रे ग       
देवलािंा 

अन्तरगान्धार =  म – सा  रे  ग  म  प  ध  नी 

ग णोत्तरे  १०  ९  १६  ९  १०  १६  
९ ८ १५ ८ ९ १५  

 
या व्यवस्थेत षड्जग्रामाच्या अन्तरगान्धाराम ळे मध्यमग्रामािा वगेळेपणा राहणे अशक्य आहे. हा 

सवय घोटाळा क्लेमेंसस् व देवल यानंी ९२ सेंट = २ श्र ती माचनलयाम ळे झाला. चद्वश्र चतक = जस्ट सेचमटोन 
= ¹⁶/₁₅ = ११२ सेंट या त्याचं्या मतभेद न होणाऱ्या समीकरणास हरताळ िासून चद्वश्र चतक ९२ सेंट 
मध्यमातून घेऊन गाधंाराला चदले व त्याला अन्तरगान्धार माचनले. असे कचरताना जी िूक केली, चतिी 
गंभीरपणाने दखल घेऊन सेशन्सजज्ज क्लेमेंसस् यानंी कै. देवलासंारख्या अभ्यासू असेसराच्या संमतीने 
मेजर-मायनर यासारखे साक्षीदार ठेवनू नाट्यशास्त्रकार भरत व सं.रत्नाकरकते प.ं चनःशकं शार्ङ्य देव या 
चनष्ट्पाप गं्रथकारानंा मध्यमग्रामातून (गावातून) हद्दपार केले आहे. या क्ष ल्लक वाटणाऱ्या ि कीम ळे मध्यम-
ग्रामािे अस्स्तत्व नाहीसे होऊन दोन्ही ग्रामाचं्या प्रत्येकी २८ मूच्छयना साि उडवनू चदलया; त्यातंील राग 
गेले, राचगण्याही गायब झालया; आचण हल्लीिे स्वरही गेले. 
 

वरीलप्रमाणे शास्त्रीय ििा येथे माचंडली, ती शास्त्र अबाचधत रहाव,े या हेतूने. कृ. ब. देवल व ई. 
क्लेमेंसस् हे दोघेही चवद्वान. या दोघानंी भारतीय संगीतािी व शास्त्रािी जी सेवा केली आहे, त्या दज्यािी 
सेवा द सऱ्या कोणत्याही आध चनक गं्रथकाराने केलेली नाही. पं. भातखंडे व पं. पल स्कर यािंी थोरवी 
मानावयाला हवीि, परंत  त्यािंा पंथ चनराळा. काळाच्या वाटिालीत ि काि जशाच्या तशा पढचवणे हे 
कतयव्य नसून ि कातंील ममय चबनिूक हेरून त्यािे अिूक ज्ञान देणे हे अगत्यािे आहे. या दृष्टीकोणाने वरील 
चवविेन केले आहे. 
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महत्त्वाची सूचना 
 

कै. कृ. ब. देवल याचं्या म्यचूझक, ईस्ट ॲण्ड वसे्ट कंपेअडय या गं्रथात पृष्ठ २२-४५-मध्ये जो मजकूर 
चदला आहे, तो िार महत्त्वािा आहे. प्रािीन भारतीय गं्रथकारािें ध्वचन-संगीताचवषयीिे संशोधनचसद्धातं 
आचण पािात्त्य (आध चनक) ध्वचनशास्त्रज्ञािें अलीकडील शास्त्रचसद्धातं याचं्या त लनेने आमिे प्रािीन गं्रथकार 
शास्त्र व चसद्धातं माडंण्यात तसूभरही मागे नव्हते, यािा प्रत्यय हा मजकूर वािून व त्यािे मनन करून येतो. 
 
६८. मत्सरीकृता मूच् व्ना, भाग १–२; भारतीय संगीतशास्त्र 
 

हे गं्रथ कै. प्रा. गं. चभ. आिरेकर यािें होत. प णे येथील मेल रेकनग कॉलेजमध्ये गायनचशक्षक; 
तत्पूवी राजक मार कॉलेज (राजकोट, काठेवाड) येथे गायनचशक्षक म्हणून पाि वष ेत्यानंी काम केले. प्रा. 
आिरेकर उत्तम गवयी, आचण तंतकार होते. तसेि, पािात्त्य आचण प्रािीन व प्रिचलत संगीत यािें सशंोधक 
व शास्त्रकार होते. पं. भातखंडे, िैयाझखाँ, रचहमतखाँ, अबद ल करीमखाँ, कृ. ब. देवल, ई. क्लेमेंसस्, 
रामकृष्ट्णब वा वझे, पं. भास्करब वा बखले, कै. प. चमराशीब वा, पं. पल स्कर, प ण्यातील प्रचसद्ध पखवाज, 
तबला यािें वादनकार कै. शकंरभयै्या इत्यादींशी त्यािें चजव्हाळ्यािे संबधं होते. 
 

‘स्वरसंवाचदनी’ नामक बावीस श्र तींिी हामोचनअम त्यानंी तयार केली. अचखल-भारतीय 
सं.पचरषदेने या हामोचनअमिा यथायोलय प रस्कार केला. या ‘स्वरसंवाचदनी’त पािात्त्य टेंपडय स्केल आचण 
भारतीय बावीस श्र चतय क्त स्केल या दोहोंिी योजना आहे. प्रहरान सार बदलणारे रागािें थाट या पेटीत 
कायम करून घेण्यािी सोय आहे. चवषेश म्हणजे वाटेल त्या पट्टीला षड्ज मानून थाट व्यवस्स्थत कायम 
कचरता येतात. एरव्हीच्या हामोचनयममध्ये मींड चनघत नाही. पण मींडीिीही सोय या हामोचनअममध्ये आहे. 
 

कै. आिरेकर बीन व सतार उत्तम वाजवीत. सगंीताच्या शास्त्रािी जननी वीणातंत्री होय. ही तंत्री 
आजन्म त्याचं्या हाती होती. त्याम ळे तंत्रीतील खािाखोिा, ग णदोष, नादशास्त्रातील चनसगयचनयम, 
कृचत्रमता यातंील िरक हे सवय त्याचं्या उत्तम पचरियािे होते. 
 

मत्सरीकृता मूच्छयना (भाग १) या गं्रथात भारतीय संगीतािे स्वरशास्त्र, भरतशार्ङ्य देवाचं्या 
सारणाप्रयोगासंबधंी संपूणय शास्त्रीय ििा व िोड, व मत्सरीकृता मूच्छयना हा चवषय आहे. भाग २-मध्ये या 
मूच्छयनेतून उत्पन्न होणारा जनक थाट, राग व या जनक रागातून चनमाण होणारे प्रिचलत संपूणय-षाडव-
औड व-राग व लक्षणगीते आहेत. कै. आिरेकर यािें बह संख्य लेख भारतीय संगीतस्वर-मीमासंा, 
स्वरशास्त्र, कंपनसखं्या, ग णोत्तरे, श्र चतमंडल, श्र तीमधील षड्ज-पंिमभाव, िलवीणेतून ध्र ववीणेत 
श्र चतस्वरािें संक्रमण, श द्ध काकलयन्तर, अवािीन वीणा, षड्जपिंमािंी अचवकृतता, केदाररागातील जन्य 
राग, श द्धकलयाण, यमन, खमाज इ. आचण प्रिचलत वीणेवरील मध्यमाच्या तारेम ळे स्वरांिी बदलेली नाव े
या चवषयासंंबधंी आहेत. 
 

प्रािीन गं्रथािंा मनःपूवयक अभ्यास करून, त्यातंील गढू व संशयास्पद समस्यािंी उकल करून 
चसद्धातंरूपी सरळ सोप्या भाषेत प्रभावी प्रचतभेच्या बळावर अनेक लेख ते चलहीत व व्याख्याने देत. त्यािें 
कायय भारताच्या संगीतशास्त्रात मौचलक भर घालणारे आहे. म ंबई चवद्यापीठाच्या संगीत-काययकारणीवर ते 
होते. चनधन म ंबई येथे जून १९३९-मध्ये. 
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६९. भारतीय संगीत, भाग १ 
 

हा गं्रथ कै. पं. कृ. ग. म ळे यािंा होय. यािंा काल सन १८६८–१९४२ त्यािें द सरे गं्रथ 
‘हामोचनअमवादनपद्धत’, ‘सतारचशक्षण’, ‘महाराष्ट्र स्त्रीगीत’ कै. म ळे यािें गायन-वादनािे चशक्षण कै. बाबा 
दीचक्षत यािें चशष्ट्य कै गणपतरावजी आपटे (लवालहेर) याचं्याकडे झाले. कै. म ळे हे उत्तमपैकी बीनवादक 
होते. माधवजी धरमसी चमलमध्ये बत्तीस वष ेत्यांनी स पचरण्टेण्डण्ट म्हणून काम केले. संगीत व शास्त्र यािंा 
त्यािंा व्यासंग त्याचं्या ‘भारतीय संगीत’ या गं्रथात चदसतो. त्यात सामसंगीत, भरतनाट्यशास्त्रातंगयत गाधंवय 
संगीत, याचंवषयी चवप ल व शास्त्रस द्ध माचहती आहे. नाट्यशास्त्र, पूवयरंग, जाचतचवधान, स्वरश्र ती, ग्राम, 
मूच्छयना, जाती, सारणाप्रयोग, श्र तींिे गचणतमूलय, सेंटपद्धतीने स्वरातंरे मोजण्यािी पद्धत, तानप्रस्तार, 
तानचक्रया, साधारणप्रकरण, जाचतलक्षणे, रससंय क्तीकरण, वणय, अलंकार, तंत वाद्यवादन, धातू (बोल), 
स चषर वादे्य, छंद, अवनद्ध वादे्य इ. चवषयासंंबधंी त्याचं्या गं्रथातं सखोल शास्त्रीय माचहती आहे. ‘भारतीय 
संगीत’ (भाग १) सन १९४०-मध्ये प्रचसद्ध झाला. या गं्रथाला प ण्याच्या यशोदा-कितामणी-रस्टिे 
पाचरतोचषक चमळाले आहे. 
 
७०. एन्सायक्लोपीणडया ऑफ कहदुस्तानी म्यणूझक 
 

भारतीय श्रुणत-स्वर-राग-शास्त्र (१९३५) 
 

वरील गं्रथ कै. चिरोज फ्रामजी यािें होत. एन्सायक्लोपीचडया गं्रथात पं. चव. ना. भातखंडे यािें 
दहा थाट घेऊन एकश ेअठ्ठ्ठ्याहत्तर रागािें वगीकरण केले आहे. त्यािें नोटेशनही आहे. ‘भारतीय श्र चत-
स्वर-रागशास्त्र’ या गं्रथात जो समग्र चवषय माचंडला आहे, तो कै. प्रा. गं. चभ. आिरेकर यांिाि आहे. 
त्याबद्दलिा चनदेश गं्रथात आहेि. 
 
७१. प्रिवभारती 
 

हा गं्रथ स प्रचसद्ध संगीतािायय कै. पं. ओंकारनाथ ठाकूर यािंा आहे. भारतीय संगीत व शास्त्र 
याचंवषयी उदबोधक कायय. गं्रथ कहदी भाषेत व सात अध्यायातं आहे. नाद-तंत्र, व्याकरण, न्यायमीमासंा, 
ग्रामचवविेन, श्र चत-स्वर-ग्राम, चवकृत स्वराबंद्दल प्रािीन-अवािीन गं्रथकारािंी चभन्न मते, शार्ङ्य देव, 
रामामात्य, सोमनाथ अहोबल, वेंकटमखी, प ंडरीक चवट ठल याचं्या कायाचवषयी शास्त्रििा, मध्यमग्राचमक 
धैवत ित ःश्र चतक होत नाही तर तो चत्रश्र चतकि असतो असे मत (हे मत म्हणजे प्रयोगािे ज्ञान नाही, यािा 
प रावा होय!), पं. भातखंडे याचं्या श्र चत-स्वर-मतावंर प्रखर टीका, प्रिचलत संगीत पं. भातखंडे याचं्या 
मताप्रमाणे िक्त बारा स्वरावंर नसून प्रािीन परंपरेवर आधाचरत अशा बावीस श्र तींवर आहे. असा चविार, 
मूच्छयना, जाती, अलंकार, ताना इत्यादी चवषय यात आहेत. ‘प्रणवभारती’ हा गं्रथ १९५६-मध्ये प्रचसद्ध 
झाला. 
 
७२. भरतभाष्ट्य 
 

नान्यभपूालकृत भरतभाष्ट्यािा वरील गं्रथ हा कहदी अन वाद होय. अन वादक पं. िैतन्य देसाई. 
प्रचसचद्धकाल १९६१. गं्रथात स्वर, रंजक स्वर, ऋलवदेातील तीन स्वर, वैचदक सामस्वर, प्रािीन ग्रीकािें 
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स्वरशास्त्र, श्र चतस्वर, ग्राम-मूच्छयना, श्र चतजाती, चवकृत-काकलयंतर, राग-रस, वदेकालीन वीणाप्रकार 
वैज्ञाचनक-स्वरसप्तकचसद्धी, हामोचनक्सिा आद्य संशोधक हेलमहोलट्, भरतशार्ङ्य देव, मतंग इत्याचदकािें 
चसद्धातं, भरतोक्त सप्तकािे वैज्ञाचनक मूलय इ. चवषय संशोधक व चिचकत्सक ब द्धीने िर्मिले आहेत. प.ृ 
१७६-वर पं. िैतन्य देसाई म्हणतात. 
 

“वैज्ञाचनक-स्वरसप्तक अथात कोमलतीव्रादी सवय स्वर स्वयंभ-ूस्वरजन्य होत. अथात सप्तकािे 
सवय स्वर पंिमभावी, तीव्र गान्धारभावी होतात. श्र चतपचंडतानंी वैज्ञाचनक स्वरािंा स्वीकार भरतचसद्धातंासाठी 
करून पिंम व गान्धारभावी स्वरसप्तक भरत मानीत, असा समज करून घेतला आहे. याबरह कूम 
श्र चतपंचडतािे कायय आहे. परंत  असे करण्यात मूलभूत वैज्ञाणनक स्वरशास्त्राचे पालन झालेले नाही; ककवा 
णसद्धातंही नाहीत. वैज्ञाचनक स्वरसप्तकािा मूल आधार षड्ज (Keynote )-आधाचरत स्वरसप्तक. परंत  
संपूणय अन रणनात्मकतेने भरतोक्त स्वरसप्तक माचंडलेले नाही. उदा. (१) षड्जग्राचमक पंचडतमान्य ऋषभ 
चत्रश्र चतक आहे. परंत  षड्जमान्य सप्तकात याला स्थान नाही. (पृष्ठ १७७) (२) भरतोक्त षड्जग्राचमक ग–
नी मध्यमभावी आहेत. हे षड्जमान्य सप्तकात अग्राह्य होत. (३) षड्जग्रामाला मध्यमप्रधान सप्तक 
माचनले, तरी त्यातील कोमल गान्धार (मूलतः, चनषाद) मध्यमभावी मानता अवैज्ञाचनक ठरतो. (४) 
मध्यमग्राचमक सप्तकातील भरतोक्त पिंम चत्रश्र चतक आहे. मध्यम हा स्थायी माचनलयावर हा पंिम या 
सप्तकात चत्रश्र चतक षड्ज बनतो. हा प्रकार चवज्ञानात अग्राह्य होय.” 
 

याच्या स्पष्टीकरणाथय पं. ितैन्य देसाई प ढे म्हणतात — 
 

“कोणत्याही स्वराला षड्ज (स्थायी) मानता येणारा ऋषभ उक्त षड्जाच्या पंिमािा संवादी होणे 
अपचरहायय आहे. षड्जग्रामात मध्यमाला जेव्हा स्थायी माचनला जातो, तेव्हा ऋषभ ⁹/₁₀ ग णोत्तरािाि ग्राह्य 
आहे. अशा समयी ऋषभ वास्तचवक धैवत होतो. कारण मध्यम जेव्हा स्थायी बनतो तेव्हा या सप्तकािा तो 
षड्ज बनतो. या योजनेन सार म-स्थायीय क्त षड्जग्राम को. चनषाद-(मूल षड्जग्राचमक को. गान्धार) 
य क्त मेजर मोड बनतो. म-स्थायीय क्त म-ग्राचमक सप्तकात चत्रश्र चतक पंिम हाि चत्रश्र चतक ऋषभ होतो, 
जो चत्रश्र चतक षड्जसप्तकात कृचत्रम – अग्राह्य – स्वर होय. भरतानंतर स्थायी स्वरकलपना संपूणय 
चवकचसत झालयानंतर शास्त्रकारािंी री ३ = (प ३) य क्त कलपना म्हणजे मध्यमग्राम लोप पावली आचण 
अशा प्रकारे षड्जग्राचमक री ३ स धारून री ४ होऊन आध चनक कािी थाट बनला.” 
 

पृ. १७७-वर पं. िैतन्य देसाई म्हणतात — 
 

“मध्यय गीन उत्तरभारतीय गं्रथकारािें सप्तक वरीलप्रमाणे होते. पं. अहोबलाने तारेच्या चवभागात 
जे श द्धसप्तक अथात प्रिचलत तीव्र रे व वैज्ञाचनक (प्रिचलत) कोमल ग–नी जे दशयचवले आहेत, ते स्पष्ट व 
चनर्मववाद चवद्यमान आहेत. या रीतीनेि भरतोक्त ग्रामसप्तकािंा सरळ व चवद्यमान अथय लागू शकतो. 
भरतसप्तकािा अथय लावण्यासाठी भरतसगंीतात स्वयभं ू स्वराबंद्दलिी आध चनक कलपना घ सडचवण्यािी 
जरुरी नाही. प्रािीन गं्रथकारानंी दशयचवलेली ककवा माचनलेली स्वरस्थाने यािंा चविार त्याचं्याि 
विनाचं्याद्वारा करणे उचित होय. 
 

“असेही मानणे रास्त आहे की, प्रािीन शास्त्रकार तत्कालीन स्वरस्थाने अिकू माडूं शकले नसावते. 
भरतरत्नाकरादी काळी जे संगीत होते, त्यात काफीच्या ककवा णबलावलच्या सप्तकात णत्रश्रुणतक (उतरा 
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तीव्र) ऋषभ गायला ककवा वाजणवला जात असे असे मानण्याचे कारि नाही. परंपरा म्हिून णत्रश्रुणतक 
ऋषभ ककवा मध्यमग्राणमक णत्रश्रुणतक पंचम यानंा णत्रश्रुणतक ही उपाधी लावली. ग्रामश्रुणत-मूच् व्ना-आदी 
फंदात पडून ग्रीक शास्त्रकारानंीही अस्ताव्यस्त रागव्यवस्र्था माडंली आहे. प्राचीन काळाचाच णवचार करता 
अशी गडबड होिे प्राप्त होते.” 
 

पं. िैतन्य देसाई यानंी आपलया अन वाचदत गं्रथात वरील मते माचंडली आहेत, ती नान्यभपूालािी 
नसून वैयस्क्तक आहेत. भरताचं्या सप्तकािे वैज्ञाचनक मूलय व त्यावरील वैज्ञाचनक प्रत्यंतचरत चविार येथे 
माचंडले आहेत. सार हेि की, भरताचदकानंा चवज्ञान माहीत नसाव;े िक्त परंपरा माहीत होती, व वैज्ञाचनक 
मूलयाचं्या भानगडीत न पडता ती परंपरा अंधश्रदे्धने पाचळली जाई. प्रािीन ग्रीक शास्त्रकारािंा गोंधळ येथे 
आमच्याही माथी माचरला आहे. प्रािीन चत्रश्र चतक ऋषभ व मध्यमग्राचमक चत्रश्र चतक पंिम यानंा वैज्ञाचनक 
आधार का नाही, यािे साधार स्पष्टीकरण न देता परंपरा व अंधश्रद्धा हीि प ढे केली. चत्रश्र चतक 
ऋषभपंिमािें प्रािीन रूपातंर पं. अहोबलाआधी हजारो वष ेभरतम नींनी सारणाप्रयोगात घडचवलेले आहे. 
मागी व देशी संगीतािी सप्तके चनराळी, परंत  या चनराळ्या सप्तकातं त्यािंी एकी; तीस द्धा चवज्ञान 
मानणारी, यािा खल भरतशार्ङ्य देवानंी केला आहे तो काही परंपरा म्हणून नव्हे. आचण हाि खल स्पष्ट 
भाषेत व तारेच्या योलय स्थानी प.ं अहोबलाने चदला आहे. याचशवाय अहोबलाने जास्त काही केलेले नाही. 
आजिे चवज्ञान तारस्वरस्थाने स्पष्ट कचरते. ती अवस्था प्रािीन काळी नव्हती, असे मानणे योलय ठरत नाही. 
 

भरतािंा सारणाप्रयोग, ध्र विंलवीणा, स्वरव्यवस्था, सप्तक हा प्रयोग म्हणजे प्रिचलत चवज्ञानशास्त्र 
व चसद्धातं आचण हेलमहोलट झच्या हारमॉचनक्स् पद्धती यािें तंतोतंत प्रतीकि मानावयाला हव.े पं. देसाई 
यािंा षड ज–पंिमभाव ध्र ववीणेतही आहे. 
 

भरतशार्ङ्य देवािें चत्रश्र चतक ऋषभ-पंिम परंपरेिे व अंधश्रदे्धिे नव्हेत, यािा प रावा तर ख द्द देसाईि 
आपलया गं्रथात देतात (पृष्ठ १७२)— 
 

साराशं वैज्ञाणनक स्वरसप्तक षड जाच्या “तृतीय तर्था पंचम स्वयभूं स्वरोंिारा पैदा होनेवाले 
स्वरोंसे बनता है । अशा सप्तकािा संपूणय आधार षड ज या स्वराच्या बचलष्ठतेवर अवलंबून असतो. 
षड जस्वरात ही बचलष्ठता नसेल, तर सप्तकाच्या उत्पत्तीत स्वयंभ ू स्वर काययकारी होणार नाहीत, ककवा 
स्वयंभ ूस्वरही चनमाण होणे द रापास्त. सप्तकात एक स्थायी ठरून त्यािे तृतीय, पंिम (ग–प) स्वयंभदू्वारा 
पैदा झाले, तरि अशा सप्तकाला वैज्ञाचनक समजले जाते.” 
 

(पृष्ठ १७३) हेलमहोलट् म्हणतात (पृ. २७४) ⁹/₁₀ ऋषभ मध्यमारंभक व आधाचरत ग्राह्य 
होण्यासाठी वैज्ञाचनक सप्तकात रे-ध संवादािा अभाव आहे. परंत  चर–म स्वराचं्या अपेके्षने कचनष्ठ तृतीय 
(सा–ग) नाही, हे वैग ण्य मानणे भाग आहे. परंत  असे सप्तकही अत्याध चनक स संवादी आहे.” 
 

पं. देसाई स्थायी षड ज बचलष्ठ स्वीकारून तृतीय तथा पिंम स्वयंभरूीत्या उत्पन्न झालयाने त्याच्या 
आधारे स्वयंभ ूस्वरसप्तक मान्य कचरतात. या स्वयंभ ूस्वरातं मध्यमही आलाि. या मध्यमस्वरािी उत्पत्ती 
स्वयंभरूीत्या होते काय? हेलमहोलट् च्या हारमॉचनक्स-पद्धतीत मध्यम स्वयंभरूीत्या चमळतो, यािे 
स्पष्टीकरण पं. देसाई यानंी केलेले नाही. हारमॉचनक्स-पद्धतीने तृतीय = गान्धार व पंिम चनघतात, ते 
स्वयंभ ू स्वरसप्तक मान्य आहे. पण मध्यमािे काय? शास्त्र असेही चसद्ध कचरते की, आरोही स्वरसप्तक 
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माडंता (अष्टक माडूं या) (सा रे ग म प ध नी ) साया स्थायी स्वरािा ग हा तृतीय, म हा ित थय आचण प हा 
पािवा स्वर. सप्तक उलट चक्रयेने, अवरोही चक्रयेने मोजता प–िा म होतो व म–िा प होतो. चशवाय, 
प्रािीन व आध चनक शास्रातं मध्यमािे स्थान स्थायी व द पटीच्य षड जातंरात बरोबर मध्यकबदूवर आहे. हे 
जरी खरे असले, तरी दोन षड जामंधील मध्यकबदू हारमॉचनक्स-पद्धतीत पटीिा षड जि उत्पन्न कचरतो. 
 

पं. देसाई म्हणतात, “प्रािीन शास्त्रकार तत्कालीन स्वरस्थाने अिकू माडूं शकले नसावते.” पण 
याला पं. देसाई याचं्याकडे कोणता सबळ प रावा आहे? भरत शार्ङ्य देवािंी श द्धस्वरी सप्तके नंतरच्या 
यच्चयावत शास्त्रकारानंी स्वीकाचरली. भरतशार्ङ्य देवािंा सारणाप्रयोग व त्यातील श . चनषाद व श . 
षड जारंभक सप्तके म्हणजे हेलमहोलट् आचण चवज्ञानशास्त्र यातूंन चनमाण होणाऱ्या हारमॉचनक्सिी अबाचधत 
प्रतीके आहेत. देसाई यािंा बचलष्ठ स्थायी षड ज, तृतीय व पंिम त्यात आहे आचण स्वयंभतू्वही त्यात आहे. 
यािा पचरिय व प्रत्यय प ढील माडंणीने येतो. 
 

प्रािीन मागी स्वरसप्तक – षड जग्राम— 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  (१) 
प्रािीन देशी स्वरसप्तक – षड जग्राम — 
सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  (२) 

क्र. २-िे सप्तक हेि प्रिचलत होय. या सप्तकात षड ज-आरंभक स्थायी बचलष्ठ आहे. (कोणताही स्वर 
आरंभक माचनता तो स्थायी – बचलष्ठ होतोि.) षड जािा तृतीय गान्धार व पिंम पािवा. या सप्तकात सा–
प, रे–ध, ग–नी, म–  यात स संवाद आहे. म्हणून हे सप्तक स्वयंभ.ू 
 

भरतशार्ङ्य देवािें मागी सप्तक स संवादी ककवा स्वयंभ ूनाही काय, हे पाहता 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
यातं नी–म, सा–प, रे–ध, ग–नी हे स संवादी आहेत. 
भरताचं्या सारणाप्रयोगात सप्तके अशी आहेत. 

 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ –  मागी 
सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  देशी 

 
म्हणजेि या दोन्ही प्रिचलत सप्तकातंील संवादी स्वरद्व्य लक्षात घेता – 
प्रािीन – नी – म = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रिचलत – सा – प = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रािीन – सा – प = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रिचलत – रे – ध = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रािीन – रे – ध = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रिचलत – ग – नी = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रािीन – ग – नी = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
प्रिचलत – म – सा = १३ श्र चत – अन्तर = षडज – पंिमभाव 
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यािा वैज्ञाचनक अथय असा आहे की, प्रािीन श . चनषाद हाि प्रिचलत षड ज, प्रािीन श . षड ज हाि 
प्रिचलत श . ऋषभ, प्रािीन श . ऋषभ हाि प्रिचलत श .’ गाधंार, प्रािीन श . गान्धार हाि प्रिचलत श . 
मध्यम, प्रािीन श . मध्यम हाि प्रिचलत श . पंिम, प्रािीन श . पंिम हाि प्रिचलत श . धैवत, प्रािीन श . धैवत 
हाि प्रिचलत श . चनषाद व प्रािीन श . चनषाद हाि प्रिचलत श . षड ज होय. 
 

प्रिचलत स्वरसप्तकात स्थायी षड्ज, तृतीय व पंिम या नैसर्मगक अवस्थेम ळे सप्तकाला वैज्ञाचनक 
मूलयाधार प्राप्त होतो असे जर पं. देसाई माचनतात, हेलमहोलट् ही माचनतो, तर प्रािीन सप्तकाच्या 
रिनेकडे वैज्ञाचनक मूलयाने पाहता असेि अन भवास येते की, भरतशार्ङ्य देवानंी वैज्ञाचनक मूलये चविारात 
घेऊनि आपली सप्तके माडंली. पं. देसाईप रस्कृत तृतीय हा प्रािीन स्वरसप्तकात आरंभक चनषाद व 
त्यापासून नी ४ सा ३ रे हा सप्तश्र चतक ऋषभ, म्हणजेि पं. देसाई यािंा तृतीय होय. यािा प्रत्यक्ष 
कणयप्रत्यय हवा असेल, तर आजच्या सतार वाद्यावर दोन तारा ताणाव्या; एक तार भरताचं्या श . 
चनषादध्वनीत व द सरी तार प्रिचलत श . षड ज या ध्वनीत लावावी. असे केले असता खालील कणयप्रत्यय 
येतो. 
 

सतारीच्या मेरू (आड) वर प्रािीन श . चनषाद तेथेि प्रिचलत श . षड ज प्रािीन श . षड ज तेथेि 
प्रिचलत श . ऋषभ, प्रािीन श . ऋषभ तेथेि प्रिचलत श  गान्धार, प्रािीन श . गान्धार तेथेि प्रिचलत श . 
मध्यम, प्रािीन श . मध्यम तेथेि प्रिचलत श . पंिम, प्रािीन श . पंिम तेथेि प्रिचलत श . धैवत, प्रािीन श . 
धैवत तेथेि प्रिचलत श . चनषाद व प्रािीन श . चनषाद तेथेि प्रिचलत श . षड ज हे कणयप्रत्ययाला येतात. 
चनसगय स्वयंभतू्व आचण चवज्ञान याचं्याद्वारे हा प्रयोग स्पष्ट असता पं. देसाई म्हणतात, “प्रािीन शास्त्रकार 
तत्कालीन स्वरस्थाने अिूक माडूं शकले नसावते.” पं. देसाई याचं्या या म्हणण्याला काही आधार नाही. 
आचण प्रािीन आिायांसारख्या अलौचकक ब चद्धमतंाचंवषयी वरील कारणास्तव शकंा प्रदर्मशत करणे वाजवीही 
नाही. प्रचतकूल समज करून घेणे याच्या म ळाशी आमिे अज्ञान आचण संशोधकीय प्रयासािा अभाव ही 
कारणे आहेत. 
 

नान्यभपूालच्या कायािा पचरिय या अन वादगं्रथाने होतो. 
 
७३. भरत का संगीत णसद्धान्त 
 

हा गं्रथ (कहदी) पं. कैलासिदं्र देव बृहस्पचत यािंा होय. पं. बृहस्पतींिा जन्म रामपूर येथील. आग्रा 
चवद्यालयािे एम्. ए; नंतर कानपूर येथील सनातन धमय’ कॉलेजमध्ये कहदी साचहत्य, धमयशास्त्र यािें 
प्राध्यापक. अचखल-भारतीय आकाशवाणी सेंरल ॲडव्हायसरी बोडावर नेमणूक. संगीतशास्त्रािे ते एक 
सखोल अभ्यासक व संशोधक माचनले जातात. 
 

‘भरत का संगीत चसद्धान्त’ हा गं्रथ स. १९५९-मध्ये प्रकाचशत झाला आहे. प्रस्त त गं्रथ महषी 
भरताचं्या नाट्यशास्त्रािा कहदी अन वाद नसून त्यात भरताचं्या संगीतचवषयक चसद्धातंासंबंंधी व्याख्यात्मक, 
मंडनात्मक चवविेन आहे. या गं्रथाला पं. जयदेवकसह यािंी प्रस्तावना आहे. पं. ितैन्य देसाई यानंी या 
गं्रथावर चवस्तृत टीका केलेली आहे, ती म ंबईहून प्रचसद्ध होणाऱ्या संगीत कलाचवहारात क्रमशः प्रचसद्ध 
झाली आहे. 
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या गं्रथािे सहा अध्याय आहेत. चवषय अन क्रमे ग्राम, मंडल, प्रस्तार, षड ज-मध्यम-ग्राम, श्र चत-
स्वरस्थाने, स्वरसंवाद, षड जग्रामचसद्धी, मध्यमग्राम आचण नवतंत्रीवर भरतोक्त स्वरव्यवस्था. सतारीवरील 
षड जग्राचमक स्वर-सप्तकाचवषयी गं्रथकार पृ. १४-वर म्हणतात— 
 

“आजकालच्या सतारीवर वा वीणेवर जे पडदे बाचंधले जातात ते व त्यािंा क्रम प्रािीन माचनता येत 
नाही. तथाचप याि पद्धतीला अन सरून मी षड जग्रामािी चसद्धी दशयचवणार आहे.” 
 

आजिी सतार व वीणा हीवरील पडदे व त्यािंी (स्वर) व्यवस्था “क छ बह त अचधक प्रािीन नही” 
असा समज गं्रथकत्याने का करून घ्यावा, यािा उलगडा होत नाही. कारण सप्तकातील श द्ध स्वर, त्यािंी 
स्वयंभ ूचनर्ममती ही प्रािीन आचण प्रिचलत पद्धतींत वगेळी नाही. संगीतपरंपरेन सार गेलो, तर स्वर, त्यािंी 
स्थाने, संवादभाव, त्यािंी चनय क्ती ही पारंपचरक म्हणजे न बदलणारी आहे. बदलत्या जमान्यात कलेिे 
रूप बदलेल, परंत  संगीतकला ज्या रंजक ध्वचनस्वरावंर अचधचष्ठत आहे, ते स्वर बदलत नसतात. यात 
वाद्यावंरील पडदेही आलेि. 
 

सतारवाद्याच्या साहाय्याने षड जग्रामािी िोड करून सागंताना आिायय बहृस्पतींनी अ-पासून औ-
पयंत कलमे चदली आहेत. व “चसतार पर षड जग्रामा”िा नकाशा चदला आहे. षड जग्रामाच्या 
चदलदशयनासाठी इतका स्क्लष्ट मागय घेण्यािे वास्तचवक प्रयोजन नव्हते. आजच्या सतारीवर जी जोडािी – 
स्थायी षड जािी व द सरी तार बाज-बोल-मध्यमािी अशा ज्या तारा लाचवलया जातात, त्या अन क्रमे षड ज 
व मध्यम या ग्रामाचं्या प्रचतचनधी होत. हे दोन्ही ग्राम आध चनक आहेत, हे लक्षात घेणे जरूर आहे. त्यािंी 
पे्ररणा व उत्पत्ती भरतशार्ङ्य देवाचं्या शास्त्रीय कायात आहे. सतारीवरील पडद्यावंर स्वरािंा स रेल संवादीपणा 
प्रस्थाचपत करावयािा असेल, तर चवज्ञानशास्त्रािी जाणीव ठेवनूि हे कायय घडेल. पं. बृहस्पतींना प्रािीन 
अन्तरगान्धार म्हणजे प्रिचलत मध्यम व पंिम यामंधील चद्वश्र चतक तीव्र मध्यम हे मान्य आहे. म्हणजे प्रिचलत 
सतारीवर पडद्यादं्वारे प्रािीन व प्रिचलत स्वरािंा बोध होतो, आचण प्रािीन काकली-चनषाद म्हणजे आजिा 
श . चनषाद हेही उमगते. षड ज-मध्यम-पंिमाबंद्दल प्रश्न नाही. उरतात ते ऋषभ, धैवत. हेही गं्रथकत्याने 
दशयचवले आहेत. मग ‘बह त क छ प्रािीन नही,’ याला काय अथय उरतो? प्रिचलत सतारीवर पडद्याचं्याद्वारे 
प्रािीन व प्रिचलत स्वर व शास्त्र तंतोतंत कणयप्रत्ययाला येते. यासाठी अत्यतं सोपा, स लभ मागय म्हणजे 
भरतशार्ङ्य देवाचं्या सारणाप्रयोगातील ध्र विलवीणा ककवा दोन त लयबल वीणा; त्यास द्धा षड जग्राचमक; त्या 
उपयोगात आणून प्रयोगािे प्रयोजन, आशय व चनष्ट्पत्ती यािें ज्ञान चमळचवणे. सारणाप्रयोग ज्याला उत्तम 
समजला, त्याला पं. बृहस्पतींच्या षड जग्राचमक अ ते औ या कलमािंी व त्यातंील स्क्लष्टतेिी गरजि 
भासणार नाही, हे खालील नकाशा क्र. १२ यावरून सहज कळून येण्याजोगे आहे. 
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नकाशा क्र. १२ 
 
श्र चत 
क्र. 

श्र चत-नाव े प्रािीन ष. ग्राम प्रािीन 
मध्यम ग्राम 

सतार प्रिचलत 
ष. ग्राम 

सतार प्रिचलत 
म. ग्राम 

 

  ० क्षोचभणी श . चनषाद श . चनषाद सा म वीणा मेरू 
(आड) 

  १ तीव्रा      
  २ क म द्वती का. चनषाद का. चनषाद को. रे तीव्र म  
  ३ मंदा      
  ४ छंदोवती श . षड ज श . षड ज रे प  
  ५ दयावती      
  ६ रंजनी      
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ श . ऋषभ ग ध  
  ८ रौद्री      
  ९ क्रोधा श . गान्धार श . गान्धार म् को. नी  
१० वचिका      
११ प्रसाचरणी अं. गान्धार अं. गान्धार तीव्र म तीव्र नी  
१२ प्रीती      
१३ माजयनी श . मध्यम श . मध्यम प सा  
१४ चक्षती      
१५ रक्ता      
१६ संदीपनी  च्य त पंिम ध रे  
१७ आलाचपनी श . पंिम     
१८ मदंती      
१९ रोचहणी      
२० रम्या श . धैवत चवकृत धैवत नी ग  
२१ उग्रा      
२२ क्षोचभणी श . चनषाद श . चनषाद  म घोडी मेरू 

 
नकाशा क्र. १२-वरून हेि चसद्ध होते की, प्रािीन व प्रिचलत स्वरातं बदल म्हणजे स्वराचं्या 

स्थानातं बदल; शास्त्र तेि आहे आचण हा बदल भरतशार्ङ्य देवप्रणीत आहे. येथे पं. बृहस्पतींच्या अ ते औ या 
कलमािंी जरूर नाही. 
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‘भरत का संगीत चसद्धातं’ या गं्रथात प ढे मूच्छयना, द्वादश स्वर, मूच्छयनावाद, जाचतलक्षण, 
जाचतप्रकार, प्रस्तार, स्वरसाधारण, राग, पचरभाषेिे स्पष्टीकरण, रसस्वरसचन्नवशे इ. चवषयािंी ििा आहे. 
 

या गं्रथाला प्रस्तावना आहे ती श्रीमान ठाकूर जयदेवकसह यािंी. श्रीमान जयदेवकसहजींनी 
क्लेमेंट स्, कृ. ब. देवल, पं. ओंकारनाथ ठाकूर, कृ. ग. म ळे, पं. चव. ना. भातखंडे, प्रो. पराजंपे 
इत्याचदकाचं्या कायािी प्रशसंा केली आहे. त्यातलया त्यात कै. म ळे याचं्या ‘भारतीय संगीत’ या गं्रथािी 
प्रशसंा चवशषे केली आहे. यािा अथय होतो की, आिायय बृहस्पचतदेवानंा कै. म ळ्याचं्या कायािी माचहती 
असणारि. भारतीय प्रािीन-अवािीन सगंीत व शास्त्र यािें स्पृहणीय कायय क्लेमेंटस, देवल, म ळे, 
ओंकारनाथ ठाकूर, प्रो. पराजंपे, गं. चभ. आिरेकर यानंी चनःस्पृहतेने केले आहे, आचण आिायय बृहस्पतींना 
ते मागयदशयकही झाले असावे, हे श्रीमान् जयदेवकसह याचं्या प्रस्तावनेवरून कळून येते; परंत  आिायांच्या 
‘उद्धरणसंकेत’ या प्रकरणात वरील चवद्वानािंा नामचनदेशही नाही. ‘भरत का संगीत चसद्धातं’ या गं्रथात 
‘अहं ब्रह्मास्स्म’ यािा आचवभाव आढळून येतो. 
 
७४. श्रुणत-दशवन 
 

म. अबद ल करीम खाँ (केराना घराणे) यािें पट्टचशष्ट्य पं. बाळकृष्ट्णब वा कचपलेश्वरी यािंा हा गं्रथ. 
चशवाय, ‘अ चरपोटय ऑन् द िण्डामेण्टल चरसिय ऑन् इचंडयन म्यचूझक.’ कते म. अबद ल करीमखाँ व प.ं 
बाळकृष्ट्णब वा कचपलेश्वरी. 
 

पं. कचपलेश्वरी हे म. अबद ल करीमखाँिे परमभक्त चशष्ट्य होत, हे ‘श्र चत-दशयन’ गं्रथात प्रस्तावना-
प्रकरणात छाचपलेलया ‘ग रुब्रयह्मा ग रुर्मवष्ट्ण ः ... या भस्क्तपर श्लोकाने चदसून येते; परंत  गं्रथामध्ये अयोलय 
भाषा, इतरावंर तोंडस ख व भारूडभरतीच्या कथा हेि अचधक आहे. शास्त्रािी िोड कचरताना अथािा अनथय 
करून स्वतःसि पटलेले, परंत  इतरासं न पटणारे चसद्धातं ‘आमच्या ग रुवयांिे’ म्हणून पं. 
कचपलेश्वरीब वानंी माचंडले आहेत. वस्त तः, गं्रथािा उदे्दश भरीव कायय संयमाने माडूंन भावी चपढीला ककवा 
गरजू अभ्यासकाला ते बोधप्रद, मागयदशयक करणे असा असतो. ही अपेक्षा ‘श्र चत-दशयन’ गं्रथाने साध्य होणारी 
नाही. 
 

भारतीय श्र चत-स्वरशास्त्रात श्र त्यतंरे समान नाहीत, हे पं. कचपलेश्वरी मान्य कचरतात. पण श्र त्यंतरे 
असमान कशी, हे समजावनू सागंण्यासाठी मात्र घड्याळातील समचवभागी साठ चमचनटािंा तास हे 
उदाहरण या गं्रथात चदले आहे. घड्याळातील बारा तास, साठ चमचनटे, सेकंदे ही समचवभागी आहेत. पण 
असमान श्र तींिी व या तास-चमचनट-सेकंदािंी सागंड म्हणजे श्र चत असमान हा चवषय न समजलयािेि 
लक्षण मानाव े लागते. षड जािी स्थापना कोणत्याही मनमानी श्र तीवर कचरता येत नाही, हा चनयमही 
गं्रथकत्याला समजलेला नाही. कारण ‘कोणत्याही चमचनटापासून मोजता साठ चमचनटे पूणय झालयावर जसा 
तास होतो, त्यािप्रमाणे कोणत्याही श्र तीवर षड ज स्थाचपला असता बावीस श्र ती मोजता सप्तक पूणय होते,’ 
असे स्पष्टीकरण गं्रथकत्याने चदले आहे. हे चनयमबाह्य आहे. 
 

प्रािीन गं्रथातं श्र तींच्या पाि जाती चदलया आहेत. या श्र चत-जातींत स्वरािंा उत्कषय-अपकषय, 
िढउतार असतात. या िढउतारात रस-चनर्ममती होते, हे गं्रथकत्याला न उमगलयाम ळे श्र तींच्या जातीि 
त्याला मान्य नाहीत. म्हणजे स्वरशास्त्र, राग, रस यािें मूळि यायोगे उखडते. भरतशार्ङ्य देवािंा 
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सारणाप्रयोग, त्यातील उदे्दश, सार, प्रमाणश्र ती म्हणजे काय, ती कोठे, कशासाठी, यािी उकल 
गं्रथकत्याला झालेली नाही. भरत शार्ङ्य देवािंा षड ज िार श्र तींिा, त्यािें स्थान चवचशष्ट जागेवर, त्याम ळे 
सप्तकातील श द्धचवकृत स्वरस्थाने चवचशष्ट स्थानी, व संवादभाव चवचशष्ट स्वरद्वयातं आहेत. हाि षड ज 
मेरुस्थानी जाताि श द्ध स्वरािंी स्थाने व श्र चतसंख्या यातं बदल होतो, याकडे लक्ष न देता लेखकाने गोंधळ 
घातला आहे. 
 

‘गं्रथातील सवय चसद्धातं ग रुवयांिे’ हा दावा पृ. २००-वरील चवधानाने िोल पडतो. तेथे गं्रथकार 
म्हणतात — 
 

“त्याचं्या (ग रुवयांच्या) संगीत-स्वरप्रकाशातील स्वर-संजे्ञिी पचरभाषा व तीप्रमाणे त्यािें स्वर, 
प्रािीनाचं्या बावीस श्र चत-अंतगयत, ह्यािंा शास्त्रश द्ध मेळ बसतो की नाही, हे त्यानंा (ग रुवयांना) जवळजवळ 
१९३४ ते १९३५-पयंतच्या काळात पूणयपणे अवगत झालेले नव्हते, हे सत्य सागंणे आम्हालंा भागि आहे.” 
 

अबद ल करीमखाँ सन १९३७-मध्ये मृत्यू पावले, यािा चविार कचरता श्र चत-दशयन या गं्रथातील 
चसद्धातं ग रुवयांिे नव्हेत, हे यावरून चसद्ध होते. 
 

स्वरशास्त्रावर ‘चरपोटय’ हे प्रकरण इंग्रजीत आहे. हा चरपोटय म्हणजे एक चवलक्षण प्रकरण आहे. हे 
प्रकरण म्हणजे चरसिय व इंगमधील स्वरसंशोधनाच्या प्रयोगशाळेत तावनू-स लाखून घेऊन बाहेर पडलेले 
शास्त्रीय शोध व चसद्धान्त असा चरपोटयकत्यािा दावा आहे, पण तो भ्रामक आहे. 
 

पं. कचपलेश्वरींव े‘श्र चत-दशयन’ व ‘चरपोटय’ म्हणजे हजारो वषांतील आिायय-पंचडत सगंीतशास्त्राच्या 
बाबतीत जे माडंावयाला धजले नाहीत, ते पं. कचपलेश्वरी करू धजले, असे म्हटले पाचहजे. ब वािें हे 
वैचशष्ट्ट्य होय! 
 

येथपयंत भारतीय प्रािीन, अवािीन व प्रिचलत गं्रथकार व त्यािें शास्त्रीय कायय यािंा समािार 
घेऊन त्याच्या ग णदोषािें चवविेन केले आहे. खरोखरी काय हवे, काय नको, या दृष्टीने हे सवय माचंडले 
आहे. 
 

जे दोष दशयचवले आहेत ते खरोखरीि दोष आहेत, की नाहीत, यािा चविार स ज्ञ व समंजस 
वािकानंी करावयािा आहे. 
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भाग २ 
भारतीय संगीत व शास्त्र यावंरील पाश्चात्त्य गं्रर्थकार 
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१. म्यणूझक ऑफ कहदुस्तान 
 

या गं्रथािे कते कॅप्टन चवलाडय. चब्रचटश अमदानातील लष्ट्करी अचधकारी. कहदी संगीताबद्दलच्या 
आकषयणाने या गं्रथािा जन्म झाला. प्रचसचद्धकाल १८३४. कलकत्ता येथे प्रािीन-अवािीन गं्रथािें वािन. 
ग णी गायक-वादकाचं्या कलेिा व्यस्क्तशः पचरिय करून घेऊन स्वतःिे अन भव व मत कॅ. चवलाडय यानंी 
गं्रथात नमूद केले आहे. य रोचपयन लोकािें कहद स्थानी संगीताबद्दलिे ग्रह द ग्रयह या गं्रथाम ळे बरेिसे 
चनवळले, असे मानावयास हरकत नाही. 
 

कॅ. चवलाडय यािंी गं्रथगत मते — 
 

(१) अनेक पािात्त्य चवद्वानानंी प्रािीन-अवािीन गं्रथकारािें कायय समजावनू घेतले; तथाचप त्यानंा 
म्हणावा तसा अथयबोध झाला नाही. संगीतािी चबनिकू कलपना न सत्या शब्दानंी ककवा चलखाणाम ळे येणारी 
नव्हे. त्यासाठी स्वर-ताल-चलपीिी यथावत जाणकारी हवी. कहद स्थानी संगीत व शास्त्र यािंी रिना प्रािीन 
गं्रथकाराचं्या ग रुम खातून परंपरेने जोपाचसली गेली. हे संगीत अचतप्रािीन असून देवदेवतानंी उत्पन्न केले. 
या भस्क्तभावनेने या कलेिे पाचवत्र्य चटकचवणे, तीत बदल न करणे, ग रू जे पढवील ते चनमटू स्वीकारणे 
यामं ळे नावीन्यािी उपेक्षा आचण शास्त्र व कृती यािंी िारकत झाली. परंपरागत संगीतकलाकाराकंडून 
चमळचवलेली माचहती व चतिा संदभय प्रािीन शास्त्राशी कसा व चकतपत लाचवता येतो, व त्यापासून चनष्ट्पत्ती 
काय होते, हे चवद्वानानंी ठरचवले पाचहजे. 
 

(२) संगीत व काव्य यािंा संबंध चनकटिा आहे. हामयनी-मेलडीिा काही प्रसंगी जो वाद चनमाण 
केला जातो व ऊहापोह होतो, त्याबद्दल म्हणावयािे, तर हामयनीिा मी एक चनस्सीम उपासक आहे. 
मेलडीपेक्षा हामयनीत नवी-नवलाई सापडते आचण ती मनाच्या प्रि ल्लतेत भर घालते. हे जरी खरे असले, 
तरी नैसर्मगक रम्यता मेलडीत चजतकी आहे, चततकी हामयनीत नाही. हामयनीत कृचत्रमता, जास्त. कृचत्रमतेत 
रम्यता साधावयािी, म्हणजे अध्ययन व मनन आलेि. 
 

य रोचपयन प्रवासी गं्रथकते आचण साचहत्य यातं इचजप्त, ग्रीस, रोम ही राष्ट्रे स धारलेली, बाकीिी 
रानटी, अशी समजून आढळून येते. पण काही चवद्वानाचं्या प्राजंल मतान सार वरील चतन्ही देशाचं्या 
संस्कृतीिा पाया कहद स्थान देश होय; कारण इतर देशाचं्या संस्कृतींच्या कालमानािा इचतहास पाचहला, तर 
स संस्कृत, धार्ममक मनोवृत्तीच्या ऋचषम नींिे आिरण व संस्कृतीिी चशकवण हीि या देशाच्या मोठेपणात भर 
घालणारी होती. संगीत व शास्त्र या दोहोंतही कहद स्थान देश अगे्रसर होता, असेि मानाव ेलागते. 
 

कहद स्थानी संगीत या चवषयावरील संशोधनात्मक दृचष्टकोणाने केलेली माझी खटपट, सापं्रतच्या 
गायकवादकाचं्या सप्रयोग म लाखती, ििा व प्रािीन-अवािीन गं्रथातंील उपलब्ध आधार यादं्वारे आपली 
मते येथे मी माचंडली आहेत. ती बरोबर की िूक, यािा चनणयय जाणत्यानंी करावा. 
 

कॅ. चवलाडय याचं्या गं्रथात हामयनी-मेलडीबद्दल चवविेन, कहद स्थानी रागतालािंी चवस्तृतता, 
य रोचपयन तालाचदकािंा सकं चित स टस टीतपणा व गीत-रिना यािंा ऊहापोह आहे. 
 

कॅ. चवलाडय म्हणतात — 
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कोणतीही कला ककवा शास्त्र प्रथमतः सामान्य स्स्थतीत असते. चनरचनराळे प्रयोग, व अन भवातील 
चसद्धता ही कलेला व शास्त्राला प्रगचतपथावरून पूणावस्थेस नेते. चनसगय व मानवी मन यातं िरक नसतो. 
कला व शास्त्र यािंी पूणावस्थेत प्रगती ही समंजस चवद्वान माणसािें कष्ट, संशोधनात्मक ब द्धीिी प्रगलभता, 
चतिा अचवरत उपयोग आचण मनािी चनःस्वाथय धारणा या ग णामं ळेि होते. 
 

मानव व संगीत यािंा जन्म एकदमि झाला असावा. ज्या लोकानंा एकमेकािंी भाषा कळत नाही, 
असे लोक संगीतालापाने जवळ येतात. भाषेिी अडिण दूर होते. ध्वनीच्या नादमाध याने पश पक्षीही आकृष्ट 
होतात. ब चद्धमते्तम ळे एक मानव द सऱ्यािे मन जाण ूशकतो. देशातील स्थयैय, शातंी व समृद्धी यामं ळे कलेिी 
अचभवृद्धी होऊ शकते. 
 

परदेशी लोक कहदंूच्या िालीचरती, धार्ममक आिार-चविार व संगीत याकंडे हेटाळणीच्या आचण 
त च्छतेच्या भावनेने पाहतात. पण त च्छतेने पाहणारे लोक अचभजात संगीत व शास्त्र प्राजंल चजज्ञासेने कधीि 
अन भवीत नाहीत. हलक्या समाजािे अवाच्य गाणे म्हणजेि कहद स्थानी संगीत असे समजणाऱ्या चवद्वानाचं्या 
चवद्वते्तिी व ज्ञानािी कीव केलेली बरी. संगीताने चनमाण होणारी अन भतूी ही श्रोत्याचं्या श्रेष्ठकचनष्ठ 
अचभरुिीवर अवलंबून असते. 
 

कहद स्थानी संगीताच्या खऱ्या व सवांगीण सौंदयािेि मी मनन कचरतो. गायन व वादन अशी 
संगीतािी दोन अंगे माचनली, तरी कंठमाध यय महत्त्वािे होय, कारण मध र व नाजूक स्वराला सहजगत्या 
वाकचवण्यािे कसब गळ्याला सहजस लभ आहे. ही चक्रया वाद्याकंडून अपेचक्षणे अवघड आहे; कारण अशी 
वादे्य बनचवणे सोपे नाही. उत्कृष्ट वादे्य बनचवण्यािी कलपकता जरी नसली, तरी नैसर्मगक वादे्य म्हणजे कंठ 
यािे मात्र कहद स्थानी लोकानंी जतन केले आहे; यािी साक्ष बजूै, नायक गोपाल, तानसेन याचं्या करामतीने 
पटते. कहद स्थानातील प्रािीन श्रेष्ठी स्वतःि कवी होते. प्रचतभाय क्त स ंदर काव्याला रागदारी संगीतािी 
जोड म्हणजे स ंदर कलात्मकतेिे चशलप मानाव ेलागेल. गायकवादकाचं्या कलाकृतींिे प्रात्यचक्षक मी अनेक 
वळेा अन भचवले. प्रचतभासंपन्न काव्य, कणयमध र रसपोषक स्वररिनाचवलास, कलाकारािें कौशलय व प्रभ त्व 
ही कहद स्थानी संगीतािी वैचशष्ट्टे्य आहेत. 
 

संगीत देवदेवतानंी चनमाण केले, आिचरले, त्याचं्या म खातूंन ते चमळाले, ही पचवत्र भावना 
असलयाम ळे येथे जे आहे, त्यािी गाभंीयाने जपणकू झाली. राजाश्रयाम ळे म सलमानी अमदानीत संगीतािी 
भरभराट झाली. त्यािप्रमाणे संगीतकलेला बाजारी स्वरूपही प्राप्त झाले. स्वाथी व चनरक्षर लोकानंी ही 
कला अवनतीला नेली. आचण भारतीय संगीताला हीन दजा प्राप्त झाला. म सलमानापूंवीच्या कहदू राजाचं्या 
आश्रयाम ळे संगीतकला जी भरभराटीला आली होती, ती भरभराट नष्ट पावली. प्रचतभावान गायकवादक 
द र्ममळ झाले, म्हणून त्यािंी कदर व ककमत अचधक. धंदा म्हणून संगीतकलेिा प्रिार–प्रसार हीन दज्यािा. 
त्याम ळे प्रचतचष्ठत समाज या कलेपासून दूर राचहला. 
 

उत्तम कला व उत्तम संगीत यातं प्रावीण्य प्राप्त करून घेणे याला स्वास्र्थयािी आवश्यकता असते. 
पूवीच्या ऋचषम नींिी चदनिया तपस्येिी, त्याम ळे प्रगती अपरंपार. चनचरच्छ कलाकाराचं्या प्रचतभेला त्या 
वळेी प्रचतसाद व मानसन्मान चमळे. या तपस्व्याचं्या जाज्वलय श द्धािरणाम ळे संगीतकलेला पाचवत्र्य प्राप्त 
झाले. 
 



 अनुक्रमणिका 

ग्रीक व भारतीय संगीत व शास्त्र (अथात प्रािीन) यातं बरेिसे साम्य आढळून येते. हामयनीचवरचहत 
तालस्वरािंी पद्धत दोहोंत जवळजवळ सारखी आहे. सूक्ष्म स्वर, पूणयस्वर, अधयस्वरान्तचरत स्वर हे दोन्ही 
देशातं समान आढळून येतात. असे असूनही अग्रहक्क भारतीयानंाि द्यावा लागतो. प्रािीन वणे वाद्य, भारतीय 
संशोधन यािंा ग्रीकानंा पत्ताही नव्हता. वीणावादनात ग्रीकािंी सप्तकमयादा दोन सप्तकेि होती. तर 
अचतप्रािीन नारदी वीणेवरिी ही मयादा तीन सप्तकािंी. ग्रीक वाद्यापेंक्षा भारतीय वादे्य अनेक प्रकारिी. 
भारतीय नृत्यकला सवयश्रेष्ठ वाटते, यािे कारण हावभावय क्त म द्रादी प्रकारावंरून कलाकारािी प्रचतभा कळू 
शकते, हेि होय. नाि व अचभजात नृत्य ही अलग होत, कारण नृत्यािी उत्पत्ती धार्ममक भावनाशंी चनगचडत 
आहे. अशा श्रेष्ठ कलेत प ढे पािंटपणा चशरलयाम ळे चतला कमीपणा यावा, यात नवल नाही. भारतीय 
संगीतकलेत वा शास्त्रात श्रेष्ठ मूलये आहेत, हे अभ्यासाने पटते. 
 
२. इन्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ इणंडयन म्यणूझक 
 

हा गं्रथ ई. क्लेमेंटस्, आय. सी. एस्, सेशन्स् जज्ज, (चब्रचटश अमदानी) यािंा होय. त्यािंी 
कामचगरी म ंबई इलाख्यात झाली. क्लेमेंट स् यािें गं्रथगत कायय प्रिचलत कहद स्थानी गायनपद्धतीिा मेळ 
प्रािीन संगीतशास्त्राशी घालण्याच्या दृष्टीने आहे. भरतनाट्यशास्त्र व पं. शार्ङ्य देवािंा संगीतरत्नाकर या 
गं्रथािंा सूक्ष्म अभ्यास करून क्लेमेंट स् यानंी स्वतःिे चविार माचंडले आहेत. पािात्त्य संगीतात व शास्त्रात 
क्लेमेंट स् चवशषे प्रवीण होते. वरील गं्रथाला स प्रचसद्ध कलाचभज्ञ आनंद के. क मारस्वामी यािंी प्रस्तावना 
आहे. गं्रथातील चवषय असे — 
 

प्रिचलत कहद स्थानी संगीताच्या श्र ती, स्टाि नोटेशन व श्र ती, प्रािीन गं्रथगत चवषयािंी उकल, 
भारतीय श्र ती व टेंपडय स्केल (क्रोमचॅटक) आचण इचंडयन हामोचनअम्. 
 

क्लेमेंट स् म्हणतात — 
 

संगीतरत्नाकरानंतर कहद स्थानी गायनपद्धती बदलली. या मौचलक गं्रथाच्या बाबतीत द लयक्ष व 
अनास्था झालयाम ळे गायकीत भ्रष्टािार माजला, आचण चब्रचटश अमदानीत पािात्त्याचं्या सहवासाने 
कहद स्थानी गायकीत नवमताला वाव चमळाला. गायन-समाजातील चशक्षणपद्धतीत पािात्त्य टेंपडय स्केलच्या 
हामोचनअमिा सरास उपयोग केला जाऊ लागलयाम ळे या धोक्यात वाढ झाली. 
 

कहद स्थानी आचण कनाटकी या पद्धती चवशद करून सागंताना श्री. चिन्नस्वामी म दचलयार याचं्या 
‘य रोचपयन नोटेशनमध्ये पौरस्त्य संगीत’ या गं्रथातील एक उतारा चदला आहे. “देशातील चनरचनराळे 
धमयगं्रथ व भाषा यािंा चविार कचरता संगीतकलेतही वैचित्र्य चदसून येते, आचण सगंीतावरील गं्रथातंही 
अनेक मतािंा आचवष्ट्कार नजरेस पडतो, यािे आियय वाटण्यािे कारण नाही. भारतीय सगंीतािा चविार 
कचरता मागी व देशी असे दोन प्रकार माचनले जातात. देशी संगीतात कहद स्थानी व कनाटक या पद्धती 
सामावलया जातात. तदे्दशीय प्रथा व रुिी यामं ळे प्रािीन व प्रिचलत संगीत व शास्त्र यातं मोठी तिावत 
चदसून येते. कहद स्थानी सगंीतावर पािात्त्य पद्धतीिा प्रभाव पडलयाम ळे कनाटक-पद्धतीलाही यािी बाधा 
झाली आहे. आचण द्रचवचडयन रागथाटावंरही या बाधेिा पचरणाम घडला आहे. 
 

म दचलयार याचं्या या मतासंबधंी क्लेमेंसस् म्हणतात — 
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द्रचवचडयन आचण कहद स्थानी संगीतात पािात्त्य पद्धतीिा प्रभाव आहे, हे म दचलयार यािें मत 
मनोरंजक तर आहे; त्यािंी तक्रार साथयही आहे; परंत  म दचलयार प्रिचलत चशक्षणपद्धतीत पािात्त्यािें टेंपडय 
स्केल व त्यावर आधाचरत नोटेशनपद्धत स्वीकारून आग्रह धचरतात, हेही मनोरंजक मानावयाला हव.े परंत  
म दचलयार यािंी ही स्वीकृती भारतीय संगीत व शास्त्र यानंा घातक आहे, यािा चविार त्यानंी केलेला चदसत 
नाही. 
 

क्लेमेंट स् याचं्या मते — 
 

कहद स्थानी पद्धती ही भारताच्या उत्तर, पचिम व महाराष्ट्र या भागातं प्रिचलत असून दचक्षणेत 
कनाटकपद्धती िालू आहे. दोन्ही पद्धतींत सप्तके चमळतीज ळती असूनही दचक्षणपद्धतीत क्रोमचॅटक 
स्केलिा वापर केला जातो. 
 

ग्राम म्हणजे परस्पराशंी संबचंधत असे क्रमय क्त स्वरसप्तक. ग्राम ही चवचशष्ट स्वरमाचलकाि होय. 
या चवचशष्ट स्वरमाचलकेतील चवचशष्ट स्वर हे ग्रामाचधपती होत. 
 

जाती म्हणजे सप्तकातील चवचशष्ट स्वरारंभकाने आचण वादीसंवादींनी य क्त अशी स्वरमाचलका. 
 

मूच्छयना म्हणजे सात स्वरािें क्रमवार सप्तक. सप्तकातील सात स्वरापंैकी प्रत्येक स्वर आरंभक 
मानून बनणारे सप्तक. 
 

अशा व्याख्या देऊन क्लेमेंट स् प्रािीन बावीस श्र तींिवजी श्र तींिी संख्या पंिवीस माचनतात. 
याचवषयी क्लेमेंसस् म्हणतात— 
 

भरतनाट्यशास्त्र व संगीतरत्नाकर या गं्रथािंा सूक्ष्म अभ्यास कचरता श्र चतप्रकरणात बावीस 
श्र तींिवजी पंिवीस श्र ती आढळून येतात. वास्तचवक सप्तकात श्र तींिी संख्या बावीस असते, परंत  वरील 
दोन गं्रथकाराचं्या श्र ती व स्वर याचं्या माडंणीत पिंवीस श्र तींिा शोध लागतो. 
 

[क्लेमेंट स् याचं्या बावीसिवजी पिंवीस श्र ती एका अथाने रास्त आहेत. त्यािंा असा ग्रह होणे हे 
ठीक आहे. आचण आपलया या ग्रहाच्या प ष्टीसाठी ॲपेंचडक्स ‘सी’-मध्ये या पंिवीस श्र तींिी माडंणीही त्यानंी 
केली आहे. पंिवीस श्र तींिे स्पष्टीकरण असे देता येते — प्रािीन गं्रथकार सप्तकात बावीस श्र ती मानीत, हे 
उघड आहे. सप्तस्वरातं श्र तींिी त्यानंी केलेली वाटणी आजही उपलब्ध आहे. सात श द्ध स्वरापंैकी षड ज, 
मध्यम, पंिम या तीन स्वरातं ते चवकृत स्वरािंी चनर्ममती करीत. या चवकृताचं्या चनर्ममतीम ळे दोन्ही स्वर 
चवकृत होत. यातंही दोन प्रकार आहेत : एक खरा चवकृत, आचण एक केशाग्रव चवकृत, केसाइतका ककवा 
केसाच्या टोकाइतका चवकृत. षड ज, पंिम, मध्यम हे केशाग्रव चवकृत होत. म्हणजेि श्र तींच्या चकमतीत 
केशाग्रव िरक होत असे. वाजवी श्र ती बावीस व केशाग्रव श्र ती तीन चमळून श्र चतसखं्या पंिवीस होते, हे 
क्लेमेंटस् यािें म्हणणे शास्त्राच्या काटेकोरपणे खरे आहे; पण संगीताच्या व्यवहारात बावीस श्र तींव्यचरक्त 
केशाग्रव श्र तींिा उपयोग केला जात नाही.] 
 

चिचकत्सक अभ्यासकाला क्लेमेंट स् यािंा हा गं्रथ उपय क्त ठरेल. 
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३. द म्यणूझक ऑफ कहदोस्तान 
 

गं्रथकार ए. एच् . िॉक्स-स्रलँवजे् . प्रचसचद्धकाल सन १९१४. ऑक्सिडय येथे. 
 

गं्रथकार स रुवातीलाि म्हणतात— 
 

कहद स्थान म्हणजे कसधू आचण गंगा या दोन नद्यामंधील भमूी होय. माझ्या गं्रथात या भमूीच्या 
संगीताचवषयी ििा आहे. या गं्रथात कनाटक पद्धतीिाही ऊहापोह आहे, पण कॅ. सी. आर. डे याचं्या गं्रथात 
कनाटकपद्धतीचवषयी चवस्तारपूवयक माचहती चमळते. 
 

गीतगायनािी ज्याला आवड आहे, अशानंा माझा गं्रथ मनोरंजक वाटेल. पण ज्यानंी मध्यय गीन 
ककवा प्रािीन य रोपीय संगीत व शास्त्र यािंा अभ्यास केला आहे, अशानंा तो जास्त मनोरंजक ठरेल. 
प्रिचलत य रोपीयन संगीतात ‘मेलडी’ हा प्रकार द र्ममळ आहे. कहद स्तानी ‘मेलडी’ला पािात्त्य हामयनीिा 
स्पशयही नाही. कहद स्थानािे संगीत धार्ममकतेवर आधाचरत आहे. कारण कहदू मनािी प्रवृत्ती अद्याचप धमाकडे 
आहे. 
 

भारतीय संगीत, लोकगीते, शास्त्रीय संगीत व शास्त्र याचं्या अन भवपूवयक अभ्यासासाठी चम. िॉक्स-
स्रँलवजे् यानंी मध्यप्रदेश, मद्रास, बंगलोर, मसूैर, चत्रिरू, त्रावणकोर, तंजावरू, कलकत्ता, अलाहाबाद, 
देहेरादून, लाहोर, जेहलम, भावनगर, प णे वगैरे स्थळानंा भेटी देऊन अनेक गाणी-बजावणी िचकली; 
त्यािें मनन केले. लोकगीते िकून त्यािें स्टाि-नोटेशन केले. गं्रथातील चवषयाचं्या अन क्रमचणकेवरून 
चदसून येते की, या गं्रथकाराने अपार कष्ट घेऊन भारतीय शास्त्रीय संगीत व शास्त्र यािंा पचरिय गं्रथात 
समग्रतेने माचंडला आहे. ज्या पािात्त्य पचंडतानंी भारतीय संगीत व शास्त्र यावंर गं्रथ चलचहण्यािे प्रयत्न केले, 
त्यातं िॉक्स-स्रँलवजे् (उत्तरभारतीय-पद्धत) आचण कॅ. सी. आर. डे व पॉपले (दचक्षणभारत-पद्धत) हे 
गं्रथकार महत्त्वािे आहेत, व त्यािें कायय मननीय आहे. 
 

श्र ती, स्वर, ग्राम, मूच्छयना, वादी, संवादी, अन वादी याचंवषयी चम. िॉक्स-स्रँलवजे् यािंी मते व 
व्याख्या— 
 

ग्राम (यािा अथय गाव) हे नाव तीन प्रकाराचं्या स्वरसप्तकानंी चदलेले चदसून येते. ती नाव ेअशी : 
सा-ग्राम (पािात्त्य मेजर स्केल, शापय धैवतय क्त) म-ग्राम (पािात्त्य Cc स्केल, वास्तचवक F स्केल + शापय 
धैवतय क्त) व चतसरा ग-ग्राम म्हणजे सा व म ग्रामामंधील ग्राम होय. 
 

र्थाट – स्वरािंी ज ळणी. दाचक्षणात्य पद्धतीत याला ‘मेलकता’ म्हणतात. सतार ककवा सूरबहार या 
वाद्यावरील पडदे या पद्धतीने ज ळवनू घेतले जातात. दचक्षणेत सतार वाद्य प्रिारात नाही. 
 

मूच् व्ना – हा शब्द संस्कृत ‘म छ्य’ धातूपासून आला आहे. गायनवादनात मूच्छयनाचक्रया म्हणजे 
स्वरािे मृद -तीव्रत्व संभाळून क्रमवार स्वरसप्तक बनचवणे. मूच्छयना म्हणजे चवचशष्ट प्रकारिा थाटि होय. 
मूच्छयना बनवावयाच्या प्रकारात लक्षात घेण्यािी बाब म्हणजे मूच्छयना अवरोही स्वरक्रमाने मानावयािी 
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असते. सप्तकातील प्रत्येक स्वर आरंभक होऊन मूच्छयना बनचवलया जातात. ज्याला प्रािीन ग्रीक 
‘हामोचनका’ म्हणत व जी दोन टेरकॅॉडय चमळून बनवीत, त्यालाि भारतीय पद्धतीत ‘मूच्छयना’ ही संज्ञा आहे. 
 

राग – मूळ ‘रि्’ या धातूपासून राग ही संज्ञा. रागाम ळे रसभावािंी चनर्ममती होते. रागािा सबंधं 
रक्तीशी येतो. राग हा शब्द उत्तरपद्धतीत व रागम् हा दचक्षणपद्धतीत वापरला जातो. प रुषराग आचण 
स्त्रीराग असे भेद असून स्त्रीरागानंा ‘राचगण्या’ ही संज्ञा आहे. 
 

सप्तक – क्रमवार सात स्वर, पािात्त्य ऑक्टेव्ह. सप्तकातील सात स्वर हे स्वरातंराने भचूषत 
असाव.े अशी तीन सप्तके म्हणजे तार, मध्य व मंद्र ही होत. मानवी कंठातून ही तीन सप्तके चनघू शकतात. 
यािा अंदाज घेऊन अशी सप्तके माचनली आहेत. 
 

स्वर – मूळ संस्कृत श्र  = िकणे. स्वरस्थान हे सप्तकातील अतंरािे मोज माप आहे. पािात्त्य 
पद्धतीत स्वराला ‘डायटोचनक नोट’ म्हणतात. स्वरािें प्रकार दोन : श द्ध व चवकृत. श द्ध स्वर म्हणजे 
नैसर्मगक. चवकृत स्वर कोमल ककवा तीव्र असू शकतो. श द्ध-चवकृत स्वरानंा पािात्त्य पद्धतीतील पाढंरी 
ककवा काळी पट्टी हे बंधन नाही. स्वरािंी ओळख श द्ध, चवकृत, तीव्र, तीव्रतर आचण तीव्रतम या संज्ञानंी होऊ 
शकते. ‘तर’ आचण ‘तम’ या संज्ञा ग्रीक टेरोस (Teros) व लॅचटन टाय मस् (Timus) याशंी साम्य पावतात. 
 

श्रुती – ‘श्र ’ िकणे यापासून श्र ती, म्हणजे कणयगोिर सूक्ष्म नाद. श्र ती हे सूक्ष्म स्वरि आहेत. 
श्र चतस्थाने म्हणजे स्वरातंरे. श्र तींिी संख्या एकूण बावीस. श्र तींना चवचशष्ट नाव े असून या नावातंही एक 
चवचशष्ट दैवी अथय आहे. बावीस श्र तींपकैी प्रथमश्र तीिे नाव ‘तीव्रा’ आहे. ‘तीव्रा’िा अथय कठोर (= शापय) असा 
होतो. तीव्रा = पािात्त्य  
 

[टीप — िॉक्स-स्रँलवजे् यानंी तीव्रा श्र तीिा अथय त्या श्र तीच्या नावान सार चदला आहे. या तीव्रा 
श्र चतस्थानावर पािात्त्य  हा स्वर चदला आहे प्रािीन तीव्रा श्र तीवरील स्वर श . चनषादाप ढील कैचशक 
चनषाद येतो आचण चवद्यमान व्यवस्थेत हाि प्रािीन कैचशक चनषाद अचतकोमल ऋषभ होतो.] 
 

वादी – सोनण्ट, संवादी – कॉन्सोनण्ट, 
अनुवादी – ॲसोनण्ट, णववादी – चडसोनण्ट. 
संवादी स्वर हा वादीपासून िौथा ककवा पािवा स्वर होय. 

 
[टीप — वादीपासून पािवा स्वर संवादी, हा चनयम सवय चठकाणी लागू होत नाही.] 

 
चववादी स्वराबद्दल भरतम नी म्हणतात – “ज्या दोन स्वरातं वीस श्र तींिे अतंर, ते स्वर 

परस्परचववादी होत.” 
 

िॉक्स-स्रँलवजे् प ढे म्हणतात — कहद स्थानी स्वरसप्तकािा चविार कचरता स्वर या शब्दािा अथय 
चद्वचवध लावावा लागतो. भरताचं्या शब्दानंी म्हणावयािे, तर ज्या दोन स्वरातं नऊ ककवा तेरा श्र त्यतंरे ते 
परस्परसंवादी होत. षड जासंबंधी भरत म्हणतात, सा-च्या श्र ती िार, म्हणजे चनषादापासून षड ज िार 
श्र त्यतंरावर असे असता षड जग्रामािा अचधपती स्वर सा मानावयािा काय? सा माचनला, तर सप्तकािी 
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स रवात श . चनषादापासून होते. पण सा या स्वरािे स्थान या चनषादाप ढे क्र. दोनवर आहे. या समस्येिा 
भरतानंीि उलगडा केला आहे. भरत षड ग्राचमक स्वरािंी श्र त्यतंरे (श्लोक २५) ३–२–४–४–३–२–४ 
अशी देतात. यािा आध चनक अथय लाचवलयास षड जस्थानी आजिा ऋषभ येतो. प्रािीन ऋषभाच्या श्र ती ३ 
आहेत. तेव्हा ३–२–४ इ. म्हणजे आरंभक ऋषभ होतो. 
 

[िॉक्स-स्रँलवजे् याचं्याप ढे ही समस्या जी उभी राचहली, ती समज तीच्या घोटाळ्याम ळे होय. हा 
घोटाळा गं्रथकाराने प्रािीन चनषादाला पािात्त्य सी (C) व प्रािीन षड जाला पािात्त्य डी (D) माचनलयाम ळे 
झाला. चशवाय, ऋषभाच्या श्र ती तीन असेही ते म्हणतात. प्रािीन ऋषभ चत्रश्र चतक आहे, हे िूक नव्हे. 
गं्रथकत्यािी िकू झाली, ती श्र त्यतंरे माडंण्यात. ४–३–२–४–४–३–२ अशी श्र त्यतंरे माडंण्यािवजी ३–
२–४–४–३–२–४ अशी ती माडंली गेली. त्याम ळे चत्रश्र चतक ऋषभ आरंभक माचनला गेला. 
 

भरतानंी आरंभक स्वर श . चनषाद (N नोट) का माडंला आचण श . चनषादानंतर ४ सा का, यािे 
उत्तर भरताचं्या ‘मागी’ संगीतािे श . स्वरी ध्र ववीणासप्तक देते. षड जग्रामािा ग्रामाचधपती स्वर जो षड ज, 
त्याला भरतानंी सप्तका द य्यम स्थान चदले आहे. यािे कारण व स्पष्टीकरण चवज्ञानशास्त्र देते. 
मूच्छयनापद्धतीत सप्तकातील कोणताही श . स्वर आरंभकस्थानी चवराजमान झालयावर तो स्थायी षड जि 
माचनला जातो. या चनयमाने चनषाद हा षड ज होऊ शकतो. शब्दशः अथाने षड जग्रामािा आरंभ षड जस्वराने 
हे ठीक, परंत  भरतािंा षड ज द य्यम स्थानी आहे. यािे कारण वैज्ञाचनक आहे. तेही समजून घ्यावयाला हव.े 
यािा ऊहापोह भरतप्रकरणात केलेला आहेि. प न्हा भरतािें षड जग्राचमक स्वरसप्तक माडूंन पाहता ते 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी असे आहे. संवादतत्त्वान सार या सप्तकात चनषादािा पंिम 
म्हणजे मध्यम आहे. तो चनषादापासून १३ श्र त्यंतरावर आहे. म्हणजेि षड जािा पंिम. पािात्त्य हारमॉचनक्स 
पद्धतीच्या अवलंबाने पाचहलयास वाजत्या तारेतून षड ज-पंिम स्वयंभरूीत्या उमटतात. परंत  या 
स्वयंभसू्वरचनर्ममचत-पद्धतीत वाजत्या तारेत षड ज-मध्यम-भाव स्वयंभरूीत्या उमटण्यािे साधन नाही. यािी 
प्रिीती घेतलयास मध्यम उमटण्यािवजी पटीिा षड जि उमटतो. उदा. वीणेवरील तार ३६ इंि माचनलयास 
दोन मेरंूवर स्स्थर होणारी तार छेडली असता ३६ इंि तारेिा ध्वनी हा स्थायी षड ज होऊन १८ इिं तारेिा 
ध्वनी या स्थायी षड जाच्या द पटीिा षड ज बनतो. अथात ९ इंिावंरील ध्वनी स्थायी षड जािा िौपट षड ज 
होतो. भरतभाष्ट्यान सार व चनयमान सार ३६ इंि तारेतील १८ इंिावंर तारषड ज द पटीिा; आचण वीणामेरू ते 
१८ इंि तार याचं्या दरम्यान बरोबर मध्यकबदूवर, म्हणजे ९ इंिावंर भरतान सार मध्यमािे स्थान आहे. हा 
चनयम आजिे चवज्ञानही माचनते. तारेतील स्वयंभू स्वरोत्पत्तीच्या चनयमात मध्यम या स्वराच्या उत्पत्तीिी 
अचभलाषा कचरता मध्यम हाती न लागता षड ज चमळतो. या षड जािी पट कोणती, हा प्रश्न महत्त्वािा नाही. 
पण ही चवज्ञानप्रयोगातील चकमया भरतानंाही माहीत होती. म्हणून भरतािंा मध्यम १३ श्र त्यंतरािंा व 
कोणािा तरी पिंम, म्हणून आरंभक श . चनषादािा तो पंिम म्हणनू माचंडला आहे. यािे कारण स्वरािंी 
स्वयंभ ूचनर्ममती होय. स्वरसप्तकात मध्यम हा स्वर स्वयंभ ूकोमल आहे. आजच्या तारेिी ध्वन्य त्पत्ती षड ज-
पंिमभावािी आहे. प्रािीन काळीही ती होतीि. स्वयंभतू्वाने मध्यम उत्पन्न होत नाही. तेव्हा तारेतील षड ज-
पंिम-भाव जाणून, चनषादाला (कोमल चनषादाला) षड ज कलपून पंिमभावाने मध्यमािी उत्पत्ती करण्यािी 
चकमया भरतम नींनी चसद्धावस्थेत केली आहे. म्हणून प्रािीन श . स्वरी सप्तकात नी-िा पंिम व सा-िा पिंम 
प. दोन्ही स्वरसप्तकातं स्वयंभतू्व आहे. प्रश्न आहे तो आरंभक स्वर चनषाद मानावयािा की षड ज 
मानावयािा हा. आरंभक स्वरावर प ढील स्वयंभ ूस्वर अवलंबून असलयाम ळे षड ज आरंभक माचनला, तर 
त्याप ढील स्वर व श्र त्यतंरे कोणती, हे भरतानंी सारणाप्रयोगाच्याद्वारे स्पष्ट केलेले आहे. 
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िॉक्सस्रँलवजे् साहेबािंा वर चनर्मदष्ट केलयाप्रमाणे जो गोंधळ उडाला आहे, त्यािे कारण चवषयािी त्यानंा 
असलेली अनाकलनीयता हेि आहे. 
 

मध्यम पंिमस्थानी माचनता चमळणारे श -स्वरसप्तक नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ . प्रािीन 
पंिम पंिमस्थानी माचनता चमळणारे श .स्वरी सप्तक सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ . ही दोन्ही 
प्रिचलत सप्तके भरतप्रणीत आहेत.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात— 
 

ध्वचनशास्त्राच्या दृष्टीने भारतीय ित ःश्र चतक = मेजर टोन, चत्रश्र चतक = मायनर टोन, चद्वश्र चतक = 
सेचमटोन हे स्वर वाजवीि आहेत. अिूक गचणत करावयािे, तर वरील तीन स्वरातंरे अन क्रमे ४·०८, ३·६४, 
२·२४ अशी असतात. 
 

म-ग्राम (मध्यमग्राम) – या ग्रामािा आरंभक स्वर अथात मध्यम होय. रिना – 
 
 सा रे ग म प ध नी – स्वर 
 ४ ३ २ ४ ३ ४ २ – श्र त्यतंरे 
 

यात मध्यम आरंभक माचनता चमळणारे स्वरसप्तक 
म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म – 

 
याचंशवाय चतसरे सप्तक ग-ग्रामािे होय. परंत  या ग्रामासंबंधी भरताचं्या नाट्यशास्त्रात उल्लेख नाही. 

ककवा हा ग्राम कसा बनतो, यासबंंधी काही चवविेनही नाही. परंत  शार्ङ्य देवानंी या ग-ग्रामािे वास्तव्य 
इंद्रलोकी आहे, असे म्हटले आहे. गान्धार-ग्राम कसा बनतो, यािी रीत शार्ङ्य देवानंी चदली आहे, ती अशी : 
गान्धार जेव्हा एक श्र ती ऋषभािी व एक श्र ती मध्यमािी घेतो, धैवत एक श्र ती पिंमािी घेतो, व चनषाद 
जेव्हा एक श्र ती धैवतािी व एक श्र ती षड जिी घेतो, तेव्हा गान्धार-ग्राम बनतो. 
 

[शार्ङ्य देवािंी गान्धार-ग्राम बनचवण्यािी पद्धत गं्रथकत्याने येथे माचंडली आहे. त्यावरून प्रत्यक्षात 
काय घडते हे पाहणे जरूर आहे. म्हणून प्रािीन षड जग्राचमक श्र चतस्वरसप्तक माडूंन पाहू या— 

 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी — ष. ग्राम 

 
यातं गान्धार चद्वश्र चतक, ऋषभ चत्रश्र चतक व मध्यम ित ःश्र चतक आहे. यात गान्धार ऋषभािी एक 

श्र ती व मध्यमािी एक श्र ती घेतो. म्हणजे ३ रे २ ग ४ म यािें रूपातंर २ रे ४ ग ३ म असे होते. याप ढे धैवत 
एक श्र ती पंिमािी घेतो; चनषाद एक श्र ती धैवतािी व एक श्र ती षड जािी घेतो. हे माडूंन पाहता 
 

४ प ३ ध २ नी यािें रूपातंर ३ प ४ ध, प न्हा ३ प ३ ध ४ नी ३ सा असे होते. गान्धार-ग्राम या चरतीने 
माचंडला असता नी ३ सा २ रे ४ ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी हेि सप्तक गान्धार-ग्रामातील आरंभक स्वर जो 
गान्धार, तो मानून ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी ३ सा २ रे ४ ग असे होते. ‘मागी’ सप्तक नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प 
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३ ध २ नी; देशी सप्तक सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा. वीणातंत्रीतून षड ज-पंिम-संवाद-तत्त्वाने 
स्वयंभ-ूस्वरपंक्तीिी चनर्ममती करण्यािा जो ग ण तंत्रीत आहे, त्याला अन सरून वरील ‘मागी’ व ‘देशी’ 
सप्तके आहेत. हे संवादतत्त्वािे साध्य गान्धारग्रामसप्तकात साधले जात नाही. म्हणनू हा ग्राम लोकोपयोगी 
नाही. म्हणून त्यािी पाठवणी इंद्रलोकी ककवा स्वगयलोकी झाली असावी!] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात— 
 

भरतािंा सारणाप्रयोग लक्षपूवयक सोडवनू पाहता श्र ती समान नाहीत, हे कळून येते. श्र तींिी मापने 
तीन प्रकारिी : (१) ित ःश्र चतक व चत्रश्र चतक यातंील िरक दशयचवणाऱ्या श्र तीिे प्रमाण २२ सेंट, (२) 
चत्रश्र चतक व चद्वश्र चतक यातंील िरक दशयचवणाऱ्या श्र तीिे प्रमाण ७० सेंट, आचण (३) सेचमटोन व भरतािी 
प्रमाणश्र ती यािें प्रमाण ९० सेंट. श्र तींच्या मापनासंबधंी भरतानंी कोठेही उल्लखे केलेला नाही. सेंट-पद्धतीने 
आरोही क्रमाने येणाऱ्या प्रत्येक श्र तीिे मापन केले, तर भरतप्रणीत स्वरसप्तक चनराळेि चदसेल. म्हणून ते 
बदलून माडंणे भ्रामक होय. 
 
गं्रर्थकत्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे 
 

स्वरामंधील संवादी, अन वादी, चववादी ही कलपना भरतपूवय व प्रािीन आहे. इ. स. पूवी ४०० वष े
महाभारतात ध्वनीच्या दहा तत्त्वािंा उल्लखे आहे. सप्तकातील प्रम ख स्वर सात. याचंशवाय इष्ट, अचनष्ट व 
संहत हे तीन ‘प्रचवभागवत्’ या संजे्ञने माचनले आहेत. या प्रकरणावरून या संज्ञा कशासाठी, याबद्दल 
क तूहल चनमाण होते, आचण वादी, संवादी, चववादी, म्हणजेि इष्ट, संहत व अचनष्ट असाव,े असा चविार 
येतो. 
 

इ. स. पूवी ४०० वषांतील ऋक्प्रचतशाख्यात एक महत्त्वािा उतारा आढळून येतो :– मानवी 
कंठातून िढत्या श्रणेीने २१ ध्वनी चनमाण होऊ शकतात. यापंैकी सात ध्वनींिे एकेक सप्तक. अशी सप्तके 
म्हणजे मदं्र, मध्य, उत्तम (= प्रिचलत तार). चशवाय, स्वरानंा ‘यम’ ही संज्ञा, आचण एक ‘यम’ 
द सऱ्यासारखा नाही. एकासारखा द सरा, असा भास कणाला झाला, तरी दोन यमातं चनचित िरक असतो. 
त्यािें वणयन ऋक्प्रचतशाख्यात आहे. ध्वचनशास्त्राच्या प्रायोचगक दृष्टीने ही बाब िार महत्त्वािी व िार ज नी, 
ककबह ना, ग्रीक शास्त्रज्ञ ॲचरस्टॉक्सेनस याचं्याही पूवीिी आहे. मूच्छयनापद्धतीत असे चदसून येते की, बावीस 
श्र तींपैकी पचहली व एकचवसावी श्र ती यानंा िारसे महत्त्व नाही. 
 

[टीप :– गं्रथकार म्हणतो त्याप्रमाणे पचहली व २१-वी श्र ती म्हणजे २२ श्र तींपैकी तीव्रा व उग्रा या 
श्र ती होत.] 
 

प ढे गं्रथकार म्हणतात— 
 

भरतािंी ग्रामपद्धती म्हणजे उत्तरकहद स्थानी पद्धती माचनली, तर एका बाबतीत दचक्षण-पद्धतीतही 
साम्य आढळते, ते मध्यमाच्या बाबतीत रागचनर्ममतीमध्ये. या स्वरािा उपयोग दोन्ही पद्धतींत होतो. असे 
असूनही दोन्ही पद्धतींत महत्त्वािा िरक आढळून येतो. तो हा की, सप्तकािे २२ भाग न पाडता १६-ि भाग 
दचक्षण-पद्धतीत माचनले जातात आचण या १६ भागान्तगयत १२ स्वर होतात. यािा नकाशा प ढे चदला आहे. 
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प्रचणलत कनाटक–दाणक्षिात्य स्वर व नावे 
 

नकाशा क्र. १३ 
 
C  सा श द्ध  
B   नी काकली 
A⋕ Bb ध षट श्र ती नी कैचशकी 
A Bbb ध ित ःश्र ती नी श द्ध 
Ab  ध श द्ध  
G  प श द्ध  
F⋕  प्रचत-मध्यम  
F  श द्ध मध्यम  
E   ग साधारण 
D⋕ Eb री षट श्र ती ग अन्तर 
D Ebb री ित ःश्र ती ग श द्ध 
Db  री श द्ध  
C  सा श द्ध  
  श द्ध = नैसर्मगक–स्वयंभ ू
  ित ःश्र चत = िारश्र चतय क्त 
  षट श्र चत = सहाश्र चतय क्त 
  अन्तर = स्वरातंर 
  साधारण = संचधय क्त 
  प्रचत = चनदशयक, प्रचतस्पधी 
  कैचशक = केशाग्रव 
  काकली = सौम्य 
 

प्रािीन ग्रीक क्रोमचॅटक स्केल व द्रचवचडयन स्केल या पद्धतींत बरेिसे साम्य आढळून येते. 
 
भरताचें राग-प्रकरि 
 

रागामध्ये अंश, अंग, तार, मंद्र, बचलन्, संवादी, अन वादी, ग्रह, न्यास, चवन्यास, संन्यास, 
अपन्यास यानंा िार महत्त्व चदले जाते. 
 

भरतानंी सप्तकातील मध्यमस्वराला िार महत्त्व देऊन त्याला प्रािीन, अनाचशन्, अचवनाशी म्हटले 
आहे. सामवदेीय प्रथेत मध्यम आरंभक स्वर मानीत. प्रिचलत सप्तकातील पिंम स्वर अचवनाशी माचनला 
जातो. यािे कारण हा स्वर कोमल वा तीव्र होऊ शकत नाही, हे आहे. असे करण्यािी प्रथा नाही. 
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राग 
 

कहद स्थानी राग प्रादेचशक प्रथेत बदलते असतात. दाचक्षणात्य पद्धतीत असा िरक सहसा होत 
नाही. रागामध्ये ग्रह व न्यास यािें कायय आरंभक व अंचतम स्वर, म्हणजे रागािा आरंभ ग्रहस्वरावर व शवेट 
न्यासस्वरावर असे आहे. श द्ध म्हणजे स्वच्छ, छायालग म्हणजे छायाप्रकृतीिा, संकीणय म्हणजे चमश्र आचण 
वक्र म्हणजे वाकडा, सपयगती. स्वरािें उच्चारण क्रमवार सरळ नसते. 
 
रागाचें समय 
 

याचवषयी सवय कहद स्थानात जवळजवळ एकवाक्यता चदसून येते. चदवसाच्या २४ तासािंी चवभागणी 
८ प्रहरातं आचण रागािंी योजना प्रहराप्रमाणे. काही प्रागचतक मतािे आध चनक रागसमयसंबधं मानीत 
नाहीत. परंत  ज्यानंा शास्त्र समजत नाही, अशी सामान्य माणसेही अम क राग सकाळिा, द पारिा, 
सायकंाळिा, रात्रीिा आहे, हे सागंू शकतात. वषातील ऋतूप्रमाणेही राग असतात. रागचनर्ममतीच्या आधी 
गीतगायन अस्स्तत्वात होते. राग म्हणजे चवशषे शास्त्रीय बंधने आली. रागप्रकार िार होतात : प्रादेचशक 
गीतप्रकार, कचवकलपना-काव्य, भस्क्तमागय, आचण कलाकारािंी नवचनर्ममती. 
 

रागात हामयनीिा समावशे असतो, असा काही लोक समज करून घेतात. तो सप्तकातील स्वर व 
त्यािंा संवाद या दृष्टीने ठीक असला, तरी सप्तकात क्रमवार स्वर असतात, तसे रागाच्या थाटपद्धतीत 
आढळून येत नाही. रागातील स्वर ककवा थाट यािी रिना म्हणजे ब चद्धबळाच्या पटावरील मोहऱ्याप्रमाणे 
प्रत्येक स्वर वैचशष्ट्ट्याने भरलेला. म्हणून हामयनीला मेलडीप्रकारात प्रम ख स्थान नाही. भारतीय 
गायनपद्धतीत हामयनी घ सडावयािी, म्हणजे मेलडीिी गळिेपीि होय. 
 
रागाचें वगीकरि 
 

हे वगीकरण नऊ ककवा दहा वगांत केले जाते. या वगीकरणातून उत्पन्न होणारे प्रकार असे — 
 

भपूकलयाण १ प्रकार, शकंराभरण ९ प्रकार, कझजोटी १४ प्रकार, कािी २३ प्रकार, असावरी २८ 
प्रकार, भरैवी ३२ प्रकार, भरैव ३७ प्रकार, वसंत ४४ प्रकार, पूचरयाकलयाण ५० प्रकार, कलयाण ५३ प्रकार. 
 

या प्रकारातूंन गायक ककवा वादक चनरचनराळ्या रागातंील चनराळेपणाशी पचरचित असतो, यािा 
प्रत्यय चमळतो. पािात्त्य संगीतात असे प्रकार नाहीत. राग आचण रस ककवा भावना चनमाण करण्यािे कसब 
खास आहे, आचण हे कसब स्वरयोजनेवर अवलंबनू असते. यािा दृष्टातं रागात चमळतो. रागात प्रत्येक 
स्वराला वैचशष्ट्ट्य असून गमकपद्धतीम ळे या स्वराला वगेळेि रूप प्राप्त होते. गमकाम ळे छायाप्रकाशािा 
खेळ स रू होतो, आचण स्वराच्या धमामध्ये आलहादकारक भर पडते. 
 

िॉक्स-स्रँलवजे् यानंी याप ढे घषयण, घसीट, मींड हे प्रकार व नंतर ताल यासबंधंी सोदाहरण 
चवविेन केले आहे. 
 

दहाव्या प्रकरणामध्ये साम-गानासंबधंी माचहती चदली आहे. स रवातीलाि एक काव्य चदले आहे. 
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[हे काव्य पचरचशष्टात पहाव.े क्र. ५०] 
 

गं्रथकार म्हणतात— 
 

प्रािीन संगीतावर आधाचरत असे गं्रथ ककवा हस्तचलचखते गं्रथसंग्रहालयातं ककवा संग्रहालयातं 
शोभेच्या वस्तू म्हणून ठेवनू केवळ क तूहलाने पाहणे योलय नव्हे. प्रिचलत संगीत व शास्त्र यावंर असे गं्रथ 
ककवा हस्तचलचखते खात्रीने प्रकाश टाकणारी ठरतात. 
 

सामवदेात ऋलवदेािा बरािसा भाग आहे, काही ऋिामंध्ये शास्ब्दक िरक आढळून येतो, तो 
पठनाच्या सोयीसाठी असावा. सामसंगीतातील ‘उदात्त’, ‘अन दात्त’ याचं्या शास्ब्दक व्याख्यावरून स्वरािंी 
उच्चता ककवा नीिता यािंा बोध होत नाही. हाि प्रकार ‘स्वचरता’संबंधी आहे. ‘स्वचरत’ या शब्दािा अथय 
चदलेला नाही. आणखी एक शब्द वापरला आहे, तो ‘प्रिय’ होय. 
 

यज्ञकमयप्रसंगी साम-ऋिा-गायन आचण बचलदानानंतर सोमरसप्राशन या चक्रया होत असत. 
सोमरस हा सोमवल्लीपासून काढीत. सोम यािा अथय िंद्र. िदं्रवल्लीिा रस म्हणजे सोमरस. चदवगंत 
पूवयजानंा आयय लोक प्राथयना करीत आचण सोमरसािा नैवद्य देत. कारण चदवगंत पूवयजािें वास्तव्य 
िंद्रभमूीवर आहे, असा समज होता. 
 

सामवैचदक ऋिानंा पद्धती आहे. यािें प्रकार प्रथम सहा, नंतर आठ. ऋिातंील अक्षरसंख्या २४-
पासून ४४-पयंत आहे. अक्षरप्रकार ऱ्हस्व-दीघय. काही अक्षरे लाबंचवणे म्हणजे वृद्धी, आचण क्षय म्हणजे प्ल त. 
 
साणमक स्वरनामे 
 

प्रथम, चद्वतीय, तृतीय, ित थय व क्र ष्ट, मन्द्र, अचतस्वायय. क्र ष्ट यािा अथय अचत उच्च स्वर. या स्वरािा 
अवरोही स्वर क्रमाने सहावा असतो. याम ळे घोटाळा उडाला आहे. बनेल म्हणतात, ‘प्रथम स्वरापेक्षा क्र ष्ट 
िढा,’ आचण प ढे एके चठकाणी म्हणतात, ‘प्रथम व क्र ष्ट एकि.’ बनेलसाहेबािें हे म्हणणे न पटणारे आहे. 
क्र ष्ट यािा अथय उच्चतर होय. पािात्त्य ‘रेबल’, ‘बास’ म्हणजे कहदंूिा ‘तार’, ‘मन्द्र’. परंत  ग्रीकािंा ‘हायपेट’ 
म्हणजे उच्चतर. यावरून संगीतातील ‘उच्च’ व ‘नीि’ ही सजं्ञा पाचरभाचषक मानावी लागते. 
 

“मन्द्र ही संज्ञा सहावा स्वर जो पंिम त्याला आहे. मन्द्र यािा अथय खालिे सप्तक; ककवा मन्द्र, 
मध्य, तार या सप्तकापंकैी पचहले सप्तक.” 
 
अणतस्वायव 
 

“सप्तकातील आरंभक स्वराला ‘अचतस्वायय’ हे नाव चवचित्र वाटते. परंत  अचतस्वायय याच्या 
अथामध्ये हे नसाव.े क्र ष्ट स्वराम ळे स्वरसंख्या सहा बनली, आचण अचतस्वायाम ळे स्वरसखं्या सात झाली.” 
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रागगायनातील अवस्र्था 
 
दाणक्षिात्य उिर-कहदुस्र्थानी 
१. पल्लवी स्थायी, अस्थायी 
२. अन पल्लवी अन्तरा 
३. करणम् संिारी 
४. पल्लवीप्रत प न्हा येणे 

आरंभक स्वरावर शवेट 
स्थायीप्रत प न्हा येणे 
आरंभक स्वरावर शवेट 

 
प्राचीन कहदू गायनपद्धती 
 

पदात ककवा भजनपदात संस्कृत श्लोकािा अथय प्राकृतात, व भजनात ईश्वरस्त ती, प्राथयना, 
मोक्षप्राप्ती यासंाठी आळवणी. भजनप्रकारात कृष्ट्णलीलावणयने प्राम ख्याने असतात. भजन अनेकजण चमळून 
कचरतात व या अनेकातं एक प्रम ख असतो. भजनािी वळे बह धा रात्रीपासून पहाटेपयंत असते. कीतयन-
प्रकारात एखाद्या चवषयावर गोष्टीरूप आख्यान आचण गायन असते. 
 

रुपद 
 

“गीत व भजन एकत्र करून झालेला हा शास्त्रीय गायनातला अचधक महत्त्वािा प्रकार होय. या 
प्रकारावर म सलमानी अमदानीिा प्रभाव नव्हता. ध्र पदािा अथय – ध्र व = चनचित, व पद = काव्य. 
काव्याच्या प्रथमिरणािा प न्हा-प न्हा उच्चार करणे म्हणजे ध्र वपद, असेही साचंगतले जाते. ध्र पदगायन 
मदानी होय. ध्र पदातील शब्द भस्क्तरसप्रधान. ध्र पदे चवचशष्ट तालातंि गाइली जातात. उदा. स रिाक्ता, 
िौताल, धमार. ध्र पदगायनासाठी दमदार गायक लागतो. याचवषयी म्हण आहे, ‘ज्या गवयाला पाि रेड्यािें 
बळ, त्यानेि ध्र पद पचरणामकारक गाव.े’ 
 

“ध्र पदगायनात गमक-मींडीिा अभाव. कहदी गायनात हे प्रकार आवश्यक. याम ळे ध्र पदगायन मागे 
पडले. ध्र पचदयािंा एक वगेळाि वगय होता. अगे्रसर ध्र पचदये लवालहेरिे राजे मानकसग होत (काल इ. स. 
१५१८). 
 

कर्था 
 

“रामायणातील ककवा महाभारतातील घटनािें कथारूप गद्यपद्यात्मक कथन. 
 
ख्याल 
 

“ही पद्धती सामान्य होय. उत्पादक जौनपूरिे महंमद शकी. काल इ. स. १४०१–४०. ख्याल 
म्हणजे गीत ककवा तंत ंवाद्यावरील गत होय. म सलमानी राजवटीत या पद्धतीिा उदय झाला. 
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गाण्यातील आिखी तीन प्रकार 
 

(१) सरगम – स्वरावतय. शब्दािंवजी स्वर व स्वरािंी नाव ेघेऊन ती अथयदृट्या उच्चारून गाणे. 
(२) तराणा – चतल्लाना. मृदंग-तबलयातील बोल-अक्षरे म्हणणे. अथात असंबद्ध अक्षरोच्चार. 
(३) ितरंग – ख्याल, तराणा, सरगम यािें आळीपाळीने केलेले चमश्रण उच्चारणे. 

 
ठंुबरी 

 
“म्हणजे पे्रमगीत होय. या प्रकारािा उगम कहदू पद्धतीति आहे. भाषा चवशषेतः व्रज. प्रदेश आग्रा-

मथ रा. ठ ंबरीगीतात कृष्ट्णलीला हा चवषय असून संगीत आकषयक व पचरणामकारक. गीतातील चवषय 
चप्रयाराधन. चप्रयकर नसलयाम ळे काळजी, द ःख, पे्रमातील स्पधयक, सासूनणंदािंी भीती, चप्रयकरािी गाठ 
पडू नये, म्हणून त्यािंा जागता पहारा, स्वतःिी अन कंपनीय अवस्था, परप रुषाला भेटू नये म्हणून पत्नीच्या 
पायातं रुमझ म आवाज करणाऱ्या व पतीने बाचंधलेलया िाळाचंवषयीिी तक्रार, चप्रयािी भेट करून 
देण्यासाठी सखीिी चवनवणी, इ. 
 

टप्पा 
 

“हा गीतप्रकार म सलमानी प्रभावाने प्रिारात आला. यातं कहदोस्त म रकी, झमझमा यािंा समावशे. 
टप्पागायन गाचयकानंा चवशषे अन कूल होय टप्पागीते प्राम ख्याने कहदी व पजंाबी भाषेत आहेत. हीर व राझंा 
याचं्या प्रणयप्रसंगािी गीतरिना त्यात असते. टप्पागायनाला पूणावस्था देण्यािे आचण त्यािा प्रिार 
करण्यािे काम शोरी नावाच्या गाणयकेचे होय. (महमदशहािी अमदानी इ. स. १७००) टप्पागायकीत ‘त क’ 
हा प्रकार म्हणजे स्थायी-अंतरा हे होत. 
 

गझल 
 
“हा गीतप्रकार म सलमानी होय. गीतातील शब्द उदूय, िारसी. 

 
दादरा 

 
“कचनष्ठ गीतप्रकार. समाजातील खालच्या दज्याच्या लोकािंा आवडता. 

 
मेलडी 

 
“कहद स्थानी मेलडी ३००० वषांपासून अस्स्तत्वात असून अजूनही ती नामशषे झालेली नाही, यात 

काही तरी बोध घेण्यासारखे वैचशष्ट्ट्य खास आहे. मेलडी ही लयप्रधान आचण स्वरप्रधान आहे. मेलडी 
थाटपद्धतीवर आचण थाट मूच्छयनापद्धतीवर. स्वरािंी क्रमवार रिना ही मेलडीिी वैचशष्ट्टे्य. क्रमय क्त रिनेत 
मेलडीला चवसंगती खपणारी नाही. चवचशष्ट रागात िरक केला, म्हणजे काही तरी ि कत आहे, यािी 
िटकन जाणीव व्हावी, इतकी मेलडी स्वाभाचवक व सरळ असते. पािात्त्य संगीत आचण कहद स्थानी मेलडी 
यातं अप्रकाचशत व प्रकाचशत स्वरािंा अंतभाव असतो. दोहोंत िरक हाि की, कहद स्थानी मेलडीत 
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अप्रकाचशत स्वराचं्या जागा सवयीने चनचित असतात. हामयनी प्रकारात हे अप्रकाचशत स्वर समयान सार 
आचण गरजेप्रमाणे वापरले, योचजले जातात. 
 

“मेलडीत स्वरान क्रमाला धरून थाटाला महत्त्व; पािात्त्य हामयनीत स्वरग च्छाला प्राधान्य आहे. 
मेलडीत स्वर हाि केवळ महत्त्वािा होय. मेलडीमध्ये स्वरक्रमचणका स सूत्र ठेचवली जाते. योलय स्वरातंर 
ठेवणे हे महत्त्वािे काम सहजगत्या केले जाते, यािे आियय वाटते.” 
 

चम. िॉक्स-स्रँलवजे यािंा गं्रथ उपय क्त आचण मननीय आहे. संगीत-रोजचनशीतली प्रादेचशक 
लोकगीते व त्यािें स्टाि-नोटेशन उपय क्त आहेत. 
 
४. द म्यणूझक ऑफ इणंडया 
 

या गं्रथािा प्रचसचद्धकाल सन १९२१, व गं्रथकता हबयटय ए. पॉपले. गं्रथकता स्वतःच्या चनवदेनात 
म्हणतो — 
 

“भारतदेश आचण त्यािी परंपरागत संगीतकला याकंडे मी आकृष्ट झालो. संगीतकला व शास्त्र 
जाणनू घेण्याच्या उत्स्िूतय उत्स कतेम ळे मी या व्यापात पडलो व प्रयत्न आचण अभ्यास यािें प्रतीक म्हणून हा 
गं्रथ जनतेसमोर ठेचवला आहे. ग णापं्रमाणे दोष-ि काही कदाचित असतील, हे मी मान्य कचरतो. माझ्या 
पूवीिे गं्रथकार चम. िॉक्स-स्रँलवजे यािा ‘द म्यूचझक ऑि कहदोस्तान’ या गं्रथािे व स्वतः गं्रथकारािे मला 
बह मोल मागयदशयन झाले. तसेि, कहद स्थानातील असंख्य कलाकार, शास्त्री, पंचडत, महाराष्ट्रातील चवद्वान 
व तज्ज्ञ पं. चव. ना. भातखंडे, मल्लापूर येथील ससं्कृत चवद्यापीठािे चवद्वान पंचडत श्रीचनवास अय्यंगार यानंी 
प्रािीन सामवदेासंबधंी माचहती चदली. रामपूरदरबारिे गृहमंत्री साहेबजादा सय्यद सादतअल्ली बहाद र या 
नामाचंकत गायकानंी सप्रयोग माचहती चदली. एडोरिे रेव्हरंड िादर स्टीिन्स यानंी दाचक्षणात्य संगीतािी व 
शास्त्रािी माचहती प रचवली. लखनौिे ठाकूर एम्. नवाबअल्लीखान, ‘आऊटवडय बाऊंड’िे संपादक, 
कलकत्ता येथील इंचडयन म्यचूझअमिे क्य रेटर, टाइम्स ऑि इचंडयािे सपंादक यानंी भारतीय वाद्यािंी चिते्र 
प रचवली. त्यातं बडोद्यािे चम. फे्रडचलस यािंाही समावशे होतो. या सवय व्यक्ती व संस्था यािंा मी कृतज्ञ व 
ऋणी आहे. माझ्या गं्रथावरील स हृद-टीकेिेही मी स्वागत करीन; कारण तीतला पटणारा मजकूर प ढील 
आवृत्तीत देण्यास ठीक पडेल.” चम. पॉपले याचं्या गं्रथातील चवषय : 
 

(१) प्रस्तावना, (२) गतेचतहास, (३) स्वरसप्तकािी रिना, (४) मेलडीिा पाया – राग, (५) 
लय-ताल-प्रमाण, (६) संगीतािी उभारणी, ज ळणी, (७) भारतीय वादे्य, (८) भारतीय व पािात्त्य सगंीत. 
 

गं्रथकार म्हणतात — 
 

“उत्तर-कहद स्थानी स्वरसप्तक व पािात्त्य मेजर स्केल ही दोन्ही एकि आहेत. दाचक्षणात्य 
पद्धतीतील श . स्वर हे उत्तरपद्धतीतील कोमल स्वर होत. तीव्र मध्यम पािात्त्य स्केलमध्ये नाही – नसतो. 
उत्तर कह. श द्धस्वरी सप्तक चबलावल थाटािे माचनले जाते. भारतीय संगीताच्या अभ्यासकाने उत्तर व 
दचक्षण या पद्धतींिा अभ्यास करण्यािे ठरचवलयास त्यािे मन चद्वधा झालयाचशवाय राहणार नाही.” 
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पॉपले यानंीही उत्तर, दचक्षण, पािात्त्य स्वरसप्तके यािंा तक्ता चदला आहे, तो प ढे चदला आहे. 
 

पॉपले याचें तुलनात्मक स्वर 
 

नकाशा क्र. १४ 
 
उत्तर-कहद स्थानी पािात्त्य दचक्षण-कहद स्थानी 
सा ं(तार) C सा (तार) 
श . चनषाद B काकली चनषाद 
को. चनषाद Bb कैचशक चनषाद, षट श्र चतक धैवत 
श . धैवत A श . चनषाद, ित ःश्र चतक धैवत 
को. धैवत Ab श . धैवत 
श . पंिम G श . पंिम 
तीव्र मध्यम F⋕ प्रचतमध्यम 
श . मध्यम F श . मध्यम 
श . गान्धार E अन्तर-गान्धार 
को. गान्धार Eb साधारणगान्धार, षट श्र चतक ऋषभ 
श . ऋषभ D श . गान्धार ित ःश्र चतक ऋषभ 
को. ऋषभ Db श . ऋषभ 
षड ज C षड ज 
 

गं्रथकार म्हणतात — 
 

“अभ्यासू माणसाने अचखल-भारतािा प्रवास कचरता त्याला हेि प्रत्ययास येईल की, धमय, अथय, 
काम, प्रािीन देवदेवता, दंतकथा, स्मृती, प राणे, प्रािीन ऋचषम नी व त्यािें प्रचसद्ध व पचवत्र कायय याबंद्दल 
गाढ आदर व मान सवयत्र चदसून येतो. संगीतािी देणगी देवाचदकािंी. देवी सरस्वती ही चवद्यािें व कलािें 
प्रतीक माचनली जाते. संगीत म्हणजे गायन-वादन-नृत्य व नाट्य. त्यािें उत्पादक चशव प्रिारक नारदमहषी 
व त्यािें चशष्ट्य भरतम नी. गन्धवय-अप्सरानंा नाट्यनृत्यािे त्यानंी धडे चदले. 
 
गाधंवववेद 
 

“गायनकला गंधवांिी. प्रािीन काळािा इचतहास रम्य व मनोहर असून गाधंवयवदेािी चनर्ममती ही 
प्रािीन कालातील होय. 
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वैणदक कालातील वादे्य 
 

“द ंद भी, आडंबर, भचूमद ंद भी, वनस्पती, आघाटी, काण्डवीणा, ककय री, वाण (१०० तारािें 
स्वरमंडल), वीणानाडी, बक र. 
 

“वदेकालीन संगीत प्रगत होते. रानटी अवस्थेिा लोप होऊन संगीतकला प ढारली होती. इंडो-
इराचनअन कालात सामगानािी प्रथा होती. आजकालिे सामगायक आपली प्रथा व पद्धती वदेकालापयंत 
नेऊन चभडचवतात. 
 

“छादंोलय व बृहदारण्यकोपचनषद यातं सामगानपद्धती व वाद्यािंा उपयोग दशयचवला आहे. इ. स. 
३२५-मध्ये अलेक्झँडरने तक्षचशलेवर स्वारी केली. वैयाकरण पाचणनीने आपलया गं्रथात नृत्यचवशारद 
चसलालीन व चक्रशस्वीन यािंा उल्लखे केला आहे. नृत्य या शब्दािी िोड व अथय त्याने चदला आहे. 
ऋक्प्राचतशाख्यात (इ. स. पूवय ४००) चतन्ही सप्तकािंा व सप्तस्वरािंा उल्लेख आहे. याि स मारास ग्रीसमध्ये 
संगीत व स्वरशास्त्र यािें सशंोधन स रू झाले. रामायणातही संगीतािा उल्लेख आहे. वास्लमकी ऋषींनी 
केलेली रिना गाइली गेली. वालमीकींनी ढगाचं्या गडगडाटावरून व भृगंाच्या ग जंारवावरून मृदंग व 
तंत वादे्य यािंी रिना चनमाण केली. रणसंगीत धन ष्ट्याच्या टणत्कारावरून व हत्तीच्या िीत्कारातून चनमाण 
केले. स ग्रीव हा एक चनष्ट्णात संगीतकार होता. याच्या पदरी असंख्य गायकवादक होते. संगीताच्या 
साहाय्याने रावणाने वदेपठन करून प्रत्यक्ष चशवदेवानंाही संत ष्ट केले. रामायणकाली राग-जाती प्रिारात 
होत्या, त्यािप्रमाणे भेरी, द ंद भी, मृदंग, पटह, घट, पणव, चडस्ण्डम ही िमयवादे्य, म ड क (चपतळी कशग), 
आडंबर ही स चषरवादे्य, वीणा वगैरे तंत वादे्य हीही होती. रामायणात सप्तस्वरािंा व गान्धारग्रामािा उल्लखे 
आहे. 
 
तणमळ गं्रर्थ 
 

“प राणररू व पट्टप ट ट  (इ. स. नंतर पचहले ते द सरे शतक) या प्रािीन तचमळ गं्रथात द ंद भीिा 
उल्लेख आहे. पचरपदल गं्रथात (इ. स. पचहले व द सरे शतक) सप्तपलई आचण पलयवाद्य यािंा उल्लखे 
आहे. कवी मचनक्करुिर (इ. स. ५ ते ६ शतक) बपलय व वीणा याबंद्दल अशी माचहती देतो की, या वाद्याला 
१००० तारा असत. ‘चसळपचडगरम्’ या बौद्ध नाटकात (इ. स. ३००) द ंद भी, वणेू, वीणा, यल ही वादे्य 
वाजचवणाऱ्या कलावतंािंा चनदेश आहे. प्रािीन तचमळ गीतािंाही या गं्रथात उल्लखे आहे. चशवाय, सप्तस्वर, 
मूच्छयना, राग याचंवषयी माचहती चमळते. प्रिचलत सप्तस्वराचं्या नावािंा या गं्रथातील नावाशंी मेळ बसत 
नाही. याि काळातील चतव्हकरण गं्रथात (जैन गं्रथ) प्रािीन द्राचवड संगीताबद्दल बरीि माचहती आहे. 
सप्तस्वरािें दोन प्रकारिे राग, पन नामे षट स्वचरक व चतरम् नामे, पंिस्वचरक राग, २२ श्र ती ककवा मात्रा, 
स्वरािंी तचमळ नाव े यािंा संस्कृत नावाशंी मेळ, पलईिी सात नाव,े िार प्रकारिे यल व एकोणतीस 
प्रकारिे पन — यातंील काही दाचक्षणात्य रागातं आजही उपलब्ध आहेत. यावरून असे चनचित अन मान 
कचरता येते की, दाचक्षणात्य संगीत व शास्त्र यािें अस्स्तत्व, उन्नती व प्रगती इ. स.च्या आरंभापासून होत 
आली. 
 

“इ. स. ३००–५०० हा काल बौद्धािंा. बौद्धधमीयानंी धमयप्रिाराबरोबर स्थापत्य, चित्र, चशलप या 
कलातं प्रगती केली व सगंीतकलेला गौण माचनले. काचलदासाच्या ‘मालचवकास्लनचमत्र’ या नाटकात 
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संगीताला चवशषे प्राधान्य नाही; परंत  त्यानंतरच्या दोन्ही नाट्यकृतींत संगीत प्रकषाने योचजले गेले. 
भारतीय नाट्य चवशषेतः सगंीतप्रधान असते. देवालये व संगीत यािंी य ती अतूट असते. याि कालात 
य रोपात पोप चसलव्हेस्टर (इ. स. ३३०) व सेंट आम्ब्रोझ यानंी संगीत व शास्त्र याचं्या संशोधनािे कायय 
िालचवले होते. 
 

“कालाच्या नष्टावस्थेतून जे वाङ्मय वािले, त्यात भरतािें ‘नाट्यशास्त्र’ (काल इ. स. ६००–च्या 
आसपास) यािा समावशे होतो. नाट्यसूत्रनामक गं्रथ भरतानंी चलचहला, पण तो उपलब्ध नाही.” 
 

[टीप — भरतािंा नाट्यशास्त्र हा गं्रथ आचण भरतािंा काल याबंद्दल चवद्वानामंध्ये एकमत नाही.] 
 

“भरताचं्या नाट्यशास्त्रात श्र ती-स्वर-ग्राम-जाती यािंा ऊहापोह एका अध्यायात आहे. भरतािें 
चसद्धातं समजण्यास जरा कठीण आहेत. जाँ ग्रोसे याने भरतनाट्यशास्त्रािे फ्रें ि भाषेत भाषान्तर केले आहे; 
परंत  ग्रोसेने श्र चत-स्वराचं्या सोडवण कीत घोटाळा माजचवला आहे. त्यात स धारणा व्हावयास हवी. 
 
णशलालेखातं स्वरशास्त्र 
 

“क ड मयमलै (प द कोट्टी स्टेट), तचमळनाडू येथे सापडलेलया चशलालेखात श्र ती, सप्तस्वर, 
अन्तरगान्धार, काकली चनषाद, जाचतसंशोधन याबंद्दल प्रथमतःि चवविेन सापडले (इ. स. ७००), 
अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद या दोन स्वरािंा दाचक्षणात्यप्रथेत प्राम ख्याने उपयोग कचरतात. 
सामगानातील प्रथेिा उत्कृष्ट नम ना म्हणनू हा चशलालेख स्वीकाचरला जातो. 
 
भन्द्क्तमागव व दणक्षिप्रातं 
 

“सातव्या व आठव्या शतकातं भस्क्तमागािा दचक्षण प्रदेशात उगम झाला, प्रसारही झाला. वैष्ट्णव व 
शवै हे पंथ चनमाण झाले. या पंथाचं्या अग्रणी पचंडतानंी सगंीतकवने रिून प्राम ख्याने प्रिार केला; परंत  अशी 
कवने आज लोप पावली आहेत. त्रावणकोर येथे मात्र त्यातंली काही जतन करून ठेचवलेली आहेत. रागािंी 
नाव े‘इंचडसा, इंडालम्, पचड, परनीर’ अशी असत. 
 

“याि काळी य रोपात गे्रगरी द गे्रट याने धार्ममक कृत्यातं संगीतािी योजना करण्यािा प्रयत्न 
केला.” 
 
नारदी णशक्षा या गं्रर्थाबद्दल पॉपले याचें मत 
 

गं्रथकार म्हणतात — 
 

“नारदी चशक्षा हा गं्रथ प्रािीन माचनता महषी नारदाशंी या गं्रथािा संबधं जोडणे पटत नाही. हा गं्रथ 
दहाव्या ककवा बाराव्या शतकातील असावा; कारण नाट्यशास्त्र व रागवणयने यावंरून, आचण नारदी चशके्षतील 
प्रगत शास्त्रचवविेनावरून हा गं्रथ महषी नारदािंा, हे असंभाव्य वाटते. क ड मयमलै येथील चशलालेखातील 



 अनुक्रमणिका 

वणयनाशी नारदी चशक्षा या गं्रथािे बह ताशंी साम्य आहे. संगीतरत्नाकर व नारदी चशक्षा यातं मतैक्य नाही. 
चवद्वानाचं्या मते नारदी चशक्षा हा गं्रथ बाराव्या शतकातला.” 
 

[टीप — सगंीतमकरंदािा कता महषी नारद, हे मत कै. मंगेशराव तेलंग यािें. त्यािप्रमाणे नारदी 
चशक्षा हा गं्रथ महषी नारदािंा नव्हे व त्यािा काल बाराव े शतक, हे पॉपलेसाहेबािें मत. या संशोधक 
चवद्वानाचं्या मतानंा संशोधनािी खरी कळकळ, व प्रयत्न यािंी जोड नसते, म्हणून वरीलप्रमाणे चभन्न मते 
चदसून येतात. 
 
मोगल अमदानीतील संगीत 
 

“उत्तर-पद्धतीच्या संगीताच्या दृष्टीने िौदाव-ेपंधराव ेशतक उन्नतीिे व महत्त्वािे होय. मोगल राजे 
संगीत व चवद्वान यािें प रस्कते होते.” 
 
पुन्हा अमीर खुसरो 
 

“स लतान अल्लाउचद्दनच्या राजवटीत अमीर ख सरो नावािा शूर योद्धा व संगीतज्ञ होऊन गेला. 
कहद स्थानी व पर्मशयन रागािें चमश्रण करून ख सरोने ख्याल गझल, कवाली या नावािंी रंजक व मोहक 
गीते रचिली. कहदी रागािें पालन व गायन धार्ममकतेने केले जाई. त्यावंर शृगंाचरक सौंदयािे कलम अमीर 
ख सरोने केले प्रािीन वीणेिा स धाचरत अवतार जी सतार, ती यािीि चनर्ममती. 
 

“मोगल साम्राज्यािा चवस्तार दचक्षणेतही थोडािार झाला, आचण दाचक्षणात्य चवद्वान पंचडतािंी, 
स्थापत्य-चशलप-संगीत याचं्या कलाकारािंी रवानगी उत्तरेत झाली. 
 
संकीतवन व नगरकीतवन 
 

“इ. स. १४८५–१५३३ या कालात उत्तर-प्रदेश व बंगाल यामंध्ये प.ं िैतन्य याचं्या पे्ररणेने संकीतयन 
व नगरकीतयन इत्यादी भस्क्तसंगीतािा प्रकार व प्रिार स रू झाला. 
 
अकबराची राजवट 
 

“मोगल सम्राट अकबर यािी राजवट इ. स. १५४२–१६०५. अकबर मोठा ममयज्ञ व संगीतािा 
भोक्ता होता. चवद्वान पचंडत व कलाकार यािंा तो पोकशदा होता. त्याच्या अमदानीत रागराचगण्यातं उपय क्त 
बदल होऊन ‘दरबारी’ या रागािी चनर्ममती झाली. हा राग आजही लोकचप्रय आहे. 
 
स्वामी हरदास व तानसेन 
 

“तानसेन हा अकबर बादशहाच्या मजीतला गायक. तानसेनािे ग रू वृदंावनिे स्वामी हरदास. 
तानसेनही आपलया ग रूप्रमाणे गाण्यात पटाईत होता. तो नवरागचनर्ममती करी. स्वामी हरदासािें गाणे 
बादशाहाने िोरून िकले, तेव्हा “स्वामीजींिे गाणे इतके उत्तम कसे?” यािे तानसेनाने चदलेले उत्तर, 



 अनुक्रमणिका 

“माझे गाणे बादशहािंी ह क मत व मजी संभाळण्यासाठी. माझे ग रुदेव बादशहानंा त च्छ माचनतात, कारण 
त्यािें गाणे या सम्राटासाठी नसून अचखल जगािा चनमाता, सम्राट जो ईश्वर त्यािी भक्ती व उपासना 
यासंाठी आहे. या गाण्यात अनन्यभस्क्तभाव असतो.” हे उत्तर िकून बादशहा चनरुत्तर झाला. 
 
राजा मानकसग 
 

“राजा मानकसग अकबराच्या दरबारी मोठा मानकरी. क शल संगीतज्ञ गायक. धृपद गायकी याने 
स रू करून चतिा प्रिार केला. 
 
संगीतज्ञ व्यक्ती व वादे्य 
 

“रवाब हे तंत वाद्य तानसेनाने शोधून काचढले. तानसेनािे चशष्ट्य रवाचबये व बीनकार म्हणून प्रचसद्धी 
पावले. रवाचबये, बीनकार व संगीतज्ञ याबंद्दल रामपूर महशूर आहे. बादशहा महंमदशाच्या पदरी 
महंमदअलीखाँ नावािे स प्रचसद्ध रवाचबये होते. बीनकार नबीखानािे वशंज स प्रचसद्ध बीनकार महमद 
वझीरखान हे रामपूरचनवासी होते. उदयपूरच्या राजािी पत्नी स प्रचसद्ध मीराबाई याि अमदानीतील. 
मीराबाई एक असाधारण कवचयत्री व संगीतज्ञ होती. चहिी कवने अद्याचप प्रिारात आहेत. रामायणकते 
त लसी हेही प्रचतभावान कवी व संगीतज्ञ होत (इ. स. १५८४). अकबराच्या पदरी नामवतं संगीतज्ञ व 
गं्रथकार पं. प ंडरीक चवट ठल होते. प ंडरीक चवट ठलाने दचक्षण व उत्तर या पद्धतींिा समन्वय साधून कायय 
केले. दाचक्षणात्य श द्ध सप्तकािा उपयोग करून त्याने उत्तरपद्धतीतील रागािंी िोड करून सांचगतली. 
रागस्वरूपात िक्त िौदा श्र तींिा उपयोग व वीणेवर स्वर बाराि, असे प ंडरीक चवट ठल मानी. 
 

“इ. स. १५५०-मध्ये आणखी एक दाचक्षणात्य पंचडत उदयास आले, ते पं. रामामात्य होत. त्यािंा 
गं्रथ ‘स्वरमेलकलाचनधी’. दाचक्षणात्य स्वरशास्त्र व संगीत यािें सखोल व सवांगीण चवविेन यात प्रथमतःि 
चदसून येते. कनाटकी रागािें षड जसाधनेने केलेले चववरण, तंत वाद्यािा उपयोग व प्रिार यानंा प.ं 
रामामात्य हे कारणीभतू झाले. 
 

इ. स. १६०९ साली राजमहेंद्रीिे तेलंगी ब्राह्मण पं. सोमनाथ यानंी ‘रागचवबोध’ हा गं्रथ चलचहला. ते 
उत्तम कवी व संगीतज्ञ होते. त्यािें संगीतचसद्धान्त उच्च दज्यािे व गं्रथािी रिना आयाबद्ध श्लोकातं आहे. 
नादभेद, वीणाप्रकार व त्यािंा उपयोग कसा आचण केव्हा करावा, बावीस श्र तींिे व स्वरािें चवविेन यात 
असून जनक व जन्यराग भेद दाचक्षणात्य पद्धतीने दशयचवले आहेत. 
 

“याि अमदानीत आणखी एक गं्रथकार उदयास आले, ते पं. वेंकटमखी. त्यािंा गं्रथ 
‘ित दयस्ण्डप्रकाचशका’. चविारपद्धती थेट ‘रत्नाकर’ परंपरेतील. वेंकटेश ऊिय  वेंकटमखी. हे तानाप्पािायािे 
चशष्ट्य गोकवद दीचक्षत यािें प त्र. गं्रथात प्रिचलत दाचक्षणात्य संगीत-रागािें चववरण आहे. रागािें ७२ प्रकार, 
मेलकते राग, व त्यातूंन असखं्य पोटराग. त्यानंी बारा चवकृत स्वरािंा उपयोग केला आहे. 
 

“इ. स. १६२५-मध्ये जहागंीरच्या अमदानीत पं. दामोदरचमश्रानंी ‘संगीतदपयण’ हा गं्रथ चलचहला. 
स्वरशास्त्रावरील या पंचडतािे कायय म्हणजे संगीतरत्नाकरािीि नक्कल. रागचवविेनािीही हीि गत. रागािंी 
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चिते्र चदली आहेत. इ. स. १६२८–१६६६ या शहाजहानच्या अमदानीत पं. जगन्नाथ कचवराज व लालखान 
(तानसेनिी परंपरा) यािेंही संगीताचवषयी कायय झाले. 
 

“बादशहा औरंगजेबाच्या कारकीदीत दरबारातून संगीत जवळजवळ नामशषे झाले. 
 

“सतराव्या शतकात उत्तरपद्धतीवर जो गं्रथ झाला, तो पं. अहोबलािंा ‘संगीतपाचरजात’. 
गं्रथकत्यािे श . सप्तक ‘तरंचगणी’काराहून चनराळे नाही. पं. अहोबलािंी श्र चतसंख्या २९ भरते. असे असूनही 
रागव्यवस्थेत बारापेंक्षा जास्त स्वरािंा उपयोग केलेला आढळून येत नाही. रागािें प्रकार १२२ वीणातंत्रीवर 
१२ स्वरस्थाने त्यानंी चनचित केली. ती आजही प्रिारात आहेत. 
 

“पं. भावभट्ट हा दाचक्षणात्य गं्रथकार रागािें थाट २२ ठरवनू श द्धसप्तक दाचक्षणात्य ‘कनकागंी’ 
रागािे माचनतो. दाचक्षणात्य पद्धतीत उत्तरेकडील राग बाधंण्यािे प्रयत्न या गं्रथकाराने केले. 
 

“याि स मारास दचक्षणेत भस्क्तसंगीतािे प्रख्यात प्रवतयक व प्रिारक महाकवी प रंदरदास उदयास 
आले. कन्नडभाषेत त्यानंी असंख्य भस्क्तगीते रचिली, ती अद्याचप प्रिारात आहेत. 
 

“बादशहा महंमदशहाच्या दरबारी संगीत-कलाकारािंी नेमणूक हीि अखेरिी नेमणकू, असे राजा 
स रेद्रमोहन टागोर यािें मत आहे (काल इ. स. १७१९). स प्रचसद्ध बीनकार सदारंग, अदारंग हे 
महंमदशहाच्या पदरी होते. टप्पापद्धतीिे जनक चमयाँ शौरी हे याि कालातील.” 
 

[टीप – णम. िॉक्स-स्रँलवजे् यानंी शौरी ही स्त्री होती, असा उल्लेख आपलया गं्रथात केला आहे.] 
 
भारतीय संगीताणवषयीचा इगं्रजाचंा दृणष्टकोि 
 

“चब्रचटश अमदानीच्या स रुवातीच्या काळात भारतीय संगीत-कलाकारानंा तदे्दशीय 
संस्थानाचधपतींिा आश्रय चमळत असे. भारतीय संगीत जंगली, अशास्त्रीय, असा समज बह तेक चब्रचटशािंा व 
पािात्त्यािंा. या ग्रह अथात चनरथयक होय. सर व इलयम जोन्स, सर डब्लयू. ऑसले आचण उदयोन्म ख चवद्वान 
कॅ. डे, कॅ. चवलाडय, चम. िॉक्स-स्रँलवजे् याच्या सशंोधनाने व पचरश्रमाने वस्त स्स्थतीिे चित्र गं्रथरूपाने 
जेव्हा प्रकाशात आचणले, तेव्हा चनभयत्सयनाकारािंी तोंडे बदं झाली. 
 

“दचक्षणेत त ळाजीराजे भोसले (इ. स. १७६३–८७) यानंी मोठमोठ्या चवद्वान पंचडतानंा व 
कलाकारानंा आश्रय चदला; जचमनी बहाल केलया. त्याम ळे त्याचं्याकडे अचखल कहद स्थानातून 
गायकवादकािंी रीघ लागली. तंजावरू हे संगीतकलेिे चवद्यापीठ बनले. त ळाजी स्वतः संगीतशास्त्रप्रवीण 
होते. त्यानंीही ‘संगीतसारामतृ’ हा गं्रथ चलचहला. 
 

“इ. स. १८१३-मध्ये पटण्यािे महंमद रेझा यानंी ‘नगमत-इ-आसिी’ हा गं्रथ चलचहला. प्रािीन 
रागराचगण्यािंा व प त्ररागािंा अव्हेर करून त्यानंी स्वतःिे संशोधन माचंडले. कहद स्तानी श द्धसप्तक 
‘चबलावल’िे असे त्यािें मत. महंमद रेझािंी रागलक्षणे अद्याप माचनली जातात. 
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“जयपूरिे महाराज प्रतापकसह (इ. स. १७७९–१८०४) यानंी कहद स्थानी संगीत व शास्त्र यावंर 
चनणायक प्रकाश टाकण्याच्या हेतूने संगीत-कलाकारािंी व चवद्वानािंी पचरषद भरचवली. चतिी िलश्र ती 
म्हणजे ‘संगीतसार’ हा गं्रथ होय. गं्रथ प्रिंड आहे. यातही चबलावल हे श द्धसप्तक माचनले आहे. या कालात 
उत्तरेत प्रािीन रागप्रथा, परंपरा व शास्त्र यातं बदल घडून येत होता. दचक्षणेत तंजावरू-प्रातंात हेि घडून 
येत होते. पं. त्यागय्या – त्यागराज हे महाकवी व पद्यरिनाकार उदयास आले. यािंा चशष्ट्य-पचरवार मोठा. 
त्यागराजाचं्या संशोधनात्मक, स्वकृत गीतरिना व िाली, यामं ळे दाचक्षणात्य संगीत स धारले व आध चनक 
संगीतचशलपि घडचवले गेले. यािी स्वीकृती आजही कायम आहे. त्यागराजािें चपतामह रामब्रह्म हेही 
ब चद्धमान व कलपक कवी होते. देवषी नारदम नींच्या दृष्टातंदानाम ळे त्यागराजानंा चदव्यदृष्टी प्राप्त झाली. 
त्यािंी प्रसादकृती म्हणजेि ‘स्वरवणय’ हा गं्रथ. प्रािीन स्वररागािंी मयादा ठेवनू व स ंदर मनोहर 
रंजकत्वाकषयणािी झालर लावनू त्यागराजानंी प्रावीण्य चमळचवले. एक चनःस्पहृ, चनष्ट्णात, स्वयभं ू
संगीतशास्त्रकार व पद्यरिनाकार म्हणून त्यागराजानंा दचक्षणेत मोठे मानािे स्थान चदले जाते. 
 

“त्रावणकोरिे चनष्ट्णात संगीतज्ञ गोकवद मरार हेही याि काळातील. ‘षट कलागोकवद’ या उपनावाने 
यािंी ख्याती होती. षट कलागोकवद हा चकताब त्यानंा त्यागराजानंीि बहाल केला होता. तो प्रसंग असा — 
गोकवद मरारनी चनरचनराळ्या षड जसाधनेने सहा गायकाचं्या द्वारा गाव,े व पंत वराळी हा राग सहा म खातूंन 
गाइला जात आहे, असे वाटाव.े अशा करामतीने त्यानंी प्रात्यचक्षक चदले. ही अजब कृती थक्क करणारी 
ठरून त्यागराजानंी गोकवद मरारना वरील पदवी चदली. 
 

“त्यागराजािे समकालीन संगीततज्ज्ञ म थ स्वामी दीचक्षत व शामशास्त्री हे होत. दाचक्षणात्य 
स्वरचलपीत चवकृत स्वरािंा समावशे करून व ते ओळखण्यािी नवी पद्धती स्वर व व्यंजने याचं्या चनयोजनाने 
त्यानंी स रू केली. 
 

“एकोचणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात बंगाल प्रातंातील स रेंद्रमोहन टागोर यानंी कहद स्थानी 
संगीताचवषयी व शास्त्राचवषयी बरेि कायय करून गं्रथ चलचहले. यािंा ‘य चनव्हसयल चहस्टरी ऑि म्यूचझक’ हा 
गं्रथ मोलािा आहे. टागोराचं्या मते कहद स्थानी राग-राचगण्या-प त्रराग ही पद्धत व चविारसरणी उत्तम व 
योलय अशीि आहे. ग रुदेव रवीन्द्रनाथ टागोरािेंही कायय अमोल आहे. 
 

“िालू जमान्यात संगीताच्या प्रिार-प्रसाराच्या बाबतीत प्रगतीच्या दृष्टीने म ंबई, प णे, लाहोर, 
बडोदा, बंगलोर, तंजावरू, म्हैसूर, चत्रवदं्रम्, कलकत्ता येथे कायय होत आहे. गाधंवय महाचवद्यालयािी 
स्थापना लाहोर येथे १९०१ साली, व म ंबई येथे १९०८ साली झाली. संस्थापक पं. चव. चद. पल स्कर होत. 
राजे-महाराजे व चब्रचटश सरकार याकंडून त्यानंी सहकायय चमळचवले. कलकत्ता येथे एक संगीतसंघ स्थापन 
झाला. तेथे कहदी व पािात्त्य संगीत चशकचवले जाते. 
 

“ऑल इचंडया म्यूचझक अकादमीिी स्थापना चदल्लीत १९१९-मध्ये झाली. यािे श्रये बडोद्याच्या 
महाराजानंा द्याव ेलागते. अचखल-भारतातून कलाकारािंी वषातून एक वळे उपस्स्थती, संगीतकला, शास्त्र, 
राग-राचगण्या, चलपी यातं एकसूत्रता, प्रबंध-चनबधं-वािन इत्याचदकासंाठी अकादमीने केलेले प्रयत्न 
प्रशसंनीय आहेत. 
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वरीलप्रमाणे िचतहाचसक समालोिन कचरताना पॉपले यानंी गं्रथािी दोन प्रकरणे खिी घातली 
आहेत. 
 
स्वरोत्पिी व शास्त्र 
 

याचंवषयी गं्रथकार म्हणतो — 
 

“स्वरोत्पचत्तशास्त्र आचण संगीत व शास्त्र या चवषयावंरिे चलखाण व गं्रथ अगचणत आहेत. या सवांिा 
आढावा घेऊन माझ्या गं्रथात जे काही माडंावयािे, ते माचंडले आहे. प्रािीन संगीतािे स्वरशास्त्र, ग्राम-
मूच्छयना, राग-मेलपद्धती यावंरिे चविार वा चनष्ट्कषय काढून मी आपली मते माडंली आहेत. 
 

“प्रािीन आयांच्या स्वरशास्त्रािे प्रकार िार— 
 

(१) सा रे ग म (श द्ध), (२) सा, को. रे, (३) श . ग, श . म, (४) सा, को. रे, को. ग, श . म. 
 

“वरील िार प्रकार देण्यािे कारण स्वरािें वादी, संवादी, अन वादी, चववादी हे मानवी कणाला 
अिूक कळते. असे िार प्रकार भरतानंी चदले आहेत. श्र चतसंख्येतून नऊ व तेरा या श्र त्यंतरािें स्वर 
परस्परसंवादी, एकश्र त्यंतचरत स्वर चववादी. मायक्रोटोनल नाद या श्र ती होत. श्र ती समप्रमाण, समातंर 
नसाव्यात. श्र चतसंख्या एकूण बावीस. ग्रीक शास्त्रातही मायक्रोटोनल अतंरे मानून अष्टकािी चवभागणी 
िोवीस सूक्ष्म नादातं केली. द सऱ्या-चतसऱ्या शतकातील द्राचवड गं्रथाचं्या संशोधनाने असे आढळून आले 
की, ग्रीक व द्राचवड या पद्धतींत साम्य होते. िौर्थया शतकानंतर तचमळ गं्रथात श्र चत-सखं्या बावीस झाली, व 
श्र तींना ‘मात्रा’ हे नाव चदले गेले. 
 
साम-स्वर-संगीत 
 

“सामगायनात स्वरक्रम व उच्चार अवरोही क्रमाने असतात. मूच्छयनाही अशाि पद्धतीने. ग्रीक 
लोकही हीि पद्धत वापरीत. उदात्त-अन दात्त हे स्वरािें दोन प्रकार. सा-म भावाने व अंतराने स्वररिना. 
कालातंराने यात बदल होऊन ित ःश्र चतक स्वरानंा प्रथम, चद्वतीय, तृतीय, ित थय अशी नाव े चदली. 
ऋक् प्राचतशाख्यात अशी नाव ेआढळतात (इ. स. पूवय ४००); तदनंतर पािवा उच्चस्वर ‘स्वचरत’, त्याला 
‘क्र ष्ट’ हे नाव चदले (इ. स. नंतर ४००). तैचतरीय प्राचतशाख्यात असा उल्लखे आहे. त्यानंतर आणखी दोन 
स्वरािंी योजना झाली. ते मन्द्र व अचतस्वायय होत. याप्रमाणे स्वरािें सप्तक तयार झाले. दाचक्षणात्य राग 
अभोगी यािे स्वर सा, रे को; ग म् ध हे स्वर सामगानस्वराशंी सदृश आहेत. हा राग पंिस्वरी. त्याप्रमाणे 
सामगानही पंिस्वरी. नंतर ते षट स्वरी झाले. पंिस्वरी पद्धत प्रािीन होय. 
 
मानवी कंठ व वादे्य 
 

“मानवी कंठातून आधी ध्वचनगान, नंतर वाद्यचनर्ममती. तंत्रीतून चनमाण होणाऱ्या स्वरािें स्वयंभपूण 
माचनलेि पाचहजे. गान हे तंत्रीच्या आधीिे. बालकाला चरझचवण्यासाठी मातेने म्हटलेले अंगाईगीत स्वर व 
शास्त्र यासंाठी खोळंबून राचहले नाही. प्रथम गीत, नंतर स्वरयोजनाशास्त्र. अचतप्रािीन काली गायनाला 
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वाद्यािंी जोड, साथ नव्हतीि. असलीि, तर द र्ममळ कंठाला वाद्यािी जोड चमळालयाम ळे तंत्रीतील स्वयभूं 
गान्धार लोकानंा अवगत झाला व त्यािा उपयोग होऊ लागला. वाद्याम ळे मानवाला स्वरािंी शास्त्रश द्ध 
जाणीव झाली व ओळख पटली; संवाचदत्व कळले. 
 

“तंत वाद्यावर गळ्यातील गीत उमटचवता येते, परंत  मानवी कंठात स्वरािें स्वयभंतू्व प्राप्त होत 
नाही. प्रत्येक स्वरारंभक मूच्छयनेत वाजत्या तारेतील सप्तस्वरातं िरक आढळून येतो, व त्याप्रमाणे गळा 
बाधंावा लागतो. असा गवयी क्वचित. गीतातील रसोत्पत्तीला महत्त्व द्यावयािे. तर स्वराचं्या सूक्ष्म 
िढउताराला प्राधान्य देऊन त्यािंी योजना करणे यालाही चततकेि महत्त्व असते. चनसगाला डावलून 
िालणे अशक्य असते. संगीत ही एक कलाच आहे; याणंत्रक हालचालींची नक्कल नव्हे; एकाि सरळ रेषेत 
िालणे ककवा घड्याळािी समचवभागी चटकचटक नव्हे. मानवी श्वासोच्छ् वासही याप्रमाणे होत नसतो. अशी 
ही संगीतकला. 
 

“भारतीय संगीतकला व शास्त्र यािंा संबधं भारतेतर अरेचबया, पर्मशया ग्रीस येथील कलाशास्त्राशी 
होता ककवा नव्हता, हे चनचितपणे सागंणे कठीण आहे. यातं व्यापारचवषयक संबधं होता, हे मात्र चनचित 
आहे. मौययसाम्राज्यकालात (इ. स. पूवय ३००) याबद्दलिा प रावा चमळतो. अथात या देवाणघेवाणीत संगीत व 
शास्त्र यािंा संबधं आला असावा, हा तकय  िोल नव्हे; कारण पद्धती व शास्त्र यातं बरेिसे साम्य आढळून येते. 
तसे साम्य चिनी ककवा जपानी शास्त्रातं नाही. आजिा कंदाहारप्रातं म्हणजे प्रािीन गान्धार देश. 
रावळकपडीजवळील तचक्षला ककवा तक्षचशला येथील चशलपातं साम्य आहे. असे असूनही बौद्धकालात 
संगीताच्या उन्नतीपेंक्षा स्थापत्य, चशलप, चित्र या कलािंीि उन्नती जास्त झाली. 
 
तुलनात्मक दृष्टीने साम्य 
 

“ग्रीक संगीत व स्वरशास्त्र यातंील ‘चमक्सॉचलचडक’ व ‘डोचरक’ पद्धती व प्रािीन भारतीय पद्धती 
यातं बरेिसे साम्य आढळून येते. भारतीय स्वरसप्तकातील एक महत्त्वािा स्वर गान्धार. प्रािीन गान्धार 
देश व गान्धार स्वर या नामसादृश्यािा परस्परसंबधं असावा, ही कलपना अवास्तव नव्हे. 
 
सामगानस्वर व प्रचणलत स्वर 
 

साम प्रचणलत 
 चनषाद 
 धैवत 
 पंिम 
क्र ष्ट मध्यम 
प्रथम गान्धार 
चद्वतीय ऋषभ 
तृतीय षड ज 
ित थय चनषाद 



 अनुक्रमणिका 

मन्द्र धैवत 
अचतस्वायय पंिम 

 
“दचक्षणेकडील तचमळ गं्रथातं प्रािीन स्वरािंा उल्लेख आहे. इ. स. २००–३०० यातंील ‘चतवकरण’ 

या गं्रथात २२ ‘श्र ती’ ककवा ‘मात्रा’ ककवा ‘अलक ’ यािंी स्वरातं चवभागणी केलेली आढळते, ती अशी — 
 

सा रे ग म प ध नी   
४ ४ ३ २ ४ ३ २ = २२ मात्रा 

 
यातं सा-पासून ग चतसरा, सा-पासून म िौथा, सा-पासून ध सहावा. िौथा स्वर संवादी, पािवा 

स्वर अन वादी आचण चतसरा व सहावा स्वर चववादी. 
 
नाट्यशास्त्रातील स्वररचना व आधुणनक सेंट 
 

“इ. स. ५००-च्या स मारास ‘नाट्यशास्त्र’ हा गं्रथ चनमाण झाला. त्यातील श्र चतस्वररिना — 
 

नाट्यशास्त्र — 
 

स्वर श्रुणतसंख्या सेंट (आधुणनक) 
सप्तक २२ १२०० 
पािवा स्वर १३ ७०२ 
िौथा स्वर ९ ४९८ 
पचहला ककवा षड ज ४ २०४ 
द सरा ककवा सहावा ३ १८२ 
चतसरा ककवा सातवा २ ११२ 

 
“ग्रीक पद्धतीत २४ श्र ती = २४ डायचसस मानीत. तचमळ गं्रथ, नाट्यशास्त्र व ग्रीक सारणी यानंा 

अन सरून ही चतन्ही सप्तके (अथात प्रािीन) माडूंन पाहता — 
 
 (१) नी सा रे ग म प ध – तचमळ  
  २ ४ ४ ३ २ ४ ३    
 (२) २ ४ ३ २ ४ ४ ३ – नाट्यशास्त्र  
 (३) २ ४ ४ २ ४ ४ ४ – ग्रीक  
 

यानंतर बदल घडून आला. हा बदल प्रािीन भारतीय नाट्यशास्त्रातील होय.” 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 (४) नी सा रे ग म प ध    
 

[टीप — पॉपले यानंी नंतर घडून आलेले सप्तक ककवा बदल म्हणनू जे म्हटले आहे, तो 
नाट्यशास्त्रातील बदल नसून नाट्यशास्त्रात चदलेला मध्यमग्राम व त्यािे श्र चतस्वरसप्तक होय. वरील क्र. २ 
हा नाट्यशास्त्रािा षड जग्राम व क्र. ४ हा नाट्यशास्त्रािा मध्यमग्राम होय.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात — 
 

“नंतरच्या सशंोधनात ग्रीकानंी चतसऱ्या स्वराच्या डायचसस्-संख्येत बदल केला; म्हणजे तो २–
४–४ यािंवजी २–४–३ केला. या िरकािे प्राम ख्याने कारण हेि असाव ेकी, श्र त्यतंरे सारखी, समभागी 
नसून असमान असावी. िोवीस डायचसस म्हणजे िोवीस समातंर भाग नव्हेत, हे त्यानंा नंतर कळून आले 
असाव.े ग्रीस ककवा भारत यातं प्रािीन काळी श्र तींच्या अिूक मापनािी पद्धत नसावी.” 
 

[टीप — गं्रथकत्याच्या या मतािा चविार कचरता श्र त्यंतरे समान अंतरािी मानीत, असा उल्लखे वा 
प रावा प्रािीन भारतीय गं्रथातं नाही. प्रािीन भारतीय गं्रथातं श्र तींच्या पाि जाती चदलया आहेत. श्र ती 
समातंर असत्या, तर श्र तींच्या जाती देण्यािे कारण नव्हते. पाि जातींिे कायय व उदे्दश काय, हे प्रािीन 
गं्रथातं साचंगतले आहे. ग्रीकानंी श्र ती ककवा डायचसस् समातंर मानून जो घोटाळा माजचवला, त्या 
घोटाळ्यापासून प्रािीन भारतीय गं्रथकार अचलप्त राचहले, असे आध चनक पािात्त्य ध्वचन-शास्त्रज्ञािें मत 
आहे. भारतीय षड जग्राम व मध्यमग्राम अिूक आहे. पािात्त्य िालू मूलभतू सप्तक जे प्रिारात आहे, ते 
स्वरसप्तक म्हणजे भारतीय प्रािीन-अवािीन मध्यम-ग्रामसप्तक आहे. मध्यमग्राम हा महषी नारदापंासून 
उपयोगात आहे. ग्रीक व भारतीय स्वर-शास्त्रात साम्य आढळते, हे पॉपले यािें मत आचण स्वयंभ ू
स्वरपंक्तीिी उत्पत्ती तारेतून होते, हे त्यािें म्हणणे मान्य केले, तर तारेिा हा ग णधमय जागचतक आहे, हेि 
गृहीत होते. यातील आशय हाि की, ग्रीकानंा स्वरािें स्वयंभतू्व उमगले नाही, हे समातंर डायचसस् 
मानण्यावरून चदसून येते. ही िूक प्रािीन भारतीय गं्रथकारानंी केलेली नाही. यावरून हेि चसद्ध होते की, 
संगीत व स्वयंभ ूस्वर यािंी जाणीव व तत्संबधंी गचणत माडंण्यािा अग्रमान प्रािीन भारतीय गं्रथकारानंाि 
द्यावा लागतो.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात — 
 

सप्तस्वराचंी प्राचीन तणमळ नावे 
 

१. क रुल, २. त्य त्तम, ३. कैचकलय, ४. उलय, ५. इचल, ६. चवलरी व तारम्. 
 

हे प्रिचलत षड ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंिम, धैवत व चनषाद होत. 
 
पशुपक्ष्याचं्या आवाजानंा स्वरश्रेिीत स्र्थान 
 

“सप्तस्वराचं्या िढत्या चकवा उतरत्या ध्वनींच्या श्रेणीला पश पक्ष्याचं्या िढत्या ककवा उतरत्या 
आवाज-श्रेणीिी उपमा चदली आहे. 
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षड ज = मोरािा आवाज; ऋषभ = वृषभािा; गान्धार = अजािा; मध्यम = क्रौंिािा; पंिम = 
कोचकळािा; धैवत = अश्वािा; चनषाद = गजािा. 
 

प्रािीन स्वरसप्तक चनषादारंभक मानीत, आचण गजाला ‘साम-ज’ असे म्हणत. 
 

“महाभारतात (इ. स. नंतर २००) ग्रामािंा उल्लखे आहे, त्यािप्रमाणे तो हचरवशंातही आहे. 
गान्धारग्रामािा उल्लखे महाभारतात व गान्धारग्रामरागािा उल्लेख हचरवशंात आहे. हा ग्रामराग 
‘नाट्यशास्त्रा’तील गान्धारजातीशी संबद्ध असावा. प्रािीन तचमळ गं्रथ ‘चतवकरण’ व ‘चसलपचडयरम्’ यातं 
ग्रामरागािंा उल्लेख नाही. भारतीय संगीतात तीन प्रकारिे ग्राम आहेत, परंत  त्याचं्या अस्स्तत्वाबद्दल 
उलटस लट प्रवाद िकू येतात. प्रािीन व प्रिचलत ग्राम यािंी उत्पत्ती व भेदाभेद याबंद्दल चविार व्हावयाला 
हवा. नाट्यशास्त्रात षड ज व मध्यम हे ग्राम साचंगलेले आहेत (अध्याय २८, श्लोक ४१–४२). 
संगीतरत्नाकरात गान्धारग्रामािे वणयन आहे. ग्रामाचं्या नावावरून तो-तो स्वर ग्रामािा आरंभक असा 
प्रधानस्वर माचनला जातो. जसा 
 
षड जग्राम — सा  रे  ग  म  प  ध  नी   
श्र त्यतंरे —  ४  ३  २  ४  ४  ३  २  
मध्यमग्राम — म ४ प ३ ध ४ नी २ सा ४ रे ३ ग २  
 

यािा अथय षड जग्राचमक िौथा स्वर म.ग्राचमक तीव्रतर िौथा झाला. षड जग्रामात सा-म अंतर ९ 
श्र ती, ते मध्यमग्रामात ११ श्र तींिे झाले. हा िरक व प्रथा अद्याचप अस्स्तवात आहे. गान्धारग्राम प्रिचलत 
पद्धतीत बचहष्ट्काचरला असून संगीतरत्नाकरातही या ग्रामाला प्राधान्य वा महत्त्व नाही. वीणेवरील पडद्यात 
सरकवा-सरकवी करून ग्रामस्वरािंी माडंणी करून घ्यावी, असे शार्ङ्य देव सागंतात. परंत  म ळाति पडदे 
कसे असत, याबद्दल उल्लखे नाही. म्हणून द बोधतेत भर पडते. मध्यमग्राचमक श्र त्यतंरािंा िरक 
षड जग्राचमक श्र त्यतंराधारे माडंला, तर 
 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
 

हे स्वर व श्र त्यंतरे प्रिचलत चबलावल थाटािी माचनली जातात. प्रिचलत पािात्त्य स्केलशी यािे 
साम्य आहे.” 
 

[टीप — पं. भातखंडे याचं्या चबलावलिे सप्तक पॉपले यानंी चदलयाप्रमाणे नाही. पं. भातखंडे यािें 
चबलावलसप्तक सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  असे आहे.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात— 
 
“शार्ङ्य देवािंा आदेश माचनता 
 

२ ४ ४ ३ २ ४ ३ .. .. ... .. (१) 
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ही श्र त्यंतरे सा-ग्रामािीि, परंत  आरंभक स्वर ग माचनता 
 

 
 

अशा प्रकारे शार्ङ्य देवानंी गान्धारग्राम का मानावा? कारण हा प्रकार चकिकट होय. शार्ङ्य देव 
जाणकार संगीतज्ञ होते. त्यानंा पके्क माहीत होते की, कोणतेही सप्तक बनवावयािे, तर त्यात षड ज-
पंिमािंा चमलाि व्हावयाला हवा. तो क्र. १-मध्ये साधतो, क्र. २-मध्ये साधला जात नाही. परंत  प.ं 
शार्ङ्य देवानंी हे कसे साध्य केले असाव,े हे प ढील माडंणीवरून कळून येते — 
 
म-ग्राम – सा ४ र ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २   
पडदे सरकवनू  – ३  २  ४  ३  २  ४  ४   
   सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध   वगैरे   
       ग २ म ४ प ४ ध ३ नी वगैरे   
   सा-तंत्री   प-तंत्री           
 

शार्ङ्य देवािंी पचहली तार गान्धारग्रामािी पंिमाच्या तारेशी चमळती-ज ळती आहे. यािा अथय असा 
घ्यावयािा की, गान्धारग्रामािा आरंभक स्वर पंिमाच्या नादाइतका उंि िढवावयािा. त्याम ळे याप ढील 
स्वर उच्चतेने काढावयािे. हे मानवी कंठाला झेपणारे नाही. म्हणून गान्धारग्राम नामशषे झाला असावा.” 
 

[टीप — गं्रथकारािंी वरील मचल्लनाथी चविारी मनाला पटणारी नाही. कारण गान्धारग्रामािा 
आरंभक स्वर सप्तकातील चद्वश्र चतक गान्धार होतो. गान्धार-ग्राम बनचवण्यािी रीत व ख लासा िॉक्स-
स्रँलवजे् यानंी आपलया गं्रथात केला आहे. 
 

[पं. शार्ङ्य देवकृत गान्धारग्रामचनर्ममतीिी रीत व भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ५१]. 
 

जेव्हा ग ऋषभािी व मध्यमािी एकेक श्र ती घेतो, ध पंिमािी एक श्र ती घेतो, नी एक श्र ती ध-िी व 
एक श्र ती सा-िी घेतो, तेव्हा गान्धारग्राम बनतो. नारदमते हा ग्राम स्वगयलोकी आहे; महीतलावर त्यािा 
उपयोग नाही. गान्धारग्राम याप्रमाणे बनवावयािा झालयास प्रथम मूलभतू श्र चतस्वरसप्तक माडंता 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
गान्धारग्रामात ग आरंभक, म्हणजे 
२ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे. 

 
(१) ग एक श्र ती रे-िी व एक श्र ती म-िी घेतो. म्हणजे 
 ३ रे २ ग ४ म = २ रे ४ ग ३ म होय. 
(२) ध एक श्र ती प-िी घेतो. 
 म्हणजे ४ प ३ ध = ३ प ४ ध होय. 
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(३) नी ध-िी एक श्र ती व सा-िी एक श्र ती घेतो. म्हणजे 
 ३ प ३ ध ४ नी ३ सा. 

 
या रिनेम ळे मूळ श्र चत-स्वरसप्तक – 
नी ३ सा २ रे ४ ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी; आचण गान्धार-आरभक 
ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी ३ सा २ रे ४ ग  

 
असा गान्धारग्राम होतो. प्रािीन चहशबेाप्रमाणे ४ ग हा भरतशार्ङ्य देवानंी चनमाण केलेला 

अन्तरगान्धार माचनला, तर त्यातील ऋषभ चद्वश्र चतक व प ढील मध्यम चद्वश्र चतक हवा, तो चत्रश्र चतक येतो. 
महीतलावर षड जग्राम व मध्यमग्राम उपयोगी. कारण त्यािंी श्र त्यंतरे व स्वर गचणतागत, स्वयंभरूीत्या 
चनमाण होणारे व संवाद करणारे आहेत. ते या गान्धारग्रामात नाहीत; म्हणून हा ग्राम चनरुपयोगी झाला.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात – 
 

“पं. शार्ङ्य देवानंी गान्धारग्रामािी रीत अशा अडिणीच्या स्वरूपाने का सागंावी, यािा उलगडा होत 
नाही. चसद्धातंरूपात माडंण्याच्या त्याचं्या प्रयत्नात तंत्रीिा षड ज-पंिम-भाव-चनर्ममतीिा ग णधमय यात साध्य 
होत नाही. 
 
जाती 
 

“ग्राम प्रस्थाचपत झाले. ष.ग्राम, म.ग्राम यातं सा व म या स्वराचं्या आरंभक अशा प्रत्येक ग्रामात 
सात-सात जाती चनमाण झालया. दाचक्षणात्य पद्धतीत जाती मानून त्यानंा ‘पलै’ म्हणतात. सप्तकातील 
प्रत्येक स्वराला आरंभक मानून षड जस्थान देण्याम ळे नवीन सप्तक तयार होऊन स्वरातंही बदल घडून 
येतो. हा बदल वीणेिी तार व पडदे यामं ळे कळून येतो, म्हणून थाट माचनले जातात. 
 

“प्रािीन श .चनषाद व प्रिचलत षड ज याचं्या य तीम ळे स्वर व श्र त्यंतरे यातं घोटाळे माजलयाने 
गायनवादनातं ग्रामािें वैचशष्ट्ट्य कटाक्षाने पाळले जात नाही. अमका-तमका राग म्हणनू माचंडला जातो. 
 

“श द्ध-चवकृत-स्वरय क्त अशी दोन सप्तके माचनली जातात. उत्तरेकडील श द्धसप्तक हे दचक्षणेत 
चनराळे माचनतात. चबलावलसप्तक हे उत्तरेिे श द्धसप्तक होय त्यात कोमल मध्यमाव्यचतचरक्त इतर स्वर 
चवकृत होतात. चवकृतस्वरानंा तीव्र व कोमल स्वरानंा श द्ध संबोचधतात. उत्तर व दचक्षण स्वरसप्तकांिी 
त लना कचरता उत्तरेतील श .सप्तक पािात्त्य मेजर स्केलशी ज ळते आहे. यावरून उत्तर म्हणजे ‘चबलावल’ 
व दचक्षण म्हणजे ‘कनकागंी’ होय. या परस्परचवरोधी िरकािे कारण हेि असाव ेकी, दाचक्षणात्य संगीत 
ज्यावर आधाचरत आहे, त्या सप्तकािी उत्पत्ती प्रािीनाचं्या गान्धारग्रामातून झाली असावी. प्रािीन 
सामगानसप्तक व गान्धारग्राम यातं बरेिसे साम्य आहे. षड्जग्राम व सामगानसप्तक यातूंनि गान्धार 
ग्रामािी चनर्ममती झाली, असे गृहीत केले, तर गान्धारग्रामािी रवानगी इदं्रलोकी असे का मानावे? 
दाचक्षणात्य पद्धती प्रािीन चनयमान सार अचधक श द्धतेिी मानावी लागेल. परकीयाचं्या आक्रमणाम ळे अरबी-
इराणी-पर्मशयन पद्धतीिाही प्रसाद उत्तरपद्धतीला चमळाला आहे. 
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“उत्तर व दाचक्षणात्य श द्ध सप्तके श्र त्यंतरानंी माडूंन पाहू या – 
(१) सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २ सा. उत्तर 
(२) सा २ रे ३ ग ४ म ४ प २ ध ३ नी ४ सा. दचक्षण 
क्र. १ = चबलावल, क्र. २ = कनकागंी. 

 
“कनकागंीिा गान्धारग्रामाशी संबधं कसा, हे पाहणे मौजेिे ठरेल. क्र. २ या सप्तकात 

गान्धारापासून प ढील िार स्वरातं दहा श्र तींिे अंतर आहे (ग ४ म ४ प २ ध). प्रािीन चनयमान सार हे अन्तर 
वास्तचवक नऊ श्र तींिे हव.े कारण वीणेवर पिंमािे स्थान संवादतत्त्वाने स्स्थर राहणार, बाकीिे िरक 
क्ष ल्लक आहेत. त्या सप्तकात या बदलािे महत्त्व नाही. गळा व तंत याचं्या आधारेि यािा चनणयय केला 
आहे.” 
 

[टीप – पॉपले याचं्या वरील समग्र चवविेनाने ग ंताग ंतीिी समपयक शास्त्रीय सोडवणकू झाली, असे 
माचनता येत नाही. दाचक्षणात्य स्वरसप्तक म्हणजे गान्धारग्राम यािाही बोध होत नाही. पं. शार्ङ्य देवािें 
गान्धारग्रामािे स्पष्टीकरण पाळून गान्धारग्राम-सप्तक असे होते, – 
 

४ ३ ३ ३ ४ ३ २  
ग म प ध नी सा  यातंील  आरंभक स्वर विेून ते असे होते, – 

 
सा २ रे ४ ग ३ म ३ प ३ ध ४ नी ३ . पण आरंभक गान्धारालाि षड्ज माचनले, तर 

 
सा ३ रे ३ ग ३ म ४ प ३ ध २ नी ४  
या सप्तकात सा–म ९ श्र ती व सा–प १३ श्र ती असा संवादभाव चमळतो. 
रे–प, रे–ध यातं 
अन क्रमे १० श्र ती व १३ श्र ती 
ग–ध व ग–नी यातं 
अन क्रमे १० श्र ती व १२ श्र ती 
म–नी व म–सा यातं 
अन क्रमे ९ श्र ती व १३ श्र ती 

 
असे संवादभाव चमळूनही स्वयंभ ूस्वराचं्या उत्पत्तीच्या दृष्टीने हे गान्धारग्राम-सप्तक उपयोगी नाही. 

यावरून पॉपले यािंी गान्धारग्रामािी तरिदारी आचण दाचक्षणात्य सप्तक गान्धारग्रामी हा समज ि कीिा 
होय.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात— 
 

“कहद स्थानी सप्तके सूक्ष्मस्वरय क्त असतात. कहद स्थानी कलाकार स्वरानंा मोहक बनचवण्यासाठी 
गमकािंा उपयोग कचरतो. त्याम ळे रक्ती साचधली जाते. गमकामं ळे बावीस श्र तींिा सातत्याने उपयोग केला 
जातो ककवा नाही, हे सागंणे कठीण आहे. गमकय क्त स्वरातं सूक्ष्मतेने जे स्वर चनमाण केले जातात, ते 
श्र तीि असतात, असे नाही. 



 अनुक्रमणिका 

राग 
 

“भारतीय संगीतात राग म्हणजे मेलडी; आचण पािात्त्य सप्तकही यात येते. भारतीय मेलडी 
सौदययसंपन्न आहे. रागचवबोधात रागािी व्याख्या ‘ज्यात नादस्वरािंी योलय वणात्मकतेने केलेली व्यवस्था 
चित्ताला समाधान व आनंद देणारी आचण संगीतस्वरानंी य क्त असते, तो राग,’ अशी चदली आहे. ‘वणय’ 
यािा अथय िार गानचक्रयाप्रकार — स्थायी, आरोही, अवरोही व संिारी 
 

स्र्थायी — तेि-तेि स्वर प न्हा-प न्हा उच्चारणे 
आरोही — क्रमवार स्वर िढचवणे 
अवरोही — क्रमवार स्वर उतरचवणे 
संचारी — क्रमवार स्वर िढचवणे व उतरचवणे 

 
रागातील महत्त्वाची स्र्थाने 
 

ग्रह — आरंभक स्वर, म ख्य स्वर 
अशं — वारंवार प्रभ त्व दशयचवणारा स्वर 
न्यास — समाप्ती करणारा स्वर 

 
“अंश हाि वादी होतो. ग्रहाला प्राधान्य कमी. हीि तऱ्हा प्रिचलत पद्धतीत न्यासािी आहे, आचण 

संगीतरत्नाकरात असेि असाव.े कारण ग्रह व न्यास हे स्वर टेरॅकॉडय दशयचवणारे होत. राग बदलण्यािी ही 
चिन्हे नाहीत. रागात अंशस्वर महत्त्वािा. तो जीवस्वर होय. हा स्वर रागरूप दशयचवणारा ठरतो. अंशस्वर 
वारंवार बदलतो. दाचक्षणात्य पद्धतीत याला म्हणाव ेतसे महत्त्व नसते. रागोत्पत्तीिे मळू िार कारणातं— 
 
(१) तदे्दशीय जमातींिी गीते, (२) कचवकाव्य, (३) भस्क्तगीते, (४) कलाकारािंी शास्त्रीय रिनाकृती. 
रागाचं्या नावावंरून यािी प्रिीती येते. उदा. भरैवी = तापसी वृत्ती, तपिया करणारा; कहडोल = झोका; 
कानडा = कनाटक; म लतानी = म लतान-शहर-संबद्ध; मेघ = वषाऋत संबद्ध. 
 

“मल्लार रागात ग-िा व दोन्ही नीं-िा उपयोग करून चमयाँ का मल्लार चमयाँ तानसेनाने चनमाण 
केला. अमीर ख सरोने कहडोल व पर्मशयन मेलडी याचं्या चमलािातून यमनराग चनमाण केला. उत्तर व 
दचक्षण रागातं थोडािार िरक करून नवरागचनर्ममती केली जाते. रागािें वगीकरण ही समस्या अवघड 
होय. गेलया ३५० वषांतील प्रयत्नानंा व पचरश्रमानंा यश येऊन दाचक्षणात्य रागानंा काही चवचशष्टता प्राप्त 
झाली आहे. उत्तरेकडील गोंधळ अजमाचवता येत नाही. चजतके कलाकार, चततके रागप्रकार व तशी 
रागचनर्ममती. 
 

“भरतानंी मूच्छयनािें व जातींिे िौदाि प्रकार साचंगतले आहेत. षड्ज व मध्यम या ग्रामातंील 
प्रत्येक स्वराला आरंभक मानून मूच्छयनािें व जातींिे सातसात प्रकार होतात. ही योजना प्रािीन तचमळ 
प्रथेतही होती. शार्ङ्य देवानंी दोन ग्रामाचं्या मूच्छयनातूंन २६४ राग चनमाण केले आहेत. प ंडरीक चवट ठलाने 
उत्तरेतील प्रम ख सहा रागातूंन रागाचं्या भाया, प त्र इत्यादी राग चनर्ममले. (रागमाला – प . चव.) 
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‘रागचवबोध’कार सोमनाथानंी दाचक्षणात्य पद्धतीतील तेवीस रागातूंन असंख्य राग बाचंधले. प्रम ख राग 
कनकागंी; इतर रेवग प्ता, सामवराळी, तोडी, नादरामचक्रया, भरैव-वसंत, वसंतभरैव, मालवगौळ, 
रीचतगौळ, आमीरनाट, हमीर, श द्धनाट, श द्धरामचक्रया, श्री, कलयाणी, काबंोधी, मल्लार, सामथा, 
कनाटगौळ, देशाक्षी, श द्धनाट, सारंग. प्रत्येक रागािे सोमनाथानंी काळजीपूवयक चवविेन केले आहे. 
यातंील बरेिसे राग दचक्षणेत आज गाइले जातात. 
 

“संगीत-दपयणकारानंी रागप्रकारातं बरेिसे नावीन्य चनमाण केले. ते उत्तरेत पाळले जाते. 
भावभट्टानंी उत्तर व दचक्षण रागातंील साम्य हेरून वीस प्रम ख रागाचं्या साहाय्याने स्वतःच्या पद्धतीने 
नवचनर्ममती केली. रागाचं्या वगीकरणातील राग-भाया-प त्र व रागािंी स संगती यािंी ििा करून स धारणा 
केली. परंत  यािी उत्तरेत िारशी दखल घेतली नाही. या स धारणेिे कते महंमद रेझा होत. वेंकटमखींच्या 
स शास्त्राधाचरत पद्धतीिे कायय दचक्षणेत मान्यता पावले. आजतागायत ते अंगीकाचरले जाते. 
 
कनाटकी पद्धती 
 

“या पद्धतीत रागािें दोन भेद : जनक व जन्य. जनकराग मेलकता ककवा मेलडीिा अचधपती होय. 
मेलकते ७२ असून सप्तकातील प्रत्येक स्वराला स्थायी मानून आरोही-अवरोही माडंणीने ते बाचंधले गेले 
आहेत. अशा रागानंा संपूणय राग म्हणतात. प्रथमराग श द्धस्वरी. नाव म खारी. हे प्रािीन नाव होय; दचक्षणेत 
याला कनकागंी म्हणतात. ७२ मेलातं श .मध्यमािे व तीव्र मध्यमािे, म्हणजे प्रचतमध्यमािे असे प्रकार 
आहेत. या कृतींत प्रािीन षड्ज व मध्यम या ग्रामातंील िरक दृष्टीस पडतो. 
 

प्रथमराग कनकागंी (प्रािीन म खारी) श द्धस्वरी. यािे सप्तक – सा र्े रे म प ध् ध . 
 

पािात्त्यानंा हे सप्तक चवलक्षण वाटते, आचण दचक्षणेतही हे प्रिारात नाही. रत्नाकर व 
स्वरमेलकलाचनधी या गं्रथािंा आधार घेता हे सप्तक ककवा राग-थाट सोळाव्या शतकात िार प्रचसद्ध होते. 
प्रािीन ग्रीक क्रोमचॅटक स्केलशी हे सप्तक सदृश आहे. 
 

“दचक्षणेत मायामालवगौळ राग सवयमान्य आहे. यािे स्वर – सा र्े ग म् प ध् नी . संगीताच्या 
प्राथचमक चशक्षणात या सप्तकाने प्रारंभ होतो. मायामालवगौळ रागािी उत्पत्ती म खारी ककवा कनकागंी 
यापासून झाली असावी. 
 
कनाटक राग व उिरपद्धतीचे राग यातंील साधम्यव 
 
 कनाटकी  उत्तर–कहद स्थानी 
(१) हन मान तोडी  भरैवी 
 काल सकाळ रस करुण  

सप्तक सा र्े ग् म् प ध् नी  (रे ग म ध कोमल) 
(२) मायामालवगौळ  भरैव 
 काल प्रभात रस भस्क्त आराधना  
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सप्तक सा र्े ग म् प ध् नी  (रे म ध कोमल) 
या रागािे साम्य अरबी चहयाझ ककवा चहजाज या जातीशी आहे 

 कनाटकी  उत्तर-कहद स्थानी 
(३) िक्रवहम्  आनन्दभरैवी 
 काल सवयकाल रस प्रीचत, शृगंार  

सप्तक सा र्े ग म् प ध नी ्  (रे म नी कोमल) 
(४) नटभरैवी  कसधभरैवी 
 काल रात्र रस करुण  

सप्तक सा रे ग् म् प ध् नी  (ग म ध नी कोमल) 
ही स रावट ग्रीक हायपोडोचरयन् प्लागल मोडशी ज ळती आहे. 

(५) खरहरचप्रया  कािी 
 काल द पार रस शृगंार  

सप्तक सा रे ग् म् प ध नी्  (ग म नी कोमल) 
(६) हचरकाबंोधी  कझजोटी 
 काल रात्र रस यािना  

सप्तक सा रे ग म् प ध नी ्  (म नी कोमल) 
ही स रावट ग्रीक हायपोचलचडयन् शी ज ळती आहे आहे. 

(७) शकंराभरण  चबलावल 
 काल सकाळ रस शातं  

सप्तक सा रे ग म् प ध नी् नी  (म नी कोमल) 
ही स रावट पािात्य मेजर मोड. धैवत ककचित िरकाने. 

 
[टीप — पॉपले ‘येथे धैवत ककचित िरकाने’ म्हणतात. पािात्त्य मेजर मोडिा धैवत ४०० कंपनािंा 

आहे. भारतीय मेजर मोडिा धैवत ४०५ कंपनािंा आहे. ४०० कंपनािंा धैवत म्हणजे चत्रश्र चतक, म्हणजेि 
भारतीय मध्यमग्राचमक धैवत. ४०५ कंपनािंा धैवत ित ःश्र चतक, म्हणजे भारतीय षड्जग्राचमक धैवत होय. 
पं. भातखंडे याचं्या चबलावल रागात ित ःश्र चतक धैवत आहे. या रागातील वादी धैवत व संवादी गान्धार, 
असे पं. भातखंडे गं्रथात म्हणतात; परंत  ४०५ कंपनािंा ित ःश्र चतक धैवत ३०० कंपनाचं्या चत्रश्र चतक 
गान्धाराशी कोणत्याही पचरस्स्थतीत संवाद करणे अशक्य आहे. वादी-संवादींच्या श्र त्यंतरातं बदल घडणे 
म्हणजे रागही बदलणे होय. म्हणून पं. भातखंडे यािंा चबलावल हा चबलावल नव्हे. ४०५ कंपनाचं्या 
धैवतािवजी ४०० कंपनािंा धैवत वापरलयास तो चबलावल ठरतो, हे योलय होय.] 
 
 कनाटकी  उत्तर-कहद स्थानी 
(८) िलनाट   
 काल रात्र रस वीर  

सप्तक सा ग् ग म् प नी् नी  (ग म नी कोमल) 
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 श भपंत वराळी  तोडी 
 काल सायंकाळ रस भक्ती  

सप्तक सा र्े ग् म प ध् नी  (रे ग ध कोमल, म तीव्र) 
(१०) गमनचप्रया  मारवा 
 काल सायंकाळ रस शृगंार  

सप्तक सा र्े ग म प ध नी  (रे कोमल, म तीव्र) 
(११) मेिकलयाणी  कलयाण 
 काल सायंकाळ रस हास्य  

सप्तक सा रे ग म् म प ध नी  (म कोमल व तीव्र) 
ही स रावट ग्रीक चलचडयन ॲथेंचटक मोड, म-तीव्रय क्त. 

 
“वरील सवय राग प्रथम ककवा मेलकते असे जनकराग होत. यातूंन जन्यराग. जनकरागाचं्या 

स रावटींत िरक साधून जन्यरागािंी सखं्या दचक्षणेत ४०० ते ५०० भरते. आणखीही राग आहेत. चनष्ट्कषय 
हाि की, दाचक्षणात्य रागसंख्या ८००–च्या जवळपास आहे. 
 
जन्यराग कसे उद भवतात 
 

“जनकरागाचं्या स रावटींतून आरोह-अवरोहातं काही स्वरािंी अन पस्स्थती, —वज्ययता, परंत  एका 
स्वराशी द सऱ्यािे नाते साधून औड व व षाडव राग होतात. औड व रागही चित्ताकषयक असतात. 
 
जनक व जन्यराग 
 
(१) हन मान तोडीतून धन्यासी 
(२) खरहरचप्रयातून मध्यमावती (सारंग) 
(३) हचरकाबंोधीतून मोहन-भपूाळी (कटाक्षाने औड वराग) 
 

मोहन रागािी स रावट व स्कॉि बॅगपाइप (कोंबडा) या वाद्यातील स रावट यातं साम्य आहे. 
चशवाय, प्रािीन अरबी व चिनी प्रथेत जी स्केलस वापरीत, त्यातंही साम्य आहे. 
 
(४) शकंराभरणातून आरभी (औड वराग), भस्क्तगीतात उपयोग. नाटककार चकलोस्करानंी या रागािा 
वापर व प्रसार उत्तरेत (म्हणजे महाराष्ट्रात) केला. शकंराभरणातून द सरा औड वराग हंसध्वनी. 
 
(५) िलनाटातून श द्ध नाट.” 
 

[टीप — याप्रमाणे गं्रथकारानंी जनक व जन्य रागािंा चवषय घेतला आहे.] 
 

गं्रथकार प ढे म्हणतात — 
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“भारतीय रागशास्त्रात रागािा सवय दृष्टींनी चविार केलयास मनिक्षूप ढे एक चित्र तयार होऊ शकते. 
याचवषयी कलकत्ता येथील चित्रकलाचवद्यालयािे प्रािायय पसी ब्राउन म्हणतात, ‘राग म्हणजे एक चित्रि 
होय. काव्य, काव्याला अन रूप अशा स्वरािंी जोड, त्यािंी योजना, रसभावना, ऋतू आचण समय यािंी 
बंधने, काळ-वळे या सवाच्या एकत्रीकरणाम ळे चवचशष्ट राग म्हणजे कोणते तरी नयनमनोहर चित्रि 
मनिक्षपू ढे उभे राहते. पािात्त्य संगीत अशा प्रकारिे चित्र उभे करू शकत नाही. राजा स रेंद्रमोहन 
टागोरानंी प्रम ख सहा रागािंी चिते्र तयार केली आहेत. ते राग म्हणजे श्री, वसंत, भरैव, पंिम, मेघ, 
नटनारायण’.” 
 

[टीप – पसी ब्राउन यािंा राग व रागािंी चिते्र यावंरील चनबंध वािनीय आहे.] 
 

याप ढे पॉपले यानंी तालचवषयािे चवस्तृत चवविेन केले आहे. इतर चवषयही आहेत. 
 

शवेटी गं्रथकारानंी कॅ. डे यािें मनोगत चदले आहे, ते िार महत्त्वािे आहे. त्यािा साराशं — 
 

“कहद स्थानािा प्रवास करून जो कोणी पािात्त्य प्रवासी मायदेशी परततो, त्याला कहद स्थानी 
संगीताबद्दल मत चविारता कहद स्थानी संगीत म्हणजे ‘नाकातून काढलेलया गोंगाटी आवाजािें आचण चवचित्र 
हावभावानंी भरलेले घृणास्पद ओरडणे होय,’ असे वणयन तो कचरतो. वास्तचवक अशा प्रवाशानंा ककवा 
पािात्त्यानंा कहद स्थानी संगीत ककवा नृत्य यािंा जो साक्षात्कार झालेला असतो, ते संगीत ककवा नृत्य 
खालच्या दज्यािे असते आचण अशा चनकृष्ट दज्याच्या अन भवाने त्यािंी मते बनली, तर आियय मानण्यािे 
कारण नाही. भारतीय संगीतकला व शास्त्र यािें खरेख रे चित्रि जर अशा लोकाचं्या नजरेस पडले नसेल, 
तर पािात्त्यािें चवरुद्ध मत अनपेचक्षत नव्हे. कहद स्थानी बह जनसमाजाला संगीतािी व शास्त्रािी महती, 
जाणीव व चशकवण नसते. परंत  अशा लोकांनी सादर केलेलया कचनष्ठ प्रकाराच्या संगीतावरून व 
नृत्यावरून भारतीय संगीत व कला याबंद्दल प्रचतकूल चनणयय करणे भ्रामक होय. 
 

“भारतीय संगीत ही कला आहे. न सतीि कला नसून या कलेला चवचशष्ट प्रकारिा उच्च दजा आहे. 
या दज्यािी उच्चता समजावनू घेणे आवश्यक आहे. कारण या कलेला उच्च दजा प्राप्त करून देण्यासाठी जे 
शास्त्र आहे, ते समजणे अवघड आहे, हे मान्यि करावयाला हव े भारतीय संगीत आचण शास्त्र यािंी 
खरोखरि जर ओळख करून घ्यावयािी, तर पािात्त्यानंी पािात्त्य संगीताबद्दलिा ग्रह व आत्मीयता आधी 
दूर सारली पाचहजे. भारतीय कलाकार जी कला सादर कचरतो, तीतील कलाकारािे कौशलय, लयतालािें 
महत्त्व, वापरलेले अभतूपूवय स्वर-सप्तक, स्केल, कलाकारािी चवलक्षण स्मरणशक्ती, स्मरणातून आयत्या 
वळेी वापरले जाणारे चववचक्षत राग-थाटातंील स्वर आचण स्वरािें सौंदयय वाढचवण्यासाठी सूक्ष्म स्वराचं्या 
आधाराने घेतलेले गमकप्रकार हे सवय प्रकार ब चद्धमते्तिी क शाग्रता दशयचवणारे आहेत. प्रािीन श्लोक, गझल, 
ख्याल, भस्क्तगीत यातं वापरले गेलेले मृद स्वर, लय-तालातंील गचणत, हातानंी धरलेला ठेका, ककवा 
िादंीच्या लहानलया झाजंानंी चदलेला ठेका, लयबद्धता या सवांकडे एकाग्रतेने लक्ष देऊन, त्याशंी एकरूप 
होऊन पाचहलयास पािात्त्य संगीतातील उच्छंृखलपणा, कृचत्रम स्वरसाधना याचं्या त लनेने भारतीय 
संगीतात चवशषे काही आहे, ही कलपना बळावनू हळूहळू आपण या संगीताकडे आकर्मषत होऊन कालातंराने 
आपलया मनात पे्रम उत्पन्न होते; घृणेिी जागा मग आियाने व्याचपली जाते. 
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“भारतीय समारंभात संगीताला सदैव स्थान चदले जाते, आचण धार्ममक चवचधप्रसगंी संगीताला 
प्राधान्य देऊन संगीतािा आनंद ल टला जातो. भारतीय समाज व संगीत यािंी य ती अतूट आहे.” 
 

पािात्त्य गं्रथकारानंी भारतीय संगीत व शास्त्र समजावनू घेऊन गं्रथरूपाने जे माडंले आहे, त्यािा 
आढावा या प्रकरणात घेतला आहे. या गं्रथकारािें प्रयत्न लक्षणीय आहेत. पािात्त्यानंा काय समजणार, या 
भावनेने याकडे न पाहता त्यानंी काय माचंडले आहे, यािा अभ्यास करणे अवश्य आहे. यािी जाणीव व्हावी, 
म्हणून त्याचं्या कायािी ही छाननी केली आहे. 
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भाग ३ 
प्राचीन ग्रीक गायनसास्त्र 
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भारतीय प्रािीन संगीत व शास्त्र यावंरील प्रािीन ते प्रिचलत गं्रथकते, त्यािप्रमाणे भारतीय संगीत व 
शास्त्र या चवषयावंरील पािात्त्य गं्रथकते आचण गं्रथ यािंा आढावा मागील प्रकरणातं घेतला. पािात्त्य संगीत 
व शास्त्र यावंर भारतीय गं्रथकारािें कायय चवशषे झालेले नाही, ही एक मोठी उणीव भासते. ही उणीव नाहीशी 
करणे कतयव्य आहे. तसे प्रयत्न व्हावयाला हवते. पािात्त्य संगीतािे शास्त्र हे भारतीय संगीत व शास्त्र याचं्या 
आधीिे नाही, हे चनचित आहे. परंत  पािात्त्य संगीतािे शास्त्र म ळाति काय होते, त्यात प ढे प्रगती कशी होत 
गेली, यािीही माचहती करून घेणे व त्यािा अभ्यास होणे अप्रस्त त नाही. म्हणून या प्रकरणात याचवषयी 
थोडी माचहती देण्यािा संकलप आहे. 
 
प्राचीन ग्रीक गायनशास्त्र 
 

प्रािीन ग्रीक गायन हे कंठगायन असून सनईच्या जातीतील ‘एवोलस’ ककवा सतार यासारख्या 
तंत वाद्यािी साथ घेऊन एकट्याने अथवा समूहाने ते गायन होई. 
 

इ. स. पूवी ८०० वषे अशी प्रथा िालू होती. स्वरमेळाच्या या ओबडधोबड पद्धतीबद्दल वसे्टिल 
यानंी ज्या गं्रथात प रावा सादर केला आहे, तो गं्रथ ‘ग्रीक हामोचनक आचण मेलोचपया’ (लायस्प्त्सग) 
(१८८६) हा. ग्रीक लोक हामोचनया आचण रोपाई हे शब्द स्वरश्रेणींना वापरीत. या दोन शब्दातंील अथांत 
ठळक िरक आहे. ‘हामोचनया’ या शब्दात ग्राम व जाती या अथांिा समावशे होतो. ग्रामातील बारीकसारीक 
भेद चनष्ट्णात गवयानंी अनेक शतके कायम पाळले होते. रंगभमूीम ळे आलेलया अचभनव कलपनेत एकाि 
स्वरश्रेणीतून प्रचसद्ध प्रिचलत राग चनघ ू शकतात. या कलपनेतील मूतय स्वरश्रेणी ‘डोचरयन’ स्वरश्रेणी 
चनवचडली गेली, व राष्ट्रीय मान्यतेला पोहोिली. ज न्या शास्त्रािे संशोधन करण्याकचरता प्रिचलत ढोबळ 
समचवभक्त ‘टेंपडय’ शास्त्रािी माचहती प रेशी आहे, असा प्रािीन ग्रीक गायनशास्त्रािा अभ्यास करणाऱ्यािंा 
प्रथम समज होता. य रोपखंडात डोचरयन स्वरश्रेणी माचनली जाई. त्यािा उमज संशोधकानंा झालाि नाही. 
अचतप्रािीन गायनपद्धतीत काय होते, यािी जाणीव नसलयाने ग ंताग ंतीिे प्रश्न त्यानंा सोडचवता आले 
नाहीत. त्याम ळे ग्रीक संगीतावरच्या लेखकानंी िमत्काचरक व चनराधार अन माने गृहीत केली. ग्रीक एन्
हामोचनक स्वरश्रेणीिे आकलन ही गोष्ट कठीण, असा वसे्टिल यािंा चनष्ट्कषय आहे. ग्रीक गायनासबंंधीच्या 
मूळ पायािे आकलन न होऊनही ग्रीक लोक समातंर-समचवभक्त टेंपडय स्वरश्रेणी उत्तम जाणीत, असे 
त्यानंी चवधान केले आहे. भरतम नींच्या कालातस द्धा कहदू लोक स्वरसप्तकािे सारखे बावीस भाग करीत व 
चनसगाचवरुद्ध असलेलया पद्धतीने गात, असेही चवधान एखादा करील. ग रुतृतीयातंर व लघ तृतीयातंर 
ग्रीकानंा माहीत नव्हते, असे माकय न नावािा गं्रथकार म्हणतो. त्यािा गं्रथ ‘ॲचरस्टोक्झेनस्िे हारमॉचनक्स’ 
ऑक्सिडय (१९०२) हा. परंत  हे म्हणणे ि कीिे आहे. पूणययम व अधययम स्वरातंर येण्यािा क्रम व ग रुयम, 
लघ यम स्वरािंी व्यवस्था या दोन अवस्थातं िरक दशयचवणारी मूळ स्वरश्रेणी म्हणजे हामयनी होय. म्हणून 
‘हामोचनया’ या शब्दात ग्राम व जाती या दोन्ही अथांिा अन्तभाव आहे. ग रू व लघू तृतीयातंरे ग्रीकानंा 
माहीत होती. या सवय स्वरातंरािंा समावशे करणाऱ्या स्वरश्रेणीतील तारेच्या लाबंीिी सापेक्ष अंतरे टॉलेमीने 
आपलया ‘हारमॉचनक’ या गं्रथात प्रत्यक्ष चदलेली आहेत. ‘इसागो’मधील उताऱ्यावरून ग्रीक हामयनींिा प रावा 
चमळतो. 
 

प्रािीन ग्रीक स्वरशास्त्रावर नंतरच्या कालात गं्रथरूपाने बरेि संशोधन झाले, पण ते प्रामाचणक व 
िोख नाही. ॲचरस्टोक्झेनसिे कायय प्रमाणभतू माचनले जाई. या पंचडताने सप्तकातंगयत २४ डायचसस् (श्र ती) 
मानून, सप्तकािे समभाग करून स्वरसप्तके, स्वरातंरे ही चनचित करण्यािा प्रयत्न केला; पण तो चनष्ट्िळ 
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ठरला. यानंतर चपथगॅोरसने स्वरशास्त्रात संशोधन करून चद्वयमपद्धतीने १५ स्वर प्रस्थाचपत केले. नंतर 
त्यातं भर घातली ती टॉलेचमअस्ने. 
 
णपरॅ्थगोरसची पद्धती 
 

ईश्वरोपासना हा संगीतािा मूळ हेतू धरून मानवाने संगीत स्वीकाचरले, परंत  संगीत आचण गचणत 
यािा घचनष्ठ संबंध आहे, असे काण्टिे मत आहे. संगीत हे स्वरप्रधान. सप्तस्वर व त्यािें चवभाग यानंा 
गचणतािा आधार आहे. यासाठी १, २, ३ हे अंक जरी प्राथचमक वाटले, तरी ते िार महत्त्वािे आहेत. या 
अंकािंा उपयोग हरतऱ्हेने कचरता त्यातूंन अथयही चनघ ूशकतो. 
 

१ हा अंक एकरूप जगदात्मा यािा प्रचतचनधी आहे. 
२ हा अंक दं्वद्वािा प्रचतचनधी. जग दं्वद्वाने भरलेले आहे. 
३ हा अंक एकरूप व दं्वद्व याचं्या य तीने चत्रग ण, तै्रलोक्य, चत्रकाल यािंा चनदशयक आहे. 

 
या अंकािें गचणत असे – 

 
प्रारंभक १-पासून २ हे तीन वळेा घेतलयास व ग णाकार केलयास १ × २ = २ × २ = ४ × २ = ८. 

त्यािप्रमाणे ३ हा तीन वळेा ग चणलयास १ × ३ = ३ × ३ = ९ × ३ = २७ ही संख्या येते. हे सवय अंक 
सप्तस्वरािें मूलाकंि आहेत. या मूलाकंातं ९ व ८ यािंा क्रम उलटा आहे. 
 

वरील सात या संख्येतील प्रत्येक जोडीपासून सहा अंतरे व बारा संबंध चनमाण होतात. ते — 
 

½, ²/₁, ⅔, ³/₂, ¾, ⁴/₃, ⁴/₉, ⁹/₄, ⁹/₈, ⁸/₉, ⁸/₂₇ ²⁷/₈ यातंील ²/₁ हे अंतर सवांत मोठे. ³/₂ व 
⁴/₃ हे चवभाग प्लेटोने दाखल केले. ही दोन्ही अंतरे अत्यंत संवादी होत, व या दोहोंतील अंतर ⁹/₈ असते. 
ही चतन्ही अंतरे वरील सहा अंतरातं येतात. ²/₁ हे सप्तकातंर आहे. भारतीय पद्धतीत यािे नाव 
‘चद्वग णिोत्तरोत्तरम्’. 
 

सा – म – प या तीन स्वराबंाबत ग्रीक व भारतीय यातं िरक नाही. कोणत्याही देशाच्या शास्त्रात 
यातं िरक नसावा. त्यातं पािात्त्य देशही आलेि व कालही आलाि. प्रािीन ग्रीक संगीतपद्धतीत स्वरािंा 
अवरोह आधी; नंतर आरोह. प्रािीन सामसंगीतातही अशीि प्रथा होती. प्रािीन ग्रीक संगीतात नीि स्वरानंा 
वरिे व उच्च स्वरानंा खालिे स्थान चदले जाई. यािे कारण तंत वाद्यात मध्यभागातील स्वराचं्या वरच्या 
भागातील स्वर उच्चतेने कमी-कमी व खालच्या भागातील स्वर उच्च-उच्च होत जात हे. 
 

ग्रीक लोक ‘लायर’ या तंत वाद्यािा उपयोग करीत. या वाद्याला पडदे नसत. पडद्यािंवजी त्या-त्या 
ध्वनीच्या तारा लावीत. म क्त तार छेडली असता चतिा ध्वनी जास्त चटकतो. तो रंजक व अन रणनात्मक 
होतो. लायर या वाद्यात तारा षडज-पंिम, षडज-मध्यम या भावानंी लावीत. मध्यावर असलेलया तारेिा 
ध्वनी हाि स्वरािंा मध्य आधारस्वर होई. या आधारस्वरािंी देवता सूयय. ग्रहमालेत सूयािे स्थान मध्यस्थ. 
तद्वत या स्वरािे ग्रीक नाव मेसा (MESSA). सूययमालेत सवांत उंि, दूरिा ग्रह शनी, त्याखाली ग रू, प ढे 
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मंगळ, मध्यस्थ सूयय, सूयासमीप खाली ब ध, त्याखाली श क्र व सवांत खाली िंद्र. अशा प्रकारे पृर्थवीला 
समीप असलेलया ग्रहािंा क्रम व देवता मानीत. 
 

लायर या वाद्यावर मूळ सात तारा असत. चपथगॅोरसने आणखी एक तार वाढवनू हे वाद्य अष्टतारी 
केले. त्याम ळे ‘सप्तका’िे ‘अष्टक’ बनले. यालाि ऑक्टेव्ह म्हणत. या पद्धतीतून आरंभक स्वरािा अंचतम 
स्वर हा द पटीिा असतो, हे चसद्ध झाले. भारतीय पद्धतही हे माचनते. 
 

ग्रीक स्वरातंरे आधारस्वर ध (A) यापासून स रू होऊन ग (E) यावर शवेट, अशी असत. ध या 
स्वरास प्रम ख, डॉचमनण्ट (Dominant) स्वर मानीत. प्रािीन ग्रीक स्वरव्यवस्थेिा नकाशा पृष्ठ १७८–वर 
चदला आहे. 
 

चपथगॅोरसनंतर या पद्धतीिा लोप झाला. नंतरिे संशोधक कोणताही स्वर आरंभक मानून शवेट 
मात्र प्रम ख स्वरावर करू लागले, व आचदस्वर हाि अंत्य मानून प्रम ख स्वरालाि आश्रयस्वर म्हणू लागले 
या आश्रयस्वराला ते ‘टोचनक (Tonic)’ म्हणू लागले. याम ळे गोंधळात मात्र भर पडली. 
 

ग्रीक स्वर – ग्रहस्थाने : नकाशा क्र. १५ 
 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
शनी ग रू मंगळ सूयय 

 
ब ध – श क्र िंद्र 

हायपेट पारा-हायपेट चलिनॉस मेसा (-से) 
 

पारामेसे राइट पारानेटे नीटे 

E F G A B C D E 
ग म प ध नी सा रे ग 

नीितम िारस्वरी ग च्छ उच्चतम िारस्वरी ग च्छ 
 

ग्रीक शास्त्रात स रुवात ध-(A)-पासून करीत. ध-िा नीितर मंद्रपंिम म्हणजे ग (E) होतो. ग-िा 
मंद्रपंिम नी (B) होतो. प न्हा ध-(A)-पासून नीि मंद्रमध्यम रे (D) होतो. त्यािा मंद्रमध्यम प (G)येतो. या 
क्रमाने मंद्रमध्यम घेत गेलयास सा (C) व म (F) प्राप्त होतात. चमळालेले स्वर उच्च ते नीि या क्रमाने 
माचंडले, तर E D C B A G F E असे आध चनक भाषेत अवरोहात्मक होतात. यातंील E (ई) = ²/₁ = 
आरंभकाच्या द पटीिा. बाकीच्या स्वरातंरािंी ग णोत्तरे अशी — 
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यातंील आरंभ E (ई) हा सी (C) माचनला, तर अवरोही क्रमािे स्वरसप्तक चमळते ते— 
 

c´ Bb Ab G F Eb Db C 
सा नी ध प म ग रे सा 

 
यातंील नी ध ग रे हे अचतकोमल स्वर होतात. 

 
हेि अष्टक प न्हा आरोही कचरता (१) 

 

 
 
चपथगॅोरस अष्टक आरोहात्मक (२) 

 

 
 

वरील दोन्ही पद्धतींत सा–म–प हे सारखेि असून रे–ध यातं साम्य व ग–नी तीव्र, तीव्रतर मानाव े
लागतील. रे–ध हे दाचक्षणात्य पद्धतीत श द्ध ग–नी होतील. 
 

चपथगॅोरसच्या पद्धतीतील स्वरमाचलकेत पूवांग-उत्तरागंातं ित ःश्र चतक स्वर सारखेि आहेत. 
पचहलया चवभागातील प्रत्येक स्वरािा पंिम द सऱ्या चवभागात येतो. अशा अष्टकास ‘डायटोचनक’ ककवा 
चद्वस्वरागंािे अष्टक म्हणावयािे, कारण त्यात ⁹/₈ हा ध्वनी दोनदा आलेला असून ²/₂ ⁵/₄ ⁶/₃ हा लीमा 
लध्वतंर होय. दोन्ही चवभागासं जोडणारे अंतर ⁹/₈ आहे. 
 

अष्टकातील प्रत्येक स्वर आरंभकस्थानी आणनू चभन्नचभन्न ‘मोडस्’ (मूच्छयना) तयार केलया जात. 
प्रथम असे मोडस् िारि होते, ते रे (D), ग (E), म (F), प (G) या स्वरारंभकािें. प ढील कालात यातं भर 
पडून सा (C) ते ध (A) अशा सहा मूच्छयना — मोडस् प्रिारात आलया. त्या— 
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(१) C D E F G A B c = आयोचनक  
 सा रे ग म प ध नी     
(२) D E F G A B c d = डोचरक  
 रे ग म प  ध नी      
(३) E F G A B C d e = चफ्रचजया  
 ग म प ध नी       
(४) F G A B c d e f = लीचडयन्  
 म प ध नी        
(५) G A B c d e f g = चमक्सो  
 प ध नी       लीचडयन्  
(६) A B c d e f g a = एवोचलक  
 ध नी          
 

यातंील क्र. १-िे अष्टक आयोचनक ककवा आयोचनअन् हे आध चनक पािात्त्य मेजर स्केल आहे व क्र. 
६-िे एवोचलक ककवा एवोचलयन् हे आध चनक पािात्त्य मायनर स्केल होय. या सहापंकैी िौथे लीचडयन् हे 
क्वचित वापरले जाई. कारण म (F) व नी (B) हे स्वर संवादी नाहीत. म्हणून नी अचतकोमल Bb हा स्वर 
संवादी म्हणून घेतला गेला. 
 

अष्टकातील संवादी स्वर— 
 

मूळ षडजािा ³/₂ म्हणजे पंिम = C – G. पंिमािा ³/₂ रे (D). रे-िा ³/₂ ध (A). ध-िा ³/₂ ग 
(E). ग-िा ³/₂ नी (B). 
 

उलट क्रमाने पंिमािा ⅔ म्हणजेि मध्यम ⁴/₃; या मध्यमािा ⁴/₃ चनषाद; चनषादािा मध्यम 
गान्धार; गान्धारािा मध्यम धैवत; धैवतािा मध्यम ऋषभ; असे षडज-पंिमभावाने व षडज-मध्यम-भावाने 
अष्टकािे दोन प्रकार होतात. ते 
 

 
 

क्र. १-मध्ये सा-म-प नैसर्मगक समान; ग-नी तीव्रतर; क्र. २-मध्ये रे-ग-ध-नी अचतकोमल. 
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प्रािीन ग्रीक संगीत मेलडी-प्रकारिे होते. 
 
मेलडी व हामवनी यातंील फरक 
 

मेलडी = क्रमाने आरोही ककवा अवरोही स्वरािंी ग ंिण; स्वरसंगतीवर भर. 
हामयनी = एकमेकासं पूरक असे चनरचनराळे स्वरग च्छ. 

 
मध्यकालीन पािात्त्य संगीतात समूहगानािा चवशषे प्रिार आला. आधारस्वर चनचित होऊ 

लागला, व आधारस्वराशी स संगत असे स्वर घेतले जात. म्हणून ⁸/₆ ¼-िा गान्धार व ²/₁ ⁴/₂ ⅜-िा 
चनषाद यािंवजी त्याचं्या जवळिे ग-नी अचधक स रेले, म्हणून मान्य झाले. ग्रीकानंी सा-प-भाव, सा-म-भाव 
हे संवादी मानून ४ : ५, ५ : ६ हे भाव चववादी, त्याज्य माचनले. 
 

चडचडमस व टॉलेचमअस् या शास्त्रज्ञानंी ४ : ५ हा भाव स वादी माचनला. याम ळे नवमतवादात सा-म-
प व ४ : ५ हे स्वरातंर स्वीकाचरले गेले. यािा अथय सा-ग-प, प-नी-रे, म-ध-सा हे स वादी. याम ळे 
मध्यकालीन मेजर स्केल तयार झाले. मध्यकालीन मेजर स्केल असे 
 

 
 

यात सा-प- , सा-म-  नेहमीिेि, पण उलट क्रमाने. त्यािप्रमाणे 
 

सा - ग - प व सा - ग - प 
 ⁵/₄  ⁶/₅    ⁶/₅  ⁵/₄  
 ४  :  ५ :  ६  हा मेजर कॉडय = मोठा स्वरग च्छ 
 १०  :  १२ :  १५  हा मायनर कॉडय = लहान स्वरग च्छ 

 
मायनर स्केल 
 

 
 
यातंील सा-ग-प, म-घ- , प-नी-रे हे मायनर कॉडय. यातंील ग णोत्तरािी प्रमाणे— ⁹/₈ = मेजर टोन, 
¹⁰/₉ = मायनर टोन, ¹⁶/₁₅ = सेमीटोन. प्रािीन ग्रीक लीमा ²/₂ ⁵/₄ ⁶/₃ स्क्लष्ट, म्हणून त्याज्य होऊन 
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त्यािवजी स लभ म्हणून ¹⁶/₁₅ सेमीटोन स्वीकाचरला गेला. अशा प्रकारे हामयनी मान्य होऊन प्रािीन ग्रीक 
संगीत पार बदलून गेले. 
 
पािात्त्य ⁹/₈ = मे. टोन = भारतीय ित ःश्र चतक स्वर 
पािात्त्य ¹⁰/₉  मा. टोन = भारतीय चत्रश्र चतक स्वर 
पािात्त्य ¹⁶/₁₅  से. टोन = भारतीय चद्वश्र चतक स्वर 
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भाग ४ 
वैणदक साम-सगंीत 
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भारतीय आयांच्या िौदा चवद्या व िौसष्ठ कला सवयश्र त आहेत. या िौसष्ठ कलापंकैी 
लचलतकलाशाखेत संगीत-नाट्य-चित्र-चशलप या िार कलािंा समावशे आहे. लचलतकला सवयसाधारणपणे 
मोहक व मनोवधेक आहेत. त्यातंलयात्यातं संगीतकला अचधक मोहक व मनोरंजक होय. चशलप, चित्र, 
नाट्य या कलासंाठी मानवी मनािी आवड व मनािा कल यािंी आवश्यकता असते; परंत  संगीत हे 
मानवानंा व पश पक्ष्यानंाही आकृष्ट कचरते, इतके ते प्रभावी आहे. यािे कारण नादमाध यय व नादातील 
नैसर्मगक मोहकता. 
 
वैणदक साम-संगीत 
 

वैचदक वाङ्मय हे जगात प्रािीन माचनले जाते. या वाङ्मयात आयांिा धमय, तत्त्वज्ञान, चवद्या व 
कला यािंा उगम व समग्र ऊहापोह आहे. प्रािीनतम ऋलवदेकाल हा इ. स. पूवय ८,००० वषे म्हणजे 
आजपासून १०,००० वष ेइतका मागे जातो, असे संशोधक म्हणतात. यावरून भारतीय संगीतकलेिा जन्म 
आचण अस्स्तत्व इतके प्रािीन आहे, हे मानणे भाग पडते. कारण सामवदेाला त्या वळेी संगीतािी जोड चदली 
जाई. 
 

वैचदक वाङ्मयािा प्रधान चवषय यज्ञधमय हा आहे. संगीतािे संवधयन व पोषण यज्ञसंस्थेने केले. 
वैचदक मंत्रवाङ्मयात ऋक्, यज स्, साम व अथवयन् यािंा समावशे आहे. यापंकैी छंदोबद्ध पद्यात्मक 
वाङ्मयास ऋक्-ऋिा म्हणतात. ऋिा म्हणजे ठराचवक अक्षरानंी य क्त पाद ककवा िरण होत. याचं्या 
ज ळणीत चनयमबद्धता आहे. अचनयचमत वाक्यरिनेने य क्त ते ‘यज ः’ होय. स्वराचं्या साहाय्याने म्हटलेलया 
आलापय क्त ऋिा म्हणजे ‘साम’ ककवा ‘साम’गायन. ऋक्, यज ः व साम यानंाि व्यासमहषींनी ऋलवदे, 
यज वेद व सामवदे म्हटले. सामवदे पाठ्य व गेय असा चद्वरूप आहे. 
 

प्रािीन यज्ञकमािा उदे्दश देवानंा संत ष्ट करणे हा. ही संत ष्टी सामऋिा गेय पद्धतीने म्हटलया तरि 
होते, असा यज्ञकत्यांिा दृढ चवश्वास असे. 
 

वदेव्यासानंी वैचदक वाङ्मयािे सचंहतीकरण करून ऋलवदे, यज वेद, सामवदे व अथवयवदे असे िार 
वदे चनमाण केले. या घटनेतून िात वयण्यात्मक समाजव्यवस्था उगम पावली. याचवषयी तैचत्तरीय ब्राह्मणात 
जो संदभय चमळतो तो असा— “ऋलभ्यो जातं वैश्य ं वणयमाह ः । यज वेदो क्षचत्रयस्याह योचनम् । सामवदेो 
ब्राह्मणाना ंप्रभचूतः ।” अथय :– “ऋिात्मक ऋलवदेापासून चनमाण झालेलया वणास वैश्य म्हणाव.े यज वेद हा 
क्षचत्रयवणािा जनक. सामवदे ही ब्राह्मणािंी जन्मभमूी.” यावरून सामवदेािे श्रेष्ठत्व चसद्ध होते. “वदेाना ं
सामवदेोऽस्स्म ।” असे भगवान श्रीकृष्ट्णही गीतेत म्हणतात. 
 

साम = सा + अम, अशी ‘साम’ या शब्दािी िोड आहे. सा = पठनात्मक ऋिा व अम = 
आलापात्मक स्वर. ऋिा व स्वर चमळून साम, अथात साम म्हणजे वैचदक गीत. परंत  गीत म्हणजे संगीत 
नव्हे. संगीत हे गीत-वाद्य-नृत्य या तीन कलाचं्या संगमाने होते. म्हणून वाद्य व नृत्य याचं्या साहाय्याने 
गाइलेले गीत हे संगीत होय. 
 

नृत्य ंवाद्यान ग ंप्रोक्तं वाद्य ंगीतान वृचत्त ि । 
अतो गीतं प्रधानत्वादत्रादावचभधीयते ॥ 
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“नृत्य हे वाद्यान यायी व वाद्य गीतान यायी आहे. यावरून नृत्यवाद्याहूंन गीत श्रष्ठ माचनले जाते.” 
 

मागी देशीचत तद दे्वधा तत्र मागयः स उच्यते । 
यो मार्मगतो चवचरञ्चच्यादै्यः प्रय क्तो भरताचदचभः ॥ (रत्नाकर) 

 
“गायनात मागी व देशी असे दोन प्रकार आहेत. जो मागय वा जी चवचशष्ट पद्धती ब्रह्माचददेवानंी 

आिचरली, प्रिाचरली, ते मागी संगीत.” 
 

देश ेदेश ेजनाना ंयद्र च्या हृदयरिकम् । 
गानं ि वादनं नृत्य ंतदे्दशीत्यचभधीयते ॥ 

 
हे देशी संगीत. प्रािीन काळी वदेऋिािें गायन ऋचषम नी करीत व ऋचषम नी ऋिािें रिनाकारही 

होते. म्हणजे सापं्रत जशी घराणी माचनली जातात, तशी प्रािीनकालीही होती. 
 
रचनाकार ऋणषमुनी 
 

(१) अचर्ङ्रस् – अङ चगरसा ंसामचभस्तूयमानाः । 
  अंचगरसाचं्या सामानंी स्तचवले जाणारे, असा उल्लेख ऋलवदेात आहे. 
(२) भारद्वाज – ‘बृहत्’सामािे रिनाकार 
(३) वचसष्ठ – ‘रथन्तर’सामािे रिनाकार 

 
प्रकार – सामगानात चभन्न छंदातंील साम गाणाऱ्यानंा ‘छंदोग’ म्हणत. छंदोगातं जो प्रम ख 

ऋस्त्वज, त्यास ‘उदगाता’ म्हणत. चनरचनराळे ऋचषम नी सामगान करीत, त्यानंा ‘सामग’, ‘छंदोग’ ककवा 
‘उदगाता’ असे संबोचधले जाई. 
 

सामगायकाखेंरीज ‘लौचकक’ ककवा स्वतंत्र गायक असत, त्यानंा गंधवय म्हणत. “गीचतरूपा वािः 
गाः तान् धारयतीचत गन्धवयः ।” अशी सायणािायांनी अथवयवदेभाष्ट्यात ‘गन्धवय’ यािी व्य त्पत्ती चदली आहे. 
तैचत्तरीय-आरण्यकात ‘स्वानभ्राट । अङ घाचरबयम्भाचरः । हस्तः स हस्तः । कृशान र्मवश्वावस ः । मूधयन्वान्सूययविाः । 
कृचतचरत्येकादश गन्धवयगणाः ।’ असे आहे. यावरून स्वान, भ्राट, अङ घाचर, बम्भाचर, हस्त, स हस्त, कृशान . 
चवश्वावस , मूधयन्वान्, सूययवियस् व कृती या नावािें अकरा गन्धवयगण होते. त्यािप्रमाणे प चिकस्थला, 
कृतस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोिन्ती, अन म्लोिन्ती, चवश्वािी, घृतािी, उवयशी, पूवाचिचत्त या नावाचं्या 
अप्सरा होत्या. अप्सरा या गन्धवांच्या चस्त्रया होत व यापंैकी चकत्येक अप्सरा संगीतकलाचभज्ञ होत्या. 
मेनका-उवयशींबद्दलच्या आख्याचयका स प्रचसद्धि आहेत. 
 

लौचकक-गायनचनप णता हे गन्धवय-अप्सरािें जरी वचशष्ट्ट्य होते, तरी वैचदक ऋषी नारद व त ंब रू हे 
लौचकक संगीतातही चनष्ट्णात व ित र होते, व गन्धवय अप्सरानंाही ते सरस पडत. नारदी चशक्षा या गं्रथात 
लौचकक गायनाबद्दल चवविेन आहे. लौचकक गायन हा सामवदेािाि एक उपवदे आहे. 
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सामगानातील भेद 
 

भेद दोन : १. गायत्री, २. गाथी. 
देवाचं्या स्त चतपर ऋक्समूहाला ‘गाथा’ म्हणत. 

 
प्रािीन काळी ‘साम’वदेािे हजारावंर भेद होते. त्यातंील राणायनीय, सात्यम ग्र, कालोय, खलवल, 

महाखलवल, लार्ङ्ल, कोहल, गौतम, जैचमनेय या शाखा अस्स्तत्वात राचहलया. वरील शाखापंैकीही 
कालातंराने बह तेक नष्ट झालया; सापं्रत दचक्षणेत ‘राणायनीय’ व ग जरातप्रातंात ‘कौथ म’ अशा दोनि शाखा 
उरलया आहेत. 
 
स्वरोत्पिी 
 

नादब्रह्म हे परब्रह्मस्वरूप आहे. म्हणजेि ते ॐकाररूप आहे. म्हणून ॐकार हे अक्षर आपण 
माचनतो. अचखल शब्दसृष्टीि या अक्षररूपात आहे. या ॐकारातून वणात्मक व ध्वन्यात्मक असे शब्दािे दोन 
प्रकार उत्पन्न होतात,– झाले. प्रािीनकाली ‘साम’गायनात स्वरालापािंी खास चनय क्ती असे. ऋलवदे, 
यज वेद, सामवदे व अथवयवेद हे िारस्वरी योजनेने उच्चाचरले जात. हे िार स्वर म्हणजे उदात्त, अन दात्त, 
स्वचरत व प्रिय हे होत. या िार स्वरातं कालातंराने भर पडून स्वरसंख्या सात झाली. यािा उल्लेख ‘नारदी 
चशक्षा’ या गं्रथात आहे. तो असा — 
 

प्रथमि चद्वतीयि तृतीयोऽथ ित थयकः । 
मन्द्रः क्र ष्टो ह्यचतस्वार एतान् क वयस्न्त सामगाः ॥ 

 
यावरून सामगानात सप्तस्वर वापरले जात, असे अन मान करणे प्राप्त आहे. या सप्तस्वरािंा क्रम 

अवरोही असे. त्यािंी उत्पचत्तस्थानेही चदली आहेत. 
 

“क्र ष्टस्य मूधयचन स्थानं ललाटे प्रथमस्त  भ्र वोमयध्ये चद्वतीयस्य तृतीयस्य हृचद स्थानं चवधीयते ।” 
 

मूधा, ललाट, भ्रमूध्य, कणय, कंठ, उर, हृदय अशी अवरोहात्मक (वरून खाली) स्वरोत्पचत्तस्थाने 
चदलेली आहेत. पूवीच्या श्लोकान सार ‘क्र ष्ट’ हा सहावा स्वर असून त्यािे स्थान मन्द्र व अचतस्वार या दोन 
स्वरामंध्ये आहे. द सऱ्या श्लोकान नार ‘क्र ष्ट’ स्वर पचहला म्हणजे सवोच्च म्हणून गचणला गेला आहे. हा बदल 
घराण्यामं ळे घडला असावा. 
 

वरील सप्तस्वरािें नामाचभधान नारदी चशक्षा याच्या द सऱ्या खंडात आहे. ते असे — 
 

षडजि ऋषभिैव गान्धारो मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो धैवतिैव चनषादः सप्तमः स्वरः ॥ 

 
प्रिचलत पद्धतीत हीि नाव ेआहेत. 
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स्वरािें तीन भेद : उदात्त, अन दात्त, स्वचरत. या तीन भेदातं सप्तस्वर बसतात — 
 

उदाते्त चनषादगान्धारावन दात्त ऋषभधैवतौ । 
स्वचरतप्रभवा ह्यतेे षडजपञ्चममध्यमाः ॥ 

 
नारदी चशके्षत असा उल्लखे आहेि, आचण वदेागंचशके्षत — 

 
उदात्तौ चनषादगान्धारौ नीिौ ऋषभधैवतौ । 
स्वचरतप्रभवा ह्यतेे षडजमध्यमपञ्चमाः ॥ 

 
दोन्ही श्लोकातंील अन दात्त व नीि यािंा अथय एकि. 

 
‘साम’ व लौणकक स्वर याचंी तुलना 
 

नारदी चशके्षत म्हटले आहे — 
 

यः सामगाना ंप्रथमः स वणेोमयध्यमः स्वरः । 
यो चद्वतीयः स गान्धारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मृतः ॥ 
ित थयः षडज इत्याह ः पञ्चमो धैवतो भवते् । 
षष्ठो चनषादो चवजे्ञयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥ 

 
यािा अथय असा की, वणेू (बासंरी) या वाद्यािी योजना सामगानप्रसंगी लागत असे. 

 
प्रथम स्वर = वणेूतील मध्यम – मध्यचछद्र 
चद्वतीय स्वर = वणेूतील गान्धार 
तृतीय स्वर = वणेूतील ऋषभ 
ित थय स्वर = वणेूतील षडज 
पंिम स्वर = वणेूतील धैवत 
षष्ठ स्वर = वणेूतील चनषाद 
सप्तम स्वर = वणेूतील पंिम 
 

पं. शार्ङ्य देवाचं्या स.ं रत्नाकरावर पं. कचल्लनाथािंी समग्र टीका आहे. ते म्हणतात, 
 

“सामाचन चह उत्कृष्ट (क्र ष्ट) प्रथमचद्वतीयतृतीयित थयमण्डाचद (मन्द्राचत) स्वाथा(स्वाया)ख्याः सप्त 
स्वराः । इह त  त एव यथायोगं षडजाचदव्यपदेशभाज इचत ।” अथय – सामामध्ये उत्कृष्टप्रथमादी जे सात स्वर 
आहेत, तेि या संगीतशास्त्रात षडजऋषभादी संज्ञा पावले आहेत. 
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आश्वलायन-श्रौतसूत्रातं – “त्रीचण वािः स्थानाचन मन्द्रमध्यमोत्तमसंज्ञकाचन । तेष  ि सप्तयमा 
भवस्न्त । यमो नाम अवस्था । तत्र सप्तमयमेन वषटकारः प्रयोक्तव्यः । तत एकावरोहेण याज्या ।” अथय – 
शब्दोच्चारािंी तीन स्थाने असून मन्र हृदयस्थान, मध्य कण्ठस्थान, उिम मस्तक-ताल स्थान (= तार). या 
प्रत्येक स्थानी सातसात यम (अवस्था) असतात. (अवस्था = स्वर). सप्त यमापंकैी शवेटच्या सातव्या 
यमाने ‘वौ३षट’ हा वषटकार म्हणावा, व त्यापेक्षा एका खालच्या स्वराने (यमाने), अवरोही क्रमाने, 
खालच्या आवाजाने याज्या म्हणावी. आश्वलायनसूत्रातं वणयन केलेले हे सप्त यम हेि सामगानातील ककवा 
लौचकक गायनातील स्वर आहेत काय, यािा चविार होणे अवश्य आहे. ‘प्राचतशाख्य’ गं्रथात ‘सप्तस्वरा 
यमास्ते’ असा उल्लेख आहे. वरील टीकेत– “ये सप्तस्वराः षडजऋषभगान्धारादयो गान्धवयवदेे समाम्नाताः, 
तथा सामस  क्र ष्टप्रथमचद्वतीयतृतीयित थयमन्द्राचतस्वाया इचत ते यमा नाम वचेदतव्याः ।” यावरून 
गान्धवयवदेात, अथात लौचकक गायनात, उपयोगात आणले जाणारे षडज-ऋषभादी सप्तस्वर व 
सामगानात उपयोगात येणारे क्र ष्ट-प्रथमादी सात स्वर हे ‘यम’ या नावाने ओळचखले जात असाव,े असा अथय 
चनघतो. सामगान ककवा लौचकक गान्धवयगान यातील सप्तस्वर एकि असाव,े यािा प रावा ऋलवदेाच्या 
ितरेय-ब्राह्मणातलया एका पंक्तीवर जे सायणभाष्ट्य आहे, त्यातील सायणाचं्या मतावरून चमळतो. 
 

“लोके गानरूपा या वागस्स्त सा सप्तधाऽवदत् । षडजषयभाचदस्वरोपेता प्रवृत्ता तावदेव 
वैचदकवागप्यवदत् सास्म्न क्र ष्टप्रथमचद्वतीयादीना ं सप्तस्वराणामधीयमानत्वात् ॥” अथय – लोकामंध्ये 
प्रिचलत असलेली गानरूप वाणी जशी प्रवृत्त झाली आहे, त्यािप्रमाणे वैचदक सामगानरूप वाणीही 
क्र ष्टप्रथमादी सात स्वराचं्या योगाने उच्चाचरली जाते, कारण सामगान कचरताना सामगायकाचं्या म खातून 
क्र ष्टप्रथमादी सात स्वरि गाइले जातात. 
 

अथवयवदेसंचहतेत “ऋक्सामयज रुस्च्छष्ट उदगीथः प्रस्त तं स्त तम् । कहकारउस्च्छष्टे स्वरः 
साम्नोमे्रचडति तन्मचय ।” अशी ऋिा आहे. तीवर सायणभाष्ट्यात “कृत्स्नसामाचश्रतः 
क्र ष्टप्रथमचद्वतीयतृतीयित थयमन्द्राऽचतमन्द्रात्मकः सप्तचवधः स्वरः” असे म्हटले आहे. शवेटच्या स्वराला 
(मन्द्रानंतरच्या) अचतमन्द्र म्हटले आहे. यावरून अचतस्वायय, अचतस्वाथय या स्वरानंाि अचतमन्द्र म्हणावयािे, 
असे चदसते. प्रिचलत पद्धतीत हाि अण मन्द्र माचनला जातो. वरील इत्थंभतू चवविेनावरून हेि उमजून येते 
की, सामगानातील स्वर अवरोही क्रमाने वापरले जात. 
 
सामगानपद्धती 
 

सामात कहकार, प्रस्ताव, उदगीथ, प्रचतहार व चनधन असे पाि भाग असून यापंकैी उदगीथ व चनधन 
यािें अन क्रमे उपद्रव व अन्तर्मनधन असे आणखी चनराळे चवभाग काही सामातं आहेत. सामात ‘द म्’ हा उच्चार 
कहकारसंज्ञक होय. ॐ हा कहकार-सदरात मोडतो. प ढील कालात ध्र पदगायनपद्धतीत कहकार = नोमतोम्, 
प्रस्ताव = स्थायी, उदगीथ = अन्तरा, प्रचतहार = संिारी, चनधन = आभोगी असे पाि प्रकार आले. या 
पाि प्रकारातं आणखी दोन म्हणजे ॐ व उपद्रव चमळून पंिपदी–सप्तपदी बनली. 
 

सामगान तीन व्यक्तींत होऊ शकते. यापंैकी प्रम ख ‘उदगाता’ व त्यािे दोन सहायक ‘प्रस्तोता’ व 
‘प्रचतहता’ असे होत. सामगानाच्या स रुवातीच्या ऋिेस ककवा िरणास प्रारंभ ककवा प्रस्ताव म्हणतात. हा 
प्रस्ताव प्रस्तोत्याने गावयािा. ऋिेतील उदगीथ हा प्रकार म ख्य होय. तो प्रम खाने, उद्गात्याने 
म्हणावयािा. तत्पूवी त्याने ॐिा उच्चार केलाि पाचहजे. 
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सामात अक्षरसंख्येस महत्त्व असते. ऋिा मयाचदत अक्षरसंख्येने रचिलया जातात. तीत 
ॐकाराचदकािंी भर म्हणजे वास्तचवक अक्षरसंख्येिी अमयादा होय. परंत  लाट्यायनसूत्रातं यािे प ढील 
स्पष्टीकरण आहे — 
 

“प्रथमाक्षरलोप ंत  धानिय्यः” टीका – प्रथमाक्षरस्य लोपोस्त , एवम् अचतरेको न भचवष्ट्यतीचत । – 
म्हणून सूत्रातंील भागापैकी आद्याक्षरािा लोप करून त्यािवजी ॐकार उच्चारावा, असे धानंजय्यऋषींिे मत 
आहे. शाचंडलयऋषी म्हणतात, ॐकारािा उच्चार हा सामातील रस होय; याम ळे उदगीथप्रारंभी यािा उच्चार 
केलयाने अक्षरसंख्येिा अचतरेक होत नाही. सामािा िौथा चवभाग प्रचतहार. हा प्रचतहत्याने म्हणावयािा. 
चनधन हा पािवा चवभाग चतघानंी चमळून गावयािा. उपद्रव चवभाग उदगात्याने, व अन्तर्मनधन चतघानंी चमळून 
म्हणावयािे. चनधन या शब्दािा अथय असा – कोणताही नाद उत्पन्न होऊन स्पष्ट होतो; नंतर तो हळूहळू 
अन्तराळात चवलीन होऊन नाहीसा होतो म्हणजे असा नाद चनधन पावतो, समाप्त होतो. 
 

लाट्यायनसूत्रातं सामगायकाच्या बैठकीिे असे वणयन चदले आहे – “सव्याऽधरान पस्थान् कृत्वा 
द्यावापृचथव्योः सस्न्धमीक्षमाणः समाचन म खाचन धारयन्तः एव ंसवयस्तोते्रष्ट्वासीरन् ।” अथय – सामगायक उद
गात्यानंी आसनमाडंी घालून बसाव.े डावी माडंी खाली व उजवी माडंी वर ठेवावी. पृर्थवी व आकाश याचं्या 
संधीवर म्हणजे चक्षचतजावर दृष्टी ठेवावी. चतघाही सामगायकानंी आपापली मस्तके समप्रमाण उंिीवर 
ठेवावी. 
 
स्वर व स्र्थानणनदशवक हाताचंी बोटे 
 

दारवी वीणा व गात्रवीणा यासंंबधंी मागे उल्लेख आला आहेि. सामगानप्रसंगी उजव्या हाताच्या 
स्वरािंा अवरोही क्रम व स्वर अन क्रमे कोणकोणत्या बोटावंर मानावयािे व अंगठा त्या-त्या बोटावर चिरवनू 
स्वरस्थाने कशी दशयवावयािी, याबद्दल नारदी चशके्षत श्लोकही आहेत. 
 

उदगाते गात असता कण्ठगत स्वरानंी साथ केली जाई. ते साथीदार उपगाते होत. सामवदेाच्या 
लाट्यायनसूत्रातं “अपरेणोदगातृन् त्र्यवराध्या उपगातारस्त एतेनाऽक्षरेण उपगायेय ः । हो इचत मन्द्रस्वरेण 
सन्ततम् ।” 
 

अथय – तीन उदगात्यापंाठीमागे कमीत कमी तीन उपगात्यानंी बसाव,े व मन्द्रस्वरात ‘हो’ या 
अक्षरािा अखंचडत उच्चार करीत सामगायकािंी साथ करावी. 
 

“तस्मात् मन्द्रात् त्र्यन्तरेण उत्कृष्टने उदगातारः स्त य ः । स्वरे स्वरे सप्त यवान्तराचण । 
इत्यन्तरपचरमाणम् । तस्मात् । त्र्यन्तरेण स्त य ः ।” 
 

अथय – एकेका स्वरामध्ये सात ‘यव’ (येथे ‘यव’ यािा अथय सूक्ष्म नाद ककवा स्वर) अन्तर असते. 
उपगाते ज्या मन्द्रस्वराने साथ देतात, त्यापासून तीन ‘यव’ उच्चारानंी उदगात्यानंी सामगान कराव.े 
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ऋतू व काल याचंा संबंध 
 

अन ष्ठानभेदाने सोमयागातील म ख्य चदवसािे तीन चवभाग होतात. ते प्रातःसवन, माध्यंचदनसवन, व 
तृतीयसवन; सकाळी, द पारी व सायंकाळी केलया जाणाऱ्या कमान ष्ठानािे ते वािक आहेत. 
 

कहकार, प्रस्ताव, उदगीथ, प्रचतहार, चनधन या पाि भागाशंी, म्हणजे सामगानािा सृष्टीशी व 
पंिमहाभतूाशंी संबधं आहे, अशा कलपनेने त्याचं्या एकतेिे रूपक चदलेले आहे. अशी रूपके अनेक प्रकारिी 
आहेत. ती पंिके अशी – (१) पृर्थवी, अलनी, अन्तचरक्ष, आचदत्य, चदव. (२) याच्या उलट क्रमाने. (३) वायू, 
मेघ, चवद्य त्, गजयना, बाष्ट्प. (४) मेघ, वषाव, पूवयवाचहनी नद्या, पचिमवाचहनी नद्या व सम द्र. (५) वसन्त, 
ग्रीष्ट्म, वषा, शरद व हेमन्त. िौर्थया पंिकात शळे्या, मेंढ्या, गायी, घोडे व मन ष्ट्य. पािव्यात प्राण, वाणी, 
नेत्र, कान व मन ही येतात. 
 
सप्तपदीचा णदनमानाशी संबंध 
 

उषःकाल, उदयकाल, संगवकाल, मध्यान्ह, अपराण्ह, सधं्यापूवयकाल, संध्याकाल. 
 

उषःकाल = कहकार; उदयकाल = प्रस्ताव; हे प्रकरण उदबोधक होय. कहदी गायनात रागािें 
वगीकरण ऋतंूशी व चदवसाच्या प्रहरकालाशी संबद्ध आहे. मेघरागाने पाऊस पडतो, यािे बीज 
सामगानाति आहे. गायनािा संबंध रसाशी, ऋतूशी, चदनमानाशी आहे, हे वैचदककालीि ऋषींच्या 
अन भवचसद्धतेने नमूद झालेले आहे. यावरून रागािा रसाशी व कालाशी संबंध नसतो, हे म्हणणे बरोबर 
नाही. 
 
सामगानातील ‘स्तोम’ 
 

‘स्तोम’ यािा अथय देवताचं्या स्त तीला कारणीभतू होणारा मंत्रसमूह. गायनास आधारभतू होणाऱ्या 
ऋिािें चवचशष्ट पद्धतीने अनेकवार गायन केलयाने चनष्ट्पन्न होणारा जो चवचशष्ट संख्यात्मक ऋक्समूह, त्याला 
‘स्तोम’ म्हणावयािे. चत्रवृत्, पंिदश, सप्तदश, एककवश अशा नावािें जे ‘स्तोम’ सामगायनात आहेत, 
त्यािंी कलपना प ढील उदाहरणानंी येईल – 
 

(१) अलन आयाचह वीतये । 
(२) तं त्वा सचमद चभरचर्ङ्राः । 
(३) सनः पृथ ःश्रवाय्यम् । 

 
वरील तीन ऋिादं्वारे सामगान करावयािे आहे. कोणतेही साम तीन पयायानंी गावयािे असते. 

वरील तीन ऋिािें एकेकदा गायन केले की, तीन ऋिािंा एक पयाय पूणय होतो. अशा प्रकारे तीनतीन 
ऋिािंा द सरा व चतसरा पयाय पूणय झाला, म्हणजे तीन पयायातं पूणय होणाऱ्या नऊ ऋिाचं्या समूहास 
‘चत्रवृत्’ ही संज्ञा द्यावयािी. 
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पंचदश ‘स्तोम’ 
 

यात वरील तीन ऋिापंकैी पचहलया ऋिेिा उच्चार तीनदा करावयािा. प ढील दोन ऋिािें गान 
एकेकदा करावयािे. द सऱ्या पयायात पचहली ऋिा एक वळे, द सरी तीन वळेा व चतसरी एक वळे. चतसऱ्या 
पयायात पचहली व द सरी ऋिा एकेक वळेा व चतसरी तीन वळेा. अशा प्रकारे प्रत्येक पयायात पािपाि 
चमळून तीन पयायातं पंधरा ऋिािंा समूह होतो; ते पंिदश होय. ज्या-ज्या स्वरानंी ‘साम’ गावयािे ते-ते 
स्वर गळ्याला स लभ चरतीने चिकटावते, अभ्याचसले जावते, व स्वरािंी चनपज चनदोष व्हावी, हा हेतू या 
पद्धतीत आहे. 
 
‘स्तोभ’ 
 

सामगानातील आणखी एक भाग ‘स्तोभ’ होय. सामगानात अचधकत्व आणण्यािा प्रसंग आला, तर 
ऋिेतील अक्षराहून चभन्न असा ‘वणय’, म्हणजे ऋिेमध्ये अक्षर चमश्र करून गावयािे, याला ‘स्तोभ’ म्हणतात. 
 

ऋिो यदचधकं ककचिद चद्वरुक्तं वाचप दृश्यते । 
वणयस्तोभः पदस्तोभो वाक्यस्तोभो चह कर्थयते ॥ 

 
(१) वणयस्तोभ — इकारादी, (२) पदस्तोभ — हाऊ-हाऊ इ., (३) वाक्यस्तोभ—नवचवध. ई, आ 

इत्यादी वणाक्षरािंी मूळ ऋिेत भर घालणे हा वणयस्तोभ. हा३इ, हा३ऊ इत्यादी बाहेरिी पदे मूळ ऋिेत 
भरती केली जातात, त्यानंा पदस्तोभ म्हणतात. 
 
वाक्यस्तोभाचे प्रकार 
 

नऊ प्रकार : (१) अशस्स्त, (२) स्त चत, (३) संख्यान, (४) प्रलय, (५) पचरवदेन, (६) प्रैष, (७) 
अन्वषेण, (८) सृचष्ट, (९) आख्यान. 
 

सामगानाच्या वळेी मूळच्या ऋग्रूप मंत्राच्या स्वरूपात 
 

(१) चवकार, (२) चवश्लेष, (३) चवकषयण, (४) चवराम, (५) अभ्यास, (६) लोप, (७) आगम, (८) 
स्तोभ अशा आठ कारणानंी िेरबदल होऊ शकतो. या आठ कारणाचं्या योगाने पचरवर्मतत होणारा, म्हणजे 
मूळ स्वरूप बदलला जाणारा जो मंत्रसम दाय, त्यािे नाव गान. 
 
गायनाचे चार प्रकार 
 

(१) वये, (२) ऊह, (३) ऊह्य, (४) आरण्यक. 
 

यापूवी जे आठ प्रकार चदले आहेत, त्यासंंबंधी – 
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(१) णवकार ऋिेमध्ये चवद्यमान असलेलया अक्षराचं्या जागी चनराळ्या अक्षरािंा उच्चार 
करणे, याला चवकार म्हणतात. 

(२) णवश्लेष संधीिा चवच्छेद म्हणजे भंग करणे, तो चवश्लेष. 
(३) णवकषवि ऱ्हस्व अक्षराच्या जागी दीघय अक्षरािा उच्चार करणे ते चवकषयण. 
(४) णवराम गीताच्या मध्यंतरी ठराचवक जागी थाबंणे तो चवराम. 
(५) अभ्यास एका शब्दािा ककवा िरणािा चत्रवार केला जाणारा उच्चार, तो अभ्यास. 
(६) लोप ऋिेत असलेलया एखाद्या अक्षरािा म ळीि उच्चार न करणे तो लोप. 
(७) आगम ऋिेत असलेलया अक्षरापेंक्षा अचधक अक्षरािंा उच्चार करणे हा आगम. 
(८) स्तोभ यािा अथय मागे चदला आहे. 

 
सामगानात आिू नयेत असे दोष 
 

(१) सामगान अग्रस्त असाव.े कोणतेही अक्षर वगळू नये. 
 
(२) सामगान अव्यस्त असाव.े गानात कोणताही चवस्कचळत प्रकार नसावा. 
 
(३) सामगान अचवलंचबत असाव.े शब्दोच्चार जलद ककवा सावकाश न कचरता मध्यलयीत असाव.े 
 
(४) सामगान अनम्बकृूत असाव,े म्हणजे गायनप्रसंगी गायकाने शब्दोच्चार कचरताना थ ंकीिे त षार 

उडव ूनयेत. 
 
(५) उरोभागी प्रचतचष्ठत स्वराने म्हणजे दमदार स्वराने गाव.े 
 
(६) गाताना उच्चाचरलया जाणाऱ्या शब्दावंर दातािंा आघात न होईल अशा तऱ्हेने गाव.े 

 
वरील चनयम व मते धानंजय्यऋषींिी आहेत. ऋिािें छंद चनरचनराळे, त्याप्रमाणे सामगानाच्या 

िालीही चनरचनराळ्या आहेत. काही सामािंी नाव े त्याचं्या आधारभतू ऋक्छंदासं अन सरून असतात, तर 
काहींिी नाव े त्यािें रिनाकार जे ऋषी, त्याचं्या नावािंी द्योतक आहेत. गायत्री, बृहती, वैराज, शाक्वर, 
पौष्ट्कल, रौरव, औशन, कालेय, वामदेव्य या नावािें छंद – ऋिािंी नाव ेहोती. ती त्या-त्या ऋषींिी नाव े
होत व ते-ते ऋषी त्यािें रिनाकार होत. 
 
सामगानकाली राग होते काय? 
 

‘राग’ हा शब्द या काली नव्हता. सामगीते चनरचनराळ्या अंकानंी आकड्यानंी, म्हणजे त्या-त्या 
स्वरारंभकाने स रू होत. औड व-षाडव स्वरानंी ती य क्त असत. चनरचनराळे स्वरारंभ म्हणजे प्रािीन 
मूच्छयना-प्रकार होत. 

 



 अनुक्रमणिका 

सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छयनास्त्वकेकवशचतः । 
 

गान्धवयगानात सात स्वर, तीन ग्राम, एकवीस मूच्छयना आहेत, असा नारदी चशक्षा या गं्रथात उल्लेख 
आहे. सप्तस्वरािंी श्रेष्ठता आचण महत्त्वही चकती उच्च आहे हे सामवदेाच्या सामचवधान-नामक 
ब्राह्मणगं्रथातील काही पंक्तींवरून कळून येते. 
 

तद्योऽसौ क्र ष्टतमसाम्नः स्वरः (= पञ्चमः) तं देवा उपजीवस्न्त । (१) योऽवरेषा ंप्रथमः (= मध्यमः) 
तं मन ष्ट्याः । (२) यो चद्वतीयः (= गान्धारः) तं गन्धवाप्सरसः । (३) यस्तृतीयः (= ऋषभः) तं पशवः 
(वृषभादयः) । (४) यित थयः (= षडजः) तं चपतरो ये िाण्डेष  शरेते । (५) यः पञ्चमः (= चनषादः) 
तमस ररक्षाचंस । (६) योऽन्त्यः (= धैवतः) तमोषधयो वनस्पतयो यच्चान्यच्च जगत् । 
 

अथय – क्र ष्टतम (अचतक्र ष्ट ककवा क्र ष्ट) अशी संज्ञा असलेला असा जो सवोच्च पंिम (प) स्वर आहे, 
त्यावर देव संत ष्ट असतात. इतर स्वरापंैकी पचहला (वणे वाद्यातंील मध्यस्च्छद्र) जो मध्यम, त्याच्या श्रवणाने 
मानव तृप्त असतात. याि क्रमाने द सऱ्या स्वरावर (गान्धार) गन्धवय-अप्सरा संत ष्ट असून, चतसऱ्या 
(ऋषभा) वर वृषभ इत्यादी पश ूसंत ष्ट असतात. िौर्थया (षडज) स्वरावर चपतर व अंडज प्राणी, पािव्या 
(चनषाद) स्वरावर अस रराक्षस व शवेटच्या (धैवता) वर ओषचध-वनस्पती इ. सवय जग संत ष्ट असते. 
 
सप्तस्वराचें श्रेष्ठत्व : उपजीवनसंबंध व तत्त्वज्ञान 
 

ओ३म् हा ध्वनी ककवा नाद ‘प्रणव’ या संजे्ञने उल्लेचखला जातो, व तो परब्रह्मािा वािक आहे. या 
प्रणवसंज्ञक ओम्कारालाि नादब्रह्म म्हटले जाते. नाद व शब्द हे दोन शब्द समानाथयक होत. परब्रह्मवािक 
व एकमेव अशा ओ३म् या स्वरापासूनि भेदरूपाने सप्तस्वरािंी उत्पत्ती झाली. ‘ओचमचत ब्रह्म । ओचमतीद 
सवयम् ।’ अशी दोन वाक्ये तैचत्तरीय-आरण्यकातील शीक्षोपचनषद-नामक सातव्या प्रपाठकाच्या सातव्या 
अन वाकाच्या प्रारंभीि आली असून चनग यणचनराकार व अव्यक्त असे जे ब्रह्म, तेि ओम् हे प्रणवाक्षर 
असलयािे पचहलया वाक्याने दर्मशत करून अव्यक्त व चनराकार असे ते ओम्काररूप ब्रह्मि अचखल जगाच्या 
रूपाने व्यक्त व साकार झाले आहे, असे द सऱ्या वाक्याने दशयचवले आहे. उपय यक्त उपचनषदातील सहाव्या 
अन वाकामध्ये ‘आकाश ंशरीरम् ब्रह्म ।’ हे वाक्य आलेले आहे. शरीररचहत ब्रह्मानेि आकाशरूपी शरीर धारण 
केले, असे यािे तात्पयय आहे. शब्द अथात ध्वनी ककवा स्वर हा आकाशािा ग ण आहे. स्वरोत्पत्ती 
आकाशाच्या चठकाणी होते. शब्दग णात्मक आकाशापासून स्पशयग णात्मक वाय,ू वायूपासून रूपग णात्मक 
अलनी, अलनीपासून रसग णात्मक उदक, उदकापासून गन्धग णात्मक पृर्थवी व पृर्थवीपासून औषधी, वनस्पती, 
मन ष्ट्यादी भतूमात्र, — अशा प्रकारे अवरोहात्मक सृचष्टक्रम ब्रह्मवल्ली या उपचनषदात वर्मणला आहे. 
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सामगानकालीन वादे्य 
 
वाद्यािें िार प्रकार — 
 
(१) तत तारा ककवा तात लाचवलेली तंत वादे्य. 
(२) अवनद्ध (ककवा नद्ध) ज्या वाद्यािी म खे िमाने मढचवलेली व िामडे दोरीने ककवा िामड्याच्या 

वादीने ताणलेले आहे अशी. 
(३) सुणषर हवनेे ि ं कून वाजचवली जाणारी. 
(४) घन लाकूड ककवा धातू यािंी बनचवलेली. 
 

या िार प्रकारातं स्वरवादे्य व तालवादे्य असे दोन भेद. गायन, वीणावादन व नृत्य यानंा तालािी 
जोड आवश्यक. वीणेिे प्रकार दोन : दैवी व मान षी. मानवी शरीर ही दैवी वीणा, देवाने उत्पन्न केलेली. 
मान षी वीणा ही मानवाने कलपकतेने बनचवलेली. 
 

वदेवाङ्मयाच्या चनर्ममतीिा काल तो वदेकाल, व सूत्रवाङ्मय ज्यात चनमाण झाले, तो सौत्रकाल 
होय. वैचदक वाङ्मयात आघाटी (काण्डवीणा), घाटचलका, (घाचटला), चपच्छोला (चपच्छोरा), ककय री 
(ककय चरका), स्तम्बलवीणा, ताल कवीणा, अलाब वीणा, कचपशीष्ट्णी, वक्रा वीणा व शीलवीणा चनर्मदष्ट आहेत. 
यापंकैी काही वीणा तंत मय (तत) असून घोड्याच्या केशानंी य क्त व धन ष्ट्याकृती अशा गजाने वाजचवलया 
जाणाऱ्या व काही म खाने ि ं कून वाजणाऱ्या अथात स चषर होत. 
 

वाि – ‘वाणः शततन्त भयवचत ।’ म्हणजे वाणवाद्य शभंर तारािें असे. 
 

सप्ततंत्री – चवपञ्ची वीणा सात तारािंी. 
 

उत्तरकालीन वाङ्मयात शकंराचं्या वीणेिे नाव नालम्बी व सरस्वतीच्या वीणेिे नाव कच््पी. 
गन्धवयगणािंी वीणा प्रभावती आचण चवश्वावस -गन्धवािी वीणा बृहती. 
 

दंुदुभी — गगनभेदी ध्वनी चनमाण करणारे िमयवाद्य. 
 

तूिव — कळकाच्या नळीला सप्तस्वरोदघाटक लहान चछदे्र पाडून बनचवलेले स चषर-वाद्य. 
 

शंख — म खाने ि ं कून वाजचवले जाणारे. 
 

तलव — काहल — मृदंग, — िमयवाद्य; तालवाद्य. 
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ऋचाशबदाचंी स्वरणलपी व गात्रवीिा 
 

सामऋिातंील अक्षरावंर १–२–३–४–५–६ असे अंक असतात. ते क्रमाने अंगठ्यापासून म-ग-
रे-सा-नी-ध अशा अवरोही क्रमाने मानावयािे. अक्षरावंरील अंक ते-ते अक्षर कोणत्या स्वरापासून 
म्हणावयािे, ते दाखचवतो. म्हणजे तो-तो अंक त्या-त्या स्वरािा चनदशयक होय. ऋिाक्षरापं ढिे अंक मागील 
अक्षराच्या डोक्यावरील स्वर घेऊन तोि आकार-इकार अक्षरावरील स्वरात आलापाने घ्यावयािा, असे 
दशयचवतात. ऋिेच्या डोक्यावर २ र असे चलचहले जाते, तेथे त्या अक्षरािा स्वर, अथात दीघय, २ मात्रा 
लाबंवावा. उभ्या द रेघेमधील सामभाग एका दमात म्हणावयािा. अक्षराप ढील अवग्रह अक्षरािे दीघयत्व 
दशयचवतो. सामात सवांत उंि स्वर अंगठ्यावरिा होय. या योजनेत नंतर िरक झालेला आढळून येतो. 
कारण क्र ष्ट व अचतक्र ष्ट हे दोन स्वर अंगठ्यावरि स्थापन केले जातात. अंगठ्यािा माथा तो अचतक्र ष्ट व 
अंगठ्यािे पेरे तो क्र ष्ट, असा बदल नंतर झाला आहे. या स्वरापेक्षा उंि स्वर सामगानात येत नाही. 
अंगठ्याच्या मार्थयावरील स्वर अचतक्र ष्ट = प व अंगठ्याच्या पेऱ्यावरील स्वर क्र ष्ट = म मानावयािा, असा 
िरक कालातंराने झालेला असावा. 
 
सामगान व स्वरयोजना 
 

प्रािीन व प्रिचलत गायनात, शास्त्रात सप्त श द्ध स्वरािंा उपयोग जसा केला जातो, तद्वत प्रािीन 
सामगानातही तो होत असे. गायकी पद्धतीत सप्तस्वर सा रे ग म प ध नी या आरोही क्रमाने घेतले जातात. 
सामगानात हेि स्वर वगेळ्या तऱ्हेने, थोड्या िरकाने अवरोही योचजले जातात. ते असे : क्र ष्ट, प्रथम, 
चद्वतीय, तृतीय, ित थय, मन्द्र व अचतस्वायय. सामगानात हे स्वर अक्षराच्या मार्थयावर १–२–३–४–५–६–७ 
या अंकानंी दशयचवले जातात. वैचदक संगीतात ते उतरत्या क्रमाने वापरले जातात. या अवरोही कृतीला 
‘चनधनकृती’ म्हणतात. सामात १ ते ५, ककवा ६, प्रसंगी ७ असे स्वर घेतले जातात. क्र. १-िा स्वर हा 
बाकीच्या स्वराहूंन उच्च. ज्या सामात ७ हा अंक येतो, तो स्वर क्र. १-हून उच्च मानावा लागतो. हे असे का? 
– यािे उत्तर ‘प्रािीन परंपरा पाळणे’ हे होय. 
 
पं. गं. णभ. आचरेकर यानंी माणंडलेली पद्धती 
 

कहदी स्वर म ग रे सा नी ध प 
सामस्वराकं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

 
या पद्धतीत सामस्वरािा अकंातील क्रम जरी िढता आहे, तरी स्वर अवरोही आहेत. ते याि क्रमाने 

वापरावयािे असतात. प्रािीन ग्रीक पद्धतीही अशीि होती. ती F E D C B A G. 
 

प्रािीन साम, प्रािीन ग्रीक व प्रिचलत पद्धती एकत्र माडूंन पाहता– 
 

प्रािीन साम — १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
प्रािीन ग्रीक — F E D C B A G 
प्रिचलत कहदी — म ग रे सा नी ध प 
असे अवरोही क्रम येतात. यािे आरोही रूपातंर 
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सा रे ग म प ध नी कहदी 
C D E F G A B पािात्त्य 

 
प्रािीन भारतीय व ग्रीक संप्रदायािंी स्वरश्रेणीपद्धत कालातंराने लोप पावली, तरी प्रािीन भारतीय 

पद्धत अद्यापही सामगानप्रसंगी आिचरली जाते. प्रािीन महषीिी पद्धत ग्राह्य मानून प्रिचलत पद्धतीत 
आरोह अवरोही कचरता – 

 
सा नी ध प म ग रे 
C B A G F E D 

 
असा आहे. 

 
आपलयाकडे स्वरािें सप्तक माचनले जाते. पािात्त्य पद्धतीत आरंभक स्वराच्या द पटीिा स्वर 

सप्तकाच्या शवेटी घेऊन अष्टक (ऑक्टेव्ह) म्हणण्यािी रीत आहे. यातील हेतू अष्टकातील पूवांगत व 
उत्तरागंात प्रत्येकी िारिार स्वर चमळतात हा. ते 

 नी ध प / म ग रे सा 
या प्रत्येक चवभागास पािात्त्य टेराकॉडय म्हणतात. प्रािीन भारतीय श्र चतस्वरशास्त्रान सार यािें 
स्वरोच्चारणाच्या दृष्टीने मूलय एकि. येथे स.ं रत्नाकरातील श्लोक देणे योलय होईल — 
 

ित ित ित िैव षडजमध्यमपञ्चमाः । 
दे्व दे्व चनषादगान्धारौ चत्रस्त्री ऋषभधैवतौ ॥ 

 
खाली चदलेलया दोन कोष्ठकातंील स्वरव्यवस्था चजज्ञासूनंी पहावी. 
 

कोष्ठक क्र. १ 
 
सामस्वर १ २ ३ ४ ५ ६ ७  (१) 
प्रािीन भारतीय म ग रे सा नी ध प  (२) 
प्रािीन पािात्त्य F E D C B A G (F ☓) (३) 
प्रिचलत कहदी  नी ध प म ग रे (सा ☓) (४) 
प्रिचलत पािात्त्य C B A G F E D (C ☓) (५) 
 

चनरचनराळ्या संगीतपद्धतींतील स्वर क्रमाने द सऱ्या पद्धतींतील स्वराशंी एकरूप व्हाव,े यासाठी 
वरील क्र. १-च्या कोष्ठकात सप्तकाच्या शवेटी कंसात ☓ अशी खूण केली आहे. तीम ळे F, सा व C या 
स्वरािंी सप्तकात भर पडली आहे, असे मानावयािे. हे स्वर डावीकडून उजवीकडे मोजले, तर ते क्रमवार 
एकाहून एक आरोही आहेत. अशा चरतीने हे कोष्ठक लक्षात घ्यावयािे आहे. या पद्धतीने स्वर कायम करून 
द सऱ्या चरतीने कोष्ठक क्र. २ माडूंन पाहता पचहलया कोष्ठकात स्वर आडव ेमाचंडले आहेत. ते कोष्ठक क्र. २-
मध्ये उभे माडंता 
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कोष्ठक क्र. २ 
 
सामस्वर प्रािीन भारतीय 

स्वर 
प्रािीन पािात्त्य 

स्वर 
प्रिचलत भारतीय 

स्वर 
प्रिचलत पािात्त्य 

स्वर 
१ म F  c´ 
२ ग E नी B 
३ रे D ध A 
४ सा C प G 
५ नी B म F 
६ ध A ग E 
७ प G रे D 
  (F ☓) (स ☓) (C ☓) 

 
सामगानपद्धतीतील स्वर अवरोही क्रमाने म्हटले जाण्यािी सवय सामगायकािंी जी परंपरा आहे, ती 
यथाथयतेने लक्षात येण्यास वरील दोन कोष्ठके प री आहेत. 
 

सामगान कचरताना उजव्या हातािी बोटे िाळवनू गीतातील स्वर दशयचवण्यािी आणखी एक पद्धत 
आहे. ‘राणायनीय’ व ‘कौथ म’ या दोन्ही शाखापद्धतींत ही परंपरा अद्याचप िालू आहे. उजव्या हाताच्या पाि 
बोटाचं्या मदतीने कोणता स्वर कंठातून काढावयािा, हे हीवरून दर्मशत होते. ते असे — 
 
(१) पचहले बोट = अंगठा हा प्रथमस्वर-उच्चारदशयक = क्र ष्ट = म 
(२) द सरे बोट = अंगठ्याजवळिे बोट, तजयनी. चद्वतीय स्वर = पचहलया स्वराहून नीि = ग. 
(३) चतसरे बोट = मधले. याने चतसरा स्वर = द सऱ्या स्वराहून नीि = तृतीय = रे. 
(४) िौथे बोट = अनाचमका. िौथा स्वर, चतसऱ्यापेक्षा नीि = ित थय = सा. 
(५) पािव ेबोट = कचनचष्ठका. पािवा स्वर = िौर्थयापेक्षा नीि = मन्द्र नी. असे पाि स्वर = 

अंग ष्ठ, तजयनी, मध्यमा, अनाचमका, कचनचष्ठका (करागं ली). 
(६) सहावा स्वर = अचतस्वायय = ध = कचनचष्ठकेखालील तळव्यािा उंिवटा. 
(७) सातवा स्वर = अचतक्र ष्ट = प = अंग ष्ठाच्या अग्रावर. 
 

या स्वरदशयनचक्रयेत अंग ष्ठािी हालिाल सतत होत असते. अंगठा हाि स्वरदशयक होय. 
हालिालीम ळे अंगठ्यािा स्पशय इतर बोटानंा होतो. कंठातून स्वरोच्चार होताना कोणता स्वर उच्चारावयािा, 
हे अंगठ्याने समजून येते. ही प्रथा प्रािीन कालापासून आजपयंत िालू आहे. नारदी चशके्षतील प ढील 
श्लोकावंरून या चक्रयेिी महती कळून ि कते — 
 

दारवी गात्रवीणा ि दे्व वीणे गानजाचतष  । 
सामगी गात्रवीणा त  तस्याः संशृण  लक्षणम् ॥१॥ 
गात्रवीणा त  सा प्रोक्ता यस्या ंगायस्न्त सामगाः । 
स्वरव्यिनसंय क्ता अङ ग लयाङ ग ष्ठरचिता ॥२॥ 
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हस्तौ स संय तौ धायौं जान भ्याम पचर स्स्थतौ । 
ग रोरन कृकत क याद्यथा ज्ञानमचतभयवते् ॥३॥ 
प्रणव ंप्राक् (वाक्) प्रय िीत व्याहृतीस्तदनन्तरम् । 
साचवत्रीं िान विनं ततो वृत्तान्तमारभेत् ॥४॥ 
प्रसायय िाङ ग लीः सवा रोपयेत् स्वरमण्डलम् । 
न िाङ ग चलचभरङ ग ष्ठमङ ग ष्ठनेाङ ग लीः स्पृशते् ॥५॥ 
चवरला नाङ ग लीः क यान्मलेू िैना ंन संस्पृशते् । 
अङ ग ष्ठागे्रण ता चनत्य ंमध्यमे पवयचण स्पृशते् ॥६॥ 
नाचसका यास  पूवेण हस्तं गोकणयवद्धरेत् । 
चनवशे्य दृकष्ट हस्तागे्र शास्त्राथयमन चिन्तयेत् ॥७॥ 
समम च्चारयेद्वाक्य ंहस्तेन ि म खेन ि । 
यथैवोच्चारयेद्वणांस्तथैवैनान् समापयेत् ॥८॥ 
अङ ग ष्ठस्योत्तमे क्र ष्टोऽङ ग ष्ठ ेत  प्रथमः स्वरः । 
प्रदेचशन्या ंत  गान्धार ऋषभस्तदनन्तरम् ॥९॥ 
अनाचमकाया ंषडजस्त  कचनष्ठाया ं(चनषादः वै?) । 

 
वरील श्लोकातंील सूिना सामगायकास मागयदशयक ठरतात. सामगीतातील स्वर हाताच्या बोटानंी 

दशयचवण्यािी परंपरा सामगायकाचं्या दृष्टीने अत्यंत उपय क्त आहे. परंत  ज्या हेतूने या परंपरेिा उगम 
झाला, त्या हेतूिे महत्त्व आध चनक सामगायकानंा पटत नाही. यािे कारण मूळ हेतूिे चवस्मरण होय. ऋलवदे 
व यज वेद याचं्या संचहता वािण्यास अवघड नाहीत. पण सामसचंहता व सामगान हे सोपे नाही. 
 
उमज पडावा म्हिून एक उदाहरि 
 

प्रािीन आचण प्रिचलत अशा दोन्ही स्वरचलपींच्या पद्धतीत चलचहलेले साम कसे चदसेल, ते येथे चदले 
आहे. 
 

सामगानातील पचहलया अक्षराच्या मार्थयावर १ ते ५ यापंैकी कोणताही अंक येतो, व त्या अंकाने 
दशयचवला जाणारा स्वर हा प्रम ख वा आरंभक स्वर (िण्डामेण्टल नोट) होतो. ६ ककवा ७ हे अंक कधीही 
स रुवातीला येत नसतात. आरंभक स्वर कोणत्याही अंकािा असला, तरी गायकाने तो षडज मानावयािा 
आहे. सामऋिेतील अक्षरावरिे अंक त्या-त्या अक्षरािे स्वरदशयक होत. ऋिाक्षरापं ढिे अंक मागील 
अक्षराचं्या डोक्यावरिा स्वर घेऊन, तोि आकारइकार अक्षराप ढील स्वरात आलापाने घ्यावयािा, असे 
दशयचवतात. ऋिेच्या डोक्यावर २ र असे असलयास तेथे त्या अक्षरािा स्वर दीघय म्हणजे दोन मात्रा 
लाबंवावा. उभ्या द रेघेतील सामभाग एका दमात म्हणावयािा असतो. (याला ‘पूवय’ हे नाव आहे.) काही 
चठकाणी ऽ असे अवग्रह आहेत, ते त्या ऋिाक्षरािें दीघयत्व दशयचवतात. हाइ, हाउ, वा, ही अक्षरे 
ऋिेबाहेरिी, अथात ‘स्तोभ’संज्ञक होत. 
 

सामगायकाने गीतािा प्रारंभ प्रणवाने, ॐ-कारानेि केला पाचहजे. (या प्रणवास ॐ म्हणजे ‘उद

गीथ’ म्हणतात.) ॐ यािे उच्चारण  ऽ ३  असे करावयािे असते. यातील स्वराकं २–३–१ असे 
येतात. आरंभक स्वराकं १–२–३–४ ककवा ५ यातंील कोणत्याही अंकाने येवो, ‘प्रत्येकं षडजभावने ।’ या 
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चनयमाने आरंभक स्वर षड्ज मानावयािा आहे. म्हणून  ऽ ३  = २–३–१ = सा–नी–रे या स्वरानंी 
ओंकारािा गानप्रथेतील उच्चार करावयािा आहे. 
 
प्राचीन व प्रचणलत स्वरणलपीतील सामऋचा 
 

मूधानं णदवो अरकत पृणर्थव्या वैश्वानरमृत आजातमन्द्ननम् ॥ 
कणव  सम्राजमणतकर्थ जनानामासन्नः पातं्र जनयन्त देवाः ॥१॥ 

 
जेष्ठ (आज्यदोह) साम 
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या सामािी २७ पवे, म्हणजे लहानलहान चवभाग आहेत. या सामािा आरंभ २ या अंकाने आहे. यात 
रे–सा–नी–ध–प हे पाि स्वर म्हणजे क्र ष्ट = प्रथम, २ चद्वतीय, ३ तृतीय, ४ ित थय, ५ मन्द्र होत. यातं रे हा 
स्वर सवांत उच्च आहे. सा-पासून रे एवढाि आरोह आहे. 
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भाग ५ 
सगंीताचे ध्वणन-शास्त्र, श्रुती, स्वर 

आणि प्रचणलत हामोणनअम् 
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ध्वनी 
 

चवज्ञानय गात ध्वनीच्या उत्पत्तीिी कारणे व काययकारणभाव यासंंबधंी चनरचनराळ्या 
उपकरणसाचहत्याच्या साहाय्याने प्रयोगपूवयक चसद्धातं माडंले गेले आहेत. अशी उपकरणे प्रािीन 
ऋषीम नींना उपलब्ध नव्हती, हे खरे आहे. पण म ळात ध्वनीिी उत्पत्ती, तो उत्पन्न करणारे माध्यम-साधन व 
श्रवण करणारा ग्राहक यािंी आवश्यकता असते, हेही खरे आहे. 
 

माध्यमातून ध्वनीिी उत्पत्ती होणे व तो िकू येणे यासंाठी हवा, द्रव, वाय ूयािंी खास जरुरी असते. 
ध्वनीच्या अस्स्तत्वाने हवते तरंग चनमाण होतात. हवचे्या चवचशष्ट कंपमान अवस्थेति ध्वनी चनमाण होतो व 
कणयगोिर होतो. कंपमान अवस्था जो-जो गती घेते, तो-तो आवाज स्पष्ट व िढत्या श्रेणीने िकू येतो. 
ध्वनीच्या उत्पत्तीने हवते लाटा — तरंग चनमाण होतात, त्या कणयपटलावर येऊन आदळतात. त्याम ळे 
कानातंील पडदेही दोलायमान होऊन ज्ञानतंतू िेचतत होतात आचण ध्वनीिी जाणीव होते. या चक्रयेत 
ध्वनीिी जात, शक्ती, तीव्रता, ध्वनीिे चठकाण व अंतर यािंी जाणीव होते. 
 

ध्वनीिे अस्स्तत्व म्हणजे कंचपत होणारी हवा. हवचे्या या कंपनातं वैचित्र्य चनमाण झालयाम ळे हविेा 
परमाण ूगचतमान होतो. ही गती चनयतकाचलक अथात चनयचमत, ककवा अचनयतकाचलक अथात अचनयचमत 
असू शकते. म्हणजे ती श द्ध ककवा चमश्र असते. परमाणूंिे हेलकाव े पूणय होऊन आंदोलने जर चनयचमत 
असतील, म्हणजे चनयचमत वळेात जर आंदोलने घडत असतील, तर त्यानंा चनयतकाचलक ककवा चनयचमत 
म्हणावयािे. या चनयचमत गतीत प्रत्येक आंदोलनािी जात ककवा स्वरूप त्याच्या पूवीच्या ककवा नंतरच्या 
जातीसारखे ककवा स्वरूपासारखे असते. अशाला चनयचमत म्हणावयािे. 
 
शुद्ध व संकीिव आंदोलने 
 

श द्ध व संकीणय आंदोलने म्हणजे काय, त्यातंील िरक काय, हेही समजावनू घेणे इष्ट आहे. उदा. 
पाण्याने भरलेलया एकाद्या तळ्यात लाकडािा ककवा ब िािा एखादा त कडा टाकला असता तो तरंगतो. 
तळ्याच्या पाण्यात लाटा ककवा तरंग चनमाण होण्यासाठी दगड चभरकाचवला असता पाण्याच्या पृष्ठभागावर 
तरंग उत्पन्न होऊन लाटा चनमाण झालयािे दृश्य चदसते व लाकडािा वा ब िािा त कडा दोलायमान होतो. 
असे एकामागनू एक दगड टाचकले असता अनेक लाटा, तरंग चनमाण होतात. या लाटा-तरंगातं जर 
समानता असेल, तर पचहलया लाटेिा उंि भाग द सऱ्या लाटेच्या खोलीशी संललन होऊन लाटेत स्थैयय 
उत्पन्न होते व ब िािा त कडा स्स्थर होतो. दोन लाटािें उंि ककवा खोल भाग एकत्र झाले, तर दोन्ही 
तरंगािंा पचरणाम एकचत्रत होऊन उंिीत वा खोलीत अचधक वा उणे प्रकार होतात. कारण तरंगािंा एकत्र 
पचरणाम द प्पट होतो. असे झाले असता ब िाच्या त कड्यावर पचरणाम होऊन तो झपाट्याने वरखाली होतो. 
समान लहरींत ब िाच्या त कड्यािी हालिाल चनयचमत होते. याच्या उलट लहरी अचनयचमत असतील, तर 
त कड्यािी हालिाल अचनयचमत होते. 
 
ध्वन्युत्पादक नाल — स्वरशूल 
 

ही वस्तू पचरियािी आहे. स्वरशूलावर आघात केला असता त्या अवस्थेत तो ध्वनी चनमाण कचरतो. 
शूलाच्या टोकावर आघात केला असता शूल स्पंचदत होतो व कानाजवळ नेला असता त्यातून एक प्रकारिा 
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नाद िकू येतो. अन भवही येतो की, शूलनाद क्षणात मोठा, नंतर मंद व शवेटी नाहीसा होतो. या दोन 
अवस्थाचं्या दरम्यान नादाच्या इतरही अवस्थािंा भास होतो. शूलावर आघात केला असता त्यािी 
स्पंदनावस्था ही तळ्याच्या पाण्यातील तरंग-लाटापं्रमाणेि असते. चनयचमत आंदोलनािंा संयोग ध्वनीच्या 
पूणावस्थेला ककवा त्याच्या स्वच्छतेला कारणीभतू होतो; याम ळे ध्वनीिी रंजकता वाढते. चनयचमत – 
चनयतकाचलक लहरी मोठ्या ककवा लहान असलया, तरी नादाच्या स्वच्छतेस त्या पूरक ठरतात. हे 
अचनयचमत चक्रयेत साध्य होत नसते. चनयचमत व अचनयचमत लहरींच्या संघषात नादािी आय मययादा ख ंटते, 
रंजकता नाहीशी होते, अस्पष्टता चनमाण होते, आचण गोंगाट उत्पन्न होतो. 
 
आहत आणि अनाहत नाद 
 

प्रािीन भारतीय ऋचषम नींनी संस्कृत गं्रथातं नादािे दोन प्रकार वर्मणले आहेत. ते आहत व अनाहत 
नाद होत. अनाहत नादािी उत्पत्ती व उपपत्ती यािंा अभ्यास कचरता अनाहत नादािी उपयोचगता 
ऋचषम नींसाठीि असे. तपियावस्थेत या नादािी अन भतूी त्यानंा होई. या अलौचकक अन भतूीम ळे 
वदेासंारखे अत लनीय वाङ्मय ते चनमाण करू शकले. अनाहत नादािी प्रिीती ध्यानस्थ मानवाला, 
सामान्यालाही चमळू शकते. कितनावस्थेत त्याला मनिक्ष ूप ढे अनेक प्रसंग व प्रसंगोचित ध्वनी त्याला िकू 
येतात, त्यािें भास होतात; परंत  अशा वळेी ध्वन्य त्पादक माध्यम म ळाति अस्स्तत्वात नसते. प्रािीन ऋषी 
तपिया करीत. त्यानंा अनेक गोष्टींिा अंतिक्षूद्वारे साक्षात्कार होई. अनाहत नादाच्या माध्यमातून सृष्टी 
आचण मानव याचंवषयी अनेक शोध व चसद्धातं माचंडले गेले आहेत. आहत नाद जडजन्य आहे; ककवा 
जीवजन्य वस्तू वा प्राणी तो चनमाण करू शकतो. या नादािे प्रकारही असंख्य. चनयचमत आंदोलनािें आचण 
अचनयचमत आंदोलनािें नाद एकवट झाले असता कोलाहल चनयाण होतो. भारतीय संगीतात या आहत 
नादातूंन कणयगोिर, रंजक व गीतोपयोगी नादािंी चनवड केली गेली व त्यािंा उपयोग संगीतात केला आहे, 
हे प्रािीन-अवािीन गं्रथावंरून समजून येते. संगीतात असे नाद बावीस आहेत. 
 
श्रुती 
 

सात श द्ध स्वरािें सप्तक होते. स्वरातंगयत श्र ती असतात. श्र ती म्हणजे दोन स्स्थर स्वरामंधील 
ध्वनीिे अंतर दशयचवणारे सूक्ष्मस्वरि होत. श्र ती व स्वर यातंील िरक काय, हे स्पष्ट करणारा श्लोक प्रािीन 
गं्रथातं आहे. त्यािा अथय हाि की, “श्रवणेंचद्रयाला िकू येणारा आचण ग्राह्य होणारा आचण रणनशून्यतेने 
चनमाण होणारा जो सूक्ष्म ध्वनी त्याला श्र ती म्हणाव,े आचण चवचशष्ट अंतराने आचण अन रणनाने स्स्थर होणारा 
तो स्वर.” 
 

[याचवषयीिा श्लोक पचरचशष्टात पहावा : क्र. ५२] 
 
श्रुतीणवषयी भ्रामक कल्पना 
 

सप्तकात सात श द्ध स्वर असतात, आचण प्रत्येक स्वर चवचशष्ट श्र चतसंख्येने य क्त असतो, ही 
चविारसरणी प्रािीन गं्रथकार-शास्त्रज्ञािंी, म्हणून काही लोक श्र चतकलपना भ्रामक व अडिण चनमाण 
करणारी, अतएव त्याज्य माचनतात. षडज-मध्यम-पंिम या तीन स्वरानंा प्रत्येकी िारिार श्र ती, 
चनषादगान्धार या स्वरानंा प्रत्येकी दोनदोन व ऋषभ-धैवतानंा प्रत्येकी तीनतीन श्र ती म्हणजे ४ × ३ = १२ 
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+ २ × २ = ४ + ३ × २ = ६, चमळून २२ श्र ती झालया. ही श्र चतव्यवस्था भ्रामक कशी, यािा ख लासा मात्र 
असे टीकाकार करीत नाहीत. यािे कारण संशोधनािी व प्रयोगचसद्ध चनणययािी उणीव हे आहे. लोक 
काहीही म्हणोत, आध चनक चवज्ञानप्रयोग आचण शास्त्र मात्र २२ श्र ती माचनते. आध चनक चवज्ञानातंगयत 
इलेक्रॉचनक्सच्या साहाय्याने चमळणाऱ्या ध्वनीच्या सूक्ष्म तरतमािें समथयनही काही चवद्वान कचरतात. बावीस 
श्र ती म्हणजे आधी काय, यािा पत्ता नसता नादाच्या सूक्ष्म तर-तमािंा संगीतात उपयोग काय, असा प्रश्न 
केला, तर त्यािे उत्तर चमळत नाही. अशानंा प ढील एकि प्रश्न चविारावासा वाटतो — “कोणत्याही दोन 
स्स्थर स्वरामंध्ये उच्चतेने ककवा नीितेने ध्वनीिी अवस्था काय असते?” उदा. सा व रे हे दोन स्स्थर स्वर 
आहेत. सा या स्वरािा ध्वनी उच्चतेने रे बनतो, ककवा रे या स्वरािा ध्वनी नीितेने सा होतो. या स्स्थत्यंतरात 
दोन स्वरामंध्ये ध्वनीिी काहीतरी हालिाल वा अवस्था खास असते, पोकळी नसते; ही अवस्था चकती 
पायऱ्यानंी असते, यािा शोध घेऊन प्रािीनानंी चतला ‘श्र ती’ ही संज्ञा चदली, आचण यात काही चबघडले 
नाही. 
 

ध्वनी, ध्वनींिी उत्पत्ती, काययकारणभाव, संगीतात ध्वनींिा उपयोग यावंर पािात्त्य शास्त्रज्ञानंीही 
संशोधन व प्रयोग करून त्यािे शास्त्र माचंडले आहे. त्यात ॲचरस्टोक्झेनस्, चपथगॅोरस्, हेलमहोलट्, 
ब्लासना, जीन्स, वबेर, मोलडीज्, िोचरअन, हेन्चरसी, क्लेमेंटस्, इत्यादी अनेक नामवतं पंचडत आहेत. 
त्यािें चसद्धातं व शास्त्र याचं्याशी त लना कचरता प्रािीन भारतीय आिायय-पंचडतािें चसद्धातं व शास्त्र यातं 
तसूभरही न्यनू नाही. उलट, प्रािीन भारतीय पंचडत पािात्त्याचं्या ज्ञान आचण चवज्ञान याचं्या प्रयोगातं प ढेि 
आहेत, असा अन भव येतो. 
 

ध्वनीिी स्पष्टता अजमावण्यािे साधन मानवी कंठ हे आहे. परंत  ध्वचनशास्त्रात संभाव्य-असंभाव्य 
गोष्टींिा समावशे होतो. तो स्पष्ट होण्यास वीणेवरील तार—तंत्री हे एक उत्कृष्ट माध्यम होय. मात्र तारेिा 
दजा उत्तम हवा. 
 

प्रािीन भारतीय श्र चतस्वरशास्त्र प्रिचलत संप्रदायान सार माडंण्यासाठी पािात्त्याचं्या 
आंदोलनसंख्याशास्त्रािी बाजू घेऊन आपण उपयोग करतो, यात गैर ककवा अशास्त्रीय काही नाही. परंत  
आमच्यातील काही सोवळे पंचडत याबद्दल नापसंती व्यक्त कचरतात. भारतीय संगीतातील स्वरशास्त्रािे 
पाचवत्र्य राखणे हे आपले कतयव्य आहेि, परंत  प्रश्न असा आहे की, प्रािीनकाली वीणेिा शोध व चनर्ममती 
घडवनू चतिा जेव्हा उपयोग केला, तेव्हा त्या वीणेवरील तार आंदोचलत होत नव्हती काय? वास्तचवक 
तारेिी आंदोचलत अवस्था नैसर्मगक आहे. या अवस्थेला य गकालािी मयादा नाही. ध्वनीिी कणयगोिरता या 
आंदोलनावस्थेवर अवलंबून आहे, असे आध चनक चवज्ञानशास्त्र सागंते. प्रािीन काळी चवज्ञानात प्रगती 
नव्हती, अशी समजूत आहे. परंत  कोणत्याही शाखेतील गं्रथािें नीट आस्थेने पारायण कचरता प्रािीन 
भारतीय ऋचषम नी ज्ञानचवज्ञानातं भारतेतर जगाच्या आघाडीला होते, असे आध चनक पािात्त्य पंचडतही 
मान्य कचरतात. आंदोलनशास्त्र आमच्या पूवयजानंा माहीत होते, परंत  स्वराचं्या कंपनसंख्येत त्यानंी 
श्र चतस्वरव्यवस्था माचंडली नाही, म्हणून त्यािें स्वरशास्त्र ि कीिे व अतार्मकक, ही कलपना भ्रामक आहे. 
 
ध्वणनस्वराचें स्वयभूंत्व आणि णवश्वबंधुत्व 
 

अलीकडील काही श्र चतपचंडत भारतीय स्वरशास्त्राला पािात्त्याचं्या नादशास्त्रािे चसद्धातं वापरले 
जातात, म्हणून असंत ष्ट असतात. खरे पाहता संगीतािे स्वरशास्त्र हा प्रातं काही एकट्या पािात्त्यािंा नव्हे. 
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जगातील सवय देशाचं्या पंचडतानंी ध्वचनस्वरािें संशोधन करून यथामती शास्त्र माचंडले आहे. यावर प्रािीन, 
अवािीन आध चनक असे चवप ल वाङ्मय उपलब्ध आहे. जेथे स्वरािें मीलन नाही, असा देश चवरळा. 
 

स्वराचं्या राज्यात षडज-पंिम हे एकाि वळेी वाजचवले असता स रेल, रंजक संवाद चनमाण होतो. 
या स्वरानंा देशपरत्व े चनराळी नाव े चदली जातील, षडजाला मध्यम व पंिमाला षडजही म्हटले जाईल. 
परंत  या दोन स्वराचं्या एकत्र वाजण्याने जी गोडी ककवा रक्ती चनमाण होते, तीत तत्त्वतः बदल होत नाही, 
ती यथास्स्थति असते. अशा वळेी तपचशलात बदल झाला, ककवा मानावा लागला, तरी तत्त्वात बदल करा, 
असा आग्रह धरणे अय स्क्तक आहे. कारण स्वरबीजाति वास्तचवक अशी स्स्थती आहे की, 
अनाचदकालापासून अनंतकालापयंत तीत बदल घडून येणे अशक्य. स्वरािें गूढ उकलण्यास स्वराचं्या 
वास्तचवक स्स्थतीिे ज्ञानि कारणीभतू होणार आहे. वगेवगेळ्या मागांनी संशोधन करणाऱ्या व्यक्तींना 
स्वराचं्या या वास्तचवक स्स्थतीम ळे एकाि जागी याव ेलागते. चभन्नचभन्न रुिींच्या माणसानंा एकाि प्रकारे 
आवडेल, असा तीत रस आहे. स्वराचं्या श्रवणात गाता आचण श्रोता एकरूप व्हावा, अशी त्यात आकषयक 
शक्ती आहे. आस्थापूवयक पचरशीलनाने दृक्प्रत्ययाने, कणयप्रत्ययाने स्वराचंवषयीिा अवाजवी भ्रम नाहीसा 
होतो, हे वगेळे सागंण्यािी जरुरी नाही. 
 

आपलया प्रािीन गं्रथकारानंी श द्धस्वराचं्या उंिीच्या जागा श्र चतसंख्येने साचंगतलया आहेत. हे प न्हा 
सागंण्यािा उदे्दश हा की, आजिे चकत्येक संगीतज्ञ प्रािीन स्वरस्थानाचंवषयी साशकं आहेत. परंत  येथे 
माचंडलया जाणाऱ्या चवषयािा त्यानंी आस्थेने चविार केलयास त्याचं्या शकंािें चनरसन होईल व पदरात लाभ 
पडेल. प्रािीन गं्रथकार श द्धस्वराचं्या जागा श्र चतसखं्येने सागंतात त्या अशा- 

४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 

स्वरामागील अंक हे प्रत्येक स्वरािी श्र चतसखं्या दशयचवतात. हे श द्धस्वर व त्याचं्या श्र ती षड
जग्राचमक आहेत. आजिे श द्ध स्वर व प्रािीन स्वर यातं िरक काय, हेही पाहणे इष्ट आहे. तो पाहताना एक 
गोष्ट मान्य करावी लागेल की, प्रािीन व प्रिचलत स्वरस्थाने बदलली नसून त्या-त्या स्थानीि स्वरव्यक्ती 
होत असत. कारण 
 

४ ३ २ ४ ४ ३ २ प्रािीन स्वर 
४ ३ २ ४ ४ ३ २ प्रिचलत स्वर 

 
हे मान्य होण्याजोगे आहे. असे असताही काही पंचडत उगािि चवतंडवाद घालीत असतात, यािे 

आियय वाटते. वरील श्र चतसंख्येनेि प्रािीन व प्रिचलत स्वर व्यक्त होतात, हे मान्य केलयावर स्वराचं्या 
नावातं िरक झाला, हे समजून येते. आजिा स्वरसमूह वरील श्र चतसंख्येने य क्त आहे, यािा पडताळा 
ज्यािा·त्याने घ्यावा. मात्र हा पडताळा घेताना संवादतत्त्वािी कसोटी प्रयोगपूवयक कणयप्रत्ययाने घ्यावी. असे 
केलयास प्रिचलत स्वरातं मध्यम-षडज, षडज-पंिम, पंिम-ऋषभ, ऋषभ-धैवत व गान्धार-चनषाद यािें 
परस्परसंवाद होतात, हे ध्यानात येईल. 
 

प्रािीन षडजग्राचमक स्वरसमूहात गान्धार-चनषाद, चनषाद-मध्यम, मध्यम-षडज, षडज-पंिम व 
ऋषभ-धैवत यातं परस्परसंवाद दशयचवला आहे. तोही श्र चतसंख्येच्या चनयमान सार आहे. ज्या दोन स्वरातं ९ 
ककवा १३ श्र तींिे अंतर असते, ते स्वर परस्परसंवादी, अशी प्रािीन गं्रथातं संवादािी व्याख्या आहे. 
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प्रािीन स्वरसंवाद श्र चतसंख्येन सार पाहता, व प्रथम गान्धार-चनषाद चकती श्र तींवर आहेत, ते 
जाणनू घेता गान्धारापासून मध्यम ४ श्र ती, मध्यमापासून पंिम ४ श्र ती, पंिमापासून धैवत ३ श्र ती व 
धैवतापासून चनषाद २ श्र ती = ४ + ४ + ३ + २ = १३ श्र ती होतात. याम ळे गान्धार व चनषाद परस्परसंवादी 
ठरतात. चनषादापासून गान्धार पाहता, चनषादापासून षडज ४ श्र ती, षडजापासून ऋषभ ३ श्र ती, 
ऋषभापासून गान्धार २ श्र ती = ४ + ३ + २ = ९ श्र ती होतात. अथात चनषाद व गान्धार परस्परसंवादी. 
चनषाद ते मध्यम यामंधील श्र ती पाहता चनषाद ते षडज ४ श्र ती, षडज ते ऋषभ ३ श्र ती, ऋषभ ते गान्धार २ 
श्र ती व गान्धार ते मध्यम ४ श्र ती = ४ + ३ + २ + ४ = १३ श्र ती होतात. म्हणजे चनषाद व मध्यम 
परस्परसंवादी. मध्यम ते चनषाद पाहता मध्यम ते पंिम ४ श्र ती, पंिम ते धैवत ३ श्र ती, धैवत व चनषाद २ 
श्र ती = ४ + ३ + २ = ९ श्र ती होतात. म्हणजे मध्यम व चनषाद परस्परसंवादी. अशा चरतीने मध्यम ते षडज 
१३ श्र ती व षडज ते मध्यम ९ श्र ती अंतर असलयाम ळे हे दोन्ही स्वर परस्परसंवादी होतात. तसेि, षडज ते 
पंिम व पंिम ते षडज अन क्रमे १३ व ९ श्र ती अंतर असलयाम ळे हेही स्वर परस्परसंवादी आहेत, हे 
िकणाऱ्याच्या कणयप्रत्ययाला येते. 
 

वरील चवविेनात ग–नी, नी–म, म–सा, सा–प अशा पाि स्वरामंधील संवाद चमळाले. ते प्रािीन 
श द्ध स्वर होत. त्यानंतर दोन स्वर राचहले : ते ऋषभ व धैवत हे होत. या ऋषभ-धैवतातंही ९, १३ श्र तींिे 
अंतर आहे. त्याम ळे ते परस्परसंवादी होतात. चशवाय, सवंादी स्वर अन क्रमाने पाचहलयास आपलयाला असे 
चदसून येते की, एका स्वरापासून द सरा स्वर ककवा त्यािा संवादी स्वर (दोन्ही धरून) पाचवा येतो. परंतु 
पाचवा म्हिजे संवादी, हा णनयम सवव णठकािी लागू होत नसतो. 
 

उदा. पंिम ते धैवत ३ श्र ती, धैवत ते चनषाद २ श्र ती, चनषाद ते षडज ४ श्र ती, षडज ते ऋषभ ३ 
श्र ती = ३ + २ + ४ + ३ = १२ श्र त्यतंर. आता पंिमापासून ऋषभ पािवा स्वर, पण त्यातं संवाद मात्र 
नाही. यावरून हे चसद्ध होते की, एका स्वरापासून द सरा स्वर पािवा असला, तरी येथे संवाद नाही. पािवा 
म्हणजे संवादी, असे मानणे संवादतत्त्वाला चनरपवाद नाही. 
 
प्राचीन षडजग्राणमक श्रुणतस्वर 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 

यातं एके चठकाणी बदल केला असता मध्यमग्राचमक श्र चतस्वर चमळतात. हा बदल म्हणजे षड
जग्राचमक ४ श्र तींिा पंिम १ श्र तीने उतरवावयािा. अथात पंिमािी उरलेली १ श्र ती प ढील ३ श्र तींिा धैवत 
घेतो. उदा. म ४ प ३ ध २ नी = म ३ प ४ ध २ नी हा मध्यमग्राम. 
 
प्राचीन मध्यमग्राणमक श्रुणतस्वर 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 
 

षडजग्राचमक श्र चतस्वरातं ऋषभ-पंिमातं १० श्र तींिे अंतर असलयाम ळे या दोन स्वरातं संवाद 
नाही, तो मध्यमग्रामात घडून येतो. यावरून प्रािीन षडजग्रामात षडज-पंिम-संवाद व मध्यमग्रामात 
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ऋषभ-पंिम-संवाद, हे उघड आहे. षडजग्रामात षडजपंिमसंवादाला व मध्यमग्रामात षड
जमध्यमसंवादाला प्राधान्य चदले जाई. याला महत्त्व आहे. याला आधार भरतम नींिा आहे. तो असा— 
 

[पचरचशष्ट क्र. ५३ पहाव.े] 
 

भरतानंी षड्जग्राचमक श द्ध स्वराचं्या जागा सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  अशा श्र तींवर 
साचंगतलया आहेत. आजिे गं्रथकारही असेि सागंतात. यात िरक काय व कसा, हे मागे साचंगतले आहे. 
याबद्दल चविार कचरता आपणासं हे मान्य कराव ेलागेल की, 
 

एखादी ताणलेली तार छेचडली असता चतच्यातून जो ध्वनी चनघतो, त्याला आपण षडज माचनतो. हे 
मानणे आजकालिे नव्हे, तर हजारो वषांपासून िालत आलेले आहे. या रूढीिी भरतकालीन स्वराशंी 
त लना करावयािी झालयास भरताचंा षडज चौथ्या श्रुतीवर वाजत असे, आचण आज त्याि िौर्थया श्र तीवर 
वाजणाऱ्या स्वराला आपण ऋषभ म्हणतो, ही गोष्ट स ज्ञ वािक नाकारणार नाहीत. 
 
प्रचणलत सतार-बीनावंरील पडदे 
 

प्रिचलत सतार, बीन या वाद्यावंरील पडदे–साचरका पाचहलयास मेरू(आड)पासून पूणयस्वरावर 
येणारा पडदा, म्हणजे मेरूवर (आडीवर) मध्यमाच्या तारेखाली येणारा पडदा, असे दशयचवतो की, 
मध्यमापासून पूणयस्वरी पंिम (आडीपासून पूणयस्वरी पचहला पडदा) हा ित ःश्र चतक आहे. याला आपली 
मान्यता असते. इतकेि नव्हे, तर ही जी मध्यम व पंिम यामंधील मयादा, ती प्रािीन कालीही अशीि होती, 
यािी कब ली आध चनक गं्रथकारही देतात. म्हणजे कोणत्याही गं्रथकाराने या मध्यम-पंिम-षडजाचं्या 
स्थानातं िरक केलेला नाही. 
 

मध्यमाच्या तारेम ळे या तारेखाली पंिमािा जो पडदा आहे, त्याि पडद्यावर पंिमाच्या तारेखाली 
धैवत वाजतो. हा धैवतही ित ःश्र चतक आहे, हे कोणासही मान्य होणारि. यािप्रमाणे याि पडद्यावर षड
जाच्या तारेखाली जो ऋषभ वाजतो, तो ित ःश्र चतक होय. यावरून हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की, 
सतारीवरील प-सा-म या ध्वनींच्या ताराखंाली पचहलया पूणयस्वरी पडद्यावर अन क्रमे ध-रे-प हे स्वर 
वाजतात व हे प्रत्येकी ित ःश्र चतक असतात. यािंा परस्परसंवाद म-सा-प-रे-ध या क्रमाने घडतो. कारण 
या प्रत्येक दोन स्वरामंधील श्र त्यतंर १३ श्र तींिे आहे. म–सा १३ श्र ती, सा–प १३ श्र ती, रे–ध १३ श्र ती, 
प–रे १३ श्र ती. हेही खरे की, सतारीवर पूणयस्वरी एकि पडदा बाधंलयाम ळे म–सा–प हे स्वर ख लया 
तारेतून प्राप्त होतात व पचहलया पडद्याम ळे प-रे-ध हे पडद्यावर प्राप्त होतात. या पडद्याला आपण क्र. १-िा 
पडदा म्हणू या. 
 

यानंतर क्र. २-िा पूणयस्वरी पडदा बाधूं या. म–सा–प या तारा छेचडलया असता क्र. २-च्या 
पडद्यावर अन क्रमे ध–ग–नी हे स्वर उमटतात. ही घटना पूणय झालयावर चनरीक्षकाच्या दृष्टीस असेही 
चदसून येईल की, मेरूपासून क्र. १-च्या पडद्यापयंत जे अंतर आहे, चततके क्र. १ व क्र. २ या पडद्यामंध्ये 
नाही. उदा. सतारीवरील म–सा–प या ध्वनींच्या तारा म क्त आहेत व त्या आड व घोडी या दोन मेरंूवर, 
बंधनावंर स्स्थर असतात. या दोन स्स्थर मेरंूमधील तारेिी लाबंी ३६ इंि आहे, असे गृहीत केलयास क्र. १-
िा पडदा ३६ उणे ३२ इंि = ४ इंिावंर (आडीपासून) व घोडीमेरूपासून ३२ इंिावंर येतो. यािे ग णोत्तर 
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काचढता ३६ : ३२ = ⁹/₈ येते. यािप्रमाणे क्र. २-िा पडदा मेरू (आड)पासून ७ ⅕ इंिावंर व 
घोडीमेरूपासून २८ ⅘ इंिावंर येईल. यािे ग णोत्तर ३२ : २८ ⅘ = ¹⁰/₉ येते. अथात ⁹/₈ पेक्षा ¹⁰/₉ हे अंतर 
कमी आहे. ⁹/₈ हे ग णोत्तर ित ःश्र चतक स्वरािें व ¹⁰/₉ हे ग णोत्तर चत्रश्र चतक स्वरािें असलयाम ळे क्र. २-
वरील पडद्यावर उमटणारे अन क्रमे म–सा–प या ताराखंाली वाजणारे अन क्रमे ध–ग–नी पूणयस्वर प्रत्येकी 
३ श्र तींिे = चत्रश्र चतक होत. अशा प्रकारे आतापयंतच्या प्रयोगात सतारीवरील तीन ख लया तारा म–सा–प 
आचण क्र. १ व २ या पडद्यामं ळे सा–रे–ग–म–प–ध–नी असे स्वर म्हणजे पूणय सप्तक चमळाले. या 
प्रयोगाम ळे जी बाब चसद्ध, चतच्याव्यचतचरक्त आणखी एक महत्त्वािी बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ती ही : 
पंचमाच्या तारेखाली पडदा क्र. १-वर उमटिारा चतुःश्रुणतक धैवत व मध्यमाच्या तारेखाली क्र. २-च्या 
पडद्यावर उमटिारा णत्रश्रुणतक धैवत असे दोन्ही धैवत ध्वनीच्या सारखेपिाने एक नव्हेत. क्र. १-िा धैवत 
थोडा िढा (एका श्र तीने) व क्र. २-िा धैवत थोडा उतरा (एका श्र तीने) आहे. प्रािीन ऋचषम नींच्या या षड
जग्राचमक व मध्यमग्राचमक पंिमातं जो िरक आहे, तोि िरक तंतोतंतपणे आध चनक धैवतातं स्पष्ट होतो. 
म्हणून शास्त्रीय अथाने सतारीवरील क्र. १-िा ित ःश्र चतक धैवत हा षडजग्रामािा व क्र. २-िा चत्रश्र चतक 
धैवत हा मध्यमग्रामािा, हे चसद्ध होते. चशवाय, याने महत्त्वािी गोष्ट चसद्ध होते ती ही की, ⁹/₈ ग णोत्तरािा 
ित ःश्र चतक धैवत ित ःश्र चतक ऋषभाशी संवाद कचरतो, व ¹⁰/₉ ग णोत्तरािा चत्रश्र चतक धैवत हा गान्धाराशी 
संवाद करणारा आहे. हे जाणकार तंतकाराचं्या ध्यानात येण्याजोगे आहे. मात्र या नैसर्मगक चकमयेिा 
लक्षपूवयक चविार कोणी करीत नाही. 
 

वरील दोन धैवतावंरील (प्रािीन दोन पंिमातंील) िरक क्ष ल्लक वाटण्यािा संभव आहे. परंत  या 
क्ष ल्लक वाटणाऱ्या िरकातून काय चनष्ट्पन्न होते, हे पाहणे योलय ठरेल. सतारीवरील म–सा–प या ध्वनींच्या 
म क्त तारा व क्र. १ व २ यािें पडदे याम ळे चमळालेले स्वर श्र चतसंख्येने माडूंन पाहता– 
 

 
असे षडजग्राचमक श द्धस्वरी सप्तक चमळाले. यात चत्रश्र चतक धैवत क्र. २ तूतय नाही. वरील स्वरािंी 

श्र त्यतंरे अशी — 
 ४ ३ २ ४ ४ ३ २ — आध चनक  
 ४ ३ २ ४ ४ ३ २ — प्रािीन  
 

नाट्यशास्त्रकार भरतम नी षडजािे स्थान िौर्थया श्र तीवर मानीत. याि स्थानी आज आपण ऋषभ 
मानतो. हे प्रयोगचसद्ध असून ऋषभाच्या श्र तीही िारि असतात. 
 

भरतािें श्र चतस्वर  ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
प्रिचलत श्र चतस्वर सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  

 
या दोन्ही प्रथा शास्त्रीय आहेत, हे भरत-शार्ङ्य देवाचं्या सारणाित ष्ट्ट्याच्या प्रयोगाने चसद्ध आहे. ते – 

 
 
 
 

मेरू – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा 
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मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी (१) 
ध्र ववीणासप्तक, षडजग्राम  

मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा (२) 
िलवीणासप्तक, षडजग्राम  

मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी (३) 
भरतध्र ववीणा मध्यमग्राम  

मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  (४) 
भरतिलवीणा, मध्यमग्राम  

 
यातंील क्र. २ व ४ हीि सप्तके प्रिचलत कहद स्थानी षडजग्राचमक व मध्यमग्राचमक होत. मात्र 

प्रािीन व प्रिचलत श्र चतव्यवस्थेत व संख्येत िरक नाही. 
 
प्रािीन ष. ग्रा. श्र चतव्यवस्था … ४ ३ २ ४ ४ ३ २ 
प्रिचलत ष. ग्रा. श्र चतव्यवस्था … ४ ३ २ ४ ४ ३ २ 
प्रािीन म. ग्रा. श्र चतव्यवस्था … ४ ३ २ ४ ३ ४ २ 
प्रिचलत म. ग्रा. श्र चतव्यवस्था … ४ ३ २ ४ ३ ४ २ 
 
प्रचणलत श्रुणत-स्वर-कंपनसंख्या 
 
ष. ग्रा. सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
कंपने – २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४०५  ४५०  ४८० 
म. ग्रा. सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
कंपने – २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४००  ४५०  ४८० 
 

वरील समग्र माडंणीवरून जाणकाराला कळून येईल की, प्रािीन षडजग्राचमक ित ःश्र चतक पंिम व 
मध्यमग्राचमक चत्रश्र चतक पंिम यािंीि आध चनक रूपे म्हणजे ४०५ कंपनािंा ित ःश्र चतक धैवत = षडजग्राम, 
व ४०० कंपनािंा चत्रश्र चतक धैवत = मध्यमग्राम होत. म्हणजेि सतारीवरील पंिमाच्या तारेखाली क्र. १-
च्या पडद्यावर उमटणारा ित ःश्र चतक धैवत ४०५ कंपनािंा षडजग्राचमक, व मध्यमाच्या तारेखाली क्र. २-
च्या पडद्यावर उमटणारा चत्रश्र चतक धैवत ४०० कंपनािंा मध्यमग्राचमक होय. 
 

अशी ही नैसर्मगक परंत  वास्तववादी शास्त्रीय घटना आध चनक नसून हजारो वषांपूवीिी आचण 
संशोधक-प्रस्थापक भरतम नींिी होय. ही घटना आजच्या कहद स्थानी संगीतात प्रकषाने राबचवली जाते, 
परंत  तीवर प्रकाश पडत नाही. कारण आजच्या संगीतप्रथेत ग्राम माचनले जात नाहीत, ते ल प्त झाले 
आहेत. वस्त तः, ग्राम ल प्त झालेले नसून संशोधकीय चविार आचण ज्ञान ल प्त झाले आहे, हे खरे कारण 
आहे. शास्त्रीय गायनािी तरिदारी मोठ्या डौलाने केली जाते, हे उत्तमि आहे. परंत  प्रािीन ऋचषम नींच्या 
अलौचकक ब चद्धमते्ततून प्रसवलेले ज्ञान व चसद्धातं-शास्त्र यालाही िार मोठी ककमत आहे. आजिे प्रगत 
चवज्ञान प्रािीन शास्त्राव्यचतचरक्त चनराळे असे स तराम काही दशयवीत नाही. 
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पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात ४०० कंपनािंा पािात्त्यािंा धैवत आम्ही वापरतो, असा उल्लेख आहे. हा 
धैवत पािात्त्यािंा का भारतीय, असा ख लासा वर केला आहेि. 
 
पाश्चात्त्य व भारतीय मूलभूत स्वरसप्तक 
 

ॲचरस्टॉक्झेनस् व चपथगॅोरस यािें ग्रीक स्वरशास्त्र अवािीन पािात्त्य पंचडतानंा भारी पडले. 
संशोधनाच्या क्राचंत-उत्क्रातंीतून प्रािीन ग्रीक मेलडी पडद्याआड जाऊन अवािीन हामयनी पािात्त्य 
संगीताच्या रंगमंिावर आली. यातही स धारणा म्हणजे ‘टेंपडय’ स्केलिा उदय व वापर! असा हा पािात्त्य 
स्वरशास्त्रािा इचतहास आहे. या परंपरेत चनसगाला कृचत्रमतेिा म लामा िढचवला गेला. ४०५ कंपनािंा धैवत 
(A) ३०० कंपनाचं्या गान्धाराशी (E) संवाद करणे शक्य नाही. म्हणून पािात्त्यानंी ४०० कंपनािंा धैवत 
स्वीकाचरला व त्यािे मूलभतू स्वरसप्तक,–स्वराष्टक तयार केले. ते वापरले जाते. परंत  या नैसर्मगक 
स्वरसप्तकािी ऑगयन, हामोचनयम्, चपयानो, क्लॅचरओनेट यासंारख्या वाद्यातं अडिण चनमाण होऊन 
खोळंबा होऊ लागलयाम ळे अन्ती ‘टेंपडय’– कृचत्रम स्केलिी योजना चनचित झाली. 
 

नॅिरल,– नैसर्मगक व टेंपडय,– कृचत्रम या दोन स्केलसमध्ये िरक आहे नैसर्मगक स्वराष्टकात ४०० 
कंपनािंा धैवत म्हणजे भारतीय प्रािीन-अवािीन मध्यमग्राचमक धैवत होय. मध्यमग्रामात म हा स्वर 
आरंभक माचनता 
 

म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म 
असे प्रािीन श्र चतस्वरसप्तक होते. यािेि आध चनक रूपातंर – 

 
प ३ ध ४ नी २ सा ४ रे ३ ग २ म ४ प 
असे होते. यातील षडज-आरंभक स्थायी मानून जे सप्तक चमळते, ते 

 
सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  होय. 
२४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४००  ४५०  ४८० कंपने. 

 
पािात्त्य प्रिचलत स्वरसप्तक (स्वराष्टक) खालीलप्रमाणे आहे– 
 

C D E F G A B C स्वर 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० कंपने 

 
हे सप्तक म्हणजे भारतीय प्रािीन-अवािीन मध्यमग्रामसप्तकािा राजरोस स्वीकार होय, हे चविारी 

माणसाला पटण्याजोगे आहे. आचण हेही पटाव ेकी, पािात्त्यानंी असा स्वीकार कचरताना म-ला म्हणजेि F-
ला सा-C मानून आपले सप्तक माचनले आहे. या सवय घालमेलीतून चनष्ट्कषय चनघतो तो आध चनक पािात्त्य 
संशोधकानंा प्रािीन ग्रीक स्वरशास्त्र उमगले नाही, आचण संशोधनप्रयत्नातूंन जे समजून-उमजून प्रस्थाचपत 
केले, ते भारतीयि होय हा. यािा बोध घ्यावयािा तो हा की, संगीताच्या ध्वचन-रंजकनाद-श्र चत-स्वरािें 
आद्य संशोधक प्रािीन भारतीय आिायय-पंचडत होत, पािात्त्य नव्हेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

वरील चवविेन प्राजंल, ब चद्धमान परंत  चनष्ट्पक्षपाती कलाकाराला पटण्याजोगे आहे. यात पािात्त्य 
व भारतीय असा भेद अप्रस्त त आहे. चनसगय हा देशपरत्व ेभेदाभेद मानीत नसतो. स्वराचं्या कंपनसखं्या व 
ग णोत्तरे ही पािात्त्यािंी, हे मानावयालाि हवे. पण ही व्यवस्था आमच्या प्रािीन संशोधकानंी केली नाही, 
म्हणून त्यािें स्वरशास्त्र ि कीिे, ही कलपना मात्र भ्रामक होय. 
 

संगीतशास्त्र ब चद्धगम्य आहे, यािा तपशील वगेवगेळ्या भाषातं अनेक तऱ्हानंी माचंडला जातो. 
ज्याला जे सापडते, ते तो माडंतो. अशा माडंणीत एकसूत्रता नसली, तरी कोणत्याही देशाच्या 
स्वरमीलनात एकसूत्रता असणे आवश्यक आहे. स्वरशास्त्राला जातधमय ही बंधने नाहीत. स्वरािंी नैसर्मगक 
जात व ग णधमय यानंा महत्त्व आहे. चभन्नचभन्न रुिींच्या लोकानंा संमत होणारे एकि तत्त्व म्हणजे स्वरतत्त्व 
होय. संशोधनात गढलेला संशोधक शवेटी स्वराचं्या वास्तचवक स्स्थतीवर येईल, अशी या स्वरतत्त्वाति 
शक्ती आहे. प्रत्येक माणसाच्या ध नेबरोबर स्वर आपली ध न चमळव ूशकतो, असा जरी स्वरािंा लौचकक 
असला, व प्राचणमात्रािी त्यावर सत्ता िालते, व याम ळे तो आपलासा होतो, अशी जरी समजूत करून 
घेतली, तरी स्वरािें मीलन त्याचं्या भावतत्त्वावर अवलंबून असते, हे चवसरता नये. चकत्येक संशोधकानंा 
आपण काही पाहत-िकत आहो, असे समाधान देण्यािी जागा स्वरातं जरी असली, तरी संगीतस्वरतत्त्व ही 
एक महान शक्ती आहे, हे दृष्टीआड करून िालण्याजोगे नाही. 
 
कहदुस्र्थानी संगीतातील स्वरातंगवत श्रुणतव्यवस्र्था 
 

श्र तीिी व्याख्या व अथय प्रािीन गं्रथातं चदला आहे. 
 

[पचरचशष्ट क्र. ५२ पहाव.े] 
 

प्रािीन संगीतशास्त्रकारानंी मूलभतू स्वरसप्तकात श्र चतसंख्या एकूण २२ माचनली आहे. संगीतात 
काययवाही ठरणारी स्वरसप्तके तीन : मन्द्र, मध्य व तार. अशा प्रत्येक सप्तकातील स्वरातंगयत श्र ती २२ 
असतात. चमळून श्र चतसंख्या २२ × ३ = ६६ माचनली आहे. 
 

श्र ती म्हणजे स्वरातंगयत सूक्ष्म नाद होत. असे सूक्ष्म नाद २२ असतात. संगीताच्या स्वरशास्त्रािा 
गचणताशी संबंध आहे, याही दृष्टीने चविार करावयािा आहे. प्रािीन शास्त्रज्ञापं्रमाणे आध चनक शास्त्रज्ञही 
ब चद्धमान व चविारी आहेत. त्यातंील काही चवद्वान श्र ती मानावयाला तयार नसतात. शास्त्रािा अभ्यास 
करून कोणतीही समस्या योलय मागाने सोडवावयािी झालयास योलय त्याि चदशनेे प्रयत्न केले पाचहजेत, 
आचण त्या प्रयत्नातं आढळून येणारी वस्त स्स्थती चविारात घेणे आवश्यक असते. संशोधन ही एक चवलक्षण 
बाब खरी. संशोधनकायात मनािा समतोलपणा राखून संयमी वृत्तीने अिूक चनणयय करून, अतक्यातील 
तक्यय साध्य करून ते प्रस्थाचपत करणे हे सोपे ककवा स लभ नसते. मनात आले, ते कागदावर माडूंन मोकळे 
होणे म्हणजे संशोधन व चसद्धान्त प्रस्थाचपत करणे नव्हे. तेव्हा श्र ती व्यथय मानणाऱ्या चवद्वानाचं्या मताला 
िारशी ककमत नाही,– नसावी. 
 

स्वरातंगयत २२ श्र ती हा सखोल संशोधनािा व चिचकत्सक ब द्धीच्या चनणययािा भाग आहे. प्रािीन 
काळी वैज्ञाचनक उपकरणसाचहत्य नसताही मानवी कणािी प्रखर श्रवणशक्ती व क्षमता चकती होती, हे या 
श्र चतप्रकरणावरून चसद्ध होते. वाङ्मय, शास्त्र, कला, कौशलय इत्यादी अनेक के्षत्रातं आमिे प्रािीन पूवयज 



 अनुक्रमणिका 

पारंगत होते. जगािा इचतहास व काल यािें मनन, अभ्यास कचरता भारत देश प ढारलेला आचण स संस्कृत 
होता, यािी साक्ष पटते. 
 

आध चनक चवज्ञानय गात प्रगत उपकरणादं्वारे अिूक चसद्धातं स लभ चरतीने अभ्यासून माचंडता येतात, 
व शास्त्र प्रस्थाचपत कचरता येते. अशा आध चनक शास्त्रीय प्रयोगातं व अन भवातं भरतम नींिे स्वरशास्त्रचसद्धातं 
चनभळे, चनर्मववाद व अिूक ठरतात, ही एक अचभमानािी बाब आहे; महत्त्वािी तर आहेि. 
 

श्र तींिी चनर्ममती, त्यािंी संख्या, स्थाने, त्यािंी उपय क्तता व भारतीय संगीतात श्र तींिा प्रयोग व 
महत्त्व या दृष्टीने श्र तींकडे पाहणे जरूर आहे. भारतीय संगीत चटकचवले गेले, परंत  या संगीतािे बह मोल 
शास्त्र चवसरले जाव,े ही आमिी परंपरा प्रगतीच्या वाटिालीत धोक्यािी आहे. शास्त्रीय संगीत भारतीय 
शासनाने महत्त्वािे माचनले, पण अशा संगीतािे शास्त्रही महत्त्वािे आहे, ही जाणीव मात्र शासनाला 
चततकीशी नाही, असे म्हणाव ेलागते. भारतीय कलाकाराला शास्त्रीय संगीत-कलेिा अचभमान आहे. पण या 
कलेत संगीत व शास्त्र यािंा चमलाि असता न सत्या संगीतािी उपासना करून तो व्यथय शास्त्रीय ही उपाधी 
लावनू चमरवतो. शास्त्रीय संगीतात राग, त्याचं्या वळेा, आरोह-अवरोह, संपूणय, सकंीणय, षाडव, औड व, 
छायालग, आर्मवभाव, चतरोभाव, िढाउतरा, श द्ध, कोमल, तीव्र ही न सती भाषा अवगत असणे म्हणजे 
संगीताच्या शास्त्रातील वाकबगारी नव्हे. चदवसान चदवस भारतीय संगीतकला पािात्त्य देशातं प्रसृत व 
आवडती होत असता ही शास्त्रचवहीन वाकबगारी धोक्यािी होय. पािात्त्य लोक कला आत्मसात कचरताना 
कलेला सौंदयय व महत्त्व कशाम ळे प्राप्त होते, त्याच्या कारणािंाही अभ्यास कचरतात. 
 

कोणतीही वस्तू ककवा कला जेव्हा चिरकाल चटकून राहते (अथात कालमानाने नावीन्याने), 
शतकान शतके चतिी अवनती न होता प्रि ल्लतेने वृकद्धगत होते, कणयमध र होते, सौन्दययसंपन्न बनते, 
रसभावनािंा आचवष्ट्कार चतच्याद्वारे घडून येतो, तेव्हा मानवी अन्तःकरण नम्र होते, व भस्क्तभावाने 
अन्तःकरण भरून येऊन ईश्वरी अस्स्तत्वािा त्याला साक्षात्कार होतो. या सवय गोष्टींिे मूळ कलेच्या शास्त्रात 
आहे. संगीतातील षडज-पिंम, षडज-मध्यम, षडज-गान्धार हे संवादभाव व त्यािंी चनभळे अन भतूी यािें 
कारण श चिभूयत शास्त्र होय. आमिे प्रािीन संस्कृत गं्रथकार, त्यािंी अलौचकक ब चद्धमत्ता, त्यािें शास्त्र आचण 
चसद्धान्त यािंी कदर पािात्त्यानंी करावी, आचण आम्ही मात्र त्यािंी उपेक्षा करून प्रािीनाचं्या कतृयत्वािे 
पोकळ गोडव ेगाऊन वृथाचभमान प्रकट करावा, याने लाभ नाही. 
 
श्रुणतव्यवस्र्था णनरर्थवक मानावयाची काय? 
 

–ती चनरथयक मानणारे मानोत. पण प्रािीन आिायांनी ककवा प्रथमतः भरतम नींनी स्वरसप्तकात २२ 
श्र ती व प्रत्येक स्वर चवचशष्ट श्र चतसंख्येने पूणय माचनला. 
 

उदा. ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = २२ श्र ती 
 

यावरून चनषाद व षडज यातंील िार श्र ती या षडजाच्या होत. यािा अथय चनषादािे स्थान चवचशष्ट 
श्र तीवर आचण षडजािे स्थान ४-पैकी िौर्थया अंत्य श्र तीवर हा आहे. हेही उघड आहे की, चनषादािा ध्वनी 
उच्च-उच्च होत षडजध्वनीवर स्स्थर होतो. याच्या उलट षडज-चनषादामंधील ध्वनीिी नीि-नीि अवस्था. 
ही अवस्था म्हणजेि श्र ती व त्यािंी संख्या, हे प्रािीनानंी उघड केले आहे. क्रमय क्त श द्धस्वरािंी माचलका 
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ही अतूट ध्वनीमध्ये उच्चतेने ककवा उलट क्रमाने ग ंचिलेली असते. श द्ध स्वरानंा ग ंिणारे मधील सूक्ष्म ध्वनी 
ककवा स्वर ‘श्र ती’ या संजे्ञने प्रािीन पंचडतानंी समजावनू चदलेले आहेत. ही शास्त्रीय वस्त स्स्थती श्र ती न 
मानणाऱ्यानंाही नाकारता येणार नाही. 
 

प्रिचलत ख्यालगायकी शास्त्रीय माचनली जाते. या गायकीतील शास्त्रीयता काय व कशी, असा प्रश्न 
केला, तर समपयक उत्तर चमळत नाही. रागदारीत स्वरािंी उच्चनीिता म्हणजे स्वर अचतकोमल, कोमल, 
तीव्र व तीव्रतर होतात, पण यािा अथय रागािंा प्रपंि न सत्या १२ स्वरावंर चवसंबनू नसतो. बाराहून अचधक 
स्वर शास्त्रीय संगीतात काययवाही असतात. बाराि स्वर म्हणजे १२ श्र ती. मग उरलेलया १० श्र ती अन पयोगी 
मानावयाच्या काय, असा प्रश्न येतो. यािे समपयक उत्तर ‘सवय श्र ती या-ना-त्या प्रसंगी व कारणाने उपयोगात 
येतात,’ हे आहे. 
 

हल्लीच्या संगीतकलेत शास्त्र जाणले जात नाही, यािे कारण शास्त्राबद्दलिी उदासीनता व त्याम ळे 
येणारी अनचभज्ञता. असे असूनही पेश केलेली कला मात्र अचभजात चनपजते. यािे कारण शास्त्र माहीत 
नसले, तरी चनसगय ते पाळावयाला लावतो, – ते पाळणे भाग पाडतो हे. वीणातंत्रीतून चनमाण होणाऱ्या 
स्वयंभ ूस्वरपंक्तींिा व त्या स्वरातंील संवादतत्त्वािंा आचवष्ट्कार चनसगय घडवनू आणतो. यािे साक्षात प्रतीक 
म्हणजे भारतीय तानप रा आहे. तानप ऱ्यातून चनमाण होणाऱ्या सप्त श द्धस्वरािें ध्वचनवलय ही स रेलपणािी 
लक्ष्मणरेषा ठरलयावर कलाकारावर त्यािा पचरणाम होऊन ती त्याला मयादेबाहेर जाऊ देत नाही. या 
मयादेिे उल्लंघन म्हणजे बेसूरपणा होय. 
 

भाषेमध्ये वाक्ये, वाक्यातं शब्द, शब्दातं स्वर-व्यंजने आचण या सवांिे व्याकरण म्हणजे शास्त्र. 
स्वराचं्या मृद -तीव्रतेने रसभावना कळून येते. वाङ्मयातही या गोष्टींना िार महत्त्व आहे. संगीतात गद्याला 
पद्यािी जोड देता ते काव्य ठरते. संगीतात शब्दकाव्याप्रमाणे स्वरकाव्यालाही महत्त्व आहे. रणनात्मक 
अवस्थेतील श्र ती ही व्यंजने माचनली, तर अन रणनात्मक अवस्थेत स्वर चनमाण होतात. स्वरािी पूणावस्था 
म्हणजे चवचशष्ट श्र चतग च्छािे अस्स्तत्व. श्र चतग च्छािी जोड चमळालयाचशवाय स्वर पूणय होत नसतो. व्यंजनरूप 
श्र ती आचण स्वररूप शब्द याचं्या संयोगाने संगीतािे स्वरकाव्य तयार होते. संगीतात खड्या स रािंाि 
उपयोग केला जातो, असे नसून २२ श्र तीही प्रसंगान सार उपयोचजलया जातात. म्हणून संगीतात 
चनरचनराळ्या रसभावनानंा महत्त्व प्राप्त होते. यािे कारण चनरचनराळ्या श्र चतय क्त स्वरािंी योजना हे आहे. 
 

प्रािीन गं्रथकारािंी स्वरातंगयत श्र चतव्यवस्था द लय चक्षण्यासारखी नाही. कहद स्थानी गायकीतील 
सौंदयय, रंजकता, वधेकता, भस्क्तभाव, चित्ताला समाधान देणारी आकषयकता इत्यादी ग ण श्र चतय क्त 
स्वरयोजनेम ळे चनमाण होतात. म्हणून श्र ती या चवषयािी अवहेलना न कचरता त्यािा पचरपूणय अभ्यास 
करावयास हवा. 
 
स्वरातंगवत श्रुत्यतंरे समान वा असमान? 
 

– असा वादग्रस्त प्रश्न आहे. प्रािीन आिायांच्या श्र ती गचणतचसद्ध आहेत. स्वरशास्त्रात गचणतही 
येते. तेव्हा श्र ती समान की असमान अंतराचं्या, हा प्रश्न सोडचवण्यासाठी गचणतािा आश्रय आवश्यक आहे. 
श्र त्यतंरे समान मानून सप्तकािे २२ समान भाग करून काही आध चनक चवद्वानानंी प्रत्यक्ष प्रत्यय घेतला, 
तेव्हा स्वरािंी मूलभतू स्थाने ि कली आचण संवादतत्त्वािाही अभाव कणयप्रत्ययास आला. पण समान 
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श्र त्यतंरािा हा मनोचवकार थंडावला. काही चवद्वान सप्तकातंगयत श्र तीिी संख्या २४–२७ माचनतात. परंत  
गतकालातील प्रािीन-मध्यकालीन गं्रथकार श्र ती २२-ि मानीत आले आहेत. श्र ती समान वा असमान हा 
वाद या गं्रथकारािंा नाही, असे गं्रथावंरून कळून ि कते. 
 
श्रुतींणवषयी पं. भातखंडे याचें गं्रर्थगत मत 
 

पं. भातखंडे-कृत कहद स्थानी संगीतपद्धती, क्र. प . माला भाग ४ यात चदलयाप्रमाणे 
 

“मागील िारपािश ेवषांत गं्रथकार श्र ती सारख्या मानीत नसत. ‘अनूपचवलास’ गं्रथात चदसते ते — 
उत्तरोत्तरसंकोिस्त्वाकाश ेभवचत ध्र वम् । समभागप्रकलपोऽत्र न साध  मन्यते ब धैः । तस्माद भागास्त  चवषमाः 
कस्लपता भरताचदचभः ॥ भावभट्टािा भरत नाट्यशास्त्रकार भरत नव्हे. –” 
 

असेही प ंभातखंडे म्हणतात. कारण ‘नाट्यशास्त्रकार भरत आपलया श्र ती समान मानीत असे,’ असे 
स्वतः प.ं भातखंडेि म्हणतात. या म्हणण्याचवरुद्ध पं. भावभट्टािे मत आचण भरतािंा प रावा हा प.ं भातखंडे 
यानंा पसंत नाही. म्हणून ‘भावभट्टािा भरत हा नाट्यशास्त्रकार भरत नव्हे,’ असा चनकाल प.ं भातखंडे यानंी 
चदला असावा. प ढे प.ं भातखंडे म्हणतात— 
 

“हृदयनारायण देव (इ. स. १६६४), भावभट्ट (१६४०), पं. अहोबल (सतराव ेशतक), श्रीचनवास 
(सतराव े शतक, उत्तराधय) इत्यादी गं्रथकार श्र ती असमान मानीत. याि असमान श्र चततत्त्वकारानंी 
कहद स्थानी स्वरस्थानाशंी उत्तम चमळती अशी स्वररिना केली व परंपरेिे व शास्त्रोक्तपणािे गौरव आणले.” 
तेव्हा याि परंपरेत “भरतशार्ङ्य देव श्र ती समान मानीत,” हे प.ं भातखंडे यािें मत कसे-काय शोभनू चदसते, 
यािा चविार स ज्ञ वािकानंी करावयािा आहे. अशा वक्तव्याने चजज्ञासूिंी चदशाभलू होते. 
 
क्लेमेंटस् याचें श्रुतीसंबंधी मत 
 

म ंबई चवद्यापीठात सन १९२६-मध्ये ई. क्लेमेंटस् यािंी व्याख्याने झाली. त्यािें इचतवृत्त प्रचसद्ध 
झालेले आहे. त्यातं ते म्हणतात – “सप्तकातील स्वर व त्यािें समान भाग मानण्यािी प्रािीन रीत म्हणजे 
मनमानी, परंत  कच्च्या लाग्रतम पद्धतीवर उभारलेले चसद्धातं असावते. परंत  प्रािीन भारतीय श्र चतचसद्धातं 
म्हणजे चवलक्षण व अिूक ब चद्धमते्तने माडंलेले चसद्धातं होत.” 
 

[यासंबधंी क्लेमेंटस् यािें भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ५४] 
 
फॉक्स-स्रनँवेज् याचें श्रुतींसंबंधी मत 
 

“श्र तीसबंंधी भरतािें मत सवय श्र ती समान (१/२२) होत्या, असे नव्हते. यािा प रावा श्लोक क्र. २५-
नंतरिा गद्यभाग जो भाषातंरात वगळला गेला आहे, त्यात चमळतो.” 
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कृ. ब. देवल याचें मत 
 

म्यूचझक ईस्ट ॲण्ड वसे्ट कंपेअडय या गं्रथात श्र तींचवषयी देवल म्हणतात— “प्रािीन संस्कृत 
गं्रथकारानंा प्रिचलत ध्वचनशास्त्रचसद्धातं जे प्रस्थाचपत कचरते, त्यािी पूणय कलपना व जाणीव होती. त्यानंी 
माचंडलेले ध्वचनस्वरशास्त्र हे अत्यंत चविारपूवयक केलेले आचण चनयमाचं्या प रेपूर िौकटीत अिूक बसणारेि 
माचंडले आहे.” 
 
श्रुती समान आणि असमान मानिाऱ्या दोन्ही पंर्थाचें ग. ह. रानडे यानंी केलेले समर्थवन व त्याचे णनराकरि 
 

ग. ह. रानडे हे चवज्ञानशास्त्रपटू प्राध्यापक होते. चवज्ञानात ध्वनी, चवशषेतः संगीतािे ध्वनी, 
चनसगयचनयमबद्ध असतात, यािी त्यानंा पूणय जाणीव व अन भव होता. कै. रानडे संगीतज्ञ व शास्त्रज्ञ होते. 
‘संगीतािे आत्मिचरत्र’ अथवा ‘स चशचक्षतािें संगीत’ (मराठी, १९३३) व ‘कहद स्तानी म्यूचझक : ॲन 
आउटलाइन ऑि इटस् चिचजक्स ॲण्ड ईस्थेचटक्स्’ (इंग्रजी, १९५१) हे त्यािें गं्रथ व इतर अनेक इंग्रजी-
मराठी लेख प्रचसद्ध आहेत. 
 

वरील (श्र ती) चवषयावर रानडे यानंी इंग्रजीत एक चनबधं चलचहला आहे. त्यािा मथळा ‘इटनयल 
पॅरॅडॉक्स ऑि इंचडयन म्यूचझक : द श्र तीज्’ असा आहे. त्यातं कै. रानडे म्हणतात — 
 

“श्र चतचवषयािा अभ्यास आचण सोडवणकू हा चवषय िार गहन झाला आहे. चशवाय, या 
चवषयासंबधंी चवद्वानाचं्या कायात अनेक मतभेद आहेत. सप्तकात २२ श्र ती, याबद्दल प्रािीन गं्रथकारातं मात्र 
एकमत आढळून येते. या प्रािीन गं्रथकारातं भरतम नी अगे्रसर होत. श्र चतचवषयक ििेवरून असा ग्रह होतो 
की, २२ श्र ती या समान अंतराच्या असाव्या. म्हणजे टेंपडय स्केलमध्ये ज्याप्रमाणे १२ स्वर समचवभागी 
असतात, त्याप्रमाणे श्र त्यतंरेही समचवभागी असावीत. याउलट असेही म्हटले जाते की, श्र त्यतंरे समान 
नाहीत, आचण रागाचं्या नावीन्यात ककवा चवचशष्ट रागाच्या आरोह-अवरोहातं श्र तींच्या चकमती बदलत 
जातात; याम ळे पचरणामही वगेवगेळा होतो. अशा प्रकारे दोन मताचं्या प्रवाहातंील कोणते तरी एक मत खरे, 
ग्राह्य मानावयाला हव.े श्र तींसंबंधी असे चद्वधा मत झालयाम ळे पािात्त्य पंचडतािंा ग्रह भारतीय संगीताचवषयी 
व शास्त्राबद्दल प्रचतकूल झाला, तर अप्रस्त त नव्हे. पं. भातखंडेही या संकटात सापडले. माझ्या मते 
श्र तीचवषयी चद्वधा मते रास्त आहेत. उदा. ज्या दोन स्वरातं एक नव्हे, तर १६ कंपनािंा िरक आहे, असे 
दोन स्वर एकाि वळेी वाजचवले असता त्यातंील नैसर्मगक िरक ओळखणे मानवी कणाला साध्य होत नाही; 
प न्हा प्रयोग केलयास हेि स्वर चनराळे, चववादी भासतात.” 
 

रानडे यानंी या प्रकरणात स्टीव्हन्सिे व फ्लेिरिे प्रयोग आचण चनष्ट्कषय यािें प राव ेचदले आहेत. ते 
असे — “१५० सायकलसिा (आंदोलने) एक आचण १४७ सायकलसिा द सरा स्वर घेऊन प्रत्यय घेतला, 
तर दोन्ही नादातं िरक नाही, असे वाटते. फ्लेिरिे प्रयोगही हेि दशयचवतात. २०० सायकलसिा एक स्वर 
४० डी. बी.वर घेऊन आचण २२२ सायकलसिा एक स्वर १०० डी. बी.वर घेऊन दोन्ही एकत्र वाजचवले 
असता िरक कळून येत नाही. यािप्रमाणे २०० आचण ४०० सायकलसिे स्वर घेतले, तर २००-िे ४०० हे 
सप्तकातंर होते. आणखी एक स्वर ४२१ सायकलसिा घेतला. हा ४२१ सायकलसिा स्वर आचण २२२ 
सायकलसिा स्वर या दोन स्वरातं सप्तकातंर चनमाण होते का? या दृष्टीने प्रत्येक प्रकारिा स्वर चनरचनराळा 
वाजचवता सप्तकातंरािा भास होतो, परंत  हेि स्वर एकदम, एकत्र वाजचवले असता एकापेक्षा द सरा 
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चनराळा, असे मानवी कणाला उमगून येते. चवज्ञानप्रयोगात ठरणारा स्वरािा आवाज मानवी कणय अण रेणूने 
ग्रहण कचरतो, असे नाही. म्हणून श्र ती समान मानणारा पक्ष आचण असमान मानणारा पक्ष — दोन्ही बरोबर 
आहेत.” 
 

रानडे शवेटी स्टीव्हन्स व फ्लेिर यािें प्रयोग देऊन मानवी कणय व चवज्ञान याचं्या प्रयोगातंील 
वस्त स्स्थतीत िरक दशयचवतात. भारतीय संगीतातील ‘गमक’ या प्रकारािा आश्रय घेऊन श्र ती समान वा 
असमान असणारे दोन्ही पक्ष बरोबर आहेत, असे ते म्हणतात. आचण चवज्ञान जे सागंते, ते मानवी कणय सागंत 
नाही, असे स िवनू एका पक्षाला एका श्र तीिा ध्वनी त्याप ढील श्र तीच्या ध्वनीप्रमाणेि कानालंा भासतो, तर 
चवज्ञानप्रयोग चनराळेि चसद्ध कचरतो, असे म्हणतात. भास आचण चवज्ञान यातं श्र तींच्या चकमती चनराळ्या 
ठरचवलया जातात, आचण २२ श्र ती समान की असमान, हे जर चवज्ञान ठरचवते, तर भासाला ककमत नसून 
चवज्ञानाला ककमत देणे कतयव्य आहे. अशा प्रयोगाति श्र तीिी समस्या खऱ्या अथाने सोडचवली जाते, याला 
महत्त्व आहे. भास म्हणजे शास्त्र नव्हे. 
 

प्रािीन पंचडतानंी स्वराचं्या ककवा सूक्ष्म स्वर-श्र तींच्या चकमती कंपनसंख्येने चदलया नाहीत; परंत  
आध चनक चवज्ञानशास्त्रचनप ण त्या देऊ शकतात. आचण एक श्र ती द सरीप्रमाणे नाही, हेही ठरव ूशकतात. पं. 
अहोबल, श्रीचनवास, भावभट्ट या गं्रथकाराचं्या ठाम मतान सार श्र ती या षडजपिंमभावाने य क्त आहेत. 
 

मध्यपूवोत्तराबद्धवीणाया ंगात्र एव वा । 
षडजपञ्चमभावने श्र तीद्वाकवशकत जग ः ॥ 

 
या सूत्रचसद्धातंात प्रिचलत ध्वचनचवज्ञानशास्त्र सामावलेले आहे. आचण श्र ती समान का असमान, 

यािे समपयक उत्तरही या उक्तीत आहे. पण लक्षात कोण घेतो? 
 

आजिे चवज्ञान छेडत्या तारेत सा-प-भाव चनमाण होतो, असे ठामपणे सागंते, व प्रयोगात व 
प्रत्ययातही त्यािा अन भव येतो. तेव्हा बावीस श्र ंतींपकैी प्रत्येक ध्वनीिी तार ताणून छेचडली असता 
चतच्यातून चतिा पंिम चनघणार, हे उघड आहे. प्रािीन शास्त्रकारानंी प्रत्येक श द्धस्वराला चवचशष्ट श्र चतसंख्या 
वाटून चदलेली आहे. म्हणजे प्रत्येक स्वर आपलया श्र चतसंख्येतील अंत्यश्र तीवर स्स्थर होतो. ‘सा’ हा ज्या 
चवचशष्ट अंत्य श्र तीवर स्स्थर होतो, तो ध्वनी तारेसारख्या माध्यमातून उत्पन्न कचरता सा-िा प हा स्वयंभरूीत्या 
या तारेतून चनमाण होतो, तो षडजापासून १३-व्या श्र तीवरील असतो. या पंिमापासून १३-व्या श्र तीवर 
ऋषभ चमळतो. तोही चवचशष्ट क्रमाकंाच्या श्र तीवर स्स्थर होतो. अशा पद्धतीने सवय श्र ती षडजपंिमभावाने 
जोडता येतात. स्वराचं्या कंपनसंख्या माहीत झालया, की श्र तींच्या षडजपंिमभावान सार प्रत्येक श्र तीिी 
ककमत काय, आचण कंपनाचं्या वजाबाकीने कोणती श्र ती कोणत्या द सरीहून मोठी वा लहान, हे समजून 
श्र त्यतंरे समान की असमान, हे ठरचवता येते. हे ठरचवलयावर समान मानणारा पक्ष आचण असमान मानणारा 
पक्ष यातंील खरा पक्ष कोणता, हेही ठरचवता येते. तेव्हा भारतीय श्र ती हा पॅरॅडॉक्स नसून ऑथाडॉक्स व 
चवज्ञानशास्त्रचसद्ध वस्त स्स्थती आहे. चसद्ध मागाने या चवषयािा अभ्यास कचरता श्र चतचवषय म्हणजे डोकेद खी 
नाही, तर प्रािीन ऋचषम नींच्या ब चद्धिात यािी जाणीव करून देणारा मनोरंजक चवषय आहे. यात नरो वा 
क ं जरो वा असा प्रकार नाही. 
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श्र ती समान वा असमान या चवषयािी सोडवणूक कचरताना षडजपिंमभावात १३ श्र ती, षड
जमध्यमभावात ९ श्र ती व षडजगान्धारभावात ७ श्र तीि का, तसेि सप्तकात २२-ि श्र ती का, अशा अनेक 
प्रश्नािंी उत्तरे शास्त्रश द्ध चरतीने प णे वाचडया कॉलेजमधील प्राध्यापक डॉ. एच्. व्ही. मोडक, पीएच्. डी. 
यानंी जानेवारी १९६१ साली इंचडयन सायन्स काँगे्रसच्या ४८-व्या अचधवशेनात वािलेलया चनबधंात चदली 
आहेत. हा चनबधं ‘द जनयल ऑि म्यूचझक अकादमी’ (मद्रास) या तै्रमाचसकात (व्हॉलयूम ⅩⅩⅩⅧ, चवभाग 
Ⅰ–Ⅳ, १९६७) प्रचसद्ध झाला आहे. चशवाय, द सरा चनबंध म ंबई चवद्यापीठ जनयल, व्हॉलयूम ⅩⅩⅩ, भाग ३ व 
५ यामंध्ये (सन १९६७ व मािय १९६८) प्रचसद्ध झाला आहे. या दोन चनबधंातं प्रािीन आचण आध चनक श्र चत-
स्वर-संवादािा तंतोतंत मेळ आध चनक इलेक्रॉचनक्स उपकरण-साचहत्याद्वारे कसा बसतो, यािे सखोल 
चवविेन आहे. याने प्रािीन व अवािीन श्र चतस्वरशास्त्रात गोंधळ घालणाऱ्या आध चनक चवद्वानािंा भ्रमचनरास 
होण्यास बरीि मदत होईल. डॉ. मोडकािें कायय चनचित स्वरूपािे आहे. त्यािी दखल घेणे योलय आहे. 
 
पं. गं. णभ. आचरेकर याचें श्रुतीसंबंधी मौणलक णवचार 
 

प्रािीन ते प्रिचलत भारतीय गं्रथकारािें श्र तींसंबधंीिे चविार यापूवी माचंडले आहेत. भारतीय 
संगीतातील मूलभतू सप्तकात २२ श्र तींिा समावशे प्रथमतः भरतम नींनी केला. महषी नारदानंीही हा चवषय 
िर्मिला आहे. परंत  श्र तीसंबधंी प्रगलभ चवविेन भरत, मतंग, शार्ङ्य देव याचं्या गं्रथातं आहे. हे झाले प्रािीन 
गं्रथकते. परंत  आध चनक गं्रथकारातं प.ं बवे, म ळे, देवल, क्लेमेंटस, िॉक्स स्रँलवजे् पॉपले, आिरेकर 
यानंीही श्र तींिा गहन प्रश्न चविारपूवयक सोडवनू या चवषयात स गमता प्राप्त करून चदली आहे. 
 

श्र ती समान की असमान, हा चवषय नारदी चशके्षच्या काळापासून सोळाव्या शतकापयंत कोणी 
घेतला नव्हता. परंत  त्यानंतर पं. लोिन, अहोबल, हृदयनारायण देव, भावभट्ट, श्रीचनवास यानंी ही 
वैज्ञाचनक समस्या सोडवनू श्र ती असमान माचनलया. त्याचं्या वळेी आध चनक उपकरणे नव्हती; साधन म्हणजे 
िक्त वीणातंत्री. या गं्रथकारानंी श्र ती असमान तर माचनलयाि, चशवाय श्र ती षडजपंिमभावाने य क्त 
असतात, हा शोध समर्मथत केला. आध चनक तंत्राच्या दृष्टीने तो मौचलक मानावा लागतो. 
 

पं. भातखंडे यािंा आग्रह असा – “भरतशार्ङ्य देव हे श्र ती चनयतप्रमाणाच्या मानीत. पं. कचल्लनाथही 
याि मतािे. याचवषयी प.ं कचल्लनाथािे स्पष्टीकरण िागंले आहे. सारणेिा ख लासा त्याने िागंला केला 
आहे. सोमनाथािेही तसेि मत आहे. याचवषयी एका चवद्वान लेखकािे मत…” पं. भातखंडे यानंी भाग ४, पृ. 
३९ यावर इंग्रजीत चदले आहे. त्यािा साराशं प ढे मराठीत देत आहोत. हे चवद्वान म्हणतात — 
 

“या स्पष्टीकरणाने लगेि उमगून येईल की, सप्तकातंगयत श्र त्यंतरे ही येथून-तेथून सारखीि, 
चनयतप्रमाण आहेत. भरत म्हणतात, सवय सप्तस्वर एक श्र तीने उतरवाव.े या चक्रयेत मध्यमग्राचमक वीणा षड
जग्राचमक होऊन पंिमात िरक करावयािा. यावरून हेि चसद्ध होते की, भरतािें श्र चतप्रमाण पचरमाण सवय 
श्र तींत सारखे आहे. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे, तर प्रथम व चद्वतीय श्र तीिे जे ग णोत्तर, तेि यानंतर 
येणाऱ्या कोणत्याही श्र तीत असते. म्हणून प्रत्येक श्र त्यंतर २२-िा वगयमूळ २ = १/२ आहे.” 
 

पं. भातखंडे यानंी वरीलप्रमाणे एका चवद्वानािें मत चदले आहे, ते त्याचं्या स्वतःच्या मताने 
‘भरतशार्ङ्य देव श्र ती समान अंतराच्या मानीत,’ याच्या प ष्ट्ट्यथय होय. वर चदलेले चवद्वानािें मत प्रयोगाच्या 
चनष्ट्कषाने माचंडलेले नाही. २२ श्र ती समचवभागी आचण वगयमूळ २ हा प्रयोग एस्. एम्. टागोर याही चवद्वानानंी 
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केला होता. परंत  त्या प्रयोगात भरतशार्ङ्य देवािंा चसद्धान्त चविल झाला. त्यािा अन भव ख द्द टागोरानंाि 
आला. ‘पॅरॅडॉक्स’सारख्या भ्रामक कलपनेनेही या प्रश्नािी सोडवणूक झालेली नाही. सप्त श द्धस्वरातंगयत 
२२ श्र ती सवय चवद्वान माचनतात. अशा चवद्वानानंा हेही मान्य होईल की, ‘आध चनक प्रयोगात वाद्यावरील 
म क्ततंत्री चतच्या गृहीत ध्वनीबरोबर इतरही ध्वनी (स्वर) चनमाण कचरते. षडजाबरोबर पंिमही चनमाण 
होतो. म्हणजे षडजपंिमभाव चनमाण करणे हा तंत्रीिा स्वभाव आहे, हे तानप ऱ्यातील पंिमाच्या तारेतून 
ऋषभ चनघतो, यावरून चसद्ध होते. िकू येणारा ऋषभ वास्तचवक ऋषभ नसून पंिमािा पंिम असतो व षड
जाच्या सापेक्षतेने तो ऋषभ ठरतो, हे कोणताही कलाकार मान्य करील. हे मान्य केलयावर प ढील गोष्टीही 
मान्य होणे अपचरहायय आहे. त्या गोष्टी अशा— 
 

(१) सप्तकात ७ श द्ध स्वर. 
 

(२) सात श द्धस्वरातं स्वर धरून २२ सूक्ष्म नाद, अथात श्र ती. 
 

(३) म क्त तंत्री छेचडली असता चतिा ध्वनी स्थायी षडज माचनता या षडजािा पंिम चनमाण होऊन 
तो िकू येतो. 

 
(४) सा-प चनमाण करणे हा म क्ततंत्रीिा स्वभाव आहे. 

 
(५) २२ श्र ती ककवा ध्वनी यातंील प्रत्येक ध्वनीिी तार ताणून छेचडली असता चतच्यातून पंिम 

चनघणार. 
 

वरील सवय गोष्टी आजिे चवज्ञान चसद्ध कचरते आचण प.ं लोिन ते श्रीचनवास यानंी याि गोष्टी 
साचंगतलेलया आहेत. तारेतून षडज-पंिम चनघतो, हा आध चनक शोध इ. स. १८६०-मध्ये हेलमहोलट्ने 
लाचवला. पण हेलमहोलट्च्या आधीिे प.ं अहोबलप्रभतृी आचण त्याचं्या आधी अनेक शतके भरतम नी होत. 
 

पं. गं. णभ. आचरेकर म्हितात— 
 

“आज संगीतािी शास्त्रीय पचरभाषा म ळीि न पाहता आम्ही शास्त्रीय संगीत गातो-वाजचवतो, असा 
वृथाचभमान बाळचगतो. वास्तचवक कला व शास्त्र यािंी सागंड आहेि, आचण अशी सागंड असली, तरि 
कोणत्याही शास्त्रीय कलेिी प्रगती होते. हल्ली पहाव,े तो आमच्या गायक-मंडळीिी अशी समजूत झाली आहे 
की, प्रािीन स्वरशास्त्र आजच्या स्वरशास्त्राहून चभन्न आहे. असा समज वास्तचवक पािात्त्य शास्त्रसंगीताला 
पूरक ठरेलही, पण वास्तचवक शास्त्र हे केव्हाही अबाचधत असले पाचहजे, हे पािात्त्य शास्त्रज्ञही मान्य 
कचरतात. आचण याबरोबर ‘टेंपडय’ स्केलही रोजच्या व्यवहारात राबचवतात. ही पचरस्स्थती भारतीय संगीत व 
शास्त्र या बाबतीत स दैवाने अस्स्तत्वात नाही, हे मात्र खरे. एवढी गोष्ट खरी की, प्रािीन स्वरशास्त्र अचतशय 
गहन आहे. तरी प्रािीन श्र चत-स्वरािें चववरण संयमाने, चविारपूवयक, अभ्यासू वृत्तीने समजावनू घेतलयास ते 
अवघड ककवा अनाकलनीय नाही. उलट, प्रािीन आिायांच्या चवलक्षण व असामान्य ब चद्धिात याबद्दल 
आदर चनमाण व्हावा, असा हा चवषय आहे. 
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“पचहली घोटाळ्यािी बाब म्हणजे श्र ती होय. कोणी असा प्रश्न कचरतात की, ‘प्रमाण’श्र तीला प्रमाण 
काय? याला उत्तर हेि की, प्रािीन गं्रथातं जी ‘सारणाित ष्ट्ट्यी’ साचंगतली आहे, ती नीट ध्यानात घेणे 
आवश्यक आहे. भरताचदकाचं्यासारख्या प्रािीन गं्रथातं षडजपंिमभावान सार करावयाच्या बावीस श्र तींच्या 
बाधंणीिा स्पष्ट ख लासा नाही. नंतरच्या काही शतकातंलया गं्रथातं ह्या श्र ती षडजपंिमभावाने य क्त आहेत, 
असा ख लासा आहे. परंतु श्रुती षडजपंचमभावाने कशा बाधंाव्यात, हे मात्र आतापयंतच्या गं्रथातं 
साचंगतलेले नाही, स्पष्ट केलेले नाही. हे महत्त्वािे कायय आपणासं करावयािे आहे. 
 

“प्रािीन आिायांिा श्लोक ‘ित ित ित िैव षडजमध्यमपञ्चमाः । हा संशोधकानंी पडताळून पाहता 
तो तंतोतंत ज ळतो. चकत्येक आध चनक संगीत-’ गं्रथकार या श्लोकािी हेटाळणी कचरतात; परंत  प्रािीनािें 
स्वरशास्त्र हेटाळण्यासारखे नाही, हे स ज्ञानंी जाणाव.े व्यवस्स्थत मागाने जाऊन समजावनू घेणे हे अगत्यािे 
आहे. प्रािीन गं्रथातंील दोन त लयबल, सारख्या वीणा घेऊन त्या योजून पाहता ही स्वरपंक्ती कसोटीस 
उतरते. म ख्य म द्दा म्हणजे प्रािीन गं्रथातं ज्या श्र त्यंतराला ‘प्रमाणश्र ती’ म्हणतात, त्या प्रमाणश्र तीिे पचरमाण 
ठरचवणे हे भानगडीिे काम आहे. परंत  ते शोधून ठरचवणे हे महत्त्वािे होय. प्रािीन-अवािीन स्वर चभन्न 
आहेत, अशी समजूत आजपयंत होती. अशी समजूत जरी असली, तरी संशोधनात प्रािीन-अवािीन 
स्वरािंा गोड चमलाि शास्त्रश द्ध कसा घडून येतो, हे जाणनू घेणे अगत्यािे आहे. हे कळून आलयावर 
गैरसमजाला जागा उरणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. 
 

“प्रािीन ध्र ववीणेशी आध चनक वीणा-सतारींिा मेळ घालून आजच्या स्वरानंा प्रािीन श्र तींिा आधार 
योलय कसा ठरतो, हे पाहण्यात मौज आहे. या प्रकरणात कलपकता जरी असली, तरी ही कलपकता 
शास्त्रचवरचहत नाही, हे कळून ि कते. 
 

“प्रािीन गं्रथानं सार स्वरानंा चवकृती चनमाण करणारी स्थाने तीनि. तीही दोन्ही ग्रामातं चमळून. ही 
तीन स्थाने म्हणजे प्रािीन आद्य गं्रथातंील ित ःश्र चतक स्वर सा–म–प हे होत. संशोधनपूवयक चनचित 
केलेलया या स्वरािंाि आध चनक रागातं उपयोग होतो. हे स्पष्ट करण्याकचरता ‘माजयनी’ श्र तीपासून 
सप्तकाला आरंभस्थान चदलयाने सध्यािे चकत्येक राग कोणत्या प्रािीन मूच्छयनेतून उत्पन्न होतात, हे समजून 
येते. 
 

“भरताचं्या सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगात भरत काय मानीत व प्रयोग कसा करीत, यािा ख लासा आहेि. 
या प्रयोगािी या प्रकरणात चद्वरुक्ती होते, असे माचनले, तरी भरताचं्या सप्तस्वरातंगयत श्र ती षड
जपंिमभावाने कशा य क्त आहेत, हे या चद्वरुक्त प्रयोगाने कळून येईल, व आध चनक गं्रथकाराचं्या संभ्रमािेही 
चनरसन होईल; म्हणून या प्रयोगािी उजळणी आवश्यक होय. हा प्रयोग प्रािीनािंा खरा, परंत  प्रािीन 
प्रयोगात आध चनक शास्त्रातील संशोचधत सातत्य कसे कायम आहे, यािाही बोध होईल.” 
 
भरताचं्या सारिाचतुष्ट्ट्य-प्रयोगाची आचरेकर यानंी केलेली शास्त्रशुद्ध फोड व प्रस्र्थाणपत केलेला 
श्रुतींमधील षडज-पंचम-भाव 
 

“भरताचदक आद्य संगीतगं्रथकारानंी संगीतािे वणयन सप्तस्वरातं केलेले आहे. प्रािीन गं्रथातं षड
ज-मध्यम-पंिम या स्वरानंा प्रत्येकी िारिार श्र ती, धैवत व ऋषभ या स्वरानंा प्रत्येकी तीनतीन श्र ती व 
गान्धार-चनषादानंा प्रत्येकी दोनदोन श्र ती याप्रमाणे एकूण २२ श्र तींिी वाटणी केली आहे. अशा 
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श्र चतस्वररिनेला षडजग्राम ही संज्ञा चदली. या श्र तींिे मापन चनचित होण्यासाठी भरतानंी ‘सारणा’ 
करावयास साचंगतलया. श्र तींिे मापन स्पष्ट करण्यासाठी प्रािीन गं्रथकार दोन त लयबल वीणा घेत. यापंकैी 
एकीला ध्र ववीणा व द सरीला िलवीणा म्हणत. या दोन्ही वीणा बावीस तारानंी ककवा पडद्यानंी य क्त असत. 
या दोन्ही वीणातंील २२ तारा ककवा पडदे ध्वचनदृष्ट्ट्या ते सारख्या ज ळवनू घेत, व या व्यवस्थेला षडजग्राम 
मानीत. या षडजग्रामात वीणेच्या मेरूपासून (आडीपासून) मेरूवरील श्र ती सोडून िौर्थया श्र तीवर षडज, 
सातव्या श्र तीवर ऋषभ, नवव्या श्र तीवर गान्धार, तेराव्या श्र तीवर मध्यम, सतराव्या श्र तीवर पंिम, चवसाव्या 
श्र तीवर धैवत व बाचवसाव्या श्र तीवर चनषाद अशा सात श द्ध स्वरािंी स्थापना करीत. 
 

“प्रािीन गं्रथकारानंी श्र तींच्या जातीही चदलया आहेत. त्या दीप्ता, आयता, मृदू, मध्या व करुणा या 
संज्ञाचं्या आहेत. श्र तींिे चववरण करून आयता जातीत मादयव जाती मानून प्रमाणश्र तीिे मापन त्यानंी केले 
आहे. ही प्रमाणश्र ती प्रथम-सारणेत (प्रयोगात) पंिम ते च्य तपंिम यामंध्ये वर्मणलेली आहे. असे केलयाने 
श्र ती चनचित होऊन मध्यमग्राम चनमाण होतो; व ऋषभपंिमातं संवाद, म्हणजेि श . ऋषभात व च्य तपंिमात 
संवाद घडून येतो, व सा-म, रे-प हे भाव मध्यमग्राम स्वीकाचरतो. 
 

“याप्रमाणे मादयव जातीने उतरून पंिम (च्य तपिंम) प्रकट झाला. तेथून (च्य तपंिमापासून) 
रस्क्तका श्र तीिा ऋषभ चमळवावा. याप्रमाणे प्रािीन गं्रथािंा आधार घेऊन षडजपंिमभावाने सवय श्र ती 
चमळतात. या षडज-पंिमभावाने चमळणाऱ्या श्र तींिा क्रम :– 
 

(१) आलाणपनी – सतराव्या श्र तींवरील मूळ पंिम सोळाव्या संदीपनी श्र तीवर येऊन च्य तपंिम 
बनतो. 
 

(२) या संदीपनी श्र तीशी (च्य तपंिमाशी) रन्द्क्तका श्र ती (श . ऋषभाशी) चमळवावी. 
 

(३) नंतर रन्द्क्तका श्र तीशी रम्या, रम्येशी प्रसाणरिी, प्रसाचरणीशी कुमुिती, क म द्वतीशी णक्षती.” 
 

[टीप — क म द्वती व चक्षती या दोन श्र तींमधील अंतर वास्तचवक १२ श्र त्यंतरािें आहे. तरी हे द्वादश 
अंतर त्रयोदश अंतराप्रमाणेि आहे. हा प्रकार श्र त्यंतरे असमान आहेत, याम ळे होय.] 
 

“चक्षतीशी दयावती, दयावतीशी मदंती, मदंतीशी क्रोधा, क्रोधेशी क्षोणभिी, क्षोचभणीशी माजवनी, 
माजयनीशी ्ंदोवती, छंदोवतीशी आलाणपनी. ही आलाचपनी श्र ती वरील क्रमाने चमळचवता १३-वी येते व ती 
संदीपनी श्र तीजवळ येते. म्हणून आलाचपनी व संदीपनी या दोन श्र तींमधील अंतर (प्रमाण, ग णोत्तर) चकती 
असाव,े हे अिूक कळून येते. हे कळून यावयाला आलाचपनी श्र ती कारणीभतू होते, व प-ग्रामािा म-ग्राम 
बनचवण्यासाठी श्र ती कोणत्या प्रमाणािी वापरावी, यािाही बोध होतो. प न्हा 
 

वरील प्रयोगात आलाचपनी श्र ती शवेटी चमळते. या आलाचपनी श्र तीशी षडजपंिमभावाने (१३ 
श्र त्यतंराने) रौरी श्र ती चमळवावी, नंतर रौद्रीशी उग्रा,” 
 

उगे्रशी प्रीती, प्रीतीशी मंदा, मंदेशी रक्ता, रक्तेशी रंजनी, रंजनीशी रोणहिी, रोचहणीशी वणिका, 
वचिकेशी तीव्रा चमळवावी. तीव्रा श्र ती वास्तचवक क्र. १-िी श्र ती आहे; तरी या प्रयोगात ती शवेटी येते.” 
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या प्रयोगातील णवशेष 
 

वरील प्रयोगाच्या दोन खंडातं प्रािीनािें समग्र श्र चतमंडल पूणय होते. या प्रयोगात – श्र चतचमलनात 
षडजपंिमभावाव्यचतचरक्त द सऱ्या कोणत्याही अवडंबरािी जरुरी नाही. जरुरी आहे ती सा-बरोबर प 
स रेल ज ळचवता येणे यािीि. हे कायय जो कोणी उत्तम प्रकारे पार पाडील, त्याला प्रािीनाचं्या २२ श्र ती 
बाधंता येणे ककवा २२ तारा ज ळचवणे अवघड नाही. हा प्रयोग पूणय झालयावर प्रयोगकत्याला हेही कळून 
येइयल की, प्रािीनािें श .स्वर ज्या-ज्या श्र तीवर होते, त्याि स्थानावंर आजिे स्वर आहेत. 
 
भारतीय शास्त्रीय संगीताचे प्राचीन व प्रचणलत स्वरशास्त्र 
 

मानवी मनोधमात अनेक गोष्टींिे अस्स्तत्व आहे. त्यातं संगीतही येते. संगीतािा अंगीकार मानवाने 
प रातन कालापासून केला आहे. गायनवादनकलेत ध्वचन-नाद-स्वर-संवाद हे महत्त्वािे. गीतात शब्द व 
शब्दानंा नादस्वरािंी आवश्यकता असते. परंत  तंत वाद्यातं वीणेवर नादस्वरानंा महत्त्व असून शब्दचवरचहत 
ध्वचनरूप काव्य प्रत्ययाला येते. 
 
स्वर व श्रुती 
 

मागील प्रकरणात श्र तीचवषयी चवविेन केले आहे. स्वर व श्र ती यातंील िरक अनेक तऱ्हानंी सागंता 
येइयल. गीतातील स्वर व्यक्त होणाऱ्या ज्या चनयोचजत जागा, त्यानंा श्र ती म्हणता येइयल. स्वर श्र तीवरि 
व्यक्त होतात. श्र ती व स्वर एकमेकानंा सोडून नसतात. एवढेि नव्हे, तर श्र तींिी कसोटी संवादाने 
ठरचवलयाचशवाय त्यानंा श्र ती म्हणता येत नाही. याबद्दलिे सूत्र — 
 

षडजपञ्चमभावेन श्र तीद्वाकवशकत जग ः । 
 

हा षडजपंिमभाव म्हणजे सवंाद हे चनराळे सागंण्यािी गरज नाही; तरी श्र ती व स्वर यातं िरक 
आहे. 
 

प्रािीन गं्रथकारानंी अशा २२ श्र ती उपयोगात आणून त्यानंा स ंदर नावहेी चदली आहेत. ज्या 
स्थानावर संगीतस्वर कायम होतो, ती जागा कोणत्या-ना-कोणत्या तरी श्र तीिे स्थान असते, व श्र तींच्या 
जागा संवादाने, षडजपंिमभावाने, कायम झालया पाचहजेत व होतातही. कोणतीही श्र ती अन रणन पावते, 
तेव्हा त्या श्र तीला स्वर म्हणाव ेव श्रवणगोिर सूक्ष्म नादाला श्र ती म्हणाव.े अन रणनात्मक श्र तीला स्वर 
मानाव.े 
 

श्र ती ही स्वर या संजे्ञस पात्र होण्यास एका नैसर्मगक चनयमािी जरुरी असते. तो चनयम असा – 
प्रत्येक दोन स्वरामंध्ये चकमान एका श्र तीिी जागा मोकळी असलयाचशवाय श्र तीला स्वरत्व प्राप्त होत नसते. 
यािा अथय हा की, एकमेकींजवळच्या दोन श्र ती एकाि वळेी एकदम वाजचवलयास ते स्वरातंर न होता 
श्र त्यतंर ठरते. अशा प्रसंगी एक नैसर्मगक प्रकार घडून येतो : कोणत्याही दोन श्र ती (एकीजवळिी द सरी) 
एकाि वळेी वाजचवलयास त्या एकमेकींिे रणन मारून टाचकतात. दोन वाजत्या श्र तींमध्ये एक श्र ती मोकळी 
ठेचवलयास मात्र अन रणन राहते; यािे कारण हवा हे ध्वनीिे यान होय. वाजत्या श्र तींच्या कंपनामं ळे हवते 
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लाटा – तरंग चनमाण होतात. म्हणजेि चववचक्षत आकारािंी व अवकाशािंी वकशडे तयार होतात. या 
वकशडाहूंन चभन्न, चववचक्षत आकारअवकाशािी वकशडे द सऱ्याही श्र तीच्या स्पंदनामं ळे चनमाण होतात. वकशडे 
आकार-अवकाशाने चभन्न असलयास ती परस्परालंा चवरोध कचरतात. या चवरोधात ध्वनीिी आय मययादा 
संप ष्टात येऊन ध्वनीिे अवकाशात चनधन होते. अशा ध्वनीिा नाद राहत नाही. यासंबधंी प्रािीन सूत्र : 
 

एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ वैचरणौ चमथो भवतः । 
 

हे सूत्र व त्यािा अथय आजच्या चवज्ञानशास्त्रात तंतोतंत खरा ठरतो आचण श्र ती समचवभागी नाहीत, 
हेही चसद्ध होते. याचवषयी आध चनक पािात्त्य ध्वचनपचंडतािें मत पाहणे चहतािे होइयल. ते असे – 
 

“कोणतेही दोन स्वर घेऊन त्यातंील एक स्वर ककचित बदलून कमी-जास्त केला व अशा स्स्थतीत 
दोन्ही स्वर छेडले, तर या दोन नादातं कणयकटू ‘बीटस्’ – धके्क िकू येतात. त्याम ळे या स्वरातंील रक्ती 
नाश पावते. प्रािीन आयय पंचडतानंा हामयनीबाबतीतील – रक्तीबाबतीतील चनयम आचण त्यातंील गचणती 
ग णोत्तरािंी पूणय कलपना होती. त्याम ळे संवाद व चववाद काय, हेही ते पूणयपणे जाणीत असत.” 
 

[यासंबधंीिे भाष्ट्य (इंग्रजी) पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ५५] 
 
प्राचीन श्रुती, त्याचंी नावे व क्रम 
 

(०) क्षोचभणी (१) तीव्रा (२) क म द्वती (३) मन्दा (४) छंदोवती (५) दयावती (६) रंजनी (७) 
रस्क्तका (८) रौद्री (९) क्रोधा (१०) वचिका (११) प्रसाचरणी (१२) प्रीती (१३) माजयनी (१४) चक्षती (१५) 
रक्ता (१६) संदीपनी (१७) आलाचपनी (१८) मदंती (१९) रोचहणी (२०) रम्या (२१) उग्रा (२२) क्षोचभणी. 
 
प्राचीन शुद्धस्वराचंी श्रुणतसंख्या-व्यवस्र्था 
 

[यावरील भाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. १२] 
 

अथय :— सप्तस्वरातं षडज-मध्यम-पंिम प्रत्येकी िारिार श्र तींिे, ऋषभधैवत प्रत्येकी तीनतीन 
श्र तींिे व गान्धार-चनषाद प्रत्येकी दोनदोन श्र तींिे. चमळून सात श द्धस्वर. श्र ती बावीस होतात. स्वरािंी 
उत्पत्ती नैसर्मगकरीत्या होते. 
 

या सात श .स्वरातं गान्धार व चनषाद प्रत्येकी दोन श्र तींिे आहेत. याम ळे ते मृद स्वर, म्हणजेि 
कोमल आहेत. 
 
णवकृतस्वरणनर्ममतीच्या जागा 
 

एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ वैचरणौ चमथो भवतः । 
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हा चनयम पाळून सप्तकातील सात श .स्वरातं चवकृतस्वर चनमाण होऊ शकतील अशा जागा 
कोणत्या स्वरातं आहेत, हे पाहता आधी श्र चतस्वर माडूंन पाहणे ठीक. म्हणून — 
 
मेरू — नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 

यात चवकृतस्वरचनर्ममतीस सा–रे, रे–ग, प–ध, ध–नी यातं जागा नाही; कारण वरील चनयम 
आडवा येतो. तीन श्र तींच्या ऋषभािी पचहली श्र ती घेऊन नवा चवकृत स्वर स्थाचपला, तर तो षडजाजवळ 
येतो. ऋषभाच्या अन्त्यश्र तीच्या अलीकडील श्र तीवर चवकृत स्वर स्थाचपला, तर तो ऋषभाजवळ येतो. ही 
पचरस्स्थती पंिम व धैवत या दोन स्वरामंध्ये आहे. तेव्हा याही चठकाणी चवकृतस्वर चनमाण होत नाही. 
गान्धार व चनषाद म्हणजे ऋषभ-गान्धार व धैवत-चनषाद यातं चवकृतस्वरचनर्ममती अशक्य. 
चवकृतस्वरचनर्ममतीच्या जागा िक्त चनषाद–षडज, गान्धार–मध्यम व मध्यम–पंिम या तीन चठकाणीि 
आहेत; कारण नी ४ सा, ग ४ म व म ४ प यातं िारिार श्र तींिे अंतर आहे. या सोयीम ळे प्रािीन गं्रथकारानंी 
या सा–म–प या स्वरानंा स्वणरत ही संज्ञा णदली आहे. उदात्त, अन दात्त व स्वचरत ही चवशषेणे स्वराच्या तीन 
जातींना चदली जात. सप्त श .स्वरापंैकी सा–म–प हे स्वचरत, रे–ध हे अन दात्त व ग–नी हे उदात्त मानीत. 
 
प्राचीनाचें णवकृत स्वर, त्याचंी नावे व णनर्ममणतस्र्थाने 
 

याचवषयी प्रािीन श्लोक असा – 
 

श्र चतद्वय ंिेत् षडजस्य चनषादः संश्रयेत् तदा । 
स काकली मध्यमस्य गान्धारस्त्वन्तरः स्वरः ॥ 

 
अथय :— “श . चनषाद जेव्हा षडजाच्या (िार श्र तींपैकी) दोन श्र ती घेतो, तेव्हा तो ‘काकली’ चनषाद 

होतो.” हे माडूंन पाहता नी ४ सा = नी २ नी २ सा = ४ काकली नी २ सा असा प्रकार होतो. म्हणजे २ श . 
चनषाद + २ श्र ती षडजाच्या = ४ चनषाद = काकली चनषाद + २ षडज होय. यािप्रमाणे ग ४ म यातंील म-
च्या २ श्र ती घेऊन श . गान्धार हा अन्तरगान्धार बनतो. म्हणजे २ ग ४ म = २ ग २ ग २ म = ४ अन्तरगान्धार 
+ २ मध्यम. काकलीचनषाद व अन्तरगाधंार या दोन स्वरातं परस्परसंवाद चनमाण होतो. उदा. — 
 

सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध ४ का.नी २ सा या स्वरसप्तकात अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद यातं 
१३ श्र तींिे अंतर आहे, म्हणजे हा षडजपंिमभाव होय. 
 

मध्यमग्रामातही ४ श्र तींिा श . पंिम एका श्र तीने नीि होऊन च्य तपंिम बनतो. तोही म ४ प ३ ध = 
म ३ प ४ ध या नात्याने. या चक्रयेत मूळ िार श्र तींिा पंिम ३ श्र तींिा झालयाम ळे चवकृत व त्याप ढील ३ 
श्र तींिा मूळ श . धैवत पंिमािी उरलेली एक श्र ती घेऊन िार श्र तींिा होतो व स्वस्थानावर राहूनि चवकृत 
होतो. यावरून सप्तकात ७ श द्ध स्वर व २ चवकृत चमळून एकूण ९ स्वर, असे नाट्यशास्त्रकार भरतम नी 
मानीत. 
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प्राचीन शुद्धस्वरसप्तकात णनषाद-गान्धार णिश्रुणतक, म्हिजे कोमल का? 
 

यािे कारण चनसगय हे होय. कारण सप्त श .स्वरातं मध्यम हा एकि स्वर कोमल, मृदू आहे. आचण 
प्रािीन संगीतात मध्यम स्वर प्रिचलत षडजाप्रमाणे आरंभक मानीत. अथात षडजमध्यमभावाने मध्यमािा 
मध्यम चनषाद व चनषादािा मध्यम गान्धार. कोमल मध्यमाच्या अन षंगाने चनषाद व गान्धार हे कोमल – 
मृदूि येणार. यािा चविार कचरता प्रािीन श द्धस्वरी सप्तक — 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 

यातील नी–ग–म हे कोमल आहेत. हे सप्तक प्रािीन मागी संगीतािे आहे. 
 
प्राचीन ग्रामव्यवस्र्था 
 

ग्राम म्हणजे ‘समूह’. ग्रामािी संगीतातील व्याख्या ‘चनयोचजत श्र त्यंतरािंा स्वरसम दाय’ अशी आहे. 
प्रािीन गं्रथातं असे तीन ग्राम आहेत – षडजग्राम, मध्यमग्राम गान्धारग्राम. यातंील षडज व मध्यम असे 
दोन ग्राम प्रािीन गं्रथकारानंी भतूलावर काययवाही माचनले आहेत. षडजग्रामात आरंभक स्वर, म्हणजेि 
ग्रामाचधपती स्वर, षडज होय. मध्यमग्रामािा आरंभक ककवा ग्रामाचधपती स्वर मध्यम होय. या दोन्ही 
ग्रामािंी श्र चतस्वरसप्तके प्रािीन गं्रथकारानंी माचंडलेली आहेत. ती अशी — 
 

(१) मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी षडजग्राम 
 

(२) मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी मध्यमग्राम ककवा – मध्यमग्राम मध्यमारंभक 
माचनता 

 
(३) मेरू – म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ मध्यमग्राम 

 
वरील क्र. १-च्या सप्तकाकडे नजर टाचकता आपणासं असे आढळून येते की, या सप्तकाला जरी 

षडजग्राम हे नाव चदले आहे, तरी षडजग्रामािा आरंभक स्वर जो षडज असावा, त्यािे स्थान क्र. २-वर 
आहे. जसे, नी ४ सा वगैरे. असे असताही भरतम नींनी या स्वरसप्तकाला षडजग्राम म्हटले आहे. असे का? 
या प्रश्नािे उत्तर प ढीलप्रमाणे आहे. अथात हे उत्तर म्हणजे आमिे अन मान आहे. 
 

सप्तकात सात श द्ध स्वर. या सात स्वरापंैकी प्रत्येक स्वर चवचशष्ट श्र चतसंख्येने य क्त आहे. चवचशष्ट 
श्र त्यतंराने दोन स्वरामंधील संवाद साधता येतो. ही श्र त्यंतरे, म्हणजे ज्या दोन स्वरातं ९ श्र तींिे अंतर, ते 
स्वर परस्पर षडजमध्यमभावी, व ज्या दोन स्वरातं १३ श्र तींिे अंतर ते परस्पर षडजपंिमभावी. असा हा 
भरतप्रणीत संवादशास्त्रातील चनयम आहे. या चनयमान सार क्र. १-मधील श्र चतस्वराकडे लक्ष प रचवता 
भरताच्या सा–म या स्वरातं ९ श्र त्यतंर व सा–प या स्वरातं १३ श्र त्यंतर चनयमान सार आहेि. असे असूनही 
भरताचं्या ध्र ववीणास्वरसप्तकात मध्यमािे स्थान १३ श्र त्यतंरावर दशयचवले आहे. यािा अथय भरतानंी 
स्वतःिाि चनयम येथे पाचळला नाही, असे मानावयािे काय? यािे समपयक उत्तर आध चनक ध्वचन-स्वर-
संवादशास्त्राच्या स संगत चनयमावलीने द्याव ेलागेल. 



 अनुक्रमणिका 

आध चनक प्रथा व शास्त्र काय, यािा चविार केलयास वीणेवरील दोन स्स्थर मेरंूवर िढचवलेली तार 
छेचडली असता चतच्यातून जो ध्वनी चनमाण होतो, तो स्थायी षडज मानावयािा, परंत  भरतानंी ध्र ववीणेवर 
श . षडजािी तार न ताणता श . चनषादािी (प्रिचलत अ.को. चनषादािी) तार ताणली आहे. हा चनषाद 
वास्तचवक चद्वश्र चतक आहे. असे का? यािे उत्तर आध चनक तंत्री, चतच्यातून उत्पन्न होणारे स्वयंभ ूस्वर आचण 
शास्त्र देते. प्रािीन मागी सगंीतात मध्यमाला प्राधान्य देऊन तो आरंभक स्वर माचनला जाइय. या मध्यम 
स्वरािे स्थान स्वतंत्र, स्वयंभ ू नाही, असे चनसगयि सागंतो. आध चनक प्रायोचगक शास्त्रात आघातातीत 
अवस्थेतील म क्त तंत्री जो ध्वनी चनमाण कचरते, तो षडज माचनला जातो. या अवस्थेत षडजाबरोबर 
पंिमािीही धून कणयपथावर पडते. यावरून षडजपंिमभावी स्वर स्वयंभरूीत्या चनमाण करण्यािे सामर्थयय 
ककवा स्वभाव तारेिा आहे, असे आध चनक तंत्रीप्रयोगात चसद्ध आहे. यािा साक्षात प्रत्यय आजच्या 
तानप ऱ्यात येतो. आजच्या तानप ऱ्यात आपण स्थायी षडज लावतो आचण त्यािा पंिमही लावनू घेतो. 
म्हणजे या दोन स्वरातं षडजपंिमभाव असतो. या दोन म्हणजे षडजपंिमाचं्या तारा एकत्र छेडता आपणासं 
ऋषभािीही धून िकू येते. हा ऋषभ वास्तचवक ऋषभ नसून पंिमाच्या तारेतून उत्पन्न होणारा पंिमािा 
स्वयंभ ूपंिम असतो आचण गृहीत षडजाच्या सापेक्षतेने आपण या स्वयंभ ूपंिमाला िटकन ऋषभ म्हणून 
ओळचखतो. द सरी महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे षडजाच्या सापेक्षतेने पंिमािी तार हा पंिम. परंत  पंिमाला 
स्थायी षडज मानता मूळ षडज हा या गृहीत षडजािा (म्हणजेि मूळ पंिमािा) मध्यम होतो, हे कोणीही 
जाणकार मानील. स्वयभूं स्वरोत्पिीच्या नैसर्मगक णनयमावलीत व शास्त्रात मध्यम या स्वराची णनर्ममती 
स्वयभूंरीत्या न होता ती स्वराचं्या संवादनात्याने होते. ती कशी, हे समजावनू घेणे येथे प्राप्त आहे. हे 
समजावनू घेतलयावर भरताचं्या ध्र ववीणेवर श . चनषादस्वरािी तार का व मध्यमािे स्थान १३-व्या श्र तीवर 
का, यािा सहज उलगडा होइयल. 
 
तंत्रीत मध्यम स्वयभूंरीत्या उत्पन्न होतो का? 
 

यािे उत्तर होत ‘नाही’ असेि चमळते. असे उत्तर का चमळते, हे ध्वचनस्वरशास्त्राच्या प्रायोचगक 
चिचकत्सेने आचण अन भवाने पाहू. वीणेवरील दोन स्स्थर मेरंूमधील तार आपण ३६ इंि लाबंीिी मानू या. या 
३६ इंिािंा मध्यकबदू म्हणजे १८ इंि. या कबद स्थानी गृहीत षडजाच्या द पटीिा षडज उमटतो. या चहशोबाने 
१८ इंिाचं्या मध्यकबदूवर, म्हणजे ९ इंिावंर गृहीत षडजािा िौपट षडज उमटतो हे चनर्मववाद, शास्त्रीय 
उत्तर चमळते व प्रयोगातंरी हे पटतेही. 
 

भरताचदक प्रािीन गं्रथकारानंी मध्यमस्वरािी उत्पत्ती व स्थान गृहीत षडज व त्याच्या द पटीिा 
षड्ज यातं बरोबर मध्यमस्थानी असते, व येथे मध्यमािी उत्पत्ती होते, असे म्हटले आहे. या प्रािीन 
चसद्धातंािा आजच्या भाषेत अथय लाचवला, तर ३६ इंि तारध्वनी म्हणजे गृहीत षडज, १८ इंिावंर द पटीिा 
षडज (आडीपासून १८ इंि व घोडीमेरूपासूनही १८ इिं), आचण १८ इंिाचं्या चनम्मे ९ इंिावंर म्हणजे 
आडीपासून ९ इंिावंर व घोडीमेरूपासून २७ इंिावंर गृहीत षडजाच्या िौपटीिा षड्ज उमटतो. ही चक्रया 
नैसर्मगक असून स्वराचं्या स्वयंभ ूउत्पत्तीस कारणीभतू असते. या दृष्टीने चविार केलयास भरतमत व चसद्धातं 
याप्रमाणे मध्यम स्वराच्या उत्पत्तीिे स्थान वीणेच्या आडीपासून ९ इंिावंर घोडीमेरूपासून वर २७ इंिावंर 
आहे, हे स्पष्ट होते. या प्रयोगातील मौज अशी आहे की, तारेिी स्वयभं ूस्वर चनमाण करण्यािी क्षमता व धमय 
यातं ९ इंिावंर िौपट षडज चनमाण होतो, मध्यम नव्हे. या नऊ इंि कबदूवर हारमॉचनक्स पद्धतीने जरी 
िौपट षडज उमटला, तरी या स्थानी वीणेवर एखादा पडदा बाचंधला, तर या पडद्यावर, याि स्थानी मध्यम 
स्वर उमटतो. या प्रयोगातील अन भवाने हे चसद्ध होते की, तारेच्या स्वयंभ ू स्वरोत्पत्तीच्या क्षमतेत ककवा 



 अनुक्रमणिका 

धमात मध्यमािवजी िौपट षडज चनमाण होतो. ही कलपना भरताचदकानंा होती; आचण तारेिी 
स्वयंभसू्वरोत्पत्तीिी क्षमता व धमय काय, यािीही जाणीव त्यानंा होती; आचण तारेत षड्जपंिमािंी चनर्ममती व 
त्यािंा भाव यािंीही कलपना होती, असे चनर्मववादपणे मानणे भाग पडते. याचा पुरावा भरताचं्या मध्यम १३ 
श्रुत्यतंराचंा आहे, यावरून चमळतो. यािा सशास्त्र अथय असा घ्यावयािा की, ज्या अथी भरतािंा मध्यम १३-
व्या श्र तीवर आहे. त्या अथी तो पंिम मानणे भाग असून या पंिमाला उत्पन्न करणारा षडज कोणता, असे 
चविाचरले, तर तो श . चनषाद होय, हे उघड होते; कारण आजच्या वाजत्या तारेत षडज वाजचवला असता 
पंिमािी धून नैसर्मगकरीत्या चनघून कणयप्रत्ययाला येते. हे जर आज अन भवाला येते, आचण पंिमाला जन्म 
देणारा षडज ठरतो, तर भरताचं्या पंिमस्थानी मध्यमाला जन्म देणारा षडज कोणता, यािा शोध घेता श . 
चनषाद हाि तो षङज ठरतो. म्हणून भरताचं्या श . चनषादध्वनीतून मध्यमरूपी पंिमािी धून चनमाण झाली. 
यातंील शास्त्रश द्ध तात्पयय हे की, भरतानंाही आध चनक हारमॉचनक्सिा व त्या पद्धतीिा प रेपूर पचरिय होता. 
यािी साक्ष भरतप्रणीत श .स्वरसप्तक देते. 
 

मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = २२ श्र ती. यातं म-ला सा माचनलयास अवरोही क्रमाने 
श . चनषाद हा प होतो, ककवा श . चनषाद सा माचनलयास आरोही क्रमाने श . मध्यम हा प होतो. म हा स्वर 
नैसर्मगकरीत्या कोमल – मृदू आहे. म्हणून षडजपंिमभावाने श . चनषाद हाही कोमलि येतो. वरील 
स्वरसप्तकात म्हणजेि ‘मागी’ संगीताच्या स्वरसप्तकात श . षडजािे स्थान क्र. २-वर आहे. म्हणजे हा क्र. 
२-वरील षडज आरंभक माचनता येत नाही. हा षडज आरंभक स्र्थानी आिून ठेणवल्यास आणि याला 
षड्जग्राम ही संज्ञा णदल्यास नैसर्मगक परंतु वरील श्रुणतस्वरसप्तकाहून चनराळेि सप्तक चमळते. ते कोणते, 
हे भरतम नींनीि स्वतःच्या ‘सारणा’प्रयोगात चसद्ध केले आहे. प्रम खतः हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की, 
मध्यमारंभक स्वरसप्तक हे ‘मागी संगीतािे सप्तक व षडजारंभक स्वरसप्तक हे ‘देशी’ ककवा प्रिचलत 
शास्त्रीय संगीतािे सप्तक आहे. या दोन सप्तकाचं्या तपचशलात िरक असला, तरी त्यातंील तत्त्व एकि 
आहे. ते कसे, हे भरताचं्या ‘सारणा’ प्रयोगाच्या अभ्यासाने कळून येते. 
 
भरताचंी सारिासप्तके 
 

ध्र ववीणा मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  (१) 
षडजग्राम 
िलवीणा मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  (२) 
षडजग्राम                 
 
ध्र ववीणा मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  (३) 
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मध्यमग्राम  

 
वरील ४ सप्तकातंील क्र. १ व ३ ही सप्तके ‘मागी’ संगीतािी व क्र. २ व ४ ही तत्कालीन ‘देशी’ 

संगीतािी, पयायाने व परंपरेने प्रिचलत कहद स्थानी शास्त्रीय संगीतािी होत. 
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प्राचीन व प्रचणलत ग्रामपरत्व ेस्वर-श्रुणतव्यवस्र्था 
 

वर चदलेलया क्र. १–२–३–४ या स्वरसप्तकात स्वरातंगयत श्र चतव्यवस्था येणेप्रमाणे आहे— 
 

प्रािीन षडज ग्राम ४–३–२–४–४–३–२ (१) 
प्रिचलत षडज ग्राम ४–३–२–४–४–३–२ (२) 
प्रािीन मध्यम ग्राम ४–३–२–४–३–४–२ (३) 
प्रिचलत मध्यम ग्राम ४–३–२–४–३–४–२ (४) 

 
यावरून हे लक्षात येते की, प्रािीन व प्रिचलत स्वरशास्त्रात श्र तींिी व स्वरािंी स्थाने कायम असून 

स्वराचं्या नावातं मात्र बदल झालेला आहे. तत्त्व एकि, तपचशलात िरक. 
 
प्राचीन व प्रचणलत श्रुणत-स्वर-संवादतत्त्वातील साम्य 
 

(१) प्रािीन वीणामेरूवर (आडीवर) श .चनषादापासून श . गान्धार ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
 
(१) प्रिचलत वीणामेरूवर श .षडजापासून श .मध्यम ९ श्र ती. शडजमध्यमभाव. 
 
(२) प्रािीन काकलीचनषाद व अन्तरगान्धार आरोही क्रमाने १३ श्र ती, अवरोही क्रमाने ९ श्र ती. अन क्रमे 
षड्जपंिमभाव व षडजमध्यमभाव. 
 
(२) प्रिचलत को. ऋषभ व तीव्र मध्यम आरोही क्रमाने १३ श्र ती व अवरोही क्रमाने ९ श्र ती. अन क्रमे 
षड्जपंिमभाव व षडजमध्यमभाव. 
 
(३) प्रािीन श . षडज व श .मध्यम ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
 
(३) प्रिचलत श .ऋषभ व श . पंिम ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
 
(४) प्रािीन श . ऋषभ व च्य तपंिम ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
 
(४) प्रिचलत श .गान्धार व चत्रश्र चतक धैवत ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
 
(५) प्रािीन श .गान्धार व श .चनषाद १३ श्र ती. षडजपंिमभाव. 
 
(५) प्रिचलत श .मध्यम व श .षडज १३ श्र ती. षडजपंिमभाव. 
 
(६) प्रािीन श .मध्यम व श . चनषाद ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
 
(६) प्रिचलत श . पंिम व श . षडज ९ श्र ती. षडजमध्यमभाव. 
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(७) प्रािीन श . ऋषभ व श . पंिम १० श्र ती. संवाद नाही. 
 
(७) प्रिचलत श .गान्धार व ित ःश्र चतक श . धैवत १० श्र ती. संवाद नाही. 
 
भरतमुनींचे स्वरसाधारिप्रकरि 
 

सप्तकातील म ख्य श द्ध सात स्वरावं्यचतचरक्त अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद अशा दोन चवकृत 
स्वराचंशवाय आणखी दोन स्वर भरत मानीत. ते श .गान्धार व अन्तरगान्धार या दोहोंमध्ये साधारणगान्धार, 
त्यािप्रमाणे श .चनषाद व काकलीचनषाद या दोहोंमध्ये कैचशकचनषाद. याचवषयी भरत म्हणतात — 
 

[भरतभाष्ट्य पचरचशष्टात पहाव े: क्र. ५६] 
 

या भाष्ट्यािा अथय — साधारण म्हणजे दोन स्वरामंधलया अंतरातील स्वर. जसे दोन ऋतंूमधील – 
मध्यंतरातील साधारण ऋत मान. छायेत जाव,े तर थंडी जाणवते; उन्हात जाव,े तर अंगाला घाम स टतो. 
वसंतऋतू स रू झालेला नसावा ककवा चशचशरऋतूही संपलेला नसावा. यामंधील काल तो साधारण होय. 
 

प न्हा – श .चनषाद २ श्र तींनी उत्कषय पावला, की तो काकलीचनषाद मानावयािा; परंत  तो षडज 
नव्हे. त्यािप्रमाणे श .गान्धार २ श्र तींनी उत्कषय पावला, की तो अन्तरगान्धार मानावयािा, परंत  तो मध्यम 
नव्हे. अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद हे दोन स्वर गानचक्रयेत िक्त आरोही तानेत वापराव,े अवरोही 
तानचक्रयेत वापरू नयेत, असा भरतािंा कटाक्ष आहे. 
 

[पचरचशष्टात याचवषयी भाष्ट्य पहाव े: क्र. ५७] 
 
भरताचं्या स्वरणववेचनातील सार 
 
(१) सप्तकात श द्धस्वर सात, श्र ती बावीस. 
 
(२) षडजग्राचमक पंिम ित ःश्र चतक, धैवत चत्रश्र चतक. 
 
(३) मध्यमग्राचमक पंिम चत्रश्र चतक, च्य तपंिम; व धैवत ित ःश्र चतक चवकृत, स्वस्थानी राहूनि ित ःश्र चतक 
होतो. म्हणजे पंिम व धैवत दोन्ही चवकृत होत. साधारण, अन्तर, कैचशक, काकली हे स्वर चवकृत होत. 
 
सं.रत्नाकरकते पं. शार्ङ्व देव याचें स्वरशास्त्र 
 

भरताचं्या नाट्यशास्त्रानंतर मतंगािंा ‘बृहदे्दशी’, नान्यभपूालािे ‘भरतभाष्ट्य’, नंतर शार्ङ्य देवािा 
‘स.ंरत्नाकर’ होय. प.ं शार्ङ्य देवानंी ‘स.ंरत्नाकर’ व ‘अध्यायचववके’ असे दोन गं्रथ चलचहले. त्यातंील 
स.ंरत्नाकर हा भारतीय सगंीत व शास्त्र यावंरील प्रमाणगं्रथ माचनला जातो. स.ंरत्नाकरातील पचरभाषा 
चवसाव्या शतकातील लोकानंा जरी अपचरचित वाटली, तरी गं्रथकत्यांिी लेखनशलैी, चवषयािंी माडंणी 
यािंा चविार कचरता संगीताच्या अम क-एका शाखेबद्दल काही चलहावयािे राहून गेले, असे वाटत नाही. 
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संगीत व शास्त्र यािंा प्रिचलत प्रिार व आिार याशंी या गं्रथािे चततकेसे साम्य आढळत नाही, हेही खरे 
आहे. पण संगीतकायावरील प्रत्येक ज न्या गं्रथाबद्दल कमीअचधक प्रमाणात अशी तक्रार कचरता येइयल. 
 

स.ंरत्नाकरात तत्कालीन संगीताचवषयी माचहती आहेि. त्याव्यचतचरक्त पूवीच्या आिायांच्या 
संगीतासबंंधीच्या चसद्धातंािें चवविेनही आहे. गं्रथकार स्वतःि म्हणतात, “मी पूवीच्या आिायांच्या कायािे 
मनन करून त्यातील सार काढून आपले कायय माचंडलेले आहे.” 
 

स.ंरत्नाकरातील पचरभाषेच्या पचरियाचशवाय त्यािा अथय लावणे अवघड आहे. पचहले दोन अध्याय 
महत्वािे, कारण संगीतािे म खचदलदशयन रागातं होते व राग हे चनरचनराळ्या स्वरथाटाचं्या आश्रयाने 
असतात. हे स्वरथाट समजावनू घेतलयावरि गं्रथातील रागािंा बोध होणे शक्य होते. आधी मूळ श द्ध थाट 
कोणता यािा उलगडा होत नसेल, तर स्वरािंी स्थाने साशकं राहतात. स्वराध्यायात ही सवय माचहती आहे. 
पण ती संचदलध आहे. प्रिचलत कालात भाषेबद्दल जी अपेक्षा असते, ती सवयस्वी िलदू्रप होणे कठीण. 
 

भरतनाट्यशास्त्रातील सारणाप्रयोगात २२ श्र ती आलेलयाि आहेत. २२ श्र तींच्या संशोधनािा 
अग्रमान भरतानंा देणे उचित आहे. भरतप्रणीत प्रयोगातं २२ तारािंवजी पडदे ककवा साचरका यािंा भरतानंी 
प्रयोग केला असावा, कारण सारणाप्रयोगातील ‘सारणा’ हा शब्द साचरकाचं्या अस्स्तत्वािा चनदशयक आहे. 
 

शार्ङ्य देव व भरत याचं्या त लयबल वीणा (म्हणजे भरताचं्या दोन त लयबल वीणा) पडदे असलेलया, व 
शार्ङ्य देवाचं्या तारा असलेलया, असे मानाव ेलागते. उदे्दश एकि. परंत  भरताचं्या प्रयोगाव्यचतचरक्त पं. 
शार्ङ्य देवानंी चनराळे असे यासंबंधी चनमाण केलेले नाही. चनसगय व शास्त्र अबाचधत असते, यािा हा प रावाि 
आहे. भरतशार्ङ्य देवािंी श्र चतसंख्या व स्वरव्यवस्था एकि आहे. सप्तकातंगयत श द्ध स्वर आचण दर दोन 
स्वरातंील श्र त्यंतरे यातंही िरक नाही. ‘श्रूयते इचत श्र चतः’ अशी श्र तीचवषयी सामान्य व्याख्या अथवा नाद 
िकू येणे एवढ्याने भागत नाही, तर तो रंजक हवा व त्यािा प्रत्यक्ष उपयोग गायन-वादनात व्हावा; व 
िकणाऱ्यास तो स्पष्ट िकू यावा. या चनयमाने सप्तकात श्र तींिी संख्या २२-ि माचनली आहे. 
 

स.ंरत्नाकरावरील टीकेत पं. कचल्लनाथ म्हणतात – “सप्तकात २२ श्र तींपेक्षा जास्त, अनंत श्र ती 
आहेत असे मानणारा पक्ष आहे.” यािे उत्तर मागे आम्ही सप्रमाण चदले आहे. 
 
स्वराचं्या श्रुती स्वराचं्या मागे की पुढे? 
 

हा एक वादग्रस्त प्रश्न झाला आहे. हा प्रश्न उपस्स्थत करून जे कोणी वाद घालतात, त्यानंा उत्तर 
हेि की, स्वर हा श द्धावस्थेत स्वर या संजे्ञस पात्र ठरतो. तो जेव्हा आपलया अन्त्य श्र तीवर स्स्थर होतो, तेव्हा 
ती अन्त्य श्र ती म्हणजे चकती अंतर, यािे गचणत रत्नाकरात नाही. स्वराचं्या कंपनसंख्या व ग णोत्तरे चदलेली 
नाहीत. परंत  संगीतािे नादशास्त्र हे चत्रकालाबाचधत असलयाम ळे प्रािीन-अवािीनत्वात नैसर्मगक 
चसद्धातंशास्त्रात भेद ककवा िरक नाही. 
 

स्वराचं्या आंदोलनसंख्या पािात्त्य नादशास्त्रात प्रयोगातंरी ठरचवलया गेलया व त्यािें कणयप्रत्ययत्वही 
जाणनू घेतले गेले. 
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प्रािीन व प्रिचलत कालात श्र तींिी वाटणी स्वरामंध्ये जी झाली, तीबद्दल मतभेद नाही. 
 

ित ित ित िैव षडजमध्यमपञ्चमाः । 
दे्व दे्व चनषादगान्धारौ चत्रस्त्री ऋषभधैवतौ ॥ 

 
ही श्र तींिी वाटणी हल्लीही मान्य आहे. प्रािीन गं्रथकार स्वरािंी श द्धता त्या-त्या स्वरामंधील 

श्र चतसंख्येच्या अंत्य श्र तीवर मानीत. आज मात्र यात बदल झाला आहे. तो हा की, स्वरािंी श्र त्यतंरे मागे 
होती, ती प ढे आली. प्रािीन श्र चतव्यवस्थेत िार श्र ती षडजामागे मोजलया जात, त्या आज ऋषभामागे 
मोजलया जातात. हे अशास्त्रीय मानण्यािे कारण नाही. उलट, हे शास्त्रश द्ध कसे ठरते, ते ख द्द भरतानंीि 
सारणाप्रयोगाने चसद्ध केले आहे. यावरून प्रािीन व प्रिचलत श द्धसप्तक चनराळे, अशी शकंा मनात येणे 
रास्त. परंत  यासबंंधी स्पष्ट ख लासा स.ंरत्नाकरातील ग्राममूच्छयनाप्रकरणाने होऊ शकतो. 
 

स.ंरत्नाकरात षडजग्रामाच्या सात श द्ध मूच्छयना व त्यािंी नाव े भरतानंी नाट्यशास्त्रगं्रथात 
चदलयाप्रमाणेि आहेत. त्यािप्रमाणे मध्यमग्रामाच्या मूच्छयना व नाव ेहीही चदली आहेत. प्रािीन क्र. २-िी 
षड्जग्राचमक ‘रजनी’ मूच्छयना ही श . चनषादाने स रू होणारी मूच्छयना आहे. ती — 
 

मेरू – नी ४ ष ३ ऋ २ गा ं ४ म ४ पं ३ धै २ नी = २२ 
 

या ‘रजनी’ मूच् व्नेचा क्रम व प्रचणलत शु. स्वराचं्या श्रुत्यतंराचा क्रम एकच आहे. अथात प्रािीन 
श .स्वर व प्रिचलत श .स्वर यातं िरक पडला आहे. तो असा की, हल्लीिा श .स्वरथाट हा प्रािीन ‘रजनी 
मूच्छयना’, म्हणजे श . चनषादाने स रू होणारी मूच्छयना या थाटाशी ज ळतो, साम्य पावतो. याबद्दलचा पुरावा 
खुद्द रत्नाकरातच णमळतो. तो असा — 
 

षडजस्थानस्स्थतैन्यादै्य रजन्याद्याः परे चवद ः ॥ १४ ॥ 
हचरणाश्वाचदका गादै्यमयध्यमस्थानससं्स्थतैः ॥ १५ ॥ 
षडजाचदमध्यमादींि तदूध्व ंसारये क्रमात् ॥ १६ ॥ 

 
याप्रमाणे स.ंरत्नाकराने आपलया वळेच्या द सऱ्या पक्षाच्या लोकािें काय मत होते, ककवा काय 

समजूत होती, यािा ख लासा वरील भाष्ट्यात केला आहे. यािा अथय “षडजस्थानाच्या चठकाणी 
(षड्जारंभक) जे उत्तरमन्द्रा मूच्छयनेिे स्वर स्थाचपले जातात, त्यािंवजी द सऱ्या पक्षातील लोक चनषाद या 
स्वराने प्रारंभ होणाऱ्या ‘रजनी’ मूच्छयनेिे स्वर स्थापन कचरतात. यािा सरळ अथय – द सऱ्या पक्षातील लोक 
षडजग्रामािी पचहली मूच्छयना, अथात श .स्वरथाट, ‘रजनी’ मूच्छयनेिा आहे, व मध्यमग्रामािा श .स्वरथाट 
‘हचरणाश्वा’ मूच्छयनेिा आहे, असे माचनतात. या दोन्ही मूच्छयना माडूंन पाहता — 
 
ष. ग्रा. ‘रजनी’ मूच्छयना (१) मेरू चन ४ ष ३ ऋ २ गा ं४ म ४ पं ३ धै-२ चन = २२ 
म. ग्रा. ‘हचरणाश्वा’ मूच्छयना (२) मेरू गा ं४ म ३ पं ४ धै २ चन ४ ष ३ ऋ २ गा ं= २२ 
 

प्रिचलत संगीताच्या जाणकार अभ्यासकानंी या दोन्ही मूच्छयनाकंडे बारकाइयने पाचहले, तर त्यानंा 
असे आढळून येइयल की, क्र. १ या ‘रजनी’ मूच्छयनेिे स्वर म्हणजेि हल्लीिा मूलभतू श .स्वरी थाट आहे. 
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रत्नाकराचे अन्तर-काकली स्वर 
 

या दोन स्वरािंा उपयोग रत्नाकरात बरािसा केलेला आढळतो. अन्तर म्हणजे प्रािीन श . गान्धार 
व श . मध्यम याचं्या बरोबर मधला स्वर. त्यािप्रमाणे काकली म्हणजे श . चनषाद व श . षडज यामंधील 
स्वर— ‘साधारिस्वर’. 
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अन्तर, काकली हे एक प्रकारे ‘साधारण’ स्वर होत. परंत  द सऱ्या एका ‘कैचशक’ साधारणािा 
उल्लेख रत्नाकरात आहे. चवकृत स्वरािें भेद सागंताना रत्नाकराने असा ख लासा केला आहे — 
 

‘षडज दोन प्रकारानंी चवकृत होतो व तो चवकृतावस्वते दोन श्र तींिा असतो. चनषादाच्या 
साधारणप्रसंगी हे दोन्ही चवकृत चमळतात. कारण साधारणप्रसंगी चनषाद एका श्र तीने वर िढला, तर षडज 
एक श्र तीने खाली येतो. या प्रसंगी षडज एक श्र तीने च्य त झाला, म्हणून तो च्य तषडज. परंत  द सऱ्या प्रसंगी 
चनषाद दोन श्र तींनी वर िढला, तर षडज स्वतःच्या स्थानावरि राहतो. त्या वळेी तो अच्य त मानावा. 
 

पचहलया प्रसंगात च्य तषडज म्हणजे एक श्र तीने उतरलेला षडज. याम ळे प ढील ऋषभािे अंतर जे 
तीन श्र तींिे, ते िार श्र तींिे होते. असा ऋषभ चवकृत मानावा. 
 

याप्रमाणे च्य तषडजप्रसंगी चनषाद तीन श्र तींिा व अच्य तषडजप्रसंगी चनषाद िार श्र तींिा. या 
घटनेलाि अन क्रमे ‘कैचशक’ व ‘काकली’ या संज्ञा आहेत. जसे चनषादात व षडजात प्रकार होतात, 
त्याप्रमाणे गान्धारात व मध्यमातही होतात.’ 
 

स.ं रत्नाकरातील स्वरसाधारणप्रकरणाम ळे श . स्वर सात व चवकृत स्वर बारा माचनले आहेत. परंत  
ध्वणनसाम्याच्या दृष्टीने शु. षडज व अच्युत षडज याचंा अर्थव एकच घ्यावयाचा आहे. 
 

‘मध्यमग्रामात पंिम तीन श्र तींिा होतो. च्य तमध्यमप्रसगंी तो िार श्र तींिा होतो, म्हणजे चवकृत 
होतो. मध्यमग्रामाच्या दष्टीने पंिश्र चतकत्वािी आपत्ती टाळली जावी, म्हणून मध्यमसाधारणािा चनयम 
मध्यग्रामाप रताि करावा. षडजग्रामात पंिम मूळिाि िार श्र तींिा असलयाम ळे मध्यम च्य त झालयास पाि 
श्र तींिा पंिम इष्ट नव्हे, म्हणनू षडजग्रामात मध्यम साधारण करू नये.’ 
 

[वरील चवविेन आचण ‘साधारण’प्रकरणावरील भाष्ट्य पचरचशष्टात क्र. २७ व क्र. ५८ पहाव.े] 
 

सं.रत्नाकरातील शुद्ध व णवकृत स्वर 
 

नकाशा क्र. १७ 
 
श्रुणत-क्र. श्रुणत-नाव े प्राचीन शुद्ध स्वर  णवकृतीचे कारि, श्रुणतसंख्यावाचक णवकृत स्वर 

० मेरू क्षोचभणी श . चनषाद  मेरू 
१ तीव्रा   षडजसाधारणप्रसंगी ३ कैचशकचनषाद 
२ क म द्वती   काकलीचनषादप्रसंगी ४ काकलीचनषाद 
३ मंदा   षडजसाधारणप्रसंगी २ च्य तषडज 
४ छंदोवती श . षडज  काकलीचनषादप्रसंगी २ अच्य तषडज 
५ दयावती    
६ रंजनी    
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७ रस्क्तका श . ऋषभ  षडजसाधारणप्रसंगी ४ चवकृत ऋषभ 
८ रौद्री    
९ क्रोधा श . गान्धार   
१० वचिका   मध्यमसाधारणप्रसंगी ३ साधारणगान्धार 
११ प्रसाचरणी   अन्तरगान्धारप्रसंगी ४ अन्तरगान्धार 
१२ प्रीती   मध्यमसाधारणप्रसंगी २ च्य तमध्यम 
१३ माजयनी श . मध्यम  अन्तरगान्धारप्रसंगी ४ अच्य तमध्यम 
१४ चक्षती    
१५ रक्ता  

[ 

 
१६ संदीपनी  मध्यमग्रामप्रसंगी ३ च्य तपंिम 
१७ आलाचपनी श . पंिम मध्यमसाधारण प्रसंगी ४ कैचशकपंिम 
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श . धैवत  मध्यमप्रसंगी ४ चवकृत धैवत 
२१ उग्रा    
२२ क्षोचभणी श . चनषाद   

  ७  + १२ = १९ 
 

[पचरचशष्टातील क्र. ७ व २८ यातंील श्लोकािंा अथय व प्रसंग वरील नकाशात चदले आहेत.] 
 
भारतीय संगीताचे प्रचणलत स्वरशास्त्र 
 

संगीतात स्वराला महत्त्व व प्राधान्य असते. त्यासाठी श्र चतय क्त स्वरोत्पत्ती, स्वरािंी स्थाने, त्यािें 
परस्पर-संबंध, प्रािीनािें शास्त्र, चनयमपद्धती व प्रिचलत कालातील प्रिार, आिार व पद्धती या दोहोंतील 
साम्यभेद, ग णदोष याबंद्दल सशास्त्र माचहती करून घेणे आवश्यक आहे. 
 

प्रािीन आिायांनी श्र चतस्वरोत्पत्ती वीणेवरील ताराचं्या साहाय्याने प्रयोगशीलतेने व प्रयोगचसद्धतेने 
परंत  कणयगोिरतेने करून माचंडली आहे. त्यािप्रमाणे प्रिचलत बीन, सतार वगैरे तंत वाद्यावंरील प्रयोगानेही 
अशी चसद्धता व प्रत्यय घेणे अशक्य नाही. ककबह ना, ते आवश्यक आहे. 
 

नादािी स्पष्टता आचण िढउतार दशयचवण्यास तारेिी चनकोपावस्था, जाडी, ताण, लाबंी ही कारणे 
असू शकतात. संगीतात स्पष्ट, स संवादी व रंजक नादाला प्राधान्य व महत्त्व असते. 
 

संगीतस्वरशास्त्रात गचणतपद्धतीिा अवलंब करणे हे चनयमबाह्य नव्हेि; उलट, गचणत अस्थानी, 
अनावश्यक मानणे हे ि कीिे होय. गचणतािी आवश्यकता चकती व कशी, यािे व्यावहाचरक उदाहरण 
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भारतीय लय-ताल-पद्धतीिे देता येते. ही पद्धती जगात एकमेव व अजोड आहे. संगीत हा शब्दि तीन श्रेष्ठ 
कलािंा समावशे करणारा आहे. गीत-वाद्य-नृत्य या कला तालाचशवाय नाहीत. त्यातंही गचणत आहे. 
आध चनक याचंत्रक साहाय्याने ध्वनीिी स्पंदनचक्रया व संख्या चनचित कचरता येते. ही उपलब्धता 
प्रािीनकाली नव्हती. जे उपकरण उपलब्ध होते, ते वीणातंत्री होय. अशा त टप ंज्या सामग्रीच्या 
उपलब्धतेतही प्रािीनानंी माचंडलेलया श्र चतस्वर-संवाद-शास्त्राशी आध चनक स्वरशास्त्र एकरूप होते, हे 
चनःसंशय महत्त्वािे आहे. 
 

वीणातंत्री, स्वर, स्पंदने, स्वरािंी स्थाने, उच्चता व नीिता यासंबधंी आता चविार करू या. 
 
प्रचणलत वीिा–सतार 
 

या वाद्यावरील तारा दोन मेरू (आड व घोडी) यावंर स्स्थर असतात. या दोन मेरंूमध्ये ताणलेली 
तार लाबंीने ३६ इंि आहे, असे मानू या. ही तार छेचडली असता जो ध्वनी चनमाण होतो, तो षडज माचनता 
या तारेच्या मध्यकबदूवर म्हणजे १८ इंिावंर गृहीत षडजाच्या द पटीिा षडज वाजतो. यावरून द प्पट ध्वनी 
चनमाण होण्यास चनमपट तार, असे व्यस्त प्रमाण बसते. यावरून तारेच्या व्यस्त प्रमाणात स्वरािंी उंिी 
वाढत जाते, हे चसद्ध होते. ३६ इंि तारेिी छेडत्या अवस्थेत एका सेकंदातील स्पंदने ककवा कंपने २४० 
माचनली, तर १८ इंिावंरील द पटीच्या षडजािी कंपने ४८० ठरतात हे साधे प्रयोगचसद्ध गचणत आहे. तारेिी 
स्पंदनावस्था, कंपनसखं्या आध चनक आहे, असे म्हणून हेटाळणीच्या दृष्टीने पाहणे अयोलय आहे. दूरदृष्टीने 
चविार केलयास तारेिी स्पंदनावस्था प्रािीन गं्रथातंही उल्लेचखलेली आहे. कंपन-संख्येिा उल्लेख नाही, 
म्हणून ती अस्स्तत्वाति नव्हती, असे मानणे योलय नव्हे. आध चनक प्रयोगात जे होते ते स्पष्ट माचंडले गेले 
आहे, हे िायद्यािेि आहे. 
 

३६ इंि तारेिे सारखे – समप्रमाण ९ भाग केले असता आडीकडून १ भाग सोडून घोडीकडून ८-
व्या भागावर, म्हणजे ३२ इंिावंर शु. ऋषभ वाजतो, म्हणजे आडीपासून खाली ४ इंिावंर श . ऋषभािे 
स्थान होय. 
 

३६ इंि तारेिे ५ समान भाग कचरता (प्रत्येक भाग ७⅕ इंिािंा) आडीपासून खाली ७⅕ इंिावंर, 
घोडीपासून वर २८⅘ इंिावंर शु. गान्धार वाजतो. 
 

३६ इंिािें ४ समान भाग कचरता (प्रत्येक भाग ९ इंिािंा) आडीपासून खाली ९ इंिावंर व 
घोडीपासून वर २७ इंिावंर शु. मध्यमं वाजतो. 
 

३६ इंि तारेिे ३ समान भाग (प्रत्येक भाग १२ इंिािंा) कचरता आडीपासून खाली १२ इंिावंर व 
घोडीपासून वर २४ इंिावंर शु. पंचम वाजतो. 
 

३६ इंि तारेिे २७ समभाग (प्रत्येक भाग ⁴/₃ इंिािंा) कचरता आडीपासून खाली १४⅔ इंिावंर व 
घोडीपासून वर २१⅓ इंिावंर श . धैवत वाजतो. 
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३६ इंिािें १५ समभाग (प्रत्येक भाग २⅖ इंिािंा) कचरता आडीपासून खाली १६ ⅘ इंिावंर व 
घोडीपासून १९⅕ इंिावंर श . णनषाद उमटतो. 
 

३६ इंिािें दोन समान भाग कचरता आडीपासून १८ इंिावंर खाली व घोडीपासून १८ इंिावंर वर 
तार षडज–अथात द पटीिा षडज वाजतो. अथात आडीपासून खाली ९ इंिावंर ककवा घोडीपासून वर ९ 
इंिावंर चौपटीचा षडज उमटतो, हे उघड आहे. 
 
वीिातंत्रीतील स्वयभूं स्वरपंक्ती 
 

३६ इंि तारेवरील सप्तस्वरािंी स्थाने तारेच्या चवभागानंी व मोजमापाने चनचित होतात. तार 
छेचडली असता ती कंचपत होते. तीत अन रणने, लहरी उत्पन्न होतात. या लहरी दोन्ही मेरंूपयंत जाऊन 
थडकून उलटतात. त्यािंा चवस्तार कमी-कमी होणे हे लहरींिे परावतयन होय. या परावतयनाम ळे तारेतून जे 
ध्वनी उमटतात, त्यानंा स्वयंभ ू(आपोआप चनघणारे) स्वर म्हणतात. या स्वरािी उच्चतर श्रेणी पटीत गोिर 
होते. म्हणजे हे स्वयंभ ूस्वर 
 

१ : २, २ : ३, ३ : ४, ४ : ५, ५ : ६ या ग णोत्तरातं असतात. 
 

स्वरपंक्तीतील स्वरािंी स्वयंभ ूउत्पत्ती ही मानवाने म द्दाम घडवनू आणलेली ककवा ओढून-ताणून 
प्रस्थाचपत केलेली स्वरपंक्ती नव्हे. कारण स्वरपंक्तीतील सप्तस्वर हे अन रणनचसद्ध व नैसर्मगक आहेत. हे 
म ळात होतेि. त्यािंा शोध घेऊन संगीतात त्यािंा उपयोग मानवाने केला आहे. स्वयंभ ूस्वरपंक्ती ही सवय 
स्वरश्रेणीत उच्च दज्यािी श्रेणी होय. 
 

स्वयंभ ूस्वरािंी उत्पत्ती कशी होते, यासंबधंी प्रयोग करून पाहणे मनोरंजक ठरेल. यासाठी — 
 
प्रयोग 
 

ताणलेलया वाजत्या तारेिी लाबंी चनचित केलयावर (३६ इंि) चतिा मध्य काढून डाव्या हाताच्या 
बोटािा नाजूक स्पशय तारेला करून हे बोट बरोबर मध्यावर ठेवा. उजव्या हाताच्या बोटाने तार छेडली 
असता डावा हात तारेच्या स्पशाने तेथून झटकन उिलला जावा. असे घडत असता लहरींच्या परावतयनाने 
मूळ स्वराच्या (षडजाच्या) द पटीच्या स्वरािी धून कणयपथावर पडते. या चक्रयेतील महत्त्वािा भाग म्हणजे 
द प्पट षडज चनमपट तारेिा असूनही १८ इंि तारेसमवते ३६ इंि तार स्पंदन पावति असते. या प्रयोगात 
डाव्या हाताच्या बोटाने १८ इंिावंर जेथे स्पशय केला जातो, त्या कबदूवर तारेिे दोन समान भाग चनमाण 
होतात. तार छेचडली असता चनसगय ज्या कबदूवर द पटीिा षडज चनमाण कचरतो, त्याला बोट हे चनचमत्तमात्र 
कारणीभतू होते. अशा चरतीने ३६ इंि तारेत त्या-त्या स्वरािे उत्पचत्तकारक कबदू चनसगयि चनमाण कचरतो, 
आचण हीि स्थाने स्वयंभ ूसप्तस्वरािंी होत. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

स्वराचंी कंपनसंख्या 
 

वरील सप्त श . स्वरािंी कंपनसंख्या ककवा आंदोलने १ : २, २ : ३, ३ : ४, ४ : ५, ५ : ६ वगैरे 
प्रमाणात असतात. ३६ इंि लाबंीच्या तारेच्या ध्वनीिी कंपने जर २४० असली, तर १८ तारेच्या ध्वनीिी 
कंपने ४८० असतात. कारण ३६ इंि तारेच्या ध्वनीच्या द प्पट १८ इंि तारेिा ध्वनी असतो. तसेि, तारेिे ३ 
भाग म्हणजे २ स्स्थरकबदू यािंी कंपने ७२०, तारेिे ४ भाग म्हणजे ३ स्स्थरकबदू. गवयाने तानप रा स रेल 
चमळचवलयानंतर श्रोता म्हणतो, “वाह! काय छान व स्पष्ट गान्धार िकू येतोय.” गान्धारस्वरािी तार 
तानप ऱ्यात नसताही गान्धार िकू येतो, हा चनसगािा िमत्कार होय. तानप ऱ्यातील तारा षडज व पंिम या 
स्वरातं लाचवलया जातात. पचहला मूळ स्वर सा. नंतर २ त कड्यानंी उत्पन्न होणारा सा. नंतर ३ त कड्यानंी 
उत्पन्न होणारा प. हा मूळ स्वराच्या चतपटीिा असतो व तो स्पष्ट िकू येतो. तानप रा चमळचवताना पचहलयाने 
जोड चमळचवतात, नंतर खजय. या चतन्ही ताराचं्या चमलािातून उत्पन्न होणाऱ्या पंिमाच्या स्वयंभ ूध नेबरोबर 
िौथी तार चमळवावयािी असते. या पंिमाच्या तारेतूनही स्वयंभ ूस्वरपंक्ती चनमाण होत असते. 
 
स्वयभूं स्वरपंक्तीची श्रेष्ठता 
 

जगात ज्या चनरचनराळ्या स्वरश्रेणी अस्स्तत्वात असून माचनलया जातात, त्यामंध्ये, प्रािीन वा 
अवािीन, सवात उच्च दज्यािी श्रेणी स्वयंभ ूस्वरश्रेणी होय. ही स्वरश्रेणी नैसर्मगक असून चतच्या योलयतेिी 
– गोडी चनमाण करणारी – स्वरश्रेणी आजपयंत अन भवाला आलेली नाही. यािे कारण या स्वयंभ ू
स्वरश्रेणीत नैसर्मगकरीत्या हामयनी (रक्ती) असते. या श्रेणीतील स्वरातं अगदी जवळजवळ य ती होत 
असतात. या य ती चजतक्या लवकर होतील, चततकी गोडी जास्त. उदा. 
 

अ हा स्वर एका सेकंदात २४० पावले टाकून क्ष जागा काटतो. ब हा स्वर हीि क्ष जागा ककवा अंतर 
४८० पावले टाकून प री कचरतो. अ व ब या स्वरानंा सारख्याि एकाि वळेात क्ष अंतर काटून प रे करणे 
आहे; अशा पचरस्स्थतीत अ व ब क्ष अंतरात कोठेकोठे भेटतील, असे पाचहलयास अ–िे १ पाऊल पडते तेथेि 
ब यािी २ पावले प री होतात. या चहशबेाने पाहता क्ष अंतर प रे कचरताना अ व ब यािंी २४० चठकाणी य ती 
होते, हे उघड आहे. या अवस्थेत पावलािें प्रमाण १ : २ असे असते. हे साधे परंत  सरळ गचणत आहे. 
याप्रमाणे १ : २ ही हामयनी – रक्ती चसद्ध झाली. याप्रमाणे २ : ३, ३ : ४, ४ : ५, ५ : ६ स्वर व त्यातंील रक्ती 
चसद्ध होत असते, व अशी स्वरश्रेणी उच्च दज्यािी असते. म्हणजे स्वरािंी वरील ग णोत्तरे हे स्वरि होत. ते १ 
: २ असे सा – , २ : ३ म्हणजे सा–प, ३ : ४ म्हणजे सा–म, ४ : ५ म्हणजे सा–ग, ५ : ६ म्हणजे सा–ग 
(कोमल). या स्वरानंा आपलया प्रािीन गं्रथकारानंी – शास्त्रकारानंी जी भावदशयक नाव े चदली आहेत, ती 
अशी – १ : २ हे वादी, २ : ३, ३ : ४ हे संवादी, ४ : ५, ५ : ६ हे अन वादी. याच वादी, संवादी, अनुवादी 
स्वरानंा पाश्चात्त्य संगीतात बरेच महत्त्व देऊन त्यानंी त्या णमलनानंा मेजर कॉडव, मायनर कॉडव अशी नावे 
णदली आहेत. आम्ही ही पाश्चात्त्य नावे वापरतो, म्हिून आमच्यातील सोवळ्या णविानानंी नाके मुरडण्याचे 
काही कारि नाही. काल बदलला आहे, शास्त्र प्रगणतपर्थावर आहे, म्हिून पाश्चात्त्य व भारतीय 
ध्वणनस्वरशास्त्राची मूलतत्त्व े बदललेली नाहीत. ही तत्त्वे अमर असल्यामुळे त्यानंा प्राचीनत्व वा 
अवाचीनत्वही नाही. 
 

हे मेजर कॉडय चनरचनराळ्या स्थानातूंन कसे, हे पाहता व त्यातूंनि स्वरसप्तक चमळचवताना खालील 
आंदोलनसंख्या पाहणे जरूर आहे. 



 अनुक्रमणिका 

मेजर कॉडवने संभवलेले स्वरसप्तक 
 

३२० कंपनािंा स्वर कस्लपता प्रिचलत स्वरसप्तकातील मध्यम (म्) हा ३२० कंपनािा आहे. त्याला 
क्र. िौथा मानून (स्वरसप्तकात सा-पासून म-िे स्थान िौथे असते.) येणारा ५-वा ४०० कंपनािंा असेल, व 
याप ढे येणारा ६-वा ४८० कंपनािंा असेल. या ४८०-ला िौथा मानून येणारा ५-वा ६०० कंपनािंा असेल, वा 
त्याप ढे येणारा ६-वा ७२० कंपनािंा येइयल. या ७२० कंपनाचं्या स्वराला िौथा मानून येणारा ५-वा ९०० 
कंपनािंा होइयल, व त्याप ढे येणारा ६-वा स्वर १०८० कंपनािंा येइयल. या पद्धतीने येणारे स्वर चभन्न 
सप्तकातंील असलयाम ळे त्यानंा एकाि चवचशष्ट सप्तकात आणणे प्राप्त आहे. वरील ३२०, ४००, ४८०, ६००, 
७२०, ९००, १०८० या स्वरानंा एकाि सप्तकात आणण्यासाठी चकत्येकाचं्या चनमपटी कराव्या लागतात. 
त्या केलयाने एकाि सप्तकात येणारे स्वर व मेजर कॉडयने तयार होणारे— 
 
स्वर सा रे ग म प ध नी सा  
कंपने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० चमळतात. 
 
अशा पद्धतीने चमळालेली ही स्वरपंक्ती हाच प्राचीन गं्रर्थकाराचंा – भारतीय स्वरशास्त्रज्ञाचंा मध्यमग्राम 
आहे. 
 
वरील स्वराचंी गुिोिरे 
 

सा – रे ⁸/₉ ; रे – ग ⁹/₁₀ ; ग – म ¹⁵/₁₆ ; म – प ⁸/₉ ; 
प – ध ⁹/₁₀ ; ध ते नी ⁸/₉ ; नी – सा ¹⁵/₁₆ . 

 
वरील स्वरातं चभन्नत्वाने तीनि ग णोत्तरे चमळतात व मौज ही की, प्रािीन भारतीय स्वरशास्त्रज्ञ 

स्वरसप्तकात अशी तीनि ग णोत्तरे मानीत. ती ित ःश्र चतक, चत्रश्र चतक व चद्वश्र चतक होत. प्रािीन शास्त्रज्ञानंी 
त्यािंी व्यवस्था साचंगतली आहे, ती अशी— 
 

ित ित ित िैव षडजमध्यमपञ्चमाः । 
दे्व दे्व चनषादगान्धारौ चत्रस्त्री ऋषभधैवतौ ॥ 

 
अथय : – “षडज, मध्यम, पंिम प्रत्येकी िारिार श्र तींिे, गान्धार, चनषाद प्रत्येकी दोनदोन श्र तींिे 

व ऋषभ-धैवत प्रत्येकी तीनतीन श्र तींिे.” या तऱ्हेने सप्तस्वरातं २२ श्र तींिी चवभागणी केली आहे. वरील 
श्लोकातील श्र चतस्वरव्यवस्था ही षडजग्रामाची आहे. 
 
प्राचीन भारतीय मध्यमग्राम व पाश्चात्त्य मेजर कॉडव यातंील साम्य 
 

मध्यमग्राचमक स्वर व पािात्त्य ‘मेजर कॉडय’ यातंील स्वराचं्या ग णोत्तरातंील साम्य ⁸/₉ म्हणजे 
ित ःश्र चवक, ⁹/₁₀ म्हणजे चत्रश्र चतक, ¹⁵/₁₆ म्हणजे चद्वश्र चतक. मध्यमग्रामािी श्र त्यंतरे ४–३–२–४–३–४–
२ 
 



 अनुक्रमणिका 

स्वरनामे सा  रे  ग  म  प  ध  नी   
कंपने २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४००  ४५०  ४८० 
ग णोत्तरे १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ⁹/₈  ¹⁶/₁₅ २ 
श्र त्यंतरे  ४  ३  २  ४  ३  ४  २  
 

प्रािीन व प्रिचलत कहद स्थानी स्वरसप्तकातील त लनेच्या दृष्टीने जो िरक चदसून येतो, व जो 
अचतशय महत्त्वािा मानावा लागतो, तो प्रािीन षडज (सा) स्थानी आजिा ऋषभ ककवा प्रिचलत षड्ज 
(सा) स्थानी प्रािीन श . चनषाद, असे म्हणाव े लागेल. याला उत्तम आधार भरतशार्ङ्य देवाचं्या 
सारणाित ष्ट्ट्यप्रयोगािा आहे. तो — 
 
प्राचीन षडजग्राम 
 
मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  = २२ 
ग णोत्तरे १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅ २  
 
प्राचीन मध्यमग्राम 
 
मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  = २२ 
ग णोत्तरे १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ⁹/₈  ¹⁶/₁₅ २  
 
अवाचीन मेजर कॉडव — पाश्चात्त्य 
 
मेरू C  D  E  F  G  A  B  c´  
ग णोत्तरे १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ⁹/₈  ¹⁶/₁₅  २ 
 
प्राचीन भारतीय षडजग्राम 
 
मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  = २२ 
 
प्रचणलत कहदुस्र्थानी षडजग्राम 
 
मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  = २२ 
 
प्राचीन भारतीय मध्यमग्राम 
 
मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  = २२ 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

प्रचणलत कहदुस्र्थानी मध्यमग्राम 
 
मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  = २२ 
 

वरील सवय सप्तके, स्वर, श्र त्यंतरे, ग णोत्तरे आचण स्वराचं्या कंपनसंख्या याकंडे लक्षपूवयक 
पाचहलयास प्रािीन, प्रिचलत व पािात्त्य काय, यािा उमज पडतो. प्रािीन आिायांिी मूच्छयनापद्धती मागे 
चदलेली आहेि. प्रिचलत कहद स्थानी पद्धतीिे मूलभतू स्वर-सप्तक कोणते, हेही आपण पाचहले. यावरून 
प्रािीन षडजग्राचमक द सरी मूच्छयना नैषादी जातीिी असून या मूच्छयनेच्या स्वराशंी प्रिचलत स्वरसप्तकािा 
मेळ बसतो, हेही उघड असलयाने मान्य व्हाव.े यातील ममय हे की, आजिे स्वर प्रािीन श .चनषादाला 
(वीणेच्या आडीवरील) षडज मानून िालू असलयाम ळे प्रािीन पंिम हाि प्रिचलत धैवत होतो. हा धैवत 
आजच्या पंिमापासून ४ श्र त्यंतरावर आहे. असा ित ःश्र चतक धैवत ठेवणे म्हणजेि आजिा षडजग्राम, व 
पंिमापासून धैवत ३ श्र तींिा ठेवणे म्हणजे आजिा मध्यमग्राम मानणे सय स्क्तक ठरते. आजिी प्रथा ग्राम 
मानण्यािी नसली, तरी ग्रामसंस्था ल प्त झालेली नाही. ल प्त काही झाले असेल, ती शास्त्रीय जाणकारी 
होय. 
 

वरील ग्राचमक जाणकारी द सऱ्या पद्धतीने उघड सागंावयािी, तर ज्या प्रिचलत रागात ४०५ 
कंपनािंा श . धैवत वापरला जातो, तो राग ककवा थाट षडजग्राचमक, व ज्या राग-थाटात ४०० कंपनािंा 
धैवत वापरला जातो, तो राग ककवा थाट मध्यमग्राचमक होय. इतके प्रामाण्य व शास्त्रीय प राव ेसाध्य असता 
“४०० कंपनािंा पािात्त्य धैवत भारतीय पद्धतीत वापरला जातो,” असे पं. भातखंडे आपलया गं्रथात 
म्हणतात, हे आियय व आमिे द दैव म्हणावयास पाचहजे! चशवाय, पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात प्रिचलत 
कहद स्थानी संगीतपद्धतीिे श्र चतस्वरसप्तक म्हणून जे चदले आहे, ते भारतीय नादशास्त्राच्या स संगतीत 
चवसंगती चनमाण करणारे आहे. पण लक्षात कोण घेतो! मोठ्या माणसाच्या ि का दशयचवणे रास्त नव्हे, पण 
िूक ही िूकि असते. ती मोठ्या चवद्वानािी, म्हणून क्षम्य ठरणारी नव्हे. व्यक्ती आचण त्यािी चवद्वत्ता यापेंक्षा 
आमच्या भारतीय प्रािीन-अवािीन ध्वचन-स्वर-संवाद-शास्त्रािी महती व वैभव चनखालस मोठे आहे. जे 
शास्त्र व संगीत चवज्ञानप्रयोगात अण रेणूने चसद्ध होऊन साच्यात बसत नाही, त्यािा उपयोग भारतीय 
संगीतात व शास्त्रात नाही, हे कोणीही जाणकारास अभ्यासाअतंी पटण्याजोगे आहे. 
 
प्रचणलत स्वराचंा प्राचीन स्वराशंी मेळ 
 

यासबंंधी चविार व चवविेन मागील प्रकरणात केले आहे. 
 

आजकालिे रागगायन प्रािीन स्वरशास्त्रात बसू शकेल का? – असा प्रश्न आता उदभवतो. या 
प्रश्नािे उत्तर प्रािीन व प्रिचलत स्वर कसे, हे समजावनू घेण्यात आहे. स्वरशास्त्र म्हटले की, त्यात सवयत्र 
एकता ही असलीि पाचहजे. चवशषेतः, संगीताच्या मूलभतू स्वरसप्तकात तरी एकता चनमाण होणे 
आवश्यक, आचण या बाबतीत द मत अचखल जगात आढळून येणे अशक्यप्राय आहे; कारण या मूलभतू 
स्वरोत्पत्तीशी नैसर्मगक चनयमािंा चवशषे संबंध आहे. यासाठी प्राम ख्याने लक्षात घ्यावयाच्या गोष्टी अशा :— 
 

(१) आध चनक सप्तस्वरािंी स्वरपाठाने ओळख 
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(२) आध चनक सप्तस्वरािंी स्वयंभ ूस्वरपंक्तीने ओळख. कारण वीणेवरील तार ककवा तंत्री हीि 
अशा स्वरािंी व शास्त्रािी जननी होय. 

 
(३) आध चनक सप्तस्वरािंी आंदोलनसंख्येने ओळख 
 
(४) आध चनक सप्तस्वरािंी ग णोत्तरानंी ओळख 
 
(५) आध चनक सप्तस्वरािंी तारेच्या इंिानंी ओळख 
 
(६) आध चनक सप्तस्वरािंी श्र त्यतंरानंी ओळख 
 
(७) आध चनक सप्तस्वरािंी सतारीच्या पडद्यानंी ओळख 
 
(८) प्रािीन षडजग्राचमक मूच्छयना 
 
(९) प्रािीन षडजग्राचमक श द्धस्वराशंी आध चनक स्वरािंा मेळ 
 
(१०) प्रािीन षडजग्राचमक मूच्छयना 
 
(११) प्रािीन गं्रथकार आजच्या स्वरानंा काय म्हणाले असते ते 
 
(१२) षडज व मध्यम हे ग्राम 
 
(१३) षडज व मध्यम या ग्रामािें चववरण 
 
(१४) दोन ग्राम वगेळे समजण्यािे गमक 
 
(१५) प्रािीन गं्रथकारािंी क शलता 

 
(१) आधुणनक सप्तस्वराचंी स्वरपाठाने ओळख 
 

गायन हा चवषय चशकचवताना प्रथम स्वरपाठ चशकचवला जातो. या स्वरपाठात सा रे ग म प ध नी  
हे स्वर असून त्या-त्या स्वरािी उंिी एकाहून द सऱ्यािी कशी िढवीत जाव ेलागते, व वरिा  येइयपयंत 
त्या-त्या स्वरािंी स्थाने कायम ठेवण्यासाठी चकती काळजी घ्यावी लागते, प्रत्येक स्वरािी उंिी ध्यानात 
येण्याकचरता स्वरपाठ वगेवगेळे रिून ते म्हणत असताना स्वरािंी उंिी व्यवस्स्थत लागण्याकडे चवद्याथी व 
चशक्षक यानंा चकती लक्ष प रवाव ेलागते, व कोणताही पाठ म्हणत असता स्वरािंी उंिी तीि लागण्यासाठी 
कशी काळजी घ्यावी लागते हे पाचहले, म्हणजे हा सवय खटाटोप स्वरस्थाने ध्यानात येऊन ती कायम 
राखण्यासाठी असतो, हे सहज ध्यानी येते. ही स्वरस्थाने पक्की होण्यासाठी ती ठरलेलीि हवीत; त्यातं 
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बदल होता कामा नये, हे ध्यानात येइयलि. या आध चनक स्वरािंा मेळ प्रािीन स्वराशंी कसा बसतो, हे येथे 
पहावयािे आहे. 
 
(२) आधुणनक सप्तस्वराचंी स्वयभूं स्वरपंक्तीने ओळख 
 

स्वयंभ ूस्वर म्हणजे चनसगाने चनमाण केलेले ककवा आपोआप चनमाण होणारे स्वर. ताणलेली तार 
छेचडली असता चतच्यातून आपोआप स्वर चनघतात, आचण आपण ते िकू शकतो. त्यातील सा रे ग म प ध नी 

 या स्वरािंी स्थाने कोणकोणत्या चठकाणी असतात, हे पाहू या. 
 

दोन स्स्थर मेरंू (आड व घोडी) वर ताचणलेलया तारेतून उमटणारा स्वर सा असतो ककवा आपण तो 
माचनतो. सबंध तारेच्या ९ भागामं ळे रे हा स्वर उमटतो; म्हणजे आडीकडून खाली १ भाग जेथे पूणय होतो, 
त्या कबदूवर, ककवा घोडीमेरूकडून वर जेथे ८ भाग पूणय होतात त्या कबदूवर रे वाजतो; याच्या उलट 
घोडीमेरूकडून वर १ भाग ककवा आडमेरूकडून खाली ८ भाग कबदूवर रे स्वर उमटतो. या पद्धतीने तारेिे ५ 
भाग केले असता एका ककवा उरलेलया ४ भाग कबदूवर उलटस लट चरतीने ग उमटतो. यािप्रमाणे तारेच्या ४ 
भागामं ळे सा संभवतो. परंत  या कृतीत चनसगय आपली चकमया दशयचवतो ती अशी की, आडीकडून खाली 
ककवा घोडीमेरूकडून वर १ भाग कबदूवर सा उमटतो, आचण आड व घोडी या मेरंूपासून खाली ककवा वर 
उरलेले तीन भाग चमळून जो कबदू त्या कबद स्थानी श द्धमध्यम (= म) उमटतो. याि उलटस लट पद्धतीने 
सबंध तारेिे ३ भाग केले असता एका ककवा उरलेलया २ भाग कबदूवर प उमटतो. तारेिे २७ ककवा १५ भाग 
केले असता अन क्रमे ध व नी हे स्वर उमटतात; व तारेिे २ समान भाग पाडता तारेच्या मध्यकबदूवर द प्पट  
वाजतो. हे स्वर प्रािीन स्वराशंी चमळते-ज ळते आहेत. 
 
(३) आधुणनक सप्तस्वराचंी आंदोलनसंख्येने ओळख 
 

सध्या जे सात स्वर माचनले जातात, त्यािंी अन क्रमे कंपनसंख्या पाहता चवज्ञानशास्त्रात त्या साथय 
ठरतात, म्हणून त्या चविारात घेणे उचित आहे. या दृष्टीने षडज (स्थायी) स्वरािंी कंपने एका सेकंदात 
२४० माचनली, तर प ढे वाजणारे स्वर रे–ग–म–प–ध–नी–  यािंी अन क्रमे कंपने चकती-चकती असावी 
हे पाहता— 
 

सा रे ग म प ध नी  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
असे स्वर व त्यािंी प्रत्येकािी कंपनसंख्या चमळते. म्हणूनि सा–प, रे–ध, ग–नी, म–सा या 

स्वर-जोडीत षडजपंिमभावी संवाद म्हणजेि २ : ३ या ग णोत्तराने संवाद घडून येतो. या स्वरािंी कंपने 
कमीअचधक केलयास २ : ३ हे प्रमाण राहत नाही. अथात वरील स्वराचं्या त लनेने कमीअचधक कंपनािें स्वर 
बेस रे वाजतील. 
 

[टीप — वीणेवरील तन्त्री ही संगीतातील स्वर, त्यातंील परस्परसंवाद, आचण स्वरािंी अन क्रमे 
स्थाने दशयचवते. तन्त्री वाजत्या अवस्थेत आंदोचलत होते आचण प्रयोगातून प्रत्येक नाद ककवा स्वरािंी चवचशष्ट 
आंदोलनसंख्या प्रचतसेकंद चनचित कचरता येते. असे असूनही वीणातन्त्रीिी २४० षडजािी आंदोलने ककवा 
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दोन स्स्थर मेरंूमधील लाबंी ३६ इंि असे जे वर म्हटले आहे, ते गचणताच्या दृष्टीने आचण गचणती भागप्रभाग 
व्यवस्स्थत चमळाव ेम्हणून गृहीत केलेले असे मानावयािे आहे.] 
 
(४) आधुणनक सप्तस्वराचंी गुिोिरानंी ओळख 
 

आध चनक सप्तस्वर, त्यातंील ग णोत्तरे, कंपनसंख्या, तारेिी लाबंी, श्र चतसंख्या, वीणेवरील 
पडद्यातंील अंतराने ठरचवता येतात. ती माडूंन पाचहलयास प्रािीन २२ श्र तींिा मेळ बसून त्यातंील 
ग णोत्तरािंा ग णाकार बरोबर दोन येतो. पहा :— 
 

सा X रे X ग X म X प X ध X नी X  (द पटीिा) 
 

हे स्वर आकड्यातं माडूंन पाहता— 
 
स्वर श्र ती – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  = २२ 
कंपने – २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८०  
ग णोत्तरे – १ × ⁹/₈ × ¹⁰/₉ × ¹⁶/₁₅ × ⁹/₈ × ⁹/₈ × ¹⁰/₉ × ¹⁶/₁₅ = २ 
 

[सूिना :— वरील ग णोत्तरातील अंशच्छेद योलय जागी खोडून पाहता शवेटी २ हा अंक चमळतो. 
यािा अथय आरंभक षडजाच्या द पटीिा षडज म्हणजे तारषडज होय.] वरील उदाहरणातं ४ श्र तींिे प्रत्येकी 
स्वर ३ = ४ × ३ = १२ श्र ती; ३ श्र तींिे प्रत्येकी स्वर २ = ३ × २ = ६; व २ श्र तींिे प्रत्येकी स्वर २ = २ × २ 
= ४ या सवांिी बेरीज १२ + ६ + ४ = २२ श्र ती = सप्तक. 
 
(५) आधुणनक सप्तस्वराचंी तारेच्या इचंानंी ओळख 
 

आध चनक स्वरािें तारेत मोजमाप काचढताना ते कसे, हे पहावयािे झालयास एखादी तार ताणून 
पहावी लागेल, ताणलेलया वाजत्या तारेिी लाबंी प्रथम मोजावी लागेल; व या वाजत्या तारेतून जो ध्वनी 
उमटेल, त्याला सा मानाव ेलागेल. अशा तारेिी लाबंी दोन स्स्थर मेरंूवर ३६ इंि आहे, असे ठाम झालयावर 
३६ इंि = सा (स्थायी), ३२ इंि = रे २८⅘ इंि = ग, २७ इंि = म (श द्ध), २४ इंि = प, २१⅓ इंि = ध, 
१९⅕ इंि = नी व १८ इंि =  (द पटीिा). याप्रमाणे सप्तस्वरािंी स्थाने तारेवर इंिातं चमळतात. 
 
(६) आधुणनक सप्तस्वराचंी श्रुत्यतंरानंी ओळख 
 

सध्याच्या प्राथचमक सप्तस्वरामंधील श्र त्यतंरे कशी, हे वर माडूंन दशयचवले आहे. ती अशा प्रकारे 
चनचित आहेत– 
 

सा ते रे ४ श्र ती, म ते प ४ श्र ती, प ते ध ४ श्र ती, रे ते ग ३ श्र ती, ध ते नी ३ श्र ती, ग ते म २ श्र ती व नी 
ते  २ श्र ती; या एकूण श्र तींिी बरीज २२ भरते. या स्वरश्र तींिा संबंध प्रािीन स्वरश्र तींशी असून प्रािीन 
षड्जग्रामाप्रमाणेि या स्वरश्र तींना ककवा या व्यवस्थेला षडजग्रामि म्हणावयािे आहे. प्रािीन गं्रथकारानंी 
स्वरातंील षडजपंिमभाव ओळखण्यासाठी ज्या दोन स्वरातं १३ श्र ती अंतर, ते स्वर परस्पर 
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षड्जपंिमभावी होत, असे म्हटले आहे. यािा प्रत्यय आध चनक प्रमाणानंीही येतो. ह्या प्रत्ययासाठी स्वर व 
श्र ती माडूंन पाहता— 
 

मेरू – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  = २२ 
यातं सा–प १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 

रे–ध १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 
ग–नी १३ श्र ती= षडजपंिमभाव 
म–सा १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 

 
त लनात्मक दृष्टीने प्रािीन स्वरश्र ती व षडजपंिमभाव पाहता षडजग्रामािे प्रािीन स्वरश्र चतसप्तक 

(षडजग्राम) – 
 

मेरू – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी = २२ 
यातं नी–म १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 

सा–प १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 
रे–ध १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 
ग–नी १३ श्र ती = षडजपंिमभाव 

 
आध चनक व प्रािीन स्वरश्र तींमधील षडजपंिमभाव आचण अन क्रमे स्वरजोड्या याकंडे लक्षपूवयक 

पाचहलयास 
 

प्रािीन नी–म म्हणजेि आध चनक सा–प 
प्रािीन सा–प म्हणजेि आध चनक रे–ध 
प्रािीन रे–ध म्हणजेि आध चनक ग–नी 
प्रािीन ग–नी म्हणजेि आध चनक म–  होत. 

 
हे समंजस माणूस जाणे शकतो, आचण ही सवय चकमया भरताचं्या सारणाप्रयोगात सप्रमाण चसद्ध आहे. 
 
(७) आधुणनक सप्तस्वराचंी सतारीच्या पडद्यानंी ओळख 
 

आजच्या सतारीवर जे पडदे बाचंधले जातात, त्यावंरून आध चनक सात (श द्ध) स्वर कसे, कोणत्या 
तारेखाली, कोणत्या पडद्यावर उमटतात, त्या पडद्यािंी नाव ेव सात स्वरािंी उंिी प ढीलप्रमाणे चनचित 
होते– 
 

(१) जोडािी तार मोकळी छेडता जो ध्वनी चनमाण होतो, तो आपला सा = षडज 
(२) पंिमाच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला रे = ऋषभ 
(३) धैवताच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला ग = गान्धार 
(४) को. चनषादाच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला म् = मध्यम 
(५) षडजाच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला प = पंिम 
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(६) ऋषभाच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला ध = धैवत 
(७) गान्धाराच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला नी = चनषाद 
 
(८) मध्यमाच्या पडद्यावर जोडाच्या तारेखाली आपला सा = षडज असे स्वर उमटून िकू येतात. 

या आध चनक स्वरािंा प्रािीन स्वराशंी मेळ बसतो. हे स्वर षडजग्राचमक होत. प्रािीन षडजग्राचमक 
स्वरपंक्ती माडूंन पाहता स्वर व त्यामंधील श्र त्यंतरे – 
 
स्वर –  सा रे ग म प ध नी  
श्र त्यतंरे मेरू – ४  ३ २ ४ ४ ३ २ = २२ 
कंपने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८०  
 

वरील स्वरपंक्ती माचंडताना मेरूपासून स रुवात करण्यािा हेतू असा आहे की, प्रािीन 
संगीतशास्त्रकारानंी षडजाच्या ४ श्र ती मानून, षडज आपलया शवेटच्या म्हणजे िौर्थया (अन्त्य) श्र तीवर 
व्यक्त करून त्याला श .षडज मानाव,े असे म्हटले आहे. याम ळे मेरूपासून आरंभ केलयास त्यानंतरच्या 
षड्जाच्या ४ श्र ती तीव्रा, क म द्वती, मन्दा, छंदोवती या मोजणे स लभ होते; आचण छंदोवती श्र तीवर षडज 
व्यक्त होतो, असे गं्रथात म्हटले आहे. आपण मात्र आजिा व्यवहार वगेळा समजतो. यािे कारण आज 
आपण षडज अिल माचनतो, तोही मेरूवर. तार वाजली की तारेच्या ध्वनीलाि षडज माचनतो. म्हणून 
आजिा अिल षडज वीणा-सतारींच्या मेरूवर मानावयािा असतो. महत्त्वािी व तारतम्यब द्धीने जाणनू 
घ्यावयािी गोष्ट ही आहे की, आजच्या मेरूला प्राचीन क्षोणभिी श्रुतीचा शु. णनषाद माणनल्यावर त्यानंतर 
चौथ्या श्रुतीवर सा माणनल्यास प्राचीन गं्रर्थकाराचं्या स्वरश्रुतीच्या भाषेचा नीट उलगडा होण्यास कोणतीि 
अडिण व हरकत नसावी. मेरूनंतर िौर्थया श्र तीवर सा, सातवीवर रे, नववीवर ग, तेरावीवर म, 
सतरावीवर प, चवसावीवर ध, बाचवसावीवर नी ही भाषासरणी बरोबर ज ळणारी आहे. म्हणून आजचा मेरू 
हा प्राचीन शु. णनषाद आहे, असे चसद्ध होते. 
 

यातंील तात्पयय हेि की, प्रािीन व आध चनक स्वरातं म ळीि िरक नसून जो इतका घोटाळा 
माजचवला जातो, तो िक्त समज तीिा आहे. समज येण्याच्या दृष्टीने ही समजूत बदलावयाला हवी. ती 
बदलणे म्हणजे प्रािीन श . चनषाद हाि आजिा षडज; तोही मेरूवर वाजणारा, हे ध्यानात घ्यावयाला हव.े 
हेि जरा चनराळ्या भाषेने सागंावयािे झालयास आजिा ऋषभ हा प्रािीन षडज मानीत. हे स्स्थत्यंतर 
शास्त्रश द्ध आहे. हे उत्तम प्रकारे ध्यानात घेतलयास आजचे राग कोणकोणत्या प्रािीन मूच्छयनातूंन संभवतात, 
हे शोधून काढणे चजज्ञासू माणसाला जड जाणार नाही. 
 
(८) प्राचीन षडजग्राणमक मूच् व्ना 
 

वरील चवविेनात आलेले स्वर ष.ग्राचमक, असे शास्त्रकारानंी माचनले आहे. या ग्रामातील प्रत्येक 
स्वराला वीणामेरूवर (आडीवर) स्थापून अथवा वीणेतील चिकारीिी ककवा झालयािी तार प्रत्येक स्वरात 
आळीपाळीने लावनू घेऊन सप्त मूच्छयना तयार करून घेता येतात. आज जसे आपण ‘थाट’ माचनतो, तसेि 
प्रकार मूच्छयनातूंन संभवतात. या मूच्छयना श्र त्यंतरासंचहत खाली चदलया आहेत — 
 

[टीप :— कंसातील स्वर प्रािीन स्वर दशयचवतात.] 
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(१) उिरमन्रा मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन सा 
(सा) मेरू सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा 

 
(२) रजनी मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन नी 

(नी) मेरू सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा 
 

३) उिरायता मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन ध 
(ध) मेरू सा २ रे ४ ग ३ म २ प ४ ध ४ नी ३  

 
४) शुद्धषडजा मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन प 

(प) मेरू सा ३ रे २ ग ४ म ३ प २ ध ४ नी ४  
 

५) मत्सरीकृता मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन म 
(म) मेरू – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४  

 
६) अश्वक्रान्ता मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन ग 

(ग) मेरू सा ४ रे ४ ग ३ म २ प ४ ध ३ नी २  
 

७) अणभरुदगता मूच्छयना, आरंभक स्वर प्रािीन रे 
(रे) मेरू सा २ रे ४ ग ४ म ३ प २ ध ४ नी ३  

 
वरील सात मूच्छयनापंैकी क्र. २-िी ‘रजनी’ मूच्छयना हीि आजिे सप्तश द्धस्वर दशयचवणारी आहे. 

हेि मूलभतू स्वर आजच्या कहद स्थानी गायनात वापरले जातात. 
 

वर चदलेलया सात मूच्छयनातं एकीसारखी द सरी नाही, हे कळून येते. प्रत्येक मूच्छयनेतील सा ते रे 
पाचहलयास व त्यानंा हल्लीप्रमाणे कोमल, श द्ध, तीव्र अशी नाव े चदलयास काय िरक पडतो हेही समजाव,े 
म्हणून पचहलया स्वरापासून (सा-पासून) ३-श्र ती ऋषभाला (रे-ला) श द्ध म्हणू या. २-श्र ती ऋषभाला 
कोमल, ४–श्र ती ऋषभाला तीव्र समजू या. या समज तीच्या आधारे पचहलया मूच्छयनेत सा ते रे श द्ध. द सऱ्या 
मूच्छयनेत सा ते रे तीव्र. चतसऱ्या मूच्छयनेत सा ते रे कोमल या धोरणाने रे ते ग, ग ते म पाचहलयास प्रािीन श द्ध 
स्वरािेंि पण आध चनक कोमलतीव्राचदभाषेने थाट कसे बदलतात, हे ध्यानात येते. 
 

प्रािीन शास्त्रकारािंा ३-श्र ती ऋषभ श द्ध आहे. त्याम ळे आम्हीही त्याला श द्ध म्हणतो. श द्धाहून 
कमी-उतरा तो कोमल, श द्धाहून जास्त िढा तो तीव्र, हे उघड आहे. उदाहरण ऋषभाप रतेि आहे. 
गान्धारासंबधंी बोलावयािे झालयास षडजापासून पाि श्र तींिा गान्धार श द्ध असलयाम ळे त्याहून कमी 
श्र तीिा झालयास कोमल व जास्त श्र तीिा झालयास तीव्र म्हणाव ेलागेल. पण हल्ली पहाव,े तर ही भाषा 
कोठेि िालत नाही. आजच्या भाषेत स्वरािंी स्थाने नीट साचंगतली जात नाहीत. कोमल, श द्ध, तीव्र 
यासबंंधी अनेक पंथ व मते आढळून येतात. 
 
[टीप — कलम ९ व १० यािंा संदभय व साराशं कलम ८-मध्ये आहेत.] 
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(११) प्राचीन गं्रर्थकार आजच्या स्वरानंा काय म्हिाले असते ते 
 

प्रािीनकाली एक मूच्छयना साचंगतली, की सवय स्वरािंा बोध होत असे. ते जाऊन आज कोणी 
तीव्राला श द्ध, तर श द्धाला कोमल म्हणतात. सप्तस्वर नीट समजावनू घेऊन संज्ञा वापरावयाला हव्यात. 
भारतीय संगीतातील स्वरचलपीत एकसूत्रता चनमाण व्हावयाला हवी असेल, तर स्वराचं्या िढ्या-उतऱ्या 
प्रकारानंा चदलया जाणाऱ्या संज्ञातंही एकवाक्यता चनमाण होणे जरुरीिे आहे. 
 

प्रािीन श द्ध स्वरािंा श्र चतचनिय ठरलेला आहे. तरी प्रिचलत स्वरानंा आजच्या व्यवहाराला धरून 
कोमल, श द्ध, तीव्र ही नाव े योजावयािी झालयास प्रािीन गं्रथकार ती कशी योचजतात, यािी कलपना 
केलयास 
 

प्रािीन षडजग्राचमक श द्ध स्वर — 
 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 

अवािीन प्राथचमक स्वर — 
 
सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  

 
वरील स्वरव्यवस्था पाहता असे चदसून येते की, आजिे रे–ध प्रािीन श द्ध रे-धहून एक-एक श्र तीने 

िढे आहेत. त्याम ळे त्यानंा तीव्र रे, तीव्र ध म्हणाव ेलागेल. तसेि आजिे ग-नी प्रािीन श द्ध ग-नीहून 
दोनदोन श्रुतींनी चढे आहेत. [टीप : जाड ठशातील मजक रािा ख लासा असा की, प्रािीन ग–श . गान्धार 
श . षडजापासून ५ श्र तींवर होता (सा ३ रे २ ग = ५ श्र ती.). तोि आज सा ४ रे ३ ग = ७ श्र तींवर आहे. 
म्हणजे प्रािीनाहून २ श्र तींनी जास्त] याि वस्त स्स्थत्यन सार तो नीट लक्षात घ्यावयािा आहे. अशा ग-ला 
तीव्र ग व तीव्रतर नी संबोधावयाला हव े आचण असे संबोचधलयावरि कोणताही स्वर आपलया 
चनयतस्थानावरून वर िढला, तर त्याला तीव्र म्हणाव ेआचण खाली आला, तर त्याला कोमल म्हणाव,े हा 
चनयम अबाचधत राहील. पण वस्त स्स्थती मात्र चनराळी आहे. गं्रथातील मजक रावरून गं्रथािे महत्त्व ठरचवले 
जात नसून त्यातील पानाचं्या संख्येने ठरचवले जाते. असे जोपयंत घडत राहील, तोपयंत हा घोटाळा 
असाि िालू राहणार! 
 
(१२) षडजग्राम आणि मध्यमग्राम 
 

आजिे स्वर कोणते, व ते कसे, हे आतापयंतच्या चवविेनात साचंगतले आहे. या स्वरािंा प्रािीन 
‘रजनी’मूच्छयनेशी मेळ बसतो, म्हणजे श द्धस्वराशंी मेळ बसतो. त्याम ळे आजचे स्वर प्राचीन नैषादी जाती 
ककवा ‘रजनी’मूच् व्ना या नावाने ओळखाव ेलागतील. 
 

प्रस्त त चवविेनात एका चवशषे गोष्टीिा उल्लखे–चविार करावयािा आहे. मागील चवविेनात 
चकत्येक चठकाणी षडजग्राचमक स्वर असा मजकूर आला आहे, त्यामध्ये ‘ग्राम’ ही काय भानगड आहे, 
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प्रािीन गं्रथकारानंी असे ‘ग्राम’ चकती माचनले, त्यािंी व्यवस्था ते कशी सागंत, व ती तशीि का सागंत, 
यासबंंधी चविार करायिा आहे. 
 

प्रािीन श द्धस्वरािें यथाथय आकलन व ज्ञान झालयास ग्रामव्यवस्था समजणे कठीण नाही. ग्राम तीन 
: षडजग्राम, मध्यमग्राम व गान्धारग्राम. प्रत्येक ग्रामातील वगेळेपणा समजून यावा, म्हणून कोणती धोरणे 
संभाळावी लागतात, हे पाचहले पाचहजे. षडजग्राम व मध्यमग्राम यातंील वगेळेपणा समजण्यासाठी स्वर 
श्र तींनी माडूंन पाहू या. 
 
(१) प्रचणलत प्रार्थणमक स्वर 

मेरू — सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
 
(२) प्राचीन षडजग्राणमक स्वर 

मेरू — नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
 
(३) प्राचीन मध्यमग्राणमक स्वर 

मेरू — ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २  
 

[टीप — वरील क्र. तीनमधील स्वर-सप्तकात प्रािीन मध्यमग्रामाच्या स्वरसप्तकािा आरंभ श . 
गान्धारापासून केला आहे, हे वाचकानंा णवणचत्र व न पटिारे वाटेल. कारण मध्यमग्राम म्हटला की, या 
ग्रामािा आरंभक स्वर श . मध्यम असावा लागतो. परंत  भरत-शार्ङ्य देवािंा प्रािीन षडजग्राम व त्यािे 
स्वरसप्तक क्र. २-मध्ये जे माचंडले आहे, त्यात असे चदसून येते की, ष.ग्रामािा आरंभक स्वर जो षडज, तो 
आरंभक नसून या षडजािे स्थान द सरे आहे. हे जाणकाराचं्या लक्षात येण्याजोगे आहे. मग प्रश्न असा उद
भवतो की, प्रािीन गं्रथकारानंी याला ष. ग्राम का म्हणाव?े स्वरसप्तकात षडज आहे म्हणून? ही एक 
समस्या आहे व ती प्रािीन गं्रथकाराचं्या दृचष्टकोणाने सोडवावयािी आहे. भरत-शार्ङ्देवािंा दोन स्वरातं 
संवाद साधण्यािा चनयम हा ९ ककवा १३ श्र त्यतंरािंा आहे. प्रािीन षडजग्राचमक श्र चत-स्वराकंडे नजर 
टाचकता षडज-मध्यम ९ श्र ती, षडज-पंिम १३ श्र ती असे चनयमान सार आहे. परंत  श . चनषादारंभक 
श्र चतस्वराकंडे पाहता आरंभक स्वरापंासून मध्यम १३ श्र त्यंतरावर आहे. यातून स्पष्ट अथय चनघतो तो हा की, 
१३ श्रत्यंतरावंरील मध्यम हा येथे पंिमभावाने माचंडलेला आहे. यािा अथय असा घ्यावयािा काय की, भरत-
शार्ङ्य देवानंी स्वतःिाि चनयम डावलून १३ श्र त्यंतरािा मध्यम माचनला? यािे उत्तर आजच्या प्रगत 
ध्वचनशास्त्रात चमळते. प्रथमतः ध्यानात घ्यावयािी अगत्यािी बाब ही की, आजच्या संगीताच्या 
ध्वचनशास्त्रप्रयोगात मध्यम या स्वरािी चनर्ममती स्वयंभ ूतत्त्व ेव चनयम याचं्या अन सार होत नाही, तर ती 
स्वराचं्या संवादभावतत्त्वान सार होते. यािे चवविेन मागे आलेि आहे. सा-पासून म ९ श्र ती सा-पासून प १३ 
श्र ती. परंत  प-लाि सा माचनता मूळ सा या गृहीत सा (प) िा मध्यम होतो. म्हणजे मूळ सा-प मध्ये १३ 
श्र त्यतंर, तेि गृहीत सा-म यामंध्ये ९ श्र त्यंतर होते. 
 

द सरी गोष्ट ध्वचनशास्त्राच्या आध चनक संशोधनात मान्य आहे ती ही – जेथे सा वाजतो तेथे या 
सामधून प-ही िकू यतो. ककबह ना, षडजातून पंिमािी धून िकू येते. ही चनमाण होणे ककवा करणे ही 
चनसगािी चकमया आहे. या नैसर्मगक चक्रयेला प्रािीन-अवािीनत्व नसते. ती सनातन आहे. ध्वचनशास्त्राच्या 
दृष्टीने चविार कचरता ध्वनीच्या ककवा स्वराच्या उत्पत्तीला आचण शास्त्राला आध चनक प्रयोगाति ठाम स्वरूप 
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आले असे नसून प्रािीन भारतीयानंी हे स्वरूप चसद्ध केले आहे. यािा स्पष्ट प रावा भरत-शार्ङ्य देवाचं्या 
षड्जग्राचमक स्वरसप्तकात आहे. 
 

मध्यम (म) या स्वरािी उत्पत्ती व स्थान स्वराचं्या परस्परसंवादभावाने ठरचवले जाते. आध चनक 
यंत्रातील स्वयंभ ू स्वराचं्या चनर्ममतीत ते नाही, हे आध चनक शास्त्रज्ञ जाणतात, त्यािप्रमाणे प्रािीन 
गं्रथकारानंाही यािे ज्ञान होते. 
 

क्र. २-मधील श्र चतस्वराकंडे नजर टाचकता आरंभक स्वरापासून मध्यम या स्वरामधील श्र त्यंतर १३ 
श्र तींिे आहे, यावरून मध्यम हा पंिमभावी आहे, हे चनचित होते. हारमॉचनक्सिे आध चनक तंत्र माचनता या 
मध्यमािी चनर्ममती कोणत्यातरी षडजातून झालेली आहे, असे खास मानाव ेलागते. मग असा मध्यमोत्पादक 
षडज कोणता, यािे उत्तर प्रािीन श .चनषाद (कोमल चनषाद) हेि होय. यािे प्रत्यतंर क्र. २-च्या 
स्वरसप्तकात चमळते. 
 

कोणत्याही स्वरसप्तकातील श . मध्यम हा चनसगयतःि कोमल–मृदू असतो. या षडजपंिमभावानेि 
भरतानंी षडजग्राचमक स्वरािंी योजना कचरताना ध्र ववीणेत चनषादाने आरंभ करून श .चनषादािी तार 
ध्र ववीणेवर ताणली. हा नैसर्मगक – स्वयंभ ूस्वरािंा क्र. २-च्या सप्तकात दशयचवला आहे. 
 

मूच्छयनापद्धतीत कोणताही स्वर आरंभक माचनला, ककवा स्थाचपला, तर तो षडज होतो, अशी 
प्रािीन गं्रथकारािंी चशकवण व दंडक आहे. आजही आपण असे मानून िालत आहोत. 
 

भरतािा श . चनषाद आरंभक – स्थायी षडज होता. या षडजािा पंिम १३ श्र तींवरील मध्यम आहे. 
आचण याि स्वरसप्तकाला भरताचदकानंी षडजग्राम संबोचधले आहे, ते या सप्तकात षडज आहे म्हिून 
नव्हे. षडजारंभक षडज मानून षडजग्राम कसा मानावयािा, यािे प्रात्यचक्षक ‘सारणा’प्रयोगाद्वारे भरतानंी 
स्पष्ट केले आहे. 
 

यावरून क्र. ३-मधील आरंभक श द्ध गान्धार हा भरतस्वरसप्तकातील (क्र. २) श . मध्यम आहे, हे 
चदसेल. हे अमान्य करणे म्हणजे शास्त्र व चसद्धातं यािंी ओळख ककवा अन भव नसणे होय. 
 

या एकंदर प्रकरणािा कोणत्याही प्रकारे गैरसमज व व्यथय ग ंताग ंत न कचरता शास्त्र समजावनू 
घेण्याच्या दृष्टीने व पद्धतीने त्यािा अभ्यास केलयास प्राचीन शु. गान्धार म्हिजेच प्रचणलत शु. मध्यम होय हे 
कळून येते; व यािी प्रतीती कणयप्रत्ययाने चमळते.] 
 

क्र. १–२–३ या स्वरसप्तकातं जी श्र चत-स्वरािंी माडंणी केली आहे, तीवरून मध्यमग्रामाचे वेगळे 
स्वरूप पाहता, त्यात बाकी सवय स्वर षडजग्रामातील स्वरासंारखेि श . स्वर आहेत; पण त्यातंील पंिम 
एका श्र तीने कमी कचरता मध्यमग्राम वगेळा होतो. 
 

आपण षडज व मध्यम या ग्रामािें स्वर माडूंन पाहू – 
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(१३) षडजग्रामाचे व मध्यमग्रामाचे णववरि 
 
(१) ष. ग्रा : – सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
(२) म. ग्रा : – सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४  
 

वरील दोन्ही ग्रामातंील िरक श्र त्यतंराचं्या संख्येवरून ध्यानात येतो, तो असा – षडज व मध्यम 
या ग्रामातं िक्त पंिम वगेळा चदसतो. षडजग्रामातील पंिमाहून मध्यमग्रामातील पंिम एका श्र तीने कमी 
(उतरा) आहे, याम ळे हा ग्राम वगेळा मानणे भाग आहे. मध्यमग्रामाम ळे पंिम एका श्र तीने कमी झालयाने 
पंिमािी एक श्र ती अनायासे प ढील श . धैवताला चमळते. या चक्रयेत मूळ श . धैवत स्वतःिे स्थान न सोडताि 
मूळच्या चत्रश्र चतकािा ित ःश्र चतक होतो. येथे आपणासं शकंा येइयल की, आज पंिम काही आपण कमीजास्त 
करीत नाही, अथात मध्यमग्रामही आज प्रिारात नाही. या शकेंिे चनरसन असे की, आज आपण पंिम 
कमीजास्त करावा, असा समज ठेवावयािा नाही, तर हे दोन्ही ग्राम आज आपण उपयोगात आणतो व त्या 
ग्रामातंील राग आपण आजही गातो ककवा वाजचवतो, असा त्यािा अथय करावयािा आहे. प ढील 
उदाहरणावंरून पाहता— 
 
(१) प्रिचलत स्वर – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा 
(२) ष.ग्राचमक स्वर – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
(३) म.ग्राचमक स्वर – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
(४) प्रिचलत म.ग्राम – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
 

आजिे स्वर प्राचीन णनषादाला षडज मानून िालू असलयाम ळे प्राचीन पंचम हाच आजचा धैवत या 
संजे्ञने संबोचधला जातो. हा धैवत आजच्या पंिमापासून िार श्र तींवर ठेवणे म्हणजे आजिा ष.ग्राम; व 
पंिमापासून धैवत तीन श्र तींवर ठेवणे म्हणजे आजिा मध्यमग्राम, हे ओळखण्यािे गमक आहे. “संवादो 
मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषयभस्य ि ।” (अथय – मध्यमग्रामात पंिम व ऋषभ या दोन स्वरातं संवाद होतो.) हेि 
प्रािीन पंिम व ऋषभ म्हणजे आजिे धैवत व गान्धार आहेत व या दोन स्वरातं आजच्या मध्यमग्रामात 
संवादही आहे, आचण आजिे गायकवादक हे स्वर वापरतात. 
 
(१४) दोन ग्राम वेगळे समजण्याचे गमक 
 

आजिे प्राथचमक स्वर लक्षात घेता षडजापासून ऋषभ ४ श्र तींिा, व ऋषभापासून गान्धार ३ 
श्र तींिा. तेव्हा दोन ग्राम वगेळे समजण्यासाठी तूतय असे समजा की, वरील प्रिचलत ऋषभािा पंिम म्हणजे 
(२ : ३ या नात्याने) म्हणजे २७० कंपनाचं्या ऋषभाला ४०५ कंपनािंा धैवत ज्या रागात असतो, तो राग 
षड्जग्राचमक, व प्रिचलत गान्धारािा मध्यम म्हणजे ३ : ४ या नात्याने ३०० कंपनाचं्या गान्धाराला ४०० 
कंपनािंा धैवत ज्या रागातं असतो, तो राग मध्यमग्राचमक. हे कसे, यािा पडताळा खालीलप्रमाणे— 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१. प्रािीन ष.ग्रा. नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 कंपनसखं्या २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४०५  ४५०  ४८० 
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 कंपनसखं्या २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४०५  ४५०  ४८० 
३. प्रािीन म.ग्रा. नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
 कंपनसखं्या २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४०५  ४५०  ४८० 
४. प्रिचलत म.ग्रा. सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
 कंपनसखं्या २४०  २७०  ३००  ३२०  ३६०  ४००  ४५०  ४८० 
 

यावरून चदसेल की, आजिा पंिम न हलचवता दोन्ही ग्रामािंा उपयोग आपण आज करतो. 
तात्पयय, मध्यमग्रामािे अनेक राग आपण आज उपयोगात आणतो. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावयािी ती 
ही की, प्रािीन षडजग्राचमक ऋषभ-पंिमातं संवाद घडत नसे, तसा आजच्या षडज-ग्रामातील गान्धार–
धैवतातंही संवाद घडून येत नाही. प्रािीन मध्यम-ग्राचमक ऋषभपंिमातं जसा संवाद आहे, तसाि आजच्या 
मध्यम-ग्राचमक गान्धार-धैवतातं आहे. 
 

भरताचं्या वळेेपासून गान्धारग्रामािा चविार कोणी केलेला नाही. हा ग्राम परलोकात 
(परलोकवासी) गेला, असे सवय गं्रथकारानंी न सते म्हटले आहे. प.ं शार्ङ्य देवानंी स.ंरत्नाकरात गान्धारग्राम 
कसा बनतो, याचवषयी चलचहले आहे, पण तो उपयोगात आणलेला नाही. भरतशार्ङ्य देवाचं्या स्वरशास्त्रात 
चनषादारंभक स्वरसप्तकात षडज हा आरंभक माचनता षडजमध्यम व षडजपंिम या स्वरजोडीत संवाद 
घडून येतो, व आजही या स्वरातं संवाद आहेि. प्रािीन श्र चतस्वरसप्तकात गान्धारग्रामातील गान्धाराला 
आरंभक स्वर माचनता या आरंभक स्वरािे षडज, मध्यम व पंिम यातं संवाद प्राप्त होतात की नाही, हे 
अजमावनू पाहणे महत्त्वािे ठरेल. याचवषयी मागे ऊहापोह केला आहे. परंत  प न्हा एकदा प्रािीन स्वर-
सप्तक माडूंन पाहता— 
 

प्रािीन श्र चत-स्वरसप्तक – षडजग्राम — 
 
मेरू  नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
यातं नी ग ९ श्र ती षडजमध्यमभाव संवाद 
 नी म १३ श्र ती षडजपंिमभाव संवाद 
 सा म ९ श्र ती षडजमध्यमभाव संवाद 
 सा प १३ श्र ती षडजपंिमभाव संवाद 
 

याप्रमाणे पाहता गान्धार आरंभक माचनता गान्धारमध्यमातं म्हणजे ग–ध या स्वरातं ११ श्र तींिे 
अंतर असलयाम ळे संवाद नाही. परंत  ग–नी यातं १३ श्र त्यंतराम ळे षडजपंिमभाव आहे. 
 

स्वरशास्त्रात अन वादी स्वरािेंही महत्त्व असते. या दष्टीने चविार केलयास प्रािीन चनषाद व ऋषभ 
यातं सात श्र तींिे अंतर आहे. यावरून या दोन स्वरातं अन वाद संभवतो, तसा गान्धारपिंमातं नाही. परंत  
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मध्यमग्राचमक स्वरातं अन वाद चमळतो, तो येथे आहे. स्वरशास्त्रात व गीतोपयोगी व्यवहारात षडज-मध्यम, 
षडज-पंिम हे भाव ककवा संवाद अत्यावश्यक आहेत. असे भाव नैसर्मगकरीत्या प्राप्त होतात. परंत  
गान्धारग्राम प्रस्थाचपत करावयािा ठरचवलयास या गोष्टी अशक्य आहेत, हे जाणलयाने गान्धारग्राम 
परलोकवासी झालयािे म्हटले असाव.े आजच्या व्यवहारातही हा अन भव येतो. प्रिचलत स्वरसप्तकात — 
 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा 
यातं सा–म, सा–प, रे–प, रे–ध, ग–नी, म– , प–  यातं संवाद आहेत. पण ग–ध यातं संवाद 
नाही; परंत  ग–नी यात संवाद आहे. नैसर्मगक ककवा स्वयंभ ू स्वरातं षडजमध्यम ककवा षडजपंिम या 
संवादभावािी आवश्यकता असते. नैसर्मगक ककवा स्वयंभ ू स्वरामंध्ये. आरोही सा–म, सा–प ठरणारे 
अवरोही क्रमात सा–प, सा–म ठरतात. यािा अथय आरोहात जो म तोि अवरोहात प व आरोहात जो प 
तोि अवरोहात म ठरतो. ही चक्रया नैसर्मगक संवादतत्त्वात आढळून येते, आचण ती महत्त्वािी आहे. 
गान्धारग्रामात ही उणीव आहे. म्हणून हा ग्राम अन पयोगी ठरला. 
 
प्राचीन गं्रर्थकाराचें णवकृत स्वर 
 

स्वरसप्तकात श द्धस्वरावं्यचतचरक्त चवकृत स्वरािंी व्यवस्था प्रािीन गं्रथकारानंी केलेली आढळून 
येते. प्रिचलत संगीतव्यवहारात सवयसाधारणपणे बारा स्वर वापरले जातात. सात श द्ध व पाि चवकृत चमळून 
बारा स्वर. प्रािीनािें षडजग्राचमक व मध्यमग्राचमक स्वर आता आपलया पचरियािे झालेले आहेत. या 
श द्धस्वरावं्यचतचरक्त इतर स्वरािंीही चनर्ममती त्यानी करून ठेचवलेली आहे. ते स्वर म्हणजे अन्तरगान्धार व 
काकलीचनषाद होत. अन्तर व काकली स्वरािंी व्यवस्था समजण्यासाठी आपण असे पाचहले पाचहजे की, 
प्रािीनाचं्या षडजग्राचमक श द्धस्वरातं िारिार श्र तींिे तीन स्वर आहेत. (स्वरत्व राहून स्वराचं्या चवकृती 
चकती होतील, हे आपलयाला पहावयािे आहे.) याम ळे या िारिार श्र तींच्या स्वरािंाि चविार करावा 
लागेल. कारण स्वराचं्या चवकृती साधावयाच्या झालयास िार श्र तींच्या स्वरावं्यचतचरक्त द सरी जागाि नाही. 
एक श्र ती अंतरािे स्वर हे स्वर या संजे्ञला चवरोध करणारे असतात, कारण ते परस्परचववादी ठरतात, असा 
शास्त्रािा चनयम आहे. अन भवही तसाि आहे. चत्रश्र चतक ऋषभधैवत यातंही चवकृतीला जागा नाही. गान्धार-
चनषाद यातंील के्षत्र म ळाति लहान असून ते द सरीकडे गेलयाचशवाय या के्षत्रात चवकृतीला मागय नाही. तेव्हा 
राहता राचहले ित ःश्र चतक स्वर. त्यािंी संख्या तीन एवढीि आहे. असे स्वर षडज-मध्यम-पंिम हे होत. 
यातंील पंिम एका श्र तीने कमी करून मध्यमग्राम चनमाण केला गेला. उरले दोन स्वर षडज व मध्यम. या 
स्वरातं चवकृती घडलयाने मात्र रस्क्तनाश होत नसतो, व स्वरत्वही राहते. कारण षडजापासून चनषाद िार 
श्र ती मागे असलयाम ळे श . चनषाद हा षडजाच्या िार श्र तींपैकी दोन घेऊन वर सरकचवण्यास गं्रथकारािंी 
म भा आहे. याि न्यायाने श .गान्धार मध्यमाच्या िार श्र तींपैकी दोन घेऊन वर सरकतो. चशवाय, षडज व 
मध्यम हे दोन स्वर आपापलया स्थानावंरून दोन श्र ती मागे येण्यास ग्रामाचधपती असलयाम ळे परवानगी 
नाही. आणखी असे की, षडज-मध्यम मागे घेतलयास सा ते रे व म ते प यातंील अंतरही वाढते. हे 
शास्त्रसंमत नाही. गान्धाराला मध्यमाच्या व चनषादाला षडजाच्या दोन श्र ती उपभोगण्यास देऊन हे स्वर 
त्या-त्या स्थानी आलयास श . गान्धाराला अन्तरगान्धार व श . चनषादाला काकलीचनषाद म्हणाव,े असे 
प्रािीन गं्रथकार सागंतात. असे केलयावर एकंदर चवकृती चकती होतात, हे पाहू. अन्तरकाकली-
स्वरव्यवस्था दोन्ही ग्रामातं सारखीि िालू राहील व ती सवयमान्य होण्यास काही अडिण येणार नाही, हे 
उघड आहे. षडजग्रामात अन्तर व काकली या दोन व मध्यमग्रामात मध्यमग्राचमक च्य तपंिम ही एक चमळून 
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एकंदर तीन चवकृती होतात. यावरून दोन्ही ग्राम चमळून श द्ध व चवकृत स्वरािंी सखं्या चकती, हे भरत-
प्रकरणात चदलेले आहे. तरी चजज्ञासूंच्या सोयीसाठी प न्हा माडूंन पाहू या— 
 

[प ढील नकाशा क्र. १८ (प.ृ २६५) पहावा.] 
 

दोन्ही ग्रामातं व श द्ध चवकृत चमळून स्वरसंख्या बारा होते, हे लक्षात येइयल. 
 

येथपयंत भारतीय व पािात्त्य स्वरशास्त्रािा आढावा घेतला आहे. यावरून प्रािीन व प्रिचलत, 
भारतीय व पािात्त्य काय आचण संगीताच्या ध्वचननादस्वरािें आद्य संशोधक शास्त्रज्ञ कोण, यािाही बोध 
होतो. 
 
(१५) प्राचीन गं्रर्थकाराचंी कुशलता 
 

प्रािीन मध्यय गीन भरतशार्ङ्य देवानंी संगीतातील स्वरव्यवस्था व शास्त्र इतके चविारपूवयक व म दे्दसूद 
माचंडले आहे की, त्यात बदल करणे म्हणजे चनसगाला बदलणे होय. चनसगय जी स्वरपंक्ती आपणाप ढे 
अबाचधतपणे ठेचवतो, तशीि ती आपणासंमोर या थोर शास्त्रज्ञानंी माचंडली आहे. ती समजण्यािी पात्रता 
आज चकत्येकातं नाही. आजिे जग स धारलेले असले, तरी प्रािीन गं्रथकारानंी नैसर्मगक स्वर आपणापं ढे 
माडूंन जी असामान्य ब चद्धमत्ता दशयचवली आहे, चतिे कौत कि करणे रास्त आहे. कारण त्याचं्या तोडीिा 
संगीतशास्त्रज्ञ आज सापडणे कठीण. इतकेि नव्हे, तर त्यानंी साचंगतलेलया गूढ गोष्टींिी उकल करणेही 
आजकाल प ष्ट्कळानंा जमत नाही, आचण प्रािीन गं्रथकारािें कायय सदोष आहे, अशी मते मात्र व्यक्त केली 
जातात. 
 
भरतकालीन प्राचीन शुद्ध व णवकृत स्वर, त्याचंी प्रचणलत स्वरातं स्र्थाने व संज्ञा 
 

नकाशा क्र. १८ 
 

 श्र ती 
क्र. श्र चतनाव े प्रािीन ष. 

ग्राम 
प्रािीन म. 
ग्राम  प्रिचलत ष. 

ग्राम 
प्रिचलत म. 
ग्राम 
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भरतम नींनाि नाट्य आचण संगीत या शास्त्रािें आद्य प्रवयतक मानण्यािी सबळ कारणे आहेत. 
भरतपूवय गं्रथकारािंी नाव ेउपलब्ध आहेत. परंत  त्यािें गं्रथ उपलब्ध नाहीत. तथाचप त्याचं्या कायािा उल्लखे 
भरतनाट्यशास्त्र व नंतरिे गं्रथ यातं सापडतो. भरतनाट्यशास्त्र व स.ंरत्नाकर इ. गं्रथािंा अभ्यास दृष्टी आचण 
कान उघडे ठेवनू केला, तर प्रािीन व प्रिचलत संगीत व शास्त्र यािंा योलय उमज होतो आचण प्रािीनाचं्या 
अदभ त कायािी आचण संशोधनािी यथाथय जाणीव होते. भरतािें संशोधन आचण शास्त्र भरतानंतरच्या अनेक 
गं्रथकारानंा उपय क्त व मागयदशयक झाले आहे, याबद्दल द मत नसाव.े 
 

संशोधकािे कायय म्हणजे अतक्यय आचण गूढ वाटणाऱ्या गोष्टींिा शोध घेऊन मानवी व्यवहारात व 
गरजेत या गोष्टी उपयोगी, चहतकारक कशा होतील, यािा शोध घेणे, चसद्धातं माडंणे आचण त्यािें शास्त्र 
ठरचवणे हेि असते संशोधनाच्या पूतयतेत साधकबाधक प्रकारानंा व प्रसंगानंा तोंड द्याव ेलागते, आचण यातूंन 
उपय क्त तेवढे स्वीकारणे हे कतयव्य ठरते. 
 

संगीताच्या ध्वचन-शास्त्रािा शोध व प्रस्थापनािा आद्य मान कोणाला द्यावयािा, हे इचतहासाच्या 
मूलयमापनात महत्त्वािे आहे. देशपरत्व ेया आद्य मानाला महत्त्व असले, तरी अचखल जगात ध्वनी चनमाण 
होणे, त्यािें स्वर बनणे, शास्त्र माडंले जाणे याचंवषयी चविार कचरता असेि मानाव ेलागेल की, पृर्थवीच्या 
पाठीवर कोठेही जा, मूलभतू स्वर व शास्त्र यातं भेदभाव आढळणे अशक्य. अशी एकता प्रािीन काली होती. 
ककबह ना, जगाच्या आद्यतंापयंत ती तशीि कायम राहणार आहे. 
 
तत्त्वात फरक नसतो, तपणशलात फरक 
 

यािे जाचतवतं नव्हे, पण चजवतं उदाहरण म्हणजे पािात्त्यािें हामयनी व ‘टेंपडय’ स्केल होय. 
याचंवषयी पािात्त्य गं्रथकारािंी मते मागे चदली आहेत. ‘टेंपडय’ स्केल पािात्त्यानंा स्वीकाराव ेलागले, ते 
हामोचनअम्, ऑगयन, चपयानो इत्यादी वाद्यािंी गरज व चनर्ममती यासंाठी. नैसर्मगक स्वर आचण संवाद यातंील 
स्वयंचसद्धता हामोचनअम् इ. वाद्यानंा खपणारी नव्हती. म्हणून या वाद्याचं्या स्वररिनेत कृचत्रमता आणणे 
त्यानंा भाग पडले, ती स्वराचं्या समचवभागणीद्वारा बारा स्वराचं्या समातंरीकरणाम ळे वा 
समचवभक्तीकरणाम ळे. नैसर्मगक स्वर-पंक्तीिी द दयशा याने उडाली. आचण भारतीय संगीताच्या 
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स्वरसंगतीत हामोचनअम्मधील स्वर बसू शकत नाहीत, असे चसद्ध झाले. स्वराचं्या समातंरतेत शास्त्र 
डावलले जाते आचण स्वराचं्या स्थानािंी िलचबिल होते, व जाणकार संगीतज्ञाचं्या अनभवास येते. ही 
वस्त स्स्थती लक्षात घेता भारतीय संगीतस्वरशास्त्रातील श्र तींिी गणना. कचरताना समातंर श्र त्यंतरािंी 
तरिदारी पं. भातखंडे यानंी करून ती भरतशार्ङ्य देवाचं्याही गळी उतरचवली आहे, त्यात शास्त्रीयतेिा अभाव 
दृलगोिर होतो. अथात पं. भातखंडे याचं्या या चनणययाकडे सदोष दृष्टीने न पाहता त्यात स धारणा व्हावी व 
चनभळे शास्त्र व चसद्धातं काय दशयचवतात हे सागंाव,े या हेतूने पे्रचरत होऊनि त्याचं्या दोषािंी ििा केली आहे 
यातील हेतू हाि की, संगीत चदवसान चदवस लोकचप्रय होत आहे, पािात्त्यानंाही या संगीतािी ओळख झाली 
आहे व आवड चनमाण होत आहे. पॉपले, चवलाडय, जोन्स, िॉक्स स्रँलवजे् क्लेमेंटस इ. पािात्त्य पंचडतानंी 
भारतीय संगीत व शास्त्र यावंर संशोधनपूवयक गं्रथ चलहून जरी आपलया लोकासंमोर ठेचवले असले, तरी 
गं्रथातंील भाषा आचण चतिे प्रात्यचक्षक भारतीय कलाकाराच्या कृतीतून चशकून ज्ञानप्राप्ती करून घेण्याकडे 
पािात्त्यािंा कल असणार व असावा, हे चवसरता कामा नये. या महत्त्वाच्या भचूमकेने पाहता आम्ही 
संगीताच्या शास्त्रात अनचभज्ञ राहून याप ढे चनभावणार नाही. तेव्हा यािी जाणीव व अभ्यास हवा. या दृष्टीने 
चविार कचरता प्रािीन भारतीय गं्रथकारािें कायय, प्रािीन छंद, मूच्छयना, जाती, स्वरश्र चतशास्त्र यातं काही 
अथय नाही, अतएव ते द लय चक्षणे, वा दोष काढून ते त्याज्य मानणे चहतावह नव्हे. प्रािीनािें संगीत व शास्त्र हे 
तत्कालीन प्रथा आचण नैसर्मगक स्वर यािंा अन भव व संशोधन यातूंन माचंडले गेले आहे. याला सत्य व 
साधार तत्त्वािंा पाकठबा असलयाचशवाय त्यािा दीघय काल चटकाव लागणार नाही, हे जाणनू घेणे कतयव्य 
ठरते. या दृष्टीने टेंपडय (= अनैसर्मगक) स्वरश्रेणी आम्हासं अमान्य का आचण ती अशास्त्रीय का, हे पाहता 
नॅिरल (= स्वयंभ)ू स्वरश्रेणी व टेंपडय यातंील त लनात्मक िरक अस — 
 
(१) प्रािीन ष. ग्राचमक स्वरपंस्क्त – नॅिरल – स्वयंभ ू
 

मेरू– नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
ग णोत्तरे १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅ = २ 

 
(२) प्रािीन म.ग्राचमक स्वरपंक्ती –नॅिरल – स्वयंभ ू
 

मेरू– नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
ग णोत्तरे १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ⁹/₈  ¹⁶/₁₅ = २ 

 
(३) अवािीन मेजर कॉडय स्वरपंक्ती (पािात्त्य) 
 

मेरू– सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
ग णोत्तरे– १ ⁹/₈  ¹⁰/₉  ¹⁶/₁₅  ⁹/₈  ¹⁰/₉  ⁹/₈  ¹⁶/₁₅ = २ 

 
वरील चतन्ही स्वरपंक्ती नैसर्मगक आहेत. या स्वरपंक्ती हामोचनअम्मध्ये बसवावयाच्या म्हटले, तर 

बऱ्याि अडिणी चनमाण होतात. त्या दूर करण्यािे प्रयत्न करूनही यश चमळेना. उलट, अडिणी दूर 
करण्याच्या खटाटोपात नव्या अडिणी चनमाण झालया. त्यापंकैी काही खाली देत आहोत— 
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हामोचनअम्मध्ये अशी सोय साध्य झाली पाचहजे की, सप्तकातील बारा पसट्यापंैकी कोणत्याही 
पट्टीला षडज माचनलयास प ढील स्वरसप्तक चमळाव.े पािात्त्य पद्धतीत हामयनीला महत्त्व चदले जाते; या 
दृष्टीने षडजगान्धारपंिम या म्हणजे वादी-अन वादी-संवादी स्वरानंा महत्त्व चदले जाते. या दृष्टीने षडज-
गान्धार पंिम याचं्या तत्त्वान सार अन षंगाने बाकीिे स्वरही महत्त्वािे ठरतात. 
 

मेजर कॉडयमध्ये ४ : ५ व ५ : ६ यानंा महत्त्व आहे. ४ : ५ = सा-ग, व ५ : ६ = ग–प होत. हेि स्वर 
कंपनसखं्येत माडूंन पाहता आलेले स्वर— 
 
४ = सा सा रे ग म प ध नी  (१) 
कंपने २४०, २७०, ३००, ३२०, ३६०, ४००, ४५०, ४८०  
५ = ग कंपने ३००, ३३७½ ३७५, ४००, ४५०, २५०, २८१¼ ३०० (२) 
६ = प कंपने ३६०, ४०५, ४५०, ४८०, २७०, ३००, ३३७½ ३६० (३) 
 

वरील ४ : ५ : ६ या क्रमाकंाच्या स्वराचं्या कंपनसंख्येकडे लक्षपूवयक नजर टाचकलयास मेजर कॉडयने 
संभवलेले नवीन स्वर व त्याचं्या संख्या पाि आहेत, असे चदसेल. ते स्वर – २५०, २८१¼, ३३७½, ३७५, 
४०५ असे पाि व पचहले सात, चमळून बारा स्वर होतात. त्यािंा अन क्रम पाचहलयास 
 
१ 

, 
२ 

, 
३ 

, 
४ 

, 
५ 

, 
६ 

, 
७ 

, 
८ 

, 
 

२४० २५० २७० २८१¼ ३०० ३२० ३३७½ ३६०  
९ , १० , ११ , १२ असा लागतो.       
३७५ ४०० ४०५ ४५०       
 

या बारा स्वरापंैकी प्रत्येक स्वराला षडज मानून त्यािा पंिम चमळतो का, असे पाचहलयास 
 
२४० िा पंिम ३६० असा चमळतो 
२५० िा पंिम ३७५ असा चमळतो 
२७० िा पंिम ४०५ असा चमळतो 
२८१ ¼ िा पंिम ४२१ ⅞ असा चमळतो हा नवीन आहे. 
३०० िा पंिम ४५० असा चमळतो 
३२० िा पंिम ४८० असा चमळतो 
३३७ ½ िा पंिम २५३ ⅛ असा चमळतो हा नवीन आहे. 
३६० िा पंिम २७० असा चमळतो 
३७५ िा पंिम २८१ ¼ असा चमळतो 
४०० िा पंिम ३०० असा चमळतो 
४०५ िा पंिम ३०३ ¾ असा चमळतो हा नवीन आहे. 
४५० िा पंिम ३३७ ¼ असा चमळतो 
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वरील बारा स्वर षडजपंिमभावाने माडूंन पाहता या गचणतातून वास्तचवक पंधरा स्वर (पूवीिे १२ 
+ नव े३ = १५) संभवले, असे चदसून येते. त्यातंील नव ेस्वर २५३ ⅛, ३०३ ¾, ४२१ ⅞ असे आहेत. पण 
ही एक अडचि णनमाि झाली. ती दूर करण्यासाठी जी सोय (?) पािात्त्यानंी माचनली, ती अशी — 
 

वर चदलेलया स्वरातं अगदी जवळजवळिे स्वर म्हणजे २५० व २५३ ⅛ ३०० व ३०३ ¾, ४०० व 
४०५. या एकूण सहा स्वरािंी व्यवस्था अशी – ते जवळजवळिे असलयाम ळे २५० व २५३ ⅛, ३०० व ३०३ 
¼ व ४०० व ४०५ या स्वरािंा समावशे एकत्र केला व नवीन चमळालेला स्वर ४२१⅞ हा बराि वगेळा 
असलयाम ळे जमेस धरून स्वरािंी संख्या प न्हा बारावर आणून ठेचवली. ती अशी— 
 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२  
सा रे रे ग् ग म् म प ध् ध नी ् नी —  
२४० २५३⅛ २७० २८१¼ ३०० ३२० ३३७½ ३६० ३७५ ४०० ४२१⅞ ४५० ४८० 
 

याप्रमाणे बारा स्वरािंी व्यवस्था लागलयानंतर यातंील प्रत्येक दोन स्वरामंधील अंतरे कंपनसखं्येने 
पाहता असे चदसून आले की, 
 

 
 

वरील स्वरातंरातं सारखेपिा नाही. त्याम ळे वाटेल त्या स्वराला षडज माणनता येिार नाही, अशी 
ही एक अडिणीत अडिण चनमाण झाली; आणि प्रत्येक पट्टीला षडज मानिे हे अणंतम ध्येय असल्यामुळे 
वर चदलेली स्वरातंरे सारखी करण्याचा मोह झाला. म्हणून ती सारखी केली जाऊन सध्यािे बेस रे स्वर हे 
स्वर म्हणून नादूं लागले. ते असे — 
 
प्रचणलत हामोणनअम्मधील बेसुरे स्वर 
 
प्रत्येक दोन स्वरामंधील कंपातंरे— 
 
स्वर सा  रे  रे  ग्  ग  म्    
कंपातंरे  १४  १५⅖  १६⅗  १७  १८  १९ म  
कंपनसखं्या २४०  २५४  २६९⅖  २८६  ३०२⅖  ३०२⅖  ३३९  
 

यावरून हेि चदसून येते की, पािात्त्याचं्या सोयीम ळे स्वरािें स स्वरत्व राचहले नाही. ते म द्दाम बेस रे 
केले आहेत, यात शकंा नाही. यािा अथय असा आहे की, हामोचनअम्मध्ये कोणत्याही पट्टीला षडज माचनता 
प ढे येणारा स्वर त्या पट्टीपासून (स्वरापासून) बेस रा असतो, असे प्रचतजे्ञने सागंता येइयल. 
 

असे असूनही आजिे संगीतज्ञ कलाकार कलाप्रदशयनप्रसंगी हामोचनअम्िी साथ घेतात. ही त्याचं्या 
दृष्टीने एक गरजेिी बाब असावी. भारतीय आकाशवाणीवर हामोचनअम्ला आता अंशतः बंदी आहे. हा चवषय 
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सत्ताधाऱ्यािंा आहे. वर दशयचवलेला शास्त्रीय आचण सत्ताधाऱ्यानंा आत्मसात आहे, असे माचनता येत नाही. 
भारतीय श्र चत-स्वरसंवादतत्त्वािंा जाणकार या नात्याने सत्ताधाऱ्यानंा बोध झालेला असतो, हेही खरे नव्हे. 
स प्रचसद्ध स रेल गवयी हामोचनअम्िी साथ घेऊन उत्तम कला प्रदर्मशत कचरतात, त्याप्रमाणे हामोचनअम्िी 
साथ करणारे वादक उत्तम कौशलयही प्रकट कचरतात. गवयी व साथीदार याचं्या य तीम ळे जे श्रोते कलेिा 
आस्वाद घेऊन समरस होऊन ‘दाद’ देतात, त्यातं गवयी व साथीदार यािंाही गौरव असतो. यात 
संगीताच्या शास्त्रािे काटेकोरपणे पालन होत नसले, तरी संगीतािा उदे्दश जी रंजकता, चतिी पूती आचण 
कलाकारािी तपिया, ब चद्धमत्ता, कलेतील सौंदयाचवष्ट्कार यािेंि श्रोत्याकंडून स्वागत केले जाते. 
आकाशवाणीवरील हामोचनअम्च्या बंदीमागे भारतीय गायनवादनातील चनभळे शास्त्रािी श चिभतूयता 
पाळण्यािा अट्टहास असेल, तर साथीिी इतर वादे्य या श चिभूयततेिे पालन करून स रात चमळचवलेली 
असतात, असेही चकत्येक वेळा आढळून येत नाही. अचधकारी यािे कारण प ढे कचरतात ते “वादे्य कें द्रातील 
वातान कूल जागेत िरक दशयचवतात” हे. यािा अथय िरक असतो. पण तो स धारताही येतो. हामोचनअम् जो 
गोंगाट कचरतो, तो गोंगाट आटोक्यात आणण्यािीही साधने उपलब्ध आहेत, आचण कौशलयपूवयक 
चनयोजनाने गोंगाटात मृद ता आणता येते. हामोचनअम् बेस रा आहे, तो स रेल कचरता येतो. स रेलपणा हेि 
जर ब्रीद असेल, तर हामोचनयम्मध्ये स रेलपणा आणणे आम्हालंा अशक्य नाही. कारण स रेल काय, ते 
आम्ही जाणतो. भरताचदकाचं्या शास्त्रचशकवणीत हामोचनयम्िे ट्यकनग स रेल कसे कराव,े यािे ज्ञान 
आम्हाजंवळ भरपूर आहे. परंत  क ं पणाच्या मयादेबाहेर जाण्यािी तयारी अचधकाऱ्यािंी नाही, हे या 
बंदीमागील खरे कारण आहे. 
 

हामोचनअम् हे वाद्य पािात्त्य आहे. परंत  आज या वाद्यातं पािात्त्य असे काय उरले आहे? – िक्त 
टू्यकनग. हे वाद्य आता सपूंणयपणे भारतीय बनावटीिे झाले आहे. आकाशवाणीवरील बंदी समथयनीय 
माचनली, तर भारतीय तंत वाद्यािें प्राण ज्या तारा त्याचं्या चनर्ममतीिी काळजी तरी सरकारने वहावी, यािा 
चविार तरी कधीकाळी अचधकाऱ्याचं्या मनात येतो काय? या तारासंाठी आम्हालंा परकीय देशाकंडे पहाव े
लागते. हामोचनयम् आकाशवाणीवर चनचषद्ध माचनला जातो, असे असूनही वादे्य स रात लावण्यासाठी 
हामोचनयम्िी गरज पदोपदी लागतेि. 
 

कें द्रावर हामोचनयम्चशवाय स रेल गाणारा गवयी बाहेर हामोचनयम्िी साथ घेऊन बेस रा गातो, असे 
नाही. सतत चरयाज आचण शास्त्रीय संगीतािी तपिया करणारा तपस्वी कलाकार हामोचनयम्मधील 
स्वरातंील जास्तीत जास्त ३⅖ व कमीत कमी ⅗ कंपनाचं्या िरकाने चविचलत होऊन तपोभगंािी आपत्ती 
स्वतःवर ओढवनू घेऊन बेस रा होइयल, असे नाही. मानवी कंठ चरयाजाने ह कमी ठरला, तरी प्रकृती आचण 
मनःस्स्थती याचं्या दडपणात तो गळ्यावर ताबा ठेव ूशकत नाही. हीि गत वाद्यािी व वादनकारािंी असते. 
वाद्यात ककवा गळ्यात आरोही तानपलट्यातंील स रेलपणा अवरोही तानपलट्यातं कायम राहतोि, असे 
नाही. हा अन भव पदोपदीिा आहे. कलाकाराच्या प्रकृतीिी छाप कलाप्रदशयनात चदसून येते. याच्या उलट 
हामोचनयम्मध्ये जे आहे, तेि तो वापरात दशयचवतो, आचण प्रामाचणक राहतो. 
 

संगीताच्या शास्त्रािी सूक्ष्म चिचकत्सा हजारो वषांच्या कालात भारतात चजतकी झाली, चततकी इतर 
देशातं क्वचित झालेली असेल. हे मान्य केले, तर अचभजात शास्त्रीय संगीताबद्दलिा अचभमान रास्ति आहे. 
परंत  या अचभजात शास्त्रािा अभ्यास कोठे केला जातो व हे सूक्ष्म शास्त्र कोठे चशकचवले जाते, हा एक 
महत्त्वािा प्रश्न आहे. शास्त्रीय वैभवाच्या न सत्या खमंग स्मृतीवर आम्ही जगून अचभजात संगीतािी चमजास 
मारतो. यािे एक साधे उदाहरण वािकापं ढे माचंडतो — 
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प्रचिलत कहद स्थानी गायनािे नॅिरल – नैसर्मगक १२ स्वर असे आहेत — 
 
सा र्े रे ग् ग म् म प ध् ध नी ् नी 
२४० २५६ २७० २८८ ३०० ३२० ३३७½ ३६० ३७९ ¹¹/₁₆ ४०० ४२६⅔ ४५० 
 

टेंपडय – कृचत्रम 
 
सा र्े रे ग् ग म् म प ध् ध नी ् नी 
२४० २५४ २६९⅖ २८६ ३०२⅖ ३२०⅖ ३३९ ३५९⅖ ३८१ ४०३⅖ ४२८⅖ ४५३⅖ 
 

या दोन स्वरसप्तकातंील स्वराचं्या कंपनसंख्येच्या त लनेतून कोणता स्वर िढा ककवा उतरा 
असतो, यािें ज्ञान होते. याम ळे स रेलपणािा व बेस रेपणािाही अंदाज घेता येतो. 
 
वंदनीय गं्रर्थकाराचंी णदशाभूल 
 

पं. चव. ना. भातखंडे यािा गं्रथ ‘क्रचमक प स्तक माला, भाग पािवा’ (चिजािंा संग्रह) यातील पृष्ठ 
३३-वर पं. भातखंडे म्हणतात — 
 

“वीणेवरील तार म क्त छेचडली असता एका सेकंदात २४० आंदोलने झाली तर जो स्वर उत्पन्न 
होइयल, तो मध्यसप्तकातील स रवातीिा षडज गचणला जातो. 
 

याप्रमाणे य रोचपअन सप्तकात — 
 

C D E F G A B c´ 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 

 
याला युरोणपअन ‘टेंपडव’ म्हितात.” (पृष्ठ ३४) जाड ठसा आमिा. 
 

पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात असे आहे. स्वरािें अिूक चनदान, कंपनसंख्या व स्थाने यािें गचणतही 
वीणातारेने अजमाचवले जाते, यािे उदाहरण म्हणून पं. भातखंडे यानंी य रोचपअन सप्तक चदले आहे. 
भारतीय मध्यमग्राम व वरील य रोचपअन स्वरसप्तक यातं तंतोतंत साम्य आहे, हे आम्ही यापूवी साचंगतलेि 
आहे. भारतीय मध्यमग्राम आचण वरील य रोचपअन स्वरसप्तक हे वीणेवरील म क्ततंत्री छेचडली असता 
चनमाण होते, म्हणून त्याला नॅिरल – स्वयंभ ू– नैसर्मगक ही संज्ञा देणे रास्त ठरते. पण पं. भातखंडे याचं्या 
मताने “याला य रोचपअन ‘टेंपडय’ म्हणतात.” यािा अथय काय घ्यावयािा? वरील नॅिरल स्केल जर टेंपडय 
माचनले, तर य रोचपअन नॅिरलिे जे खरोखरि ‘टेंपडय’ बनचवले गेले, त्याला ‘नॅिरल’ म्हणावयािे काय? 
नॅिरल स्केलला टेंपडय म्हणणे ही अक्षम्य िूक होय. ही िूक स धारली गेली पाचहजे व यािी जबाबदारी 
त्याचं्या षठडीतील चवद्वानावंर आहे. परंत  याकडे त्यािें लक्ष नाही. मागलयावरून प ढे िालू हीि जर 
आध चनक प्रगत कालात चशकवणूक असेल, तर वैज्ञाचनक य ग आचण प्रगती यातं आम्ही प ढे सरकू, ही आशा 
व्यथय आहे. पण लक्षात कोण घेतो! 
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णनरणनराळी स्वरसप्तके 
 

संगीताच्या अभ्यासास उपयोगी पडून प्रािीन ते प्रिचलत स्वराचं्या उत्क्रातंीत कसकसा बदल होत 
गेला, हे समजण्यासाठी हा चवषय घेतला आहे. 
 

या चवषयावरील नकाश ेप ढील पृष्ठावंर क्रमवार चदले आहेत. 
 

नाट्यशास्त्रकार भरतम नी याचं्या ध्र विलवीणापंैकी ध्र ववीणाश्र चतस्वरसप्तक षडजग्राम व 
मध्यमग्राम 
 

नकाशा क्र. १९ 
 

श्रुणत क्र. श्रुणतनाव े षडजग्राम स्वरस्र्थाने मध्यमग्राम स्वरस्र्थाने  
० क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद ← वीिामेरू 
१ तीव्रा    
२ क म द्वती काकली-णनषाद काकली-णनषाद  
३ मंदा    
४ छंदोवती श .षडज श .षडज  
५ दयावती    
६ रंजनी    
७ रस्क्तका श .ऋषभ श .ऋषभ  
८ रौद्री    
९ क्रोधा श .गान्धार श .गान्धार  
१० वचिका    
११ प्रसाचरणी अन्तर-गान्धार अन्तर-गान्धार  
१२ प्रीती    
१३ माजयनी श .मध्यम श .मध्यम  
१४ चक्षती    
१५ रक्ता    
१६ संदीचपनी  च्युतपंचम  
१७ आलाचपनी श .पंिम   
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श .धैवत णवकृतधैवत  
२१ उग्रा    
२२ क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद  

 
नाट्यशास्त्रकार भरतमुनी 
याचंी चलवीिा : षडजग्राम व मध्यमग्राम 
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नकाशा क्र. २० 
 

श्रुणत क्र. श्रुणतनाव े षडजग्राम स्वरस्र्थाने मध्यमग्राम स्वरस्र्थाने  

० क्षोचभणी श .षडज श .षडज ← वीिामेरू 

१ तीव्रा    
२ क म द्वती कोमल-ऋषभ कोमल-ऋषभ  
३ मन्दा    
४ छंदोवती श .ऋषभ श .ऋषभ  
५ दयावती    
६ रंजनी    
७ रस्क्तका श .गान्धार श .गान्धार  
८ रौद्री    
९ क्रोधा श .मध्यम श .मध्यम  
१० वचिका    
११ प्रसाचरणी तीव्रमध्यम तीव्रमध्यम  
१२ प्रीती    
१३ माजयनी श .पंिम श .पंिम  
१४ चक्षती    
१५ रक्ता    
१६ संदीचपनी  शु.धैवत  
१७ आलाचपनी श .धैवत   
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श .चनषाद श .चनषाद  
२१ उग्रा    
२२ क्षोचभणी श .षडज श .षडज  

 
‘स.ंरत्नाकर’कते प.ं चनःशकं शार्ङ्य देव 
श्र चतस्वरसप्तक : श द्ध व चवकृत स्वर 
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नकाशा क्र. २१ 
 

१ 
श्रुणत क्र. 

२ 
श्रुणतनाव े

३ 
स्वरस्र्थाने 

४ 
स्वर-साधारि-च्युतावस्र्था स्वरणवकृतीची कारिे 

० क्षोचभणी श .चनषाद ← वीिामेरू 
१ तीव्रा  षडजसाधारिप्रसगंी ३ कैणशक-णनषाद 

२ क म द्वती  काकलीणनषादप्रसगंी ४ काकली-णनषाद 

३ मंदा  षडजसाधारिप्रसगंी २ च्युतषडज 

४ छंदोवती श .षडज काकलीणनषादप्रसगंी २ अच्युतषडज 
५ दयावती   

६ रंजनी   

७ रस्क्तका श .ऋषभ षडजसाधारिप्रसगंी ३ णवकृतऋषभ 
८ रौद्री   

९ क्रोधा श .गान्धार  

१० वचिका  मध्यमसाधारिप्रसगंी ३ साधारिगान्धार 
११ प्रसाचरणी  अन्तरगान्धारप्रसगंी ४ अन्तरगान्धार 

१२ प्रीती  मध्यमसाधारिप्रसगंी २ च्युतमध्यम 

१३ माजयनी श .मध्यम अन्तरगान्धारप्रसगंी २ अच्युतमध्यम 

१४ चक्षती   
१५ रक्ता  [ मध्यमग्रामप्रसंगी ३ च्युतपंचम 

१६ संदीचपनी  मध्यमसाधारिप्रसगंी ४ कैणशकपंचम 

१७ आलाचपनी श .पंिम  
१८ मदंती   

१९ रोचहणी   

२० रम्या श .धैवत मध्यमग्रामप्रसंगी ४ णवकृतधैवत 
२१ उग्रा   

२२ क्षोचभणी श .चनषाद  

  ७ + १२ = १९ 
 

[पचरचशष्टातील क्र. २७ व ५८ यातंील श्लोकातं प.ं शार्ङ्य देवािें भाष्ट्य चदले आहे. त्याप्रमाणे १९ स्वर 
कसे, हे वर चदले आहे.] 
 

सं.रत्नाकरकते पं. शार्ङ्व देव याचें शुद्ध व णवकृत स्वर आधुणनक कंपनसंख्येने कसे, याची ओळख 



 अनुक्रमणिका 

नकाशा क्र. २२ 

 
 

[स्तंभ क्र. ३–६–९ यामंध्ये प्रािीन वीणामेरूवर अन क्रमे श .चनषाद, श .गान्धार, श .मध्यम असत; 
त्याि जागी आजिे सा-म-प आहेत. याला आधार ‘सारणा’ प्रयोग.] 
 

नकाशा क्र. २१ व २२ याबंद्दल खुलासा 
 

नकाशा क्र. २१, स्तंभ १, श्र त्यन क्रम २ यामध्ये श्र तींिी नाव,े ३-मध्ये प्रािीन श्र त्यंतरासंह श द्ध स्वर 
व क्र. ४-मध्ये स्वराचं्या चवकृतीिे कारण व श्र चतसंख्यावािक चवकृत स्वर चदलेले आहेत. 
 

नकाशा क्र. २२, स्तंभ क्र. ३ यामध्ये श द्ध व चवकृत स्वर. तीव्रा श्र तीिे प्रथमत्व ठेवनू संवादतत्त्व 
स्पष्ट होण्याकचरता (स्वरव्यक्तीव्यचतचरक्त श्र ती मोकळ्या सोडून) श द्ध-चवकृत स्वरािें पडदे त्या-त्या 
श्र तीवर त्या-त्या स्वरनावानंी चदले आहेत. स्तंभ क्र. ६-मध्ये प.ं शार्ङ्य देवाचं्या चनयमाप्रमाणे ८ श्र ती मध्ये 
सोडून चदला. तो चनयम असा :— 



 अनुक्रमणिका 

ित र्मवधाः स्वरा वादी संवादी ि चववाद्यचप । 
अन वादी ि वादी त  प्रयोगे बह लः स्वर । ॥ ४९ ॥ 
श्र तयो िादशाष्टौ वा ययोरत्नरगोिराः ॥ 

 
अथय — ज्या दोन स्वरातं ८ श्र तींिे अंतर, ते परस्पर षडजमध्यमभावाने संवादी; व ज्या दोन स्वरातं 

१२ श्र तींिे अंतर ते, परस्पर षडजपंिमभावाने संवादी. 
 

या चनयमात पं. शार्ङ्य देवानंी दोन्ही स्वराचं्या श्र ती सोडून आपला चहशबे माचंडला आहे. पं. 
शार्ङ्य देवािंी ८ व १२ श्र त्यतंरे व भरतािंी संवादभावी ९ व १३ श्र त्यंतरे यािंा अथय एकि आहे. 
 

‘स्वरमेलकलाणनणध’कते पं. रामामात्य याचें श्रुणत-स्वर 
 

नकाशा क्र. २३ 
 
श्रुणत-
क्र. 

श्रुणत-नाव े शुद्ध-स्वर-स्र्थाने शुद्ध-णवकृत 
स्वर-स्र्थाने 

 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद ← वीण मेरू 
  १ तीव्रा  कैणशक-णनषाद  
  २ क म द्वती  काकली-णनषाद  
  ३ मंदा  च्युतषड जणनषाद  
  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज  
  ५ दयावती    
  ६ रंजनी    
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ श .ऋषभ  
  ८ रौद्री    
  ९ क्रोधा श . गान्धार चश्रुणतक ऋषभ  
१० वचिका  साधारि-गान्धार  
११ प्रसाचरणी  अन्तर-गान्धार  
१२ प्रीती  च्युतमध्यमगान्धार  
१३ माजयनी श . मध्यम श . मध्यम  
१४ चक्षती    
१५ रक्ता    
१६ संदीचपनी  च्युतपंचममध्यम  
१७ आलाचपनी श .पंिम श .पंिम  
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श . धैवत श .धैवत  
२१ उग्रा    
२२ क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद  



 अनुक्रमणिका 

‘रागणवबोध’कते पं. सोमनार्थ याचें श्रुणत-स्वर 
 

नकाशा क्र. २४ 
 
श्रुणत-
क्र. 

श्रुणत-नाव े शुद्ध-स्वर-स्र्थाने शुद्ध-णवकृत-स्वर-
स्र्थाने 

 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद ← वीणामेरू 
  १ तीव्रा  कैणशकणनषाद  
  २ क म द्वती  काकलीणनषाद  
  ३ मंदा  मृदुषड ज  
  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज  
  ५ दयावती    
  ६ रंजनी    
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ ऋषभ  
  ८ रौद्री  तीव्रऋषभ  
  ९ क्रोधा श .गान्धार तीव्रतरऋषभ  
१० वचिका  तीव्रतमऋषभ  
११ प्रसाचरणी  अन्तर  
१२ प्रीती  मृदुमध्यम  
१३ माजयनी श .मध्यम मध्यम  
१४ चक्षती    
१५ रक्ता  तीव्रतमध्यम  
१६ संदीचपनी  मृदुपंचम  
१७ आलाचपनी श .पंिम पंचम  
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श .धैवत धैवत  
२१ उग्रा  तीव्रधैवत  
२२ क्षोचभणी श .चनषाद तीव्रतरधैवत  
 

‘सरागचन्रोदय’, ‘रागमंणजरी’, ‘रागमाला’, ‘नृत्यणनिवय’ याचें कते पं. पंुडणरक णवट ्ठल याचें 
श्रुणत-स्वर 
 
 



 अनुक्रमणिका 

नकाशा क्र. २५ 
 
श्रुणत 
क्र. 

श्रुणत-नाव े शुद्धस्वर-स्र्थाने शुद्ध-णवकृत 
स्वरस्र्थाने 

 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद ← वीणामेरू 
  १ तीव्रा  कैणशकणनषाद  
  २ क म द्वती  काकलीणनषाद  
  ३ मंदा  लघुषड ज  
  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज  
  ५ दयावती    
  ६ रंजनी    
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ ऋषभ  
  ८ रौद्री  तीव्रऋषभ  
  ९ क्रोधा श .गान्धार श .गान्धार  
१० वचिका  साधारिगान्धार  
११ प्रसाचरणी  अन्तरगान्धार  
१२ प्रीती  लघुमध्यम  
१३ माजयनी श .मध्यम मध्यम  
१४ चक्षती  पंचश्रुणतक मध्यम  
१५ रक्ता    
१६ संदीचपनी  लघुपंचम  
१७ आलाचपनी श .पंिम पंिम  
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श .धैवत धैवत  
२१ उग्रा    
२२ क्षोचभणी श .चनषाद चनषाद  
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

‘चतुदवन्द्ण्डप्रकाणशका’कते पं. वेंकटमखी याचें श्रुणत-स्वर 
 

नकाशा क्र. २६ 
 
श्रुणत 
क्र. 

श्रुणत-नाव े शुद्ध-स्वर-स्र्थाने शुद्ध-णवकृत- 
स्वर-स्र्थाने 

 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद ← वीणामेरू 
  १ तीव्रा  कैणशकणनषाद  
  २ क म द्वती    
  ३ मंदा  काकलीणनषाद  
  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज  
  ५ दयावती    
  ६ रंजनी    
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ श .ऋषभ  
  ८ रौद्री    
  ९ क्रोधा श .गान्धार श .गान्धार  
१० वचिका    
११ प्रसाचरणी    
१२ प्रीती    
१३ माजयनी श .मध्यम श .मध्यम  
१४ चक्षती    
१५ रक्ता    
१६ संदीचपनी  वराळी-मध्यम  
१७ आलाचपनी श .पंिम श .पंिम  
१८ मदंती    
१९ रोचहणी    
२० रम्या श .धैवत श .धैवत  
२१ उग्रा    
२२ क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद  
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

‘सं. सारामृतोिार’कते राजे तुलाजी भोसले याचें श्रुणत-स्वर 
 

नकाशा क्रमाकं २७ 
 

श्रुणत 
क्र. 

श्रुणतनाव े शुद्ध-स्वरस्र्थाने शुद्ध-णवकृत-स्वर-स्र्थाने 

  ० क्षोचभणौ श .चनषाद श .चनषाद वीणामेरू 
  १ तीव्रा  कैणशकणनषाद 
  २ क म द्वती  काकलीणनषाद 

  ३ मंदा  णवकृतषड जणनषाद 

  ४ छंदोवती शू.षड ज श .षड ज 
  ५ दयावती   
  ६ रंजनी   
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ श .ऋषभ 
  ८ रौद्री   

  ९ क्रोधा श .गान्धार पंचश्रुणतक ऋषभ 

१० वचिका  साधारिगान्धार 
११ प्रसाचरणी  अन्तरगान्धार 

१२ प्रीचत  णवकृतमध्यमगान्धार 

१३ माजयनी श .मध्यम श .मध्यम 
१४ चक्षती   
१५ रक्ता   

१६ संदीचपनी  णवकृतपंचममध्यम 

१७ आलाचपनी श .पंिम श .पंिम 
१८ मदंती   
१९ रोचहणी   
२० रम्या श .धैवत श .धैवत 
२१ उग्रा   

२२ क्षोचभणी श .चनषाद पंचश्रुणतक धैवत 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

‘अनूपसंगीततणवलास’, ‘अनूपसंगीतरत्नाकर’, ‘अनूपसंगीताकुंश’, ‘मुरलीप्रकाश’ इत्यादी गं्रर्थाचें 
कते पं. भावभट्ट 
 

नकाशा क्रमाकं २८ 
 

श्रुणत 
क्र. 

श्रुणतनाव े शुद्ध-स्वरस्र्थाने शुद्धणवकृत 
स्वरस्र्थाने 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद, वीणामेरू 
  १ तीव्रा  कैणशकणनषाद 
  २ क म द्वती  काकलीणनषाद 

  ३ मंदा  णत्रश्रुणतक गान्धार णन. 

  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज 
  ५ दयावती   
  ६ रंजनी   
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ श .ऋषभ 
  ८ रौद्री   

  ९ क्रोधा श .गान्धार श .गान्धार 
१० वचिका  साधारि 

११ प्रसाचरणी  अन्तर 
१२ प्रीती  णत्रश्रुणतक गान्धार 

१३ माजयनी श .मध्यम श .मध्यम 
१४ चक्षती   
१५ रक्ता   

१६ संदीचपनी  णवकृतपंचम 

१७ आलाचपनी श .पंिम श .पंिम 
१८ मदंती   
१९ रोचहणी   
२० रम्या श .धैवत श .धैवत 
२१ उग्रा   

२२ क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

‘रागतरंणगिी’, ‘रागसववसंग्रह’ याचें कते पं. लोचन 
 

नकाशा क्र. २९ 
 
श्रुणत 
क्र. 

श्रुणत-नाव े शुद्ध स्वर-स्र्थाने शुद्ध-णवकृत स्वर-स्र्थाने 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद ←वीिामेरू. श .चनषाद 
  १ तीव्रा  तीव्रणनषाद 
  २ क म द्वती  तीव्रतरणनषाद 

  ३ मंदा  तीव्रतमणनषाद 

  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज 
  ५ दयावती  पूववऋषभ 

  ६ रंजनी  कोमलऋषभ 

  ७ रस्क्तका श .ऋषभ तीव्रऋषभ 
  ८ रौद्री  तीव्रतरऋषभ 

  ९ क्रोधा श .गान्धार गान्धार 
१० वचिका  तीव्रगान्धार 
११ प्रसाचरणी  तीव्रतरगान्धार 

१२ प्रीती  तीव्रतमगान्धार 

१३ माजयनी श .मध्यम अणततीव्रतमगान्धार 

१४ चक्षती  तीव्रमध्यम 
१५ रक्ता  तीव्रतरमध्यम 

१६ संदीचपनी  तीव्रतममध्यम 

१७ आलाचपनी श .पंिम पंिम 
१८ मदंती  पूववधैवत 

१९ रोचहणी  कोमलधैवत 

२० रम्या श .धैवत धैवत 
२१ उग्रा  तीव्रधैवत 

२२ क्षोचभणी श .चनषाद तीव्रतरधैवत 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

‘संगीतपणरजात’कते पं. अहोबल याचें श्रुणतस्वर 
 

नकाशा क्र. ३० 
 

श्रुणत 
क्र. 

श्रुणत-नाव े शुद्ध स्वर-स्र्थाने शुद्ध-णवकृत स्वर-स्र्थाने 

  ० क्षोचभणी श .चनषाद ←वीिामेरू श .चनषाद 
  १ तीव्रा  तीव्रणनषाद 
  २ क म द्वती  तीव्रतरणनषाद 

  ३ मंदा  तीव्रतमणनषाद 

  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज 
  ५ दयावती  पूववऋषभ 

  ६ रंजनी  कोमलऋषभ 

  ७ रस्क्तका श .ऋषभ श .ऋषभ 
  ८ रौद्री  तीव्रतरऋषभ 

  ९ क्रोधा श .गान्धार श .गान्धार 
१० वचिका  तीव्रगान्धार 
११ प्रसाचरणी  तीव्रतरगान्धार 

१२ प्रीती  तीव्रतमगान्धार 

१३ माजयनी श .मध्यम श .मध्यम 
१४ चक्षती  तीव्रमध्यम 
१५ रक्ता  तीव्रतरमध्यम 

१६ संदीचपनी  तीव्रतममध्यम 

१७ आलाचपनी श .पंिम श .पंिम 
१८ मदंती  पूववधैवत 

१९ रोचहणी  कोमलधैवत 

२० रम्या श .धैवत पूववणनषाद 
२१ उग्रा  कोमलणनषाद 

२२ क्षोचभणी श .चनषाद श .चनषाद 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

पाश्चात्त्य ‘सेंट’पद्धतीने स्वराचें मापन 
 

ही पद्धत आध चनक आहे. 
 

प्रािीन भारतीय पद्धतीत स्वरािें मापन श्र चतद्वारा होत असे, तसे ते आजही होते. आध चनक 
प्रयोगातं स्वराचं्या कंपनसखं्या, ग णोत्तरे, सेंट, सेवटय या पद्धतीने श्र ती व स्वर यािें मापन होऊ शकते; ही 
गचणतपद्धती आहे. 
 

एचलस नामक पािात्त्य शास्त्रज्ञाने सेंटपद्धत शोधून काचढली व चतिा वापर पािात्त्यानंी सरास केला 
आहे.—एचलसिा गं्रथ, ‘सेन्सेशन ऑि टोन्स’, आवृत्ती द सरी. 
 

या सेंटपद्धतीने भारतीय श्र ती व स्वर यािेंही मापन कचरता येते. उदा. 
 

पाश्चात्त्य भारतीय 
(१) मेजर टोन ⁹/₈ २०४ सेंट ित ःश्र चतक स्वर 
(२) मायनर टोन ¹⁰/₉ १८२ सेंट चत्रश्र चतक स्वर 
(३) सेमीटोन ¹⁶/₁₅ ११२ सेंट चद्वश्र चतक स्वर 

 
िार श्र तींतून तीन श्र ती उणे = एकश्र ती (= ⁹/₈ ÷ ¹⁰/₉ = ⁹/₈ ÷ ⁹/₁₀ = ⁸¹/₈₀ = २२ सेंट ही एक 

श्र तीिी ककमत होय. त्यािप्रमाणे तीन श्र तींतून दोन श्र ती उणे = एक श्र ती = ÷ ¹⁶/₁₅) = ¹⁰/₉ × ¹⁶/₁₅ = 
¹⁵⁰/₁₄₄ = ²⁵/₂₄ = ७० सेंट ही एक श्र तीिी ककमत. 
 

यािप्रमाणे ३ + २ उणे ४ = १ श्र ती = ¹⁰/₉ + ¹⁶/₁₅ – ⁹/₈ = ¹⁰/₉ + ¹⁶/₁₅ ÷ ⁸/₉ = ²⁵⁶/₂₄₃ = 
९० सेंट. 
 

वरील उदाहरणे प न्हा माडंता— 
 

ित ःश्र चतक = मेजर टोन उणे चत्रश्र चतक = मायनरटोन = २०४ उणे १८२ = २२ सेंट = १ 
श्र चतककमत. मायनरटोन = चत्रश्र चतक उणे सेमीटोन = चद्वश्र चतक = १८२ उणे ११२ = ७० सेंट = १ 
श्र चतककमत. मायनर टोन = चत्रश्र चतक + सेमीटोन = चद्वश्र चतक उणे मेजरटोन = ित ःश्र चतक = ३ + २ = 
५ उणे ४ = १ श्र ती, म्हणजे १८२ + ११२ = २९४ उणे २०४ सेंट = ९० सेंट हे या एक श्र तीिे होत. 
 

भारतीय श्र ती समप्रमाण नाहीत. सेंटपद्धतीने एक श्र तीिी ककमत वगेवगेळी येते. 
 

प्रािीन संस्कृत गं्रथकाराचं्या २२ श्र ती पाि प्रकारच्या आहेत. त्या प्रकारािंी नाव ेदीप्ता, आयता, 
मृदू, मध्या व करुणा. या श्र चतजातींच्या शब्दािा अथय कळण्याजोगा आहे. स्वरािंा उत्कषय, अपकषय (िढ, 
उतार) या श्र चतजातींम ळे होतो. श्र ती अनंत असतात, याला संगीतात स्थान नसून या श्र तींच्या चवचशष्ट 
संख्येलाि अथय आहे. प्रािीन गं्रथकारानंी सप्तकातंर, संवादातंर, अन वादातंर असे प्रम ख मानून बाकीच्या 



 अनुक्रमणिका 

श्र त्यतंरानंा ‘साधारण’प्रकाराने सोडचवण्यािी म भा चदली आहे. नव-त्रयोदश श्र त्यंतराला त्यानंी संवादातंर 
माचनले आहे. अन वादातंर व चववादातंर यािें चनयम चदले आहेत. 
 

वादी स्वर हा रागातील जीवस्वर ककवा अंशस्वर होय. या स्वराम ळे रागािे अतंरंग चनचित होते. 
 

संवादी स्वरही वादी स्वराइतकाि महत्त्वािा होय. वादीला राजा माचनले, तर संवादी प्रधान 
अमात्य होय. या दोन स्वरामंधील ग णोत्तर २ : ३ ककवा ३ : ४ = सा–प भाव ककवा सा–म भाव होय. 
 

अनुवादी स्वर हा वादीसंवादींपेक्षा कमी महत्त्वािा, पण रागािी शोभा वाढचवणारा असतो. या 
स्वरािें ग णोत्तर ५ ककवा ५ : ६ या प्रमाणात असते. अशा स्वरानंा पािात्त्य हामयनीत (रक्ती) चवशषे प्राधान्य 
चदले जाते. 
 

णववादी हा स्वर रक्ती चनमाण करणारा नसतो. परंत  रागात अशा स्वरािंा अलप उपयोग हा 
रस्क्तघ्न असला, तरी शोभा वाढचवण्यास मदत करतो. यािे उदाहरण बालगधंवय हे भीमपलासात तीव्र 
चनषादािा अलप उपयोग ते करीत, हे आहे. चववादी स्वरामधील ग णोत्तर ६ : ७ ककवा ७ : ८ असते. लक्षात 
घ्यावयािी बाब ही की, प्रािीन गं्रथकारानंी ित ःश्र त्यंतर, चत्रश्र त्यंतर, चद्वश्र त्यंतर यानंाि स्वर ही संज्ञा चदली 
आहे. 
 

आध चनक अथाने प्रािीनाचं्या ‘साधारण’ प्रकारािा चविार केलयास स्वरामंध्ये कारणपरत्व े बदल 
म्हणजे चवकृती, ककवा साधारण (स्वरसाधारण) होत असे. असे ‘साधारण’ दोन प्रकारे असू शकते. उदा. 
षड जग्राचमक पंिम व धैवत यातं िार श्र तींिे अतंर आहे. त्यािंी कंपनसंख्या पंिम = ३६० व धैवत = ४०५. 
चद्वश्र चतक स्वरािंी ग णोत्तराने ककमत ¹⁶/₁₅ आहे. तेव्हा ३६० ÷ ¹⁶/₁₅ = ३३७ ½ कंपने येतात. ही उरलेलया 
दोन श्र तींिी कंपनातं होय. याउलट ४०५ ÷ ¹⁶/₁₅ = ३७९ ¹¹/₁₆ कंपने, हीही उरलेलया दोन श्र तींिी 
कंपनातं ककमत आहे. हे दोन्ही प्रकार ‘स्वरसाधारण’ या प्रकारात मोडतात. 
 

साधारणािे प्रकार अनेक आहेत. स्वरसाधारण, ग्रामसाधारण, जाचतसाधारण. 
 

एक श्र त्यतंरातही िरक आहेत. हे िरक िार महत्त्वािे आहेत. चनसगय आचण गचणत यािंा आधार 
या अवस्थानंा आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

प ढील नकाशा क्र. ३१ पहावा. 
 

प्राचीन व आधुणनक भावदशवक नावे व वैज्ञाणनक संज्ञा 
 

नकाशा क्र. ३१ 
 

स्वर-नाव े कंपनसंख्या गुिोिर सेंट ककमत श्रुणत अतंर भावदशवक नाव े

सा–  २४० –४८० १:२ १२०० २२ सप्तकातंर 
सा–प २४० –३६० २:३   ७०२ १३ संवादातंर 
सा–म् २४० –३२० ३:४   ४९८   ९ संवादातंर 
म्–ध ३२० –४०० ४:५   ३८६   ७ अन वादातंर 
सा–ग् २४० –२८८ ५:६   ३१६   ६ अन वादातंर 
सा–ग् २४० –२८० ६:७   २९४   ५ चववादातंर 
सा–ग् २४० –२७४ ²/₇ ७:८   २९४   ५ चववादातंर 
म्–प ३२० –३६० ८:९   २०४   ४ ित ःश्र त्यंतर 
प–ध ३६० –४०० ९:१०   १८२   ३ चत्रश्र त्यंतर 
ग–म् ३०० –३२० १५:१६   ११२   २ चद्वश्र त्यंतर 
सा–  
रे–  

२४० –२५३ ¹/₈ १२८:१३५     ९२   १ श्र त्यतंर 
२७० –२८४ ⁴/₉ २४३:२५६     ९०   १ श्र त्यतंर 

ध्–ध ३८४ –४०० २४:२५     ७०   १ श्र त्यतंर 
ध–ध ४०० –४०५ ८०:८१     २२   १ श्र त्यतंर 

–र्े २५३ ¹/₈ –२५६ ²⁰²⁵/₂₀₄₈     २०   १ श्र त्यतंर 
 

टीप :—अचतकोमल स्वर या  ख णेने व कोमल स्वर या  ख णेने वरील नकाशात दशयचवले 
आहेत. 
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‘म्यणूझक ईस्ट ॲण्ड वेस्ट कंपेअडव’ इ. गं्रर्थाचें कते कृ. ब. देवल 
 

नकाशा क्र. ३२ 
 

श्रुणत 
क्र. 

श्रुणतनाव े जाती स्वर कंपने गुिोिरे सेंट    

० छंदोवती मध्या सा २४० } २४:२५ ७०    
१ दयावती करुणा अ.को.रे २५० } १२५:१२८ ४०    
२ रंजनी मध्या को.रे २५६ } २४:२५ ७२    
३ रस्क्तका मृदू मध्य रे २६६ ⅔ } ८०:८१ २२ २०४   
४ रौद्री दीप्ता ती.रे २७० } ²⁴³/₂₅₆ ९०    
५ क्रोधा आयता अ.को.ग. २८४ ⁴/₉ } ८०:८१ २२    
६ वचिका दीप्ता को.ग २८८ } २४:२५ ७०    
७ प्रसाचरणी आयता ती.ग ३०० } ८०:८१ २२ २०४   
८ प्रीती मृदू ती.त.ग ३०० ¾} २७:२८ ६३    
९ माजयनी मध्या अ.को.म ३१५ } ६३:६४ २७ ९०   
१० चक्षती मृदू को.म ३२० } १२८:१३५ ९२    
११ रक्ता मध्या ती.म ३३७ ½ } १२५:१२८ ४२    
१२ संदीचपनी आयता ती.त.म ३४५ ⅗ } २४:२५ ७० २०४ = ७०२ 
१३ आलाचपनी करुणा प ३६० } २४:२५ ७०    
१४ मदंती करुणा अ.को.ध ३७५ } १२५:१२८ ४२    
१५ रोचहणी आयता को.ध ३८४ } २४:२५ ७०    
१६ रम्या मध्या मध्य ध ४०० } ८०:८१ २२ २०४   
१७ उग्रा दीप्ता ती.ध ४०५ } ²⁴³/₂₅₆ ९०    
१८ क्षोचभणी मध्या अ.को.नी ४२६ ⅔ } ८०:८१ २२    
१९ तीव्रा दीप्ता को.नी ४३२ } २४:२५ ७०    
२० क म द्वती आयता ती.नी ४५० } ८०:८१ २२ २०४   
२१ मंदा मृदू ती.त.नी ४५५ ⁵/₈ } ²⁴³/₂₅₆ ९० ४९८   
२२ छंदोवती मध्या  ४८०  १२०० सेंट    
 

टीप — देवलािंा ९ श्र त्यंतरािंा अ.को.म. (३१५ कंपने) श . षड जाशी संवादी नाही. तो ३२० 
कंपनािंा हवा. म्हणजे ३:४ या ग णोत्तराने तो षड जाशी संवादी ठरतो. ३२० कंपनािंा मध्यम आपण आज 
वापरीत असतो. 
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‘इन्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ इणंडयन म्यणूझक’ या गं्रर्थाचे कते ई. क्लेमेंटस् 
 

नकाशा क्र. ३३ 
 
श्रुणत-क्र. प्राचीन श्रुती स्वर कोित्या रागातं कंपने 

० क्षोचभणी चनषाद कोमल कािी, खमाज २१३ ⅓ 
१ तीव्रा चनषाद कैचशक भरैवी २१६ 
२ क म द्वती चनषाद तीव्र कलयाण २२५ 
३ मंदा चनषाद तीव्रतर मारवा २२७ ⁵/₉ 
४ छंदोवती षड ज  २४० 
५ दयावती ऋषभ अचतकोमल आसावरी २५२ सेचप्टमल 
६ रंजनी ऋषभ कोमल भरैवी २५६ 
७ रस्क्तका ऋषभ मध्य कािी, देसकार २६६ ⅔ 
८ रौद्री ऋषभ तीव्र कलयाण, आसावरी २७० 
९ क्रोधा गान्धार कोमल कािी, तोडी २८४ ⁴/₉ 
१० वचिका गान्धार साधारण भरैवी २८८ 
११ प्रसाचरणी गान्धार तीव्र कलयाण ३०० 
१२ प्रीती गान्धार तीव्रतर जयजयवतंी ३०३ ¾ 
  मध्यम अचतकोमल यमनकलयाण ३१५ सेचप्टमल 
१३ माजयनी मध्यम कोमल कािीभरैवी चबहाग ३२० 
१४ चक्षती मध्यम कैचशक धानी ३२४ 
१५ रक्ता मध्यम तीव्र कलयाण ३३७ ½ 
१६ संदीचपनी मध्यम तीव्रतर मारवा ३४१ ⅓ 
१७ आलाचपनी पंिम कलयाण, भरैवी ३६० 
१८ मदंती धैवत अचतकोमल आसावरी, तोडी ३७८ सेचप्टमल 
१९ रोचहणी धैवत कोमल भरैवी ३८४ 
२० रम्या धैवत मध्य कािी, चबलावल, मारवा ४०० 
२१ उग्रा धैवत तीव्र कलयाण, चबहाग ४०५ 
  चनषाद अचतकोमल  ४२० 
२२ क्षोचभणी चनषाद कोमल कािी, खमाज ४२६ ⅔ 
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‘द म्यणूझक ऑफ इणंडया’ याचे कते एच्. ई. पॉपले याचें श्रुणतस्वर 
 

नकाशा क्र. ३४ 
श्रुणत-क्र. कहदुस्र्थानी 

स्वरस्र्थाने 
कनाटक 

स्वरस्र्थाने 
पाश्चात्त्य स्वरस्र्थाने  

२२ षड ज तार षड्ज तार c´  
२१ तीव्र नी  B #  
२० श द्ध नी काकली नी B  
१९ कोमल नी कैचशक नी Bb  

  षट श्र चतक ध Bb
b  

१८ अचतकोमल नी    
१७ श द्ध ध श .नी.ित ःश्र चतक 

ध 
A  

१६ चत्रश्र चतक ध  Ab  
१५ कोमल ध श . ध Ab  
१४ अचतकोमल ध  Ab

b  
१३ पंिम प G  

   F  
१२ तीव्रतर म  F ##  
११ तीव्र म  F #  
१० एकश्र चत म  F #  
  ९ श द्ध म श द्ध म F  
  ८ तीव्र ग  E #  
  ७ श द्ध ग अंतर ग E  
  ६ कोमल ग साधारण ग Eb  

  (षट श्र चतक रे)   
  ५ अचतकोमल ग  E b  
  ४ श द्ध रे श द्ध ग ित ःश्र चतक 

रे 
D  

  ३ मध्य रे  Db  
  २ कोमल रे  Db  
  १ अचतकोमल रे श द्ध रे Db

b  
  ० सा षड ज मध्य G ← वीणामेरू 



 अनुक्रमणिका 

‘मत्सरीकृता मूच् व्ना’ (भाग १-२) याचे कते गं. णभ. आचरेकर याचें श्रुणतस्वर 
 

नकाशा क्र. ३५ 
 

श्रुणत-क्र. श्रुणतनाव े प्राचीन 
स्वरस्र्थाने 

प्रचणलत 
स्वरस्र्थाने 

प्रचणलत कंपने  

  ० क्षोचभणी श .चनषाद श .षड ज २४० ← वीणामेरू 
  १ तीव्रा कैचशक चनषाद अ. को. रे २५३ ¹/₈  
  २ क म द्वती काकली चनषाद को. रे २५६  
  ३ मंदा  तीव्र रे २६६ ⅔  
  ४ छंदोवती श .षड ज तीव्रतर रे २७०  
  ५ दयावती  अ. को. ग २८४ ⁴/₉  
  ६ रंजनी  को. ग २८८  
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ तीव्र ग ३००  
  ८ रौद्री  तीव्रतर ग ३०३ ¹¹/₂₇  
  ९ क्रोधा श .गान्धार अ. को. म ३२०  
१० वचिका सा.गान्धार को. म ३३७ ½  
११ प्रसाचरणी अन्तरगान्धार तीव्र म ३४१ ⅓  
१२ प्रीती  तीव्रतर म ३५५ ⁵/₉  
१३ माजयनी श .मध्यम श . प ३६०  
१४ चक्षती  अ. को. ध { ३७९ ¹¹/₁₆  

    ३७९ ⁷/₂₇  
१५ रक्ता  को. ध ३८४  
१६ संदीचपनी च्य तपंिम तीव्र ध ४००  
१७ आलाचपनी श .पंिम तीव्रतर ध ४०५  
१८ मदंती  अ. को. नी ४२६ ²/₆  
१९ रोचहणी  को. नी ४३२  
२० रम्या श .धैवत तीव्र नी ४५०  
२१ उग्रा  तीव्रतर नी ४५५ ¹/₉  
२२ क्षोचभणी श .चनषाद श .  ४८०  

  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

गं. णभ. आचरेकर 
 

प्राचीन श्रतुी क्र. ४ (्ंदोवती) पासून प्राचीन व प्रचणलत षड जारंभ मानल्यास आजचे कहदुस्र्थानी 
स्वरसप्तक कसे– 
 

नकाशा क्र. ३७ 
 

श्रुणत-क्र. श्रुणत-नाव े प्राचीन 
स्वरस्र्थाने 

प्रचणलत 
स्वरस्र्थाने 

कंपने  

  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज २४० ← वीणामेरू 
  ५ दयावती     
  ६ रंजनी     
  ७ रस्क्तका श .ऋषभ    
  ८ रौद्री  श .ऋषभ २७०  
  ९ क्रोधा श .गान्धार    
१० वचिका साधारणगा.ं    
११ प्रसाचरणी अन्तरगा.ं श .गान्धार ३००  
१२ प्रीती     
१३ माजयनी श .मध्यम श .मध्यम ३२०  
१४ चक्षती     
१५ रक्ता  तीव्रमध्यम ३४१ ⅓  
१६ संदीचपनी च्य तपंिम    
१७ आलाचपनी श .पंिम श .पंिम ३६०  
१८ मदंती     
१९ रोचहणी     
२० रम्या श .धैवत    
२१ उग्रा  श .धैवत ४०५  
२२ क्षोचभणी श .चनषाद    
  १ तीव्रा कै.चनषाद    
  २ क म द्वती का.चनषाद श .चनषाद ४५०  
  ३ मंदा     
  ४ छंदोवती श .षड ज श .षड ज ४८०  

 
 



 अनुक्रमणिका 

‘भारतीय संगीत’कते कृ. ग. मुळे याचें श्रुणत-स्वर व त्यानंी णदलेले डॉ. पराजंपे याचें सेंटमापन— 
 

नकाशा क्र. ३८ 
 

श्रुणत-
क्र. 

श्रुणत-
जाती 

श्रुणत-नाव े श्रुतींचे 
सेंट 

गुिोिर-
प्रमाि 

आंदोलन-
प्रमाि 

सप्त 
स्वर 

वीिा-
पडदे 

डॉ. 
पराजंपे 

मेरू → ० मध्या क्षोचभणी ९९६ ० २१३ ⅓ नी नी ९९६ 
  १ दीप्ता तीव्रा १०१८ ९/५ २१६  कै.नी १०६६ 
  २ आयता क म द्वती १०८८ १५/८ २२५  का.नी १०८८ 
  ३ मृदू मंदा ११७८ १६०/८१ २३७ ⅐  च्य तसा ११७८ 
  ४ मध्या छंदोवती १२०० १ २४० सा सा १२०० 
  ५ करुणा दयावती ७०/९० २५६/२४३ २५० ³⁸/⁴⁹   ९० 
  ६ मध्या रंजनी ११२ १६/१५ २५६   ११२ 
  ७ मृदू रस्क्तका १८२ १०/९ २६६ ⅔ रे रे १८२ 
  ८ दीप्ता रौद्री २७२ ११७/१०० २८० ⅘   २७२ 
  ९ आयता क्रोधा २९४ ३२/२७ २८४ ⁴/₉ ग ग २९४ 
१० दीप्ता वचिका ३१६ ६/५ २८८  साधा.ग ३१६ 
११ आयता प्रसाचरणी ३८६ ५/४ ३००  अं.ग ३८६ 
१२ मृदू प्रीती ४७६ ३२०/२४३ ३१६ ⁴/₈₁  च्य तम ४७६ 
१३ मध्या माजयनी ४९८ ४/३ ३२० म म ४९८ 
१४ मृदू चक्षती ५२० २७/२० ३२४   ५२० 
१५ मध्या रक्ता ५९० ४५/३२ ३३७ ½   ५९० 
१६ आयता संदीचपनी ६८० ४०/२७ ३५५ ⁵/₉  च्य तप ६८० 
१७ करुणा आलाचपनी ७०२ ३/२ ३६० प प ७०२ 
१८ करुणा मदंती ७७२ २५/१६ ३७५   ७७२ 
१९ आयता रोचहणी ८६२ ८/५ ३८४   ८६२ 
२० मध्या रम्या ८८४ ५/३ ४०० ध ध ८८४ 
२१ दीप्ता उग्रा ९७४ १२८०/७२९ ४२१ ⁹⁷/₂₄₃   ९७४ 
२२ मध्या क्षोचभणी ९९६ १६/९ ४२६ ⅔ नी नी ९९६ 
  १ दीप्ता तीव्रा १०१८ ९/५ ४३२  कै.नी १०६६ 
  २ आयता क म द्वती १०८८ १५/८ ४५०  का.नी १०८८ 
  ३ मृदू मंदा ११७८ १६०/८१ ४७४ ⅔  च्य तसा ११७८ 
  ४ मध्या छंदोवती १२०० २ ४८०  सा १२०० 



 अनुक्रमणिका 

‘कहदुस्र्थानी क्रणमक-पुस्तक-माला’कते णव. ना. भातखंडे 
 

नकाशा क्र. ३९ 
 

श्रुणत-क्र. श्रुणत-नाव े वैज्ञाणनक पद्धत पं. भातखंडे पद्धत कंपन-संख्या 

  ० क्षोचभणी सा  २४० 
  १ तीव्रा  सा २५३ ¹/₈ 
  २ क म द्वती   २५६ 
  ३ मंदा   २६६ ⅔ 
  ४ छंदोवती रे  २७० 
  ५ दयावती  रे २८४ ⁴/₉ 
  ६ रंजनी   २८८ 
  ७ रस्क्तका ग  ३०० 
  ८ रौद्री  ग ३०३ ¹¹/₂₇ 
  ९ क्रोधा म  ३२० 
१० वचिका  म ३३७ ½ 
११ प्रसाचरणी   ३४१ ⅓ 
१२ प्रीती   ३५५ ⁵/₉ 
१३ माजयनी प  ३६० 
१४ चक्षती  प ३७९ ¹¹/₁₆ 
१५ रक्ता   ३८४ 
१६ संदीचपनी   ४०० 
१७ आलाचपनी ध  ४०५ 
१८ मदंती  ध ४२६ ⅔ 
१९ रोचहणी   ४३२ 
२० रम्या नी  ४५० 
२१ उग्रा  नी ४५५ ¹/₉ 
२२ क्षोचभणी   ४८० 
  १ तीव्रा   ५०६ ¼ 

 
नकाशा क्र. ३९-मधील पं. भातखंडे यािंा तीव्रा श्र तीवरील षड ज आध चनक-चवज्ञानशास्त्रसंमत 

नाही. अथात कहद स्थानी संगीतपद्धतीत या पद्धतीि काही उपयोग नाही. प्रािीन चसद्धातंान सार श .षड्जािे 
स्थान िौर्थया छंदोवती श्र तीवर आहे. छंदोवती श्र ती वीणामेरू (आड) पासून खाली ४ श्र तींवर आहे प्रिचलत 



 अनुक्रमणिका 

वैज्ञाचनक चसद्धातंाला अन सरून षड ज वीणामेरूवर म्हणजे ० श्र तीवर असणे क्रमप्राप्त आहे. श्र त्यतंरे 
असमान असलयाम ळे मूलभतू स्वरसप्तकात कोणत्याही श्र तीवर षड ज स्थाचपता येत नसतो. नकाशा क्र. 
३९-मधील पं. भातखंडे यािें काय व कोठे ि कले आहे, यािा यावरून बोध होतो. पं. भातखंडे याचं्या 
पद्धतीने आजच्या वीणेवर पडदे बाचंधले, तर स्वरािंी स्थाने आचण त्यामंधील संवादतत्त्व ेयानंा बाध येणार, 
हे जाणकार आचण प्रयोगाने प्रत्यतंर घेणारे यानंा कळून येण्याजोगे आहे. पं. भातखंडे याचं्या 
स्वरसप्तकातील द पटीच्या षड जािे स्थान तीव्रा श्र तीवर म्हणजे सप्तकाच्या मयादेबाहेर होय. वीणेच्या 
दोन मेरंूमधील तार ३६ इिंािंी माचनता पं. भातखंडे यािंा द पटीिा षड ज ३६ इिंापंलीकडे जातो, पण 
प्रत्यक्षात घोडीमेरूपलीकडील तार वादनात उपयोगी पडत नाही, तर स रेल लावण्यासाठी बदक ककवा 
मणी हे सरकचवण्यासाठी तारेच्या या भागािा उपयोग केला जातो. 
 

या गंभीर व अशास्त्रीय ि कीिी नक्कल पं. चनचखल घोष यानंी ‘िण्डामेण्टलस ऑि राग ॲण्ड ताल 
व इथ ए न्यू चसस्टम ऑि नोटेशन’ या स्वकृत गं्रथात केली आहे. या पद्धतीम ळे स्वरस्थाने, त्याचं्या 
कंपनसखं्या, ग णोत्तरे यािंी घालमेल होते. तार ३६ इंिातं बसत नाही. आचण शास्त्रात न बसणारा आदशय 
ठेचवला जात आहे; आचण आजपयंत तो तसा ठेचवला गेला आहे. पं. भातखंडे याचं्यासारख्या आदरणीय 
पंचडताने असे का कराव,े यािा बोध होत नाही. 
 
णनरणनराळी : स्वरसप्तके पद्धती 
 
(१) सामसप्तक 

म क्र ष्ट स्वचरत 
ग प्रथम उदात्त 
रे चद्वतीय अन दात्त 
सा तृतीय स्वचरत 
नी ित थय उदात्त 
ध मन्द्र अन दात्त 
प अचतस्वायय स्वचरत 

 
(२) प्रािीन ‘मागी’ संगीतािे श द्धस्वरसप्तक — 

षड्जग्राम नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
 
(३) प्रािीन ‘मागी’ संगीतािे श द्धस्वरसप्तक — 

मध्यमग्राम नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
 
(४) प्रािीन ‘देशी’ संगीतािे श द्धस्वरसप्तक — 

षड्जग्राम सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
 
(५) प्रािीन ‘देशी’ संगीतािे श द्धस्वरसप्तक — 



 अनुक्रमणिका 

मध्यमग्राम सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
प्रािीन च्य तषड्ज-मध्यम-पंिम-स्वरसप्तक— 

 
(६) मूलभूत स्वरसप्तक षड्जग्राम— 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 
(७) च्युतषड्ज स्वरसप्तक— 

सा ४ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ३  
 
(८) च्युतमध्यम स्वरसप्तक— 

सा ३ रे २ ग ३ म ४ प ४ ध २ नी ४  
 
(९) च्युतपंचम स्वरसप्तक— 

सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४  
वरील सप्तके – क्र. ६, ७, ८, ९ —यातंील साराशं — 

 
(१०) सा ४ रे २ ग ३ म ४ प ४ ध २ नी ३  

क्र. १०-िे स्वरसप्तक हे प्रिचलत ‘कािी’ थाटािे आहे. 
 
(११) प्रािीन ‘मागी’ स्वरसप्तक —षड्जग्राम — कंपनासंह 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
२१३ ⅓  २४०  २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ४००  ४२६ ⅔ 

 
(१२) प्रािीन ‘मागी’, — मध्यमग्राम — कंपनासंह 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 
२१३ ⅓  २४०  २६६ ⅔  २८४ ⁴/₉  ३२०  ३५५ ⁵/₉  ४०५  ४२६ ⅓ 
 

भरतशार्ङ्य देव सारणाित ष्ट्ट्यस्वरसप्तके, कंपनासंह — 
 
(१३) षड्जग्राम 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
(१४) मध्यमग्राम 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४५० 

 
प्रािीन ‘मागी’, अन्तरकाकलीय क्त स्वरसप्तके 
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(१५) षड्जग्राम, कंपनासंह स्वर — 
का.नी २ सा ३ रे ४ अं. ग २ म ४ प ३ ध ४ का. नी 
२२५  २४० २६६ ⅔ ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० 

 
(१६) मध्यमग्राम, कंपनासंह स्वर — 
का.नी २ सा ३ रे ४ अं. ग २ म ३ प ४ ध ४ का. नी 
२२५ २४० २६६ ⅔ ३०० ३२० ३५५ ⁵/₉ ४०५ ४५० 
 

प्रिचलत कहद स्थानी स्वरसप्तके — 
 
(१७) षड्जग्राम, कंपनासंह स्वर — 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
(१८) मध्यमग्राम, कंपनासंह स्वर — 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 

 
(१९) आध चनक गं्रथकारािें प्रिचलत १२ स्वर, कंपनासह — 
सा र्े रे ग् ग म् म प ध् ध नी ् नी  
२४० २५६ २७० २८८ ३०० ३२० ३३७ ½ ३६० ३८४ ४०५ ४३२ ४५० ४८० 
 

यातंील सा व प हे अचवकृत–अिल होत. 
प्रिचलत रागातं वादी-संवादींला महत्त्व चदले, (द्यावयाला हविे,) तर वरील १२ स्वरातं भागणार 

नाही. ते का असे पाहता – 
सा २४०-िा संवादी म् ३२० = संवाद आहे. 
  = ¾ = ३ : ४ ग णोत्तर 
सा २४०-िा संवादी प ३६० = संवाद आहे. 
  = ⅔ = २ : ३ ग णोत्तर 
र्े २५६-िा संवादी म ३३७ ½ संवाद नाही. 
रे २७०-िा संवादी प ३६० संवाद आहे. 
  = ¾ = ३ : ४ ग णोत्तर 
ग् २८८-िा संवादी ध् ३८४ संवाद आहे. 
  = ¾ = ३ : ४ ग णोत्तर 
ग ३००-िा संवादी ध ४०५ संवाद नाही. 
म् ३२०-िा संवादी नी ४३२ संवाद नाही. 
म् ३२०-िा संवादी नी ४५० संवाद नाही. 
म ३३७ ½-िा संवादी नी ४५० संवाद आहे. 
  = ¾ = ३ : ४ ग णोत्तर 
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प्रिचलत रागाचं्या वर चदलेलया वादी-संवादी स्वरापेंक्षा अचधक स्वर अपेचक्षत असतात. म्हणनू 
आध चनक गं्रथकारािें बाराि स्वर हे रागातंील वादीसंवादींिा प्रपिं भागचवणारे नाहीत, हे उघड आहे. 
यावरून प्रिचलत बारा स्वरािें षड्जमध्यमभावाने व षड्जपंिमभावाने एकूण स्वर कमीत कमी अठरा 
असावते, ही गरज वरील बारा स्वरानंी पूणय होणारी नाही. 
 

प्रािीन बावीस श्र ती परस्पर षड्जपंिमभावाने य क्त आहेत, असे आजिे चवज्ञान सागंते, तर बावीस 
श्र ती या-ना-त्या नात्याने आजच्या रागात वैचशष्ट्ट्यपूणयतेने उपयोगी आहेत, असे चनचितपणे म्हणाव ेलागते. 
संवादहीन स्वराचंा वादी-संवादी म्हिून गं्रर्थातं उले्लख करून काय उपयोग! 
 

वादीसंवादी स्वर काययवाही होण्यासाठी खालील स्वर आवश्यक आहेत— 
 

नकाशा क्र. ४० 
 

स्वर कंपने मध्यम-
भावीस्वर 

कंपने पंचम-
भावीस्वर 

कंपने  

सा २४० म् ३२० प ३६० ←वीणामेरू 
र्े २५६ म ३४१ ⅓ ध ३८४  
रे २७० प ३६० ध ४०५  
ग् २८८ ध् ३८४ नी ् ४३२  
ग ३०० ध ४०० नी ४५०  
म् ३२० नी ् ४२६ ⅔  ४८०  
म ३३७ ⅔ नी ४५० र्े २५३ ⁵¹/₂₇  
प ३६०  ४८० रे २७०  
ध् ३८४ र्े २५६ ग् २८८  
ध ४०५ रे २७० ग ३०३ ¹¹/₂₇  
नी ् ४३२ ग् २८८ म् ३२४  
नी ४५० ग ३०० म ३३७ ½  

 ४८० म् ३२० प ३६०  
 

बारा स्वरािें षड्जमध्यमभावाने ३४१ ⅓, ४००, ४२६ ⅔ असे तीन स्वर नवीन, तर 
षड्जपंिमभावाने २५३ ¹/₈, ३०३ ¹¹/₂₇ (= ३०३ ¾), ३२४ हे तीन स्वर नव ेचमळाले; उरलेले स्वर समान 
आहेत. एकूण १२ + ३ + ३ = १८ स्वर होतात. 
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कहदुस्र्थानी पद्धतीचे प्रचणलत सुरेल बारा स्वर व पाश्चात्त्य ‘टेंपडव’ बारा स्वर— 
 

नकाशा क्र. ४१ 
 

स्वर कंपने सेंट ककमत टेंपडव सेंट 
ककमत 

नॅचरलपेक्षा टेंपडव सेंट णकमतीने 

सा २४० ० ० ठीक 
र्े २५६ ११२ १०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १२ सेंट उतरा 
रे २७० २०४ २०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय ४ सेंट उतरा 
ग् २८८ ३१६ ३०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १६ सेंट उतरा 
ग ३०० ३८६ ४०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १४ सेंट िढा 
म् ३२० ४९८ ५०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय २ सेंट िढा 
म ३४१ १/३ ५९० ६०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १० सेंट िढा 
प ३६० ७०२ ७०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय २ सेंट उतरा 
ध् ३८४ ८१४ ८०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १४ सेंट उतरा 
ध ४०५ ककवा ४०० ९०६ ९०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय ६ सेंट उतरा 
नी ् ४३२ १०१८ १००० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १८ सेंट उतरा 
नी ४५० १०८८ ११०० नॅिरलपेक्षा टेंपडय १२ सेंट िढा 

 ४८० १२०० १२०० नॅिरलपेक्षा ठीक 
 

कहद स्थानी संगीतातील बारा स्वर व हामोचनअममधील टेंपडय बारा स्वर यातंील िरक वरीलप्रमाणे 
आहे. टेंपडयमधील षड्जमध्यम व षड्जपंिम यामंधील िरक क्ष ल्लक आहे. 
 

प्रचणलत दाणक्षिात्य श्रुणतस्वरसप्तक 
 

नकाशा क्र. ४२ 
 

श्रुणत-क्र श्रुणत-नाव े स्वर व संज्ञा कंपने 

० क्षोचभणी सा मध्य वीणामेरू ← २४० 
१ तीव्रा  २५३ ¹/₈ 
२ क म द्वती रे श द्ध २५६ 
३ मंदा ग श द्ध (ित ःश्र चतक रे) २६६ ⅔ 
४ छंदोवती  २७० 
५ दयावती  २८४ ⁴/₉ 
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६ रंजनी साधारण ग (षसश्र चतक रे) २८८ 
७ रस्क्तका अन्तर ग ३०० 
८ रौद्री  ३०३ ¹¹/₂₇ 
९ क्रोधा श . म ३२० 
१० वचिका  ३३७ ½ 
११ प्रसाचरणी प्रचत म ३४१ ⅓ 
१२ प्रीती  ३५५ ⁵/₉ 
१३ माजयनी श . प ३६० 
१४ चक्षती  ३७९ ¹¹/₁₆, ⁷/₂₇ 
१५ रक्ता श . ध ३८४ 
१६ संदीचपनी  ४०० 
१७ आलाचपनी श . नी (ित ःश्र चतक ध) ४०५ 
१८ मदंती  ४२६ ⅔ 
१९ रोचहणी  ४३२ 
२० रम्या काकली नी ४५० 
२१ उग्रा  ४५५ ⅓ 
२२ क्षोचभणी सा तार ४८० 

 
णनरणनराळी पाश्चात्त्य स्वरातंरे 

 
नकाशा क्र. ४३ 

 
क्र. णवणशष्ट नाव े गुिोिर सेंट 

१ स्मॉल सेमीटोन २४ : २५ ७० 
२ गे्रट डाय चसस् १२५ : १२८ ४२ 
३ कॉमा ऑि चडचडमस् ८० : ८१ २२ 
४ चपथगॅोचरअन् लीमा २४३ : २५६ ९० 
५  २७ : २८ ६३ 
६ स्मॉल कॉमा १२८ : १३५ ९२ 
७ सेचप्टमल कॉमा ६३ : ६४ २७ 

 
वरील पािात्त्य ग णोत्तरे म्हणजे भारतीय प्रािीन-अवािीन एक श्र त्यंतरेि होत. 
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भाग ६ 
भारतीय गायनवादन-पद्धतीतील राग 
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भारतीय शास्त्रीय गायनपद्धतीत कहद स्थानी व दाचक्षणात्य अशा दोन पद्धती जरी वगेळ्या आहेत, 
तरी दोन्ही पद्धतींत रागदारीला प्राधान्य चदले जाते. रागदारीत एक प्रकारिा भारदस्तपणा प्रत्ययाला येतो. 
अथात कोणत्याही कलेत भारदस्तपणा असणे म्हणजे चतच्यात शास्त्रश द्धता असणे होय. या शास्त्रश द्धतेत 
गीतािे सौंदयय आचण अचभजातत्व अचभपे्रत असते. 
 

प्रािीन ते प्रिचलत भारतीय संगीतािे स्वरशास्त्र काय, हे चवस्तृतपणे आपण आतापयंत पाचहले. 
प्रािीन पद्धतीत राग होते ककवा नव्हते, हा म द्दा बाजूला ठेवनू काय होते व त्यािे रूपातंर कशात झाले, 
आचण प्रिचलत रागपद्धती व प्रािीन शास्त्र यािंा मेळ बसतो का, यािा चविार करणे श्रयेस्कर ठरेल. 
 

प्रािीन गं्रथकारानंी स्वरसप्तके, श द्ध-चवकृत स्वर, श्र ती, चवचशष्ट श्र तीवर स्वरािंी स्स्थरावस्था, 
श्र चत-स्वरामंधील संवादतत्त्व ेव भाव हे सवय ििापूवयक आचण संशोधनपूवयक माचंडले आहेत. 
 

वैचदक कालातील प्रािीन गं्रथकारािें छंद, नंतर मूच्छयना, जाती, नंतर धृपदे, राग व ख्याल या सवय 
उत्क्रातं प्रकारातं स्वरक्रम व मूच्छयना यानंा महत्त्व आहे, हे सूक्ष्म अभ्यासाने कळून येण्याजोगे आहे. नदीिे 
मूळ व ऋषीिे कूळ यािंी माचहती नसली, तरी आजच्या रागदारीिा प्रिंड नद पाचहला, तर या नदािा 
उगम आचण त्यािे स्थान कोठेतरी असणार, हे उघड आहे. असंख्य नद्या चमळून नद व असंख्य चनझयर चमळून 
नदी होते. यातं नालयािंाही समावशे असतो. कालाच्या ओघात संस्कृतीत िरक पडतो; आवडीचनवडींत, 
रुिींत िरक पडतो. तसा संगीतातही िरक पडून आज आपली आवड बदलली आहे. प्रािीन संगीत 
आजच्या मानाने पचरणत नव्हते, ही समजूत ि कीिी मानावी लागते. कारण ज्या-ज्या काळात जे-जे संगीत 
आिचरले व प्रिाचरले गेले, त्या काळातील संस्कृती व अचभरुिी यािंाही चविार त्या वळेी करावयाला 
हवाि. 
 

भारतीय शास्त्रीय संगीतािा उगम सामवदेातून झाला, असे जो-तो म्हणतो. पण तत्पूवी गायन 
नव्हते काय? नव्हते, असे क्षणभर माचनले, तर सामवदे ककवा ऋिा ज्या गेय झालया, त्या आकस्स्मक 
अपघाताने झालया काय? प्रािीन प्रथेत अचतक्र ष्ट-क्र ष्ट, प्रथम, चद्वतीय इत्यादींिा व अचतस्वायय, स्वचरत, 
ककवा उदात्त अन दात्त, स्वचरत, आर्मिक, गाचथक, साचमक, सप्तयम इत्यादींिा उल्लखे, श्र तींिे अस्स्तत्व व 
महत्त्व यावंरून असे चनचित अन मान काचढता येते की, सामगानाच्या प्रथेपूवीही संगीतातील सप्तस्वरािंी 
ओळख, त्यातंील संवाद आचण शास्त्र पूणयपणे पचरियािे असाव.े तात्पयय हे की, स्वर व शास्त्र याचं्या या 
पचरणतावस्थेिी ओळख प्रथमतः ‘नाट्यशास्त्र’कार भरतम नींनी करून चदली. नाट्यशास्त्रापूवीिे गं्रथ 
उपलब्ध नाहीत. म्हणून आद्य मान भरतानंा द्यावा लागतो. 
 
वैणदक ऋचा व ्ंद 
 

वदेवाङ्मयात ऋलवदेाला प्रमाणगं्रथ माचनतात. वदेसूक्ते ही चनरचनराळ्या छंदातं म्हटली जात. ते 
प्रम ख छंद – 
 
१ गायत्री २ जगती ३ अत्यचष्ट ४ चद्वपदा चवराज ५ अन ष्ट भ ६ चत्रष्ट भ ७ पंक्ती ८ अचतशक्वरी ९ उस्ष्ट्णक १० 
चवराज ११ बृहती. 
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याचंशवाय अन्य छंदािंाही वापर केला जाई. 
 
सप्त स्वर आणि ्ंद याचंा संबंध 
 

प्रािीन गं्रथातं स्वरानंा देवता मानीत. या देवता वा देवत लय ऋषी यािें क ल, वसचतस्थान, रंग, 
शरीर, आय धे, वाहन आचण जाती यािें वणयन आहे. 
 

वैचदक सूक्तातंील ऋिा याि सामऋिा आहेत. या ऋिा अनेक छंदातं आहेत. प्रत्येक छंद चवचशष्ट 
अक्षरयोजना आचण संख्या यानंी य क्त असत. उदाहरणाथय, 
 

(१) गायत्री छंद २४-अक्षरी (२) अन ष्ट भ छंद ३२-अक्षरी (३) उस्ष्ट्णक छंद २८-अक्षरी (४) बृहती 
३६-अक्षरी. (५) पंक्ती ४०-अक्षरी (६) चत्रष्ट भ ४४-अक्षरी (७) जगती ४८-अक्षरी. चशवाय, मध्या, सतो 
बृहती, स्वराज, चवराट, अचतचवराट, चपपीचलका नावािें छंद आहेत. कृती, चवकृती असेही प्रकार आहेत. 
 

छंदोय क्त ऋिातं देवदेवतािें स्तवन आढळून येते. हीि प्रथा प ढील कालात धृपदगायनातही 
आिाचरली गेली. वरील सात प्रकारािें छंद प्रम ख असावते आचण सप्तकातील सात श द्ध स्वरािंा या 
छंदोगायनाशी सबंंध असे, असे चनचितपणे म्हणाव ेलागते. कारण प्रािीन गं्रथातं याचवषयी उल्लेख आढळतो. 
उदा. 
 
१. णनषाद – जगती छंदािा आरंभ चनषाद या स्वराने करावा. देवता – गणेश. क ल अस र. रस – 

शातं. गाता – त ंब रू. वाहन – गज. 
  [टीप : हत्तीिे ओरडणे ककवा त्यािी बोली इतर स्वराचं्या, सप्तस्वराचं्या, त लनेने 

चनषादस्वराशी चमळतीज ळती आहे, असे गं्रथातं आढळते.] 
२. षड्ज – अन ष्ट भ छंदािा आरंभ षड्ज स्वराने करावा. देवता – ब्रह्मा. क ल – स पणयज. रस –

शृगंार. वाहन – मयूर. 
३. ऋषभ – गायत्री छंदािा आरंभ या स्वराने करावा. देवता – अलनी. रस – हास्य. 
४. गान्धार – चत्रष्ट भ छंदािा आरंभ या स्वराने करावा. देवता – अलनी. रस – वीर. वाहन – मेष. 
५. मध्यम – बृहती छंदािा आरंभ या स्वराने करावा. देवता – भारती. रस – शातं. वाहन – 

क्रौंि. 
६. पंचम – पंक्ती छंदािा आरंभ या स्वराने करावा. देवता – नारद. (पंिम स्वरािा शोध 

नारदमहषींनी लाचवला.) रस – शृगंार. वाहन – कोकीळ. 
७. धैवत – उस्ष्ट्णक छंदािा आरंभ या स्वराने करावा. देवता – त ंब रू. (धैवत या स्वरािे 

संशोधक त ंब रुमहषी.) रस – भयानक. वाहन – अश्व. 
 

प्रािीन गं्रथातं चनरचनराळ्या पश पक्ष्याचं्या आवाजािें साधम्यय आचण सप्तस्वरािंी उच्चतर ककवा 
नीितर आवाजािी, ध्वनीिी उंिी व श्रेणी यातंील साम्य याचंवषयी उल्लखे आहे. (पचरचशष्ट, 
नाट्यशास्त्रप्रकरण, श्लोक क्र. २४ पहावा.) या श्लोकािा अथय मयाचदत घ्यावयािा. ज्याप्रमाणे 
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स्वरसप्तकात सात श द्धस्वर (उदा. सा रे ग म प ध नी), तसे या श्रेणीत मोरािा आवाज म्हणजे सा, हत्तीिा 
नी, अश्वािा ध, कोचकळािा प, क्रौंिािा म, मेषािा ग, वृषभािा रे. 
 
मूच् व्ना व स्वर 
 

सप्त श .स्वराचं्या योगे प्रत्येक स्वराला आरंभक मानून — स्थायी षड्ज मानून — मूच्छयना 
बनचवलया जात असत. याम ळे सात श द्धस्वरी ज्या मूच्छयना होत, त्यातं प्रत्येक मूच्छयना एकीप्रमाणे द सरी 
नाही, असे आढळून येते. यािा अथय हा की, मूच्छयना म्हणजे एक प्रकारिा आध चनक राग-थाटि 
मानावयािा. यावरून हे चसद्ध होते की, वदेकालापासून छंद, नंतर मूच्छयना, जाती आचण प्रिचलत राग-
थाटपद्धती या सवांिे मूळ चवचशष्ट स्वरारंभ व त्याम ळे चमळणारी चनरचनराळी स्वरसप्तके म्हणजे मूच्छयना 
होत. 
 

याकचरता प्रिचलत राग-थाटािंा प्रािीन मूच्छयनाजातींशी अन्योन्यसंबधं असावा, अशी कलपना 
केली, तर त्यात काही वावगे वाटण्यािे कारण नाही. ब द्धीला थोडा ताण देऊन चविारपूवयक संशोधन 
केलयास आजच्या राग-थाटािें धागेदोरे प्रािीन प्रथेशी चनगचडत आहेत, असे चदसून येईल. यासाठी 
खालील गोष्टी प्रथम चविारात घ्यावयाला हव्यात — 
 

(१) प्रािीन स्वरसप्तकातील श द्ध व चवकृत स्वर 
(२) प्रािीन षड्जग्राचमक व मध्यमग्राचमक स्वरािें कोष्ठक 
(३) सध्याच्या रागातं चकती स्वरािंा उपयोग होतो? 
(४) प्रािीन स्वरव्यवस्थेत अतंभूयत झालेले आध चनक राग 
(५) आध चनक राग व प्रािीन काकलयंतरस्वरासंह श द्ध स्वर 
(६) श द्ध व काकलयतंरस्वरासंह प्रािीन‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना 

 
[टीप – मत्सरीकृता मूच्छयना घेण्यािे कारण प्रािीन गायनपद्धतीत मध्यमस्वर आरंभक माचनला 

जाई हे. या मत्सरीकृता मूच्छयनेिे महत्त्व चवशषेत्वाने लक्षात घेणे अगत्यािे आहे. प्रािीन ‘मागी’ संगीतात 
मध्यमस्वर आजच्या आरंभक षड्जस्थानी मानीत व तो अचवनाशीही मानीत.] 
 

(७) प्रिचलत गं्रथकारािें थाट संवादहीन आहेत काय? 
 

(८) प्रािीन ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयनेतून कोणता आध चनक राग संभवतो? असा राग ककवा थाट जनक 
की जन्य मानावयािा? 
 

(९) प्रािीन ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना आध चनक सतारीवर तंतोतंत उमटते का? 
 

(१०) आध चनक सतारीवरील श .मध्यमाच्या (बोलतार ककवा बाजािी तार) तारेम ळे प्रािीन व 
प्रिचलत स्वरनामातं बदल झाला आहे का? त्यािंी स्थाने बददली आहेत का? 
 

(११) प्रिचलत सतारीवरील शास्त्रसंमत मूलभतू थाट कोणता? 
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वर जे अकरा म दे्द माचंडले आहेत, त्याचंवषयी चविार करणे जरूर आहे. कारण आज सतार हे वाद्य 
लोकचप्रय आहे. कलाकारािी ब चद्धमत्ता, अभ्यास व कौशलय यािंा वापर करून कहद स्थानी शास्त्रीय 
संगीतातील अचभजातता कशात आहे, हे कलाकार दशयव ूशकतो. भारताच्या प्रािीन-अवािीन, आध चनक 
स्वरशास्त्रािा ज्याला अथयपूणयतेने व आत्मीयतेने अभ्यास करावयािा असेल, त्याला प्रिचलत सतारवाद्य िार 
उपय क्त आहे. कारण प्रािीन व प्रिचलत स्वरशास्त्र काय, यािा उत्तम समन्वय या वाद्यात घालता येतो. 
 

कहद स्थानी शास्त्रीय संगीतािा सशास्त्र अभ्यास व्हावयाला हवा असेल, तर प्रािीन स्वरशास्त्रािा 
संपूणय अभ्यास आवश्यक आहे. यासाठी प्रािीन गं्रथकारािें षड्ज व मध्यम हे ग्राम, श्र चतस्वरसंवाद, 
अन वाद, चववाद, श द्ध व चवकृत स्वर, मूच्छयना यािंी ओळख व अभ्यास हवा. यासाठी वरील दोन ग्राम व 
त्यािंी श द्धस्वरी सप्तके प्रथम माडूं. 
 

ष. ग्राम नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
म. ग्राम नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 

 
प्रत्येक ग्रामाच्या सातसात श द्धस्वरी मूच्छयना आहेत. त्यापंकैी प्रथम षड्जग्रामािी क्र. १-िी मूच्छयना 

उत्तरमन्द्रा — 
 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ . 
 

या मूच्छयनेिे शास्त्राधाचरत व भरतसारणाप्रयोगात आध चनक रूपातंर प्रत्यंतराने होते, ते 
रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २ सा ४ . 

 
असे आहे. यावरून हे कळून ि केल की, प्रािीन षड्ज हाि आध चनक ऋषभ आहे. परंत  उत्तरमन्द्रा मूच्छयना 
जशीच्या-तशी माडूंन पाचहलयास ती 
 

(१) सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  अशी आहे. 
 

(२) ष.ग्राचमक  क्र. २-िी मूच्छयना 
 नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ . 

 
ही मूच्छयना भरताच्या ध्र ववीणेवर स्थाचपलेली आहे. ही प्रािीन‘मागी’ संगीतािी क्र. २-िी मूच्छयना 

आहे. या मूच्छयनेिे देशी संगीतातील रूपातंर ख द्द भरतानंीि आपलया सारणाप्रयोगाच्याद्वारे करून 
िलवीणेवर माचंडले आहे. ते षड्जारंभक रूपातंर 

 
सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  

असे आहे. 
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प्रिचलत कहद स्थानी पद्धतीिे शास्त्रीय मूलभतू स्वरसप्तक हेि आहे. या सप्तकािे प्रािीन रूपातंर 
क्र. २-िी ‘रजनी’ मूच्छयना होय. यातून अथयबोध करून घ्यावयािा, तो प्रािीन वीणातंत्री श .चनषाद 
(प्रिचलत अचतकोमल चनषाद) ध्वचनस्वरात ताणली जाई हा. आज ती श द्धषड्जात ताणली जाते. 
 
प्राचीन स्वरसप्तकातील णवकृत स्वर 
 

सात श द्धस्वराचंशवाय आणखी काही स्वरािंी व्यवस्था प्रािीन गं्रथकारानंी स्वरसप्तकात करून 
ठेचवलेली आहे. ते स्वर म्हणजे अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद होत. या स्वरानंा चवकृत ही सजं्ञा चदली 
जाई. या चवकृत स्वरािंी व्यवस्था समजण्यासाठी आपण असे समजू या की, प्रािीन षड्जग्राचमक श . 
स्वरसप्तकात िारिार श्र तींिे तीन स्वर आहेत. (स्वरत्व राहून स्वराचं्या चवकृती चकती माचनता येतील, हे 
पहावयािे आहे.) त्याम ळे िारिार श्र तींच्या स्वरािंाि चविार करावा लागेल, कारण स्वराचं्या चवकृती 
करावयाच्या झालयास िार श्र तींच्या स्वरावं्यचतचरक्त द सरी जागाि नाही. एक श्र तीच्या अंतरािे स्वर हे 
स्वर या संजे्ञस चवरोध करणारे ठरतात व परस्परचववादी होतात, असा चनयम असलयाम ळे द सरीकडे 
गेलयाचशवाय चवकृतीला मागय नाही. गान्धार व चनषाद हे मूळिेि लहान के्षत्रािे. त्याम ळे याही स्वरातं 
चवकृतीला जागा नाही. राहता राचहले ित ःश्र चतक स्वर, म्हणजे षड्ज, मध्यम व पंिम हे तीन स्वर. यातंील 
पंिम हा स्वर यापूवीि एका श्र तीने कमी झालयाने व त्यायोगे मध्यमग्रामािे अस्स्तत्व कायम झालयाम ळे या 
स्वराचवषयीिा चविार आपोआप बंद पडला आहे. आता उरले दोन स्वर : षड्ज व मध्यम. या दोन 
स्वरामंध्ये चवकृती होण्याने रस्क्तनाश होत नसून स्वरत्व मात्र कायम राहते. कारण षड्जापासून चनषाद िार 
श्र ती मागे असलयाम ळे षड्जाच्या िार श्र तींपकैी दोन श्र ती चनषाद घेऊन तो प ढे सरकू शकतो. त्यािप्रमाणे 
मध्यमाच्या िार श्र तींपकैी दोन श्र ती घेऊन गान्धार प ढे सरकू शकतो. या प्रकारानंा प्रािीन गं्रथकारािंी म भा 
आहे. याप्रमाणे बनणारे चवकृत स्वर म्हणजे श .धैवत २ श .चनषाद ४ श .षड्ज = श . धैवत ४ काकलीचनषाद २ 
श .षड्ज. यािप्रमाणे श .ऋषभ २ श . गान्धार ४ श .मध्यम = श .ऋषभ ४ अन्तरगान्धार २ श .मध्यम. 
अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद असे दोन स्वर चवकृत होत. या प्रकरणात श .षड्ज व श .मध्यम हे स्वर 
ग्रामाचधपती असलयाम ळे या स्वरामंध्ये चवकृती होऊनही ते चकमतीने आचण अचधकाराने कायम राहतात. 
चवशषे लक्षात घ्यावयािे ते हे की, अन्तर व काकली या स्वरािंी व्यवस्था व उपयोग दोन्ही ग्रामातं सारखाि 
करावयािा असतो. दोन्ही ग्रामातं अन्तर व काकली या दोन चवकृती, व मध्यमग्रामात च्य तपंिम ही एक 
चवकृती, चमळून एकंदर तीन चवकृती. दोन्ही ग्राम चमळून श द्ध-चवकृत-स्वरसंख्या चकती, यािे उत्तर नकाशा 
क्र. १८-मध्ये चदलेले आहे. 
 
प्रचणलत रागातं णकती स्वराचंा उपयोग होतो? 
 

पूवीच्या गं्रथातं औड व, षाडव, संपूणय, संकीणय अशा रागाचं्या जाती चदलेलया आहेत. हल्लीच्या 
रागातं पाि, सहा, सात, आठ, नऊ येथपयंत स्वरािंा वापर होतो. कोित्याही रागात नऊ स्वरापेंक्षा जास्त 
स्वरभेद नसावेत, असा स्वरशास्त्रािा चनयम आहे. कोणत्याही रागात नवापेंक्षा जास्त स्वर असतील, तर तो 
राग अनेक रागािें चमश्रण मानावयािे असते. नऊ स्वराचं्या स्वरमाचलकेत सात श द्ध व दोन चवकृत म्हणजे 
अन्तरकाकली स्वरािंी व्यवस्था असते. या दृष्टीने चविार करून एखादा राग तयार होतो का, आचण तयार 
झालयास आध चनक कालात त्यािे नाव काय, यािा आपण चविार करू. 
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प्रािीन श द्ध स्वर सात व चवकृत स्वर अन्तरकाकली दोन, चमळून हे एकंदर नऊ स्वर होतात. ते 
माडूंन पाहता 
 

सा रे ग ग म प ध नी ्नी  
 

प्रािीन गं्रथातं वर्मणलयाप्रमाणे षड्जग्राचमक पािवी ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना श .मध्यमापासून स रू 
होते. या मूच्छयनेत अन्तरकाकलींिा समावशे करून ती माचंडता 

 
म प ध नी ्नी सा रे ग ग म 

अशी येते. 
 

यातील आरंभक म-ला सा मानून आध चनक रूप देता म-ला सा मानण्यात गैर काहीि नाही. कारण 
प्रािीन प्रथेत प्रत्येक मूच्छयनेिा स्वर जरी वगेवगेळा असला, तरी तो आरंभस्थानावर येताि त्या मूच्छयनेिा 
आरंभक षड्ज माचनला जाई. ही प्रथा आजही पाचळली जाते. तेव्हा मत्सरीकृता मूच्छयनेतील आरंभक म-ला 
सा माचनले, तर वावगे काहीि नाही. उलट, या मूच्छयनेिे आध चनक रूपातंरही शास्त्राला धरून आहे. ते असे 
— 
 

सा रे ग म् म प ध नी ्नी  
 

वरील नऊस्वरी सप्तक म्हणजे आध चनक कोणतातरी थाट होतो, आचण रागही आहेि. यािा 
चविार कचरता वरील नऊस्वरी थाट म्हणजे ‘केदार’ राग-थाट होय. प्रिचलत केदारािे स्वर वरीलप्रमाणे 
असून या स्वरानंीि आज केदार राग गाइला जातो. 
 
प्राचीन स्वरव्यवस्रे्थत अतंभूवत झालेले आधुणनक राग 
 

आध चनक राग प्रािीन स्वरव्यवस्थेत कसे बसू शकतात, यािे उदाहरण केदार रागाने चदले आहे. हे 
उदाहरण प्रथमतःि चदले गेलयाम ळे यािी नीट समजूत करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रािीन स्वर-
मूच्छयना श्र त्यंतरासंह माडूंन पाहू — 
 

प्रािीन स्वर — 
 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 

आध चनक रागाकंचरता अन्तरकाकलींसह श द्धस्वर — 
 
सा ३ रे २ ग २ अं.ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का.नी २  

 
प्रािीन मध्यमापासून ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना स रू होते. म्हणून प्रिचलत सतारीवरील स्वर दृष्टीसमोर 

आणनू, प्रािीन मध्यम हा आध चनक षड्ज मानून िालू. प्रिचलत सतारीवरील पडदे असे — 
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सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ घ २ नी २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ¹/₉ ४८० 

 
वरील थाट लक्षपूवयक पाचहलयास सध्या तो िालू सतारीवर आहे, यािी खात्री पटेल. प्रिचलत 

सतारीवरील पडदे पाचहलयास ते सा रे ग् म प ध नी  असे असून मध्यमािें दोन पडदे असतात, हेही 
कळून येते. तसेि चनषादािें दोन पडदे मदं्राला असताति. परंत  मध्यसप्तकातही चनषादािें दोन पडदे 
बाधंण्यािी वचहवाट आहे. (कोणी गान्धारािेंही दोन पडदे बाचंधतात.) म्हणजे आजच्या सतारीत मध्य सा–
पासून तार -पयंत सा रे ग म् म प ध नी् नी  येथपयंतिे पडदे असतात, आचण या स्वरव्यवस्थेतून 
प ष्ट्कळ आध चनक राग वाजचवले जातात, यािी जाणीव सवांना आहे. यातंील दोन मध्यम व दोन चनषाद 
घेणारा राग केदार होय. या आध चनक केदार रागािी उत्पत्ती प्रािीन श द्धासह अन्तरकाकली मूच्छयना जी 
‘मत्सरीकृता मूच्छयना’ तीतून होते, हेही पटाव.े 
 
प्रर्थमच मत्सरीकृता मूच् व्ना का घेतली? 
 

अशी शकंा उद भवण्यािा संभव आहे. कारण कोणी चविाचरतील की, उत्तरमन्द्रा मूच्छयनेतून 
अन्तरकाकलींिी व्यवस्था करून जो आध चनक थाट संभवतो, तो आधी सरळ का साचंगतला नाही? 
मत्सरीकृता मूच्छयनेिा द्राचवडी प्राणायाम का? ज्यात दोन गान्धार, दोन चनषाद आहेत, असा सरळ राग 
उदाहरण देऊन माडंावयािा होता. 
 

या शकेंला उत्तर असे आहे की, प्रर्थम आजच्या प्रचारातील सतारीवरील र्थाटाकडे मुख्यत्वेकरून 
पहावयाचे आहे. म्हिून प्रर्थम मत्सरीकृता मूच् व्ना घेतली आणि तीही शुद्धमूच् व्ना न घेता शुद्धासह 
अन्तरकाकलींची घेतली. याचे मुख्य कारि आजच्या सतारीवर आजच्या प्रचारातील र्थाट तसा आहे हे. 
 
प्रचणलत गं्रर्थकाराचें संवादहीन र्थाट कसे? 
 

वरील चवविेनात एक गोष्ट ध्यानात घ्यावयािी आहे. ती अशी की, वरील स्वरव्यवस्थेत 
भरतशार्ङ्य देवािेंि स्वर घेतले आहेत. आध चनक गं्रथकारािें थाट भ्रामक माचनलयाने घेतलेले नाहीत. यातून 
आता प्रश्न असा उद भवतो की, आध चनक गं्रथकारािें थाट भ्रामक आहेत काय? यािे उत्तर होकाराथी द्याव े
लागते. यािी म ख्य कारणे — 
 

आध चनक गं्रथकार जे स्वर सागंतात, ते स्वर िक्त स्वरनावानंी ककवा श द्ध, कोमल, तीव्र या 
नावानंी सागंतात. त्याम ळे या स्वरासंंबधंी स्पष्ट बोध होत नाही. उदा. — 
 

सा रे ग म प ध नी  
 
या तीव्र स्वरानंा ‘यमन’ थाट म्हटले आहे. पण यावरून यमन थाटािे स्वर कसे असतात, हे नीट कळते 
असे माचनता येत नाही. असे असूनही यात भर म्हणून या रागािे वादीसंवादीही साचंगतले जातात. 
वादीसंवादी सागंण्यासाठी आधी उत्तम स्वरज्ञान हव.े कोणी असे चविारील की, “आजकाल संगीताचवषयी 
जे गं्रथ प्रचसद्ध होतात, त्या गं्रथकारानंा स्वरज्ञान नसते काय?” यािे उत्तर असे — गं्रथकार, चवशषेतः 
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संगीतािा गं्रथकार, स्वरज्ञानी हवाि. भारतीय गायनकला प्रािीन कालापासून आजपयंत परंपरेने चजवतं 
आहे. त्या परंपरेत प्रािीन गं्रथकारािें स्वर व शास्त्र यानंाही िार महत्त्व आहे संवाद आचण तत्त्व ेयािंी गल्लत 
प्रािीन गं्रथकारानंी केलेली नाही. त्यािें श्र चत-स्वरसंवाद आचण शास्त्रतत्त्व ेआजच्या प्रामाचणक आचण चवद्वान 
पंचडताने चवज्ञानातील इलेक्रॉचनक्सच्या उपकरणसाचहत्याने पडताळून पाचहलयास प्रािीन श्र चतस्वरािंी 
गचणतमूलये, मापे, अंतरे आचण बावीस श्र तींिे उच्चतर ध्वनी यािें सप्रयोग कणयप्रत्यतंर तो घेऊ शकतो, आचण 
दृचष्टगोिर अवस्था सप्रमाण, समाधानकारकतेने तो माडूं शकतो. तशीि प्रािीन गं्रथकारािंी अलौचकक 
ब चद्धमत्ता तो अन भव ूशकतो. हे कतयव्य प्रामाचणक चवद्वान पार पाडू शकतो. परंत  म ख्य अडिण ही आहे की, 
या सशंोधनाच्या िंदात पडावयािे कोणी? कारण संशोधन हा चवषय चकिकट. त्यात संगीतावरील, गं्रथात 
न सतेि गद्य चसद्धातं माडूंन िालणारे नाही. त्याबरोबर प्रयोग व अन भव हवा. स्वराचं्या संवादतत्त्वात न सते 
सा–म, सा–प हे संवादि नव्हेत, तर रे–प, रे–ध, ग–ध, ग–नी, यािें मृद तीव्रभेदातंील संवादही 
चहशबेात घेणे जरूर असते. 
 
आधुणनक गं्रर्थकाराचंा संशोधकीय दृणष्टकोि 
 

हे पंचडत म्हणतात– 
 

“िार श्र ती हे पूणय स्वरातंर, म्हणजे Tone (टोन) आहे. या दृष्टीने Semi-tone (सेमीटोन) 
स्वरातंर चद्वश्र चतक, म्हणजे दोन श्र तींिे माचनले जाणे स्वाभाचवक आहे. अथात एकश्र ती, चद्वश्र ती श्र त्यंतरे 
ककवा स्वरातंरे भरतम नींपासून पं. बृहस्पतींपयंत कोणीि यंत्राने मापून चनचित केलेली नसलयाम ळे वीणेच्या 
दोन पडद्यामंधील गाळा पाहून एकाने त्याला िार श्र तींिे म्हणावे, तर द सऱ्याने पाि श्र तींिे म्हणाव;े तसेि 
चद्वश्र चतकाला चत्रश्र चतक म्हणाव,े ह्यात काही आियय नाही! नाट्यशास्त्रातील वणयनावरून पाहता (भरत?) 
श्र ती समप्रमाण मानीत, असे चदसते. चद्वश्र चतक स्वर, चत्रश्र चतक स्वर या संज्ञा वैज्ञाचनक नव्हत्या. 
चवद्यार्थयांिी समजूत घालण्याकचरता ही अंदाजी श्र त्यतंरे परंपरेने िालत आलेली होती आचण त्या-त्या 
काळाच्या गं्रथकारानंी ती त्याचं्या स्वरासं टाकली, एवढाि यािा अथय! भरताचं्या श्र ती समप्रमाण होत्या असे 
म्हटले, तरी ख द्द भरतासं, ककवा शार्ङ्य देवासं, ककवा कचल्लनायासं त्या समप्रमाण श्र तींिी स्थाने ककवा मूलय 
कळलेही नव्हते आचण सागंताही आले नसते. कारण त्याचं्याजवळ वैज्ञाचनक साधने नव्हती. सप्रमाण 
श्र तीिी ही कथा आहे, मग चवषयप्रमाण श्र तीिी गोष्टि कशाला? सागंण्यािे तात्पयय एवढेि की, प्रिारातील 
स्वरानंा एखाद्या गं्रथकाराने स्वकलपनेने अम क एवढी श्र चतसंख्या वाटून चदली, ककवा अम क स्वर हा 
चद्वश्र चतक ककवा चत्रश्र चतक आहे, असे चलहून टाचकले, आचण प ढच्या गं्रथकारानंी ते ‘बाबावाक्यं प्रमाणम्’ 
समजून त्यािी री ओढली.” 
 

वरील उतारा आचण मत चवज्ञानाच्या चवशाल प्रगतीच्या कालात वावरणाऱ्या आचण भारतीय 
संगीतावर अिाट संशोधन करणाऱ्या आचण सशंोधनासाठीि नेचमलेलया एका चवद्वान गं्रथकारािंा आहे, हे 
चवसरता नये. पािात्त्य पंचडतानंी ध्वचनस्वरावंर संशोधन करून आिययकारक प्रगती केली, तरी भारतीय 
प्रािीन ऋचषम नींिी प्रगती पािात्त्याहूंन ज नी, म्हणजे पािात्त्य संशोधकाचं्या आधी हजारो वषांिी, असा 
प रावा चमळतो. पािात्त्य पंचडतही तो मान्य कचरतात. प्रािीन गं्रथकारािें श्र चतस्वरसंवाद आजच्या वैज्ञाचनक 
उपकरणसाचहत्याने चनचित होऊन चबनिकू ठरतात, हे संशोधन व प्रयोग करणाऱ्याचं्या पचरश्रमािे िळ 
आहे. यािी जाणीव व अनभतूी वरील गं्रथकारालंा म ळीि नसावी. भरतशार्ङ्य देव-कचल्लनाथ इत्यादी 
गं्रथकारानंा व शास्त्रज्ञानंा श्र चतस्वरशास्त्र माडंत आले नाही, कारण त्या काळी त्याचं्याजवळ वैज्ञाचनक 
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उपकरणे नव्हती! पण असे असताही जे चसद्धातं त्या महाभागानंी माचंडले आहेत, तेि चसद्धान्त अण रेणूने 
आजिे चवज्ञान आचण उपकरणे मान्य कचरतात, यािी वाट काय? प्रािीन गं्रथकार, भरत-शार्ङ्य देव-
कचल्लनाथ अडाणी होते, असे घटकाभर माचनले, तरी आजच्या चवज्ञानाच्या घोडदौडीत स्वान भव काय 
सागंतो, यािे स्पष्ट चित्र माडंावयाला मात्र वरील संशोधक तयार नाहीत. संगीताच्या गं्रथकारािंा एक 
नम ना म्हणून वरील भाष्ट्य चदले आहे, इतकेि. 
 

आमच्या भारतीय संशोधक चवद्वानािंी अशी ही कहाणी आहे. संशोधनाच्या नावाने अशीि चवद्वत्ता 
प्रदर्मशत होत असेल, तर आमिे प्रािीन पचंडत भले म्हणणे रास्त ठरेल. आध चनक चवद्वान संशोधकािंा 
नम ना वर चदला आहे. याि तोडीच्या द सऱ्या एका गं्रथकारानंी वादीसंवादी स्वरािें महत्त्व न जाणता यमन 
थाट चदला आहे, व त्यािे स्वर कंपनसंख्येने चदले आहेत. ते असे — 
 

सा रे ग म प ध नी  
२४० २७० ३०० ३३७ ½ ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
या यमन थाटाच्या चदलेलया स्वराकंडे व कंपनसंख्याकंडे लक्षपूवयक पहावे, व त्यात 

षड्जपंिमभावदशयक स्वरजोड्या चकती, हेही पहाव.े २ : ३ हा षड्जपंिमभाव आहे. या भावात संवाचदत्व 
असते. म्हणून सा–प, रे–ध, ग–नी, नी–म अशा स्वरजोड्या पाचहलयास व याि जोड्या उलट तऱ्हेने 
पाचहलयास त्या षड्जमध्यमभावाच्या ३ : ४ अशाही आहेत. काही आध चनक गं्रथकार यमनाला जनक थाट 
मानून त्यातून जन्यराग संभवतात, असेही म्हणतात. पण जन्यराग याि यमन थाटातून उत्पन्न होतात काय, 
असा आके्षप घेता येईल. त्यासाठी द सरे उदाहरण घेऊ या. वरील यमनथाटातून म–नी वज्यय करून भपू 
राग चमळतो, असे या गं्रथकारािें म्हणणे असते. क्षणभर आपण हे मान्य करू. या भपूरागात वादी कोण, हे 
पाहता गान्धार वादी, असे समजू. हे समजलयावर संवादी कोण, हा प्रश्न आहेि. यािे उत्तर गं्रथकार देतात 
ते संवादी धैवत हे. हे उत्तर संवाद व शास्त्र याचं्या दृष्टीने बरोबर आहे काय? खचित बरोबर नव्हे. कारण 
३०० कंपनािंा गान्धार वादी ठरचवलयास त्यािा संवादी स्वर २ : ३ ककवा ३ : ४ या नात्यािा हवा. तो वर 
चदलेलया थाटात म ळीि नाही. कारण ३०० कंपनाचं्या गान्धाराला ३ : ४ या नात्याने ४०० कंपनािंा धैवत 
हवा. तो वरील थाटात नाही. तो ४०५ कंपनािंा आहे. तो गान्धाराशी संवाद करणारा नाही. म्हणनू चदलेलया 
वादीसंवादींत चववाद आहे. पण आध चनक गं्रथकार हे जाणीत नाहीत यावरून गान्धार वादी व धैवत संवादी 
या भाषेला अथय राहत नाही. स्वरसंवाद ही काय िीज आहे, यािे ज्ञान नसलयाम ळे ि कीच्या चवधानाम ळे 
एक प्रकारे चदशाभलू होते. वास्तचवक ‘संवाद’ हा पाचरभाचषक शब्द स्वराचं्या मीलनाकचरताि वापरावयािा 
असतो. आजिे गं्रथकार हे तत्त्व चवसरून या पाचरभाचषक शब्दािा संबंध रागातील बह लत्व व दीघयत्व याशंी 
जोडतात. हे बरोबर नाही. यातील तात्पयय हेि की, सवंाद ही भाषा संवादहीन नसावी. वादीिा संवादी 
कोण, हे प स्तकात चलहून चसद्ध होत नसते. चशवाय, जनक व जन्य रागािंी लक्षणे कोणती, जनकातून 
जन्य का जन्यातून जनक, हेही नीट माचंडता येत नाही. अशा तऱ्हेने जनक व जन्य या थाटािंी घालमेल 
केली जाते. याम ळे चजज्ञासूच्या माथी चनभळे शास्त्र मारण्याच्या आचवभावात भ्रामक कलपना आचण चदशाभूल 
केली जाते. हे कोणत्याही गं्रथकाराच्या कतयव्यात न बसणारे होय. 
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केदारर्थाट जनक का जन्य? 
 

वरील चवविेनात जे चविार व आध चनक गं्रथकारािंी जी चविारसरणी आम्ही माचंडली, त्यावंरून 
गं्रथकाराचं्या चविारसरणीत चवसंगती असते, हे चसद्ध होते. या चवसंगत चविारसरणीत आम्ही चदलेलया 
थाटपद्धतीला ककवा रागाला डोके वर काढावयािी कोठेि सोय नाही; आचण पं. भातखंडे याचं्या दहा 
थाटपद्धतीत केदार थाटाला कोठेि जागा नाही. असे असूनही केदारथाट प्रािीन मूच्छयनापद्धतीतून चनमाण 
होतो, असे आम्ही म्हणतो. आता या मूच्छयनासंस्थेतून केदार, यमन, भपू हे चतन्ही राग कसे संभवतात, ते 
पाहू या. 
 

केदारथाट प्रािीन षड्जग्राचमक श द्ध काकलयतंरसह ‘मत्सरीकृता मूच्छयने’तून, म्हणजे 
 
सा रे ग म् म प ध नी ् नी  

 
या मूच्छयनेतून कसा चनमाण होतो, हे वर दशयचवले आहे. याि मूच्छयनेतून यमन चनमाण होतो. तो 
 

सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ३ ध ४ नी २ . 
यातूंन म-नी वज्यय कचरता भपू राग चमळतो. 

 
रचसक व ज्ञानी वािकानंा नम्रपणे हीि चवनंती आहे की, याप ढील मजक रातील भावाथय नीट लक्षात 

घ्यावा. 
 

आध चनक गं्रथकार हे भरतशार्ङ्य देवानंा आचण त्यानंतरच्या संस्कृत गं्रथकारानंा चनब यद्ध माचनतात. 
कारण वैज्ञाचनक साधनाचंवना त्यािें कायय ि कीिे व ‘बाबावाक्यं प्रमाणम्’ या प्रकारिे! भरतशार्ङ्य देवादी 
गं्रथकारािें चसद्धातं व शास्त्र ि कीिे मानणाऱ्याकडे सबळ प रावा काय, यािा मागमूसही नसतो. प्रािीन 
गं्रथकारािें कायय ि कीिे कसे, हे प्रयोगशीलतेने सागंण्यास वस्त तः आध चनक गं्रथकारानंा भरपूर साधने 
उपलब्ध आहेत. त्यािंा उपयोग करून अन भव घेतला, तरि ‘बाबावाक्यं प्रमाणम्’ हा त्यािंा आरोप शोभनू 
चदसेल. 
 

प्रिचलत रागगायनपद्धतीला परंपरेिी महती जोडली, तर या परंपरेत प्रािीन गं्रथकाराचं्या 
मूच्छयनापद्धतीला प्राधान्य आचण अथयचनष्ट्पत्तीला ककमत द्यावयाला हवी. मूच्छयनेिे महत्त्व आजच्या रागदारीत 
चकती अथयबोधक, यािा प्रत्यय पदोपदी येतो. यावरून प्रािीन मूच्छयना अथयशून्य मानणे हे तकय शून्यतेिे 
द्योतक होय. रागाचं्या थाटािंी चनर्ममती ककवा त्यािंा पाया मूच्छयना होय. दरएक मचू्छयना म्हणजे चनराळा 
थाटि होय. थाटपद्धतीत प्रत्ययास येणारे क्रमय क्त स्वरािें आरोहावरोहण म्हणजे चवचशष्ट रागािा कायदा, 
असे माचनले, तर प्रािीन मूच्छयना म्हणजे अिलातून, काही चनराळे, असंबद्ध असे मानण्यािे कारण नाही. 
प्रािीन छंद, मूच्छयना, जाती, धृपदे, आध चनक राग यातं िरक काय, यािा चविार केलयास कालमानाने 
नावातं िरक पडला परंत  तत्त्व ेकायम आहेत, असे आढळून येते. त्याम ळे यावर चवश्वास ठेवणे उचित आहे. 
 

आध चनक गं्रथकारािें स्वकपोलकस्लपत आडाखे ग्राह्य मानणे कसे अशक्य आहे, यािे उदाहरण वर 
चदले आहेि. भरतशार्ङ्य देवाचं्या कायािी अवहेलना करून श्र तींिी मूलये व स्थाने त्यानंा कळली नव्हती, 
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सागंताही आली नसती, असे छद्मी उद्गार काढणाऱ्यािें तूतय न सते कौत क करून आपला चवषय प ढे िालू 
करू या. चवषय आहे ‘केदारथाट जनक का जन्य’ हा. या रागात दोन मध्यम व दोन चनषाद आहेत. 
केदारथाट जनक का जन्य, हे ठरचवण्यासाठी प्रिचलत सतारीवरील थाट कोणता, हे समजून घ्यावयाला 
हव.े 
 

मत्सरीकृता मूच्छयना प्रािीन आहे. या मूच्छयनेत अन्तरकाकली स्वरािंा समावशे केला जाई. 
आध चनक सतारीवर जे पडदे बाचंधले जातात, तेही अन्तरकाकलींसह मत्सरीकृता मूच्छयनेप्रमाणेि असतात. 
तेव्हा सतारीवरील प्रिचलत थाटाला ‘मत्सरीकृता मूच्छयना’ म्हणणे स योलय व सशास्त्र आहे. 
 

आध चनक सतारीवरील जोडाच्या तारेला ककवा या तारेतून उत्पन्न होणाऱ्या नादाला आपण षड्ज 
(सा) म्हणतो. प्रािीन कालाच्या स्वररिनेत प्रत्येक श द्ध स्वर आपलया अन्त्य श्र तीवर स्स्थर होत असे. 
आजिी सतार हीि प्रािीन वीणा आहे, असे माचनता सतारीच्या मेरू (आडी) नंतर िौर्थया श्र तीवर षड्ज, 
सातव्या श्र तीवर ऋषभ, नववीवर गान्धार, तेरावीवर मध्यम, सतरावीवर पंिम, चवसावीवर धैवत, व 
बाचवसावीवर चनषाद म्हणजे ४, ७, ९, १३, १७, २०, २२ या श्र तींवर प्रािीन स्वर अन क्रमे वाजत असत. 
आचण आजही त्याि जागी सतारीवरील पडदे आहेत, हे कोणाच्याही ध्यानात येण्याजोगे आहे. 
 

[तूतय सतारीवरील मध्यमाच्या ककवा बाजाच्या तारेिा चविार केलेला नाही.] 
 

हे जे सात पडदे बाचंधले आहेत, त्यानंा प्रािीन गं्रथकार काय म्हणत असत, हे नीट जाणनू घेतले 
पाचहजे. म्हणून द सऱ्या तऱ्हेने असे समजू या की, सतारीच्या मेरूपासून िार श्र ती अंतरावर जो क्रमाकं 
एकिा पडदा बाचंधला, त्यािे प्रािीन नाव षड्ज – सा ठेचवले. प्रिचलत सतारीत आपण मेरूवर षड्ज 
माचनतो, तसा प्रािीन गं्रथकार मानीत नसत. द सरा पडदा म्हणजे प्रािीन ऋषभ – रे, चतसरा – गान्धार, 
िौथा – मध्यम, पािवा – पंिम, सहावा – धैवत व सातवा – चनषाद व आठवा – षड्ज (द पटीिा). परंत  
आज आपली समजूत वरीलप्रमाणे राचहलेली नसून बऱ्याि शतकापंासून तीत बदल झालेला आहे. आज 
सतारीच्या आडीवरून जो नाद चनघतो, तो सा माचनला जातो. या मानण्याम ळे जो िरक पडतो, तो असा 
 

पचहलया पडद्यावर जो प्रािीन सा तेथे आजिा रे, आचण याि क्रमाने पडदे क्र. २–३–४-५–६–
७–८ यावंर अन क्रमे ग–म–प–ध–नी–सा–रे आज वाजतात. यािा अथय प्रािीन स्वरक्रमाकंाच्या मागे 
प्रिचलत स्वरक्रमाकं एकेका पडद्याने आले. म्हणजे प्रािीन मेरू नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  या 
जागी प्रिचलत सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  असा क्रम झाला. ही वस्त स्स्थती स ज्ञानंा पटण्याजोगी 
आहे. हेि तंत्र भरतशार्ङ्य देवाचं्या सारणाित ष्ट्ट्याच्या प्रयोगात समग्र चरतीने चवशद केले आहे. हे लक्षात न 
घेता या प्रािीन मान्यवर गं्रथकारावंर अशास्त्रीयतेिा ककवा अनचभज्ञतेिा जो चनरथयक आरोप केला जातो, 
त्यात आरोप करणाऱ्यािंी कूपमण्डकवृत्ती व अलपब द्धी यािेंि प्रदशयन आहे. 
 

प्रािीन व प्रिचलत काय, हे माडूंन पाहता— 
सतारपडदे – मेरू (आड) १, २ ३, ४, ५, ६, ७ 
प्रािीन श्र चतस्वर मेरू ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
प्रिचलत सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  सा 
स्वरामंधील श्र त्यंतरे 
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४ ३ २ ४ ४ ३ २ 
 
यावरून एक महत्त्वािी गोष्ट ध्यानात येईल— 

ित ित ित िैव षड्जमध्यमपत्र्िमाः । 
दे्व दे्व चनषादगान्धारौ चत्रस्त्री ऋषभधैवतौ ॥ 

 
हा प्रािीन श्लोक नैसर्मगक, तसाि महत्त्वािा असूनही या श्लोकातील अथािी ककमत आजच्या 

गं्रथकारानंा समजली नाही, म्हणून आजिे संवादहीन थाट ते माचंडतात, व संवादतत्त्वािी यथेच्छ पायमल्ली 
कचरतात. आमिी ही स्पष्टोक्ती चकत्येकाना आवडणार नाही. परंत  सत्य हे नेहमीि कटू असते. भारतीय 
रागािें व थाटािें संशोधन करणाऱ्या गं्रथकार व्यक्तींपेक्षा ककवा आमच्यापेक्षा थाटातील वादीसंवादींना 
जास्त महत्त्व असते. या महत्त्वाच्या तत्त्वािें पालन आधी, व्यस्क्तमाहात्म्य नंतरिे, असे आम्ही माचनतो. 
 

प्रािीन गं्रथकारानंी वरीलप्रमाणे स्वर बाधूंन त्यातूंन सा ते सा-पयंत जे सप्तक (अथवा अष्टक 
म्हणा,) तयार केले, त्या रिनेला पचहली ‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना असे नावही चदले आहे. द सरी मूच्छयना नी ते 
नी चतला ‘रजनी’ हे नाव चदले आहे. यािप्रमाणे ध ते ध ‘उत्तरायता’, प ते प ‘श द्ध षड्जा’, म ते म 
‘मत्सरीकृता’, ग ते ग ‘अश्वक्रान्ता’, रे ते रे ‘अचभरुद्गता’ ही क्रमवार नाव े आहेत. या सात मूच्छयना 
श द्धस्वरी व षड्जग्रामाच्या होत. यापंैकी प्रिचलत सतारीत कोणती मूच्छयना िालू आहे, हे पाहू या. 
 

सतारीत जोडाच्या तारेखाली पचहला पडदा षडजािा, द सरा ऋषभािा, चतसरा गान्धारािा, िौथा 
मध्यमािा, या क्रमाने प्रािीन शास्त्रकारािें पडदे होते. पि ते-ते पडदे आज जोडालाच षड्ज माणनल्यामुळे 
पणहला पडदा ऋषभ, दुसरा गान्धार, णतसरा मध्यम, चौर्था पंचम या क्रमाने संबोणधले जात आहेत. 
यावरून हे ध्यानात येईल की, जोडाच्या तारेखालील आजचा पंचम म्हिजे प्राचीन मध्यमच होय. आणि या 
मध्यमालाच आज आपि षड्ज माणनतो. हे कसे, यािा ख लासा प ढील चवविेनाने होईल. 
 

कोणत्याही प्रिचलत सतारीवर जशा जोडाच्या (षड्जाच्या) तारा मेरूवरून (आडीवरून) 
लाचवलया जातात, त्यािप्रमाणे मध्यमािी (पचहली बोलािी ककवा बाजािी) तार मेरूवरून लाचवली जाते. 
जोडाच्या तारेखाली जे मूळ पडदे बाचंधले आहेत, त्यािंी नाव ेआपण वर पाचहली आहेत. त्या-त्या पडद्यािंी 
नाव ेमध्यमाच्या तारेखाली बदलली जाणार, हे उघड आहे. हा बदल कसा व कोणता, हे समजावनू घेऊ 
या. 
 
मध्यमाच्या तारेमुळे स्वराचंी बदललेली नावे 
 

पचहला पडदा प्रािीन सा-िा, अवािीन रे-िा. परंत  मध्यमाच्या तारेम ळे हाि पडदा प या नावाने 
ओळचखला जातो. द सरा पडदा प्रािीन रे-िा, अवािीन ग-िा. याि पडद्यावर मध्यमाच्या तारेम ळे ध 
उमटतो. चतसरा पडदा प्रािीन ग-िा, अवािीन म-िा. याि पडद्यावर मध्यमाच्या तारेम ळे कोमल चनषाद 
उमटतो. िौथा पडदा प्रािीन म-िा, अवािीन प-िा. हाि पडदा सा-िा होतो. या स्पष्टीकरणािा अन भव 
स ज्ञ वािकानंी सतार हे वाद्य समोर ठेवनू घ्यावा, म्हणजे या चवविेनातील तत्त्व आचण तर्थय यािंा 
साक्षात्कार होईल. 
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यावरून कोणताही जाणकार तंतकार उमजू शकेल की, प्रिचलत सतारीत मध्यमाच्या – म्हणजे 
बाजाच्या तारेखाली उमटणारे स्वर ही प्रािीन सगंीतशास्त्रकारािंी ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना आहे. चशवाय, या 
मूच्छयनेत प्रािीन अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद यािंीही व्यवस्था प्रिचलत दोन चनषाद व दोन मध्यम 
याचं्याद्वारे झालेली आहे. 
 

हे अचधक स्पष्ट होण्यासाठी प ढील नकाशा क्र. ४४ पहावा. 
 

गं. णभ. आचरेकरकृत नकाशा क्र. ४४ 
 

श्र ती स्वरािंी प्रािीन 
नाव े

स्वरािंी 
आध चनक नाव े

प्रिचलत सतार 
क्र. नाव े षड्जाच्या 

तारेखाली नाव े
मध्यम तारेम ळे 
बदललेली नाव े

  ० क्षोचभणी श . चनषाद श . षड्ज सा ← म् 
 १ तीव्रा     
  २ क म द्वती काकलीचनषाद कोमल ऋषभ कोमल रे तीव्र म 
  ३ मंदा     
  ४ छंदोवती श द्ध षड्ज श द्ध ऋषभ श द्ध रे श . प 
  ५ दयावती     
  ६ रंजनी     
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ श . गान्धार श द्ध ग श . ध 
  ८ रौद्री     
  ९ क्रोधा श . गान्धार श . मध्यम श . म कोमल नी 
१० वचिका     
११ प्रसारणी अन्तरगान्धार तीव्र मध्यम तीव्र म तीव्र नी 
१२ प्रीती     
१३ माजयनी श . मध्यम श . पंिम श . प श . सा सा  
१४ चक्षती     
१५ रक्ता     
१६ संदीचपनी     
१७ आलाचपनी श . पंिम श . धैवत श . ध श . रे रे 
१८ मंदती     
१९ रोचहणी     
२० रम्या श . धैवत श . चनषाद श . नी श . ग ग 

२१ उग्रा     
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२२ क्षोचभणी श . चनषाद श . षड्ज श . सा श . म म् 

  १ तीव्रा     
  २ क म द्वती काकलीचन कोमल ऋषभ कोमल रे तीव्र म म 

  ३ मंदा     
  ४ छंदोवती श . षड्ज श . ऋषभ श . रे श . प प 
  ५ दयावती     
  ६ रंजनी     
  ७ रस्क्तका श . ऋषभ श . गान्धार श . ग श . ध ध 

  ८ रौद्रा     
  ९ क्रोधा श . गान्धार श . मध्यम श . म कोमल  नी नी ्

१० वचिका     
११ प्रसारणी अन्तरगान्धार तीव्र मध्यम तीव्र म तीव्र नी नी 
१२ प्रीती     
१३ माजयनी श द्ध मध्यम श . पंिम श . प श .   
  ०      
 
प्रचणलत सतारीवरील शास्त्रसंमत र्थाट व त्यातूंन उत्पन्न होिारे प्रचणलत राग 
 

मागील पृष्ठावर चदलेला क्र. ४४-िा नकाशा पाहून स्वरािें पडदे कसकसे होते व आहेत, हे समजून 
आले. हे पडदे न हलचवता व वाद्यावरील तारेिा ताण (स्वर) कायम ठेवनू तीतून कोणकोणते थाट 
संभवतात, हे पहावयािे आहे. कारण अशा आचण याि पडद्यावंर प्रचसद्ध सताचरये चनरचनराळ्या थाटातूंन 
चनरचनराळ्या रागािंा आचवष्ट्कार कचरतात. तो शास्त्रसंमत असून श्रोत्यानंाही मान्य असतो. 
 

थाट हा शब्द वापरताना त्यात वरील स्वर असले पाचहजेत, हे उघड आहे. नकाशा क्र. ४४-मधील 
थाट म्हणजे प्रािीन मत्सरीकृता मूच्छयना आहे, हे स्पष्ट झालेले आहे. या प्रािीन मूच्छयनेतून कोणते आध चनक 
स्वर चमळतात, हेही समजले; आचण सप्तकात नऊ पडदे असून त्यावंरील स्वरािंी नाव ेसा रे ग म् म प ध नी् 
नी अशीि आहेत, हेही कलाकार व श्रोता मान्य करील. या नऊ स्वरातं प्रािीन काकलीचनषाद हा आजिा 
तीव्र मध्यम व प्रािीन अन्तरगान्धार हा आजिा तीव्र चनषाद, हेही स्पष्ट आहे. हे ध्यानात येण्यास नकाशा 
काळजीपूवयक पाहणे आवश्यक आहे. िालू सतारीत सा-पासून तीव्र नी-पयंत एकूण नऊ पडदे—स्वर 
आहेत. त्यातूंन म्हणजे अन्तरकाकलींसचहत मत्सरीकृता मूच्छयनेतून एकंदर प्रिचलत नऊ थाट संभवतात. 
येथे अन्तर व काकली स्वर आजिे कोणते, हे स्पष्ट आहे. परंत  सा व म या तारामं ळे त्यािंी नाव ेजरी 
बददली, तरी पडदे व त्यािंी स्थाने कायम आहेत, हे लक्षात घ्यावयाला हव.े 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

जनक व जन्य र्थाट 
 

याचंवषयी चविार कचरता जनकातून जन्य हे उघड आहे. अथात जनकथाटात स्वरािंा भरणा 
जास्तीत जास्त असतो. या स्वरातूंन स्वराचं्या वजावज्ययतेने जन्यथाट ककवा औड व, षाडव इ. प्रकार 
संभवतात. हा चनयम शास्त्रीय कटाक्षाने पाळला गेला पाचहजे. परंत  आध चनक गं्रथकार तारतम्य बाळगीत 
नाहीत, ही एक खेदकारक बाब आहे. संशोधनातून चसद्धातं माडंावयािे झालयास संशोधनातील अन भवातून 
चमळणारे ग्राह्य चसद्धातंि माचंडले गेले पाचहजेत. हीि गत थाटातील वादीसंवादींिी आहे. स्वरानंा श्र तींिे 
अचधष्ठान असते, हे वादातीत आहे. तेव्हा वादी स्वर जर चत्रश्र चतक असेल, तर त्यािा संवादी स्वर 
ित ःश्र चतक असणे चनसगाने, शास्त्राने आचण गचणतानेही शक्य नसते. परंत  अशी चवसंगत उदाहरणे अनेक 
सापडतात. वादीिा संवादी हा संवादतत्त्वान सार उमटला पाचहजे. याच्या म ळाशी शास्त्र असते, हे माहीत 
नसलयास चत्रश्र चतक व ित ःश्र चतक यािंा धेडग जरी मेळ घातला जातो. पण हे गं्रथकारािे कृत्य चनसगाला 
मान्य नसते. कारण कलाकार जो संवादी भाव प्रकट कचरतो. त्यालाही चनसगयि मागयदशयक असतो. 
 

प्रिचलत सतारीत मूलभतू सप्तस्वरातं एकूण नऊ स्वर प्राप्त झाले, हे नकाशा क्र. ४४-वरून कळून 
येईल, आचण त्यािंा प्रत्ययही सतारवादनात येतो. तेव्हा या नऊ स्वरातूंन चनष्ट्पत्ती कोणती, यािा चविार 
केलयास 

(१) नऊ स्वरािंा जनक थाट एक 
(२) आठ स्वरािें जन्य थाट िार 
(३) सात स्वरािें जन्य थाट िार 

 
असे एकूण नऊ थाट प्राप्त होतात. 

 
असे प्राप्त झालेले नऊ थाट क्रमाने येथे माचंडता— 

 
पचहला थाट – अन्तरकाकलींसह श द्ध स्वर 
 
सा     रे     ग     म्     म     प     ध     नी ्    नी     सा 
द सरा थाट – प्रािीन श द्धगान्धाररचहत 
 
सा     रे     ग     म्     म     प     ध     —     नी      
चतसरा थाट – प्रािीन काकलीचनषादरचहत 
 
सा     रे     ग     म्     —     प     ध     नी ्    नी      
 
िौथा थाट – प्रािीन अन्तरगान्धाररचहत 
 
सा     रे     ग     म्     म     प     ध     न्     —      
पािवा थाट – प्रािीन श द्धचनषादररचहत 
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सा     रे     ग     —     म     प     ध     नी ्    नी      
सहावा थाट – प्रािीन श द्धगान्धार व श द्धचनषाद यानंी रचहत 
 
सा     रे     ग     —     म     प     ध     —     नी      
 
सातवा थाट – प्रािीन काकलीचनषाद व श द्धगान्धार यानंी रचहत 
सा     रे     ग     म्     —     प     ध     —     नी      
 
आठवा थाट – प्रािीन काकलीचनषाद व अन्तरगान्धार यानंी रचहत 
सा     रे     ग     म्     —     प     ध     नी ्    —      
 
नववा थाट – प्रािीन श द्धचनषाद व अन्तरगान्धार यानंी रचहत 
सा     रे     ग     —     म     प     ध     नी ्    —      

 
[सूचना — वरील थाटातंील स्वर चलचहण्यात प्रािीन श द्धचनषाद व श द्धगान्धार यानंा कोमल 

स्वरािंी चिन्हे प्रिाराला धरूनि योचजली आहेत. कारण हल्लीच्या प्रिारात ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना 
ओळखण्याकचरता प्रािीन स्वर म प ध नी नी सा रे ग म म, म्हणजेि प्रिचलत सा रे ग म म प ध नी नी  
होत. म्हणून प्रिाराला धरून आलेला पचहला स्वर कोमल व द सरा तीव्र या न्यायाने म्-म, नी-्नी अशी 
चिन्हे योचजली आहेत. यािा पडताळा पहावयािा असलयास आध चनक व प्रािीन स्वर आचण चवज्ञानशास्त्र 
यािंा परस्परसबंंध जाणून घेणे आवश्यक आहे.] 
 

प्रिचलत सतारीवर प्रािीन मध्यम हा आजिा षड्ज कसा, हे नकाशा क्र. ४४-वरून चदसून येते. 
 

प्रिचलत चवज्ञानशास्त्र प्रगत आहे. संगीतािे स्वरशास्त्र वीणेवरील म क्ततंत्रीतून उपलब्ध झाले, 
याबद्दल वाद नाही. प्रािीनकाली संगीतािे स्वर व शास्त्र कसे होते, हे या गं्रथात आलेि आहे. परंत  प्रािीन 
कालिे संगीत व शास्त्र असबंद्ध आहे, असा काही गं्रथकारािंा ग्रह आहे. अशा गं्रथकारानंा नक्की काय 
म्हणावयािे असते, त्यािा बोध होत नाही. हे लोक अन भव व प्रयोग यानंी चनष्ट्पत्ती माडंीत नाहीत. स्वतःला 
इतरानंी चवद्वान म्हणाव,े यासाठीि जर हा खटाटोप असेल, तर असो. पण इतरािंी चदशाभलू करण्यािे मग 
प्रयोजन काय? स्वतःला प्रािीन शास्त्र उमगले नाही, म्हणजे प्रािीन तेवढे अवैज्ञाचनक, हा समज द राग्रही 
होय. 
 

वीणातंत्रीिा ध्वचनशास्त्रदृष्ट्ट्या प्रयोग व अभ्यास केला, तर चवज्ञान व शास्त्र यातं व्यवस्स्थत 
बसणाऱ्या चकत्येक गोष्टींिे ज्ञान होते. तंत्री ही सप्तस्वरािंी जननी, हे चवज्ञान सागंते. चहशबे स लभतेने 
चमळावा, म्हणून वीणेवरील तारेिी लाबंी दोन स्स्थर मेरंूवर ३६ इंि आहे, असे माचनता १८ इंिावंर म्हणजे 
संबंध तारेच्या चनम्म्या भागावर, १८ इंि कबदूवर, गृहीत षड्जाच्या द पटीिा षड्ज वाजतो. या ३६ इंि तारेिे 
िार समान भाग पाडता ९ इिं कबदूवर िौपट षड्ज वाजतो. चवज्ञान यािा अथय सागंते तो असा की, षड्ज 
एकपट, द प्पट अथवा िौपट असो, तो षड्ज मानावयािा व एकपटीत मन्द्र, द पटीत मध्य व िौपटीत तार 
अशी स्वरसप्तके मानावयािी. 
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आजच्या वैज्ञाचनक जमान्यात मध्यम या स्वरािी उत्पत्ती ३६ इंि तारेत ¾ तार = २७ इंि या 
कबदूवर आहे. हे २७ इंि, म्हणजे संबधं तारेिे िार समान भाग पाडता त्यातंील तीन भाग, म्हणजे २७ इंि 
होत (घोडीकडून ककवा आडीकडून). सबधं तारेिे दोन भाग १८+१८ = ३६ इंि. परंत  यातंील १८ इंिावंर 
द प्पट सा, व ९ इंिावंर िौपट सा. म्हणजे २७ इंि हे कबद स्थान िौपट सा आचण मध्यम या दोन्ही स्वरािें 
आहे, आध चनक चवज्ञानान सारही हे पटाव.े मग प्रश्न असा आहे की, या अवस्थेला सा मानावयािे की म 
मानावयािे? सा केव्हा व कसे मानावयािे, व म केव्हा मानावयािे? यािे उत्तर आमच्याकडे आहे, – तेही 
प्रात्यचक्षकासह. परंत  चवज्ञानािी तरिदारी करून प्रािीन गं्रथकारानंा चवज्ञान माहीत नव्हते ककवा 
प्रािीनाकंडे वैज्ञाचनक उपकरणे व साधने नव्हती, असे सहज व उपहासगभय भावनेने म्हणणाऱ्यानंीि वस्त तः 
यािे उत्तर द्यावयािे आहे. 
 

प्रािीन अवैज्ञाचनक (?) गं्रथकारानंी मध्यमािी उत्पत्ती व स्थान दोन षड्जाचं्या बरोबर मध्यकबदूवर 
साचंगतले आहे. प्रािीनाचं्या या शास्त्रािी व प्रिचलत चवज्ञानशास्त्रािी सागंड घालता प्रािीनािंा दोन 
षड्जामंधील मध्यम आचण आजच्या तारेवरील २७ इंिावंर उमटणारा मध्यम हे दोन्ही एकि आहेत, हे 
खालील उदाहरणाने पटेल. 
 

 
 

वरील आकृतीत अ-ब ही तार ३६ इंि आहे. अ व ब हे दोन स्स्थर मेरू मानावयािे. या ३६ इंि 
तारेिा मध्यकबदू १८ इंिावंरील क. हे द प्पट सा-िे स्थान होय. आचण अ-क हे दोन मेरू माचनलयास म 
आडीकडून ९ इंिावंर उमटतो. म्हणजे ब-ड = २७ इंि िौपट सा ककवा म, ककवा अ-इ = २७ इंि िौपट सा 
ककवा म. या आकृतीतील अ-मेरू हा आड व ब-मेरू ही घोडी समजावयािी आहे. 
 

प्रािीन मध्यम हाि प्रिचलत षड्ज आजच्या सतारीत वाजतो, हे आमिे चवधान वरील चसद्धातंाला 
धरून आहे, हे नकाशा क्र. ४४-मध्ये चदसून येते. वरील चसद्धातं प्रािीन गं्रथकारािंा आहे. प्रािीन 
गं्रथकारािें चसद्धातं व शास्त्र बेभरवशािे, असे मानणाऱ्यानंा वरील चसद्धातंात काय उणीव भासते, यािे उत्तर 
देता येणार नाही. 
 
प्रचणलत रागाचंा प्राचीन स्वरातं अन्तभाव 
 

प्रिचलत राग प्रािीन स्वरानंीि गाइले जातात. आध चनक राग कोणकोणत्या स्वरानंी व कोणत्या 
मूच्छयनेतून संभवतात, यासाठी मूच्छयना व स्वर यािंा अभ्यास हवा. प्रािीन मूच्छयना म्हणजे सात स्वर आरोही 
व अवरोही क्रमाने घेणे. या चक्रयेस मूच्छयना म्हणत. ताना म्हणजे मूच्छयना नव्हेत, हे प्रािीन गं्रथातं स्पष्ट आहे. 
यासाठी आधी मूच्छयना समजावनू घेऊ या. 
 
प्राचीन षड्जग्राणमक शुद्ध मूच् व्ना 
 
(१) उिरमन्रा – आरंभक स्वर — सा 
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(२) सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
रजनी – आरंभक स्वर — नी 

 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  

 
(३) उिरायता – आरंभक स्वर — ध 
 

ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३  
 
(४) शुद्धषड्जा – आरंभक स्वर — प 
 

प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४  
 
(५) मत्सरीकृता – आरंभक स्वर — म 
 

म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४  
 
(६) अश्वक्रान्ता – आरंभक स्वर — ग 
 

ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २  
 
(७) अणभरुद गता – आरंभक स्वर — रे 

 

रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३  
 

वरील सात मूच्छयना या श द्धस्वरी म्हणून श द्धमूच्छयना होत. या प्रत्येक मूच्छयनेत भरतशार्ङ्य देवाचं्या 
अन्तर व काकली या चवकृत स्वरािंा अन्तभाव होऊ शकतो. या चवकृत स्वराचं्या अन्तभावाम ळे सप्त 
मूच्छयनापंैकी प्रत्येक मूच्छयनेिे क्रमवार िार प्रकार होतात. म्हणजे षड्जग्रामाच्या एकंदर ७ × ४ = २८ 
प्रकार होऊ शकतात. त्या मचू्छयना अशा — 
 

(१) उिरमन्रा – सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा 
 सान्तरा – सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा 
 सकाकली – सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा 
 काकलयन्तर – सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा 
(२) रजनी – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 सान्तरा – नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी 
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 सकाकली – नी २ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध ४ का-नी 
 काकलयन्तर – नी २ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध ४ का-नी 
(३) उिरायता – ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध 
 सान्तरा – ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध 
 सकाकली – ध ४ का.नी २ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध 
 काकलयन्तर – ध ४ का.नी २ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३ प ३ ध 
(४) शुद्धषड्जा – प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प 
 सान्तरा – प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ४ प 
 सकाकली – प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प 
 काकलयन्तर – प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे ४ अं-गं २ म ४ प 
(५) मत्सरीकृता – म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म 
 सान्तरा – म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म 
 सकाकली – म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे २ ग ४ म 
 काकलयन्तर – म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे ४ अं-ग २ म 
(६) अश्वक्रान्ता – ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग 
 सान्तरा – ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग 
 सकाकली – ग ४ म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे २ ग 
 काकलयन्तर – ग २ म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे ४ अं-ग 
(७) अणभरुद गता – रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे 
 सान्तरा – रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे 
 सकाकली – रे २ ग ४ म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे 
 काकलयन्तर – रे ४ अं-ग २ म ४ प ३ ध ४ का-नी २ सा ३ रे 

 
याप्रमाणे षड्जग्रामाच्या श द्ध व काकलयन्तर चमळून अट ठावीस मूच्छयना म्हणजे एक प्रकारे रागािें 

थाटि होतात. या मूच्छयनाप्रकारानंा आध चनकता द्यावयािी, तर प्रत्येक मूच्छयनेिा जो आरंभक स्वर येतो, 
त्या स्वराला षड्ज मानून प ढील स्वरानंा अन क्रमे रे ग म प ध नी  मानावयािे आहे. या मूच्छयनाप्रकारातं 
स्वराचं्या ककमती बदलतात, हे चदसून येते. म्हणजे श द्ध-कोमल-तीव्र यातं िरक पडतो. 
 

षड्जग्रामाप्रमाणे मध्यमग्राचमक मूच्छयनातं श द्ध प्रकार सात, व काकलयन्तर चमळून अस ठावीस 
मूच्छयना होतात. ष.ग्राम २८ + म. ग्राम २८ = एकूण ५६ मूच्छयना होतात. 
 
मध्यमग्राम-मूच् व्ना 
 

श द्ध स्वराचं्या मूच्छयना सात 
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(१) सौवीरी — आरंभक स्वर मध्यम (म) 
म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म 
(२) हणरिाश्वा — आरंभक स्वर गान्धार (ग) 
ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २  
(३) कलोपनता — आरंभक स्वर ऋषभ (रे) 

रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३  
(४) शुद्धमध्यमा — आरंभक स्वर षड्ज (सा) 
सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४  
(५) मागी — आरंभक स्वर चनषाद (नी) 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 
(६) पौरवी — आरंभक स्वर धैवत (ध) 
ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४  
(७) हृष्ट्यका — आरंभक स्वर पंिम (प) 
प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३  

 
वरील मध्यमग्राचमक मूच्छयनापंकैी क्र. ५-िी मूच्छयना ‘मागी’ ही प्रािीन ‘मागय’संगीतािी 

मध्यमग्राचमक मूच्छयना आहे, हे लक्षात घ्याव.े 
 

वरील सात मूच्छयना श द्धस्वरी आहेत. त्यातं प्रत्येकी अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद या चवकृत 
स्वरािंा समावशे होतो. त्या मूच्छयना अशा — 
 

(१) सौवीरी – म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४  
 सान्तरा – म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं.ग २  
 सकाकली – म ३ प ४ ध ४ का -नी २  सा ३ रे २ ग ४  
 काकलयन्तर – म ३ प ४ ध ४ का-नी २ सा ३ रे ४ अं-ग २  

(२) हणरिाश्वा – ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २  
 सान्तरा – ग २ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-  
 सकाकली – ग ४ म ३ प ४ ध ४ का-नी २ सा ३ रे २  
 काकलयन्तर – ग २ म ३ प ४ ध ४ का-नी २ सा ३ रे ४ अं-ग 

(३) कलोपनता – रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३  
 सान्तरा – रे ४ अं-ग २ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३  
 सकाकली – रे २ ग ४ म ३ प ४ ध ४ का-नी २ सा ३  
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 काकलयन्तर – रे ४ अं-ग २ म ३ प ४ ध ४ क-नी २ सा ३  
(४) शुद्धमध्यमा – सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४  

 सान्तरा – सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३ प ४ ध २ नी ४  
 सकाकली – सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध ४ का-नी २  
 काकलयन्तर – सा ३ रे ४ अं- ग २ म ३ प ४ ध ४ का-नी २  

(५) मागी – नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
 सान्तरा – नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३ प ४ ध २  
 सकाकली – नी २ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध ४ का-  

 काकलयन्तर – नी २ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३ प ४ ध ४ का-  
(६) पौरवी – ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४  

 सान्तरा – ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३ प ४  
 सकाकली – ध ४ का-नी २ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४  
 काकलयन्तर – ध ४ का-मी २ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३ प ४  

(७) हृष्ट्यका – प ४ २ नी सा ३ रे २ ग ४ म ३  
 सान्तरा – प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे ४ अं-ग २ म ३  
 सकाकली – प ४ ध ४ का-नी २ सा ३ रे २ ग ४ म ३  
 काकलयन्तर – प ४ ध ४ का-नी २ स ३ रे ४ अं-ग २ म ३  

 
[टीप — मागे आम्ही प्रािीन मध्यमग्रामािा आरंभकस्वर गान्धार मानून मध्यमग्राम माचंडला आहे. 

त्याला बृहदे्दशी गं्रथािे कते मातंगम नी यािंा आधार आहे. मूच्छयना या शब्दािी व्याख्या षड्ज व मध्यम या 
ग्रामािें स्वर याचवषयी मातंगम नींिे भाष्ट्य पणरणशष्टात क्र. ५९-वर पाहिे.] 
 

या ििेत मध्यम या स्वरािा उत्पचत्तकता चनषाद स्वर दशयवनू प्रािीन षड्ज-ग्राचमक स्वर 
भरताचदकानंी जे माचंडले, ते चन सा रे ग म प ध नी हे ष. ग्रामािेि, परंत  मतंगानंी अवरोही क्रमाने चदले 
आहेत. चवशषे लक्षात घेण्यािी गोष्ट येथे नमूद करावयािी ही की, मतंगानंी मध्यमग्रामािे स्वर अवरोही 
क्रमाने चदले आहेत, ते ग चर सा चन ध प म ‘ऊध्वा मध्यमग्रामे’ असे आहेत. वास्तचवक षड्जग्रामात आरंभक 
स्वर षड्ज व मध्यमग्रामात मध्यम, असे असताही मतंगानंी ककवा भरतशार्ङ्य देवानंी वीणेवर ज्या 
स्वरसप्तकािी स्थापना केली आहे, त्यािा आरंभस्वर चनषाद — श द्धचनषाद = कोमल चनषाद (आज 
अचतकोमल) हा आहे. या चनषादािा मध्यम अथात श .गान्धार येतो. यािेि रूपातंर भरताचं्या 
‘सारणा’प्रयोगात आहे. ते प्रािीन श द्धगान्धारस्थानी श द्धमध्यम हे. हाि प्रािीन श .गान्धार प्रिचलत सतारीत 
श द्धमध्यम माचनला जातो. 
 



 अनुक्रमणिका 

आध चनक सतारीवरील षड्जारंभक नऊस्वरी थाट हा प्रािीन षड्जग्राचमक ‘मत्सरीकृता’ 
काकलयन्तर मूच्छयनेतून उत्पन्न होतो. चतच्यातून जो प्रिचलत थाट चमळतो, तो केदाररागािा आहे. 
 

(१) आधुणनक केदारर्थाटाचे स्वर व त्याचं्या कंपनसंख्या 
केदारथाट – एकूण स्वर नऊ 

 
सा रे ग म् म प ध नी नी  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 

 
वादी, संवादी, अन वादी, चववादी या स्वरािंा चविार कचरता वादीिा िौथा ककवा पािवा स्वर 

परस्परसंवादी हा चनयम सवयत्र लागू होत नसतो, हे ध्यानी ठेचवले पाचहजे. 
 

या थाटातील स्वरसंवाद 
 

स्वर – सा रे ग म् म प ध नी नी  
मध्यमभावी म् प ध नी नी सा – – – – 
पंिमभावी प – – सा – रे ग म् म – 

 
या थाटात रे-ध व ग-नी यातं संवाद नाही. स्वरातंील संवादासाठी स्वराचं्या श्र चतसंख्येत संवाद 

आवश्यक असतो. 
 

या थाटातील अन वादी स्वरासंाठी ४ : ५ व ५ : ६ ही ग णोत्तरेही आवश्यक आहेत. 
 

४ : ५ : ६ 
सा  ग  प 
२४०  ३००  ३६० 
म  ध   
३२०  ४००  ४८० 

 
यामध्ये – सा – िा ग अन वादी = ४ : ५ 

 ग – िा प अन वादी = ५ : ६ 
 म – िा ध अन वादी = ४ : ५ 
 ध – िा  अन वादी = ५ : ६ 
 

या केदाररागािे वगेवगेळे प्रकार मानून त्यानंा श्रीशकंरािी वैचशष्ट्ट्यपूणय नाव ेचदली आहेत. ती – 
 

जलधर केदार – केदारािे – गंगाधरािे रूप 
िान्दनी केदार – – – शचशधरािे रूप 
नटकेदार – – – अधयनारीनटेश्वरािे रूप 
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आपण भारतीय वरील चशवरूप वणयनाशी िटकन तादात्म्य पावतो. 
 

केदारथाट नऊस्वरी म्हणजे जनकथाट होतो. या थाटातून प्रिचलत कोमल चनषाद (प्रािीन श द्ध-
गान्धार) वज्यय करून जो प्रिचलत राग संभवतो, तो – 
 

(२) शुद्धकल्याि होय. यािे स्वर व कंपनसंख्या श्र त्यंतरासंह 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 
 

श द्धकलयाणातील वादी-संवादी – 
वादी गान्धार अथवा ऋषभ माचनला जातो. 
संवादी धैवत अथवा पिंम होय. 

 
गान्धारधैवतातं ९ श्र ती अन्तर = षड जमध्यमभाव 
ऋषभपंिमात ९ श्र ती अन्तर = षड जमध्यमभाव 

 
कंपनसखं्येनेही गान्धार = ३०० व धैवत ४०० = ¾ = ३ : ४ 
 ऋषभ = २७० व पंिम ३६० = ¾ = ३ : ४ 
 

श द्धकलयाणातून उद भवणारे राग – 
 

१. श द्धकलयाण – वादी गान्धार संवादी धैवत 
२. यमन – वादी गान्धार संवादी धैवत 
३. छायानट – वादी ऋषभ संवादी पिंम 
४. कामोद – वादी पंिम संवादी ऋषभ 
५. हमीर – वादी धैवत संवादी गान्धार 
६. श्याम – वादी ऋषभ संवादी पिंम 
७. पहाडी – वादी गान्धार संवादी धैवत 
८. चबहाग – वादी षड ज संवादी पिंम 
९. यमनी चबलावल – वादी धैवत संवादी गान्धार 
१०. गौडसारंग – वादी गान्धार संवादी धैवत 
११. मल हा केदार – वादी षड ज संवादी पिंम 

 
श द्धकलयाणातून प्रिचलत कोमल मध्यम (प्रािीन श द्धचनषाद) वज्यय केलयास जो राग संभवतो तो 

– 
 

(३) यमन – यािे स्वर, श्र त्यंतरे व कंपनसंख्या – 
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सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 
 

वादी गान्धार, संवादी धैवत, ९ श्र तींिे अन्तर, षड जमध्यमभाव 
कंपनसखं्या गान्धार = ३००, व धैवत = ४०० = ¾ = ३ : ४. 

 
यमनरागातील स्वराचं्या प्रिचलत तीव्रमध्यम व तीव्रचनषाद (प्रािीन काकलीचनषाद व 

अन्तरगान्धार) वज्यय केलयास आध चनक प्रिारातील राग चमळतो तो – 
 

(४) भूप – यािे स्वर, श्र त्यतंरे व कंपनसंख्या – 
 

सा ४ रे ३ ग ६ प ३ ध ६ मा 
२४० २७० ३०० ३६० ४०० ४८० 

वादी गान्धार )३००( , संवादी )४००(  धैवत = षड जमध्यमभाव 
      = ¾ = ३ : ४ 
 

यमनातून आध चनक तीव्र ऋषभ व श द्धपंिम (प्रािीन श द्धपंिम व श द्धषड्ज) वज्यय कचरता प्रिचलत 
राग चमळतो, तो – 
 

(५) कहडोल – यािे स्वर, श्र त्यंतरे व कंपनसंख्या – 
 

सा ७ ग ४ म ५ ध ४ नी २  
२४० ३०० ३४१ ⅓ ४०० ४५५ ⅑ ४८० 

वादी धैवत )२४०( , संवादी गान्धार )३००(  = षड जमध्यमभाव 
      = ¾ = ३ : ४ 
 

यमनातून प्रिचलत तीव्र ऋषभ व तीव्र धैवत (प्रािीन पंिम व ऋषभ) वज्यय कचरता चमळणारा राग – 
 

(६) मालश्री – यािे स्वर, श्र त्यंतरे व कंपनसंख्या – 
 

सा ७ ग ४ म २ प ७  २  
२४० ३०० ३४१ ⅓ ३६० ४५५ ⅑ ४८० 

वादी षड ज )२४०( , संवादी पंिम )३६०(  = षड जपंिमभाव 
      = ⅔ = २ : ३ 
 

यमनातून प्रिचलत कोमल मध्यम व तीव्र धैवत (प्रािीन श द्धचनषाद व श द्धऋषभ) वज्यय कचरता 
चमळणारा प्रिचलत राग – 
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(७) हंसध्वनी – यािे स्वर, श्र त्यतंरे व कंपनसंख्या – 
 

 सा ४ रे ३ ग ६ प ३ ध ४ नी २ सा 
 २४० २७० ३०० ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 
वादी षड ज )२४०( , संवादी पंिम )३६०(  = षड जपंिमभाव 
      = ⅔ = २ : ३ 
 

येथपयंत केदार नऊस्वरािंा जनकथाट मानून त्यातून 
 

आठ स्वरािंा श द्धकलयाण 
सात स्वरािंा यमन 
सहा स्वरािंा हंसध्वनी 
पािं स्वरािंा भपू, कहडोल व मालश्री 

 
असे सहा राग, व श द्धकलयाण या थाटातून संभवणारे दहा, चमळून सोळा राग एकट्या केदार या 

जनकथाटातून चमळचवले. याि केदार जनकथाटातून आणखी आध चनक राग-थाट सभंवतात, ते – 
 

(८) खमाज – यािे स्वर, श्र त्यंतरे व कंपनसंख्या – 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध २ नी ् २ नी २ सा 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
 

खमाजथाट हा केदारजन्य आहे. केदारातून प्रिचलत तीव्र मध्यम (प्रािीन काकलीचनषाद) वज्यय 
कचरता प्रिचलत खमाज हा आठस्वरी थाट चमळतो. 
 
या रागात वादी गान्धार )३००( , संवादी धैवत )४००(  = षड जमध्यमभाव 
 = ¾ = ३ : ४ 
 

खमाज थाटातून सभंवणारे आध चनक राग 
 

१. खमाज वादी गान्धार संवादी धैवत 
२. गौडमलहार वादी मध्यम संवादी षड ज 
३. अलैयाचबलावल वादी धैवत संवादी गान्धार 
४. देवचगरी वादी षड ज संवादी पंिम 
५. सरपरदा वादी गान्धार संवादी धैवत 
६. क क भ वादी पंिम संवादी ऋषभ 
७. कझजोटी वादी गान्धार संवादी धैवत 
८. चतलककामोद वादी षड ज संवादी पंिम 
९. माडं वादी षड ज संवादी मध्यम-पंिम 



 अनुक्रमणिका 

१०. चबहागडा वादी पंिम संवादी षड ज 
 

रागातील वादीसंवादी स्वरातं संवाद असणे हे. आवश्यक होय. प्रिचलत गं्रथकार संवादहीन थाट 
कसे प्रिाचरतात, यािे एक उदाहरण येथे देत आहो. वास्तचवक आजच्या चबलावलिे स्वर, श्र त्यंतरे व 
कंपनसखं्या माडूंन पाहता ते 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 

 
असे आहेत. चबलावलिा वादी धैवत व संवादी गान्धार. या दोन स्वरामंधील संवाद हा शास्त्र आचण गचणत 
यानंीही प्रस्थाचपत होतो. धैवत = ४०० व गान्धार = ३०० = ⁴/₃ = ¾ = ३ : ४ = षड जमध्यमभाव. 
हा दाखला पहा – 
 

पं. भातखंडे याचं्या गं्रथात चबलावल राग, त्यािे स्वर व कंपने चदली आहेत, ती अशी — 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
पं. भातखंडे, क्रचमक प स्तकमाला, भाग २, यामध्ये म्हणतात – 
“वादी-संवादी-अन वादी-चववादी. 

 
रागात सवांत महत्त्वािा स्वर वादी. यािा प्रयोग रागात जास्त. या स्वराला रागािा राजा 

म्हणतात. वादीपेक्षा महत्त्वाने कमी, परंत  इतर स्वरापेंक्षा महत्त्वािा तो संवादी. याला मतं्र्यािी उपमा 
देतात. वादी व संवादी याचं्या नंतर महत्त्वािे स्वर अन वादी = सेवक. चववादी हा स्वर रागात वापरलयाने 
रागहानी होते.” 
 

या अवतरणातील मजकूर बरोबर आहे व त्याला शास्त्रात िार महत्त्वही आहे. परंत  मजक रातील 
सत्य पं. भातखंडे यानंी वर चदलेलया चबलावलाच्या उदाहरणात स्वतः पाळले आहे काय? पं. भातखंडे यानंी 
चबलावलिा वादी धैवत चदला आहे. तो ित ःश्र चतक ४०५ कंपनािंा आहे. त्यािा सवंादी गान्धार चत्रश्र चतक 
३०० कंपनािा आहे. संवाद, गचणत आचण ग णोत्तर या शास्त्रीय कसोटीने आचण श्र त्यंतराच्या कसोटीने धैवत 
या राजािा गाधंार हा मंत्री जन्मोजन्मी होऊ शकणार नाही. या राजािा हा मंत्री नसून चववादी – शत्रू 
ठरतो. कारण धैवत-गान्धारातं १० श्र तींिे अंतर संवादाला मान्य नाही. ते ९ श्र तींिे असते, तर संवाद होता. 
धैवत-गान्धारातं जो षड्जमध्यमभाव आहे, तो ९ श्र त्यतंराने प्रस्थाचपत होतो. चशवाय, ग णोत्तराने ¾ = ३ : 
४ ककवा ⁴/₃ = ४ : ३ या नात्याने संवाद हवा, तोही चमळत नाही; कारण ४०५ व ३०० यािें ग णोत्तर ⁴/₃ 
ककवा ¾ येत नाही (४०५ ला ३०० ने भागनू ²⁷/₂₀ येतो. यात संवाद नाही.) म्हणून चबलावलिा राजा आचण 
राजािा मतं्री यातं खटका – चववाद असलयाम ळे चबलावल हा चबलावल राहत नसून द सराि कोणीतरी 
असावा, असे शास्त्र सागंते. 
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गं्रथकाराचं्या संवादहीन थाटातंील थाट, आचवभाव हा असा आहे. पण यािी पढंत चबनबोभाट िालू 
आहे. परीके्षच्या प्रश्नपचत्रकेत उत्तर म्हणून वरील राजा व मंत्री यातं सख्य आहे, असे चलचहले, तरी चवद्याथी 
बरोबरि ठरतो! 
 

तेव्हा चबलावल रागातील वाचदत्व व संवाचदत्व खऱ्या अथाने राखावयािे असलयास ३०० कंपनािंा 
चत्रश्र चतक गान्धार हा ४०० कंपनाचं्या चत्रश्र चतक धैवताशी संवाद करणारा हवा. तो घेता चबलावलिे योलय 
स्वरसप्तक – 
 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 

 
असे असाव.े म्हणजे राजा धैवत = ४०० व मंत्री गान्धार = ३०० यातं ९ श्र त्यंतर, ⁴/₃ ग णोत्तर, असा 
गचणताने षड जमध्यमभावी सवंाद चनमाण होऊन संवादतत्त्वािी प्रचतष्ठा राखली जाते. 
 
संवादहीन संवाद! 
 

कसे साचंगतले जातात, यािा आणखी मासला खाली देत आहोत. 
 

पं. भातखंडे यानंी स्वरसप्तकात १२ स्वरभेद मानून प्रिचलत कहद स्थानी गायकी केवळ १२ 
स्वरभेदावंर उभी केलेली आहे. त्यािें स्वर – 
 
सा र्े रे ग् ग म् म प ध् ध नी 
२४०, २५६, २७०, २८८, ३००, ३२०, ३३७ ½, ३६०, ३८४, ४०५, ४३२ 
         नी  
         ४५०, ४८० 
 

या बारा स्वरानंी आजकालिे राग गाइले जातात, असा आध चनक गं्रथकारािंा समज आहे. हा 
समज चकतपत शास्त्रश द्ध आहे, हे पाहू या. 
 

आध चनक रागव्यवस्था ज्या स्वरागंानंी पाळली जाते, ती अगें म ख्यतः स्वरदृष्ट्ट्या – 
 

(१) रागाला लागणारे स्वर 
(२) रागािे जीवनस्वर – वादी स्वर 
(३) रागातील वादी स्वराशंी संवाद करणारे स्वर 
(४) रागातील वादी स्वराशंी अन वाद करणारे स्वर 
(५) केवळ अन वादी स्वर. 

 
ही म ख्य अंगे. वरील १२ स्वरापंैकी कोणत्याही स्वराला रागातील वादी माचनलयास त्यािा संवादी 

हा मध्यम ककवा पंिम या भावाने असावा लागतो, ही गोष्ट सवयमान्य आहे. या बारा स्वरापंैकी कोणत्याही 
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स्वराला षड ज माचनलयास त्यािा मध्यम, पंिम आपणासं कळतो व गायकवादक लोकही या 
षड जमध्यमभावाने वा षड जपंिमभावानेि रागातील वादी-संवादी स्वर लाचवतात. असे केलयाम ळेि 
गायनात आचण वादनात गोडी चनमाण होते. या गोष्टीला आध चनक गं्रथकारािंा चवरोध नसावा; परंत  
वास्तचवक पचरस्स्थती काय आहे, हे पाहणेही उद बोधक ठरेल. 

 
संगीताच्या स्वरशास्त्राला गचणतािा अिूक आधार आहे, हे आजच्या वैज्ञाचनक प्रगतीच्या य गात तरी 

मानावयाला हविे. त्यासाठी आध चनक गं्रथकारािें गृहीत १२ स्वर व त्यािें मध्यमपंिमभावाने येणारे स्वर 
त्याचं्या कंपनसंख्येसह प ढीलप्रमाणे चमळतात – 
 

आध चनक गं्रथकारािें मध्यमभावाने पंिमभावाने 
स्वर कंपने स्वर कंपने स्वर कंपने 
सा २४० म् ३२० प ३६० 
र्े २५६ म ३४१ ⅓ ध् ३८४ 
रे २७० प ३६० ध ४०५ 
ग् २८८ ध् ३८४ नी ् ४३२ 
ग ३०० ध ४०० नी ४५० 
म् ३२० नी ् ४२६ ⅔  ४८० 
म ३३७ ½ नी ४५० र्े २५ २ ⅛ 
प ३६०  ४८० रे २७० 
ध् ३८४ र्े २५६ ग् २८८ 
ध ४०५ रे २७० ग ३०३ ¾ 
नी ् ४३२ ग् २८८ म् ३२४ 
नी ४५० ग ३०० म ३३७ ½ 

 
मूळ १२ स्वरािें िक्त मध्यमपंिमसंवादाने चमळालेले स्वर क्रमाने माडूंन पाहता – 

 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
२४० २५३ ⅛ २५६ २७० २८८ ३०० ३०३ ¾ ३२० 
९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
३२४ ३३७ ½ ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४०० ४०५ ४२६ ⅔ 
१७ १८       
४३२ ४५०       

 
असे एकूण १८ स्वर चमळतात. या १८ स्वरभेदामं ळे असे म्हणाव ेलागेल की, आध चनक गं्रथकार 

िालू बाराि स्वर सागंतात. पण या १२ स्वरािें संवादी स्वर बारातंि संभवत नसून वरीलप्रमाणे अठरा 
स्वरातं चमळतात. हे वरील १२ स्वराचं्या मध्यमपंिमभावाने चसद्ध होते, हे दृष्टीआड करून कसे िालाव?े 
कारण वरील माडंणीत – क्र. १, ३, ४, ५, ६, ८, १०, १२, १३, १५, १७, १८ असे मूळिे १२ स्वर व त्यािें 
मध्यमपंिमभावाने चमळणारे क्र. २, ७, ९, ११, १४, १६ असे ६ स्वर चमळून एकूण १८ स्वर होतात. 
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आध चनक गं्रथकार संवाद म्हणून जो शब्द वापरतात, तो समजून वा जाणून घेऊन वापरतात, असे 
चदसून येत नाही. हा आरोप कटू वाटण्यािा संभव आहे. परंत  वस्त स्स्थती माचंडली आहे. म्हणून असेही 
म्हणावसेे वाटते की, आध चनक गं्रथकारंापेक्षा प्रािीन गं्रथकार चकतीतरी बरे. कारण प्रािीन गं्रथकारािंी स्वर 
व संवाद यािंी व्यवस्था अिकू व ग्राह्य मानणे भाग पडते. प्रािीन गं्रथकारानंी दोन्ही ग्राम चमळून २२ श्र ती 
साचंगतलया आहेत. त्या श्र ती कशा बाधंाव्या, हे कोडे सोडचवण्यािा प्रयत्न अनेक आध चनक गं्रथकारानंी 
केला. परंत  आध चनक राग प्रािीन स्वरव्यवस्थेतून चनमाण होतात, यािा पत्ता आध चनक गं्रथकारानंा लागला 
नाही. चनदान तो चदसून तरी येत नाही. संशोधनािीही वानवा. शास्त्रि नको, मग संशोधनासारखा द गयम 
मागय कोणी पतकरावयािा, आचण त्याने लाभ काय, ही भावना! 
 
प्राचीन ग्राम व श्रुणत-स्वर याचंा आधुणनक बारा स्वराशंी मेळ 
 

आध चनक बारा स्वर मानून त्यािंा प्रािीन ग्रामाशंी, स्वराशंी व श्र तींशी मेळ कसा बसतो, हे जाणनू 
घेणे प्रत्येक संगीतकलाकारािे कतयव्य आहे. कहद स्थानी संगीतािी अचभजातता कशात व कशाम ळे आहे, 
यािी जाणीव या जाणकारीने होणे शक्य आहे. कहद स्थानी गायकीच्या रागदारीिी मूलये चनभळे असून ती 
प्रािीन श्र चत-स्वरव्यवहारात समाचवष्ट आहेत; म्हणून या चवषयािे ज्ञान आवश्यक आहे. 
 

आध चनक बारा स्वराशंी प्रािीन श्र चत-स्वरग्रामािंा मेळ घालताना ज्या म ख्य गोष्टी संभाळाव्या 
लागतात, त्या प्रािीन चनयमानंा अन सरून अशा असाव्या – 
 

(१) दोन्ही ग्राम चमळून बावीस श्र ती असाव्या. 
 

(२) षड्जग्रामातील पिंमस्वराहून मध्यमग्रामातील पिंम एका श्र तीने उतरा असावा. 
 

(३) षड जग्रामात षड्जपंिम व मध्यमग्रामात ऋषभपंिम हा सवंाद असावा. 
 

(४) षड्जग्राम व मध्यमग्राम याचं्या स्वरामंधील श्र त्यतंरे – 
 

ष. ग्राम – ४ – ३ – २ – ४ – ४ – ३ – २ 
म. ग्राम – ४ – ३ – २ – ४ – ३ – ४ – २ 

अशी असावीत. 
 

(५) िारिार श्र तींिे स्वर तीन व तीन-तीन श्र तींिे स्वर दोन अशा स्वराचं्या दरम्यान आध चनक पाि 
चवकृत स्वरानंा जागा असाव्या. 
 

(६) चद्वश्र चतक स्वराचं्या दरम्यान आध चनक चवकृत स्वर नसावते. 
 

वरील सवय म दे्द पाळून आध चनक बारा स्वरािें ष-ग्राम मानून िक्त मध्यम-पंिम-भावाने बावीस श्र ती 
कशा चनष्ट्पन्न होतात, हे पाहण्याजोगे आहे. 
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यासाठी नकाशा क्र. १६ पहावा. 
 

प्रिचलत बारा स्वर अन क्रमे षड्ज कस्लपलयावर त्या-त्या स्वराच्या मध्यम व पंिम या भावानी जे 
संवादी स्वर चमळतात, ते नकाशा क्र. १६-मध्ये दशयचवलेले आहेत. षड्जग्राम व मध्यमग्राम याचं्या 
श्र त्यतंरातंील िरकही या नकाशात दशयचवला आहे. दोन्ही ग्राम चमळून आध चनक श्र चतसंख्या बावीस आहे, हे 
बावीस या अंकावरून समजण्यासारखे आहे. 
 

नकाशा क्र. १६-वरून श्र चतव्यवस्था आध चनक पद्धतीच्या श द्ध-चवकृत स्वरनामाशंी कशी ज ळते, 
यािा चविार कचरता सध्या सप्तकात षड जपिंम श द्ध म्हणजे अचवकृत मानण्यािी वचहवाट असून बाकीिे 
स्वर चवकृत मानण्यािा प्रिार रूढ झाला आहे. षड ज एक व पंिम एक आचण बाकीिे रे ग म ध नी या पाि 
स्वरािें प्रत्येकी दोन-दोन प्रकार आहेत. त्यानंा कोणी कोमल-तीव्र म्हणतात. कोणी सा रे ग म प ध नी 
श द्ध, रे ग ध नी कोमल व म तीव्र म्हणतात. हे असे का? म्हणून कोणी चविाचरलयास ‘पचरस्स्थतीिी सत्ता’ 
हेि उत्तर आहे. 
 

नकाशा क्र. १६-मध्ये चदलेलया बावीस स्वरानंा आजच्या रूढीला धरून नाव े देताना सप्तकात 
षड जपंिम हे स्वर अचवकृत हे ठरलयानंतर प ढील व्यवस्था म्हणजे रे ग म ध नी या पाि स्वरािें प्रत्येकी 
िार-िार प्रकारिे मानाव े लागतील, व त्यानंा सारखी चवकृत नाव े देणे झालयास ती १ अचतकोमल, २ 
कोमल, ३ तीव्र, ४ तीव्रतर म्हणणे सय स्क्त्तक व प्राप्त आहे. 
 

प ढील नकाशा क्र. ४५ पहावा. 
 

नकाशा क्र. ४५ 
 

श्रुणत क्र. स्वर कंपने श्रुणतनाव े
मेरू ० अचवकृत सा २४० क्षोचभणी 
  १ अचतकोमल रे २५३ ⅛ तीव्रा 
  २ कोमल रे २५६ क म द्वती 
  ३ तीव्र रे २६६ ⅔ मंदा 
  ४ तीव्रतर रे २७० छंदोवती 
  ५ अचतकोमल ग २८४ ⁴/₉ दयावती 
  ६ कोमल ग २८८ रंजनी 
  ७ तीव्र ग ३०० रस्क्तका 
  ८ तीव्रतर ग ३०३ ⅐ ½ रौद्री 
  ९ अचतकोमल म ३२० क्रोधा 
१० कोमल म ३३७ ½ वचिका 
११ तीव्र म ३४१ ⅓ प्रसाचरणी 
१२ तीव्रतर म ३५५ ⁵/₉ प्रीती 
१३ अचवकृत प ३६० माजयनी 
१४ अचतकोमल ध 

३७९  
चक्षती 
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१५ कोमल ध ३८४ रक्ता 
१६ तीव्र ध ४०० संदीचपनी 
१७ तीव्रतर ध ४०५ आलाचपनी 
१८ अचतकोमल नी ४२६ ⅓ मदंती 
१९ कोमल नी ४३२ रोचहणी 
२० तीव्र नी ४५० रम्या 
२१ तीव्रतर नी ४५५ ⅑ उग्रा 
२२ अचवकृत  ४८० क्षोचभणी 

 
नकाशा क्र. ४५-वरून ध्यानात घ्यावयाच्या बाबी – 

 
(१) श्र ती म्हणजेि स्वर. स्वरभेद कोणते, हे कळून येते. 

 
(२) स्वराचं्या कंपनसंख्या. दर दोन स्वराचं्या कंपनसंख्येतील िरकावरून कोणती श्र ती लहान वा 

मोठी, हे समजते. भरतशार्ङ्य देव आपापलया श्र ती समप्रमाण मानीत, असा आध चनक गं्रथकारािंा अचभप्राय 
नकाशाकडे दृष्टी टाचकता कसा खोटा आहे, यािी प्रिीती येते. 
 

(३) भरतशार्ङ्य देवाचं्या प्रमाणश्र तीिे मापन कचरताना प्रािीन आलाचपनी श्र ती (क्र. १७) -वरील 
श द्धपंिम एक श्र तीने च्य त करून श्र ती क्र. १६– वर आणून ठेवावा लागतो. म्हणजे षड्जग्रामािा 
मध्यमग्राम बनचवण्यािे प्रमाण, पचरमाण, काय हे क्र. १६ संदीचपनी श्र ती व क्र. १७ आलाचपनी श्र ती या 
दोहोंमधील कंपनसंख्येच्या िरकाने आज उपलब्ध होते. प्रािीन गं्रथकारानंी हा िरक चदला नाही, म्हणून 
आध चनक ग्रथकारानंा शकंा-क शकंा व आके्षप घेऊन घोटाळा माजचवण्यािी जी संधी चमळते, ती या 
नकाशातील माडंणीम ळे चमळणार नाही. लक्षात घ्यावयािी गोष्ट ही की, प्रािीन श द्ध पंिमािे स्थान क्र. १७ 
आलाचपनी श्र ती; पंिम च्य त होऊन श्र ती क्र. १६ संदीचपनीवर आता स्स्थर होतो. हा प्रािीन पिंम व च्य त 
पंिम यािें स्थान आध चनक धैवत घेत आहे. नकाशा क्र. ४५-मध्ये आलाचपनी श्र तीवरील ित ःश्र चतक धैवत 
(कंपने ४०५) हा मध्यमग्रामात चत्रश्र चतक, म्हणजे एका श्र तीने च्य त होऊन श्र ती क्र. १६ संदीचपनीवर येऊन 
स्स्थर होतो. त्यािी कंपनसंख्या ४०० आहे. तेव्हा आलाचपनी व संदीचपनी या श्र तींमधील अंतर हे षड्ग्रामािा 
मध्यमग्राम बनचवण्यािे प्रमाण, पचरमाण म्हणून भरताचदकानंी साचंगतले आहे. प्रािीन काली ते चदले नसले, 
तरी आजिे चवज्ञानशास्त्र हे प्रमाण चनचितपणे देऊ शकते. ते प्रमाण वा पचरमाण म्हणजे क्र. १७-च्या 
आलाचपनी श्र तीवरील धैवत यािी कंपनसंख्या ४०५ आहे, हे होय. क्र. १६-च्या सदंीचपनीवरील धैवतािी 
(च्य तधैवतािी) कंपनसंख्या ४०० आहे. ४०५ कंपनािंा धैवत ित ःश्र चतक (प्रािीन ित ःश्र चतक पंिमाच्या 
स्थानी), ४०० कंपनािंा च्य तधैवत चत्रश्र चतक (प्रािीन चत्रश्र चतक च्य तपिंमाच्या स्थानी), क्र. १७ ही 
आलाचपनी श्र ती व क्र. १६ ही संदीचपनी श्र ती यातंील अन्तर, प्रमाण, पचरमाण म्हणजे मोठे अवडंबर नसून 
४०५ कंपनातूंन ४०० कंपने वजा कचरता जी ५ कंपने उरतात, तेि अन्तर, प्रमाण व पचरमाण होय. यािे 
गचणती ग णोत्तर image येते. याला पािात्त्य जाणकार ‘कॉमा ऑि चडचडमस्’ म्हणतात. या कॉमािी 
आध चनक ककमत सेंटच्या प्रमाणात २२ सेंट आहे. येथे आपण हे लक्षात घ्यावयािे आहे की, चडचडमस् वा 
चपथगॅोरस याचं्या स्वरशास्त्रामध्ये येण्याच्या पूवी अनेक शतके हा ‘कॉमा ऑि चडचडमस्’ भारतात अस्स्तत्वात 
व प्रिारात होता, यािे कौत क करणे व अचभमान बाळगणे हे आध चनक गं्रथकार व कलाकार यािें कतयव्य 
ठरते. पण कौत क ककवा अचभमान यािंवजी अज्ञान प्रकट करून “प्रािीन काळी वैज्ञाचनक उपकरणे 
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उपलब्ध नव्हती, म्हणून भरताचदकािें शास्त्र खोटे” असे ज्ञान प्रकट केले जाते! अशी उपकरणे नव्हती, हे 
तर उघड आहे. पण त्यांवािनूही असलेली अत ल ब चद्धमत्ता मात्र प्रािीनाचं्या चठकाणी होती; आचण चशवाय, 
चवधायक चिन्तनशीलताही होती. त्यामं ळे त्याचं्या चनष्ट्कषांत अिूकपणा आलेला आहे. 
 

केदारथाटातून म्हणजे जनकथाटातून खमाज-थाट चनमाण होतो, हे आपण पाचहले. 
 
खमाज-र्थाटातून णनमाि होिारे राग 
 

१ गौडमलहार, २ अलैया चबलावल, ३ देवचगरी, ४ सरपरदा, ५ कक भ, ६ कझजोटी, ७ चतलक-
कामोद, ८ चबहागडा व ९ माडं हे नऊ जन्यराग. 
 

खमाजथाटातूनि आणखी कोणते आध चनक राग चमळतात, हे पाहू – 
खमाजथाटािे प्रिचलत स्वर – श्र ती व कंपने यासंह – 

 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध २ नी ् २ नी २ सा 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
असे आहेत. यातूंन प्रिचलत कोमल चनषाद (प्रािीन श द्धगान्धार) वज्यय केलयास चबलावल राग चमळतो. 
आध चनक 
 

(१) णबलावल – स्वर, श्र चत, कंपने यासंह – 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 
वादी धैवत (४००), संवादी गान्धार (३००). 
 
पं. भातखंडे यािंा ४०५ कंपनािंा धैवत व ३०० कंपनािंा गान्धार यातं संवाद नाही. 

 
खमाजथाटातून प्रिचलत तीव्र चनषाद (प्रािीन अन्तरगान्धार) वज्यय केलयास आध चनक राग चमळतो. 

 
(२) काबंोजी – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह 

 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प २ नी ् ४  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४२६ ⅔ ४८० 

 
वादी षड ज (२४०), संवादी पंिम (३६०) = षड जपिंमभाव = ⅔ २ : ३ 

 
खमाजथाटातून प्रिचलत तीव्र धैवत (प्रािीन ऋषभ) वज्यय कचरता चमळणारा आध चनक राग – 
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(३) णतलंग – स्वर, श्र ती कंपने व यासंह 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ५ नी ् २ नी २ सा 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 

 
वादी षड ज (२४०), संवादी मध्यम (३२०) – पंिम (३६०) = षड जमध्यमभाव, षड जपंिमभाव = ¾ – 
⅔ ३ : ४, २ : ३ 
 

खमाजातून प्रिचलत पंिम (प्रािीन षड ज) वज्यय कचरता चमळणारा आध चनक राग – 
 

(४) खंबावती – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् ७ ध २ नी ् २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
 

वादी षड ज (२४०), संवादी (३२०) मध्यम = षड्जमध्यमभाव = ¾ = ३ : ४ 
 

प्रिचलत काबंोजीतून प्रिचलत तीव्रगान्धार व तीव्रधैवत (प्रािीन धैवत व ऋषभ) वज्यय केलयास 
चमळणारा आध चनक राग – 
 

(५) मधमाद सारंग – स्वर, श्र चत, कंपने यासंह 
 

सा ४ रे ५ म् ४ प ५ नी ् ४  
२४० २७० ३२० ३६० ४२६ ⅔ ४८० 

 
वादी मध्यम (३२०), संवादी कोमल चनषाद (४२६ ⅔) = षड जमध्यमभाव = ¾ = ३ : ४ 

 
आध चनक चबलावलमधून प्रिचलत तीव्रगान्धार व तीव्रचनषाद (प्रािीन तीव्र धैवत व अन्तरगान्धार) 

वज्यय केलयास चमळणारा आध चनक राग – 
 

(६) दुगा – स्वर, श्र चत, कंपने यासंह 
 

सा ४ रे ५ म् ४ प ३ ध ६  
२४० २७० ३२० ३६० ४०० ४८० 

 
वादी षड ज (२४०), संवादी मध्यम (३२०) = षड जमध्यमभाव = ¾ = ३ : ४ 

 
प्रिचलत काबंोजी रागातून प्रिचलत तीव्रऋषभ व श द्धपिंम (प्रािीन. पंिम व षड ज) वज्यय केलयास 

चमळणारा प्रिचलत राग – 
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(७) मधुरध्वनी – स्वर, श्र चत, कंपने यासंह 
 

सा ७ ग २ म् ७ ध २ नी ४  
२४० ३०० ३२० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 
वादी मध्यम (३२०), संवादी कोमल चनषाद (४२६ ⅔) = षड जमध्यमभाव = ¾ = ३ : ४ 

 
वरील चवविेनात एकूण प्रिचलत तेहतीस रागािे स्वर (श्र चतकंपने) चदली आहेत. एकट्या केदार 

या जनकथाटाच्या नऊ स्वरातूंन स्वराचं्या वजावज्ययतेने इतके आध चनक राग चनघतात. तेही प्रािीन 
षड जग्राचमक काकलयन्तर मत्सरीकृता मूच्छयनेतून चनघतात. या चवविेनािा आढावा घेता प्रािीन 
षड जग्राचमक काकलयन्तर मत्सरीकृता मूच्छयना अशी – 
 

म ४ प ३ ध २ नी २ का-नी २ सा ३ रे २ ग २ अं-ग २ म म-ला आरंभक सा मानून आध चनक रूपातंर 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २ नी ् २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
 

हा नऊस्वरी केदार हा जनकथाट. यातून कोमल चनषाद वज्यय कचरता श द्धकलयाण. श द्धकलयाण 
या थाटातून 
 

१ श द्धकलयाण, २ यमनकलयाण, ३ छायानट, ४ कामोद, ५ हमीर, ६ श्याम, ७ पहाडी, ८ चबहाग, ९ 
यमनी चबलावल, १० सारंग. 
 

श द्धकलयाण या थाटातून 
१ यमन, २ भपू, ३ कहडोल, ४ मालश्री, ५ हंसध्वनी. 
वरील केदारथाटातून प्रिचलत खमाजथाट चमळतो. 
खमाजथाटातून 

 
१ गौड-मलहार, २ अलैया चबलावल, ३ देवचगरी, ४ सरपरदा, ५ क क भ, ६ कझजोटी, ७ माडं, ८ 

चतलककामोद, ९ चबहागडा, १० काबंोजी, ११ चबलावल, १२ चतलंग, १३ खंबावती, १४ मधमाद सारंग, १५ 
मध र-ध्वनी, १६ द गा. 
 

एकट्या प्रािीन काकलयन्तर श द्ध ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयनेच्या आध चनक रूपातंरातूंन केदार 
जनकथाट व जन्यथाट यातूंन एकंदर तेहतीस आध चनक राग चमळतात. 
 

(१) जनकर्थाट केदाराचे वैणशष्ट्ट्य 
 

केदाररागािे प्रिचलत स्वरथाट आचण प्रािीन काकलयन्तर श द्ध ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना यातं तंतोतंत 
साम्य आहे. यातील तात्पयय हे की, प्रािीन मूच्छयनापद्धती म्हणजे प्रािीन गं्रथकारािंा ‘नसता’ उद्योग नव्हे. 
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मूच्छयनािें वैचशष्ट्ट्य स्वरपंक्ती, क्रमवार स्वरपालट व चनराळेपणा हे. चनरचनराळ्या रागािंा, थाटािंा हा पाया 
होय. 
 

(२) केदारर्थाटातील स्वरसवंाद 
 

या थाटातील कोणताही स्वर वादी माचनलयास या स्वरािे संवादी होण्यास योलय स्वर कोणते 
ठरतील, हे पाहणे आहे. यासाठी केदारथाटािे स्वर, श्र ती व कंपनसंख्या – 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २ नी ् २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
 

वरील स्वराचं्या कंपनसंख्येवरून व श्र त्यंतरावंरूनही कोणत्या वादीिे कोणते संवादी, यािा बोध 
होतो. 
 

थाटातील वादी स्वर – 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २ नी ् २ नी २  
 
मध्यमभावाने संवादी स्वर – म प ध नी ् नी  ० ० ० म् 
पंिमभावाने संवादी स्वर – प ० ० सा ० रे ग म् म प 
 

वरील माडंणीवरून असे चदसून येते की, या थाटात रे–िा ध, ग–िा नी,् ध–िा रे, नी–्िा ग हे 
स्वर उलटस लट क्रमानेही परस्परािें संवादी नव्हत. काही लोक पचहलया स्वरािा िौथा व पािवा स्वर 
संवादी म्हणून सागंतात. त्यात तर्थय नाही, हे येथे उघड होते. उलट रे–िा ध व ग–िा नी् हे संवादी 
म्हणणाऱ्यानंा संवाद म्हणजे काय, यािे ज्ञान नाही. प्रािीन गं्रथकारािंा नऊ ककवा तेरा श्र त्यंतरातील 
संवादचनयम, हा उत्तम प्रकारे लागू पडतो, आचण आध चनक कंपनसंख्येच्या ग णोत्तरानेही संवादी स्वर 
कोणते, हे कळून येते. उदा. – वरील रे–ध हे संवादी नाहीत. कारण या दोन स्वरातं बारा श्र त्यतंर आहे. 
तसेि ग–नी् या दोन स्वरातं अकरा श्र त्यंतर, म्हणून संवाद नाही. ग णोत्तराने पाचहलयास दोन स्वरामंधील 
संवाद साधण्यास सा-म-भाव = ३ : ४ व सा–प–भाव = २ : ३ अशी ग णोत्तरे हवीत. त्यािंी रीत अशी – 
कोणतेही दोन स्वर घेऊन त्याचं्या कंपनसंख्या अंशच्छेदाचं्या भागाकाराने छेचदलयावर ¾ ककवा ⅔ 
भागाकार आलयास असे स्वर सा–म आचण सा–प या भावानंी संवादी ठरतात. आजिे चवज्ञान असे सागंते. 
उदा. 

 
सा = २४०, म् = ३२० = २४० × १ = ३ = ३ : ४       १ ३२० ४ 
हे ग णोत्तर; 
 

त्यािप्रमाणे 
सा = २४०, प = ३६० = २४० × १ = २ = २ : ३ 

      १ ३६० ३  
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हे ग णोत्तर. 
 

ह्या म्हणजे केदाराच्या स्वरामंधील श्र त्यतंराने ककवा कंपनसंख्येच्या ग णोत्तराने केदारथाटातील 
स्वरातं संवाद ककवा चववाद कोणत्या स्वरातं आहेत, हे पाचहलयास. 

 
सा = २४० – म् = ३२०. श्र त्यंतर ९. ग णोत्तर ¾ सा-म-भावी संवाद. 
सा = २४० – प = ३६०. श्र त्यंतर १३. ग णोत्तर ⅔ सा-प-भावी संवाद. 
रे = २७० – प = ३६०. श्र त्यंतर ९. ग णोत्तर ¾ सा-म-भावी संवाद. 
रे = २७० – ध = ४००. श्र त्यंतर १२. ग णोत्तर ²⁷/₄₀ संवाद नाही. 
ग = ३०० – ध = ४००. श्र त्यंतर ९. ग णोत्तर ¾ सा-म-भावी संवाद. 
म् = ३२० – नी् = ४२६ ⅔. श्र त्यंतर ९. ग णोत्तर ¾ सा-म-भावी संवाद. 
ग = ३०० – नी् = ४५५ ⅑ श्र त्यंतर १३ ग णोत्तर ⁶/₁ ⁷/₀ ⁵/₂₄ संवाद नाही. 

 
वरील ग (= ३००) व नी् (४४५ ⅑) या दोन स्वरातं १३ श्र त्यंतर असलयाम ळे वास्तचवक यातं 

संवाद घडून येणे जरूर आहे. परंत  केदारथाटात धैवत तीन श्र तींिा (= ४०० कंपनािंा) आहे. प्रिचलत 
षड जग्राचमक धैवत वास्तचवक ४०५ कंपनािंा असतो. म्हणजे ४०५ कंपनातूंन ४०० कंपने वजा करता ५ 
कंपने बाकी उरतात. त्यािंा समावशे चनषादात झाला आहे. यािा अथय चनषाद स्वस्थानी राहूनि ४५५ ⅑ 
कंपनािंा झालयाम ळे तो चवकृत होतो; म्हणून गान्धार व चनषाद यातं जरी १३ श्र तींिे अन्तर असले, तरी 
त्यातं संवाद नाही. याला चनसगय व गचणत कारणीभतू आहे. 

 
म = ३४१ ⅓ – नी ४५५ ⅑, श्र त्यतंर ९, ग णोत्तर ¾ सा-म-भाव. 
म् = ३२० –  = ४८०, श्र त्यतंर १३, ग णोत्तर ⅔ सा-प-भाव. 
प = ३६० –  =४८०, श्र त्यतंर ९, ग णोत्तर ¾ सा-म-भाव. 

 
यावरून रागािे वादी-संवादी, अन वादी, चववादी स्वर कोणते, हे शास्त्रीय मागाने जाणनू 

घेतलयावरि वादीसंवादींिी भाषा ठीक. न सता अमक्यािा तमका स्वर वादी, असे म्हणून भागणारे नाही. 
 

प्रािीन व प्रिचलत भारतीय श्र चत-स्वर-संवाद-शास्त्राचवषयी लक्षात घेण्यासारख्या बाबी म्हणजे – 
 

न क्रमेि णवना शासं्त्र न शासे्त्रि णवना क्रमः । 
शातं्र क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोणत स णसणद्धभा्  ॥ 

 
या श्लोकात कला व तदन षचंगक शास्त्र यािंा अन्योन्यसबंंध आचण परस्परपोषकत्व ध्वचनत केलेले 

आहे. संगीतकला व शास्त्र यातंील अन्योन्यसंबधं अशाि प्रकारिा आहे. आजकाल कोणत्याही चवषयािे 
ज्ञान होण्यासाठी नवीन पद्धतीिे उपाय योचजले जातात. परंत  आमच्या संगीताच्या बाबतीत, गायनवादन-
चवदे्यत अजून ज न्या वळणाला धरून संगीतचवद्या संपादन केली जाते. चवदे्यतील शाश्वत मूलयातं ज ने-नव े
असा िरक नसतो. हा िरक नसतो तो कसा, हे चशकचवले पाचहजे. आज या चशकवण कीिी गरज आहे. 
कारण कोणत्याही कलेिी प्रगती त्या-त्या कलें च्या शास्त्रावरि अवलंबनू असते. संगीतशास्त्राच्या 
अभ्यासकाने कलेचवषयी उदासीन असणे आचण संगीतकलेच्या व्यासंगी माणसाने शास्त्राचवषयी उदासीन 
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राहणे ही बाब आपलया अचभजात आययसंगीताच्या दृष्टीने अचनष्ट आहे आजकाल संगीतकलेत प्रावीण्य 
चमळचवणाऱ्या कलाचभज्ञ व्यक्तीकडूनही या चवषयािा काळजीपूवयक चविारं केला जात नाही. याम ळे 
संगीतकलेच्या शास्त्रािी प्रगती ख ंटली आहे. 
 

प ष्ट्कळाचं्या पाठातंरात ‘सप्त सूर, तीन ग्राम, एकवीस मूच्छयना’ हा चवषय असतो. परंत  सप्तस्वर 
कसे, त्यािंा अन्योन्यसंबधं काय, तीन ग्राम कोणत्या स्वररिनेिे, एकवीस मूच्छयना कशा व कोणत्या, यािें 
सूक्ष्म अध्ययन करण्यािी तसदी मात्र क्वचिति घेतली जाते. कलेस शास्त्रािी पायाश द्ध जोड असलयाचशवाय 
चतिे महत्त्व इतरेजनासं पटवनू देण्यािे कायय गवयाचं्या हातून कसे व्हाव.े हा एक चविाराहय प्रश्न आहे. 
 

संगीताच्या उपय क्ततेबद्दल शकंा घेण्यािे कारण नसले, तरी या चवषयास योलय वळण लावण्यािे 
कायय हाती घेण्यािी वळे आली आहे, असे आमिे प्रामाचणक मत आहे. मतभेद आहेत, – असावते. परंत  
मतभेदातंील भेद जाणून भेदरचहत योलय काय, यािा चनणयय झाला पाचहजे. परकीयानंी आमच्या 
आययसंगीतािे संशोधन कराव े व अशा संशोधनकायात त्यानंी आम्हालंा काही प्रश्न चविाचरले, तर त्यािंी 
उत्तरे शास्त्राथान सार आम्हालंा देता येऊ नयेत, ही बाब शोिनीय आहे. 
 

प्रािीन गं्रथकाराकंडे वैज्ञाचनक उपकरणे नव्हती, असा आके्षप काही चवद्वान घेतात. पण असे आके्षप 
घेणारे आध चनक गं्रथकार तरी चवज्ञानािे साहाय्य घेऊन आम्हालंा सत्यािे मागयदशयन कचरतात काय? 
आययसंगीताच्या श्र ती, स्वर, संवाद रागदारी यातं यािंा उपयोग कसा, हे आध चनक उपकरणानंी समजावनू 
सागंणाऱ्यािी आज अत्यंत गरज आहे. असे कचरताना प्रािीन गं्रथकारािें चसद्धातं नीट पाहण्यािी खबरदारी 
घेणेही आवश्यक आहे; कारण आययसंगीताच्या ध्वचनस्वरशास्त्रािी अिकू िोड, संगती आचण गचणत 
प्रािीनानंी माचंडले आहे. त्याला तोड नाही. म्हणनू जे काही आध चनकीकरण करावयािे, ते चविारपूवयक 
करावयाला हव.े 
 

प्रािीन गं्रथकारानंी अन्वथयक नावापंैकी ित ःश्र त्यंतर, चत्रश्र त्यंतर, चद्वश्र त्यतंर यानंाि स्वरातंरे 
म्हटले आहे. त्यािंा चविार कचरता आज चद्वश्र त्यंतर आचण चद्वश्र त्यंतर चमळून ित ःश्र त्यंतर, चद्वश्र त्यंतरात 
वगेवगेळ्या प्रकारिे एकेक श्र त्यतंर चमळून आलेली चत्रश्र त्यतंरे वगैरे धचरले, तर अनंत श्र तींिे तत्त्व मान्य 
कराव े लागेल. याला आळा बसावा, म्हणूनि सप्तकातंरे, संवादातंरे, अन वादातंरे, स्वरातंरे, श्र त्यतंरे 
यानंाि प्रािीन गं्रथकारानंी महत्त्व चदले आहे. आचण इतर गोष्टी स्वरसाधारण व जाचतसाधारण यानंी 
सोडचवण्यािी अन ज्ञा चदली आहे. 
 

प्राचीन गं्रर्थकाराचं्या षड जग्राणमक सात शुद्ध मूच् व्ना आधुणनक रूपातंरातं 
 

(१) उिरमन्रा – आरंभक स्वर षड्ज. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
आध चनक रूपातंर सा ३ रे २ ग ४ म् ४ प ३ ध २ नी ् ४  
आध चनक कंपने २४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 
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(२) रजनी – आरंभक स्वर चनषाद श्र त्यंतरासह – 
 

स्वर नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
आध चनक रूपातंर सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
आध चनक कंपने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
प्रािीन रजनी मूच्छयना व चतिे आध चनक रूपातंर हेि आजिे कहद स्थानी मूलभतू स्वरसप्तक आहे. 

 
(३) उिरायता – आरंभक स्वर धैवत. श्र त्यतंरासंह – 

 
स्वर ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३  

आध चनक रूपातंर सा २ र्े ४ ग् ३ म् २ म ४ ध् ४ नी ् ३  
आध चनक कंपने २४० २५६ २८८ ३२० ३४१ ⅓ ३८४ ४३२ ४८० 
 

(४) शुद्धषड जा – आरंभक स्वर पंिम. श्र त्यतंरासह – 
 

स्वर प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प 
आध चनक रूपातंर सा ३ रे २ ग ४ म ३ म २ ध ४ नी ४  
आध चनक कंपने २४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३५५ ⁵/₉ ३७९ ¹¹/₁₆ ४२६ ⅔ ४८० 
 
(५) मत्सरीकृता – आरंभक स्वर मध्यम. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४  
आध चनक रूपातंर सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध २ नी ् ४  
आध चनक कंपने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 

 
(६) अश्वक्रान्ता – आरंभक स्वर गान्धार. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २  
आध चनक रूपातंर सा ४ रे ४ ग ३ म २ प ४ ध ३ नी २  
आध चनक कंपने २४० २७० ३०३ ¹/₂ ¹/₇ ३४१ ⅓ ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
(७) अणभरुद्गता – आरंभक स्वर ऋषभ. श्र त्यंतरासंह – 
 

स्वर रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  ३  
आध चनक रूपातंर सा २ रे ४ ग ४ म ३ प २ ध २ नी ३ सा 
आध चनक कंपने २४० २५६ २८८ ३३७ ½ ३६० ३८४ ४३२ ४८० 
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वर प्रािीन षड जग्रामाच्या सात श द्ध मूच्छयना व त्यािंी आजिी रूपातंरे चदली आहेत. त्यािप्रमाणे 
– 
 
प्राचीन मध्यमग्राणमक सात शुद्ध मूच् व्ना व त्याचंी आधुणनक रूपातंरे 
 
(१) सौवीरी – आरंभक स्वर मध्यम. श्र त्यंतरासंह – 

स्वर म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४  
आध चनक रूपातंर सा ३ रे ४ ग २ म् ४ प ३ ध २ नी ् ४  
आध चनक कंपने २४० २६६ ⅔ ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 

 
(२) हणरिाश्वा – आरंभक स्वर गान्धार. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २  
आध चनक रूपातंर सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ४ ध ३ नी २  
आध चनक कंपने २४० २७० ३०० ३४१ ⅓ ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
(३) कलोपनता – आरंभक स्वर ऋषभ. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३  
आध चनक रूपातंर सा २ रे ४ ग ३ म् ४ प २ ध ४ नी ३  
आध चनक कंपने २४० २५६ २८८ ३२० ३६० ३८४ ४३२ ४८० 

 
(४) शुद्धमध्या – आरंभक स्वर षड ज. श्र त्यंतरासंसह – 
 

स्वर सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४  
आध चनक रूपातंर सा ३ रे २ ग ४ म् ३ म ४ ध २ नी ४  
आध चनक कंपने २४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३५५ ⁵/₉ ४०० ४२६ ⅔ ४८० 

 
(५) मागी – आरंभक स्वर चनषाद. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
आध चनक रूपातंर सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध ४ नी २  
आध चनक कंपने २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 
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(६) पौरवी – आरंभक स्वर धैवत. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४  
आध चनक रूपातंर सा २ रे ४ ग् ३ म् २ म ४ ध ३ नी ् ४  
आध चनक कंपने २४० २५६ २८८ ३२० ३४१ ⅓ ३८४ ४२६ ⅔ ४८० 

 
(७) हृष्ट्यका – आरंभक स्वर पंिम. श्र त्यतंरासंह – 
 

स्वर प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३  
आध चनक रूपातंर सा ४ रे २ ग् ४ म ३ प २ ध् ४ नी ् ३  
आध चनक कंपने २४० २७० २८८ ३३७ ½ ३६० ३८४ ४३२ ४८० 

 
ह्या प्रािीन मध्यमग्राचमक सात श द्ध मूच्छयना व त्यािंी आध चनक रूपातंरे होत. वरील ष. ग्राचमक व 

म. ग्राचमक प्रत्येक मूच्छयनेत प्रािीन अन्तर व काकली या स्वरािंा समावशे कसा होतो व प्रत्येक मूच्छयनेिे 
स्वरूप कसे बदलते, हे यापूवी दशयचवले आहे. कहद स्थानी गायकीिा प्रपंि िक्त कोमल व तीव्र (ककवा 
श द्ध) चमळून बाराि स्वरानंी होत नाही, या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आज लक्ष चदले जात नाही. पं. भातखंडे 
यानंी रागातील जीवनस्वर, वादीसंवादी गं्रथातं चदले आहेत. परंत  प्रत्यक्षात त्याचं्या या स्वरातं संवाद घडून 
येतोि, असे चदसून येत नाही, हे त्याचं्या चबलावलमधील वादीसंवादींवरून कळून ि कते. 
 

प्रािीन षड्जग्राचमक ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयनेत अन्तरकाकली या दोन चवकृत स्वरािंा समावशे 
केलयावर चतच्या आध चनक रूपातंरातून चनघणारा केदाररागािा प्रिचलत जनकथाट, त्या जनकथाटातून 
चनघणारे आणखी थाट व त्यातूंन औड व, षाडव, संपूणय वगैरे राग-थाट, त्यािंी आध चनक नाव े इत्यादी 
आपण मागील प्रकरणात पाचहले. 
 

कहद स्थानी शास्त्रीय गायकीत रागाचं्या समयकालाला, अथात चदनमानान सार रागगायनाला महत्त्व 
आहे. यािा चविार कचरता या पद्धतीत चवशषे काय, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 
 

प्रातःकाल, सकाळ, प्रातःकाल ते मध्यान्ह, मध्यान्ह ते सायंकाळ, सायकंालिा संचधप्रकाश, रात्र, 
मध्यरात्र – या सपूंणय चदनमानात चवचशष्ट रागािंी व्यवस्था लाचवलेली आहे, यात काहीतरी अथय भरलेला 
आहे खास संगीत हे मानवासाठी आहे, आचण मानसशास्त्र आचण संगीत यािंा परस्पर चनकटसंबधं आहे. 
त्यािप्रमाणे सौंदययशास्त्र, मानस व संगीत यािंाही सबंधं आहे. सौंदययशास्त्र व गचणतशास्त्र यािंाही संबधं 
असतो. म्हणजे मानवासाठी संगीत, संगीतात सौंदयय आचण सौंदयािे अिूक दशयन घडचवण्यासाठी गचणत, 
अथात शास्त्र आहे. 
 

चदनमानान सार करावयाच्या रागगायनात मानवी भाव उद्दीचपत होतात, आचण भाव उद्दीचपत होणे 
म्हणजेि चनरचनराळे रस चनमाण होणे होय. संगीतािा पचरणाम मानवी मनावर होतो, यात जर काही तर्थय 
आहे असे माचनले, तर रागािंी चदनमानान सार व्यवस्था लाचवणे यातही तर्थय आहे. या तर्थयािी पूतयता 
कोमल व तीव्र चमळून बाराि स्वरातं होणे अशक्य आहे. माणसािी ककवा श्रोत्यािी भावना उिाळून 
आणणाऱ्या संगीतात शब्द, स्वर आचण लय यािें कायय प्रधान असते. शब्दातं अथय असतो. शब्दानंा स्वरािंी 
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जोड देणे म्हणजे शब्दािंा अथय कोणत्या भावनेने घ्यावयािा हे स्वराने सागंणे. स्वराचं्या मृद तीव्रतेत भावना 
व्यक्त होऊन या भावनेिा रस कोणता, शातं, भक्ती, शृगंार, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स यापंैकी कोणता, 
हे स्वर दशयचवतात. तेव्हा कहद स्थानी गायकीत सौंदयय, भावना व रस याचं्या चनर्ममतीिे सामर्थयय आहे. पण ते 
बाराि स्वराचं्या योजनेत साध्य होणारे नाही. ही अडिण चनवाचरली जावी, यासाठीि प्रािीन गं्रथकाराचं्या 
बावीस श्र ती अत्यंत मोलाच्या आहेत. श्र ती हे दोन चवचशष्ट स्वरामंधील ध्वनीिी उंिी क्रमाने दशयचवण्यािे 
साधन, मापन असले, तरी सप्तस्वरावं्यचतचरक्तही कहद स्थानी संगीतात स्वरयोजनेिी आवश्यकता असते. 
ही आवश्यकता श्र तींच्या उपयोगाने पूणय होते. 
 

भीमपलासािा गान्धार, कािीिा गान्धार, मालकंसिा गान्धार, दरबारीिा गान्धार याबंद्दल 
कलाकारातं ििा होते. कहद स्थानी संगीतात बाराि स्वर मानावयािे, तर (कोमल) गान्धाराच्या 
िरकाबद्दल ही ििा का? यािे उत्तर हे की, गान्धार जरी कोमल असला, तरी या कोमलातही अचतकोमल 
ही एक स्वरािी जात आहे. अशा जाती श्र तींच्या अभ्यासानेि कळून येणाऱ्या आहेत; आचण कोणता गान्धार 
कोणत्या रागात लावावयािा, यािा मग बोध होतो. 
 
पं. भातखंडे याचंा णबलावल 
 

चबलावलथाटािी उत्पत्ती केदारथाटातून. त्यातून खमाज व खमाजातून प्रिचलत चबलावल 
याबद्दलिी ििा मागील प्रकरणात आपण केली आहे. पं. भातखंडेप्रणीत कहद स्थानी गायकीिे मूलभतू 
स्वरसप्तक श्र चतक्रमाकंाने जे गं्रथात माचंडले आहे, ते वीणेवरील ३६ इंि तारेत आचण प्रिचलत 
चवज्ञानशास्त्रात न सामावणारे असे आहे. 
 
पं. भातखंडे याचें स्वरसप्तक श्रुत्यतंरासह – 
 

सा (क्र १) तीव्रा श्र तीवर, रे पािव्या श्र तीवर ग आठव्या श्र तीवर, म दहाव्या श्र तीवर, प िौदाव्या 
श्र तीवर, ध अठराव्या श्र तीवर, नी एकचवसाव्या श्र तीवर आचण तार सा सप्तकमयादा (= मेरू) ओलाडूंन 
पचहलया तीव्रा श्र तीवर – ही माडंणी ३६ इंि तारेवर ध्वचनचवज्ञानशास्त्रसंमत नाही. या माडंणीम ळे शास्त्र 
पाचळले जात नाही. सप्तकातील स्वर, त्यािंी श्र चतस्थाने आचण कंपनसंख्या कशा चवसंगत होतात, यािा 
दाखला नकाशा क्र. ३९ मध्ये चमळतो. चवसंगती कशी, हे खालील माडंणीवरून लक्षात येते. 
 

नैसर्मगक मलूभतू श्र चतस्वरसप्तक (प्रिचलत कहद स्थानी) – 
 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
पं. भातखंडे याचं्या मतान सार षड ज तीव्रा श्र तीवर असलयाम ळे 

 
सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
२५३ ⅛ २८४ ⁴/₉ ३०३ ¹/₂ ¹/₇ ३३७ ½ ३७९ ¹/₁ ¹/₆ ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ५०६ ¼ 
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या सप्तकात श्र त्यतंरािे आकडे ठीक वाटतात, परंत  स्वरािंी स्थाने ि कीिी आहेत. त्याम ळे स्वयभं ू
स्वरसप्तक व आध चनक कंपनसंख्या याचं्या त लनेने प.ं भातखंडे-पद्धतीतील चवसगंती ध्यानात येते व 
अशास्त्रीयता कशी, यािाही बोध होतो. 
 

याप्रमाणे खरी पचरस्स्थती असता पं. भातखंडे यानंी स्वरसप्तक माचंडले आहे, ते असे – 
 

सा रे ग म प ध नी  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
हे चबलावलिे. वादी धैवत संवादी गान्धार. या वादीसंवादींत म ळाति संवाद नाही. हे 

जाणकाराचं्या सहज लक्षात येईल. ही िूक वस्त तः स धारावयास पाचहजे. 
 

प्रिचलत चबलावलिी उत्पत्ती प्रिचलत केदारथाटातून आहे. प्रिचलत चबलावलिे सप्तक असे – 
 
स्वर-श्र चत-कंपने सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ४ ध ३ नी २  
 २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५५ ⅑ ४८० 
 

वादी धैवत (४००), संवादी गान्धार (३००) = षड जमध्यमभाव = ⁴/₃ = ४ : ३ 
 

केदारथाटािी उत्पत्ती प्रािीन मूच्छयनेतून होते, हे चसद्ध झालयानंतर आणखी कोणत्या प्रिचलत 
राग-थाटािंी उत्पत्ती प्रािीन मूच्छयनातूंन होऊ शकते, हे पाहू या. 
 

प्रिचलत कािी थाट व राग प्रािीन षड जारंभक मानून जे स्वरसप्तक प्राप्त होते, त्या सप्तकात 
गान्धार व चनषाद चद्वश्र चतक, म्हणजे कोमल आहेत; म्हणून कािी रागािे स्वर प्राप्त होतात, असा आध चनक 
गं्रथकारािंा प्रिार व शास्त्र आहे. शास्त्रीयदृष्ट्ट्या हे चकतपत योलय व खरे, यािा चविार करू. प्रािीन 
षड जग्राचमक स्वरसप्तक नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  असे आहे. या सप्तकािी प्रािीन मूच्छयना क्र. 
२-िी ‘रजनी’ मूच्छयना होय. आध चनक प्रथेत षड ज आरंभक माचनला जातो, आचण या प्रथेला अन सरून सा 
या स्वराला आरंभक माचनता जे स्वरसप्तक चमळते, ते कािी रागािे, असा प्रिार आहे. हे सप्तक जसेच्या-
तसे माडूंन पाचहलयास असे – 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 
यात ग-म-नी कोमल म्हणून कािी थाट, असे माचनतात. वास्तचवक वरील षड जारंभक सप्तक ही प्रािीन 
‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना असून ही षड जग्राचमक मूच्छयना आहे. ही मूच्छयना म्हणजे प्रिचलत कािी आहे काय? 
या प्रश्नािे साधार उत्तर हव.े म्हणून प ढील माडंणीिाही चविार स ज्ञानंी करावा – 
 

आजच्या कािीिे स्वर वास्तचवक असे असतात – 
 

सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 
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वादी पंिम (३६०), संवादी ऋषभ (२७०) = षड जमध्यमभाव = ⁴/₃ = ४ : ३ 
 

या स्वरसप्तकािी प्रािीन ‘उत्तरमन्द्रा’ स्वरसप्तकािी त लना कचरता उत्तरमन्द्रा सप्तक असे – 
 
सा ३ रे २  ४ म ४ प ३ ध २  ४  
२४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 

 
यातंील स्वरसंवाद – 

 
सा – म् = ९ श्र ती सा-म-भाव, संवाद आहे. 
२४०  ३२०    
सा – प = १३ श्र ती सा-प-भाव, संवाद आहे. 
२४०  ३६०    
रे – प = १० श्र ती संवाद नाही. 
२६६ ⅔  ३६०    
रे – ध = १३ श्र ती सा-प-भाव, संवाद आहे. 
२६६ ⅔  ४००    
ग् – ध = ११ श्र ती संवाद नाही. 
२८४ ⁴/₉  ४००    
ग् –  = १३ श्र ती सा-प-भाव, संवाद आहे. 
२८४ ⁴/₉  ४२६ ⅔  श्र ती  
म –  = १३ श्र ती सा-प-भाव, संवाद आहे. 
३२०  ४८०    
प –  = ९ श्र ती सा-म-भाव, संवाद आहे. 
३६०  ४८०    
 

तेव्हा प्रािीन ‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना सा या स्वराने स रू होते, व तीत ग-नी कोमल; म्हणून कािी हा 
प्रिार खरा नव्हे. 
 
अनेक प्रचारानंी प्रचणलत काफीची णसद्धता 
 

यासाठी सा हा स्वर कायम करून त्यािे मध्यम-पंिम कायम कराव.े हे कायम झालयावर पंिमािा 
पंिम पहावा. हा मूळ सा-िा रे होतो. हा चमळालेला ऋषभ कायम करून त्यािा पंिम ज ळवावा; म्हणजे हा 
ज ळचवलेला पंिम मूळ षडजािा धैवत होईल. आतापयंत चमळालेले स्वर पाहता सा–रे–म–प–ध–  हे 
स्वर होतात. प्रश्न उरतो, तो िक्त गान्धार व चनषाद यािंा. कािीत हे स्वर कोमल असतात याबद्दल व वर 
चमळालेलया स्वराबंद्दल मतभेद नाही. कारण वर चमळालेले स्वर हे षड जपंिमभाव-तत्त्वानेि चमळालेले 
आहेत. ते कसे. हे द सऱ्या चरतीने पाहू या. 
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प्रथम मध्यमाला षड ज मानू. त्यािा पंिम सा होतो. सा-िा पंिम प. प-िा पंिम रे. रे-िा पंिम ध. 
म्हणून या स्वरासंंबधंी मतभेदाला वाव नाही. महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे आजच्या कािीिे वादी-संवादी पंिम-
ऋषभ माचनतातही, वर चमळचवलेला ऋषभ ित ःश्र चतक आहे, आचण तो तसा असलयाचशवाय प्रिचलत 
पंिमाशी तो संवाद करणे अशक्य. 

 
आता गान्धारचनषाद महत्त्वािे आहेत. ते पाहता कािीत हे स्वर कोमल हवे, हे चनर्मववाद आहे. 

परंत  कोमल स्वर जो घ्यावयािा, तो ऋषभापासून एक श्र ती सोडून घ्यावा लागेल. म्हणजे ऋषभापासून 
द सऱ्या श्र तीवर; कारण ‘एकश्र त्यन्तचरतौ चववाचदनौ वैचरणौ चमथो भवतः ।’ असा ‘रागचवबोधा’मध्ये 
चववादतत्त्वािा चनयम आहे. आध चनक चवज्ञानही हाि चनयम पाचळते. म्हणून ऋषभापासून दोन श्र तींिा 
गान्धार घेणेि योलय आहे. यातही मतभेद नसावा. 
 

आता चनषादाकडे वळू या. चनषाद कोमल हवा. म्हणनू वरील श्लोकाथाधारे धैवतापासून दोन श्र ती 
अंतरावंर तो असावा, हेही मान्य व्हाव.े या चनयमाने हे चसद्ध होते की, मूळ स्वरािा धैवत हा जसा ऋषभािा 
पंिम, तसा कोमल चनषाद हा कोमल गान्धारािा पिंम होईल. येथपयंत कािीिे स्वर समग्र प्राप्त झाले. ते 
श्र चतसंख्येसह माडूंन पाहता असे – 
 
आधुणनक काफीचे योनय स्वर – 
 

सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 

 
यातंील संवाद – 
 
सा – म     
२४०  ३२० ¾ = ३ : ४ सा-म-भाव, संवाद आहे. 
सा – प     
२४०  ३६० ⅔ – २ : ३ सा-प-भाव, संवाद आहे. 
रे – प     
२७०  ३६० ¾ = ३ : ४ सा-म-भाव, संवाद आहे. 
रे – ध     
२७०  ४०५ ⅔ = २ : ३ सा-प-भाव, संवाद आहे. 
ग – ध     
२८८  ४०५    संवाद नाही. 
ग् – नी ्   सा-प-भाव, संवाद आहे. 
२८८  ४३२    
म् – नी् =   संवाद नाही. 
३२०  ४३२    
म् –    सा-प-भाव, संवाद आहे. 
३२०  ४८०    
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प – सा   सा-म-भाव, संवाद आहे. 
३६०  ४८०    
 

याप्रमाणे आध चनक कािी आहे. प्रािीन ‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना सा या स्वराने स रू होते व तीत ग-नी 
कोमल, म्हणून प्रिचलत कािी होत नाही. चशवाय, प्रिचलत कािीिे वादीसवंादी पिंम व ऋषभ. 
उत्तरमन्दे्रतील पंिम-ऋषभातं म ळाति संवाद नाही, हे उघड आहे. 
 
काफीच्या स्वराचंी तारेच्या भागातील स्र्थाने 
 

हे सवांस माहीत आहे की, एकपट सा-पासून द प्पट सा चनम्म्या तारेवर वाजतो. ताणलेलया तारेवर 
कािीिे स्वर कसकसे येतात, हे पहावयािे आहे. या प्रयोगात वापरली जाणारी तार ३६ इंि आहे. या संबधं 
तारेच्या ध्वनीला सा मानू या. या सा-च्या द प्पटीिा सा १८ इंिावंर उमटतो. यावरून तारेच्या लाबंीच्या 
व्यस्त प्रमाणात स्वरािंी उंिी वाढते, असे ठाम असून ३६ व १८ इंिाचं्या दरम्यान बाकीिे स्वर रे ग म प ध 
नी हे वाजतील. ते तारेतील कोणत्या भागावंर वाजतील, हे पाहता ३६ इंि लाबंीच्या सा-शी द पटीिा सा १ 
: २ या प्रमाणात, म्हणजे ३६-िा ½ = १८ वर वाजेल. गृहीत सा-शी प २ : ३, म्हणजे ३६-िा ⅔ = २४ 
इंिावंर प वाजेल. सा-शी म ३ : ४, म्हणजे ३६-िा ¾ = २७ इंिावंर म वाजेल. याप्रमाणे ३६ च्या ⅘ 
भागावर ग, व सा-शी ५ : ६ या प्रमाणात कोमल ग, म्हणनू तो तारेच्या ⅚ भागावर वाजेल. सा-शी रे ८ : ९ 
या प्रमाणात आहे, म्हणून रे ⁸/₉ तारेवर वाजेल. 
 

वरील ½, ⅔, ¾, ⅘, ⅚, ⁸/₉ आचण १ तारेतून असे सभंवणारे स्वर कंपनसंख्येने उलट क्रमाने 
माचंडता. 
 

सा रे ग् म् प  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४८० 

या स्वरासं २ : ३ या प्रमाणाने – भावाने 
 ध नी ्   
३६० ४०५ ४३२ ४८० ५४० 

असे स्वर चमळतात. 
 

याम ळे प्रत्येक स्वरातील ग णोत्तरे व श्र त्यतंरे पाहता कंपनसंख्येसह प्रिचलत कािीथाटािे स्वर 
असे – 

 
स्वर सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ् ३  
कंपने २४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 
आध चनक ग णोत्तरे ⁹/₈ ¹⁶/₁₅ ¹⁰/₉ ⁹/₈ ⁹/₈ ¹⁶/₁₅ ¹⁰/₉  

 
यावरून प्रािीन ‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना म्हणजे आध चनक कािीिे स्वर असा प्रिार व समज करून 

घेणे म्हणजे ध्वचनशास्त्रातील अज्ञान व्यक्त करणे होय. कारण प्रािीन श द्ध स्वर व आध चनक कािीिे स्वर 
यातं िार चठकाणी िरक आहे. तेव्हा हे दोन्ही थाट एक मानणे हेही ि कीिेि होय. 
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मग प्रचणलत काफीची प्राचीन मूच् व्ना कोिती? 
 

यािा चविार कचरता प्रािीन मध्यमग्राचमक चतसरी ‘मूच्छयना’ कलोपनता श द्ध काकलयन्तर ही आहे. 
श द्ध कलोपनतेिे स्वर असे आहेत. आरंभक स्वर ऋषभ आहे. 
 

कलोपनता मूच्छयना – श्र चतस्वरासंह श द्ध मूच्छयना – 
रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे 
यातं अन्तर-काकली स्वरािंा समावशे कचरता 
रे ४ अं.ग २ म ३ प ४ ध ४ का.नी २ सा ३ रे 
यािे आध चनक रूपातंर कचरता – 

 
सा ४ रे २ ग् ३ म ४ प ४ ध २ नी ् ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 

 
वरील स्वर प्रिचलत कािीच्या स्वराशंी ज ळते आहेत. 

 
काफीला लागिाऱ्या स्वराचंी तारेतील स्र्थाने 

 
तारेतील स्वरस्थानािंी इंिातं लाबंी – 

 
स्वर 

 

कंपने 
इंिातं लाबंी 
आध चनक ग णोत्तरे 
 

वरील सवांगीण माचहतीम ळे कािीच्या स्वरािंी माचहती पूणय होते. 
 

संगीतरत्नाकराचे िादश णवकृत स्वर व त्यातूंन काफी 
 

सं. रत्नाकर गं्रथात जे द्वादश चवकृत स्वर चदले आहेत (नकाशा क्र. २१ पहा). त्यात आध चनक 
कािी थाट कसा बसतो, हे पहावयािे आहे. सं. रत्नाकरात जे द्वादश चवकृत स्वर साचंगतले आहेत त्यातं 
षड्जािी िौथी श्र ती ऋषभाला चमळून ऋषभ िार श्र तींिा बनतो. तसेि, मध्यमग्रामामध्ये पंिम च्य त होऊन 
त्याप ढील धैवत स्वस्थानी राहूनि ित ःश्र चतक बनतो. आचण च्य तपंिमानंतर मध्यमही च्य त झाला असता 
तो आपलया चतसऱ्या श्र तीवर येतो. याम ळे मूळच्या स्वरापंैकी सा-म-प हे श द्ध स्वर होतात. यायोगे जी 
स्वरश्र चतव्यवस्था होते, ती माडूंन पाचहलयास ३ सा ४ रे २ ग ३ म ४ प ४ ध २ नी अशी होते. अशा तऱ्हेने 
चमळालेले स्वर आध चनक कािीिे असून त्यािंी सं.रत्नाकरातील नाव े १ च्य तषड्ज, २ चवकृत ऋषभ, ३ 
साधारणगान्धार, ४ च्य तमध्यम, ५ च्य तपिंम, ६ चवकृत धैवत व ७ कैचशक चनषाद अशी होतील. 
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वर चदलेलया स्वरामंधील श्र त्यंतरे पाहता प्रािीन काळी ती तशीि होती, हे ध्यानात येण्यासाठी 
सं.रत्नाकर, सं.दपयण या गं्रथािंा अभ्यास आवश्यक आहे. नाही तर प्रािीन श द्ध स्वर म्हणजे आध चनक 
कािी थाट असे चवधान करण्यािा प्रसंग येऊन त्याम ळे सामान्य वािकािी चदशाभलू होण्यािा संभव आहे. 
आध चनक गं्रथकाराचं्या इतर थाटातंही हाि प्रकार आढळून येतो. 
 

‘कािी’ हा शब्द भारतीय नव्हे. तो ससं्कृत ककवा मराठीही नाही. तो अरबीमधून उदूयमध्ये (कफ्व = 
बरोबरी करणे = कािी असा) आलेला आहे, असे म्हणतात. हे गृहीत केलयास वरील स्वररिनेसि हा 
शब्द का वापरला गेला, यािे कारण पाहता आपलया प्रािीन संगीत गं्रथकारानंी 
 

सा रे ग म् प ध नी  या श द्ध स्वरामंध्ये ३–२–४–४–३–२–४ असा श्र त्यन क्रम चदलेला आहे. 
त्याच्या बरोबर उलट (जशी उदूय चलपी आपलया चलपीच्या उलट, उजवीकडून डावीकडे असते त्याप्रमाणे) 
४–२–३–४–४–२–३ ज ळणारा कािी असावा काय? पाहू या – 
 

प्रािीन भारतीय सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 

याच्या उलट सा ४ रे २ ग ३ म ४ प ४ ध २ नी ३  
 

हा कािी थाट आहे. या माडंणीिे रहस्य हे की, देवनागरी व पािात्त्य चलप्या डावीकडून 
उजवीकडे चलचहलया जातात; आचण अरबी, िारसी, उदूय उजवीकडून डावीकडे. या पद्धतीम ळे मूळिा 
श्र त्यन क्रम (कािी = जमणारा) असाि हा ‘थाट’ असलयाम ळे, यािा अथय हा ‘थाट’, त्या थाटाला ‘कािी’ 
(= जमणारा) असलयाम ळे यािे नाव ‘कािी’ ठेचवले गेले असाव.े 
 
संगीत-स्वरसशंोधकाचंी णदशाभूल 
 

संगीतशास्त्रातील श्र चत-स्वर हा चवषय गहन आहे, यात संशय नाही. पण हा चवषय समजण्यासाठी 
प्रािीन गं्रथकारानंी अनेक उद बोधक गोष्टी साचंगतलया आहेत. त्या स संगतही असून चजज्ञासूनंा समजाव्या, 
अशाि आहेत. परंत  प्रािीन गं्रथकारािें चनयम नीट पाहण्यापूवीि आपले मत प्रािीन गं्रथकारावंर 
लादण्यािा प्रयत्न स रू होतो. यािी अनेक उदाहरणे देता येतील. प्राचीन गं्रर्थकाराचंा शुद्धस्वरर्थाट हा 
काफीरागाचा र्थाट आहे, असा मुद्दा गृहीत करून काफीर्थाटात प्राचीन गं्रर्थ बसणवण्याच्या प्रयत्नाला 
आधुणनक संशोधक सुरवात कणरतात. महषी नारदभरतापंासून श द्ध स्वरथाट अस्स्तत्वात व प्रिारात आहे. 
पण अशा प्रािीन कालात कािी आला ककवा येतो कसा, व कोठून? आध चनक संशोधक गं्रथकार कािीिे 
स्वर न सत्या कोमलतीव्र-श द्ध स्वरावंरून देतात. पण स्वराचं्या ककमतीवरून स्वरस्थाने चदलयास कोणत्या 
थाटात कोणते स्वर, हे नीट समजून येते. 
 

याप्रमाणे आध चनक कािीिे योलय स्वर कोणते व ते कोणत्या प्रािीन मूच्छयनेतून संभवतात, हे 
आपण पाचहले. 
 

प्रािीन ग-नी हे स्वर श द्ध अथात कोमल मानून सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  हे मूलभतू 
स्वरसप्तक आध चनक कािी थाटािे नव्हे, हे वरील चवविेनात सप्रमाण चसद्ध झालेले आहे. वरील 
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स्वरसप्तक ही प्रािीन षड्जारंभक षड्जग्राचमक क्रमाकं एकिी ‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना आहे. ही मूच्छयना 
म्हणजे प्रिचलत रागथाटातंील कोणत्या चवचशष्ट थाटािी जननी ठरते, यािा चविार प ढे केला आहे. 
 

प्रािीन गं्रथकारािें स्वरशास्त्र, मूच्छयना व जाती याचं्याकडे आत्मीयतेने पाहून प्रिचलत संगीताला 
पोषक असे काय साध्य होते, हा एक संशोधनािा चवषय आहे. कारण अशा संशोधनात चविारािा व ब द्धीिा 
वापर केलयास बरेिसे अन कूल असे संगीतािे शास्त्रीय धन हाती लागते. प्रािीन व आध चनक स्वरशास्त्रात 
िरक नाही. कारण संगीतािे ध्वनी, त्यािंी चकमया, त्यािंा प्रभाव आचण उपयोग हा प्रािीन कालाच्या 
मानवाला चजतका उपलब्ध आचण आवश्यक होता, चततकाि आजही तो आहे. मानव बदलतो, त्याच्या 
राहणीत िरक पडतो, संस्कृतीत बदल होतो; परंत  जीवनातील आवश्यक गोष्टींिी त्याला गरज भासतेि. 
त्यािंी मूलये बदलत नसतात. हीि अवस्था ध्वनी, संगीतोपयोगी ध्वनी, स्वरसंवाद, स्वराचं्या चवकृतावस्था 
याचं्या बाबतीत आहे. स्वराचं्या चवकृतावस्थेने संगीतात चवकृती चनमाण न होता उलट त्याला ती पोषक 
ठरते. मूळ सप्तस्वर, त्यािंी आलटून-पालटून बारा रूपातंरे आचण बावीस श्र ती यावंरून हे चदसून येते. 
महत्त्वािी बाब ही की, बावीस श्र ती, सप्तस्वर आचण चवकृत स्वरािंी चनर्ममती याचं्या संदभात संशोधन, 
स संगती अशा योजनापूवयकतेतून अचभजात शास्त्रीय संगीतािा मागय, त्यािे दशयन व पायंडा प्रािीन आिायय-
पंचडतािंा आहे. या खंबीर पायंड्यावर आध चनक शास्त्रीय संगीतािा सौंदययसंपन्न प्रासाद उभा आहे. आध चनक 
संगीत व प्रािीन संगीत यातंील महत्त्वािे मीलन घडवनू आणणारे जे स्वर, त्यातं प्रािीन व आध चनक असा 
भेद नाही. कारण ही चनसगाने चदलेली शाश्वत देणगी आहे. ही चनसगािी देणगी प्रामाचणक, प्रमाणभतू व 
पचरमाणबद्ध आहे. प्रािीन चनसगय व आध चनक चनसगय काही वगेळा नाही. संगीतािे स्वर, तत्त्व े व शास्त्र 
एकि. यावरून प्रािीन आिायािे स्वर, त्यातंील सूक्ष्म भेद, संवाद, मूच्छयना, प्रत्येक मूच्छयनेतील वैचित्र्य, 
वैचशष्ट्ट्य, जाती वगैरे प्रकार हेि आध चनक राग, थाट, त्यािें वैचशष्ट्ट्य व वैचित्र्य यालंा कारणीभतू आहेत. 
संगीताच्या परंपरेला आम्ही अचभमानपूवयक महत्त्व देतो. या परंपरेत प्रािीनाचं्या शास्त्रीय चसद्धातंानंा कमी 
लेखून, अवहेलनेच्या दृष्टीने पाहून, त्यानंा काहीि ककमत न देणे हे कसे काय बसते? याउलट असे 
म्हणावसेे वाटते की, प्रािीन गं्रथकारािें कायय समजण्यािी क वत आमच्यात नाही, म्हणून आम्ही दोषि 
काढीत बसतो. परंत  संगीत ही बाब अशी आहे की, आम्ही प्रािीन गं्रथकार स्वीकाचरले नाहीत, तरी जे आहे 
ते चनसगय स्वीकारावयाला भाग पाडतो. या संवादतत्त्वात संगीतािी जी नादल ब्धता आहे, ती अव्हेरून 
कोणताही कलाकार कलेिा आचवष्ट्कारप्रपंि िालविू शकणार नाही. 
 

भारतीय संगीताच्या परंपरेला महत्त्व द्यावयािे, तर प्रािीन मूच्छयनापद्धतीतून आध चनक 
रागथाटपद्धतीला चकती उपय क्त व पोषक साधनसामग्री चमळते व ती शास्त्राला अन सरून आहे का, यािा 
शोध घेतला पाचहजे. प्रािीनाचं्या श्र ती, त्यािंी स्थाने, ध्वनीच्या उच्चनीितेिी कलपना, त्यािें परस्परभाव, 
आध चनक कंपनसंख्या, ग णोत्तरे, श द्ध व चवकृत स्वरािंी स्थाने, त्यातंील श्र त्यंतरे, स्वरसाधारण, स्वराचं्या 
च्य तावस्था घडवनू आणणारा बदल, त्यािा अथय, संवाद-अन वाद-चववादािंी अिूक कलपना या सवांिे ज्ञान 
आवश्यक आहे. या ज्ञानातून प्रिचलत कािी व बागेश्री यातंील िरक कळून येण्यासारखा आहे. बागेश्रीिे 
स्वर हे कािीिे नव्हेत, हे त्याने उमजून येईल. आचण प्रिचलत रागदारीत िक्त बाराि स्वर उपयोगी 
नसतात, यािेही ज्ञान होईल. कोमल स्वरातं भेद आहेत, तसे तीव्र स्वरातंही आहेत. त्यापंैकी कोणते स्वर 
थाटोपयोगी, हेही मग कळून येते. या आग्रहात द सऱ्यानंा उपदेश करण्यािी भाषा नसून प्रािीन 
ऋचषम नींच्या अलौचकक ब चद्धमते्तिी व चसद्धातंशास्त्रािी कदर करा, अशी चवनम्र प्राथयना करण्यािा हेतू आहे. 
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प्रचणलत काफी व बागेश्री यातंील भेद 
 

प्रिचलत कािीिे शास्त्रसंमत स्वर कोणते, ते यापूवी दशयचवले आहे. प्रािीन काकलयतंर 
मध्यमग्राचमक कलोपनता मचू्छयनेला आध चनक रूपातंर चदले असता प्रिचलत कािीिा थाट प्राप्त होतो. 
कािीत व बागेश्रीत िरक काय, हे पाहता – 
 

कािीिे स्वर – 
 
सा ४ रे २ ग् ३ म ४ प ४ ध २ नी ् ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 

 
वादी पंिम (३६०), संवादी ऋषभ (२७०) 

 
बागेश्रीिे स्वर – 

 
सा ३ रे २ ग् ४ म् ४ प ३ ध २ नी ् ४  
२४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 
 

वादी मध्यम (३२०), संवादी षड ज (२४०) 
 

(१) काफीचे गान्धार-णनषाद कोमल 
बागेश्रीचे गान्धार-णनषाद अणतकोमल 

 
(२) काफीचा ऋषभ-धैवत चतुःश्रणुतक 

बागेश्रीचा ऋषभ-धैवत णत्रश्रुणतक 
 

असा या दोन थाटातं िरक आहे. या दोन रागथाटािंा इतर रागाशंी संबधं ज ळतो का, हे 
पाचहलयास बागेश्री व मालग जंी यािंा संबंध आहे, असे ध्यानात येते. बागेश्रीिी प्रािीन मूच्छयना षड जारंभक 
उत्तरमंद्रा श द्ध होय. या श द्ध मूच्छयनेत प्रािीन अन्तरगान्धारािा समावशे केलयास प्रिचलत मालग ंजीिा थाट 
तयार होतो, हे प ढील माडंणीवरून ध्यानात घ्याव.े प्रािीन षड जग्राचमक श द्ध ‘उत्तरमन्द्रा’ मूच्छयना 
 

सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 
आध चनक रूपातंर – 
 

सा ३ रे २ ग् ४ म् ४ प ३ ध २ नी ् ४  
२४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 
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हा प्रिचलत बागेश्री थाट होय. 
 

वरील प्रािीन मूच्छयनेत प्रािीन अन्तरगान्धारािा समावशे कचरता तयार होणारी सान्तरा मूच्छयना 
सा ३ रे २ ग २ अं.ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४  
आध चनक रूपातंर 

 
सा ३ रे २  २ ग २ म ४ प ३ ध २ नी ् ४  
२४० २६६ ⅔ २८४ ⁴/₉ ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४८० 

 
हे रूपातंर म्हणजे प्रिचलत मालग जंीिा थाट होय. मालग ंजीत दोन गान्धारािंा समावशे असतो. 

या रागािा वादी मध्यम (३२०) व संवादी षड ज (२४०). 
 
भूप आणि देसकार एक नव्हेत. 
 

भपूािी उत्पत्ती प्रािीन षड जग्राचमक ‘मत्सरीकृता’ काकलयन्तर मूच्छयनेच्या आध चनक रूपातंरातून 
आहे. त्यािा जनकथाट केदार. यातून श द्धकलयाण, श द्धकलयाणातून यमन व यमनातून भपू अशी त्यािी 
चनर्ममती होते, हे मागे दशयचवले आहे. प्रिचलत भपूरागािे स्वर – 
 

सा ४ रे ३ ग ६ प ३ ध ६  
२४० २७० ३०० ३६० ४०० ४८० 
यािा वादी गान्धार (३००), संवादी धैवत (४००). 

 
प्रिचलत भपू व देसकार यािें स्वर सारखेि आहेत, असा हल्लीिा प्रिार आहे. परंत  शास्त्रदृष्ट्ट्या हा 

प्रिार योलय नाही. भपू व देसकार याचं्या गायनवळेाही एक नव्हेत, हे आज मान्य आहे. शास्त्रदृष्ट्ट्या या 
रागातं िरक कोणता हे पाहता – 
 

प्रिचलत देसकारािे स्वर – 
 
सा ३ रे ४ ग ६ प ३ ध ६  
२४० २६६ ⅔ ३०० ३२० ४०० ४८० 

 
यावरून भपूािा ऋषभ देसकारच्या ऋषभापेक्षा एक श्र तीने िढा आहे, हे लक्षात येते. भपूािा ऋषभ 

ित ःश्र चतक (२७० कंपनािंा) व देसकारािा ऋषभ चत्रश्र चतक (२६६ ⅔ कंपनािंा) आहे. हे दोन ऋषभ 
ध्वचनसाम्याने एक नव्हेत. चशवाय, देसकारािी प्रािीन मूच्छयना मध्यमग्राचमक क्र. १-िी ‘सौवीरी’ मूच्छयना 
होय. 
 

प्रािीन ‘सौवीरी’ मूच्छयना – आरंभक स्वर मध्यम – 
 

म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४  
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आध चनक रूपातंर – 
 

सा ३ रे ४ ग २ म ४ प ३ ध २ नी ४  यातूंन मध्यम व चनषाद वज्यय कचरता देसकार चमळतो. 
देसकारािे वादी धैवत, संवादी गान्धार ककवा ऋषभ. भपूाच्या ऋषभ-धैवतातं संवाद नाही, तो देसकारात 
आहे. 
 
प्राचीन मूच् व्नातूंन प्रचणलत राग (चालू) 
 

प्रािीन गं्रथकार भरत, मतंग, शार्ङ्य देव यािें चसद्धातं व शास्त्र त्याचं्या नंतरच्या बह तेक गं्रथकारानंी 
थोड्यािार िरकाने मान्य केले आहेत. परंत  आध चनक गं्रथकारातं मतभेद जास्त. यािी कारणे अनेक 
असतील. परंत  खरे काय, यािा शोध घेणे आवश्यक आहे. 
 

भरत-मतंगाचं्याही प ढे पाऊल टाकून पं. शार्ङ्य देवानंी कायय केलेले आहे. ‘रत्नाकरा’तील कायािा 
पाया भरत-मतंगाहूंन चनराळा नाही; आचण तो आध चनक व्यवहाराहूनही वगेळा नाही. िक्त उमगावयाला 
हवा, एवढीि अडिण व व्यथा आहे. 
 

पं. शार्ङ्य देवािे श्र चतस्वर, द्वादश चवकृत स्वर नकाशा क्र. २१-मध्ये चदलेले आहेत. या नकाशाच्या 
अभ्यासावरून व प.शार्ङ्य देवाचं्या भाष्ट्यावरून [पचरचशष्ट क्र. ३८–३९] चदसते की, पूवयकालीन गं्रथकार सा-
म-प या स्वरानंा अिल न माचनता िल मानीत. आज आपण सा-प अिल माचनतो. पूवी मानीत नसत. सा-
म-प या स्वरानंा ते च्य त करीत. यािा अथय हे स्वर स्वस्थानापंासून भ्रष्ट होत असत. यािे कारण प्रािीन 
‘मागी’ स्वर-सप्तकात स्पष्ट आहे. सा-प च्य त मानणे आज अशास्त्रीय व िमत्काचरक माचनले जाईल. 
आजिा मध्यम च्य त होऊ शकतो, असा ग्रह होणेही रास्त आहे. यािा पचरणाम तीव्र मध्यम हा. 
 

प्रािीन मूच्छयनापद्धतीला प्राधान्य देऊन कोणताही स्वर आरंभस्थानी असलयास तो षड्ज मानून 
(अथात गृहीत) या मूच्छयनेिे नवीन रूप तयार होई. यात सा-म-प हे स्वर चवकृत, च्य त होत,– करीतही. 
मूच्छयनापद्धतीतून जनक व जन्य रागाचं्या थाटातंील वैचित्र्य मानावयािे तर प्रािीनािंी सा-म-प यािंी 
च्य ती गैर मानण्यािे कारण नाही. 
 
सा-म-प-च्युत-मूच् व्नाचंी उदाहरिे 
 

प्रािीन षड्जग्राचमक श द्धस्वरी मूच्छयना ‘रजनी’– 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
सा-म-प-च्य त ‘रजनी’ मूच्छयना 
 

नी ३ सा ४ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी 
नी ३ सा ४ रे २ ग ३ म ४ प ४ ध २ नी 
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या दोन्ही सा-म-प च्य त मचू्छयनातं प्रािीन चवकृत स्वर अन्तरगान्धार व काकलीचनषाद यािंा 
समावशे केला जाई; आचण आजही हे करणे आवश्यक आहे. 
 

प्रािीन गं्रथकारािें अन्तरकाकली व सा-म-प च्य त प्रकार प्रािीन स्वरसाधारणप्रकारात मोडतात. 
या दृष्टीने चविार केलयास प्रािीन ‘उत्तरमंद्रा’ मूच्छयना, षड जग्रामािी षड जारंभक क्र. १-िी मूच्छयना 
श द्धावस्थेत 

 
(१) सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४  
 अशी आहे. याि मूच्छयनेत अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता 
(२) सा ३ रे ४ अं. ग २ म ४ प ३ ध ४ का.नी २  
 क्र. १-िी मूच्छयना सा-म-प-च्य तावस्थेत 
(३) सा ४ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ३  
 मध्यम च्य त केलयास 
(४) सा ४ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ३  
 क्र. ४-च्या मूच्छयनेत अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता 
(५) सा ४ रे २ ग १ अं.ग २ म ४ प ४ ध २ नी १ का.नी ४  
 

या मूच्छयनेतील स्वर व श्र त्यंतरे लक्षात घेता सा-पासून अं.गान्धार सात श्र ती व पंिमापासून 
काकली-चनषादही सात श्र ती अंतरावर आहे. प्रािीन श द्ध मूच्छयनेत सा-पासून अन्तरगान्धारािे स्थान सात 
श्र तींवर असते, ते कायम ठेवणे प्राप्त आहे. 
 

वरील क्र. ५-मध्ये अं. गान्धाराला १ श्र ती चदली आहे, ती षड जापासून सात श्र तींिे अंतर कायम 
रहाव ेम्हणून. यािप्रमाणे काकलीचनषादािी स्स्थती आहे. 
 

क्र. ५-च्या अंतरकाकलीय क्त मूच्छयनेिे आजिे स्वरूप पाहता 
 

सा ४ रे २ ग् १ ग २ म् ४ प ४ ध २ नी ् १ नी २  
२४० २७० २८८ ३०० ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४५० ४८० 
 
वरील मूच्छयना नऊस्वरी आहे. यावरून ही जनकथाटािी आहे. या मूच्छयनेत प्रिचलत जनकथाट व राग 
बसतो तो – 
 

कसधकाफी – स्वर, श्र त्यतंरासंह – 
 
सा ४ रे २ ग् १ ग २ म् ४ प ४ ध २ नी ् १ नी २  
२४० २७० २८८ ३०० ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४५० ४८० 
 

या रागािा वादी षड ज (२४०), संवादी पंिम (३६०). 
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या जनकथाटातील स्वरसंवाद – 
 
सा – म्  षडज-मध्यम-भाव, संवाद आहे. 
२४०  ३२० = ¾ = ३ : ४ 
सा – प  षड्ज-पंिम-भाव, संवाद आहे. 
२४०  ३६०  ⅔ – २ : ३ 
रे – प  षड्ज-मध्यम-भाव, संवाद आहे. 
२७०  ३६० = ¾ = ३ : ४ 
रे – ध  षड्ज-पंिम-भाव, संवाद आहे. 
२७०  ४०५ = ⅔ = २ : ३ 
ग् – नी ्  षड्ज-पंिम-भाव, संवाद आहे. 
२८८  ४३२ = ⅔ = २ : ३ 
ग – ध  संवाद नाही. 
३००  ४०५   
ग – नी  षड्ज-पंिम-भाव, संवाद आहे. 
३००  ४५० = ⅔ = २ : ३ 
 
कसध-काफी या जनकराग-र्थाटातून संभविारे आधुणनक राग 
 

(१) कसध-काफी हा नऊस्वरी जनकराग-थाट. यातून प्रिचलत श .गान्धार (प्रािीन अन्तरगान्धार) 
वज्यय केलयास चमळणारा प्रिचलत आठस्वरी राग-थाट 
 

(२) कानडा – स्वर-श्र चत-कंपनासंह – 
 
सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ् १ नी २  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४५० ४८० 
 
कानडा थाटातूंन प्रिचलत शु.चनषाद (= ४५० कंपनािंा) वज्यय केलयास प्रिचलत 
 

(३) शुद्ध काफी राग चमळतो. यािे स्वर, श्र ती व कंपने – 
 
सा ४ रे २ ग् ३ म ४ प ४ ध २ नी ् ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 
 

श द्ध कािी हा सातस्वरी राग-थाट आहे. यािी चनर्ममती भरताच्या मध्यमग्राचमक ‘कलोपनता, 
काकलयन्तर’ मूच्छयनेतूनही होते, हे मागे साचंगतलेि आहे. 
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कसध-कािी या जनक-थाटातून चमळणारे राग – 
 
१. कसध-कािी वादी षड ज संवादी पंिम 
२. श द्धकािी वादी पंिम संवादी ऋषभ 
३. देस वादी ऋषभ संवादी पंिम 
४. देशी वादी पंिम संवादी ऋषभ 
५. सैंधवी वादी षड्ज संवादी पंिम 
६. सोरठ वादी ऋषभ संवादी पंिम 
७. बरवा वादी ऋषभ संवादी पंिम 
८. कसद रा वादी षड्ज संवादी पंिम 
९. जयजयवतंी वादी ऋषभ संवादी पंिम 
१०. गारा वादी षड्ज संवादी मध्यम 
११. पटमजरी वादी ऋषभ संवादी पंिम 
१२. पटदीचपका वादी मध्यम संवादी षड्ज 
१३. हंसकककणी वादी पंिम संवादी षड्ज 
१४. रूपमंजरी वादी षड्ज संवादी पंिम 
१५. ध ंचडया मल्लार वादी ऋषभ संवादी पंिम 
१६. िजूयकी मल्लार वादी ऋषभ संवादी पंिम 
१७. रामदासी मल्लार वादी मध्यम संवादी षड्ज 
१८. लंकादहन वादी ऋषभ संवादी पंिम 
 
कानडा-र्थाटातून णमळिारे प्रचणलत राग – 
 
१. मधमाद सारंग वादी ऋषभ संवादी पंिम 
२. सामंत सारंग वादी ऋषभ संवादी पंिम 
३. चमया सारंग वादी ऋषभ संवादी पंिम 
४. वृदंावनी सारंग वादी ऋषभ संवादी पंिम 
५. लंकादहन सारंग वादी ऋषभ संवादी पंिम 
६. स हा वादी मध्यम संवादी षड्ज 
७. स धराई वादी षड्ज संवादी मध्यम 
८. बडहंस वादी मध्यम संवादी कोमल चनषाद 
९. देवसाख वादी षड्ज संवादी मध्यम 
१०. अडाणा वादी षड्ज (तार) संवादी पंिम 
११. शहाणा वादी षड ज संवादी मध्यम-पंिम 
१२. नायकी वादी मध्यम संवादी षड ज 
१३. जयजयवतंी कानडा वादी ऋषभ संवादी पंिम 
१४. कसद रा कानडा वादी षड ज संवादी पंिम 
१५. चमया मल्लार वादी षड ज संवादी पंिम 
१६. बहार वादी मध्यम संवादी षड ज 
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काफी र्थाटातून णमळिारे प्रचणलत राग – 
 
१. श द्ध कािी वादी पंिम, संवादी ऋषभ 
२. भीमपलासी वादी मध्यम संवादी षड ज 
३. धानी वादी गान्धार संवादी चनषाद-दोन्ही कोमल 
४. धनाश्री वादी पंिम संवादी षड ज 
 
प्राचीन मूच् व्नातूंन आधुणनक राग-र्थाट (िालू) 
 

प्रािीन मध्यमग्राचमक कलोपनता श द्ध मूच्छयनेबद्दल यापूवी ििा केलेली आहेि. या श द्ध 
मूच्छयनेतप्रािीन काकलयन्तर स्वरािंा समावशे करून ही मचू्छयना तयार होते. आरंभक स्वर ऋषभ. 
 
काकल्यतंर ‘कलोपनता’ मूच् व्ना – 
 

स्वर-श्र त्यंतरासंह – 
 

रे २ ग २ अं.ग २ म ३ प ४ ध २ नी २ का. नी ३ रे 
 
आधुणनक रूपातंर, कंपनासंह – 
 
सा २ र्े २ रे २ ग् ३ म् ४ प २ ध् २ ध २ नी ् ३  
२४० २५६ २७० २८८ ३२० ३६० ३८४ ४०५ ४३२ ४८० 
 
यातंील स्वरसवंाद – 
 
सा – म्    षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२४०  ३२० =  ¾ = ३ : ४ 
सा – प    षड्ज-पंिम-भावी संवाद 
२४०  ३६० =  ¾ = ३ : ४ 
रे – प    षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२७०  ३६० =  ¾ = ३ : ४ 
रे – ध्    षड्ज-पंिम-भावी-संवाद 
२५६  ३८४ =  ⅔ = २ : ३ 
रे – ध    षड्ज-पंिम-भावी-संवाद 
२७०  ४०५ =  ⅔ = २ : ३ 
 
वरील प्रािीन काकलयंतर कलोपनतेच्या आध चनक रूपातंरातून प्रिचलत राग चमळतो, व तो नऊस्वरी 
जनकथाट होऊ शकतो. तो – 
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कसध-भैरवी – प्रिचलत कसधभरैवीिे स्वर – कंपनासंह – 
 
सा २ र्े २ रे २ ग् ३ म् ४ प २ ध् २ ध २ नी ् ३  
२४० २५६ २७० २८८ ३२० ३६० ३८४ ४०५ ४३२ ४८० 
 

वादी पंिम, संवादी षड्ज, ककवा 
वादी कोमल ग, संवादी कोमल धैवत. 

 
या थाटातून प्रािीन अन्तरगाधंार व काकलीचनषाद (= प्रिचलत) ऋषभ (२७०) व धैवत (४०५) 

वज्यय कचरता प्रिचलत श द्धभरैवी राग चमळतो. 
 

शुद्धभैरवी – आध चनक स्वर, श्र चत-कंपनासंह – 
 

सा २ र्े ४ ग् ३ म् ४ प २ ध् ४ नी ् ३  
२४० २५६ २८८ ३२० ३६० ३८४ ४३२ ४८० 

 
वादी मध्यम (३२०), संवादी षड्ज (२४०), ककवा 
वादी कोमलधैवत (३८४), संवादी कोमल गान्धार (२८८). 

 
यातील संवादी स्वर – 
 
सा म्   षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२४० ३२०  ¾ = ३ : ४ 
सा प   षड्ज-पंिम-भावी संवाद 
२४० ३६०  ⅔ = २ : ३ 
र्े ध्   षड्ज-पंिम-भावी-संवाद 
२५६ ३८४  ⅔ = २ : ३ 
ग् नी ्   षड्ज-पंिम-भावी-संवाद 
२८८ ४३२  ⅔ = २ : ३ 
 
कसधभैरवी या नऊस्वरी जनकर्थाटातून संभविारे आधुणनक राग – 
 
१. कसधभरैवी वादी पंिम संवादी षड ज 
  ककवा वादी गान्धार संवादी धैवत 
२. श द्धभरैवी वादी मध्यम संवादी षड ज 
३. भपूाल वादी धैवत संवादी गान्धार 
४. कौशी वादी मध्यम संवादी षड ज 
५. अडाणा (तीव्र धैवत) वादी तारषड ज संवादी पिंम 
६. मालकंस वादी मध्यम संवादी षड ज 
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७. नायकी वादी मध्यम संवादी षड ज 
८. दरबारी वादी गान्धार संवादी चनषाद 
९. कािी वादी पंिम संवादी ऋषभ 
 

आधुणनक कहदुस्र्थानी संगीताच्या स्वराचें णववरि 
 

नकाशा क्र. ४६ 
 
श्र चत 
क्र. 

श्र चतनाव े प्रािीन स्वर आध चनकािंी स्वर-श्र त्यतंरािी नाव े कंपने 

० क्षोचभणी श द्धचनषाद  सा सा २४० 
१ तीव्रा  अचतलघ  चद्वश्र चतक रे २५२ ⁶/₈ ⁸/₁ 
२ क म द्वती का.चनषाद लघ चद्वश्र चतक रे २५३ ⅛ 
२ क म द्वती  चद्वश्र चतक रे २५६ 
३ मंदा  चत्रश्र चतक रे २६६ ⅔ 
४ छंदोवती श द्धषड ज ित ःश्र चतक रे २७० 
५ दयावती  अचतलघ चद्वश्र चतक ग २८४ ⁴/₉ 
६ रंजनी  चद्वश्र चतक ग २८८ 
७ रस्क्तका श द्धऋषभ चत्रश्र चतक ग ३०० 
७ रस्क्तका  संकीणय ग ३०३ ¹¹/₂₇ 
८ रौद्री     
९ क्रोधा श द्धगान्धार चद्वश्र चतक म ३२० 
१० वचिका     
११ प्रसाचरणी अं. गाधंार ित ःश्र चतक म ३३७ ½ 
११ प्रसाचरणी  संकीणय ित ःश्र चतक म ३४१ ⅓ 
१२ प्रीती     
१३ माजयनी श द्धमध्यम  प ३६० 
१४ चक्षती  अचतलघ चद्वश्र चतक ध ३७९ ⁷/₂₇ 
१५ रक्ता  लघ चद्वश्र चतक ध ३७९ ¹/₁ ¹/₆ 
१५ रक्ता  चद्वश्र चतक ध ३८४ 
१६ संदीचपनी  चत्रश्र चतक ध ४०० 
१७ आलाचपनी श द्धपंिम ित ःश्र चतक ध ४०५ 
१८ मदंती  अचतलघ चद्वश्र चतक नी ४२६ ⅔ 
१९ रोचहणी  चद्वश्र चतक नी ४३२ 
२० रम्या श द्धधैवत चत्रश्र चतक नी ४५० 
२० रम्या  संकीणय चत्रश्र चतक नी ४५५ ⅑ 
२१ उग्रा  ित ःश्र चतक नी ४५५ ⅑ 
२२ क्षोचभणी श द्धचनषाद   ४८० 
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नकाशा क्र. ४६-वरून श्र त्यंतरािंी कलपना येण्यासारखी आहे. प्रिचलत श द्ध सप्तस्वरामंधील 
श्र त्यतंरानंा नाव ेचदली आहेत, ती अशी – 
 

लघ चद्वश्र चतक श द्धस्वर सा – प 
पूणयचद्वश्र चतक कोमलस्वर म् – नी ्
पूणयचत्रश्र चतक तीव्रस्वर ध – ग 
पूणयित ःश्र चतक तीव्रस्वर रे   
चवकृत-ित ःश्र चतक तीव्रस्वर म – नी 

 
यातंील सा-प अिल माचनले जातात. बाकीिे स्वर श्र त्यतंरान सार लहान-मोठे होतात. 

 
स्वर व त्यातंील श्र त्यंतरे लहानमोठी कोणती, हे त्याच्या कंपनसंख्यानंी समजून यावे, म्हणनू 

नकाशा क्र. ४६ येथे म द्दाम चदला आहे. श्र त्यतंर एक जरी असले, तरी ते वास्तचवक चद्वश्र त्यंतराच्या कके्षत 
येते, हे कंपनाचं्या िरकावरून जाणून घ्यावयािे आहे. यािंी उदाहरणे नकाशा क्र. ४६-मध्ये 
 

रे = २५३ ⅛ – २५६; ग = ३०० – ३०३ ¹/₂ ¹/₇; 
म = ३३७ ½ – ३४१ ⅓; ध = ३७९ ¹¹/₁₆ – ३८४; 
नी = ४५० – ४५५ ⅑.      

 
हा ख लासा केलयानंतर प्रािीन मूच्छयनातूंन आणखी कोणते आध चनक राग संभवतात, हे पाहू. 

 
भरैव हा राग प्रािीन आहे. प्रािीन प्राथचमक षड रागापंकैी एक, असा प्रािीन गं्रथातं त्यािा उल्लखे 

आहे. प्रािीन व आध चनक भरैवथाटात िरक आढळून येतो, हे चनचित आहे. परंत  आध चनक भरैव 
कोणत्यातरी प्रािीन मूच्छयनेच्या आध चनक रूपातंरात बसतो, हेही चनचित आहेि. भरैव हा जनकराग नव्हे. 
मग याला उत्पन्न करणारा जनकराग-थाट कोणता, हे पहावयािे आहे. त्याच्या आधी आध चनक भरैवािे 
स्वर कोणते, हे पाहता – 
 

सा २  ५ ग २ म् ४ प २  ५ नी ् २  
२४० २५३ ⅛ ३०० ३२० ३६० ३७९ ¹¹/₁₆ ४५० ४८० 

 
रामकली हा या भरैवरागािा उत्पादक आध चनक नऊस्वरी जनकथाट होय. 

 
आधुणनक रामकलीची प्राचीन मूच् व्ना – 
 

आध चनक रामकालीिे स्वर व कंपने 
 
सा २  ५ ग २ म् २ म २ प २  ३  २ नी २  
२४० २५३ ⅛ ३०० ३२० ३३७ ½ ३६० ३७९ ¹¹/₁₆ ४२६ ⅔ ४३२ ४८० 
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यातील रे – ध अचतकोमल, अचतलघ चद्वश्र चतक आहेत. रामकलीतील संवादी स्वर – 
 
सा – म षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद = ¾ = ३ : ४ 
२४०  ३२०  
सा – प षड्ज-पंिम-भावी संवाद = ⅔ = २ : ३ 
२४०  ३६०  

 –  षड्ज-पंिम-भावी-संवाद = ⅔ = २ : ३ 
२५३ ⅛  ३७९ ¹¹/₁₆  
ग – नी षड्ज-पंिम-भावी-संवाद = ⅔ = २ : ३ 
३००  ४५०  
 

रामकलीिा वादी धैवत (३७९ ¹¹/₁₆) संवादी-ऋषभ (२५३ ⅛) 
ककवा वादी पंिम (३६०) संवाद-षड ज (२४०) 

 
आधुणनक जनकर्थाट रामकली, प्राचीन मूच् व्ना ‘रजनी’ – 
 

प्रािीन षड जग्राचमक श द्ध रजनी मूच्छयना-स्वर – 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
यातं अन्तरकाकलींिा समावशे करून 

 
नी २ का. नी २ सा ३ रे २ ग २ अं. ग २ म ४ प ३ ध २ नी 

आध चनक रूपातंर – 
 
सा २ रे २ रे ३ ग २ म् २ म २ प ४ ध ३ नी २  
 

यातंील धैवत ित ःश्र चतक; धैवतात चद्वश्र चतक कोमल धैवतािा समावशे होतो. तो येथे माडूंन पाहता 
– 
 
प ४ ध ३ नी २  = प २ ध २ ध ३ नी २  
 
= प २ ध ५ नी २  
असा प्रकार होतो. 
 

रजनी काकलयंतर मूच्छयनेतून आध चनक रामकली – 
 
सा २  ५ ग २ म् २ म २ प २  ३  २ नी २  
२४० २५३ ⅛ ३३० ३२० ३३७ ½ ३६० ३७९ ¹¹/₁₆ ४२६ ⅔ ४५० ४८० 
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या मूच्छयनेतून तीव्र मध्यम (३३७ ½) व अचतकोमल चनषाद (= ४२६ ⅔) वज्यय कचरता प्रिचलत 
भरैव राग चमळतो. 
 
रामकली जनकर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग 
 
१. रामकली (नऊस्वरी थाट) वादी धैवत 

(३७९¹¹/₁₆), 
संवादी ऋषभ (२५३ 

⅛) 
  ककवा वादी पंिम संवादी षड ज 
२. आनंदभरैव वादी षड ज संवादी मध्यम 
३. सौराष्ट्रभरैव वादी षड ज संवादी पंिम 
४. काकलगडा (दोन्ही मध्यम-प्रकार) वादी धैवत संवादी ऋषभ 
५. भरैव वादी धैवत संवादी ऋषभ 
६. जोचगया वादी षड ज संवादी मध्यम 
७. ग णकली वादी धैवत संवादी ऋषभ 
८. चबभास वादी धैवत संवादी ऋषभ 
९. झीलि वादी मध्यम संवादी षड ज 
१०. चहजाज वादी मध्यम संवादी षड ज 
११. अहीर भरैव वादी मध्यम संवादी षड ज 
 

आधुणनक मुलतानी – स्वर, श्रुती व कंपने यासंह – 
 

सा २ र्े ४ ग् ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ २८८ ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४५५ ⅑ ४८० 

 
यातंील संवाद – 

 
सा – प षड्ज-पंिम-भावी-संवाद 
२४०  ३६० = ⅔ = २ : ३ 
र्े – ध् षड्ज-पंिम-भावी संवाद 
२५६  ३८४ = ⅔ = २ : ३ 
र्े – म षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२५६  ३४१ ⅓ = ¾ = ३ : ४ 
ग् – ध् षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२८८  ३८४ = ¾ = ३ : ४ 
म – नी षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
३४१ ⅓  ४५५ ⅑ = ¾ = ३ : ४ 
 

या रागािा वादी पंिम ३६०, संवादी षड ज २४० 
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आधुणनक मुलतानीची प्राचीन मूच् व्ना – 
 

या राग-थाटािी प्रािीन मूच्छयना षड जग्राचमक अश्वक्रान्ता – श द्धासह अतंरकाकलीय क्त 
अश्वक्रान्ता मूच्छयना श द्धगान्धारारंभक आहे. ती श द्धस्वरी माडूंन पाहता – 
 
ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग 

यातं काकलयन्तर स्वरािंी योजना कचरता – 
 
ग २ अं. ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का.नी २ सा ३ रे २ ग 

यातंील अन्तरगान्धार आरंभक माचनता चमळणारी मूच्छयना – 
 

अं.ग २ म ४ प ३ ध २ र २ का.नी २ सा ३ रे २ ग २ अं.ग 
आध चनक रूपातंर – 

 
सा २ र्े ४ ग् ३ म् २ म २ प २ ध् ३ नी ् २ नी २  
२४० २५६ २८८ ३२० ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
 

यातंील श द्धमध्यम व कोमल चनषाद वज्यय कचरता आध चनक म लतानीिा थाट चमळतो. 
 
आधुणनक वसतं – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह – 
 
सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प २ ध् १ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४०० ४५० ४८० 
 
यातंील संवाद 
 
सा – म षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२४०  ३२० = ¾ = ३ : ४ 
सा – प षड्ज-पंिम-भावी संवाद 
२४०  ३६० = ⅔ = २ : ३ 
र्े – म षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
२५६  ३४१ ⅓ = ¾ = ३ : ४ 
ग – ध षड्ज-मध्यम-भावी-संवाद 
३००  ४०० = ¾ = ३ : ४ 
ग – नी षड्ज-पंिम-भावी संवाद 
३००  ४५० = ⅔ = २ : ३ 
 

वसंतरागातील वादी तार षड्ज (४८०), संवादी पिंम (३६०) 
 



 अनुक्रमणिका 

प्राचीन मूच् व्नेतून आधुणनक वसतं 
 

प्रािीन षड जग्राचमक श द्ध ‘रजनी’ मूच्छयना – अन्तरकाकलींसह ‘रजनी’ चनषादारंभक होय. 
श द्ध ‘रजनी’ 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
अन्तरकाकलींसह – 
नी २ का-नी २ सा ३ रे २ ग २ अं.ग. २ म ४ प ३ ध २ नी 
आध चनक रूपातंर – कंपनासंह – 

 
सा २ र्े २ रे ३ ग २ म् २ म २ प ४ ध ३ नी २  
२४० २५६ २७० ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०५ ४५० ४८० 
 

यातंील २७०-िा ऋषभ वज्यय. पंिमापासून तार षड ज = प ४ ध ३ नी २  = ९ श्र ती अतंर आहे. 
या नऊ श्र त्यंतरात प २ ध १ ध ४ नी २  हे स्वर व्यवस्स्थत बसू शकतात व हेि वसतं थाटात आपणासं 
हव ेआहेत. ते वरील थाटात चदले आहेत. 
 

वसतंर्थाटात एकूण ९ स्वर आहेत. म्हणनू वसंत हा जनकथाट-राग मानावयािा आहे. 
 

वसंतातून चमळणारे आध चनक राग – 
 
(१) वसंत वादी तारषड ज संवादी पिंम 
(२) साजंचगरी वादी गान्धार संवादी चनषाद 
(३) वसंत-पंिम वादी तारषड ज संवादी पिंम 
 
वसतं या जनकर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग 
 

वसंतथाटातून ४०० कंपनािंा तीव्र धैवत वज्यय कचरता चमळणारा आध चनक राग – 
 
पूवी – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह – 
 
सा २ र्े ५ प २ म् २ म २ प २ ध् ५ नी २ सा 
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४५० ४८० 

वादी गान्धार (३००), संवादी चनषाद (४५०) 
 
पूवीर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग 
 

(१) पूवी वादी गान्धार, संवादी चनषाद 
(२) गौरी (दोन्ही मध्यम) वादी कोमल ऋषभ, संवादी कोमल धैवत 



 अनुक्रमणिका 

वसंतथाटातून श द्धमध्यम (३२०) व धैवत (४००) वज्यय कचरता चमळणारा आध चनक राग – 
 
श्री – स्वर, श्र ती कंपने यासंह – 
 
सा २ र्े ५ ग ४ म २ प २ ध् ५ नी २ सा 
२४० २५६ ३०० ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४५० ४८० 

वादी कोमल ऋषभ (२५६), संवादी कोमल धैवत (३८४) 
 
श्रीथाटातून संभवणारे आध चनक राग – 
 
१. श्री वादी को. ऋषभ संवादी को. धैवत 
२. जैताश्री वादी गान्धार संवादी चनषाद 
३. पूचरया-धनाश्री वादी पंिम संवादी षड ज 
४. दीपक वादी षड ज संवादी पिंम 
५. टंकी वादी पंिम संवादी षड ज 
६. मालवी वादी को. ऋषभ संवादी को. धैवत 
७. हंसनारायणी वादी पंिम संवादी षड ज 
८. चत्रवणेी वादी को. ऋषभ संवादी को. धैवत 
९. रेवा वादी षड ज संवादी पिंम 
 

वसंत या जनकथाटातून को. धैवत (३८४) वज्यय करून चमळणारा आठस्वरी आध चनक राग – 
 
पंचम – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह – 
 
सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४५० ४८० 
यातंील वादी श द्धमध्यम (३२०), संवादी षड ज २४०. 
 
पंचमर्थाट प्राचीन मध्यमग्राणमक ‘मागी’ मूच् व्नेतूनही संभवतो. 
 
प्रािीन ‘मागी’ श द्ध मूच्छयना 
 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
अन्तरकाकलींय क्त 
 
नी २ का.नी २ सा ३ रे २ ग २ अं.ग २ म ३ प ४ ध २  
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

आध चनक रूपातंर – कंपनासंह 
 
सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४५० ४८० 
 

यातं प्रािीन श द्धषड ज = प्रिचलत श द्धऋषभ वज्यय केला आहे. 
 
वादी श द्धमध्यम, संवादी श द्धचनषाद. 
 
पंचमर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग 
 
१. पंिम (सपूंणय प्रकार) वादी मध्यम संवादी षड ज 
२. सोहोनी (दोन्ही मध्यमािंा प्रकार) वादी धैवत संवादी गान्धार 
३. मेघरंजनी वादी श द्धमध्यम संवादी षड ज 
४. लचलत वादी श द्धमध्यम संवादी षड ज 
५. भकंार वादी पंिम संवादी षड ज 
६. भचटयार वादी श द्धमध्यम संवादी षड ज 
 

हे सवय राग गावयाच्या वळेा मध्यरात्रीनंतर. 
 
वसतंर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग 
 

वसंतथाट नऊस्वरी जनकथाट होय. या थाटातून श द्धमध्यम (३२०) व को. धैवत (३८४) वज्यय 
कचरता जो आध चनक सातस्वरी राग संभवतो तो – 
 

पूणरया – स्वर, श्र ती कंपने यासंह – 
 
सा २ रे ५ ग ४ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३४१ ⅓ ३६० ४०० ४५० ४८० 

वादी गान्धार (३००), संवादी चनषाद (४५०). 
 

पूणरयार्थाटातून संभविारे आधुणनक राग 
 

१. पूचरया वादी गान्धार संवादी चनषाद 
२. मालीगौरी वादी को. ऋषभ संवादी तीव्रमध्यम 
३. वराटी वादी गान्धार संवादी धैवत 
४. रैनकी पूचरया वादी गान्धार संवादी चनषाद 
५. जैत वादी पंिम संवादी षड ज 
६. मारवा वादी गान्धार संवादी धैवत 



 अनुक्रमणिका 

आधुणनक मुलतानी व तोडी या रागातंील फरक 
 

म लतानी सायकंाळी व तोडी सकाळी गावयािी प्रथा आहे. या दोन्ही थाटस्वरातं िरक काय हे 
पाहता 
 

आध चनक म लतानी – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह – 
 
सा २ र्े ४ ग ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ २८८ ३४१ ⅓ ३६० ३८४ ४५५ ⅑ ४८० 
 

आध चनक तोडी – स्वर, कंपने, यासंह – 
 
सा १ र्े ४ ग ६ म २ प १ ध् ६ नी २  
२४० २५३ ⅛ २८४ ⁴/₉ ३४१ ⅓ ३६० ३७९ ⁷/₂₇ ४५५ ⅑ ४८० 
 

यावरून तोडीिे ऋषभ-गान्धार-धैवत हे स्वर म लतानीच्या ऋषभ-गान्धार-धैवताहूंन उतरे आहेत, 
हे समजून येते. 
 

म लतानीिा वादी पंिम संवादी षड ज 
तोडीिा वादी धैवत संवादी गान्धार 

 
तोडीचे प्रकार 
 

१. श द्ध तोडी २. लािारी तोडी ३. गान्धारी तोडी ४. बहाद री तोडी ५. चमयाकी तोडी ६. ग जरी 
तोडी ७. चबलासखानी तोडी 
 

तोडी राग हा जन्यराग आहे. तो कोणत्यातरी जनकथाटातून सभंवतो, व या जनकथाटािी उत्पत्ती 
प्रािीन मूच्छयनेतून होते. ती मूच्छयना प्रािीन षड्जग्राचमक ‘अश्वक्रान्ता’ मूच्छयना होय. 
 
अश्वक्रान्ता – शुद्ध स्वर व श्रुती, आरंभस्वर गान्धार 
 

ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ . 
 
यात अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता – 
 

ग २ अं. ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का.नी २ सा ३ रे २ ग. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

यातंील अन्तरगान्धार आरंभक मानून – 
 

अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का.नी २ सा ३ रे २ ग २ अं-  
 
यािें आध चनक रूपातंर – स्वर, श्र ती, कंपने यासंह – 
 
सा २  ४  ३ म् २ म २ प २  ३  २ नी २  
२४० २५३ ⅛ २८४ ⁴/₉ ३२० ३४१ ⅓ ३६० ३७९ ⁷/₂₇ ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 
 

या मूच्छयनेत नऊ स्वर आहेत, म्हणून हा जनकथाट होतो. यातंील तीव्र मध्यम वज्यय कचरता 
आठस्वरी; तीव्र मध्यम व तीव्र चनषाद वज्यय कचरता सातस्वरी; व कोमल मध्यम व कोमल चनषाद वज्यय 
कचरता सातस्वरी असे थाट चमळतात. 
 
तीव्रमध्यम (३४१ ⅓) वज्यव कणरता णमळिारा र्थाट 
 

सा २  ४  ३ म् ४ प २  ३  २ नी २  
२४० २५३ ⅛ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ३७९ ⁷/₂₇ ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 

 
यातून चमळणारे आध चनक राग 
 

१. लािारी तोडी वादी पंिम संवादी षड ज 
२. गान्धारी तोडी वादी को. धैवत संवादी को. गान्धार 
३. खट वादी षड ज संवादी श . मध्यम 

 
या मूच् व्नेतून कोमल मध्यम (३२०) व कोमल णनषाद (४२६ ²/₃) वज्यव कणरता – 

 
सा २  ४  ५ म २ प २  ५ नी २  
२४० २५३ ⅛ २८४ ⁴/₉ ३४१ ⅓ ३६० ३७९ ⁷/₂₇ ४५५ ⅑ ४८० 

 
या मूच्छयनेतून चमळणारे राग – 

 
१. श द्ध तोडी वादी को. धैवत संवादी को. गान्धार 
२. चमयाकी तोडी वादी को. धैवत संवादी को. गान्धार 
३. ग जयरी तोडी वादी को. धैवत संवादी को. गान्धार 
४. बहाद री तोडी वादी को. धैवत संवादी को. गान्धार 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

वरील मूच् व्नेतून (नऊस्वरी र्थाटातून) तीव्र मध्यम व तीव्र णनषाद वज्यव कणरता सातस्वरी र्थाट 
णमळतो तो – 
 
सा २  ४  ३ म ४ प २  ३  २  
२४० २५३ /₈ २८४ ⁴/₉ ३२० ३६० ३७९ ⁷/₂₇ ४५५ ⅔ ४८० 

 
या थाटातून चमळणारे राग – 

 
१. चबलासखानी तोडी वादी धैवत संवादी गान्धार 
२. गान्धारी तोडी वादी धैवत संवादी गान्धार 
३. उतरी असावरी वादी धैवत संवादी गान्धार 

 
प्रिचलत भारतीय शास्त्रीय गायनपद्धतीतील रागगायन हे परंपरेने आचण उत्क्रातंीने बदलत 

आध चनक ख्यालपद्धतीला येऊन पोहोिले आहे. गायनचवद्या ही अनाचदकालापासून िालत आलेली आहे. 
कालातंराने पद्धतीत िरक झाले, हे संगीताच्या इचतहासावरून कळून येते. असे असले, तरी या 
पचरवतयनात ध्वचन-स्वर-शास्त्र-मूच्छयनापद्धती कायम आहेत व आजही त्या काययवाही आहेत. कहद स्थानी 
पद्धतीतील मेल-थाट-राग या मूच्छयनापंासून अचवभक्त आहेत. प्रािीन अवािीन श्र चत-स्वर-शास्त्र यातही 
बदल नाही. या महत्त्वाच्या दृचष्टकोणाने प्रिचलत थाट-रागपद्धतीिा प्रािीन मूच्छयनाशंी संबंध जोडून येथे 
चविार माचंडले आहेत. त्याकंडे चजज्ञासू वािकानंी समंजसपणाने पहाव ेव त्यािंा चविार करावा. 
 

पं. भातखंडे यािें दहा थाट व त्या दहा थाटातूंन चनमाण होणारे जन्य राग यािंी माचहती 
जाणकारानंा आहे. परंत  सवयि थाटानंा तेि-तेि बारा स्वर व त्यािंा अन क्रमे आवश्यकतेने वापर भारतीय 
संगीताच्या अचभजात वैचशष्ट्ट्याच्या दृष्टीने अशास्त्रीय वाटतो. यािे कारण चदनमानान सार रागािें वैचशष्ट्ट्य व 
प्रयोजन या बाराि स्वरातं पाळले जात नाही. म्हणून प्रािीन गं्रथकारानंी माचनलेलया श्र चतस्वरमूच्छयना, 
जाती, स्वरसाधारण, जाचतसाधारण यानंा िार महत्त्व आहे. सूक्ष्म स्वरभेदामं ळे रागभेद हे कहद स्थानी 
गायकी संगीतािे खास परंत  शास्त्रीय वैचशष्ट्ट्य आहे. हे प्रािीन शास्त्रािा अभ्यास कचरता समजून येणारे 
आहे. 
 

भारतीय अचभजात शास्त्रीय संगीतािे शास्त्र आम्ही जाणतो, हा कलाकारािंा दावा िोल आहे. 
संगीतािे शास्त्र सखोल व प्रमाणय क्त आहे. रागािें जनकथाट, जन्यराग, संकीणय, संपूणय, षाडव-औड व, 
स्वरािंी वजावज्ययता, चदनमान, मन्द्रमध्य-तार, चवलंचबत-मध्य-द्र त, रागािें वादीसंवादी, अन वादी, 
चववादी, प्रािीन व प्रिचलत यातंील एकता, िरक या सवय गोष्टींिा िागंला अभ्यास हवा. हा चवषय 
चजज्ञासेने समजावनू घेतला, तर ध्वचनशास्त्र, प्रािीन आिायय-पंचडतािंी ब चद्धमत्ता, त्यानंी प्रस्थाचपत केलेले 
व वैज्ञाचनक उपकरणसाधनाचंवना बाचंधलेले चसद्धातं हे आज चवज्ञानय गात चनमयळ सातत्याने तंतोतंत खरे 
ठरतात, यािा अन भव येतो. 
 

योलय मागाने केलेलया संशोधनात या गोष्टी उघड होतात आचण चनगवी व स्वच्छ मनोधारणेत त्यािंा 
प्रत्यय येतो. 
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पं. णव. ना. भातखंडे आणि त्याचें दहा र्थाट 
 

मागील प्रकरणात आध चनक जनकजन्यराग-थाट व या थाटािंा प्रािीन मूच्छयनाशंी संबधं 
श्र त्यतंरानी, कंपनसखं्यानंी व ग णोत्तरानंी कसा चसद्ध होतो, यािी आचण वादीसंवादी स्वर इत्यादींिी ििा 
केली आहे. 
 

पं. भातखंडे यानंी आपलया कहद स्थानी संगीतपद्धतीत समयकालीन राग, त्यािें थाट यािें 
वगीकरण केलेले आहे. त्यािें एकूण थाट दहा. या दहा थाटातं जनक व जन्य कोणते, यािा शास्त्रीय चविार 
वा मागयदशयन नाही. त्यातील भारतीय संगीतातील श्र ती आचण एकंदर शास्त्र याचंवषयी सशंोधनात्मक 
चविारही सय स्क्तक नाहीत. माचहती प्रिंड आहे. प्रािीनािें गं्रथभाडंार त्यानंी पचरश्रमपूवयक ख ले केले आहे. 
याबद्दल त्यािें ऋणी राहणे कतयव्य आहे. भारतीय अचभजात शास्त्रीय संगीतात अचभजात म्हणजे काय, ही 
अचभजातता कशाम ळे, हे चवशद करून सागंणे म्हणजे संगीताच्या शास्त्रािे पचरपूणय ज्ञान, त्यािा योलय 
उपयोग आचण समज ही आवश्यक आहेत. पं. भातखंडे चवद्वान होते; स्वतः तंतकार होते. संगीतािे शास्त्र हे 
वीणातंत्रीवरून तयार झाले आहे. या तंत्रीवरील प्रयोगाच्या साहाय्याने आचण अन भवाने चकत्येक गोष्टींिा 
उलगडा होऊन तो वास्तचवक म दे्दसूद चरतीने त्यानंा माचंडता आला असता. असो. आता पं. भातखंडे यािें 
दहा थाट क्रमाने घेऊन त्याबंद्दल साधकबाधक ििा करावयािी आहे. 
 

(१) णबलावल 
 

चबलावलथाट मूलभतू स्वरथाटातून उत्पन्न होतो, असे पचंडतजींिे गं्रथगत मत आहे. 
 

यातील वादी धैवत, संवादी गान्धार. 
 

चबलावल थाटातून हा संपूणय राग चनमाण होतो. 
 

कहद स्तानी संगीतािे मूलभतू षड्जग्राचमक स्वरसप्तक असे आहे (श्र ती व कंपनसंख्या आमच्या) – 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
यातंील वादी धैवत ित ःश्र चतक (४०५ कंपने) व संवादी गान्धार चत्रश्र चतक (३०० कंपने) यािंा 

चनसगयतःि संवाद घडून येत नाही. चबलावलथाटातील राग चदले आहेत ते असे – १. हेमकलयाण २. यमनी 
चबलावल ३. देवचगरी ४. सरपरदा ५. ओडव देवचगरी ६. लच्छासाख ७. श क्लचबलावल ८. क क भ ९. 
नटचबलावल १०. नट ११. नटनारायण १२. नटचबहाग १३. चबहागडा १४. पटचबहाग १५. सावनी १६. 
कामोदनाट १७. केदारनाट १८. मल हा केदार १९. मल हा २०. जलधर केदार २१. द गा २२. छायानट २३. 
छायाचतलक २४. ग णकली २५. पहाडी २६. माडं २७. मेवाड २८. हंसध्वनी. 
 

पं. भातखंडे याचं्या चबलावल थाटाच्या जन्यरागािंी यादी वर चदली आहे. 
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वास्तचवक वरील चबलावल माचनला, तर त्याच्या वादीसवंादींति संवाद नाही. मग प्रश्न असा उभा 
रहातो की, हा खरोखर चबलावल ठरतो का? चबलावलिी उत्पत्ती म ळात खमाजथाटातून आहे. 
 
खमाज र्थाटाचे स्वर, श्रुती, कंपने – 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध २  २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६ ⅔ ४५५ ⅑ ४८० 

 
खमाजािा वादी गान्धार, संवादी धैवत. यातं साहचजकि संवाद आहे. या थाटातून चमळणारे 

आध चनक राग – १. खमाज २. कझजोटी. चतलंग ४. चतलककामोद ५. रागेश्री ६. खंबावती ७. माडं ८. 
चबहागडा ९. श क्लचबलावल १०. अलैया चबलावल ११. नटचबलावल १२. क क भ १३. देवचगरी १४. 
सरपरदा १५. लच्छासाख १६. नारायणी १७. वृदंावनी सारंग १८. बडहंस-सारंग १९. सामंत-सारंग २०. 
श द्धमल्लार २१. सूरमल्लार २२. नटमल्लार २३. चमयाँ मल्लार २४. मेघ वगैरे. 
 

इतके राग उत्पन्न करणारा स्वतः खमाज मात्र केदार या जनकथाटातून चनमाण होतो. 
 

केदारािे स्वर, श्र ती, कंपने — 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २ , २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४२६²/₃ ४५५¹/₉ ४८० 
 

यािा वादी श द्धमध्यम (३२०), संवादी षड ज (२४०). 
यातून उत्पन्न होणारे राग – 

 
१. केदार २. कामोद ३. नटकेदार ४. छायानट ५. हमीर ६. गौडसारंग ७. श द्धसारंग. 

 
या संपूणय नऊस्वरी केदार जनकथाटातून उत्पन्न होणारा राग — 

 
शुद्धकल्याि — स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 

 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५५¹/₉ ४८० 
 

यािा वादी गान्धार ककवा ऋषभ, संवादी धैवत ककवा पिम. 
 

या केदारजन्य थाटातील राग — 
 

१. श द्धकलयाण २. यमनकलयाण ३. यमनी चबलावल ४. मल हा-केदार ५. चबहाग ७. श्याम ७. 
पहाडी. 



 अनुक्रमणिका 

श द्धकलयाण या आठस्वरी थाटातून यमनराग – स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५५¹/₉ ४८० 

 
यािा वादी गान्धार (३००), संवादी धैवत (४००). 
यातून चमळणारे राग– 

 
१. यमन २. कहडोल ३. मालश्री ४. हंसध्वनी ५ जैतकलयाण ६. भपू. 
चबलावलिी उत्पत्ती खमाजातून आहे, हे साचंगतले आहेि. 
 
णबलावलचे स्वर — श्र चत-कंपनासंह — 

 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५५¹/₉ ४८० 

 
वादी धैवत (४००), संवादी गाधंार (३००). 

 
यातून चमळणारे राग — 

 
१. श द्धचबलावल (श क्लचबलावल) २. द गा ३. श द्धनट ४. जलधर ५. हेमकलयाण ६. चभन्नषड ज ७. 

साबनी कलयाण ८. ग णकली ९. आशागौड १०. भवसाख. 
 

काबंोजीथाट केदारजन्य आहे. स्वर-श्र चत-कंपने — 
 

सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध २  ४  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६²/₃ ४८० 

 
यािा वादी षड ज (२४०), संवादी पंिम (३६०). 
यातून चमळणारे राग — 

 
१. काबंोजी २. मधमाद सारंग ३. मध रध्वनी. 

 
पं. भातखंडे याचंा णबलावल हा णबलावल नव्हे. 
 

तर कोणता राग? याचवषयी चविार कचरता पंचडतजींनी चबलावल रागथाटािे वादी-संवादी जे धैवत 
व गान्धार चदले आहेत, त्यातं संवाद नाही, हे लक्षात घेतले पाचहजे. ित ःश्र चतक ४०५ कंपनाचं्या धैवताच्या 
जागी जर चत्रश्र चतक ४०० कंपनािंा धैवत घेतला, तर सवंादी चत्रश्र चतक ३०० कंपनाचं्या गान्धाराशी हा वादी 
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ठीक जमतो. पण चबलावलिा वादी धैवत ४०० कंपनािंाि हवा असतो. याम ळे धैवताप ढील ४५०िा चनषाद 
आपोआपि ४५५¹/₉ कंपनािंा होतो. चबलावलिे आध चनक स्वरसप्तक वर चदले आहे. 
 

पं. भातखंडे याचा णबलावल म्हिजे आधुणनक शंकरा आहे, णबलावल नव्हे. 
 
आधुणनक शंकराचे स्वर – श्रुणतकंपनासंह — 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
यािा वादी चनषाद (४५०), संवादी गान्धार (३००) हे षड ज-पंिमभावाने वादीसवंादी होतात. 

ग णोत्तर ²/₃ = २ : ३ असे आहे. 
 

पं. भातखंडे यानंी चदलेलया चबलावलथाटािे स्वरसप्तक व आधचनक शकंरािे स्वरसप्तक एक 
आहे, व हेि सप्तक कहद स्थानी संगीतािे षड जग्रामी मूलभतू स्वरसप्तक आहे. 
 

शकंराच्या स्वरातंील संवाद — 
 
सा – म षड ज-मध्यम-भावी संवाद 
२४०  ३२० = ³/₄ ३ : ४ ग णोत्तर 
सा – प षड ज-पंिम-भावी संवाद 
२४०  ३६० = ²/₃ = २ : ३ 
रे – प षड ज-मध्यम-भावी संवाद 
२७०  ३६० = ³/₄ = ३ : ४ 
रे – ध षड ज-पंिम-भावी संवाद 
२७०  ४५० = ²/₃ = २ : ३ 
ग – ध संवाद नाही. 
३००  ४५०  
ग – नी षड ज-पंिम-भावी संवाद 
३००  ४५० = ²/₃ = २ : ३ 
म् – नी संवाद नाही. 
३२०  ४५०  
 
आधुणनक शंकरारागाची प्राचीन मूच् व्ना 
 

ही षड जग्राचमक श द्धस्वरी ‘रजनी’ मूच्छयना होय. या मूच्छयनेिे स्वर व श्र ती– 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
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आध चनक रूपातंर – स्वर-श्र चत-कंपनासंह – 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ४ ध ३ नी २ स 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
पं. भातखंडे 
 

(२) खमाज — स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ४ ध २ नी ् ४  
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 
 

यािा वादी-गान्धार (३०० कंपने), संवादी चनषाद (४३२). 
 
या वादी-संवादींत मुळातच संवाद नाही. 
 
प्रिचलत खमाजािा वादी गान्धार व संवादी धैवत आहे. परंत  वरील सप्तकात या वादीसंवादींत चववाद 
आहे. यासाठी ३००-च्या वादी गान्धाराशी संवाद करणारा ४००-िा चत्रश्र चतक धवत हवा. 
 
खमाज-रागर्थाटाचे आधुणनक स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ३ ध २ नी ् २ नी २ सा 
२४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४२६²/₃ ४५५¹/₉ ४८० 
 

खमाज राग-थाटािी उत्पत्ती केदारथाटातून होते. केदार या जनकथाटातून खमाज हा जन्यथाट 
संभवतो. केदारािे स्वर-श्र चत-कंपने — 
 
सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २  २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४२६²/₃ ४५५¹/₉ ४८० 
 
या थाटातून प्रिचलत तीव्र मध्यम (३४१¹/₃ कंपनािंा) वज्यय कचरता चमळणारा थाट प्रिचलत खमाज होय. 
केदारािी प्रािीन मूच्छयना मागील प्रकरणात चदली आहे. 
 

(३) काफी — स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 
सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ् ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 
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पं. भातखंडे यािंा कािीथाट वरीलप्रमाणे आहे. यािा वादी पंिम (३६०) व संवादी षड ज (२४०) 
हे ठीक आहे. परंत  प्रिचलत कािीरागािे वादी-संवादी पंिम-षड ज आहेत काय? आचण कािीिा 
जनकथाट कोणता? 
 
प्रचणलत काफीचे वास्तव स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 
सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ् ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 
 

या स्वरापं्रमाणेि पं. भातखंडे यािंा कािीथाट असावा. परंत  कािीथाटािे वादी-संवादी जे त्यानंी 
पंिम-षड ज माचनले आहेत, ते तसे नसून कािीिा वादी पंिम व संवादी ऋषभ आहे. म्हणजे पंिम-
षड जातं षड ज-पंिम-भावी संवाद नसून पंिम-ऋषभातं – षड ज-मध्यभावी वादीसवंादींत संवाद आहे. 
कािी हा जन्यराग होय. या रागािा जनकथाट प्रिचलत कसधकािी थाट होय. 
 
प्रचणलत कसधकाफीची स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 
सा ४ रे २ ग् १ ग २ म् ४ प ४ ध २ नी ् १ नी २  
२४० २७० २८८ ३०० ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४५० ४८० 
 
यातूंन श द्धगान्धार (३००) व श द्धचनषाद (४५०) हे स्वर वज्यय कचरता प्रिचलत कािीिा वरीलप्रमाणे थाट 
तयार होतो. 
 
प्रचणलत कसधकाफीची प्राचीन मूच् व्ना — 
 

षड जग्राचमक प्रथममूच्छयना ‘उत्तरमन्द्रा’ होय. ही मूच्छयना षड जारंभक आहे. भरतशार्ङ्य देवाचं्या 
स्वरसाधारण-प्रकरणाप्रमाणे सा-म-प-च्य त काकलयन्तर रूपात ही मूच्छयना — 
 

सा ४ रे २ ग १ अं.ग २ म ४ प ४ ध २ नी १ नी २ सा 
 
आध चनक रूपातंर – स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 
सा ४ रे २ ग् १ ग २ म् ४ प ४ ध २ नी ् १ नी २  
२४० २७० २८८ ३०० ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४५० ४८० 
 
यातूंन श द्धगान्धार (३००) व श द्धचनषाद (४५०) हे दोन स्वर वज्यय कचरता प्रिचलत कािीिा थाट चमळतो. 
 
कािी थाट द सऱ्या प्रािीन ‘कलोपनता’ मूच्छयनेतूनही चमळू शकतो. 
 
प्रािीन ‘कलोपनता’ श द्ध मूच्छयना – स्वर-श्र ती — 
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आरंभक स्वर श द्ध ऋषभ — 
 

रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी ४ सा ३ रे 
 
यातं अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता — 
 

रे ४ अं.ग २ म ३ प ४ ध ४ का.नी. २ सा ३ रे 
 
आध चनक रूपातंर –स्वर-श्र चत-कंपनासंह – 
 

सा ४ रे २ ग् ३ म् ४ प ४ ध २ नी ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ४०५ ४३२ ४८० 

 
याप्रमाणे आध चनक कािी थाट आहे. 
 

(४) आसावरी 
 

पं. भातखंडे यािी आसावरी – स्वर-श्र चत-कंपने — 
 

सा ४ रे २ ग् ३ म ४ प २ ध् ४ नी ् ३  
२४० २७० २८८ ३२० ३६० ३८४ ४३२ ४८० 

 
या रागािे वादीसंवादी गं्रथात चदलेले नाहीत. (क्र. प .माला, भाग २) — प्रिचलत आसावरीिे वास्तव स्वर 
– श्र चत-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे १  ४ म ४ प १  ४ नी ् ४  
२४० २७० २८४⁴/₉ ३२० ३६० ३७९⁷/₂₇ ४२६²/₃ ४८० 

 
या थाटात वादी धैवत (३७९ ⁷/₂₇), संवादी गान्धार (२८४⁴/₉). या वादीसंवादींत षड ज-मध्यम-

भाव आहे. 
 
प्राचीन मूच् व्नेतून प्रचणलत आसावरी — 
 
प्रािीन षड जग्राचमक श द्ध ‘उत्तरायता’ मूच्छयना धैवतारंभक आहे. या मूच्छयनेिे स्वर व श्र ती — 
 

ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध 
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षड ज-मध्यम-पंिम च्य त केले, तर हीि मूच्छयना 
 

ध २ नी ३ सा ४ रे २ ग ३ म ४ प ४ ध 
 
अशी होते. यातं अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता 
 

ध ४ का.नी १ सा ४ रे ४ अं.ग १ म ४ प ४ ध 
 
अशी होते. 
 

या मूच्छयनेिे आध चनक रूपातंर – स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे १  ४ म ४ प १  ४ नी ् ४ सा 
२४० २७० २८४⁴/₉ ३२० ३६० ३७९⁷/₂₇ ४२६²/₃ ४८० 

 
हा आध चनक आसावरीरागािा थाट आहे. 
 

पं. भातखंडे आपलया गं्रथात आसावरीथाटाबद्दल चलचहतात — 
 

“असावरी असावरी र्थाटातून. यात गान्धार, धैवत, णनषाद हे कोमल आहेत. बाकीचे शुद्ध. हा राग 
फार लोकणप्रय आहे. समय णदवसाचा दुसरा प्रहर. आरोहात गान्धार-णनषाद वज्यव कणरतात. अवरोह 
संपूिव आहे. म्हिून जाती औडुव-संपूिव आहे. या रागासारखे णदसिारे दुसरे राग जौनपुरी व गान्धारी. 
उिरेकडील असावरीत ऋषभ कोमल घेतात. ख्यालगायकीत ऋषभ तीव्र घेताना आढळतो. असावरीचे 
प्रकार दोन. दोन्ही मधुर आहेत. जलद तानात कोमल रे-चा प्रयोग गैरसोयीचा, त्यामुळे तीव्र ऋषभ 
घेण्याचा प्रघात आहे. या रागाची खुबी गान्धार, पंचम व धैवत या स्वरावंर आहे. हा राग आरोहात स्पष्ट 
होतो.” 
 

(५) पं. भातखंडे यािंा भरैवी थाट — स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 

सा २ र्े ४ ग् ३ म ४ प २ ध् ४ नी ् ४  
२४० २५६ २८८ ३२० ३६० ३८४ ४३२ ४८० 

 
वादी मध्यम (३२०), संवादी षड ज (२४०). 

 
यासबंंधी पं. भातखंडे म्हणतात — 

 
“भरवी भैरवी र्थाटातून. यात सा-प शुद्ध. बाकीचे स्वर कोमल आहेत. राग संपूिव आहे. काही 

गुिी लोक धैवत वादी माणनतात. या दोन्ही मताचंी गीते प्रचारात आहेत. समय प्रातःकाल. कोिी 
साववकाणलक माणनतात. आरोहात अनेक वेळा तीव्र ऋषभ वापरला जातो. तर्थाणप तो स्वर या रागाच्या 
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णनयत स्वरापैंकी नाही, हे लक्षात घेिे. प्राचीन गं्रर्थातं भैरवीत ऋषभ तीव्र साणंगतलेला आढळतो. असा 
प्रचार दणक्षिेत अद्याप आहे. हा राग अणतलोकणप्रय आहे. या रागात ख्याल पुष्ट्कळ कमी; गझल, ठुमरी, 
टप्पा पुष्ट्कळ आहेत. या रागाची खुबी सा–ग व प–ध या स्वरावंर अणधक अवलंबून असते. मध्यमाचे 
प्राधान्य मानिारे मध्यमाला णठकणठकािी आिून गान्धाराचे महत्त्व कमी करतात.” 
 
भरवीची वास्तव स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 

सा २ र्े ४ ग् ३ म् ४ प २ ध् ४ नी ३  
२४० २५६ २८८ ३२० ३६० ३८४ ४३२ ४८० 

 
भरैवीिा वादी को. धैवत (३८४), संवादी को. गान्धार (२८८). पं. भातखंडे यानंी वादी-संवादी 

मध्यम व षड ज चदले आहेत. या रागािी ख बी सा–ग व प–ध या स्वरातं असते, असे पंचडतजी म्हणतात. 
यातंि वादी-संवादी कोमल धैवत व कोमल गान्धार यािें वैचशष्ट्ट्य आहे. 
 

भरैवीथाट हा जन्य थाट आहे. हा थाट कसधभरैवी या जनकथाटातून संभवतो. 
 
कसधभैरवीचे स्वर — श्रुणत-कंपनासंह — 
 
सा २ र्े २ रे २ ग् ३ म् ४ प २ ध् २ ध २ नी ३  
२४० २५६ २७० २८८ ३२० ३६० ३८४ ४०५ ४३२ ४८० 
 

हा थाट नऊस्वरी अथात जनकथाट ठरतो. या थाटातून संभवणारे प्रिचलत राग-थाट — 
 

१. कसधभरैवी, वादी पंिम, संवादी षड ज २. देसी, दोन-ऋषभ-धैवतप्रकार. ३. श द्ध कािी ४. श द्ध 
भरैवी ५. दरबारी ६. मालकंस ७. भपूाल ८. अडाणा ९. नायकी १०. स हा (कोमल धैवतप्रकार) ११. कौशी. 
 
कसधभैरवीची प्राचीन मूच् व्ना — 
 

प्रािीन मध्यमग्राचमक ‘कलोपनता’ श द्ध व काकलयंतर स्वरासंह — 
कलोपनता श द्धस्वरी – आरंभक स्वर ऋषभ — 

 
रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी २ सा ३ रे 

 
अन्तरकाकलीय क्त — 

 
रे २ ग २ अं. ग २ म ३ प ४ ध २ नी २ का. नी २ सा ३ रे 
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आध चनक रूपातंर — 
 
सा २ र्े २ रे २ ग् ३ म् ४ प २ ध् २ ध २ नी ३  
२४० २५६ २७० २८८ ३२० ३६० ३८४ ४०५ ४३२ ४८० 
 
(६) पं. भातखंडे यािंा 
 
भैरवर्थाट — स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा २ र्े ५ ग २ म ४ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३६० ३८४ ४५० ४८० 

 
वादी धैवत (३८४), संवादी ऋषभ (२५६). भरैवराग हा प्रािीन आद्य षड रागापंकैी प्रम ख राग 

आहे, असा उल्लखे प्रािीन गं्रथात आहे. भरैवािे प्रािीन स्वर व प्रिचलत रूप यातं िरक आढळून येतो. 
प्रिचलत भरैवराग हा चदनमानातील दोन संचधप्रकाशकालातील प्रातःकालिा राग आहे. 
 
भैरव-राग-र्थाटाचे वास्तव स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 

सा ३ र्े ५ ग २ म् ४ प २  ५ नी २  
२४० २५३¹/₈ ३०० ३२० ३६० ३७९¹¹/₁₆ ४५० ४८० 

 
भरैव हा जन्य राग–थाट आहे. यािा जनक राग–थाट प्रिचलत रामकली आहे. 

 
प्रचणलत रामकली – स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 
सा २  ५ ग २ म् २ म २ प २  ३  २ नी २  
२४० २५३¹/₈ ३०० ३२० ३३७¹/₂ ३६० ३७९¹¹/₁₆ ४२६²/₃ ४५० ४८० 
 

यातंील रे-ध-नी अचतकोमल आहेत. 
 

पं. भातखंडे याचं्या सरसकटच्या बारा स्वरामं ळे त्याचं्या भरैवथाटात रे-ध कोमल, म्हणजे 
भरैवातील वास्तचवक रे-ध-पेक्षा एका श्र तीने िढे आहेत. भरैवािा वादी धैवत (३७९ ¹¹/₁₆) व संवादी ऋषभ 
(२५३ ¹/₈) हे आहेत. 
 
प्रचणलत रामकली या जनकर्थाटाची प्राचीन मूच् व्ना — 
 

प्रािीन षड जग्राचमक ‘रजनी’ मूच्छयना होय. 
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श द्ध ‘रजनी’ मूच्छयना — आरंभक स्वर चनषाद. — 
 
नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २ नी 
 
यातं अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता 
 
नी २ का. नी २ सा ३ रे २ ग २ अं. ग २ म ४ प ३ ध २ नी 
 
आध चनक रूपातंर — 
 
सा २  २ रे ३ ग २ म् २ म २ प ४ ध ३ नी २ सा 

 
आध चनक रूपातंरात प ते  ९ श्र तींिे अंतर आहे. प ४ ध ३ नी २  यातंील प ते ध ४ श्र तींत प २ ध 

५ नी २  ककवा प २ ध् ३ नी २ नी २  असे जे स्वर चमळतात, तेि रामकलीथाटािे होत. 
 
रामकली-र्थाटातून णमळिारे प्रचणलत राग 
 

  १. रामकली वादी धैवत संवादी ऋषभ 
 ककवा वादी पंिम संवादी षड ज 

  २. आनंदभरैव वादी षड ज संवादी मध्यम 
  ३. सौराष्ट्रभरैव वादी षड ज संवादी पंिम 
  ४. काकलगडा (दोन मध्यम) वादी धैवत संवादी ऋषभ 
  ५. अहीरभरैव वादी मध्यम संवादी षड ज 
  ६. भरैव वादी धैवत संवादी ऋषभ 
  ७. जोचगया वादी षड ज संवादी मध्यम 
  ८. ग णकली वादी धैवत संवादी ऋषभ 
  ९. चबभास वादी धैवत संवादी ऋषभ 
१०. झीलि वादी मध्यम संवादी षड ज 
११. चहजाज वादी मध्यम संवादी षड ज 

 
भरैवराग हा प्रातःकालिा राग आहे. या रागाच्या थाटातील ऋषभ-धैवत-चनषाद हे स्वर 

अचतकोमल आहेत, हे त्याचं्या कंपनसंख्येवरून कळून येते. या प्रिचलत भरैवातील ऋषभ २५३¹/₈ कंपनािंा 
आहे, व तो षड जापासून एका श्र त्यंतरावर आहे. मग तो चद्वश्र चतक कसा, असा प्रश्न उद भवतो. यािे 
उत्तर— 
 

प्रािीनािंा श्र ती हा चवषय उपय क्त. तसाि माचनला तर सोपा, ककवा गहनही आहे. सप्तकात सात 
श द्ध स्वर व बावीस श्र ती, याबद्दल वाद नाही. बावीस श्र ती याही षड जपंिमभावाने संवादी आहेत. प्रािीन 
गं्रथकारािंी ित ःश्र चत-चत्रश्र चत-चद्वश्र ती ही स्वरातंरेही महत्त्वािी आहेत. श्र ती समप्रमाण, समान अंतराच्या 
नाहीत, हे आतापयंतच्या चवविेनात अनेकदा साचंगतले आहे. मात्र पं. भातखंडे याच्या गं्रथगत मतातं या 
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चवषयािी अनास्था आढळून येते. एक श्र त्यतंर चनरचनराळ्या तऱ्हेने व त्यािी ककमत प्रमाणाने प्राप्त होते, हे 
मागे दशयचवले आहे. एका श्र तीच्या ककमत-प्रमाणातं िरक पडला, तर चद्वश्र त्यंतरातही प्रसंगान सार िरक 
पडतो आचण त्याचं्या कंपनातंही िरक पडतो. चशवाय, प्रािीनािें सा-म-प च्य त आचण अन्तरकाकली स्वर 
यामं ळे ध्वचनशास्त्राच्या दृष्टीने व प्रयोगानेही कंपनसंख्येत िरक पडतो. उदा. 

 
प ४ ध ३ नी २  
३६० ४०५ ४५० ४८० 
 
यातंील ित ःश्र चत-धैवतािी कंपने ४०५ व चत्रश्र चतक चनषादािी कंपने ४५० आहेत. हाि िःत श्र चतक धैवत 
चत्रश्र चतक कचरता ४०० कंपनािंा होते. या चक्रयेत ४०५ उणे ४०० = ५ कंपने उरतात. त्यािंी व्यवस्था काय, 
हे पाहता धैवताप ढील चत्रश्र चतक चनषादाला ही कंपने चनषाद स्वस्थानी राहूनि अनायासे चमळतात, हे उघड 
आहे. धैवतािी उरलेली ५ कंपने हवते चवरून जात नाहीत, हा या स्पष्टीकरणािा हेतू आहे. नकाशा क्र ४६ 
याकडे नजर टाचकता सप्तकातील श द्धस्वर व त्यातंील श्र त्यंतरे याचं्या ज्या कंपनसंख्या चदलया आहेत, 
त्यातं प्रत्येकी दोन श्र ती ककवा कंपनसंख्येतील िरक काढता कोणती श्र ती कोणाहून मोठी ककवा लहान, 
यािा सहज बोध होतो. चशवाय श्र त्यंतरािंी भावदशयक नावहेी या नकाशावरून कळून येतात. प्रिचलत 
षड ज २४०. प्रिचलत तीव्रा श्रतीवरील अचतकोमल ऋषभ २५२⁶⁸/₈₁ व क म द्वतीवरील कोमल ऋषभ 
२५३¹/₈ यातंील कंपनसंख्या पाहता षड ज २४०, अचतकोमल ऋषभ २५२⁶⁸/₈₁ व २५३¹/₈ या दोन ऋषभातं 
मानवी कणय प्रस्थाचपत करील, असा िरक नाही. परंत  २५३¹/₈ व २५६ यातं मानवी कणय िरक जाण ू
शकतो आचण चवशषेतः तंत वाद्यावर (पडद्यावर) हा िरक त्वचरत जाणवतो. संगीताच्या ध्वचनशास्त्रािीं जननी 
वीणातंत्रीि आहे, हे माचनता प्रिचलत इलेक्रॉचनक्स प्रयोगात ध्वनींच्या कंपनसखं्या चमळतात. आचण 
कोणता ध्वनी काय योलयतेिा, हेही कळून येते. भारतीय संगीतात योलय ध्वनी म्हणजे गीतोपयोगी, रंजक व 
चित्ताला समाधान देणारा स्वर. अशा ध्वनींिाि बावीस श्र तींत प्राम ख्याने समावशे आहे, हे समजलयास 
२५२⁶⁸/₈₁-च्या ऋषभािा उपयोग नसून २५३¹/₈-िा ऋषभ गीतोपयोगी ठरतो; आचण २४०-ि षड ज व 
२५३¹/₈-िा ऋषभ यातंील कंपनातंर पाहता २५३¹/₈-िा कोमल ऋषभ चद्वश्र चतक खरा; पण अचतकोमल 
मानावयािा आहे. म्हणून भरैवािा ऋषभ भातखंडे याचं्या मतान सार २५६ कंपनािंा नसून २५३¹/₈-
कंपनािंा, चद्वश्र चतक कोमल (= अचतकोमल) आहे. त्यािप्रमाणे धैवतही. 
 

भरतम नींिे सात श द्ध आचण दोन चवकृत चमळून नऊ स्वर. पं. शार्ङ्य देवािें सात श द्ध व बारा चवकृत 
चमळून एकोणीस स्वर. यातंील अथयबोध लक्षात घेऊन प्रिचलत भाषेत त्याचं्या कंपनसंख्यािंा चविार कचरता 
गचणतदृष्ट्ट्या िरक पडतो, हे मानावयालाि हव.े प्रािीन ‘साधारण’ प्रकरणाम ळे हा िरक इष्ट आहे. यािा 
समंजसपणे चविार होणे जरूर आहे. प्रािीनाचं्या स्वरसाधारणप्रकाराम ळे आध चनक रूपातंरातं िरक 
पडतात व कंपनसंख्येतही बदल घडून येऊन कंपनाचं्या पूणांकात व अपूणांकातही बदल होतो. श्र त्यतंराने 
एकश्र चतक स्वर चद्वश्र त्यतंराच्या कके्षत येतो. यािा ख लासा नकाशा क्र. ४६ यामध्ये केलेला आहे. प्रािीन 
गं्रथकारािें श्र चत-स्वर, श द्ध-चवकृत, साधारण ही प्रकरणे चनसगाचवरुद्ध नाहीत. चनसगािे यथाथय आकलन 
आम्हालंा होत नसेल, तर तो दोष आमिा आहे, प्रािीनािंा नव्हे. कारण प्रािीनानंी जे माचंडले आहे, ते 
आध चनक राग-चनयम व गायन यात प्रभावी ठरते. 
 

राग ककवा थाट यािें वैचशष्ट्ट्य मानावयािे, तर पं. भातखंडेप्रणीत बारा स्वरातं हे वैचशष्ट्ट्य राहत 
नाही. रागवलेा, रागथाट, वादी-संवादी, अन वादी, चववादी वज्यावज्यय, जन्यजनकता, संपूणय-षाडव-
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औड वत्व, रस-भावना, कणयगोिर रंजकत्व आचण चित्तािे समाधान हा गायनािा उदे्दश असतो. या गोष्टी 
मानावयाच्या, तर बारा स रावंरील सवय रागथाटािंी चभस्त यात या गोष्टी बसत नाहीत. अमक्या रागात 
तमका स्वर िढा, उतरा यािंा खल कचरताना ‘िढाउतरा’ म्हणजे काय, यािा शास्त्रीय बोध होत नसतो. जी 
भाषा प्रत्यक्षात वापरली जाते, त्या भाषेिे साद्यतं शास्त्र असतेि, पण ते शोधून आत्मसात करून माचंडता 
आले पाचहजे; तरि भारतीय शास्त्रीय गायनकलेतील अचभजाततेला काही ककमत उरेल. 
 
(७) पं. भातखंडे याचा कल्यािर्थाट — स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३४१¹/₃ ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
वादी-संवादी चदलेले नाहीत. या थाटातून यमन व यमनकलयाण यािंी चनर्ममती साचंगतली आहे. 

कलयाणथाटातून चमळणारे राग — १. िंद्रकातं २. सावनी कलयाण ३. जैतकलयाण ४. शामकलयाण ५. 
मालश्री. कलयाणथाटातून यमन हा संपूणय राग होतो, असे म्हटले आहे. यमनात कोमल मध्यमािा 
अलपप्रयोग केलयास यमनकलयाण होतो असे, म्हटले आहे. 
 

पं. भातखंडे यािंा उपरोक्त कलयाणथाट म्हणजे श द्धकलयाण मानावयािा काय? चशवाय, 
कलयाणथाट जनक की जन्य? ज्या अथी या थाटातून उत्पन्न होणाऱ्या रागािंी यादी चदली आहे, त्या अथी 
तो जनक मानावयािा. उपरोक्त स्वर कलयाणथाटािे माचनले, तर यमनथाटािे स्वर कोणते, हा प्रश्न 
उरतोि. यािा शास्त्रोक्त चविार व्हावयाला हवा. कारण आम्हालंा यािी कदर नसली, तरी भारतीय 
संगीताबद्दल पािात्त्य पचंडत आस्था बाळगू लागले आहेत. त्यानंा शास्त्रािी आस्था आहे व जरुरी भासते. 
म्हणून शास्त्रोक्त काय, हे माचंडले पाचहजे. यासाठी शास्त्रीय संगीतािे म दे्दसूद शास्त्र कोणते, कलयाण व 
यमनकलयाण यातं िरक काय, यािी कायदेशीर चविारणा पािात्त्य करणार, व तशी वळे आली असता या 
प्रश्नािे समाधानकारक उत्तर तयार ठेवणे आपलयाला जरूर आहे. यासाठी प ढील म दे्द — 
 
पं. भातखंडे याचंा ‘कल्याि’ र्थाट — 
 

सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ४ ध ३ नी २  
२४० २७० ३०० ३४१¹/₂ ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
प्रचणलत यमन या राग-र्थाटाची स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 

सा ४ रे ३ ग ४ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५५¹/₉ ४८० 

 
या दोन्ही थाटाचं्या माडणीत थाटाचं्या पूवांगात साम्य असले, तरी उत्तरागंात िरक चदसून येतो. 

पं. भातखंडे यािंा धैवत ित ःश्र चतक आहे, पण प्रिचलत यमनथाटातील धैवत चत्रश्र चतक आहे. कंपने अन क्रमे 
४०५ व ४०० तसाि पं. भातखंडे यािंा कलयाणािा चनषाद चत्रश्र चतक, म्हणजे ४५० कंपनािंा असला, तरी 
प्रिचलत यमनािा चनषाद ित ःश्र चतक, म्हणजे ४५५¹/₉ कंपनािंा आहे. 
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प्रिचलत कलयाणथाट हा स्वतंत्र थाट नसून जन्य थाट आहे. कलयाण म्हणजे श द्धकलयाण होय. 
 
आधुणनक शुद्धकल्याि – स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५५¹/₉ ४८० 
 
यातंील वादी गान्धार (३००), संवादी धैवत (४००). 
या थाटातील स्वरसंवाद — 

 
सा – म षड ज-मध्यम-भावी संवाद 
२४०  ३२० = ³/₄ = ३ : ४ 
सा – प षड ज-पंिम-भावी संवाद 
२४०  ३६० = ²/₃ = २ : ३ 
रे – प षड ज-मध्यम-भावी संवाद 
२७०  ३६० = ³/₄ = ३ : ४ 
रे – ध संवाद नाही. 
२७०  ४००  
ग – ध षड ज-मध्यम-भावी संवाद 
३००  ४०० = ³/₄ = ३ : ४ 
ग – नी संवाद नाही. 
३००  ४५५¹/₉  
म – नी षड ज-मध्यम-भावी संवाद 

३४१¹/₃  ४५५¹/₉ = ³/₄ = ३ : ४ 
 
प्रचणलत केदार या जनकर्थाटातून शुद्धकल्याि — 
 

प्रिचलत केदार-स्वर-श्र चत-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २ नी ् २ नी २ सा 
२४० २७० ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४२६²/₃ ४५५¹/₉ ४८० 

 
या र्थाटाची प्राचीन मूच् व्ना — 
 

प्रािीन षड जग्राचमक श द्धासह काकलयन्तर ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना होय. 
 

षड जग्राचमक श द्ध ‘मत्सरीकृता’ मूच्छयना – आरंभक स्वर मध्यम. स्वरश्र त्यतंरासंह — 
 

म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म 
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अन्तरकाकली स्वरािंा अतंभाव कचरता — 
 

म ४ प ३ ध २ नी २ का.नी २ सा ३ रे २ ग २ अं. ग २ म 
 

आध चनक रूपातंर – श्र चत-स्वर-कंपनासंह — 
 

सा ४ रे ३ ग २ म् २ म २ प ३ ध २ नी २ नी २  
२४० २७० ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४२६²/₃ ४५५¹/₉ ४८० 

 
या ‘केदार’ या जनकथाटातून प्रिचलत कोमल चनषाद (प्रािीन श द्धगान्धार) वज्यय कचरता 

आध चनक श द्धकलयाण हा थाट चमळतो. 
 

ज्या राग-थाटात तीव्र मध्यमाला महत्त्व चदले जाते, आचण तीव्र चनषादािे अस्स्तत्व असते, त्यात 
तीव्र चनषादालाही महत्त्व असते. हे महत्त्व पं. भातखंडे याचं्या कलयाणथाटाच्या माडंणीत नाही. कारण 
३४१¹/₃ कंपनािंा तीव्रमध्यम व पं. भातखंडे यािा ४५० कंपनािंा तीव्रचनषाद यातं संवाद नाही. प्रिचलत 
श द्धकलयाण या रागािा थाट वर चदला आहे. त्यातून चमळणारे आध चनक राग — 
 

१. श द्धकलयाण २. यमन ३. यमनकलयाण ४. छायानट ५. हमीर ६. शामकलयाण ७. पहाडी ८. 
चबहाग ९. यमनी चबलावल १०. सारंग ११. मल हा केदार इत्यादी. प्रिचलत श द्धकलयाणथाटातून प्रिचलत 
कोमल मध्यम (प्रािीन श द्धचनषाद) वज्यय कचरता प्रिचलत यमनथाट प्राप्त होतो. 
 
(८) पं. भातखंडे याचंा मारवार्थाट — स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा २ रे ५ ग ४ म २ प ४ ध ३ नी २  
२४० २५६ ३०० ३४१¹/₃ ३६० ४०५ ४५० ४८० 

 
वादी ऋषभ (२५६), संवादी धैवत (४०५). 

 
या दोन स्वरातं म ळाति सवंाद नाही. यावरून पं. भातखंडे यािें मारवाथाटातील ऋषभ-धैवत 

वादी-संवादी खरे नव्हेत. या थाटातून चमळणाऱ्या रागािंी वादी पं. भातखंडे याचं्या मते अशी — १ पूब्या 
ककवा पूरबा २. पूवयकलयाण ३. मालीगौरी ४. जैत (जेत) ५. वराटी (बरारी) ६. चबभास ७. पंिम ८. भचटहार 
(भचटयार) ९. भखंार १०. साजंचगरी ११. लचलतागौरी. 
 

मारवा राग हा सचंधप्रकाशकालातील आहे. चदनमानात एक प्रातःकाल व द सरा सायकंाल असे 
दोन संचधप्रकाशकाल होत. ते सूयोदय व सूयास्त हे समय होत. प्रातःसमयािे राग, संध्याकाळिे व 
सायसंंचधप्रकाशािे राग व थाट यािंा चविार करावयािा आहे. त्यासाठी प्रथम म लतानी या थाटािा चविार 
करू या. — 
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प्रचणलत मुलतानीचे वास्तव स्वर, श्रुणत व कंपने — 
 

सा २ र्े ४ ग् ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ २८८ ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५५¹/₉ ४८० 
 
वादी पंिम (३६०), संवादी षड ज (२४०). 
यातंील स्वरसंवाद – 
 
सा  प र्े  ध् ग्  ध् म  नी 
२४०–३६० २५६–३८४ २८८–३८४ ३४१¹/₃–४५५¹/₉         

 
या स्वरजोड्यातं संवाद आहे. 
 

या रागािी प्रािीन मूच्छयना श द्धासह अंतरकाकली षड जग्राचमक अश्वक्रान्ता होय. ती क्रमाने माडूंन 
पाहता — 
 

श द्ध अश्वक्रान्ता – आरंभक गान्धार — 
 

ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग 
 
यातं अन्तरकाकलींिा समावशे कचरता — 
 
ग २ अं.ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का. नी २ सा ३ रे २ ग 
 
यातंील अंतरगान्धार आरंभक स्थानी आणून ठेचवता — 
 

अं. ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का.नी २ सा ३ रे २ ग २ अं. ग 
 
या मूच्छयनेिे आध चनक रूपातंर — 
 

सा २ रे ४ ग् ३ म २ म २ प २ ध् ३ नी २ नी २  
 
यातंील श द्धमध्यम व कोमल चनषाद वज्यय कचरता चमळणारी मूच्छयना— 
 

सा २ र्े ४ ग् ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ २८८ ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५५¹/₉ ४८० 

 
हा आध चनक म लतानीिा थाट आहे. 
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आधुणनक वसतं — स्वर-श्रुणत-कंपनासंह – 
 

सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प २ ध् १ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४०० ४५० ४८० 

 
वसंतथाटातून ४०० कंपनािंा तीव्र धैवत वज्यय कचरता जो आठस्वरी थाट चमळतो, तो पूवी-रागािा 

थाट होय. 
 
आधुणनक पूवी-रागाची स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 

सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प २ ध् ५ नी २ सा 
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५० ४८० 
 
वादी गान्धार (३००), संवादी चनषाद (४५०). 

 
पूवीर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग – 
 

१. पूवी २. गौरी ३. परज. 
 

वसंतथाटातून श द्धमध्यम (३२०) व श द्धधैवत (४००) हे वज्यय कचरता चमळणारा आध चनक राग — 
 
श्री — स्वर-श्रुणत-कंपनासंह – 
 

सा २ र्े ५ ग ४ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ ३०० ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५० ४८० 

 
वादी कोमल ऋषभ (२५६), संवादी कोमल धैवत (३८४). 
 
श्रीर्थाटातून णमळिारे आधुणनक राग — 
 

१. श्री २. जैताश्री ३. पूयाधनाश्री ४. दीपक ५. टंकी ६. मालवी ७. चत्रवणेी ८. हंसनारायणी ९. रेवा. 
 

वसंतथाटातून कोमल धैवत (३८४) वज्यय कचरता चमळणारा आठस्वरी आध चनक रागथाट — 
 
पंचम — स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५० ४८० 
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या पंिमथाटािी उत्पत्ती प्रािीन मध्यमग्राचमक श द्धासह काकलयन्तर ‘मागी’ मूच्छयनेतून होऊ 
शकते. 
 

प्रािीन ‘मागी’ श द्ध मूच्छयना – आरंभक चनषाद 
 

नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २ नी. 
 

अन्तरकाकलीय क्त — 
 

नी २ का. नी २ सा ३ रे २ ग २ अं. ग २ म ३ प ४ ध २ नी 
 

आध चनक रूपातंर — 
 

सा २ र्े ५ ग २ म् २ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३२० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५० ४८० 
 
वादी श द्धमध्यम (३२०), संवादी षड ज (२४०). 

 
पंचमर्थाटातून णमळिारे आधुणनक जन्य राग — 
 

१. पंिम (संपूणय प्रकार) २. मेघरंजनी ३. सोहोनी (दोन्ही-मध्यमप्रकार) ४. लचलत ५. भचटयार ६. 
भकंार. 
 

वसंतथाटातून श द्धमध्यम (३२०) व कोमल धैवत वज्यय कचरता चमळणारा आध चनक रागथाट — 
 
पूणरया – पूबया –स्वर-श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा २ र्े ५ ग ४ म २ प ३ ध ४ नी २  
२४० २५६ ३०० ३४१¹/₃ ३६० ४०० ४५० ४८० 
 
वादी गान्धार (३००), संवादी चनषाद (४५०). 

 
पूणरयार्थाटातून संभविारे आधुणनक राग — 
 

१. पूचरया २. वराटी ३. मालीगौरी ४. जैत ५. रैनकी पूचरया ६. मारवा. 
वादीगान्धार (३००), संवादी धैवत (४००). 
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(९) पं. भातखंडे याचंा पूवीर्थाट – स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 

सा २ र्े ५ ग ४ म २ प २ ध ५ नी २  
२४० २५६ ३०० ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५० ४८० 
 
वादी गान्धार (३००), संवादी चनषाद (४५०). 

 
यातंील वादीसंवादींबद्दल मतभेद नाही. पूवी व पूचरया यातंील िरक वर चदलाि आहे. पूवी व 

मारवा यािंी उत्पत्ती कोणत्या जनकथाटातून होते. यािाही ख लासा सोदाहरण केला आहे. 
 
(१०) पं. भातखंडे याचंा तोडीर्थाट – स्वर-श्रुणत-कंपने — 
 

सा २ र्े ४ ग् ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ २८८ ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५० ४८० 
 
वादी कोमल धैवत (३८४), संवादी कोमल गान्धार (२८८). 
तोडीथाटासबंंधी पं. भातखंडे यािें गं्रथगत मत — 

 
“याि (तोडी) थाटातून उत्पन्न होणाऱ्या म लतानी रागातं..” वगैरे. या वाक्यािा अथय असा होतो 

की, तोडीथाटातून म लतानीरागािी चनर्ममती होते. वास्तचवक तोडी हा सकाळिा व म लतानी सायंकाळिा 
राग आहे. पं. भातखंडे यािंी थाटपद्धती बाराि स राचं्या अधीन असलयाम ळे थाटातील स्वरातं, म्हणजे 
चकमतींत िरक नाही. त्याम ळे या स्वरानंा सकाळ व सायकंाळ ही दोन्ही सारखीि, यात नवल नाही. 
 
आधुणनक तोडीचे वास्तव स्वर - श्रुणत-कंपनासंह — 
 

सा र्े ४ ग् ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५३¹/₈ २८४⁴/₉ ३४१¹/₃ ३६० ३७९⁷/₂₇ ४५५¹/₉ ४८० 
 
यातंील वादी कोमल धैवत (३७९⁷/₂₇), संवादी कोमल गान्धार (२८४⁴/₉) 

 
पं. भातखंडे यािें वादीसंवादंी कोमल धैवत व कोमल गान्धार आहेत खरे, परंत  तोडीिे वास्तव 

वादीसंवादी अचतकोमल, म्हणजे पं. भातखंडे याचं्या धैवत-गान्धारापेंक्षा एकेका श्र तीने उतरे आहेत. 
 

आध चनक म लतानी व तोडी याचं्या स्वरातंही िरक आहे. तोडीिे वास्तचवक स्वर वर चदले आहेत. 
 
मुलतानीचे स्वर — 
 

सा २ र्े ४ ग् ५ म २ प २ ध् ५ नी २  
२४० २५६ २८८ ३४१¹/₃ ३६० ३८४ ४५५¹/₉ ४८० 



 अनुक्रमणिका 

चद्वश्र चतक ऋषभ २५६ कंपनािंा व लघ चद्वश्र चतक ऋषभ २५३¹/₈ कंपनािंा का, यािा ख लासा मागे 
केला आहेि. तोडी व म लतानी यातं िरक काय, हे दोन्ही थाटातंील स्वरावंरून समजू शकते. वरीलप्रमाणे 
स्वरामंधील िरक हा रागािंा कालचनदशयक आहे. यावरून सकाळिा राग तोडी, सायंकालिा राग 
म लतानी. स्वर तेि, पण सकाळी थोडे उतरे, सायंकाळी तेि स्वर थोडे िढे, हे चनसगय व मानसशास्त्र यानंा 
धरूनि आहे. चशवाय, तोडीिे वादीसंवादी धैवतगान्धार तर म लतानीिे पंिम-षड ज. 
 
तोडी हा जन्य राग-र्थाट आहे. 
 

तोडीचे प्रकार — 
 

१. श द्ध तोडी २. लािारी तोडी ३. गान्धारी तोडी ४. बहाद री तोडी ५. चमयाँकी तोडी ६. ग जरी 
तोडी ७. चबलासखानी तोडी. या रागप्रकारातं उतरी आसावरी व खट. 
 

तोडीिी प्रािीन मूच्छयना – प्रािीन षड जग्राचमक ‘अश्वक्रान्ता’ श द्धासह काकलयन्तर — 
 
शुद्धा ‘अश्वक्रान्ता’ स्वरश्रुती — 
 

आरंभक गान्धार. ग ४ म ४ प ३ ध २ नी ४ सा ३ रे २ ग 
 

अन्तरकाकलीय क्त— 
 
ग २ अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का. नी २ सा ३ रे २ ग 

 
यातंील अन्तरगान्धार आरंभक मानून – 

 
अं-ग २ म ४ प ३ ध २ नी २ का. नी २ सा ३ रे २ ग २ अं-ग 

 
आध चनक रूपातंर — स्वर-श्र चत-कंपनासंह – 

 
सा २ ४ ग्  २ म २ प २  ३ २ नी २  
२४० २५३¹/₈ २८४⁴/₉ ३२० ३४१¹/₃ ३६० ३७९⁷/₂₇ ४२६²/₃ ४५५¹/₉ ४८० 

 
हा नऊस्वरी जनकथाट चनमाण होतो. यातून तीव्र मध्यम वज्यय कचरता आठस्वरी; तीव्र मध्यम व 

तीव्र चनषाद वज्यय कचरता सातस्वरी; व को. मध्यम व को. चनषाद वज्यय कचरता सातस्वरी; असे राग-थाट 
तयार होतात. वरील मूच्छयनेतून तीव्र मध्यम वज्यय कचरता – 
 

सा २  ४ ग् ३ म् ४ प २  ३ नी २ नी २  
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यातून चमळणारे प्रिचलत राग— 
 

१. लािारी तोडी वादी पंिम संवादी षड ज 
२. गान्धारी तोडी वादी को. धैवत संवादी को. गान्धार 
३. खट वादी षड ज संवादी श द्धमध्यम 

 
वरील मूच्छयनेतून को. मध्यम व को. चनषाद वज्यय कचरता चमळणारा थाट, प्रिचलत श द्ध तोडीिा— 

 
सा रे ४  ५ म २ प २  ५ नी २  
२४० २५३¹/₈ २८४⁴/₉ ३४१¹/₃ ३६० ३७९⁷/₂₇ ४५५¹/₉ ४८० 

 
या थाटातून चमळणारे प्रिचलत राग — 

 
१. श द्ध तोडी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 
२. चमयाँकी तोडी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 
३. ग जयरी तोडी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 
४. बहाद री तोडी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 

 
वरील नऊस्वरी मूच्छयनेतून तीव्र मध्यम व तीव्र चनषाद वज्यय कचरता सातस्वरी थाटात चमळणारे 

आध चनक राग– 
 

१. चबलासखानी तोडी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 
२. गान्धारी तोडी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 
३. उतरी आसावरी वादी कोमल धैवत संवादी कोमल गान्धार 

 
वरील नऊस्वरी थाटातील रे–ग–ध–नी हे स्वर अचतकोमल आहेत, हे नकाशा क्र. ४६ यावरून 

चदसून येईल. 
 

संगीत जरी पचरवतयनशील असले, तरी ध्वचन-शास्त्र, मूच्छयना, श्र चत-स्वरािंी मापने यातं बदल होत 
नसतो. आचण कहद स्थानी सगंीतपद्धतीिा पाया मेल-थाट-राग, रागािें वैचशष्ट्ट्य, मूच्छयना व श्र चतस्वरािें 
मूलयमापन यावंरि अवलंबनू आहे. येथवर रागासबंंधी जे काही माचंडले आहे, ते आध चनक गं्रथकाराचं्या 
आतापयंतच्या कायाशी काहीसे चवसंगत वाटण्यािा सभंव आहे. सत्याच्या पायावर आधारभतू असलेले 
नावीन्य प्रथमतः चवसंगत वाटणे हे जरी जगरूढीला धरून असले, तरी संशोधकाच्या यातना संशोधकि 
जाणतो; आचण अशा यातनातूंन जो चनष्ट्कषय काचढला जातो, त्याने कोणािेही भलेि होते. कहद स्थानी 
संगीतातील मेल-थाट-राग यातंील वैचशष्ट्ट्य, स्वरािें मापन, योजना, वजावज्ययता, वादी-संवादी, 
अन वादी, चववादी, चदनमानवळेािें वैचशष्ट्ट्य या सवय गोष्टी स्वराचं्या मापनात समाचवष्ट होतात. भावना जागतृ 
होऊन रसचनष्ट्पत्ती होण्यास रसपोषक स्वरि कारणीभतू होतात. अथात शब्दािें, – अथयय क्त शब्दािें 
महत्त्वही मानावयाला हविे. पण वाद्यवादनात शब्द नसून केवळ स्वरि असतात. तात्पयय हे की, कहद स्थानी 
संगीतातील रागािंी शान िक्त बाराि स्वरातं नसून बावीस श्र तींत आहे, हे येथे माचंडलेलया प्रयत्नानंी 
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कळून येण्याजोगे आहे. याकडे चजज्ञासूंनी चविारपूवयक व समंजसपणाने पहाव.े सूक्ष्म स्वरभेदाने रागभेद, हे 
कहद स्थानी संगीतािे शास्त्रीय वैचशष्ट्ट्य प्रािीन श्र चत-स्वरशास्त्रािा अभ्यास केलयानेि उमगून येते. 
 

पं. भातखंडे याचं्या दहा थाटातंील अचभजात शास्त्र काय, यािी ििा येथे केली आहे. ही ििा 
करावी, अशी त्यािंीि इच्छा होती, हे त्याचं्या गं्रथात (िौथा भाग, पृष्ठ १००९) ‘उपसंहार’ या प्रकरणात 
स्पष्ट होते. ते म्हणतात — 
 

“आपलेकडे भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ म्हणजे संगीतािे मोठे भाडंार असे मानण्यािा प्रघात पडला आहे. 
प्रत्येक नव्या लेखकाने त्या गं्रथापं ढे चशर नमवून काय चलचहणे असेल ते चलहाव,े अशीही प्रवृत्ती आज चदसून 
येते. त्या गं्रथावंर प्रकाश पाडू शकलो नाही, हे माझे मलाही चदसत आहे. 
 

“भरतशार्ङ्य देवाचं्या गं्रथातं श्र चत-स्वर-ग्राम-मूच्छयना-जाचत-राग अशी योजना रागरूपे सागंताना 
केली आहे. प ढच्या गं्रथकारानंा या योजनेिे रहस्य न समजलयाम ळे म्हणा, ककवा ती त्यानंा चनरथयक वाटली 
म्हणून म्हणा, त्यानंी चतला एकीकडे सारून आपापले गं्रथ चलचहले, असे स्पष्ट चदसते. 
 

“भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ आम्हासं समजले, असे म्हणून काही आध चनक पचंडतानंी त्या गं्रथािंा 
ख लासा म्हणनू काही लहानमोठे लेखही छापून प्रचसद्ध केले आहेत, हे खरे आहे. परंत  या लेखापंासून 
अजून कोणाही वािकािे समाधान झालेले नाही. हे समाधान न होण्यािे कारण आधी असे देता येईल की, 
त्या प्रािीन गं्रथकाराचं्या श्र ती एका चनयतप्रमाणाने एकीहून द सरी उंि अशा तऱ्हेने िढत जात असत. 
आपले आध चनक चवद्वान असे समजून िालतात की, भरतशार्ङ्य देवािें ित ःश्र चतक, चत्रश्र चतक, चद्वश्र चतक स्वर 
म्हणजे पािात्त्यािें मेजर, मायनर, सेमीटोन, असे समजावयािे. भरतशार्ङ्य देवािंी चविारसरणी मी त म्हालंा 
समजावनू चदलीि आहे. तेव्हा आपलया चवद्वानािें चसद्धातं वािकास पटले नाहीत, तरि नवल. बरे, या 
पािात्त्य स्वरातंरानंी तरी रत्नाकरात वणयन केलेले राग उत्तम स टतात असे म्हणावे, तर तेही नाही. मग या 
चवद्वानाचं्या गचणतचसद्ध श्र चतमाचलका घेऊन करायिे काय, असे म्हणणे ओघानेि येते. (पृष्ठ १०१२). 
 

“सोळा-सतरा मध्यकालीन गं्रथािंी चवशषे ििा मी सभंाषणात करीत आलो आहे. 
 

“१. रागतरंचगणी २. हृदयकौत क ३. हृदयप्रकाश ४. संगीतपाचरजात ५. संगीतरागतत्त्व-चवबोध ६. 
सद्रागिन्द्रोदय ७. रागमंचजरी ८. रागमाला ९. अनूपसंगीत-चवलास १०. अनूपसंगीतरत्नाकर ११. 
अनूपाकं श १२. रसकौम दी १३. स्वरमेलकलाचनचध १४. रागचवबोध १५. ित दंचडप्रकाचशका १६. संगीतामतृ 
१७. रागलक्षण. 
 

“प्रिचलत संगीताचवषयी बोलताना मी लक्ष्यसंगीत, अचभनवरागमंजरी, संगीतस धाकर, 
कलपद्र माङ क र, संगीतिचंद्रका या गं्रथातं काय आहे, ते साचंगतले. (पृष्ठ १०१३). 
 

“देशी भाषेिे गं्रथ संगीतकलपद्र म, संगीतसार, गीतसूत्रसार, राधागोकवदसंगीतसार, नगमाते-
आसिी या गं्रथाचंशवाय संगीतनारायण, संगीतचशरोमणी, संगीतिूडामणी संगीत-समयसार, नारदी 
संचहता, संगीत-चवनोद, सगंीत-िंचद्रका संगीत-लक्षणदीचपका वगैरे गं्रथही मी पाचहले. परंत  त्या गं्रथातं 
रागरूपािा स्पष्ट ख लासा नसलयाम ळे त्याचवषयी िारशी ििा केली नाही. माझी तर समजूत अशी आहे की, 
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प्रत्येक कहद स्थानी संगीत चशकणाऱ्या चवद्यार्थयाने मी साचंगतलेलया १७ गं्रथािंा उत्तम अभ्यास करावा व 
भरतशार्ङ्य देवाचं्या गं्रथाकंडे वळाव.े त्या सतरा गं्रथातं वर्मणलेले संगीत आज आपण गातो, अशातला प्रकार 
नाही. परंत  त्याचं्या मदतीने आजच्या आपलया संगीतावर, चनदान त्याच्या इचतहासावर, बराि उजेड 
पडण्यािा सभंव आहे. त्यापंकैी पचहले १२ उत्तरेकडच्या संगीताला उपयोगी आहेत व बाकीिे 
दचक्षणेकडच्या संगीताला. पणहल्या पाचाचंा शुद्ध मेल काफी आहे. एक महत्त्वािी गोष्ट अशी की, हे सारे 
गं्रथकार मेल व तज्जन्य राग या पद्धतीने आपले रागािें वणयन कचरतात. त्यापंैकी अहोबल, हृदय, श्रीचनवास 
या चतघानंी तर श द्ध मेलाचे स्वर तारेच्या लाबंीने स्पष्ट केले आहेत. त्याचं्या शुद्ध स्वराचंी तुलना आपि 
आंदोलनानंी माडूं म्हटले, तर सा २४०, रे २७०, ग २८८, म ३२०, प ३६०, ध ४०५, नी ४३२, सा ४८०. 
यापैंकी धैवताणशवाय बाकीचे स्वर साऱ्या जगात मान्य होण्यासारखे आहेत. बाकीच्या पाि स्वराचंवषयी 
मात्र असे म्हणता येणार नाही. पािात्त्य पंचडत धैवतािी आंदोलने ४०० मानतात. मला अनेक वळेा असा 
प्रश्न चविारण्यात येतो की, त म्ही आपली पद्धती बारा स्वरानंी सागंता, तर त्या त मच्या बारा स्वरािंी 
आंदोलने, प्रमाणे का सागंत नाही? तर त्यावर मी एक उत्तर देत असे की, आपले गायक आंदोलनाकंडे 
पाहून राग गात नसतात, हे प्रचसद्धि आहे. ते गात असताना एकाि रागात चनरचनराळ्या स्वराचं्या संगती 
होऊन स्वरस्थाने अंमळ मागेप ढे आपोआप होतात. हे मार्ममकास चदसत असते. यािा एक प रावा असा देतो 
की, गायक उत्तम चरतीने गात असताना त्यािी साथ खऱ्या शास्त्रचसद्ध स्वरानंी तयार केलेलया पेटीनेस द्धा 
होऊ शकत नाही. जे स्वर गायक आरोहात घेत असतो, तेि तो अवरोहात घेत असताना त्या स्वरािंी स्थाने 
कोठेकोठे मागेप ढे झालेली मार्ममकास चदसतात. इतकेि कशाला? कोणत्याही थाटािे स्वर एका गायकाला 
प्रथम म्हणावयास सागंाव,े तेि स्वर द सऱ्यास म्हणावयास सागंाव.े त्या दोघाचं्या स्वरस्थानातं ककचित 
िरक चदसेल. (पृ. १०१६) 
 

“प्रािीन गं्रथकाराचं्या आणखी एका शब्दाबद्दल म्हणाव े लागेल. तो शब्द ‘मूच्छयना’ होय. 
भरतशार्ङ्य देव आपलया गं्रथातं मूच्छयना शब्द वापरतात, हे अगदी खरे आहे; तर्थाणप त्याचं्या रागात मूच् व्ना 
का असे, म्हिजे णतच्या योगाने राग सोडणवण्यास कशी मदत होई, हे अजूनपयंत आपल्या कोिीच 
णविानाने णनःसंशय णरतीने णसद्ध करून दाखणवलेले नाही, असे णदलणगरीने म्हिावे लागते. भरतशार्ङ्य देव 
आपलया वीणेवर ताराि कशा चमळवीत असत, येथपासून वाद. त्यासंबधंी आपले चवद्वान त्या गं्रथकारािें 
श्लोक वािकापं ढे माडूंन ते तारा कशा चमळवीत हे सागंण्यािे पसतं करीत नाहीत, आचण वािकानंा आपलया 
चवद्वानाचं्या चसद्धातंािा समथयक प रावा आपलया वाद्याध्यायात सापडत नाही, ही एक मोठी अडिण उत्पन्न 
होते. मध्यकालीन गं्रथकार लोिन, हृदय, श्रीचनवास, अहोबल हे आपलया गं्रथातं मूच्छयनेिा उपयोग कसा 
कचरतात, हे मी त म्हालंा साचंगतलेि आहे. रागव्याख्येत जी मूच्छयना त्यानंी साचंगतली असेल, चतच्या 
धोरणाने त्यािंी पचहली तान उद ग्राह तान असे, हे मात्र स्पष्ट चदसते. मेल एकि असून णनरणनराळ्या 
मूच् व्नानंी मेलातंील वज्यावज्यव स्वर संभाळून ते णनरणनराळे राग मानीत असावेत, असे मानण्यास चागंला 
आधार आहे. णकत्येक रागाचें स्वरकरि त्यानंी णदले आहे त्या स्वरकरिात मूच् व्ना कशी वापरावी, हे 
णदसून येण्याजोगे आहे. त्या गं्रथकाराचं्या नंतरच्या लेखकानंी मूच्छयना शब्द न वापरता ग्रहाशंन्यास हेि 
सागंण्यास स रुवात केली व स्वरकरणे न देण्यािे पसंत केले. प ढेप ढे तर ग्रहाशंन्यास-चनयमदेखील 
पचरवतयन पावत गेले. अलीकडे वादीसंवादी हे स्वर प्रत्येक रागाचवषयी सागंतात, हे प्रचसद्धि आहे, व तेही 
आपलया ग रुपरंपरेप्रमाणे ठरचवण्यात येतात. यावरून आपण चकती प ढे गेलोत, हे चदसेल. दचक्षणेकडे 
मूच्छयना म्हणजे रागािे आरोह-अवरोह असे मानणारे अनेक पंचडत आहेत. 
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“संगीताच्या चवदे्यत प्रगतीच्या चवरुद्ध जाऊन क णािेि िालणार नाही. पािात्त्य स धारणेिे आघात 
आपलया स धारणवर चकतीतरी चदशानंी होत आहेत. वाद्यचवदे्यत पािात्त्यानंी प ष्ट्कळि नव े नव ेशोध केले 
आहेत. (पृष्ठ १०१८) 
 

“इतकेि नाही, तर आपली गायनकला एक चविार करण्याजोगी आहे, असे पािात्त्य ममयज्ञ 
पंचडतानंा वाटू लागले आहे. अशा वळेी आपले संगीत स्वतःिे राष्ट्रीयत्व अगदी सोवळे संभाळून, त्यावर 
पािात्त्य स धारणेिा यस्त्कंचितही अंमल बसू देणार नाही, असे कदाचित नाही म्हणता येणार. पण त्या भावी 
स्स्थतीिा चविार करण्यािी आजि आपलयाला जरूर नाही. 

“आपलया आजच्या प्रिारात जे काही सव्वाश-ेदीडश े राग गाइले जातात, ते सारे त्याचं्या 
स्वरूपावरून म ख्य दहा मेलातं वाटून टाकावयािे, व मग एकएक मेल हाती घेऊन त्या मेलाखाली येणाऱ्या 
प्रत्येक रागािे स्वतंत्र चनयम पाहून जावयािे. ‘मेलसंख्या दहाि का?’ असा प्रश्न कोणी केलयास त्याला 
नम्रपणे उत्तर द्यावयािे की, आम्ही हाती घेतलेलया चवविेनाला आमच्या दृष्टीने दहा मेलि योलय व प रेसे 
होतात. कोणी मेल अचधक मानले, तर आमिी हरकत नाही. मेल चकती व का, हे प्रत्येक गं्रथकार आपलया 
सोयीप्रमाणे ठरवीत आलेला आहे. प्रचणलत रागरूपे समंजसपिे सागंता आली म्हिजे झाले. (पृ. १०१९) 
 

“दहा मेलािें त्याचं्या स्वरावंरून तीन सम दाय केले. 
 

(१) पचहलया सम दायात रे, ध व ग हे तीन स्वर श द्ध घेणाऱ्या मेलािंा समावशे केला. ते मेल 
कलयाण, चबलावल व खमाज. 
 

(२) द सऱ्या सम दायात रे कोमल व ग, नी श द्ध — भरव, पूवी, मारवा. 
 

(३) चतसऱ्या सम दायात ग, नी कोमल घेणारे मेल — कािी, आसावरी भरैवी, तोडी 
 

“या वगीकरणाने रागािें समयही स्थूल दृष्टीने एकदम लक्षात येतात. (पृष्ठ १०४५) 
 

“आपलया द सऱ्या संभाषणात प्रसंगी श्र ती व स्वर या चवषयावर ििा केली. आपण आपली पद्धत 
बारा स्वरावंरि स्थाचपलेली असलयाम ळे ििा आपण हाती घेतलेली नाही, परंत  त्या वळेी देशात 
चनरचनराळ्या चवद्वानानंी श्र चतस्वरावंर लेख चलचहण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा त्याचं्या लेखािे ममय व 
योलयायोलयता यािी माचहती म्हणून ििा केली. या चवद्वानानंी चसद्धातंसमथयनाथय भरत, शार्ङ्य देव, अहोबल, 
सोमनाथ या िार गं्रथािंा आश्रय घेतला. वस्त तः — 
 

“मध्यमग्रामे त  श्र त्यपकृष्टः पञ्चमः काययः । पञ्चमश्र त्य त्कषादपकषाद्वा यदन्तरं मादयवादायतत्वाद्वा 
तत्प्रमाणश्र चतः । (भरत-नाट्यशास्त्र) भागतयास्न्वते मध्ये मेरो ऋषभसंचज्ञताद भागद्वयं त्तरं मेरोः क यात् 
कोमला स्वरम् । (संगीतपाचरजात). (पषृ्ठ १०४६) 
 

“या गं्रथोक्तीत त्याचं्या साऱ्या चवविेनािे सचंक्षप्त उत्तर आहे. त्या चवद्वानािें प्रयत्न म्हणजे सारी 
पािात्त्यािंी चविारसरणी आपलया प्रािीन संस्कृत गं्रथकारानंा लागण्याजोगी नव्हती. पािात्त्यािें मेजर, 
मायनर वगैरे स्वर जरी काही चठकाणी आपलया गं्रथानंा लावीत आले, तरी चततक्यावरून पािात्त्यािें सारेि 
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स्वर आपलया गं्रथकाराचं्या गळ्यात बाचंधता येणार नाहीत. मध्यम व पंिम या स्वरातले अंतर ⁹/₈ आहे, असे 
जरी ‘पाचरजाता’वरून चसद्ध करता आले, तरी त्याि पाचरजातात (पृष्ठ १०४७) शु. रे तीन श्रुतींचा, त्याचे 
षड जाशी प्रमाि ⁹/₈ पडते. सोमनाथाच्या श . रे-िे प्रमाण ¹⁶/₁₅ दचक्षणेकडे माचनतात. आचण त्यािंाही श . रे 
तीनि श्र तींिा, हे चवसरता कसे येईल? 
 

“संगीत-पाचरजाताच्या साहाय्याने काफीच्या र्थाटाची स्वरातंरे आपल्याला उिम णमळतच आहेत. 
४०५ धैवताच्या आंदोलनाशंी ३०१¹⁷/₄₃-िा गाधंार चमळेलि. तो हवा तर ३००-िा करण्यास आपण संमती 
देऊ. म्हणजे आपलया प्रािीन संगीताला नवीन श्र चतस्वरपंस्क्त कायम करण्यास आपण चवरोध करण्यास 
तयार नाही, असे चदसेल. आपले म्हणणे इतकेि की, पंक्ती कायम करण्यास गं्रथािी उगीि ओढाताण 
करण्यािी जरुरी नाही. खरी अडिण रागात श्र चत-स्वरािंी वाटणी करतेवळेी येणार आहे. (पृष्ठ १११८) 
 

“काही ठळक गोष्टींसबंंधी केलेला शोध अजून चनणययात्मक अवस्थेला पोहोिू शकलेला नाही. 
त्यािप्रमाणे काही गोष्टी मला शक्य असून त्या माझ्या हातून पार पडलेलया नाहीत. उदा.— 
 

(१) सामवदेाच्या वळेिी त लना प ढील गं्रथकाराचं्या स्वराशंी चकतपत होऊ शकेल, हे पाहणे. 
 

(२) रत्नाकरातील प्रािीन गं्रथात वणयन केलेलया रागािंा स बोध ख लासा त्या-त्या गं्रथातं चदलेलया 
सामग्रीने करून दाखचवण्यािा प्रयत्न करणे. 
 

(३) प्रािीन काली राचगणी, प त्र ही रागािंी व्यवस्था कोणत्या तत्त्वावर झाली असावी, चतिी 
योलयायोलयता व तशी व्यवस्था प्रिचलत संगीतात होऊ शकेल की कसे, ती तशी करणे अचधक चहतािे 
होईल की काय, या प्रश्नावर समंजस व चविारपचरप्ल त असा ख लासा करणे. 
 

(४) राग व रस यातंील प्रािीन व अवािीन दृष्टीने संबधं प न्हा प्रस्थाचपत करणे. 
 

(५) श्र ती व स्वर यािें प्राण्याच्या शचररावर होणारे पचरणाम व त्या पचरणामास गीताचं्या बोलािंी 
आवश्यकता चकती व कशी, या बाबतीवर समाधानकारक व शास्त्रदृष्टीने ख लासा करणे. 
 

(६) श्र ती व स्वर यािें नवीन शास्त्रीय पद्धतीने चनरीक्षण करणे. अचतकोमल-तीव्रतराचदक स्वरािंा 
चवचशष्ट रसोत्पत्तीकडे काही उपयोग होईल की काय, यािा चविार तज्ज्ञाचं्या पचरषदेत करणे. 
 

(७) चदवसा व रात्री गाण्यािे राग यातंला संबधं सशास्त्र व समंजस अशा चरतीने प्रस्थाचपत करणे. 
 

(८) प्रत्येक रागािा कालचनणयय करून हा कालचनयम प्रािीन काळापासून संगीतात का व कसा 
आला असावा, हे ठरवनू समाजाप ढे माडंणे.” 
 

पं. चव. ना. भातखंडे याचं्या ििागं्रथ भाग ४ यात ‘उपसहंार’ या प्रकरणात वरील चविार माचंडले 
आहेत, व संगीतशास्त्रात या बाबतीत काय घडावयाला हवे, यािे चवविेन प्राजंलपणे केले आहे. त्याचं्या 
चनष्ट्पक्षपाती अन्तःकरणाच्या तळमळीिे द्योतक म्हणजे त्याचं्या गं्रथातील ‘उपसंहार’ होय. 
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प्रकाडंपचंडत सशंोधक प.ं भातखंडे यानंा आदराजंली वाहून त्यानंी माचंडलेलया चविारसरणीला 

“शतकाला शोभेल” अशी उत्तरे व चसद्धातं योलय ठराव,े या पद्धतीने स्पष्टीकरण माचंडले जाणे आवश्यक 
आहे. अशा पद्धतीने ममयज्ञािंा लाभि होईल, या अपेके्षने चविार करू या— 
 

पं. भातखंडे यािें वक्तव्य मागील पृष्ठातं चदलेि आहे. त्यातील स रुवातीिा काही भाग येथे देऊन 
मी आपले भाष्ट्य देत आहे. 
 

पं. भातखंडे — 
 

(१) “आपलेकडे भरतशार्ङ्व देवाचें गं्रर्थ म्हिजे संगीताचे मोठे भाडंार… … …” इत्यादी. 
 

(१) भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ हे चवज्ञानसाचहत्यािी उपकरणे त्या-त्या काली उपलब्ध नसताना (– 
असा काही आध चनक चवद्वानािंा ग्रह व समज आहे,–) चलचहले गेले. परन्त  जे श्र चतस्वरशास्त्र त्यानंी माचंडले 
आहे, ते आज सशास्त्र व ज ळते ठरत आहे. भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ प्रािीन-अवािीन श्र चतस्वरशास्त्राच्या दृष्टीने 
चनभळे असलयाम ळे त्याचं्या नंतरच्या यच्चयावत गं्रथकारानंा उत्तम मागयदशयक ठरून ते स्वीकाचरले गेले व 
आपापलया कायात त्यानंी अचधक प्रगती केली. आध चनक गं्रथकारानंी हीि परंपरा पाळून भरतशार्ङ्य देवािें 
गं्रथ हे मोठे भाडंार मानून चशर नमवनू काय चलहावयािे ते चलचहले, यात त्यािें काही ि कले नाही. 
 

(२) “शार्ङ्व देवाचं्या गं्रर्थात श्रणुत-स्वर-ग्राम-मूच् व्ना-जाणत-राग अशी योजना, रागरूपे………पुढच्या 
गं्रर्थकारानंा या योजनेचे रहस्य न समजल्यामुळे………” इत्यादी. 
 

(२) प ढच्या गं्रथकारानंा रहस्य समजले की नाही, यािा स्पष्ट प रावा त्या-त्या गं्रथकाराचं्या प ढील 
कायात आहेि. ही प्रथा सतराव्या शतकापयंत पाळली गेली. ख्यालपद्धतीत ही प्रथा बाजूला सारली गेली, 
हे जरी उघड असले, तरी परंपरागत पाळलया गेलेलया स्वर-श्र चत-मूच्छयना इत्यादींिा पाया ख्यालपद्धतीत 
डावलला गेला, आचण चनराळेि नवीन असे काही शोधून संगीतािी उभारणी झाली, असे मानणे योलय नव्हे. 
प्रािीन गं्रथकारािें श्र चत-स्वर-ग्राममूच्छयनातंील रहस्य जाणूनि आध चनक राग वगैरे अस्स्तत्वात आले, यात 
शकंा नाही. आजच्या आध चनक संगीतात प्रािीन शास्त्र अन्तभूयत आहेि. 
 

(३) “णनयतस्वरानंी ग्रामाचंी साखळी तयार करावयाची; नंतर त्या साखळीतून णनरणनराळ्या 
मूच् व्ना णनरणनराळ्या स्वरूपात उत्पन्न करावयाच्या,………मेल व त्यातूंन राग उत्पन्न करण्याचा उपक्रम जो 
त्यानंी केला, तो अणधक सजमंस व तत्काल पटण्याजोगा होता, असेही कोिी म्हिेल……” इत्यादी. 
 

(३) कोणीही म्हणेल, हे ठीक आहे. परंत  न सत्या षड जग्रामातून व श द्धचवकृत स्वराचं्या मदतीने 
मेल व राग याचं्या उत्पत्तीत संपूणयता चमळत नाही; ते अपूणय पडतात. म्हणून प्रािीन गं्रथकारानंी षड ज व 
मध्यम या ग्रामािंा उपयोग केला आहे. २२ श्र ती कष्टाने चसद्ध करण्याच्या खटाटोपात २२ श्र ती चसद्ध होतात, 
हे खरे आहे; परंत  बावीस श्र ती चसद्ध होण्यातील ममय काय, या ममािा पाया कोठून स रू करावयािा, त्यात 
कष्ट कोणी घ्यावयािे, हा प्रश्न आहे. पं. भातखंडे श्र ती चनयतप्रमाण मानून भरतशार्ङ्य देवाचं्या चनयतीत ते 
चनयतप्रमाण मानीत, असा ठाम ग्रह करून घेऊन त्यानंी आपले कायय चसद्धीस नेले. याम ळे २२-श्र चत-स्वर-
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ग्राम-मूच्छयना-मेल-राग यातंील रहस्य व महत्त्व पं. भातखंडे यानंा कळले नाही, असे मोठ्या खेदाने म्हणाव े
लागते. याम ळे त्याचं्या संशोधनािा पायाि ढासळला आहे. २२ श्र तींिी उंिी क्रमाने उंिावते म्हणजे काय, 
याला शास्त्र आहे की नाही, स्वरािे महत्त्व व ज्ञान प्राप्त करून घेताना दोन स्वरामंधील अंतरात काय आहे, 
हे ध्वनीस उपय क्त आहे. म्हणून त्याबद्दलिी उमज व समज आवश्यक आहे. मेल-राग-थाट यानंा पोषक 
अशा चनरचनराळ्या उंिीच्या स्वरािंी मेलरागाचं्या दृष्टीने अत्यंत गरज असते. प्रािीनाचं्या २२ श्र ती, 
श्र त्यतंरावंर श द्ध व चवकृत स्वरािंी स्थाने, ककमत, ग्रामपरत्व ेश्र त्यतंचरत स्वर, मूच्छयना आचण जाती यावंरि 
प्रिचलत संगीत-रागदारीिी स शोचभत इमारत उभी आहे. चवषय व संशोधन साध्य आहे. परंत  श्र ती हा 
भारतीय संगीतािा पाया माचनता या पायाभरणीकडे प.ं भातखंडे यानंी संशोधनात्मक वृत्तीने व ब द्धीने लक्ष 
प रचवले नाही. यािा पचरणाम म्हणजे त्यािें बाराि स्वर. यावरि चदनराचत्रकालान सार त्यािें रागािें 
वगीकरण झाले. कायय प्रिंड झाले, पण शास्त्र डावलले गेले, असेि म्हणाव ेलागते. 
 

(४) “भरतशार्ङ्व देवाचें गं्रर्थ आम्हासं समजले, म्हिून आधुणनक पंणडतानंी काही लेख णलणहले, पि 
वाचकाचें समाधान झालेले नाही……” इत्यादी 
 

(४) भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ जसे समजले, तसे आध चनक पंचडतानंी लेख प्रचसद्ध केले. ते वािकानंा 
समजले नाहीत, यात दोष आध चनक पंचडतािंा की वािकािंा? भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ समजूनही ते 
आपापलया श्र ती चनयतप्रमाण मानीत, असे पं. भातखंडे म्हणतात. हे म्हणणे भरतशार्ङ्य देवािें स्वतःिे नाही. 
त्यानंी प्रमाणश्र ती चदलेली आहे. या श्र तीिे मापन म्हणजे बाकीच्या २१ श्र तींिे चनयतप्रमाणमापन असे 
प्रािीन गं्रथातं नाही, आचण आध चनक चवज्ञानही ते मानावयाला तयार नाही. मग समप्रमाण श्र ती हा शोध पं. 
भातखंडे यानंी कसा व कोठून लाचवला? आपले ठाम मत कसे माचंडले? — यािा ख लासाही ते करीत 
नाहीत. ‘भरतशार्ङ्य देवािें ित ःश्र चतक, चत्रश्र चतक, चद्वश्र चतक स्वर म्हणजे पािात्त्यािें मजर, मायनर, 
सेमीटोन असे समजावयािे. पण चवद्वानाचं्या गचणतमाचलका घेऊन करायिे काय?’ या पंचडतजींच्या 
प्रश्नाला उत्तर द्यावयािे तर पृष्ठ १०१३–१४ उपसंहार-प्रकरणात तेि जे म्हणतात ते — 
 

“अहोबल, हृदय, श्रीणनवास या णतघानंी तर शुद्ध मेलाचे स्वर तारेच्या लाबंीने स्पष्ट केले आहेत. 
त्याचं्या शुद्ध स्वराचंी तुलना आंदोलनानंी आपि माडूं म्हटले तर— 
 

सा २४० रे २७०, ग ३००, म ३२०, प ३६०, ध ४०५, नी ४५०, सा ४८०, यापैंकी धैवताणशवाय 
बाकीचे स्वर साऱ्या जगाला मान्य होण्यासारखे आहेत.” 
 

या जाड ठशातील (जाड ठसा आमिा) वाक्यािा अथय काय करावयािा? पािात्त्यािंा मेजर टोन C 
ते D, C = सा २४० व D = रे २७०, रे ते ग = मायनर टोन, E = ग ३००, E ते F = सेंमीटोन, F = ३२०, F 
ते G = मेजर टोन, G ३६०, G ते A मायनर टोन, A = ४००, A ते B मेजर टोन, B = ४५० व B ते C 
सेमीटोन, C = ४८०, हे स्वर जगन्मान्य स्वयंभ ूस्वरश्रेणीिे असलयाम ळे जगन्मान्यि नव्हे, तर पं. भातखंडे 
यािें श द्ध स्वर ४०० –च्या धैवताखेरीज वरीलि आहेत. “चवद्वानाचं्या गचणतचसद्ध माचलका घेऊन करायिे 
काय?” यािे उत्तर, “वरील स्वराचं्या गचणती कंपनसखं्या देऊन— स्वर व कंपने – साऱ्या जगाला जे 
मान्य आहे तेि करायिे,” हे आहे. ख लया चदलाने चविार केलयास तंत्रीतून चमळणारी स्वयंभ ूस्वरपंक्ती ही 
जगाने मानण्याजोगी आहे व ती माचनली पाचहजे. त्यात भारतीय व पािात्त्य हा भेद नाही. प्रश्न उरला 
“४०५-च्या धैवताचशवायिा” पािात्त्यािंा धैवत ४००-िा, आमिा ४०५-िा, असा भेद का, यािे उत्तर 
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“चनसगय आचण शास्त्र प्रस्थाचपत करते म्हणनू” हे आहे. सा-प-भावाने सात स्वरािें सप्तक शास्त्राधारे व 
गचणतद्वारा चमळते ते — 
 
(१) षड जग्राम – सा ४ रे ३ ग २ म् ४ प ४ ध ३ नी २  
 २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 
(२) मध्यमग्राम – सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
 २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 
 

वरील दोन्ही सप्तकातंील िरक धैवतातं आहे. यािाि उल्लखे “िक्त धैवताचशवाय” म्हणून पं. 
भातखंडे यानंी केलेला आहे. परंत  हा िरकही जगन्मान्य, शास्त्रसंमत व गचणताधाचरत आहे. षड जग्रामािा 
धैवत ४०५-िा म्हणजे प्रािीन षड जग्रामािा ित ःश्र चतक पंिम होय. यािप्रमाणे मध्यमग्रामािा धैवत ४००-
िा म्हणजे प्रािीन मध्यमग्राचमक च्य तपंिम होय. पािात्त्यानंी आमिा मध्यमग्राचमक ४००-िा धैवत 
स्वीकाचरला, कारण हामयनी-पद्धती व उदे्दश साधावयािा, तर ३००-च्या गान्धाराला (E) ४००-िा धैवति 
(A) संवादी होतो. यासाठी त्यानंी तो स्वीकाचरला. 
 

पं. भातखंडे याचं्या ‘साऱ्या जगाला मान्य होण्यासारख्या’-त वरील क्र. १ व २ ही स्वरसप्तके 
येतात. म्हणून प्रािीन गं्रथकारािंी स्वरश्र चतसप्तके आध चनक गं्रथकारानंी समजून-उमजून स्वीकारून, 
त्यानंा कंपनाचं्या गचणतािा साज देऊन मेजर-मायनर-सेमीटोनशी नाते जमचवले. ही चदशाभलू ककवा 
सोवळ्यािा पचरत्याग नसून प्रािीन व अवािीन स्वरशास्त्रािा योलय समज, समन्वय, गचणताधार यािंा मागय 
आहे, व आध चनक गं्रथकारानंी तो स्वीकाचरला, हेि चसद्ध होते. कसे ते पहा– 
 
१ प्रािीन ष.ग्राम– नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ४ प ३ ध २  
२ प्रिचलत ष. ग्राम– सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ४ ध ३ नी २  
 २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४५० ४८० 
३ प्रािीन म. ग्राम– नी ४ सा ३ रे २ ग ४ म ३ प ४ ध २  
४ प्रिचलत म. ग्राम– सा ४ रे ३ ग २ म ४ प ३ ध ४ नी २  
 २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 
५ पािात्त्य — C D E F G A B C 
 २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०० ४५० ४८० 
 

वरील पािही सप्तके साऱ्या जगाला मान्य आहेत. उलट, आमिा प्रािीन-अवािीन मध्यमग्राम 
पािात्त्यानंा मान्य झाला, – मान्य करावाि लागला. या मान्यतेतील मेजर, मायनर, सेमीटोन म्हणजे 
जगन्मान्य ित ःश्र चतक, चत्रश्र चतक, चद्वश्र चतक स्वर होत. ते कोणते, हे वरील पाि सप्तकातं स्पष्ट आहे. या 
स्वरानंा गचणत लाचवले, म्हणून हानी नाही, उलट लाभि आहे. 
 

(५) “संगीत-पाणरजाताच्या साहाय्याने काफीच्या र्थाटाची स्वरातंरे आपल्याला उिम णमळतात”.. 
इत्यादी. 
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(५) संगीत-पाचरजातकाराचं्या स्वरसप्तकातील गान्धार-चनषाद हे स्वर कोमल, चद्वश्र चतक, म्हणजे 
कािीथाट होतो का, याबद्दलिा प रावा आम्ही राग-थाटमूच्छयना-प्रकरणात चदलाि आहे. भरतशार्ङ्य देवािंा 
ित ःश्र चतक पंिम व च्य तपिंम हे अन क्रमे आध चनक ४०५-िे व ४००-िे धैवत होत. ४०५-च्या धैवतािा 
संवादी गान्धार पं. भातखंडे म्हणतात त्याप्रमाणे ३०१¹⁷/₄₃-िा नसून ३०३³/₄-िा असतो. 
 

पािात्त्यािें सारेि स्वर आपलया गं्रथकाराचं्या गळ्यात बाधंता येणार नाहीत. याबद्दलिा आमिा 
ख लासा असा आहे : ध्वचनशास्त्र सारे येथून-तेथून एकि आहे. कारण त्याला जागचतक प्रामाण्य आहे. 
आमिे श द्धचवकृत स्वर व २२ श्र ती यावं्यचतचरक्त कोणत्याही देशाच्या संगीतात स्वरदृष्ट्ट्या काहीही चनराळे 
ककवा अचधक नाही. आचण अशा चनराळ्यािा व अचधकािा उपयोग संगीतात नाही. तेव्हा पािात्त्य स्वराचं्या 
उसनवारीिी व चशदोरीिी आम्हालंा जरुरीि काय आहे? भातखंडे यािें म्हणणे आहे की, “मी केलेलया 
कायापेक्षा अचधक स धारलेले कायय स्वागताहय होईल.” या दृष्टीने आध चनक स धारणेत स्वराचं्या कंपनसंख्या 
व ग णोत्तरे हीही आज आवश्यक आहेत. त्यािंा स्वीकार केला पाचहजे. पं. अहोबलानंी स्वरािंी स्थाने 
तारेच्या लाबंीत चदली, म्हणनू काही स्वरस्थाने भ्रष्ट झालेली नाहीत. उलट, पं. अहोबलािें हे कृत्य म्हणजे 
प्रगचतमागात एक पाऊल प ढे, असेि मानावयाला हव.े पािात्त्य संशोधक हेलमहोलटझ याप ढे जाऊन पं. 
अहोबलािंी स्वरस्थाने कंपनसंख्यातं व तारेच्या इिंातं देतात; यालंाही ककमत देऊन, त्यािंा स्वीकार 
आध चनक गं्रथकारानंी करून गचणतचसद्ध चविार माचंडले म्हणजे पाप केले, असे होत नाही. 
 

पं. भातखंडे याचं्या उपसंहारातील मनीषा लक्षात घेऊन चतिा सार काचढला, तर त्याचं्या स ब द्ध 
कायात कालमानाने घडून येणारी प्रगती, संशोधनातून चनमाण होणारी स धारणा व तारतम्याने चनणयय करून 
माचंडले जाणारे चसद्धातं हे हवतेि, याबद्दल समंजस वािकातं द मत नसाव.े ि का स धारणे म्हणजे प.ं 
भातखंडे यािंी अवहेलना करणे नव्हे. या दृष्टीने जे काही प्रमाद आमच्या हातून नकळत घडले असतील, ते 
सज्जनानंी क्षम्य मानाव,े अशी नम्र प्राथयना आहे. 
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उपसहंार 
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भारतीय आयय-शास्त्रीय संगीतािी आचण संगीताच्या शास्त्रािी प्रािीनता लक्षात घेता प्रािीन संगीत व 
त्यािे शास्त्र द बोध, अनाकलनीय व अवैज्ञाचनक आहे, असा काही चवद्वानािंा समज आहे. ब चद्धमते्तच्या 
श्रेणीन सार यासबंंधी ििा, ऊहापोह व गं्रथचनर्ममती झालेली असून होतही आहे. गं्रथकाराचं्या वैयस्क्तक 
मतात शास्त्रीय सैद्धाचंतक सत्य काय व चकती, हा एक स्वतंत्र भाग आहे. संगीताच्या ध्वचन-स्वर-संवाद-
चसद्धातंानंा चनसगयचनयम लागू आहेत. चनसगय आपले कायय कसे पार पाडीत असतो, यािे उत्तम उदाहरण 
म्हणजे सखोल शास्त्रात अनचभज्ञ असा कलाकार षड जपंिमाचं्या तारा उत्तम ज ळव ू शकतो हे. या दोन 
ध्वनींतील संवादी एकात्मतेिी जाणीव चनसगय त्याला करून देत असतो. २४० कंपनाचं्या षड जाशी ३६० 
कंपनाचं्या पंिमािा संवाद, आचण या दोन स्वरातं १३ श्र तींिे अंतर इत्यादी भाग कलाकाराला प ष्ट्कळदा 
अवगत नसतो. दोन स्वरामंधील संवादतत्त्व े कोणती, हे कलाकाराला माहीत नसते. तपचशलाने व 
चरयाजाने तो षड जपिंमभाव साधून उत्तम प्रकारे संवाद घडवनू आचणतो. हे चनसगाला धरून असते. 
बेस रेपणा कानानंा न खपणे हाि चनसगय होय. 
 

आमिी संगीतकला हजारो वषे चजवतं व जाचतवतं अवस्थेत चटकून राचहली. जाचतवतं कलेिा 
चजवतंपणा सजीव अशा स्वरावंर अवलंबून असतो. या सजीव स्वरानंा चनसगािे मोठे साहाय्य असते. म्हणून 
नैसर्मगक, स्वयंभ ू स्वरपंक्ती जगात सवयश्रेष्ठ माचनली जाते. भरतशार्ङ्य देवािें गं्रथ आम्ही चशरोधायय व 
मागयदशयक मानतो, यािे कारण या गं्रथातं संगीतािा मलूभतू पाया जो स्वर आचण श्र ती, त्यािंी उपासना व 
उकल योलय प्रकारे केलेली आढळून येते हे. या उपासनेति संगीत व शास्त्र यािंी सखोल आचण म दे्दसूद 
माडंणी झालेली आहे, हे कळून ि कते. यािा अभ्यास मात्र चविाराने व चववकेाने व्हावयाला हवा. असे 
घडलयावरि प्रािीन गं्रथकारािंा बौचद्धक दजा व योलयता काय यािे आकलन होऊ शकते, व संस्कृतीिाही 
बोध होतो. 
 

संगीत देवाचदकाकंडून प्राप्त झाले, असा आमच्या ससं्कृतीत समज आहे. म्हणनू संगीतािा 
स्वीकार व प्रिार भस्क्तभावाने झाला. आज याला काहीसे चवकृत स्वरूप प्राप्त झाले असले, तरी ईश्वराच्या 
सेवसेाठी, स्वतःला सद गती चमळावी म्हणून संगीतािा वापर आजही केला जातो. हाि उदे्दश प्रािीन 
आयांिा होता, हे सामसंगीतावरून चदसून येते. 
 

भारतीय शास्त्रीय संगीतात अचभजातता आहे, म्हणून आम्ही अचभमान बाळगतो, यात ममय आहेि; 
कारण आमिे सगंीत ईश्वरािे ध्यानकितन व आचदशक्तीबद्दलिा आदरभाव यातूंन, म्हणजे भस्क्तमागातून 
चनमाण झालेले आहे. या वातावरणात संगीतािा उगम झाला. चशवाय, देवगंधवांनी संगीत उपयोचजले 
आचण मानवाने त्या संगीतािा अवलंब केला. इतकेि नव्हे, तर पश पक्ष्यादी मानवतेर प्राणीही संगीताच्या 
स्वरावर ल ब्ध होतात, असा स्वरािंा प्रभाव आहे. 
 

मानस, सौंदयय, चित्र, चशलप, संगीत एतचद्वषयक शास्त्राचं्या प्रणेत्यािंी यादी प ढे चदली आहे. 
तीवरून भारतीय अचभजात शास्त्रीय संगीतािी महती चकती श्रेष्ठ दज्यािी आहे, हे समजून येईल. 
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(१०९) शम्भ राजे शम्भ राजीय 
(११०) शमा, महेश नारायण संगीतशास्त्र 
(१११) शमा, वाडीलाल संगीतरत्नाकर, भाषातंर (ग जराती) 
(११२) शार्ङ्य देव, चनःशङ क संगीतरत्नाकर 
(११३) शारदातनय भावप्रकाशनम् 
(११४) शास्न्त गोवधयन संगीतशास्त्रदपयण 
(११५) शास्त्री, एम्. आर. चहस्री ऑि इचंडयन म्यूचझक 
(११६) शास्त्री, के. व्ही. भरताणयव ऑि नंचदकेश्वर 
(११७) श्रीकंठ रसकौम दी 
(११८) श्रीचनवास रागतत्त्वचवबोध 
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(११९) सदाचशव आचदभरत 
(१२०) सवाई प्रतापकसह संगीतसार 
(१२१) सागरनंदी नाट्यरत्नकोश 
(१२२) साम्बमूर्मत, पी. गे्रट म्यूझीचशअन्स्, चहस्री ऑि इंचडयन म्यूचझक, 

लयवाद्यज्, श्र चतवाद्यज 
(१२३) कसगवािायय भरतमती 
(१२४) कसहभपूाल रसाणयव, संगीतस धाकर, संगीतसमयसार 
(१२५) सोमराजदेव संगीतरत्नावली 
(१२६) सोमेश्वर अचभलाचषताथयकितामणी 
(१२७) कसह, लचलतचकशोर ध्वचन और संगीत 
(१२८) स धाकलश संगीतोपचनषत्सार 
(१२९) हम्मीर, महाराणा शृगंारहार 
(१३०) हचरनायक संगीतसार 
(१३१) हचरपाल संगीतस धाकर 
(१३२) हृदयनारायण देव हृदयप्रकाश, हृदयकौत क 
(१३३) के्षमकणय रागमाला 
(१३४) रानडे, अशोक संगीतािे सौन्दययशास्त्र (मराठी) 
 
प्राचीन संगीताशी व संगीतशास्त्राशी संबद्ध देवदेवता व ऋणषमुनी 
 

साचहत्य, काव्य, नाट्य, नृत्य, चित्र, मूती, चशलप इत्यादी कलािंा भारतीय शास्त्रीय संगीताशी 
चनकटिा संबधं आहे. त्यािप्रमाणे व्याकरण, चनरुक्त, छंद यािंाही संबधं आहे. या के्षत्रातील व्यस्क्तरचित 
कायय अमाप आहे. प्रािीन देव-देवता, ऋषी, म नी यािंा या-ना-त्या कारणाने भारतीय सगंीताशी संबधं 
होता; त्यािंी नाव े— 
 

१ अस्लनवशे्य, २ अजस, ३ अज यन, ४ अंगद, ५ अश्वतर, ६ आचंगरस, ७ आंजनेय, ८ आत्मा, ९ 
आचसक्त, १० इन्द , ११ उग्र, १२ उतर्थय, १२ उत्पलदेव, १४ उशना, १५ ऋचषज, १६ ऋत , १७ कण्वाद, १८ 
कचपल, १९ कम्बल, २० कमलास्य, २१ काचलदास, २२ चकन्नरेश, २३ क बेर, २४ कोहल, २५ क्रौचष्टक २६ 
गण, २७ गणपचत-गणेश, २८ गाचवष्ट, २९ गौतम, ३० गौरी, ३१ िण्डी, ३२ िाणक्य, ३३ च्यवन, ३४ छत्रक, 
३५ जैचमनी, ३६ तस्ण्डन्, ३७ त म्ब रु, ३८ दचत्तल, ३९ दमन, ४० द गयशस्क्त, ४१ द च्यवन, ४२ देवराज, ४३ 
दक्ष, ४४ नारद, ४५ नस्न्दकेश्वर, ४६ पश पचत, ४७ प्राण, ४८ पावयती, ४९ कपगल, ५० बली, ५१ बाणभट्ट, ५२ 
बाणास त, ५३ ब्रह्मा, ५४ ब्रह्मा कश्यप, ५५ बृहस्पती, ५६ भृचंग देवने्द्र, ५७ चभल्लण, ५८ भव, ५९ मन , ६० 
महेश, ६१ माघ, ६२ माण्डव्य, ६३ रम्भा, ६४ रावण, ६५ रुद्र, ६६ वामदेव, ६७ वात्स्य, ६८ वास चक, ६९ 
व्याल, ७० व्यास, ७१ चवश्वावस , ७२ चवष्ट्ण , ७३ चवश्वकमा, ७४ चवशाचखल, ७५ वाय , ७६ शकलीगभय, ७७ 
शकं क, ७८ शकंरािायय, ७९ शास्ण्डलय, ८० शवय, ८१ शादूयल, ८२ शौचर, ८३ षण्म ख, ८४ सद हचवष्ट्णाद, ८५ 
सत्य, ८६ सम द्र, ८७ सरस्वती, ८८ संवतय, ८९ स्वाती, ९० सैतव, इत्यादी. 
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संगीत व त्यािे शास्त्र यावंर जगातील कोणत्याही देशात इतके व्यापक आचण चवस्तृत वाङ मय नाही. 
असे असलयाम ळे भारतीय संगीताला पािात्त्य स्वरािंी गरजि काय आहे? कोणत्याही देशातील स्वरानंा 
कंपनसखं्या व गचणत असते,— असाव ेलागते. त्यािें साहाय्य घेणे म्हणजे पािात्त्य स्वर घेणे नव्हे. भारतीय 
संगीतावर एवढे प्रिंड वाङ मय असता अशा वाङ मयाला प्रसवणारे गं्रथकार म्हणजे कोणीतरी भरमसाट 
चलचहणारे असे मानणे रास्त नाही. परंत  आमिे काही आध चनक गं्रथकार असे धरून िालतात की, प्रािीन 
संगीत व संगीतशास्त्र यानंा वैज्ञाचनक श द्धतेिा आधार नाही. 
 

संगीताचवषयीच्या बह तेक प्रािीन गं्रथािंी ओळख पं. भातखंडे याचं्या पचरश्रमपूवयक कायाम ळे 
झाली, हे मानावयालाि हव.े परंत  त्यािंी चवधाने मात्र अनेक जागी व प्रसंगी िूक आहेत, हेही चततकेि 
खरेि आहे. प्रािीन गं्रथकार असोत, वा. पं. भातखंडे असोत, आययसंगीताच्या अचभजात शास्त्रािी माडंणी व 
िोड िोख व चवज्ञानसंमत हवी, हे स ज्ञासं मान्य असाव.े व्यस्क्तमाहात्म्यापेक्षा आज चवज्ञानमाहात्म्याला 
मोल आहे. या दृष्टीने टीकेमध्ये आमच्याकडून प्रमाद घडला असेलही; परंत  तो पूवयग्रहदूचषत मनाने 
घडलेला नाही. आपलया कायात संशोधनपूवयकतेने अचधक भर पडावी, सत्यदशयन घडाव,े असाि प.ं 
भातखंडे यािंा प्राजंल हेतू होता. त्यािंा हेतू आम्ही अशंतः पूणय करण्यािा यत्न केला आहे. आमिी भर 
रास्त आहे ककवा नाही, यािा चनणयय वािकानंीि चवषय पूणयपणे समजावनू घेऊन करावयािा आहे. 
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नारदी णशक्षा 
 
(१) सामवदेे त  वक्ष्याचम स्वराणा ंिचरतं यथा । 

सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छयनास्त्वकेर्मवशचतः । 
ताना एकोनपञ्चाशचदत्येतत् स्वरमण्डलम् ॥ 

 
(२) भलूोकाज्जायते षड जो भ वलोकाच्च मध्यमः । 

स्वगान्नान्यत्र गान्धारो नारदस्य मतं यथा ॥ 
 
(३) स्वररागचवशषेेण ग्रामराग इचत स्मृतः । 

कवशचतमयध्यमग्रामे षड जग्रामे ित दयश ॥ 
षड जग्राममूच् व्ना व त्याचंी नावे 

 
(४) षड जे उत्तरमन्द्रा स्यादृषभे िाचभरुद गता । 

अश्वक्रान्ता त  गान्धारे तृतीया मूच्छयना स्मतृा ॥ 
मध्यमे खल  सौवीरा हृष्ट्यका पञ्चमे स्वरे । 
धैवते िाचप चवजे्ञया मूच्छयना तूत्तरायता । 
णनषादाद्रजनी चवद्यादृषीणा ंसप्त मूच्छयनाः ॥ 

 
(५) मध्यमस्वर आरंभक व स्वराचें क्रमाकं 

यः सामगाना ंप्रथमःस वणेोमयध्यमः स्वरः । 
यो चद्वतीयः स गान्धारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मतृः ॥ 
ित थयः षड ज इत्याह ः पञ्चमो धैवतो भवते् । 
षष्ठो चनषादो चवजे्ञयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥ 

 
(६) दारवी (काष्ठ) वीिा आणि गात्र-(शारीर) -वीिा यासंंबंधी 

दारवी गात्रवीणा ि दे्व वीणे गानजाचतष  । 
सामगी गात्रवीणा त  तस्याः संशृण  लक्षणम् ॥ 
स्वरस्र्थाने हाताच्या कोिच्या बोटावंर? 
अङ ग ष्ठस्योत्तमे क्र ष्टोऽङ ग ष्ठे त  प्रथमः स्वरः । 
प्रदेचशन्या ंत  गान्धार ऋषभस्तदनन्तरम् ॥ 
अनाचमकाया ंषड जस्त  कचनष्ठाया ंत  धैवतः । 
तस्याधस्तादयोन्यस्त  चनषादं तत्र चवन्यसेत् ॥ 

 
(७) श्रुणतजाती आणि लक्षिे 

दीप्तायताकरुणाना ंमृद मध्यमयोस्तथा । 
श्र तीना ंयोऽचवशषेज्ञो न स आिायय उच्यते ॥ 
दीप्ता मन्दे्र चद्वतीये ि प्रित थे तथैव ि । 
अचतस्वारे तृतीये ि क्र ष्टे त  करुणा श्र चतः ॥ 
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श्र तयोऽन्या चद्वतीयस्य मृद मध्यायताः स्मृताः । 
तासामचप त  वक्ष्याचम लक्षणाचन पृथक् पृथक् ॥ 
आयतत्व ंवदेन्नीिे मृद त्व ंत  चवपययये । 
से स्वरे मध्यमत्व ंत  तत् समीक्ष्य प्रयोजयेत् ॥ 
दणिल 

 
श्रुणत-स्वर-ग्राम-मूच् व्ना 

 
(१) श्र तयोऽथ स्वरा ग्रामौ मूच्छयनास्तानसंय ताः । 

श्रुणतसंख्या २२ व त्याचंी णनयुन्द्क्तस्र्थाने 
 
(२) नृणाम  रचस मन्द्रस्त  द्वार्मवशचतचवधो ध्वचनः । 

स एव कण्ठमध्ये (कण्ठे मध्यः स्यात्) स्यात् तारः चशरचस गीयते ॥ 
सप्तस्वरयुक्त षड जग्राम व मध्यमग्राम 

 
(३) स्वराः षड जादयः सप्त ग्रामौ द्वौ षड जमध्यमौ । 

षड जग्रामश्रुती व स्वर – क्रमशः स्वराचं्या श्रुती 
 
(४) षड जत्वने गृहीतो यः षड जग्रामध्वचनभयवते् । 

तत ऊध्वय तृतीयः स्याद ऋषभो नात्र संशयः ॥ 
ततो चद्वतीयो गान्धारित थो मध्यमस्ततः । 
मध्यमात् पञ्चमस्तद्वत् तृतीयो धैवतस्ततः ॥ 
चनषादोऽतो (चद्वती) यः (स्यात) ततः षड जित थयकः ॥ 
मध्यमग्रामात पंचमाच्या श्रतुी 

 
(५) पञ्चमो मध्यमग्रामे मध्यमाद्यस्तृतीयकः । 

काकलीणनषाद व अंतरगान्धार यासंंबंधी 
 
(६) चनषादः काकलीसंज्ञो चद्वश्र  (त्य त्) कषयणाद भवते् । 

गान्धारस्तद्वदेव स्यादन्तरस्वरसंचज्ञतः ॥ 
नाट्यशास्त्र 

ब्रह्मा व चशव यािें ऋण भरतानंी ‘नाट्यशास्त्र’ या गं्रथात माचनले आहे. 
 
(१) प्रणम्य चशरसा देवौ चपतामहमहेश्वरौ । 

नाट्यशास्त्र ंप्रवक्ष्याचम ब्रह्मणा यद दाहृतम् ॥ १ ॥ 
 
(२) भवद चभः श चिचभभूयत्वा यथावचहतमानसैः । 

श्रूयता ंनाट्यवदेस्य सकें्षपो ब्रह्मचनर्ममतः ॥ ७ ॥ 
गाधंवव-संगीताची सामान्य लक्षिे 
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(३) यत्त  तन्त्रीकृतं प्रोक्तं नानातोद्यसमाश्रयम् । 
गान्धवयचमचत तज्जे्ञयं स्वरतालपदात्मकम् ॥ ८ ॥ 
नाट्य, गायन, वादन याचंा क्रम नाट्यणदनदशवकानंी कसा ठेवावा? 

 
(४) एव ंगीतं ि वाद्य ंि नाटं्य ि चवचवधाश्रयम् । 

अलातिक्रप्रचतमं कतयव्यं नाट्ययोक्तृचभः ॥ ७ ॥ 
कुतप-वृन्द 

 
(५) उत्तमाधममध्याचभस्तथा प्रकृचतचभय यतः । 

क तपो नाट्ययोगे त  नानादेशसमाश्रयः ॥ ६ ॥ 
स्वराणंवषयी 

 
(६) षड जि ऋषभिैव गान्धारो मध्यमस्तथा । 

पञ्चमो धैवतिैव सप्तमि चनषादवान् ॥ २२ ॥ 
वादी, संवादी, अनुवादी, णववादी 

 
(७) ित र्मवधत्वमेतेषा ंचवजे्ञयं श्र चतयोगतः । 

वादी िैवाथ संवादी ह्यन वादी चववाद्यचप ॥ २३ ॥ 
तत्र यो यत्राशंः स तत्र वादी । ययोि नवत्रयोदशकं परस्परतः श्र त्यन्तरे तावन्योन्यसंवाचदनौ । यथा 

षड जपञ्चमौ ऋषभधैवतौ गान्धारचनषादवन्तौ षड जमध्यमाचवचत षड जग्रामे । 
मध्यमग्रामेऽप्येवमेव षड जपञ्चमवजं पञ्चमषयभयोिात्र संवाद इचत । अत्र श्लोकः — 

संवादो मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषयभस्य ि । 
षड जग्रामे ि षड जस्य संवादः पञ्चमस्य ि ॥ २४ ॥ 
णववादी कशाला म्हिावयाचे? 

 
(८) चववाचदनस्त  ये तेषा ंस्याकद्व शचतकमन्तरम् । 

तद्यथषयभगान्धारौ धैवतचनषादौ……॥ 
 
(९) षड जग्राम व मध्यमग्राम 

षड जग्रामो मध्यमग्रामिचेत । 
 
(१०) ग्रामात श्रुणतसंख्या णकती? प्रमािश्रुणत म्हिजे काय? 

तत्र वा द्वार्मवशचतः श्र  तयो यथा – 
चत्रस्त्रो दे्व ि ितस्त्रि ितस्त्रचत्रस्त्र एव ि । 
दे्व ितस्त्रि षड जाख्ये ग्रामे श्र चतचनदशयनम् ॥ २५ ॥ 
मध्यमग्रामे त  श्र त्यपकृष्टः पञ्चमः काययः । पञ्चमश्र त्य त्कषापकषाद्व यदन्तरं मादयवादायतत्वाद्वा तत् 

प्रमाणश्र चतः । 
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(११) प्रमािश्रुती, सारिाचतुष्ट्ट्यप्रयोग, मध्यमग्राम 
(१) यथा – दे्व वीणे त लयप्रमाणतन्त्र्य पवादनदण्डमूच्छयने षड जग्रामाचश्रते काये । तयोरेकतरस्या ं

मध्यमग्राचमकीं कृत्वा पञ्चमस्यापकष े श्र कत तामेव पञ्चमवशात् षड जग्राचमकीं क यात् । एव ं
श्र चतरपकृष्टा भवचत । 

 
(२) प नरचप तद्वदेवापकषाद गान्धारचनषादवन्ताचवतरस्या ंधैवतषयभौ प्रचवशतो चद्वश्र त्यचधकत्वात् । 

 
(३) प नस्तद्वदेवापकषादै्धवतषयभाचवतरस्यां पञ्चमषड जौ प्रचवशतः श्र त्यचधकत्वात् । 

 
(४) तद्वा प नरपकृष्टाया ं तस्या ं पञ्चममध्यमषड जा इतरस्या ं मध्यमगान्धारचनषादवन्तः प्रवके्ष्यस्न्त 

ित ःश्र त्यचधकत्वात् । एवमनेन श्र चतचनदशयनेन दे्व ग्राचमक्यो द्वाकवशचतः श्र तयः प्रत्यवगन्तव्याः । 
 
(१२) प्रत्येक शुद्ध स्वराच्या श्रुती णकती? 

षड जित ःश्र चतजे्ञय ऋषभचस्त्रश्र चतस्तथा । 
चद्वश्र चतिैव गान्धारो मध्यमि ित ःश्र चतः ॥ २६ ॥ 
ित ःश्र चतः पञ्चमः स्यादै्धवतचस्त्रश्र  चतस्तथा । 
चनषादो चद्वश्र चतिैव षड जग्रामे भवस्न्त चह ॥ २७ ॥ 
ित ःश्र चतस्त  चवजे्ञयो मध्यमः पञ्चमः प नः । 
चत्रश्र चतधैवतस्त  स्याच्चत ःश्र चतक एव चह ॥ २८ ॥ 
चनषादषड जौ चवजे्ञयौ चद्वित ःश्र चतसंभवौ । 
ऋषभचस्त्रश्र चति स्याद गान्धारो चद्वश्र चतस्तथा ॥ 

 
(१३) द्वयोरन्तरे योऽथो भवचत स साधारणः । यथत्वयन्तरे — 

छायास  भवचत शीतं प्रस्वदेो भवचत िातपस्थस्य । 
न ि नागतो वसन्तो न ि चनःशषेः चशचशरकालः ॥ इचत कालसाधारणता । 
दे्व साधारणे – स्वरसाधारणम्, जाचतसाधारणं िेचत ॥ 

 
(१४) काकलयन्तरस्वरौ । तत्र – चद्वश्र चतप्रकषयणाचन्नषादवान् काकलीसंज्ञो चनषादो न षडजः । 

द्वाभ्यामन्तरस्वरत्वात् साधारणत्व ंप्रचतपद्यते । एव ंगान्धारोऽप्यन्तरस्वरसंज्ञो गान्धारो न मध्यमः । 
तयोरन्तरस्वरत्वात् । अत एव स्वरसाधारणम् । 

 
(१५) क्रमय क्ताः स्वराः सप्त मूच्छयनास्त्वचभसंचज्ञताः । 

षट पञ्चकस्वरास्तासा ंषाडवौडचवताः स्मृताः ॥ 
साधारणकृतािैव काकलीसमलंकृताः । 
अन्तरस्वरसंय क्ता मूच्छयना ग्रामयोद्वययोः ॥ 
एवमेताः क्रमय क्ताः पूणाः षाडवौडचवतीकृताः साधारणकृतािचेत ित र्मवधाित दयश मूच्छयनाः । 

 
(१६) अन्तरस्वरसंयोगो चनत्यमारोचहसंश्रयः । 

काया स्वलपचवशषेेण नावरोही कदािन ॥ 
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(१७) तत्र – चद्वश्र चतप्रकषादै्धवतीकृते गान्धारे मूच्छयनाग्रामयोरन्यत्र षड जग्रामे । मध्यमग्रामेऽचप 
धैवतमादयवाचन्नषादोत्कषाद दै्वचवध्यं भवचत । त लया श्र त्यन्तरत्वाच्च संज्ञान्यत्व ं ित ःश्र चतकमन्तरं 
पञ्चमधैवतयोः । तद्वद गान्धारोत्कषाच्चत ःश्र चतकमेव भवचत । 

 
(१८) यत्त  तन्त्रीकृतं प्रोक्तं नानातोद्यसमाश्रयम् । 

गान्धवयचमचत तज्जे्ञयं स्वरतालपदात्मकम् ॥ 
 
(१९) एव ंगीतं ि वाद्य ंि नाटं्य ि चवचवधाश्रयम् । 

अलातिक्रप्रचतमं कतयव्यं नाट्ययोक्तृचभः ॥ 
मतंगकृत बृहदे्दशी 

 
(२०) ध्वचनयोचनः परा जे्ञया ध्वचनः सवयस्य कारणम् । 

आक्रान्तं ध्वचनना सव ंजगत् स्थावरजर्ङ्मम् ॥ 
ध्वचनस्त  चद्वचवधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्तचवभागतः । 
वणोपलम्भनाद व्यक्तो देशी म खम पागतः ॥ 

 
(२१) अबलाबालगोपालैः चक्षचतपालैर्मनजेच्छया । 

गीयते सान रागेण स्वदेश ेदेचशरुच्यते ॥ 
चनबद्धिाचनबद्धि मागोऽयं चद्वचवधो मतः । 
आप्लापाचदचनबन्धो यः स ि मागयः प्रकीर्मततः ॥ 
एवपं्रकारो देशी यो ज्ञातव्यो गीतकोचवदैः । 
एवमेतन्मया प्रोक्तं देश्या उत्पचत्तलक्षणम् ॥ 

 
(२२) इदानीं सम्प्रवक्ष्याचम नादलक्षणम त्तमम् । 

न नादेन चवना गीतं न नादेन चवना स्वरः ॥ 
न नादेन चवना नृत्तं तस्मान्नादात्मकं जगत् । 

 
(२३) श्रूयन्त इचत श्र तयः स्वरान्तरचवभागतः । 

श्रवणेस्न्द्रयग्राह्यत्वाद ध्वचनरेव श्र चतभयवते् । 
चनयतश्र चतसंस्थानाद गीयन्ते सप्तगीचतष  ॥ 

 
(२४) षड जं वदचत मयूर ऋषभ ंिातको वदेत् । 

अजा वदस्न्त गान्धारं क्रौञ्चो वदचत मध्यमम् । 
प ष्ट्पसाधारणे काले कोचकलः पञ्चमं वदेत् । 
प्रावृट काले त  सम्प्राप्ते धैवतम् दद यरो वदेत् । 
सवयदा ि यथा देचव चनषादं वदते गजः ॥ 

 
(२५) समूहवाचिनौ ग्रामौ स्वरश्र त्याचदसंय तौ । 

यथा क ट स्म्बनः सवय एकीभतू्वा वसस्न्त चह ॥ 
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सवयलोकेष  स ग्रामो यत्र चनत्यं व्यवस्स्थतः । 
षड जमध्यमसंज्ञौ त  द्वौ ग्रामौ चवश्र तौ चकल । 
गान्धारं नारदो ब्रतेू स त  मत्यैनय गीयते ॥ 
पं. चनःशकंशार्ङ्य देवकृत संगीतरत्नाकर 

 
(२६) गीतं वाद्य ंतथा नृत्यं त्रयं संगीतम च्यते । 

मागो देशीचत तद दे्वधा तत्र मागयः सम च्यते ॥ 
देशदेश ेजनाना ंयद्र च्या हृदयरिकम् । 
गानं ि वादनं नृत्यं तदे्दशीत्य चभधीयते ॥ 
नृत्यं वाद्यान गं प्रोक्तं वाद्य ंगीतान वृचत्त ि । 
अतो गीतं प्रधानत्वादत्रादावचभधीयते ॥ 

 
(२७) त एव चवकृतावस्था द्वादश प्रचतपाचदताः । 

च्य तोऽच्य तो चद्वधा षड जो चद्वश्र चतर्मवकृतो भवते् ॥ 
साधारणे काकचलत्व ेचनषादस्य ि दृश्यते । 
साधारणे श्र कत षाडजीमृषभः संचश्रतो यदा ॥ 
ित ःश्र चतत्वमायाचत तदैको चवकृतो भवते् । 
साधारणे चत्रश्र चतः स्यादन्तरत्व ेित ःश्र चतः ॥ 
गान्धार इचत तद भेदौ द्वौ चनःशङ केन कीर्मततौ । 
मध्यमषड जवद दे्वधाऽन्तरसाधारणाश्रयात् । 
पञ्चमो मध्यमग्रामे चत्रश्र चतः कैचशके प नः । 
मध्यमस्य श्र कत प्राप्य ित ःश्र चतचरचत चद्वधा ॥ 
धैवतो मध्यमग्रामे चवकृतः स्याच्चत ःश्र चतः । 

 
(२८) मयूरिातकच्छागक्रौञ्चकोचकलदद यराः । 

गजि सप्त षड जादीन् क्रमाद च्चारयन्त्यमी ॥ 
 
(२९) श्र तयो द्वादशाष्टौ वा ययोरन्तरगोिराः । 

चमथः संवाचदनौ तौ स्तो चनगावन्यचववाचदनौ ॥ 
 
(३०) ग्रामः स्वरसमूहः स्यान्मूच्छयनादेः समाश्रयः । 

तौ द्वौ धरातले तत्र स्यात् षड जग्राम आचदमः ॥ 
चद्वतीयो मध्यमग्रामस्तयोलयक्षणम च्यते । 
षड जग्रामः पञ्चमे स्वित थयश्र चतसंस्स्थते ॥ 
स्वोपान्त्यश्र चतसंस्थेऽस्स्मन् मध्यमग्राम इष्ट्यते । 
यद्वा धचस्त्रश्र चतः षड जे मध्यमे त  ित ःश्र चतः ॥ 
चरमयोः श्र चतमेकैका ंगान्धारिेत् समाचश्रतः । 
पश्र कत धो चनषादस्त  धश्र कत सश्र कत स्स्थतः ॥ 
गान्धारग्राममािष्टे तदा तं नारदो म चनः । 
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प्रवतयते स्वगयलोके ग्रामोऽसौ न महीतले ॥ 
 
(३१) षड जाचदमध्यमादींि तदूध्व ंसारयेत् क्रमात् । 

ित धा ताः पृथक् श द्धाः काकलीकचलतास्तथा । 
सान्तरास्तद द्वयोपेताः षट पञ्चाशचदतीचरताः ॥ 

 
(३२) श द्धाः स्य जातयः सप्त ताः षड जाचदस्वराचभधाः । 

षाड ज्याषयभी ि गान्धारी मध्यमा पञ्चमी तथा ॥ 
धैवती िाथ नैषादी श द्धतालक्ष्म कर्थयते । 
यासा ंनाम स्वरो न्यासोऽपन्यासोंऽशो ग्रहस्तथा ॥ 
तारन्यासचवहीनास्ताः पूणाः श द्धाचभधा मताः । 
पं. रामामात्यकृत स्वरमेलकलाणनधी 

 
(३३) श द्धगान्धारके तत्र पञ्चश्र त्यृषभाचभधः । 

साधारणेऽचप गान्धारे षट श्र त्यृषभनाम ि ॥ 
अस्स्त क्वचित् क्वचिद्रागमेलने गानसंमतम् । 
श द्धचनषादनामान्यत् स्यात् पञ्चश्र चतधैवतः ॥ 
स्यात् कैचशकचनषादेऽन्यन्नाम षट श्र चतधैवतः । 
ित दयश स्वरा ह्यतेे रागे रागे भवन्त्यमी ॥ 

 
(३४) सत्यं लक्षणतो भेदो द्वादशानामपीष्ट्यते । 

श दे्धभ्यस्तत्र भेदस्त  सप्तानामेव लचक्षतः ॥ 
पं. पंुडरीक-णवट ठलकृत सरागचन्रोदय 

 
(३५) चहजेजमेलात्त  चहजेजकाख्योऽप्यन्ये तथा भरैवकादयः स्य ः । 

न्यंशग्रहान्त्योऽन्तरकाकलीकः पूणो चहजेजः चक्रयते सदैव ॥ 
इचत चहजेजः । 

धाशंग्रहन्यासय ति पूणयः प्राप्तः प्रय ज्येत स भरैवाख्यः । 
इचत भरैव: । 

णहजेजमेलासंबंधी 
श द्धौ स-री मध्यमपञ्चमौ ि चवश द्धधो मो लघ शब्दपूवयः । 
चनःकैचशकी िाचप यदा तदा त  चहजेजरागस्य चह मेलकः स्यात ॥ 
पं. दामोदरणमश्रकृत संगीतदपवि 

 
(३६) नादाब्धेस्त  परं पारं न जानाचत सरस्वती । 

अद्याचप मज्जनभयात्त म्बं वहचत वक्षचस ॥ 
 
(३७) स्वरूपमात्रश्रवणान्नादोऽन रणनं चवना । 

श्र चतचरत्य च्यते भेदास्तस्या द्वार्मवशचतमयताः ॥ 
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श्र त्यनन्तरभाचवत्व ंयस्यान रणानात्मकः । 
स्स्नलधि रिकिासौ स्वर इत्यचभधीयते ॥ 
अथवा 
स्वयं यो राजते नादः स स्वरः पचरकीर्मततः । 

 
(३८) श द्धाः सप्तस्वरास्ते ि मन्द्राचदस्थानतचस्त्रधा । 

च्य ताच्य ताचदभेदेन चवकृता द्वादशोचदताः ॥ 
ित ःश्र चतययदा षड जो चद्वश्र चतर्मवकृतस्तदा । 
साधारणे च्य तः स स्यात् काकचलत्वऽेच्य तः स्मतृः ॥ 
चत्रश्र चतऋय षभः साधारणे षाड जीं श्र कत चश्रतः । 
ित ःश्र चतत्वमापन्नस्तदैको चवकृतो भवते् ॥ 
साधारणे मध्यमस्य गान्धारचस्त्रश्र चतभयवते् । 
स्वस्यान्तरत्व ेभवचत ित ःश्र चतचरचत चद्वधा ॥ 
च्य ताच्य ताचदभेदेन मध्यमः षड जवद भवते् । 
साधारणेऽन्तरत्व ेि चद्वश्र चतर्मवकृतस्तदा ॥ 

 
(३९) पञ्चमो मध्यमग्रामे चत्रश्र चतजायते स्वरः । 

मध्यमस्य श्र कत प्राप्य कैचशके चह ित ःश्र चतः ॥ 
धैवतो मध्यमग्रामे चवकृतः स्याच्चत ःश्र चतः ॥ 

 
(४०) ग्रामः स्वरसमूहः स्यान्मूच्छयनादेः समाश्रयः । 

तौ द्वौ धरातले तत्र स्यात् षड जग्राम आचदमः । 
चद्वतीयो मध्यमग्रामस्तयोलयक्षणम च्यते ॥ 

 
(४१) षड जग्रामः पञ्चमे स्वित थयश्र चतसंस्स्थते । 

स्वोपान्त्यश्र चतसंस्थेऽस्स्मन् मध्यमग्राम इष्ट्यते ॥ 
यद्वा धचस्त्रश्र चतः षड जे मध्यमे त  ित ःश्र चतः । 

 
(४२) चरमयोः श्र चतमेकैका ंगान्धारिेत् समाश्रयेत् । 

पश्र कत धो चनषादस्त  धश्र कत सश्र कत चश्रतः ॥ 
गान्धारग्राममािष्टे तदा तं नारदो म चनः । 
प्रवतयते स्वगयलोके ग्रामोऽसौ न महीतले ॥ 

 
पं. अहोबलकृत संगीतपाणरजात 

 
(४३) श्र तयः स्य ः स्वराचभन्नाः श्रावणत्वने हेत ना । 

अचहक ण्डचलवत् तत्र भेदोस्क्तः शास्त्रसंमता ॥ 
सवाि श्र तयस्तत्तद्रागेष  स्वरता ंगताः । 
रागहेत त्व एतासा ंश्र चतसंज्ञैव संमता ॥ 
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मध्ये पूवोत्तराबद्धवीणाया ंगात्र एव वा । 
षड जपञ्चमभावेन श्रतुीिाकवशकत जगुः ॥ 

 
(४४) प्रवतयन्ते स्वराः सव ैसदा संवाचदरूचपणः । 

षड जपञ्चमभावने षड जे जे्ञयाः स्वराः ब धैः ॥ 
गचनभावने गान्धारे मसभावने मध्यमे । 

 
पं. णव. ना. भातखंडे 

 
(४५) व्यक्तये क मयहे तासा ंवीणाद्वन्दे्व चनदशयनम् । 

दे्व वीणे सदृश ेकाये यथा नादः समो भवते् ॥ 
तयोद्वाकवशचतस्तन्त्र्यः प्रत्येकं तास  िाचदमा । 
काया मन्द्रतमध्वाना चद्वतीयोच्चध्वचनमयनाक् । 
स्याचन्नरन्तरता श्र त्योमयध्ये ध्वन्यन्तराश्र तेः ॥ 

 
(४६) षड जित ःश्र चतजे्ञय ऋषभचस्त्रश्र चतस्तथा । 

चद्वश्र चतिैव गान्धारो मध्यमि ित ःश्र चतः ॥ 
ित ःश्र चतः पञ्चमः स्याद धैवतचस्त्रश्र चतस्तथा । 
चनषादो चद्वश्र चतिैव षड जग्रामे भवस्न्त चह ॥ 
मध्यमग्राम 
षड जग्रामः पञ्चमे स्वित थयश्र चतसंस्स्थते । 
स्वोपान्त्यश्र चतसंस्थेऽस्स्मन् मध्यमग्राम इष्ट्यते ॥ 

 
(४७) वदेािलाङ कश्र चतष  त्रयोदश्या ंश्र तौ तथा । 

सप्तदश्या ंि कवश्या ंि द्वाकवश्या ंि श्र तौ क्रमात् ॥ (रागमियाम्) 
आचदश्र तौ ित र्थयां त  स्वरः षड जोऽचधचतष्ठचत । 
सप्तम्यामृषभस्तद्वद गान्धारस्य स्स्थचतः प नः ॥ 
नवम्या ंत  त्रयोदश्या ंमध्यमः पञ्चमस्तथा । 
सप्तदश्या ंधैवतस्त  कवश्यामथ चनषादकः ॥ 
द्वाकवश्याचमचत मन्द्रस्थाः स्वराः सप्त प्रकीर्मतताः । 
ईदृश्ये व स्स्थचतमयध्ये तारे िैवदेृशी स्स्थचतः ॥ 

 
(४८) Against the foregoing doctrine of Shrutis objections are generally urged that it is 
mathematically inacrurate, but it should be considered that in the arrangement of the intervals 
the Sanskrit writers were not strictly guided by mathematical calculations but that they 
proceeded on principles dictated by their sense of music. 
 
(४९) पूवान्त्ययोि मेवोि मध्ये तारकसः स्स्थतः । 

तदधे त्वचततारस्य सस्वरस्य स्स्थचतभयवते् ॥ 
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मध्यस्थानाचदमषड जमारभ्या तारषड जगम् । 
सूतं्र क यात्तदधे त  स्वरं मध्यममािरेत् ॥ 
भागत्रयसमाय क्तं तत्सूतं्र काचरतं भवते् । 
पूवयभागद्वयादगे्र स्थापनीयोऽथ पञ्चमः ॥ 
षड जपञ्चममध्ये त  गान्धारस्थानमािरेत् । 
षड जपञ्चमगं सूत्रमंशत्रयसमस्न्वतम् ॥ 
तत्राशंद्वयसंत्यागात् पूवयभागे त  चरभयवते् । 
पञ्चमोत्तरषड जाख्यमध्ये धैवतमािरेत् ॥ 
सपयोमयध्यभागे स्याद भागत्रयसमस्न्वते । 
पूवयभागद्वयं त्यक्त्वा चनषादो राजते स्वरः ॥ 

इचत श द्धस्वराः ॥ 
फॉक्स स्रनँवेज ‘म्यणूझक ऑफ कहदोस्तान’ 

 
(५०) It is a lamentable pity to consider how few there are who know, but fewer who 

consider, what wonderful, powerful, efficacious virtues and operations music has 
upon the souls and spirits of men divinely bent. 

 
हरबटव ए. पाँपले : ‘द म्यणूझक ऑफ इणंडया’ 

 
गान्धारग्राम 

 
(५१) चरमयोः श्र चतमेकैका ंगान्धारिेत् समाचश्रतः । 

पश्र कत धो चनषादस्त  धश्र कत संश्र कत स्स्थतः ॥ 
गान्धारग्राममािष्टे तदा तं नारदो म चनः । 
प्रवतयते स्वगयलोके ग्रामोऽसौ न महीतले ॥ ५ ॥ 

 
ध्वनी 

(५२) श्रवणेस्न्द्रयग्राह्यत्वाद ध्वचनरेव श्र चतभयवते् । 
 
(५३) ययोि नवत्रयोदशकं परस्परतः श्र त्यन्तरे तावन्योन्यसवंाचदनौ । यथा षड जपञ्चमौ ऋषभधैवतौ 

गान्धारचनषादवन्तौ षड जमध्यमाचवचत षड जग्रामे । मध्यमग्रामेऽप्येवमेव षड जपञ्चमवजं 
पञ्चमषयभयोिात्र संवाद इचत । अत्र श्लोक :— 

 
संवादो मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषयभस्य ि । 
षड जग्रामे ि षड जस्य संवादः पञ्चमस्य ि ॥ 
षड्जित ःश्र चतजे्ञय ऋषभचस्त्रश्र  चतस्तथा । 
चद्वश्र चतिैव गान्धारो मध्यमो चह ित ःश्र चतः ॥ 
ित ःश्र चतः पञ्चमः स्याद धैवतचस्त्रश्र चतस्तथा । 
चनषादो चद्वश्र चतिैव षड जग्रामे भवस्न्त चह ॥ 
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ित ःश्र चतस्त  चवजे्ञयो मध्यमः पञ्चमः प नः । 
चत्रश्र चतधैवतस्त  स्याच्चत ःश्र चतक एव चह ॥ 
चनषादषड्जौ चवजे्ञयौ चद्वित ःश्र चतसंभवौ । 
ऋषभचस्त्रश्र चति स्याद गान्वारो चद्वश्र चतस्तथा ॥ 
ई. क्लेमंट्सस्, मंुबई णवद्यापीठ, व्याख्याने, णरपोटव १९२६ 

 
(५४) All primitive science which attempts to explain intonation by means of an imaginary 

division of the octave into equal parts may be regarded as a rough system of 
logarithms. The Indian Shruti system was invented by someone endowed with 
extroardinary perspicacity. 

 
(५५) If one of the two notes be slightly changed — altered, unpleasant beats are heard and 

they spoil the harmony. The Aryan authors on Indian Music were fully aware of the 
more important laws of Harmonics and simple ratios and of consonant and dissonant. 

 
(५६) साधारणनाम अन्तरस्वरता । कस्मात्? द्व्योरन्तरे योऽथो भवचत स साधारणः । यथा ऋत्वन्तरे— 

छायास  भवचत शीतं प्रस्वदेो भवचत िातपस्थस्य । 
न ि नागतो वसन्तो न ि चनःशषेः चशचशरकालः ॥ 
इचत कालसाधारणता । 

 
(५७) स्वरसाधारणं काकलयन्तरस्वरौ । चद्वश्र चतप्रकषात् काकलीसंज्ञो चनषादो न षड जः । एव ंगान्धारोऽचप 

। अन्तरगान्धारो न त  मध्यमः । 
 
(५८) कैचशके काकचलत्व ेि चनषादचस्त्रित ःश्र चतः । 

प्राप्नोचत चवकृतौ भेदौ द्वाचवचत द्वादश स्मतृाः । 
तैः श दै्धः सप्तचभः साधं भवन्त्येकोनकवशचतः ॥ 
मतंगमुणनकृत बृहदे्दशी 

 
(५९) ‘मूच्छयना’ व्य त्पत्ती — 

म छ्य मोहसम च्राययोः । 
मूच्छ् ययते येन रागो चह मूच्छयनेत्यचभसचंज्ञता । 
आरोहणावरोहेण क्रमेण स्वरसप्तकम् ॥ 
तत्र स–चन–ध–प–म–ग–री–त्याद्याः सप्त षड जग्रामे । म–ग–चर–स–चन–ध–पाद्याः सप्त 
मध्यमग्रामे । चतययगूध्वयगा अचप स्वरास्स्तययक् कायाः । तद्यथा चन–ध–प–म–ग–चर–सा इचत 
षड जग्रामे । ग–णर–सा–णन–ध–प–मा ऊध्वा मध्यमग्रामे ॥ 

  



 अनुक्रमणिका 

शबदसूची 
 
अ 
अकबरपूर 
अकबर बादशहा 
अलनी 
अस्लनचित् 
अस्लनष्टोम 
अङ् घारी 
अघोरम ख 
अिल 
अच्य त मध्यम 
अच्य तराय 
अच्य त षड ज 
अज 
अजयन 
अज यन 
अडाणा 
अचतकोमल 
अत्यस्लनष्टोम 
अचतलघ चद्वश्र चतक 
अचतशक्वरी 
अचतस्वायय 
अचतसूक्ष्म 
अथवय 
अॅथेंचटक मोड 
अद भ त 
अधयनारीनटेश्वर 
अधययम 
अधयसाचवत्री 
अनय 
अनाग ंदी 
अनाचमका 
अनाहत 
अचनल 
अचनष्ट 
अन दात्त 
अन पल्लवी 
अनूपाकं श 
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अन म्लोिन्ती 
अनम्बूकृत 
अन यमा 
अन वादी 
अन ष्ट भ 
अनूपसंगीतरत्नाकर 
अनूपसंगीतचवलास 
अपकषय 
अपन्यास 
अप्पय दीचक्षत 
अप्पा त लसी 
अप ष्ट 
अब ल िज्ल 
अभ्यास 
अचभनवग प्त 
अचभनवतालमंजरी 
अचभनवभारती 
अचभनवरागमंजरी 
अचभनयदपयण 
अचभनयभषूण 
अचभरुद गता 
अचभलचषताथयचिन्तामणी 
अमरुशतक 
अमीर ख सरो 
अय्यर 
अय्यंगार श्रीचनवास 
अरबी 
ॲचरस्टोक्झेनस 
अलक  
अलैया चबलावल 
अलेक्झाडंर 
अलकराज 
अलपत्व 
अवनद्ध 
अवभथृ 
अव्यस्त 
अवरोही 
अवलोचकतः 
अवलंचबत 
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अचवकृत 
अश्मय गीन 
अश्व 
अश्वक्रान्त 
अश्वमेध 
अश्वप्रचतगृह 
अशस्स्त 
अष्टकपाल 
अष्टोत्तरताललक्षणम् 
अस्थायी 
ॲसोनण्ट 
अहमद करम इमाम 
अहमदखान 
अहीर भरैव 
अहोबल 
आ 
आउफे्रक्ट 
ऑक्टेव्ह 
ऑक्स् िडय 
आक्यान 
आगम 
आघाटी 
आिरेकर गं. चभ. 
आर्मिक 
आिनेय 
आडंबर 
आद्रयदेशी 
आचदभरत 
आचदत्य 
आचदत्यायन 
आनन्दभरैव 
आनन्दभरैवी 
आनन्दवल्ली 
आनन्दसजंीवनी 
आन्दोलनशास्त्र 
आन्दोली 
आन्धाली 
आन्ध्री 
आचनस खातून 
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आभीर 
आभीरी 
आभोगी 
अम्ब्रोझ सेण्ट 
आयतत्व 
आयता 
आयोचनक 
आरभी 
आरण्यक 
आरोही 
आलाचपनी 
आलेन दाचनयेलू 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 
आषयभी 
आसि उद्दौला 
ऑसले 
आहत 
आहरी 
आके्षपः 
इ 
इकरम उद्दौला 
इिलकरंजीकर बाळकृष्ट्णब वा 
इटनयल पॅरॅडॉक्स ऑि इंचडयन म्यचूझक 
इडा 
इंडालम् 
इंचडसा 
इंरोडक्शन ट  द स्टडी ऑि म्यूचझक 
इंद्रनील 
इंद्रलोक 
इब्न सौद 
इब्राचहम आचदलशहा 
इब्राचहम शकी 
इराणी 
इश  
इष्ट 
इसागो 
ई 
ईशानम ख 
 



 अनुक्रमणिका 

उ 
उक्थ 
उग्रा 
उतरी आसावरी 
उत्तम 
उत्तरमन्द्रा 
उत्तररामिचरत 
उत्तरायता 
उदात्त 
उद गाता 
उद गाचततः 
उद गाचहत 
उद गीत 
उद भट 
उद्धरणसकेंत 
उद धाचटतः 
उपद्रव 
उपन्यास 
उपाशं  
उलय 
उवयशी 
उस्ष्ट्णक् 
ऊ 
ऊध्वय 
ऊमः 
ऊह 
ऊह्य 
ऋ 
ऋक् 
ऋक्प्राचतशाख्य 
ऋिा 
ऋषभ 
ऋचषक ल 
ए 
एकनाथ (संत) 
एकश्र त्यन्तचरतौ 
ए कंपॅरेचटव्ह स्टडी ऑफ् द म्यूचझक चसस्स्टम्स् 
एडोर 
एन्सायक्लोपीचडया ऑफ् म्यचूझक 



 अनुक्रमणिका 

एन्हारमॉचनक 
एचलस 
एवोलस 
एवोचलक 
ए शॉटय चहस्टॉचरकल सव्हे ऑफ् इंचडया 
ऐ 
िरावत 
ओ 
ओचक्षत 
औ 
औड व ताना 
औरंगजेब 
औशन 
अ ं
अंग 
अंचगरस 
अंचगरा 
अंग ष्ठ 
अंतर 
अंतरचनधन 
अंतरगान्धार 
अंतरसाधारण 
अंतरा 
अंतचरक्ष 
अंश 
अंत्यश्र ती 
क 
ककय री 
कच्छपी 
कण्ठ 
कणय 
कज्जली 
कथा 
कथाकली नृत्य 
कनकागंी 
कन्नडगौळ 
कन्नड बंगाल 
कनाटकपद्धती 
कचनचष्ठका 



 अनुक्रमणिका 

कचपलेश्वरी 
कफ्व 
कब यर 
कमलरंग 
करणम् 
करुण 
करुणा 
क्रमः 
क्रमरेचित 
कला 
कचल्लनाथ 
कलोपनता 
कलपतरू 
कलपद्र माकं र 
कलयाण 
कलयाण थाट 
कलयाणी 
कलयाणाख्य वराळी 
कलहण 
कवी 
कचवकण्ठाभरण 
कश्यप 
काकली 
काकलीचनषाद 
काकलीसाधारण 
काकलयन्तर 
काण्ट 
काण्डवीणा 
कान्ता 
कािी 
कानडा 
कॉन्सोनण्ट 
काबंोजी 
कामद 
कामोद 
कामोदी 
कामारवी 
कॉमा ऑि चडचडमस 
कालके्षप 



 अनुक्रमणिका 

काकलगडा 
काचलदास 
कालीप राण 
कालीय 
कालेय 
काव्य 
काव्यकौत कचववरण 
काव्यप्रकाश 
काशी 
काश्यप 
काहल 
काळे चवश्वनाथ 
चकताब-इ-नवरस 
चकन्नरी 
चकशन महाराज 
चकलोस्कर 
चक्रशस्वीन 
कीर्मतधर 
क क भ 
क ं टे 
क डाई 
क डाचवका 
क ड मयमल 
क तप 
क न्तलवराळी 
क न्दप ष्ट्परंग 
क म द 
क म द्वती 
क म्भ (महाराणा) 
क रंग 
क रंजी 
क रुल 
क लश्रेष्ठ 
क श 
कृष्ट्णदेवराय 
कृष्ट्णपंचडत 
कृतस्थला 
कृचत 
कृशान 



 अनुक्रमणिका 

क्र ष्ट 
कूटताना 
के. वास देव 
क्लेमेन्टस् ई. 
क्षास्न्त 
चक्षती 
के्षमकणय 
के्षमराज 
क्षोचभणी 
ख 
खट 
खमाज 
खरहरचप्रया 
खलवल 
चखलजी अल्लाउचद्दन 
ख सरो अमीर 
ख सरो िकीर 
खैराग 
खंबावती 
ख्याल 
ख्वाजाजहान 
ग 
गज 
गजक्रान्त 
गझल 
गढा 
गणपचतप राण 
गणेश 
गमनचप्रया 
ग्रह 
ग्राम 
गाचडक 
गात्रवीणा 
गाथा 
गाचथक 
गाथी 
गागं ली 
गान्धारग्राम 
गान्धारी 



 अनुक्रमणिका 

गान्धारी तोडी 
गान्धार देश 
गाधंारपंिमी 
गान्धारोचदच्यवा 
गान्धवयवदे 
गान्धवयसंगीत 
गायत्री 
गायकवाड 
गायकवाड सेरीज 
गायोन म् 
लयास चद्दन बलबन 
गीतगोकवद 
गीतपाठ 
गीतप ष्ट्पाजंली 
गीतमाचलका 
गीतचवनोद 
गीतचशरोमणी 
गीतसारावली 
गीतासूत्र 
गीतसूत्रसार 
ग्रीक गायनशास्त्र 
ग्रीवाक्रमरेचित 
ग्रीष्ट्म 
ग रुगं्रथ 
ग जयरी तोडी 
ग ण 
ग णकली 
ग णक्री 
ग ण्डचक्रया 
ग रू 
ग रू तृतीयातंर 
ग रुयम 
ग साँई पन्नालाल 
गे्रगरी द गे्रट 
गे्रट डायचसस् 
गोदोहन 
गोपालनायक 
गोमती 
गोचवन्द 



 अनुक्रमणिका 

गोचवन्द दीचक्षत 
गोसव 
ग्रोसे जाँ 
गौडमलहार 
गौडसारंग 
गौडी 
गौतम 
गौरी 
गौरीचत्रवण 
गौळी 
गंगाराम 
गंधवय 
घ 
घट 
घण्ट 
घण्टक 
घण्टारव 
घन 
घनवादे्य 
घनश्यामदास 
घनश्याम पखवाजी 
घरंदाज गायकी 
घृतािी 
घोष चनचखल 
च 
िक्रकारः 
िक्रधार 
िक्रवहम् 
िजूयकी मलहार 
ितजी प्राण चकशन 
ितरंग 
ित्वाकरशद्रागचनरूपण 
ित दयण्ड 
ित दयस्ण्डप्रकाचशका 
ित थय 
ित र पंचडत 
ित वेदी राधावल्लभ 
ित ःश्र चतक 
ित ःश्र चतक धैवत 



 अनुक्रमणिका 

िपला 
िलनाट 
िलवीणा 
िचलत 
िात मास्य 
िान्दनी केदार 
िाल क्य 
चित्र 
िैतन्य देसाई 
िैतन्य पंचडत 
िौताल 
च्य तपंिम 
च्य तपंिममध्यम 
च्य तमध्यम 
च्य तमध्यमगान्धार 
िंद्र 
िंद्रकान्त 
िंद्रशखेरन् 
िंचद्रकासार 
् 
छायागौळ 
छायानट 
छायालग 
छंद 
छंदोग 
छंदोवती 
ज 
जगती 
जगदात्मा 
जगदेव 
जगदेवकमल्ल 
जगन्नाथ कचवराज 
जनक-जन्य-थाट 
जनादयनभट्ट 
जम्ब  
जयजयवतंी 
जयदेवपचंडत 
जयश्री 
जयकसह 



 अनुक्रमणिका 

जलधर केदार 
जवः 
जहाचंगर 
जाती 
जाचतसाधारण 
जाम्ब वन्ती कलयाण 
जामसत्तरसाल 
जॉमेचरकल प्रोगे्रशन 
चजया दौलतखान 
जीन्स 
जैत 
जैतकलयाण 
जैताश्री 
जैचमनेय 
जैत्रकसह 
जोचगया 
जोशी उमेश 
जोशी ल. द. 
जोन्स व इलयम 
जौनपूर 
झ 
कझजोटी 
झीलि 
झ ंजारकसग 
ट 
टप्पा 
टागोर रवीन्द्रनाथ 
टागोर शलेैन्द्रमोहन 
टॉलेमी 
टॉलेचमअस 
टेंपडय 
टेंपडय स्केल 
रेबल 
टोन 
टोचनक 
टंकी 
ठ 
ठाकूर ओंकारनाथ 
ठाकूर जयदेवकसह 



 अनुक्रमणिका 

ठाकूर नबाब 
ठ ंबरी 
ड 
डायटोचनक 
डायचसस् 
डॉचमनण्ट 
चडचडमस 
चडस्ण्डम 
चडसोनण्ट 
डे कॅप्टन 
डोचरक 
डोचरयन 
ढ 
ढक्क 
त 
तजयनी 
तत 
तत्प रुषम ख 
तबलाकौम दी 
तराणा 
तलव 
ताजखान 
तानाप्पािायय 
तारम् 
तालप्रकाश 
त्यागराज 
त्रावणकोर 
चतलककामोद 
चतलकमंचजरी 
चतलंग 
चतल्लाना 
चतरम् 
चतव्हकरण 
तीव्र 
तीव्रतर 
तीव्रा 
चत्रकाल 
चत्रग ण 
चत्रभ वनमल्ल 



 अनुक्रमणिका 

चत्रवणी 
चत्रवणयम् 
चत्रवन्द्रम् 
चत्रवृत् 
चत्रश्र चतक 
चत्रश्र चतक धैवत 
त काराम संत 
त णव 
त्य त्तम 
त म्ब रू 
त रुष्ट्क तोडी 
तृतीय 
त लसी 
त लयबल 
त ळाजी राजे 
तेलंग एम्. आर. 
र्थ 
चथटे घराणे 
द 
दचत्तल 
दचत्तलम् 
दयावती 
दरबारी 
दशय 
दचक्षणाशाळा 
दादरा 
दामोदर पंचडत 
दारवी वीणा 
द्वादश चवकृतस्वर 
द्वादशाष्टौ 
द्वादशाह 
चदरा 
चदव 
चद्वग णिोत्तरोत्तरम् 
चद्वतीय 
चद्वपादचवराज 
चद्वचवधैक 
दीपक 
दीप्ता 



 अनुक्रमणिका 

दीस्प्तमती 
दीचक्षत गोकवद 
दीचक्षत सदाचशव 
द गा 
द न्द भी 
द वास 
देव कैलासिन्द्र 
देवचक्रया 
देवगान्धार 
देवगान्धारी 
देवचगरी 
देवल 
देवराज 
देवराय 
देवणभट्ट 
देववशं 
देवने्द्रभट्ट 
देशकार 
देशपाडें वा. ह. 
देशाक्षी 
देशाख्य 
देशी 
देवसाख 
देवागंन टी. 
देसाई ितैन्य 
दौलताबाद 
ध 
धनपाल 
धनाश्री 
धन्यासी 
धमार 
धवल 
धवलपूर 
ध्र पद 
ध्र ववीणा 
ध्र वाग्रीत 
ध्वनी 
ध्वचनचवज्ञानतंत्र 
धानंजय (ऋषी) 



 अनुक्रमणिका 

ध ंचडया मलहार 
धैवती 
न 
नक ल 
नगमात-इ-आसिी 
नगरकीतयन 
नटकेदार 
नटनारायणी 
नटभरैवी 
नटहंबीरा 
नन्द 
नन्दप्रसन्नान्त 
नन्दयन्ती 
नन्दी 
नस्न्दकेश्वर 
नन्दीश्वरसंचहता 
नागपक्षक 
नागध्वनी 
नागशब्दी 
नागानन्द 
नाचटका 
नाट्य 
नाट्यवदे 
नाट्यशास्त्र 
नाट्यसूत्र 
नादेब्रह्म 
नादलहरी 
नामस्वर 
नामदेव संत 
नादरामचक्रया 
नादचवनोद 
नारद 
नारदी चशक्षा 
नारदसचंहता 
नारायणी 
नारायणी गौळ 
नान्यदेव 
नान्यभपूाल 
नायकी 



 अनुक्रमणिका 

चनदोषः 
चनधन 
चनवीरा 
चनःशकं 
चनष्ट्कषय 
चनष्ट्कूचजतः 
नीटे 
नीलकंठ दीचक्षत 
नीलवणय 
नीलाबंरी 
नूतनपात 
नृत्यचनणयय 
नृत्यरत्नकोश 
नैषादी 
नोमतोम 
नौबाचदतखाँ (नौबदखाँ) 
नॉदनय इंचडयन् म्यचूझक 
न्यामतखान 
न्यास 
प 
पटमंजरी 
पट्टप ट ट  
पटदीचपका 
पटवधयन चव. ना. 
पटह 
पचड 
पणव 
पद माकारः 
पदस्तोभ 
पन 
परनीर 
परमदी 
पचरमाण 
पचरवदेन 
पलयवाद्य 
पल्लवी 
पल स्कर चव. चद. 
पर्मशयन 
पहाडी 



 अनुक्रमणिका 

पागलदास 
पाठक जगदीश 
पाचणनीय चशक्षा 
पाण्ड चलपी 
पाण्ड सून  
पाण्डे आिायय 
पॉपले हबयटय 
पारानेट 
पाराहायपेट 
पाश्वयदेव 
कपगळे 
कपजररंग 
चपतृवशं 
चपथगॅोचरअन 
चपथगॅोचरयन लीमा 
पीत 
प्रीचत 
प चिकस्थला 
प ण्डरीक 
प ण्डरीक चवट ठल 
प द कोट्टी स्टेट 
प रंदरदास 
प राणरुरू 
प रुषमेध 
प ष्ट्कर 
प ष्ट्करवादे्य 
प ष्ट 
प चष्टकृत 
पूवयऋषभ 
पूवयकलयाण 
पूणयित ःश्र चतक 
पूणययम 
पूणयचत्रश्र चतक 
पूणयचद्वश्र चतक 
पूणयधैवत 
पूवयचनषाद 
पूब्या 
पूचरया 
पूचरया-धनाश्री 



 अनुक्रमणिका 

पूवयरंग 
पूवाचिचत्त 
पोवाडे 
पौरवी 
पौष्ट्कल 
पंस्क्त 
पंिम 
पंिदश 
पंिमी 
पंिश्र चतक ऋषभ 
पंत वराळी 
प्रकाशप्रसाद 
पे्रङ ख 
पे्रङ चखत 
पे्रमनारायण 
प्लेटो 
प्रैष 
प्रिय 
प्रजानन्द स्वामी 
प्रणव 
प्रणवभारती 
प्रतापकसह 
प्रचत 
प्रचतहता 
प्रचतहार 
प्रस्तार 
प्रस्ताव 
प्रस्तोत 
प्रथम 
प्रभव 
प्रभावती 
प्रसन्न 
प्रसन्नान्त 
प्रसन्नाद्यन्त 
प्रसाद 
प्रसादः 
प्रसाचरणी 
प्रसूना 
प्रम्लोिन्ती 



 अनुक्रमणिका 

प्रलय 
प्रचवभागवत् 
प्राकृत 
प्रािीन 
प्राजापत्य 
फ 
िण्डामेण्टल 
िरूक 
िरुकी 
िलमजंरी 
िॉक्स स्रँलवजे 
चिरोज फ्रामजी 
चिरोज त घलक 
िोचरयन 
चिलहारमॉचनक 
चफ्रचजया 
फे्रचडचलस 
फ्लेिर 
ब 
बक र 
बॅगपाईप 
बडहंस 
बनहट्टी 
बनेल 
बलचभत् 
बचलन् 
बलबन 
बरवा 
बवे ग. गो. 
बवे मनहर 
बहाद री तोडी 
बागेश्री 
बानजी कृष्ट्णधन 
बानजी प्रजेश 
बाला 
बास 
चबकानेर 
चबन्द ः 
चबन्द राज 



 अनुक्रमणिका 

चबलावल 
चबलासखानी तोडी 
चबशनस्वरूप 
चबहाग 
चबहागडा 
चबभास 
बीन 
ब क्क 
ब ऱ्हाणखान 
ब ऱ्हाणपूरकर गो. दे. 
बोझाँक 
बोसाँक 
बोधायन 
बोस एन्. के. 
बंगाली 
बंदोपाध्याय 
ब्रह्मदेव 
ब्रह्ममत 
ब्रह्मयज्ञ 
ब्रह्मवीणा 
ब्रह्मा 
बृहती 
बृहदारण्यकोपचनषद 
बृहन्नाट 
बृहस्पती 
ब्लासना 
ब्राह्मणकाल 
भ 
भगवतीप राण 
भगवानदास 
भस्क्तमागय 
भट्ट बी. एन्. 
भट्ट माधव 
भचटयार 
भद्रप्रसन्नादी 
भरत 
भरतका संगीतचसद्धान्त 
भरतनाट्यम् 
भरतमचत 



 अनुक्रमणिका 

भवानकसग 
भागवतरत्नकोश 
भारत-इचतहास-संशोधकमंडळ 
भातखंडे चव. ना. 
भारतीय संगीतका इचतहास 
भारतीय संगीतचवज्ञान 
भारतीय श्र चतस्वररागशास्त्र 
भारद्वाज 
भान रक 
भालप्रस्तार 
भावप्रकाशन 
भावभट्ट 
भास्कर पचंडत 
भाष 
चभन्नषड ज 
चभन्ना 
चभल्लम 
भीकनखाँ 
भीमदेव 
भ वनानन्द 
भ वलोक 
भपू 
भपूाल 
भपूाली 
भमूल्ल 
भचूमद न्द भी 
भलूोक 
भेरी 
भरैव 
भरैवी 
भोजराज 
भ्राट 
भ्रमूध्य 
म 
मतंग 
मत्सरीकृता 
मदनपाल 
मदनपालदेव 
मदालसािचरत्र 



 अनुक्रमणिका 

मद्रास अकादमी 
मदंती 
मृदंग 
मृदंगसागर 
मृदंगतबलाप्रकाश 
मध्यमाद सारंग 
मध माधवी 
मध रध्वनी 
मध्य 
मध्यम 
मध्यमग्राम 
मध्यमादी 
मध्यमावती 
मध्यमोचदच्यवा 
मध्यमसाधारण 
मचनक्करुिर 
मन्द्र 
मन्द्रा 
मनोहर 
मनोहर सदाचशव 
मरार गोकवद 
मलहरी 
मचलक-उस-शकी 
मचलक कािूर 
मल्लरी 
मल्लापूर 
मल हा केदार 
महदंबा 
महंमद अकरम इमाम 
महंमदअलीखाँ 
महंमद रझा 
महंमद वजीरखान 
महंमदशहा 
महंमद सैि चद्दन 
महाखलवल 
महान भाव 
महाभारत 
महाब्रज 
माकय न 



 अनुक्रमणिका 

मागयकहदोल 
मागी 
माजयनी 
माडं 
मातृग प्त 
मादनूल-मूचसकी 
मादयव 
माधवािायय 
माध्यम 
मानव्य 
मानकसग 
मायनर 
मायक्रोटोनल 
मायनर कॉडय 
मायनर टोन 
मायनर स्केल 
मायामालवगौळ 
मारवा 
मारवा थाट 
मारूलकर ना. र. 
मालकंस 
मालग जंी 
मालवगौळ 
मालश्री 
मालवश्री 
मालचवकास्लनचमत्र 
मालवी 
माचलनी 
मालीगौरा 
चमक्सॉचलचडक 
चमक्सोचलचडयन 
चमझाखान 
चमचथल 
चमचथला 
चमथो 
चमयाँकी तोडी 
चमयाँ शौरी 
चमश्र दामोदर 
चमश्रीकसह 



 अनुक्रमणिका 

चमयाँसारंग 
मींड 
मीराबाई 
म क्तावली 
म खारी 
म खोपाध्याय 
म ज मदार 
म झप्िरपूर 
म ड क 
म तोजी 
म दचलयार 
म रलीप्रकाश 
म लतानी 
म हंमदशहा रंगीले 
म ळे कृ. ग. 
मृद  
मृदंग-तबला-प्रभाकर 
मूच्छयना 
मूधयन्वान 
मूधा 
मेघनाद 
मेघरंजनी 
मेिकलयाणी 
मेजर कॉडय 
मेजर मोड 
मेजर स्केल 
मेनका 
मेलॉचडक टाइप्स ऑि कहद स्तान 
मेलोचपया 
मेसा 
मोडस् 
मोर 
मोलडीज 
मोहतशीय 
मोहन 
मोक्षद 
म्यूचझक ऑि इंचडया 
म्यूचझक ऑफ् कहदोस्तान 
म्यूचझक ऑि सदनय इचंडया 



 अनुक्रमणिका 

म्यूचझक इन् महाराष्ट्र 
म्यूचझक ईस्ट अॅण्ड वसे्ट 
य 
यज स् (यज ः) 
यम 
यमन 
यमनी चबलावल 
यल 
याचष्टक 
याज्ञवलक्य 
य चनव्हसयल चहस्टरी ऑफ् म्यचूझक 
योगमाला 
र 
रक्तगान्धारी 
रक्ता 
रक्ती 
रस्क्तका 
रघ नाथ 
रघ नाथ भपूाल 
रजनी 
रतनसी लीलाधर 
रत्नावली 
रथक्रान्त 
रथन्तर साम 
रवाब 
रसकौम दी 
रसतत्त्वसम च्च्चय 
रसाणयवस धाकर 
राग 
रागकलपद्र माकं र 
रागिस्न्द्रकासा 
रागज ॲण्ड राचगणीज 
राणायनीय 
रागतरंचगणी 
रागतत्त्वचवबोध 
रागमाला 
रागमंजरी 
रागलक्षण 
रागचवबोध 



 अनुक्रमणिका 

रागचववकेाध्याय 
रागचवज्ञान 
रागसवयसंग्रह 
राजजगज्ज्योचतमयल्ल 
राजतरंचगणी 
राजमहेंद्री 
राजसूय 
रातंजनकर 
रात्रीसौभर 
राधागोचवन्दसगंीतसार 
रानडे अशोक 
रानडे ग. ह. 
रामकली 
रामक्री 
रामकृष्ट्ण कवी 
रामदास समथय 
रामदासी मलहार 
रामदेवराय 
रामनाड 
रामपूर 
रामब्रह्म 
रामामात्य 
रामायण 
रुद्र 
रुद्रट 
रुद्रभट्ट 
रुद्रट शतानन्द 
रुद्रािायय 
रूपमंजरी 
रेवग प्ती 
रेवा 
रैनकी पूचरया 
रोचहणी 
रौरव 
रौद्र 
रौद्री 
रंजकता 
रंजनी 
रंचजत 



 अनुक्रमणिका 

रंभा 
ल 
लघ तृतीयान्तर 
लघ यम 
लघ चद्वश्र चतक 
लघ पंिम 
लघ षड ज 
लचलत 
लचलता 
लचलतस्वर 
लक्षणगीतसंग्रह 
लक्ष्य 
लाङ गल 
लािारी तोडी 
लाट्यायनसूत्र 
लालखान 
लायर 
लायस्प्त्सग 
लावण्य 
चलिनॉस 
लीमा 
लीचडयन 
लोिन 
लोप 
लोल्लट 
लौचकक 
लंकादहन सारंग 
व 
वजीर उलम लक 
वि 
वचिका 
वडहंस 
वणयस्तोभ 
वणालंकार 
वनस्पती 
वराटी 
वराळी 
वराळी मध्यम 
वल्लभ 



 अनुक्रमणिका 

वल्लरी 
वशीकरण 
वषट कार 
वषा 
वसंत 
वसंतभरैवी 
वाई 
वाक्यस्तोभ 
वाजपेय 
वाचजदअल्ली 
वाडीलाल शमा 
वाण 
वादी 
वाचदमत्तगजाकं श 
वामदेव्य 
वाराणसी 
वाचरदः 
वालमीकी 
वास की 
चवकषयण 
चवकार 
चवकृत ऋषभ 
चवकृत ित ःश्र चतक 
चवकृतधैवत 
चवकृतपिंममध्यम 
चवकृतमध्यमगान्धार 
चवकृतस्वर 
चवजयनगर 
चवजयराघव 
चवजयदेवजी (महाराणा) 
चवद्यारण्य 
चवन्यास 
चवप्रदास 
चवभाषा 
चवराज 
चवराम 
चवलरी 
चवलाडय (कॅप्टन) 
चववाचदनौ 



 अनुक्रमणिका 

चववादी 
चवशाचखल 
चवश्वचजत 
चवश्वप्रदीप 
चवश्वावस  
चवश्लेष 
चवष्ट्ण  
चवष्ट्ण क्रान्त 
चवष्ट्ण चवक्रम 
चवष्ट्ण शमा 
चवसाचरणी 
चवहंगडा 
वीणानाडी 
वीर 
व इलयम जोन्स 
वृन्दावनी सारंग 
वेंकटमखी 
वणेू 
वबेर 
वमे 
वलेावली 
वसे्टिल 
वैजयन्ती 
वैचदक 
वैद्यनाथ चशवन 
वैनतेय उच्चाटन 
वैचरणौ 
वैराज 
वशं 
व्यावृतः 
व्यास 
व्यास कृष्ट्णानन्द 
व्यास म . जे. 
व्हाइट रेव्ह. ई. ई. 
श 
शकी इब्राचहम 
शक्ती 
शमा महेश ना. 
शमा वाडीलाल 



 अनुक्रमणिका 

शरद 
शवयरी 
शस्त्र 
शहाजहान 
शहाणा 
शाक 
शाक न्तल 
शार्ङ्य देव चनःशकं 
शाक्वर 
शास्ण्डलय 
शान्ता 
शास्न्तकृत 
शास्न्तगोवधयन 
शामकलयाण 
शारदातनय 
शास्त्री एम्. आर. 
शालमली 
चशखा 
चशव 
चशवमत 
चशवपावयती 
चशवरूप 
चशववल्लभ 
चशचशर 
चशहाउचद्दन 
शीक्षोपचनषद 
श क्रािायय 
श द्ध 
श द्धकलयIण 
श द्धकािी 
श द्ध तोडी 
श द्ध नाट 
श द्धमध्यमा 
श द्धभरैवी 
श द्धरामचक्रया 
श द्धवसंत 
श द्धषड जा 
श द्धा 
श भपन्त वराळी 



 अनुक्रमणिका 

श्री 
श्रीकण्ठ 
श्रीचनवास 
श्रीमल्लक्ष्यसंगीत 
श्रीराग 
श्र ती 
श्र चतदशयन 
श्र चतव्यवस्था 
श्र चतस्वरचसद्धातं 
शृगंार 
शृगंारप्रकाश 
शृगंारशखेर 
शृगंारहार 
श्येन 
श्वेत 
शवै 
शकंरराय 
शकंरा 
शकंराभरण 
शकं क 
शखं 
शखंिूड 
शभं महाराज 
शभं राजीय 
शभं राजे 
ष 
षट कलागोकवद 
षसश्र चतक ऋषभ 
षड ज कैचशकी 
षड जग्राम 
षड जपंिमभाव 
षड जपंिमभावने 
षड जमध्यम 
षड्जोचदच्यवा 
षड्रागिन्द्रोदयः 
षड जसाधारण 
षाड्जी 
षाडव ताना 
षोडशी 



 अनुक्रमणिका 

स 
सकलकथासगं्रह 
सकाकली 
सतार 
सद्रागिन्द्रोदय 
सदारंग 
सदाचशव 
सद्योवक्रम ख 
संत नामदेव 
सचन्नवृतः 
सन्यास 
सपसहा 
सपोन य 
सभाचवद 
समयसार 
समः 
सरपरदा 
सरस्वती 
सरस्वती वीणा 
सरस्वतीहृदयालंकार 
सवयगौळ 
सवयतोभद्र 
सवयनाट 
सवयरत्ना 
सवयसदचक्षण 
सवाई प्रतापकसह 
सहस्रब दे्ध ब. त्र्यं. 
सहस्राशं  
सागरनन्दी 
साठे चश. द. 
सात्तनूर 
सान्तरा 
साधारण गान्धार 
साचन्नवृतः 
साम 
सामवराळी 
सामंत 
सामंतसारंग 
साम्बमूर्मत पी. 



 अनुक्रमणिका 

साचमदाव्हय 
साम्बचशव शास्त्री 
सायकलस 
सारणाित ष्ट्ट्य 
सारणाप्रयोग 
सारंगनाट 
सारंगी 
सावनी कलयाण 
साचवत्री 
सावरेी 
साहाकार 
चसद्धा 
कसगवािायय 
कसघणदेव 
कसद रा 
कसधकािी 
कसधभरैवी 
कसध रामचक्रया 
कसह लचलतचकशोर 
कसहण 
कसहभपूाल 
कसहरव 
स धराई 
स धाकलश 
स प्रभा 
स बोध मृदंग-तबला-वादन-पद्धती 
स रिाक्ता 
स वणयरंग 
स हा 
सूययक्रान्त 
सूरतरंचगणी 
सूक्ष्म 
सेमीटोन 
सेचप्टमल कॉमा 
सैंधवी 
सोड ढल 
सोनण्ट 
सोम 
सोमग जयरी 



 अनुक्रमणिका 

सोमदेवराज 
सोमनाथ 
सोमभपूाल 
सोमप्रसन्नमध्य 
सोमेश 
सोमेश्वर 
सोरठ 
सोहोनी 
सौत्रामचणचित्रा 
सौदाचमनी 
सौभालयकृत 
सौरटी 
सौराष्ट्र 
सौराष्ट्रभरैव 
सौवीरी 
संगीत-आचदत्य 
संगीतकदंचबनी 
संकीणय 
संगीतिन्द्र 
संगीतिस्न्द्रका 
संगीतचिन्तामणी 
संगीतिूडामणी 
संग्रहिूडामणी 
संगीतामृत 
संगीताजंली 
संगीतदपयण 
संदीचपनी 
संगीतदीचपका 
संगीतनारायण 
संगीतपाचरजात 
संगीतभास्कर 
संगीतमकरन्द 
संगीतम क्तावली 
संगीतम द्रा 
संगीतरत्नाकर 
संगीतरत्नाकरटीका 
संगीतरागतत्त्वचवबोध 
संगीतलक्षणदीचपका 
संगीतशास्त्रमीमासंा 



 अनुक्रमणिका 

संगीतचवनोद 
संगीतशास्त्रपचरिय 
संगीतचशरोमणी 
संगीतसमयसार 
संगीतसार 
संगीतसारसगं्रह 
संगीतस ंदरम् 
संगीतस धा 
संगीतस धाकर 
संगीतसेतू 
संवादी 
स्कन्ध 
स्थायी 
स्रबो 
स्टीिन रेव्ह. िादर 
स्टीव्हन्स 
स्वरकरण 
स्वरमेलकलाचनचध 
स्वरसाधारण 
स्वरसंवाचदनी 
स्वरावतय 
स्वचरत 
स्मॉल कॉमा 
स्मॉल सेमीटोन 
स्स्वष्टकृत 
ह 
हन मानतोडी 
हन मानमत 
हमीर 
हमीर महाराणा 
हरश गंारी 
हचरदास स्वामी 
हचसत 
हस्त 
हचरकीतयन 
हचरणाश्वा 
हचरनायक 
हचरपाल 
ह्लादमान 



 अनुक्रमणिका 

ह्लाचदनी 
ह ंकारः 
हंसाख्य 
हृदयप्रकाश 
हृदयनारायण देव 
हृदयकौत क 
हृदयोस्न्मलना 
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सदंभवगं्रर्थ व गं्रर्थकार 
 
0(१) ऋलवदेािे मराठी भाषातंर प्रािीन व अवािीन िचरत्रकोश चसदे्धश्वरशास्त्री चित्राव 
(२) नाट्यशास्त्र महषी भरत 
(३) बृहदे्दशी मतंगम नी 
(४) नान्यभपूालकृत ‘भरतभाष्ट्य’ (कहदी अन वाद) िैतन्य देसाई 
(५) भरत का संगीत चसद्धान्त आिायय कैलासिन्द्र बृहस्पती 

देव 
(६) ध्वचन और संगीत (कहदी) लचलत चकशोर कसह 
(७) भरतािे श्र चतदशयन; म्यूचझक ईस्ट अॅण्ड वसे्ट कंपेअडय; 

आययसंगीतािी उपपत्ती व भारतीय गायनपद्धतीिी मलूतत्त्वे 
कृ. ब. देवल 

(८) भारतीय संगीत कृ. ग. म ळे 
(९) मत्सरीकृता मूच्छयना ग च्छय १–२ गं. चभ. आिरेकर 
(१०) संगीतरत्नाकर; संगीतमकरन्द मंगेशराव तेलंग 
(११) संगीतमकरन्दासंबधंी चनबधं गं. ना. म ज मदार 
(१२) श्र चत-स्वर-चसद्धान्त; नादलहरी ग. गो. बवे 
(१३) श्र चतदशयन बाळकृष्ट्णब वा कचपलेश्वरी 
(१४) संगीतसार सवाई प्रतापकसह 
(१५) संगीतरत्नाकर चनःशकं शाङ गयदेव 
(१६) संगीतपाचरजात अहोबल 
(१७) संगीतदपयण दामोदर चमश्र 
(१८) स्वरमेलकलाचनधी रामामात्य 
(१९) िण्डामेण्टलस ऑफ् राग ॲण्ड ताल चनचखल घोष 
(२०) म्यूचझक इन महाराष्ट्र; इटनयल पॅरॅडॉक्स ऑफ् इंचडयन 

श्र तीज् 
ग. ह. रानडे 

(२१) प्रोप्रायटी ऑि चडव्हायकडग ॲन ऑक्टेव्ह इनट  ट वेंचटटू 
पाट यस् 

डॉ. एि. व्ही. मोडक 

(२२) संगीतकलाचवहार (माचसक) म ंबई  
(२३) कहद स्थानी संगीतपद्धती; क्रचमक प स्तकमाला, भाग १ ते ६ चव. ना. भातखंडे 
(२४) इन्रोडक्शन टू द स्टडी ऑि इंचडयन म्यचूझक ई. क्लेमेण्सस 
(२५) द म्यूचझक ऑफ् कहद स्तान कॅप्टन चवलाडय 
(२६) द म्यूचझक ऑि इंचडया एि. ए. पॉपले 
(२७) संगीतशास्त्र व कलावतंािंा इचतहास ल. द. जोशी 
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(२८) द म्यूचझक ऑि कहद स्तान िॉक्स स्रँगवजे 
(२९) वैचदक संगीत म. म. ध ंचडराजशास्त्री बापट 
 


