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हनवेदन 
 

श्री. दामोदर पडंितािंी डलडहलेल्या “संगीत दपवि” या सस्कृत गं्रथािरील मराठी टीका प्रडसद्ध 
करतािा आम्प्हाला अत्यािंद होत आहै. संगीत शास्त्रात प्रमाि पािलेला संगीत रत्िाकर हा शाङ गवदेिािा 
गं्रथ यादि काळात साधारितः १३व्या शतकात महाराष्ट्रात डलडहला गेला. पि त्यािंतर संगीत कलेिे 
महाराष्ट्रात काय झाले हे कळण्याला मागव िव्हता!. “कदाडित डखलजी घराण्यािे यादिािंी सत्ता िाहीशी. 
केल्यामुळे संगीतािा राजाश्रय मुसलमािािंा डमळाला असािा; ककिा संगीताच्या परंपरेिा महाराष्ट्रातूि क्षय 
झाला असािा” असेही मत प्रडतपाडदले गेले. संगीतािरिे पुस्तक मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्रात उपलब्ध 
झाले िव्हते. त्यामुळे संगीतािरिे लेखि महाराष्ट्रात झालेि िाही असाही डिष्ट्कर्व काढला गेला. “संगीत 
दपवि” या संस्कृत गं्रथािरील दामोदर पडंितािंी मराठी टीका आता उपलब्ध झाल्यामुळे आपल्याला 
संगीतपरंपरेबद्दल जी शकंा उत्पन्न झाली होती डतला थोिीशी तरी खीळ बसल्यािािूि रहािार िाही. 
राजाश्रय िसतािासुद्धा लोकािंी इतर डिदे्यप्रमािेि संगीत कलेला सुद्धा जीितं ठेिले, असे यािरूि डदसूि 
येईल. 
 

महाराष्ट्रातील संगीत परंपरा िष्ट झाल्यािा ज्याप्रमािे आभास उत्पन्न झाला, त्याप्रमािेि 
आमच्याकिे प्रकाशिास आलेली दामोदर पडंितािंी टीका सुद्धा कोठेतरी गहाळ झाली. त्यामुळे ती आता 
प्रकाडशत करता येिार िाही असाही आभास उत्पन्न झाला होता. परंतु हा गं्रथ कोठेतरी गहाळ झाला आहे 
असे मला जेव्हा कळले तेव्हा मी स्ितः हैदराबादला जाऊि माझे डमत्र आडि प्रस्तुत गं्रथािे लेखक िॉ. 
श्रीधरराि कुलकिी यािंा त्यािंी हा गं्रथ पुन्हा संपाडदत करूि आम्प्हाला उपलब्ध करूि द्यािा अशी डििंती 
केली त्यािंी माझी डििंती मान्य करूि अगदी अल्पशा काळात “संगीत दपवि” आडि त्यािरील टीका यािें 
पुिश्च संपादि केले आडि हा गं्रथ प्रडसद्धीकरता आम्प्हास उपलब्ध करूि डदला. त्यािंी हे जे श्रम केले 
त्याबद्दल साडहत्य संस्कृडत मंिळ कृतज्ञ आहे. 
 

“संगीत दपवि” ही डकती मिोज्ञ कलाकृती आहे यािे एकि उदाहरि देतो. भपूालीिे ििवि 
करतािा दपविकार खालील श्लोक देतात— 
 

गौरदु्यडतः कंुकुमडलप्तदेहा तुङ गस्तिी िन्द्रमुखी मिोज्ञा 
भतुुं:स्मरन्ती डिरहेिदूिा भपूाडलकेयं रसशार्यन्तयुक्ता ॥ 

 
असे अिेक श्लोक आडि त्यािरील मराठी टीका यािंी गं्रथ िटला आहे एिढे साडंगतले म्प्हिजे या 

गं्रथािे संगीत, कला आडि काव्य यातील स्थाि रडसक िािकािंा सहज कळाि.े 
 

  सुरेन्द्र बारकलगे 
१ मे, १९८५  अध्यक्ष, 

(महाराष्ट्र डदि)  महाराष्ट्र राज्य साडहत्य संस्कृती मंिळ. 
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ऋणहनदेश 
 

‘संगीत दपवि या संस्कृत गं्रथािरील प्रािीि मराठी गद्य टीका आज प्रकाशात येत आहे. सुमारे १४ 
िर्ापूिी डसद्ध झालेल्या या गं्रथािे प्रकाशि होत असतािा िाटिारे समाधाि शब्दांिी प्रकट करता येिे 
अशक्य आहे. ‘देिाडदकािंाही िििास आडि अज्ञातिास िुकले िाहीत’ असे कुठे तरी िािल्यािे स्मरते. या 
गं्रथाच्या हस्तडलडखतास देखील हे भोग भोगाि ेलागले. िििास – अज्ञातिासािे भोग भोगिू ही टीका 
आज रडसकाचं्या सेिते रूजू होत आहे. 
 

िॉ. सुरेंद्र बारकलगे यािंा आडि माझा स्िेह सुमारे तीि दशकािंा. सहज बोलता बोलता माझी 
व्यथा त्याचं्यापुढे प्रकट झाली. त्यािंी माझा बराि पाठलाग केला आडि प्रकाशिािा योग जुळूि आला. िॉ. 
बारकलगे यािें ऋि शब्दातील आहे. 
 

साडहत्य–संस्कृती मंिळािे हे प्रकाशि हाती घेतल्याबद्दल मी मंिळािा डितातं आभारी आहे. 
 

या प्रसंगी अगदी उत्कटत्िािे स्मरि होते. कै. सरदार आबासाहेब मुजुमदार यािें. माझी त्यािंी 
ओळख देख िसतािाही त्यािंी आपल्या संग्रहातील दुर्ममळ गं्रथ आडि हस्तडलडखते माझ्या स्िाधीि केली 
आडि संगीतशास्त्राच्या अभ्यासात माझे सदैि मागवदशवि केले. िेळोिळेी लागिारी सामग्री देखील त्यािंी 
अगदी तत्परतेिे आडि आिंदािे मला उपलब्ध करूि डदली त्यािें माझ्यािर उपकार आहेत. हा गं्रथ 
प्रकाडशत झालेला पाहण्यास ते ह्यात िाहीत यािी मिोमि खंत आहे. 
 

ज्येष्ठ संशोधक िॉ. डि. डभ कोलते यािें मागवदशवि ि प्रोत्साहि माझ्या सिवि संशोधिकायास 
लाभले आहे. त्यािंा कृतज्ञतापूिवक डिदेश तेिढा करतो. हैद्राबाद येथील भारत गुििधवक गं्रथालयािाही 
मला भरपूर सहकार लाभला. अिेक दुर्ममळ गं्रथ संस्थेच्या िालकािंी माझ्या अभ्यासासाठी उपलब्ध करूि 
डदले. याबद्दल मी संस्थेच्या िालकािंी माझ्या अभ्यासासाठी उफलब्ध करूि डदले. याबद्दल मी संस्थेच्या 
िालकािंा ऋिी आहे. हैद्राबाद येथील शासकीय संगीत महाडिद्यालयािे भतूपूिव प्रािायव िॉ. गोकिदराि 
देंताळे याचं्याशी झालेल्या ििेिा मला उपयोग झाला. त्यािंाही मी आभारी आहे. श्री. ि. श.े पोहिेरकर 
यािंी मूळ हस्तडलडखत उपलबध करूि डदले म्प्हिूिि हा ‘गं्रथ’ झाला. त्यािंा कृतज्ञतापूिवक डिदेश 
आिश्यक िाटतो. 
 

संगीत हा माझा अभ्यासािा डिर्य िाही. गीत, िाद्य, िृत्य या संगीताच्या तीि अंगापैकी एकाही 
डिर्यात माझी गती िाही. श्री. पोहिेरकरािंी डदलेले हस्तडलडखत मला महत्त्िािे िाटले. एक आव्हाि 
समजूि मी त्या हस्तडलडखतािे सपादि हाती घेतले. मूळ डिर्य योग्य त्या पार्श्वभमूीसह िािकाचं्या पुढे 
मािंिे हे संशोधक–संपादकािे महत्त्िािे कायव असते अशी माझी भडूमका आहे. या भडूमकेस अिुसरूि 
सतराव्या – अठराव्या शतकातील ही मराठी गद्यटीका साडहत्यक सासं्कृडतक ि शास्त्रीय पार्श्वभमूीस 
अिुलक्षूि सादर करण्यािा हा एक डििर प प्रयत्ि आहे. त्यासाठी आिश्यक असिारे पडरश्रम मी माझ्या 
कुितीप्रमािे केले आहेत. 
 

– या पडरश्रमाच्या यशापयशािा डििािा रडसकािंी कराियािा! 
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श्री. प. म. महाबळ आडि प्रॉम्प्ट सर्यव्हवसिे कामगार यािंी शास्त्रीय स्िरूपाच्या गं्रथाच्या मुद्रिास 
आिश्यक असलेली दक्षता घेऊि सहकायव केले याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 
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दामोदरपडंितडिरडित ‘संगीत-दपवि’ या संस्कृत गं्रथािरील मराठी टीका भारतािी संगीत-परंपरा 
आडि प्रािीि मराठी साडहत्य या दोन्ही दृष्टींिी महत्त्िािी ठरते. उत्तर भारतीय आडि दाडक्षिात्य या दोन्ही 
संगीतपद्धतींिी प्रमाि मािलेला ‘संगीत-रत्िाकर’ हा शाङ गवदेिािा गं्रथ देिडगरी या यादि राजाचं्या 
राजिटीत तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी डिमाि झाला. भरताच्या िाट्यशास्त्रािंतर संगीत शास्त्रात सिवत्र 
मान्यता पािलेला ‘संगीतरत्िाकर’ हा गं्रथ म्प्हिजे तेराव्या शतकात झालेले भारतीय संगीतािे 
संडहतीकरिि म्प्हटले पाडहजे. हे संडहतीकरि महाराष्ट्रात झाले त्या अथी तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी 
भारतीय संगीतपरंपरा महाराष्ट्रात आपल्या िैभिाडिशी िादंत असली पाडहजे हे उघि आहे. उत्तरकालात 
संगीतशास्त्रािर बरीि गं्रथडिर्ममती झालेली असली तरी ती महाराष्ट्राबाहेरि झालेली आहे. 
‘संगीतरत्िाकरा’ िरील मान्यता पािलेल्या टीकािें कते देखील महाराष्ट्राबाहेरिेि होते. त्यािरूि 
यादिकालािंतर महाराष्ट्रात संगीत कला आडि शास्त्र िामशरे् झाले की काय अशी शकंा येते. या 
पार्श्वभमूीिर प्रस्तुत मराठी टीका महत्त्िािी ठरते. ही टीका एकीकिे महाराष्ट्रातील ‘संगीतरत्िाकरा’ च्या 
परंपरेशी आपले िाते जोिते तर दुसरीकिे आज अिुपलब्ध असलेल्या संगीतशास्त्रािरील मराठी भारे्तील 
गं्रथरििेिे अर्यस्तत्ि सुिडिते. आज प्रकाशात येत असलेली ही मराठी टीका उपलब्ध प्रािीि मराठी 
साडहत्यातील पडहलीि संगीतपर रििा असली तरी अशा प्रकारच्या साडहत्यािी परंपरा महाराष्ट्रात 
अर्यस्तत्िात असल्यािे अिुमाि या टीकेच्या आधारािे करता येते. १७ व्या शतकातील संस्कृत गं्रथािर 
रिण्यात आलेल्या या मराठी टीकेला डिशरे् महत्ि आहे ते यामुळे. 
 
१. हस्तहलहिताची उर्लब्धी आहण स्वरूर् 
 

औरंगाबाद येथील प्रडसद्ध इडतहास-संशोधक श्री. ि. श.े पोहिेरकर याचं्या संग्रहात प्रस्तुत मराठी 
टीकेिे हस्तडलडखत उपलब्ध झाले. त्यािंी तत्परतेिे हे हस्तडलडखत माझ्या स्िाधीि केले, त्याबद्दल मी 
त्यािंा ऋिी आहे. या हस्तडलडखतािी एकि पषृ्ठे २९ असूि प्रत्येक पषृ्ठािा आकार २३ × १३½ सें. मी. 
आहे. एका पृष्ठात सुमारे १२ ओळी असूि अक्षर अगदी सुिाच्य आहे. दौलताबादी कागदािर डलडहण्यात 
आलेली ही पोथी डकमाि दीिश ेिर्ापूिीिी तरी असािी. 
 

गं्रथािे एकूि अध्याय ३ असूि दुसऱ्या अध्यायाच्या शिेटी 
 

“इडत लक्ष्मीधरसुतितुरदामोदरडिरडिते सङ गीतदपविे डितीयोऽध्यायः’ 
 
असा डिदेश असूि डतसऱ्या अध्यायाच्या अंती आलेला समार्यप्तलेख असा आहे : 
 

‘इडत लक्ष्मीधरसुत ितुरदामोदरडिरडिते सङ गीतदपविे तृतीयोऽध्यायः’ 
॥ श्रीकृष्ट्िापविमस्तु ॥ 

“इदं सङ गीतदपविाख्यं पुस्तकं िरहरसुतमहादेििे डलडखतम् ॥” 
॥ श्रीिृकसहापविमस्तु ॥ श्रीभिािीशङ करापविमस्तु ॥” 
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या उल्लेखािंरूि मूळ संस्कृत गं्रथािा लेखक आडि प्रतलेखक यािंी माडहती डमळत असली तरी मराठी-
टीकेिा कता, या टीकेिा काल आडि प्रतलेखि–काल याचं्या संबंधी काहीि माडहती डमळत िाही. मूळ 
संस्कृत गं्रथ इ. स. १६२५ च्या सुमारास रिण्यात आल्यािे डििािािें मत असल्याकारिािे मराठी टीका १७ 
व्या शतकािंतरिी आहे हे डिडश्चत. पोथीच्या स्िरुपािरूि ती दीि शतकापूिीिी असल्यािे अिुमाि बाधंता 
येते. दामोदर पडंित हा आपल्या काळाति बरीि मान्यता पािला होता. त्याच्या गं्रथािर समकालीिािे 
मराठी टीका केली िसेल असेही म्प्हिता येत िाही. या संभाव्यतेच्या आधारािे सतराव्या शतकािा मध्य ि 
अठराव्या शतकािा शिेट या कालखंिात मराठी टीकेिी रििा झाली असािी असे गृहीत धडरता येईल. 
 

पोथीच्या शिेटी आलेल्या डिदेशािरूि प्रत–लेखक आडि टीका–लेखक एकि असतील असे 
िाटत िाही. उपलब्ध हस्तडलडखत ही मूळ गं्रथािी िक्कल असली पाडहजे. मूळ मराठी टीका आडि प्रत–
लेखि याचं्या दम्प्याि डकती कालािधी लोटला हे डिडश्चत करण्यास कोितेही साधि िाही. त्यामुळे पोथी 
शभंर-दीिश ेिर्ापूिीिी आहे असे गृहीत धरले तर मूळ टीकालेखि तत्पूिीिे असािे एिढेि अिुमाि करता 
येते. इतर डििायक साधिे उपलब्ध होईपयुंत मराठी टीका इ. स. १६२५ च्या िंतर आडि इ. स. १८०० च्या 
पूिी रिण्यात आली असािी असे गृहीत धरण्यास हरकत िसािी. 
 

संस्कृत संगीतदपविाच्या मुडद्रत ि हस्तडलडखत अशा अिेक प्रती उपलब्ध असल्या तरी मराठी 
टीकेिी प्रत मात्र “अडितीय” असल्यािे एकाि हस्तडलडखताच्या आधारािे मराठी संडहतेिे संपादि 
करण्यात आले आहे. 
 

तथाडप, मूळ संस्कृत गं्रथािरील मराठी टीका संपाडदत करतािा संस्कृत “संगीतदपविा” च्या 
अिेक मुडद्रत ि हस्तडलडखत प्रती डििारात घेतल्या आहेत. संगीत–दपविािे प्रािीितम मुडद्रत संस्करि इ. 
स. १८८१ साली कलकत्त्याहूि प्रडसद्ध झाले. या आिृत्तीिे संपादक आहेत राजा सुरेंद्र मोहि टागोर. 
१९०२ साली डरििव सायमि या पडंितािे डिडटश, जमवि ि फ्रें ि म्प्युडझयममधील हस्तडलडखताचं्या आधारािे 
संगीतदपविािे संपादि केले. डतसरे संस्करि १९१० साली मंुबईहूि प्रडसद्ध झाले. संपादक श्री. ठक्कर यािंी 
गुजराती भारे्तील स्पष्टीकरिासह हा गं्रथ मंुबईच्या व्यंकटेर्श्र छापखान्यात मुडद्रत केला. या तीि 
प्रतीव्यडतडरक्त कहदी स्पष्टीकरिासह असलेले संगीतदपवि हथरसहूि प्रडसद्ध झाले आहे. (१९५०) : 
तंजािरच्या सरस्िती महाल गं्रथालयािे इंग्रजी प्रस्ताििेसह संगीतदपविािी एक आिृत्ती प्रडसद्ध केली 
आहे. ॲरिॉल्ि ॲडिि बेके यािंी एक संस्करि १९३० साली प्रडसद्ध केल्यािी िोंद आढळते. 
 

या मुडद्रत प्रतीव्यडतडरक्त कै. सरदार आबासाहेब मुजुमदार याचं्या संग्रहात संगीतदपविाच्या तीि 
हस्तडलडखत प्रती उपलब्ध झाल्या. यापंैकी दोि हस्तडलडखते पूिव असूि डतसरे मात्र त्रडुटत आहे. पूिव 
असलेल्या प्रतींपैकी एक अडधक पुराति आहे. कारि, डतिे लेखि पृष्ठ मात्राडंकत आहे. 
 

संगीतदपविाच्या मुडद्रत ि हस्तडलडखत प्रतींमधूि अध्यायसंख्या सारखी िाही. काही प्रतीत ७ 
अध्याय आहेत तर काही प्रती दोि अध्यायाचं्या आहेत. दोि अध्यायािें संगीतदपवि अडधक लोकडप्रय 
असािे, कारि, िर उल्लेडखलेल्या प्रतींपैकी तंजािर प्रत आडि सरदार आबासाहेब मुजुमदार याचं्या 
संग्रहातील प्रतींपैकी दोि अशा तीि प्रतीति ७ अध्याय आढळले. या अध्यायािें डिर्य असे : 
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१ स्िरगत अध्याय २ रागडििके ३ प्रकीिवम् 

४ प्रबधंाध्याय ५ िाद्याध्याय ६ तालाध्याय आडि 

७ िृत्याध्याय     
 

स्िरगत अध्याय ि रागडििके हे दोिि अध्याय असलेले संगीतदपवि अडधक प्रिडलत आहे. 
प्रस्तुतच्या मराठी टीकेत मात्र अध्याय तीि आहेत. पडहल्या दोि अध्यायात रागडििकेािा डििार आला 
असूि डतसऱ्या अध्यायात स्िरािंा डििार आला आहे. रागडििकेािे दोि अध्याय कोिातरी तज्ञ िसलेल्या 
िकलाकारािे पािलेले डदसतात. कारि, रागलक्षि आडि ध्याि सागंत असतािा कहदोल रागाच्या 
राडगिींपैकी दोहोंिाि डििार झाल्यािर पडहला अध्याय पूिव करण्यात आला असूि उिवडरत रागडििेक 
दुसऱ्या अध्यायात देण्यात आला आहे. बहुतेक प्रतीत स्िराध्याय प्रथम असूि या प्रतीत मात्र डतसऱ्या 
अध्यायात स्िरािंा डििार झाला आहे. डिर्याच्या शास्त्रीय मािंिीच्या दृष्टीिे हस्तडलडखतातील डतसरा 
अध्याय संपाडदत प्रतीत पडहला घेण्यात आला असूि हस्तडलडखतातील पडहला ि दुसरा अध्याय संपाडदत 
प्रतीत, दुसरा ि डतसरा या क्रमािे घेण्यात आले आहेत. अध्यायािंी संख्या तीि असली तरी अडधक 
प्रिडलत असलेल्या दोि अध्यायी संगीतदपविाशी सुसंगत अशी संपाडदत प्रतीिी रििा असल्यािे डदसूि 
येईल. 
 
२. संर्ादकीय धोरण 
 

संस्कृत भारे्तील संडहता संपाडदत करिे हे उडद्दष्ट िसल्याकारिािे संगीतदपविाच्या डिरडिराळ्या 
संपाडदत िा हस्तडलडखत प्रतींतील पाठभेद अथिा प्रके्षप/अिके्षप यािंी िोंद या संपादिात करण्यात आली 
िाही. मराठी टीकाकारािे आधारादाखल घेतलेल्या प्रतीतील संस्कृत संडहतेिे स्िरूप लक्षात याि ेया हेतूिे 
श्री. ठक्कर यािंी संपाडदत केलेली ि मंुबईहूि प्रकाडशत झालेली संगीतदपविािी प्रत तुलिात्मक 
अध्ययिासाठी घेतली आहे. या प्रतीत असलेले डभन्न पाठ तळटीपातूंि िोंदडिले आहेत. त्यािप्रमािे मूळ 
हस्तडलडखतातील अशुद्ध संस्कृत लेखि ठक्कर याचं्या प्रतीिरुि शुद्ध करूि घेतले आहे. या हस्तडलडखतात 
हस्तदोर्ािे राहूि गेलेला अथिा ि लागलेला संस्कृत भाग ठक्कर याचं्या प्रतीिरूि घेऊि तो िौकटी 
कंसात [ ] संडहतेत समाडिष्ट करण्यात आला आहे. संपादिाथव घेतलेल्या हस्तडलडखतातील अिके्षप अथिा 
प्रके्षप यािंी िोंद त्या त्या डठकािी तळटीपातूंि करण्यात आली आहे. व्याकरिदृष्ट रूपे पाठभेदािंी िोंद ि 
करता शुद्ध करूि घेतली आहेत. 
 

मराठी टीकेिी प्रत एकि असल्याकारिािे पाठभेद िोंदडिण्यािा प्रश्िि डिमाि झाला िाही. 
तथाडप, मूळ संस्कृताच्या आधारािे काही डिसंगती आढळूि आली ती त्या त्या डठकािी िोंदडिली आहे. 
 

हस्तदोर् िगळूि मूळप्रतीतील मराठी लेखि जसेच्या तसे कायम ठेिले आहे. शुद्धलेखिाच्या 
जुन्या डियमापं्रमािे आिश्यक असलेले अिुस्िार ज्या ज्या स्थळी आढळले िाहीत त्या त्या स्थळी ते देण्यात 
आले आहेत. प्रतलेखक ‘ग’ आडि ‘ज्ञ’ ही अक्षरे सारख्याि पद्धतीिे डलडहतो. पूिवसंदभव लक्षात घेऊि ‘ग’ 
आडि ‘ज्ञ’ िे लेखि िेगळे केले आहे. 
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प्रािीि मराठी हस्तडलडखते शब्द ि तोिता ि डिरामडिन्हािंा उपयोग ि करता डलडहलेली 
आढळतात. संपादिाथव घेतलेल्या हस्तडलडखतात देखील हाि प्रकार आढळतो. जाित्या पडंितािंी 
डलडहलेल्या काही टीकाभाष्ट्यािंी मराठी हस्तडलडखते मी अभ्यासलेली आहेत. या हस्तडलडखतातूंि शब्द ि 
तोिता डलडहण्यािी पद्धती आढळली तरी डिरामडिन्हाडंिर्यी बरीि जागरूकता प्रतलेखकािे पाळलेली 
डदसूि आली. मी संपाडदत केलेला ‘सुगमबोध’ आडि डिरंजिमाधिािी ‘अिैतामृत’ ही गद्यटीका याचं्या 
हस्तडलडखतात डिराम डिन्हासंाठी िरिरेघािंा िापर करण्यत आला आहे. स्िल्पडिराम एका (।) रेघेिे ि 
पूिवडिराम दोि रेघािंी (॥) दशवडिण्यािी पद्धती या हस्तडलडखतातं आढळूि आली. प्रस्तुत संडहतेतील गद्य-
टीकेच्या लेखिात या डिरामडिन्हािंा उपयोग मी केला आहे. मूळ हस्तडलडखतात ही डिन्हे िाहीत. 
 

संगीतदपविकारािे अिेक प्रमाि गं्रथािें आधार घेतले आहेत. संगीतरत्िाकरािाही त्यािे भरपूर 
उपयोग करूि घेतला आहे. अशी स्थळे तळटीपातूंि डिर्मदष्ट केली आहेत. डिर्यस्पष्टीकरिाथव आिश्यक 
असलेली अथिा अन्य दृष्टीिे पूरक ठरिारी माडहती त्या त्या डठकािी डदली आहे. दामोदर पडंितािा ज्येष्ठ 
समकालीि तािसेि याच्या रििातं आढळलेली काही साम्प्यस्थळेही तळटीपातूंि डदली आहेत. िािकासं 
ती उद बोधक आडि उपयुक्त िाटतील असा डिर्श्ास िाटतो. 
 
३. मराठी टीकेचा काल 
 

आज प्रथमि प्रकाशात येत असलेल्या संगीत-दपविािरील मराठी टीकेिे संपादि करतािा 
संपादकीय धोरि कोित्या प्रकारिे होते आडि हस्तडलडखतािर संपादकीय संस्कार कोिकोिते करण्यात 
आले यािी कल्पिा िरील डििरिािरूि येईल. ही टीका महाराष्ट्राच्या संगीतपरंपरेतील एक महत्त्िािे 
सूत्र सूडित करिारी आहे. त्यािप्रमािे साडहत्यडिर्यक गुिाचं्या दृष्टीिेही ती लक्षात घेण्यासारखी आहे. 
टीकेिा रििा-काल, डकमािपक्षी प्रत-लेखिकाल डिडश्चत करता आला असता तरी डिडशष्ट कालखंिातील 
साडहत्य-प्रिाहाचं्या संदभात या टीकेिे मूल्यमापि करता आले असते. परंतु कालडिडश्चतीस उपकारक 
ठरिारी साधिे उपलब्ध िसल्याकारिािे तसा प्रयत्ि करता येत िाही. टीकेतील भारे्च्या स्िरुपािरूि 
कालडििवयािा प्रयत्ि करिे लाभप्रद ठरेलि असे िाही. उपोद बलक साधि या दृष्टीिे भारे्िे स्िरूप 
कालडिडश्चतीस साहा्यभतू होऊ शकते. डशिाय मराठी टीका–भाष्ट्यात्मक िाङ मयािा अभ्यास करतािा 
असे डिदशविास येते की, या िाङ मय-प्रकारािी, भार्ा आडि शलैी दीघवकालपयुंत जिळपास अपडरिर्मतत ि 
अडििल राडहलेली आहे. [या संबंधीिे साघार डििेिि ‘प्रािीि मराठी गद्य : पे्ररिा आडि परंपरा’ या गं्रथात आले आहे.] त्यामुळे 
भारे्च्या स्िरुपािरूि मराठी टीकेिा कालडििवय करिे इष्ट होिार िाही. 
 

काहीं कमाल आडि डकमाि मयादा दशवडिता येिे तेिढे शक्य आहे. संगीतदपविािी रििा इ. स. 
१६२५ च्या सुमारास झाल्यािे डििािािंी डिडश्चत केले आहे. दामोदर पडंितािा लौडकक त्याच्या हयातीति 
िाढलेला होता. संगीत–दपविािा कहदी अिुिाद त्याच्या हयातीत झालेला होता. त्यामुळे संगीतदपविािा 
मराठी टीकाकार त्यािा समकालीि असिे असंभििीय िाही. मराठी टीकेिे हस्तडलडखत १००।१५० 
िर्ाइतके जुिे िाटते. हे हस्तडलडखत मूळ गं्रथािरूि िरकसहसुत महादेि यािे िकलूि घेतल. 
हस्तडलडखतािे लेखि आडि मूळ टीकेिी रििा यामंध्ये काही कालािधी गेला असिार हे उघि आहे. हा 
कालािधी डिडश्चत करण्यास साधि िाही. म्प्हिूि स्थूल मािािे इ. स. १६२५ च्या िंतर आडि इ. स. १८०० 
च्या पूिी मराठी टीकेिी रििा झाली असािी असे गृहीत धराि ेलागते. 
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४. मराठी टीकेतील भाहिक हवशेि 
 

या कालखंिातील मराठी टीकाभाष्ट्याचं्या भारे्शी या मराठी टीकेिी भार्ा डिसंगत िाही एिढे मात्र 
या डठकािी िमूद करािसेे िाटते. टीकाकार डिभर्यक्त प्रत्ययातं िामांिा उपयोग डिपुल प्रमािात करीत 
असला तरी ‘करूि’ या तृतीयेच्या अव्ययािा प्रयोग या टीकेत मोठ्या प्रमािात झाला आहे. ‘तेिेंकरूि 
आरक्त’, ‘िीरपुरुर्ेंकरूि युक्त’, ‘सौदयेंकरूि अडत गर्मिता’ असे प्रयोग डिपुल आढळतात तृतीयेच्या 
अिेकिििािा ‘हीं’ हा एकोिीसाव्या शतकात दुर्ममळ होत गेलेला प्रयोगही या टीकेत सिवत्र आहे. 
‘रागज्ञािी तीहीं’, ‘डतहींकरूि दैडदप्यमाि’ इ. 
 

डितीया / ितुथीच्या ‘ला’ प्रत्ययाऐिजी ‘स’ प्रत्ययािा िापर अडधक आहे. प्रत हे डितीया / ितुथी 
िािक अव्ययही अिेक डठकािी आले आहे. केिळ सामान्यरुपाच्या आधारािे डितीया / ितुथीिा डिदेश 
करण्यािी यादिकालीि मराठीिी लकब या टीकेिे जपूि ठेिली आहे. र्ष्ठीच्या ‘िा’ प्रत्ययािा प्रयोग 
लक्षात भरण्यासारखा आहे. काही डठकािी िा प्रत्ययातं िामे सामान्यरूप ि होता आली आहेत. ‘त्याच्या 
ठाई’ हा आजिा प्रयोग पेशिकेालात ‘त्यािे ठाई’ या स्िरूपात’ रुढ होता. या टीकेत ‘त्यािा ठाई’ अशा 
स्िरुपािा प्रयोग आढळतो. प्रतलेखिाच्या संस्कारातूिही भारे्िे पुराति अिशरे् या टीकेत कायम राडहले 
आहेत असे या संदभात म्प्हिता येईल. ‘हृदयािा ंठाई,’ ‘भतारािा डियोगेंकरूि,’ ‘संग्राम भमूीिा ठाई’ अशी 
अिेक उदाहरिे देण्यासारखी आहेत. र्ष्ठी डिभक्तींशी संबडंधत असलेला आिखी एक डिशरे् या डठकािी 
िमूद केला पाडहजे. आकारातं िामास र्ष्ठीिे प्रत्यय लागण्यापूिी त्यािे याकारातं अंग ितवमाि मराठीत 
होते. या टीकेत डकत्येक डठकािी ‘इ या’ असे अंग आढळते. ‘घोडियािा खाडंदयािडर,’ ‘कािडियािे लक्षि’ 
इ. भारे्च्या प्रािीित्िािा हाही एक अिशरे् या टीकेत डदसूि येतो. सप्तमी डिभक्तीिा ‘ई’ हा प्रत्यय 
सािवडत्रक योजण्यात आलेला असला तरी एकोिीसाव्या शतकात दुर्ममळ होत िाललेल्या ‘आँ’ प्रत्ययािी 
उदाहरिेही या टीकेत आढळतात. ‘डतिा ं ठाईं’ ‘भमूीिा ं ठाईं’ इ. साडधकरि र्ष्ठीच्या रुपात हा प्रत्यय 
आढळतो. 
 

टीका–लेखक डक्रयापदे कमी योजतािा आढळतो. डक्रयापद अध्याहृत असलेल्या िाक्यािंी संख्या 
या टीकेत डिपुल आहे. धातुसाडधत डिशरे्िािंा डक्रयापदासारखा उपयोग डकत्येक डठकािी आढळतो. 
“काकली स्िरें करुि मंडित ऐसें मालिािें रुप” इ. 
 
५. मराठी गद्याचे समथप स्वरूर् 
 

टीकाकारािी मराठी भार्ा बरीिशी संस्कृत धाटिीिी िाटते. आडि ते अपडरहायवही आहे. 
टीकेसाठी घेतलेला गं्रथ संस्कृत भारे्तला. टीका भाष्ट्यािें आदशवही प्रामुख्यािे याि भारे्त आढळिारे. 
त्यामुळे मराठी भार्ेंिर संस्कृत भारे्िी गिद छाया पििे स्िाभाडिक िाटते. िाक्यरििेच्या बाबतीत हा 
प्रभाि डिशरेे्करूि जािितो. स्िराध्यायातील पडहल्याि श्लोकािरील मराठी टीका पदपदाथव स्पष्ट करािा 
अशा स्िरुपािी आहे. 
 

‘गीत म्प्हिािें गायिास । ितविास िृत्य म्प्हिािें । शद्ब येतो त्यास िाद्य म्प्हिािें । डतहींयुक्त त्यास 
संगीत म्प्हिािें’ ॥ 
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काही संस्कृत श्लोकािें अथव सागंतािा टीकाकारािे कथात्मक पद्धतीिा अिलंब केला आहे : 
 

‘येके समयी शभं ुिृत्य करीत असता ंमुखापासूि राग डिमाि 
जाले ॥ प्रथम श्रीराग सद्यमुख पूिव त्यापासूि जाला ॥ दुसरा 
िामदेि मुखापासूि िसंत ॥ डतसरा अघोरमुखापासूि भरैि ॥ िौथा 
तत्पुरुर्ापासूि पंिम ॥ पािंिा ईशान्य मुखापासूि मेघराग ॥ 
या प्रकारें पािं िदिापंासूि पािं राग डिमाि जाले ॥’ 

 
मूळ संस्कृत श्लोकािें डिस्तार ि करता स्पष्टीकरि करण्यात टीकाकारािें कौशल्य डदसूि येते. 

शास्त्रािे सूत्र असो िा काव्यमय रागध्याि असो मुळातला आशय यथाथवरीत्या स्पष्ट करण्यात टीकाकार 
यशस्िी झाला आहे. पदशः टीका देऊिही मुळातला आशय उलगिूि दाखडिण्यास आिश्यक असलेले 
भार्ाप्रभतु्ि टीकाकाराच्या डठकािी डदसूि येते. स्पष्टीकरिाच्या ओघात मूळ डिर्य समजूि घेण्यास 
आिश्यक असलेली इतर माडहतीही टीकाकार अगदी सहजपिे देऊि जातो. संस्कृत गं्रथात शकंर-
पािुंतीिे उले्लख अधूिमधूि येत असले तरी मराठी टीकेत मात्र शकंर-पािवती-संिादािे सूत्र टीकाकारािे 
योग्य रीतीिे साभंाळले आहे. संस्कृत श्लोक िगळूि केिळ मराठी टीका िािली तरी गं्रथ स्ियंपूिव िाटािा 
एिढी ितुराई टीकाकारािे प्रगट केली आहे. अिुरुप आडि िपखल शद्बयोजिा करण्यात तर त्यािा 
हातखंिा आहे. रागाचं्या काव्यमय ध्यािािे स्पष्टीकरि करतािा हे िैडशष्ट्ट्य डिशरेे्करूि जाििते. श्लोक 
ध्यािपर असो िा लक्षिपर गोळाबेरीज अथव देऊि काम भागडिल्यािे एकही उदाहरि या टीकेत 
आढळिार िाही. मूळ श्लोकातील पदपदाथािा झािा देऊिही टीकेला ‘व्याख्यािािे’ स्िरूप येिार िाही 
यािी दक्षता त्यािे घेतली आहे. रागध्यािािरील मराठी टीकेत हा डिशरे् उत्कटत्िािे जािितो. िराटी 
राडगिीिे स्िरूप ििवि करिारा पुढील श्लोक ि त्यािरील मराठी टीका पहा : 
 

डििोदयन्ती दडयतं सुकेशी सुकङ किा िामरिालिेत्रा 
किे दधािा सुरिृक्षपुष्ट्पं िराङ गिेयं कडथता िराटी ॥ 
“िराटीिें स्िरुप ॥ भतारासमागमें डििोद कडरती ॥ हातीं सुििव कंकिे ॥ 
िामरित् िपलिेत्रा । केशपाश उत्तम आहे । कल्पिृक्षािी फुलें  कािीं 
खोडिलीं । त्यास केिाितंस म्प्हिािें ॥ डस्त्रयामंध्यें बहुत संुदरा ॥ ऐसें 
िराटीिें स्िरुप ॥’ 

 
मराठी गद्यािे जे समथव स्िरूप या टीकेत आढळते त्यािे श्रेय टीकाकारास तर द्याियास पाडहजेि. 

तथाडप, एक महत्त्िािा डिष्ट्कर्व गद्याच्या या स्िरूपािरूि डिघू शकतो त्यािाही डििार केला पाडहजे. तो 
म्प्हिजे संगीतडिर्यक बरीि रििा या टीकेपूिी मराठी भारे्त अर्यस्तत्िात असली पाडहजे. संगीतािी 
पडरभार्ा लीलेिे योजिारा, शास्त्रािे ममव सहजगत्या उलगिूि दाखि ूशकिारा हा टीकाकार मराठी भारे्त 
संगीतडिर्यक रििा करिारा पडहला-िडहला गं्रथकार िसािा. 
 

या गं्रथाच्या संदभात दुसरी ििलािी बाब म्प्हिजे त्यािी मराठिाड्यातील उपलब्धी. या भागात 
राजे–राजिािे यािंी संगीतकलेला आश्रय डदल्यािी िोंद िाही. संगीत कला आडि शास्त्र याचं्याबाबतीत 
तेराव्या शतकािंतर महाराष्ट्रात कोितीि परंपरा िसतािा ही रििा का व्हािी? [तंजािरच्या सरस्िती महाल 
गं्रथालयािे ‘िाट्यशास्त्रसंग्रह’ या िािािा एक मराठी गद्य गं्रथ प्रडसद्ध केला आहे. हा गं्रथ संगीतरत्िाकराच्या िृत्याध्यायािर आधारलेला आहे. हीही 
गद्यटीका असूि िृत्याच्या अंगोपागंािंा डििार या टीकेत आला आहे. लौडकक अथािे ही टीका िृत्याच्या शास्त्रािर आहे, शास्त्रीय व्याख्येप्रमािे गीत, 
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िाद्य, आडि िृत्य यािंा समािेश संगीतात होत असला तरी िृत्याध्यायािंर डलडहलेला गं्रथ लौडकक अथािे संगीतपर म्प्हिता येईल असे िाटत िाही. 
तंजािरिा ‘िाट्यशास्त्रसंग्रह’ हा गं्रथ आगोदर प्रडसद्ध झालेला असूिही प्रस्तुत टीका ही प्रािीि मराठीतील संगीतडिर्यक पडहलीि (उपलब्ध 
िाङमयात,) आहे असे मी म्प्हितो ते या अथािे.] 
 

अद्याप शोध ि लागलेल्या कलात्मक ि िाङ मयीि परंपरािें पाठबळ या गं्रथाच्या पाठीशी असेल 
काय? 
 

या परंपरािा शोध घेता येईल काय? 
 

मराठी मािसाला असलेले िाट्यसंडगतािे ििे, गेल्या ७५ िर्ात भारतीय संगीतािी पुिघवटिा 
करण्यात मराठी भाडर्कािंी घेतलेला पुढाकार या केिळ योगायोगािे घिलेल्या घटिा म्प्हिता येतील 
काय? 
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-२- 
 
१. भारतीय संगीताची रु्रातन र्रंर्रा 
 

भारतीय संगीतास अत्यंत पुराति अशी परंपरा आहे. संगीतािा मुळारंभ थेट सामिेदापासूि मािला 
जातो. या देशातल्या संगीतपरंपरेस सामिेदाशी जोिता येईल ककिा िाही याडिर्यी कै. भातखंिे यािंी 
संशय व्यक्त असला तरी [Comparative Study Of Some of the leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th, and 18th 

Century’ P-3] कै. मुळे यािंी मात्र तो संबंध लाििू दाखडिला असूि सामगायिातूि सप्त स्िरािंी पडरिती 
कशी झाली यािे डििेिि केले आहे. [भारतीय संगीत, प.ृ २८, २९.] हा प्रश्ि मतभेदािा म्प्हिूि सोिूि डदला तरी 
भरतािे िाट्यशास्त्र हा आपल्या संगीतपद्धतीिा आद्यगं्रथ आहे या डिर्यी िाद िसािा. भरतमुिींिी ज्या 
स्िरूपात आपल्या गं्रथािी रििा केली आहे त्यािरूि िाट्यशास्त्र हे त्या कालात प्रिडलत असलेल्या संगीत 
ि िाट्य या दोन्ही परंपरािें संडहतींकरि आहे असे म्प्हिता येईल. भरतािे अिेक पूिवसुरींिा उल्लेख केला 
आहे. त्यािरूि देखील हीि धारिा दृढ होते. यािा अथव असा की, उपलब्ध गं्रथातं िाट्यशास्त्र हा 
संगीतडिर्यक आद्य गं्रथ मािला तरी ‘िाटकािी श्या’ या शब्दातं भरतािे ज्या कलेिा गौरि केला आहे, 
‘संगीतािे अंग साधले म्प्हिजे िाटकाच्या इतर अंगािंी फारशी किता करण्यािे कारि िाही’  असा डििाळा 
ज्या संगीत कलेडिर्यी भरतािे डदला आहे ती संगीतकला िाट्यशास्त्र हा गं्रथ अर्यस्तत्िात येण्यापूिी डिकास 
पािली होती असा डिष्ट्कर्व भरतमुिीच्या संगीतडिर्यक उल्लेखािंरूि डिघतो. 
 

इ. स. पूिव िौथे शतक हा िाट्यशास्त्रािा काल भरतकोशकार रामकृष्ट्ि किी यािंी मािला आहे. 
कीथ याचं्या मते ‘िाट्यशास्त्र’ इ. स. च्या िौथ्या शतकातले. िाट्यशास्त्रािा काल इ. स. पूिव िा इ. स. िे 
िौथे शतक यापंैकी कोिताही मािला तरी भारतीय संगीतपरंपरा या कालापूिीं पूिवपिे डिकास पािली 
होती हे तथ्य स्िीकारण्यास हरकत िसािी. 
 

भरतािंतर संगीतशास्त्रडिर्यक डििारािें संडहतीकरि झाले ते तेराव्या शतकात. शाङ गवदेिािा 
‘संगीतरत्िाकर’ हा गं्रथ भरताच्या िाट्यशास्त्रािंतर मान्यता पािलेला आकर गं्रथ गिला जातो. गेल्या 
सात–आठ शतकातं संगीतडिर्यक गं्रथरििा बरीि झालेली असली तरी संगीतरत्िाकरािी मान्यता 
अबाडधत राडहली आहे. सिांगीि ि व्यापक तत्िािंर शाङ गवदेिािे आपल्या गं्रथािी रििा केलेली 
असल्यामुळे त्यास दीघवकाळ मान्यता प्राप्त झाली. कोहल, तंुबरु, याडष्टक, मतंग, िारद आडद अिेक 
पूिवसुरींिा उल्लेख संगीतरत्िाकरात आलेला आहे. तथाडप, केिळ पूिुंपरंपरेिाि सग्रह या गं्रथात झाला 
असता तर त्याला एिढी मान्यता डमळाली िसती. जुन्या िव्यािंा समन्िय आडि िव्या प्रिृत्तींिा अिादर ि 
करता त्यािंा शास्त्रात समािशे करूि सुप्रडतडष्ठत कराियािे हा परंपरेिे डमळालेला िारसा शाङ गवदेि ि 
त्याच्या उत्तरकालीि गं्रथकारािंीही िालडिला आहे. िव्यािा स्िीकार करण्यािी प्रिृत्ती कायम असेपयुंत 
भारतीय संगीत सतत डिकास पाित गेले. या प्रिृत्तीला आळा बसल्यािंतर म्प्हिजे अठराव्या शतकाच्या 
सुमारास आपल्या संगीतपरंपरेच्या डिकासात खंि पिला. सतराव्या शतकाच्या अंतापयुंत भारतीय संगीत 
सतत िधवमाि राडहले. िंतर मात्र या शास्त्राला बडंदस्त स्िरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे त्यािी गडतमािता 
थाबंली. 
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२. संगीतशास्त्राची प्रगमनशीलता 
 

भरतमुिीच्या काळापासूिि प्रगमिशीलता ही भारतीय संगीतािा आत्मा असल्यािे डदसूि येते. 
मागी आडि देशी हें संगीतािे दोि प्रकार सिवि शास्त्रकारािंी मािले आहेत. स्िगवलोकीिे संगीत ते मागी 
आडि देशोदेशी प्रिडलत असलेले ते देशी संगीत असे या प्रकारािें स्पष्टीकरि देण्यात येते. देशी संगीतास 
मान्यता देऊि शास्त्रकारािी लोकगीत आडि डभन्न प्रातंातं रूढ असलेली गािपद्धती यािंा सुप्रडतडष्ठत केले 
आहे. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कोित्याही प्रकारिी सिातिी िृत्ती ि दाखडिता सिवत्र 
आढळिाऱ्या कलात्मक मूल्यािंा मान्यता देऊि शास्त्रकारािंी संगीत शास्त्राला डित्य िूतित्ि आडि 
डिरयौिित्ि प्रदाि केले. बालापंासूि देखील सुभाडर्त ग्रहि करािे, धुळीत पिलेले असले तरी रत्िािे 
मोल ओळखूि त्यािे जति कराि े त्यािप्रमािे रंजक स्िर कोित्याही पद्धतीतूि आलेला असला तरी 
त्यािा संग्रह करािा ही प्रिृत्ती शास्त्रकारािंी दशवडिलेली डदसते. या उदार ि व्यापक दृष्टीकोिामुळेि 
अिायांिे, आडदिासी जमातींिे, भटक्या टोळ्यािें ि डभन्नप्रातंीय ग्रामीि समाजािें संगीत शास्त्रगं्रथात 
संगृहीत झाले. काही रागािंी िािं ेआजही हा इडतहास बोलका करण्यास समथव आहेत. 
 

शक, पुकलद, शबर, अडहर, टक्क, मालि या अिायव जमातींिा िातुिवण्यात स्थाि िसले तरी 
रागव्यिस्थेत मात्र ते भरैिाच्या मािंीला मािंी लाििू बसू शकतात. िेलाउल्ली ही दडक्षिेतली रािटी जमात. 
परंतु जुिा िेलाउली राग ि सध्यािा डबलािल थाट या जमातीत रुढ असलेल्या गािपद्धतीस प्रडतष्ठा 
लाभल्यािे सुिडितो. डबरािा जमातीिी बरैिी ही भरैिािी स्त्री बिििू भरैिी राडगिी झाली आहे. 
सारंगरागािी जातकुळी देखील अशीि आहे. ‘डभल्ल, डकरात, िाग कोळी या जमातीत प्रिडलत असलेल्या 
गीतातं सारंगािे स्िर आढळतात,’ इतकेि िव्हे तर ‘स्िीट झरलंििा डगडरिासी आडि अडफ्रकेतला कैदी 
याचं्या गीतातं देखील या रागािे स्िर आढळले’ असे प.ं ओंकारिाथ ठाकूर यािें संशोधि आहे. [Music 

Mirror, April 1958, ‘Evolution of Indian Music’] या स्िरािंा सारंगरागाच्या रूपािे रागव्यिस्थेत स्थाि डमळाले आहे. 
 

तुरूष्ट्कतोिीिा उलगिा याि संदभात महत्त्िािा ठरतो. प्रािीि महािुभािीय िाङ मयात आडि 
आजही आंध्रप्रदेशात मुसलमाि ‘तुकव ’ [स्मृडतस्थळ तुळपुळे प्रत) पषृ्ठ २३] या िािािे ओळखला जातो. संत 
एकिाथाचं्या कहदु–तुकव  संिाद यातील तुकुं  हा या रूढीिा डिदशुंक ठरतो. तथाडप, तुकव  हा शब्द िेहमीि 
मुसलमाि िािक होता असे िाही. इस्लामिा आपल्या जन्मदेशाबाहेर प्रसार होण्यापूिी डिमाि झालेल्या ७ 
व्या शतकातील बािभट्टाच्या ‘हर्विडरतात’ तुरूष्ट्क देशािा उल्लेख आहे. ११व्या शतकातील कद्दहिाच्या 
‘राजतरंडगिीत’ मध्यआडशयातूि आलेल्या कुशाििशंीयािंा ‘तुरूष्ट्क’ या िािािे संबोधण्यात आले आहे. इ. 
स. च्या पािव्या - सहाव्या शतकापासूि मध्य आडशया खंिातील भटक्या जमातींशी भारतािा संबंध 
आलेला आहे. आज दडक्षिेतला मािूस ‘मद्रासी’ या िािािे आपि ओळखतो. त्यािप्रमािे परदेशातूि 
आलेली व्यक्ती तुकव स्तािातूि आलेली असो िा िसो ‘‘तुरूष्ट्क’’ या िािािे ती प्रािीि काळी ओळखली 
जात असािी. या जमातीत असलेल्या गािपद्धतीस “तुरुष्ट्क तोिी” च्या स्िरूपात भारतीय रागव्यिस्थेत 
स्थाि डमळाले. [ Q. C. Gangoli, ‘Ragas and Raginis’ P-22] संगीत रत्िाकरात “तुरूष्ट्क गौि” या िािािाही एक 
राग आढळतो. [संगीतरत्िाकर, (अडियार प्रत खंि २ रा, पषृ्ठ ३१२, ३८३) याि खंिात ‘अधुिा प्रडसद्ध’ रागामध्ये ‘तुरूष्ट्कद्राडििाडिडत’ असा 

तुरूष्ट्क ि द्राडिि रागािंा उल्लेख आहे. (प.ृ १८)] इ. स. च्या सातव्या शतकाच्या सुमारास रिण्यात आलेल्या ‘संगीत - 
मकरंद’ या गं्रथात देखील तुरूष्ट्क तोिीिा समािेश आहे. मध्यआडशयातील गािपद्धतीसही आपल्या 
व्यिस्थेत स्थाि देिारी भारतीय संगीतािी परंपरा डकती व्यापक ि प्रगमिशील होती यािी कल्पिा या 
डिििेिातूि दृढ व्हािी, 
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डभन्न देश आडि जमाती याचं्यामध्ये रूढ असलेल्या गािपद्धतीस रागव्यिस्थेत स्थाि लाभले 
त्यािप्रमािे प्रातंोप्रातंीच्या प्रादेडशक लोकसंगीताच्या धाटिींिा आदरही भारतीय संगीतािे केला आहे. 
बगंाली, गौिी, डतलंग, सैंधिी, सोरटी, गुजवरी ही राडगिींिी िािे या डिशरे्ािी डिदशवक आहेत. [‘संगीत 
मकरंद’ (गायकिािप्रत) प.ृ १६, १८. अकराव्या शतकातील मािसोल्लासात देखील तुरूष्ट्की रागािंी ि तुरूष्ट्क तोिीिी माडहती आली आहे (खंि 
३, प.ृ ६८)] िाट्यशास्त्राच्या २९ ि ३२ या अध्यायात काही जातींिी ि गीतप्रकारािंी उदाहरिे देतािंा प्राकृत 
भारे्तील गीते उद् धृत करण्यात आली आहेत हेही या संदभात ध्यािात ठेिण्यासारखे आहे. [िाट्यशास्त्र, अध्याय 
२९, प.ृ ५४०, ५८८,] 
 
३. भारतीय संगीताची दरबारी र्रंर्रा 
 

भारतीय संगीताच्या सिवसमािशेक प्रगमिशील स्िभािधमाकिे लक्ष ि गेल्याकारिािे इरािी 
संगीत आडि अमीर खुसरो याचं्या कायाला अिास्ति महत्त्ि संगीताच्या काही इडतहासकारािंी डदले आहे. 
अमीर खुसरोच्या प्रयत्िािे काही इरािी रागािंा भारतीय रागव्यिस्थेत स्थाि डमळाले असेलही. पि, तसे 
घितािा आपल्या संगीतपरंपरेच्या स्िभािधमािुसार ते घिले अशीि इडतहासािी साक्ष आहे. अमीर 
खुसरोिे प्रयत्ि क्राडंतकारक होते अथिा त्याच्या प्रयत्िािे भारतीय संगीतात क्रांडत घिूि आली असे 
मािल्यािे आपल्या परंपरेच्या स्िभािधमांिे अज्ञाि व्यक्त होते. अमीर खुसरोिे काही िि ेराग रूढ केले 
असतील. म्प्हिूि त्यािे आपल्या संगीतपरंपरेिा मूळ कपिि बदलूि टाकला असे समजिे अिैडतहाडसक 
ठरते. 
 

तथाडप, मुसलमाि शासक आडि कलािंत यािंी भारतीय संगीतास प्राप्त करूि डदलेली समृद्धी 
दुलवक्ष करण्यासारखी िाही. इरािी संगीतपद्धतीिा भारतीय संगीतपद्धतीिर झालेला पडरिाम आडि 
मुसलमािोत्तर कालात या शास्त्रािी झालेली प्रगती यामंधील फरक ध्यािात ठेिला पाडहजे. भारतीय 
संगीतािा मुसलमािी शासिािंतरिा काल बराि समृद्धीिा होता यात शकंा िाही. अकबरािा शासिकाल 
तर भारतीय संगीतािे सुििवयुगि गिले जाते. या कालात आडि िंतरही संस्कृत भारे्तील 
गं्रथडिर्ममतीबरोबरि कहदी ि फारसी या दोन्ही भार्ातूंि संगीतडिर्यक गं्रथ डिमाि झाले, डक्रयात्मक 
संगीताच्या के्षत्रात अिेक कहदु–मुर्यस्लम गायक आडि िादक या काळात प्रडसद्धीस आले. हे कलाितं डभन्न 
भार्ा बोलिारे ि डभन्न धमांिे अिुयायी असले तरी कलेच्या के्षत्रात त्यािा धमव एकि होताः ‘िादिह्मािी 
उपासिा.’ डशि-पािवती, राधाकृष्ट्ि या देितािंा या कलाितंािंी सारख्याि उत्कटतेिे आळडिले आहे. 
धमातीतता खऱ्या अथािे आढळते ती संगीताच्या के्षत्रात. अल्लाउद्दीि डखलजीच्या काळापासूि ते मोगल 
सार पाज्यािा डिलय होईपयुंत संगीतािे के्षत्र खऱ्या अथािेि जाडतधमातीत होते. काळ बदलला असला तरी 
आजही संगीतकलेिे आपली धमातीतता कायम ठेिली आहे. [डिजापूरिा सुलताि इिाहीम आडदलशहा २ रा (१५८० – 
१६२७) यािे रिलेल्या ‘डकताबे ििरस’ या गं्रथात िेगिेगळ्या रागातल्या डिजा असूि सरस्िती–गिपती, पािवतीशकंर या कहदू देितािंी ििविे 
काही डिजातूंि आढळतात.] 
 

संगीतरत्िाकराच्या िंतरच्या काळात जी संगीतडिर्यक गं्रथडिर्ममती झाली आहे ती अिेक दृष्टींिी 
लक्षात घेण्यासारखी आहे. ही गं्रथरििा एक तर राजे-राजिािे याचं्या हातूि घिली अथिा त्याचं्या 
प्रोत्साहिािे पाठबळ डतला लाभले. ‘शुभंरुाजीय’ (१४ िे शतक ) या गं्रथािा कता शभंरुाज हा कािंीिा 
राजा होता. ‘आिंदसजीिि’ रििारा मदिपाल (१६७५) डदल्लीिा अडधपती असल्यािे सागंतात. 
संगीतरत्िाकरािर डटका डलडहिारा कसहभपूाल तैलंगप्रातंातील एका डिभागािा अडधपती होता. 
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तंजािरच्या रधुिाथ िायक या राजािें िाि ‘संगीतसुधा’ या गं्रथाशी डिगडित आहे. तंजािरिे तुळजाजी 
राजे भोसले (१७२९-३५) ‘संगीतसारामृत’ या गं्रथािे कते होते. 
 

राजाचं्या ि सुलतािाचं्या आश्रयािे ि प्रोत्साहिािे झालेल्या गं्रथडिर्ममतीिी संख्या तर डिपुल आहे. 
जोिपूरच्या सुलतािाच्या आजे्ञिे रिलेला ‘संगीत डशरोमडि’ (इ.स. १४२९), राजा मािकसग याचं्या 
प्रोत्साहिािे रिण्यात आलेला ‘मािकुतुहल’ (१५६५–१६८५), त्यािप्रमािे ‘रागमाला,’ ‘संगीतसार’ आडद 
तािसेिकृत गं्रथ अकबराच्या आश्रयाखाली तयार झाल्यािे डिख्यात आहेि. खािदेशिा शासक 
रहमािखाि आडि अकबर याचं्या आश्रयाला असलेल्या पुंिरीकािे ‘सद्रागिदं्रोदय,’ ‘रागमाला,’ 
‘रागमंडजरी’ या संस्कृत गं्रथािंी रििा केली आहे. ‘अिुपसंगीतडिलास,’ ‘अिुपरत्िाकर,’ ‘अिुपाकुंश’ या 
गं्रथािा कता भािपिंीत हा डबकािेरिरेश अिुपकसग राठोि (१६७४-१७००) यािंा आडश्रत होता. 
 

गुिज्ञ शासक आडि ममवज्ञ पंडित याचं्या परस्पर सहकायािे भारतीय संगीतािा डिकास दीघवकाल 
होत गेला. राजसते्तच्या आश्रयािे संगीत कला आडि शास्त्र याचं्या डिकासाला अिुकूल िातािरिािी जोि 
लाभली. अिेक प्रडतभािान् पडंितािंी या िातािरिात राहूि संगीत कलेला प्रडतष्ठा आडि समृद्धी प्राप्त 
करूि डदली. तथाडप, दरबारी िातारिामुळे संगीत कलेच्या डिकासािर िव्या मयादाही पिल्या. दरबारी 
गायक आडि पडंित सामान्य समाजजीििापासूि बऱ्याि अंतरािर िािरू लागले. संगीतािी उत्स्फूतवता 
शास्त्राच्या ि काराडगरीच्या दिपिाखाली लोप पाित गेली. लोकसंगीतािा डजितं स्त्रोत अप्रडतडष्ठत ठरला. 
िाडिन्य आडि आकर्वकता डिमाि व्हािी या हेतूिे दरबारी कलािंतािंी काराडगरीिा आश्रय घेतला. कलेिा 
डजितं झरा आटला म्प्हिजे काराडगरीला महत्त्ि येते. काराडगरीच्या करामतीिे िाटिारी रंजकता 
बुडद्धडिलासास पोर्क असली तरी भाििा हेलाििू सोिण्यािे सामथ्यव अशाप्रकारच्या कृडत्रमतेत उरत 
िाही. सतराव्या शतकाच्या शिेटी संगीताच्या के्षत्रात काराडगरी प्रडतष्ठा पािली आडि लोकरंजि करिारे 
संगीत उच्चभ्ूंच्या डिलासािे एक अंग बिले. मूळच्या प्रगमिशील संगीतशास्त्रािी डिरोगी िाढ खंुटली आडि 
दरबारी गाडयकी “घराण्याचं्या” बदंीशमध्ये डिहार करू लागली. 
 

संगीताच्या िगेिगेळ्या ‘घराण्यािंी’ प्रडतकूल पडरर्यस्थतीत गुरुडशष्ट्य परंपरेिे संगीतकला डटकिूि 
धरली हे खरे असले तरी त्यामुळेि संगीतकला सामान्य जि दुलवभ झाली, ही िस्तुर्यस्थडत िाकारण्यात अथव 
िाही. रसरसलेल्या जीििातूि ििििीि आडिष्ट्कार, डित्यिूति सौंदयव धारि करण्यािी संगीतकलेिी 
क्षमता या पडरर्यस्थतीिे मयाडदत केली. भारतीय संगीतास अठराव्या शतकात उतरती कळा लागण्यािे 
कारि संगीतािी लोकजीििाशी झालेली फारकत हे देता येईल. 
 
४. दामोदर रं्हडताचे सगंीत–दर्पण 
 

दामोदर पडंितािा संगीतदपवि हा गं्रथ दरबारी परंपरेशी संबद्ध असल्याकारिािे या परंपरेिी 
ऐडतहाडसक पार्श्वभमूी स्पष्ट व्हािी या हेतूिे हा धािता आढािा डदला आहे. संगीतदपविकार दामोदर पडंित 
यािी िडरत्रात्मक माडहती फारशी डमळत िाही. त्याच्या गं्रथास असलेल्या समार्यप्तलेखािरूि तो 
लक्ष्मीधरािा पुत्र होता एिढेि कळते. संगीत-शास्त्रात डिपुि असल्यािे त्याला ‘ितुर’ही उपाधी लाभली 
होती असाही बोध समार्यप्तलेखािरूि होतो. तो कोित्या दरबारािा आडश्रत होता हे डिडश्चत करता येत 
िसले तरी तो शहाजहाि बादशहाच्या काळात होऊि गेला असे सगीत-शास्त्रािे इडतहासकार सागंतात. इ. 
स. १६२५ हा संगीत दपविािा रििाकाल मािण्यात येतो. [उत्तरभारतीय संगीतका संडक्षप्त इडतहास, प.ृ ३२ काव्य और 
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संगीतका पारस्पडरक संबंध प.ृ ८१ Ragas and Raginis P. 58.] हा काल डिडश्चत करतािा डििािािंी अिुरं्डगक साधिािंर 
भर डदलेला डदसतो. ‘ऐिे अकबरीत’ आलेल्या संगीतज्ञाचं्या यादीत दामोदर पडंितािे िाि िाही त्याअथी 
तो अकबरािा समकालीि िसािा; भािभट्टािे आपल्या ‘अिुपमसंगीत डिलासात’ संगीत दपविािे भरपूर 
आधार डदले आहेत. भािभट्ट हा अिुपमकसग राठोि (इ. स. १६७४–१७०९) यािा आडश्रत म्प्हिजेि 
औरंगजेबािा समकालीि. तदिुसार दामोदर पडंित हा अकबरािंतर आडि औरंगजेबापूिी होऊि गेला 
असे डिडश्चत होते. म्प्हिूि इ. स. १६२५ हा दामोदर पडंिताच्या संगीतदपविािा काल मािण्यात येतो. 
 

‘संगीतदपविास’ दामोदर पडंिताच्या हयातीति मान्यता डमळाली होती हा डिदेश पूिी करण्यात 
आला आहे. त्याच्या समकालीि पडंितािे कहदी भारे्त संगीतदपविािा अिुिाद केला. अठराव्या शतकाच्या 
सुमारास या गं्रथािा फारसी भारे्तही अिुिाद झाला [Ragasr Raginis P. 58-68 काव्य और संगीत का पारस्पडरक संबधं प.ृ 

८१ ते ८३, २१५ ते २२२] याि काळात संकडलत झालेल्या ‘तोफेतुल कहद’ या फारसी गं्रथात संगीतदपविातील 
उद्धरिे आली आहेत. फारसी संकलिात स्थाि डमळिे िा फारसी भारे्त गं्रथािा अिुिाद होिे हे त्या 
काळाच्या दृष्टीिे बहुमािािे डिदशवक ठरते. संगीतदपविास डमळालेला हा माि तत्कालीि दरबारातूंि 
त्याला लाभलेल्या श्रेष्ठ प्रडतष्ठेिा डिदशवक आहे. संगीतसार (इ. स. १७७९), ‘रागकल्पदु्रम’ (इ. स. 
१८४२), ‘रागरत्िाकर’ (१८४२) या शास्त्रगं्रथािंी संगीतदपविािे भरपूर ऋि घेतले आहे. ‘संगीतसारसंग्रह’ 
या सर टागोराचं्या आधुडिक संकलिातही संगीतदपविािे डिपुल आधार घेण्यात आले आहेत. [Ragasr Raginis 

P. 58-68 काव्य और संगीत का पारस्पडरक संबंध पृ. ८१ ते ८३, २१५ ते २२२] १५ ते १८ या शतकातंील संगीतपद्धतीिे डिििेि 
करतािा कै. भातखंिे यािी दामोदर पंडितािे आधार अिेक डठकािी डदले आहेत. [Ragasr Raginis P. 58-68 
काव्य और संगीत का पारस्पडरक संबंध पृ. ८१ ते ८३, २१५ ते २२२] 
 
[‘श्रीमल्लक्ष्य संगीतम्’ – 

दामोदरस्त्रथा सोमिाथो रत्िाकरिुगौ 
रागाध्यामिाट्टत्य िक्रतुगव न्यडिर्ममतीम् ॥ ३५ 
संगीतदपविे िैि समीिीितया पुिः 
मूच्छविािा ंडििेकोऽडप सत्कृतो रागडििवये ॥ ५७ ॥] 

 
प्रािीि कालाति िव्हे तर आधुडिक कालातही संगीतदपविास असलेली मान्यता या गं्रथािंी जी 

अिेक संस्करिे आढळतात त्यािरुि लक्षात येण्यासारखी आहे. [प्रारंभीच्या डििरिात यािी माडहती येऊि गेली आहे.] 
भरताडदकाचं्या मतािें आलोिि करूि आपि हा गं्रथ रिला आहे असे दामोदर पडंितािे िमूद केले आहे. 
[भरताडदमतं सिवमालोढ्याडत प्रयत्ितः 
श्रीमद्दामोदराख्येि सज्जिािन्द हे तुिा 
प्रिारदू्रपसंगीत सारोद्धारो डिधीयते ॥] ‘संगीत रत्िाकर’ आडि ‘रागािवि’ यािें आधारही त्यािे घेतले आहेत. 
त्यािप्रमािे डशिमत, सोमेर्श्रमत, हिुमंत या मतािें ही त्यािे डििेिि केले आहे. मतंगमुिीपासूि ते 
संगीतरत्िाकरािा टीकाकार कल्लीिाथ याचं्या मिािाही आदर संगीतदपविात करण्यात आला आहे. 
स्िराध्यायात त्यािे प्रामुख्यािे संगीतरत्िाकरािे अिुसरि केले आहे. ‘रागडििकेात’ मात्र अिेक पूिवसुरींिीं 
मते देऊि त्यािे रागािें डिििेि केले आहे. दामोदर पडंितािे िेगळेपि डदसूि येते ते त्यािे केलेल्या 
रागाचं्या डििेििात. डिशरे्तः िगेिगेळ्या रागािें स्िरूपििवि िा “ध्याि” याचं्या संदभात. 
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५. रागांचे मूळ 
 

भरताच्या िाट्यशास्त्रात १८ जातींिा त्याचं्या लक्षिासह डििार करण्यात आला आहे. संगीत 
रत्िाकरातं जातींच्या डििाराबरोबरि रागािेंही डििरि आले आहे. तथाडप रागािें िगीकरि ि करता २६४ 
रागािंी माडहती देऊि त्यािे पूिवपरंपरेशी प्रिडलत संगीतशास्त्रािी सागंि घातली आहे. दामोदर पडंितािे 
जातीिा डििार मुळीि केला िाही. त्याच्या काळात ‘जाडत’ प्रिडलत िसल्याकारिािे त्याला ते आिश्यक 
िाटले िसाि.े 
 

संगीतदपविात रागािंा डििार डिरडिराळ्या परींिी करण्यात आला आहे. प्रथम २० रागािें 
िामडिदेश आले आहेत. त्याचं्या स्िरूप–लक्षिािा मात्र डििार झालेला िाही. हे २० राग डिर्मदष्ट करिारे 
श्लोक संगीतरत्िाकरातूि जसेच्या तसे उदधृत केलेले डदसतात. रागािें िगीकरि करतािा दामोदर 
पडंितािे प्रथम स्िरसंख्येिर आधारलेल्या तीि प्रकारािंी [पूिव (७ स्िरािें), र्ािि (६ स्िरािें) आडि 
औिि (५ स्िरािंर आधाडरत)] िोंद केली आहे. तदिंतर तीि मताचं्या आधारािे त्या त्या मतात प्रिडलत 
असलेल्या रागािंी माडहती डदली आहे. 
 

संगीत-दपविात रागव्यिस्थेसंबधंािे डििडेिण्यात आलेले पडहजे मत शकंर ककिा सोमेर्श्र यािें. या 
मताप्रमािे मूळ राग ६ असूि प्रत्येक रागास ६ भाया आहेत. या ४२ रागराडगिींिे स्िरुप-लक्षि दामोदर 
पडंितािे डदले िाही. दुसरे मत ‘रागािविािे’ या मताप्रमािे मूळ ६ रागासं प्रत्येकी ५ भायां याप्रमािे ३० 
राडगिी आहेत. डतसरे मत हिुमंतािे. या मताप्रमािेही मूळ ६ राग असूि प्रत्येकी ५ भाया याप्रमािे 
रागराडगिींिी संख्या ३६ भरते. या ३६ रागराडगिींिा स्िरुप-लक्षिासंह सडिस्तर डििार दामोदर पडंितािे 
केला आहे. त्यािरुि त्याला हिुमंत मान्य होते हे स्पष्ट होते. शिेटी ७ शरे्राग ि समाि स्िरािें राग देऊि 
संगीतदपविातील रागडििके पूिव झाला आहे. 
 

रागीच्या डििेििाच्या ओघात रागािें समय आडि ऋतु यािाही डििार झाला आहे. रागािें ऋतु 
आडि काल यािंी माडहती देतािा गं्रथकारािे 
 

“राजाज्ञया सदा गेया ि तु कालं डििारयेत् ॥” 
 
अशी मोकळीक देऊि टाकली आहे! [लोिि पडंिताच्या ‘रागतरंडगिीत’ राजाजे्ञबरोबरि रंगभमूीही राग-समयास अपिाद म्प्हिूि 
मािली आहे. “रंगभमूौ िृपाज्ञाया ंकालदोर्ो ि डिधते” – प.ृ १३. ‘संगीतमकरंद’ या गं्रथात ‘अिेळी राग गािे कहसक असूि अशा गायिािे श्रिि 
करिारा दडरद्री होतो’ असे िमूद करुि काही अपिादही साडंगतले आहेत (सगीत मकरंद, तृतीयपाद, श्लो. २४).] त्यािरुि 
दरबाराडधपतींच्या लहरीशी दरबारी संगीत कसे डिबद्ध झाले होते यािी कल्पिा करता येते. 
 

दामोदर पडंितािे डदलेल्या रागाचं्या स्िरूपलक्षिािंा डििार करण्यापूिी रागकल्पिेिे मूळ शोधिे 
उद बोधक ठरेल. सिव डिद्या आडि कला यािें मूळ िदेातं आहे अशी भारतीयािंी पारंपडरक धारिा असल्यािे 
संगीतशास्त्रािा उगम देखील िदेातं मािला जातो. िाट्यिदे डिमाि करतािा िह्मदेिािे ऋग्िदेापासूि 
‘पाठ्य, ि सामिदेापासूि गीत ही िाट्यािी अंगे घेतली असे िाट्यशास्त्र सागंते. [िाट्यशास्त्र, ३–१७.] 
“गाधंिवसंग्रह” असे संगीत डिदे्यिे ििवि भरतमुिी करतात. [गाधंिवसंगहो होर् डिस्तरं ते डिबोधत ॥ िाट्यशास्त्र, २८–२१. 
सामिेदाडददं गीतं तज्जग्राह डपतामहः 
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तद्दगीतं िारदायैि तेि लोकेरु् िर्मितम् ॥ ‘संगीतमकरंद,’ संगीताध्याय, प्रथमपाद, १८] िाट्यशास्त्राच्या २८ ते ३२ या अध्यायातं 
संगीत डिर्यक डििार आला आहे. या डििरिात रागािंा डिदेश आढळत िाही. २२ श्रुती, ७ स्िर, तािा 
आडि मूच्छविा यािें डििेिि केल्यािर भरतािे १८ जातींिे त्याचं्या लक्षिासंह डििरि केले आहे. 
डििािाचं्या मते रागािंा प्रािीितम डििार मतंगाच्या बृहदे्दशीत आढळतो. भरतािी जाडतव्यिस्थाि पुढच्या 
काळात रागव्यिस्थेत पडरित झाली असा डििािािंा डिष्ट्कर्व आहे. [O. C. Gangoli, Ragas, Raginis, P 12] 
मािसोल्लास या अकराव्याशतकातील गं्रथात जाडत आडि राग यािंा डिकासक्रम स्पष्टपिे िमूद करण्यात 
आला आहे. 
 

सामिदेा त्स्िरा जाताः स्िरैभ्यो ग्रामसम्प्भिः 
ग्रामेभ्यो जातयो जाता जाडतभ्यो रागडििवयः ॥ 
रागः प्रितवते श्रुखा रज्यते मािसं सदा 
तेि रागाः समाख्याता िामतस्तान् ििीम्प्यहम् ॥ 
– मािसोल्लास, डििोदकिशाडतः, गीतडििोद, १६–१२०, १२३. 

 
भरताच्या पूिी रागव्यिस्था होती ककिा िाही या डिर्यी डििािातं मतभेद असले तरी भरताच्या 

जाडतव्यिस्थेस गौि लेखूि रागास प्राधान्य देिारा मतंग हा पडहला शास्त्रकार मािला जातो. इ. स. िे ४ थे 
ते ७ ि ेशतक हा मतंगाच्या बृहदे्दशीिा काल माितात. [ततै्रि प ृ१२ ते १७] हे लक्षात घेता डकमाि इ. स. ४ ते ७ 
या शतकाचं्या दम्प्याि केव्हातरी संगीतशास्त्रात रागव्यिस्थेला प्रडतष्ठेिे स्थाि प्राप्त झाले होते या डििवयािर 
याि ेलागते. 
 

संगीत रत्िाकरािरील टीकेत कडल्लिाथािे मतंगािे डदलेली रागािी व्याख्या उद धृत केली आहे : 
[संगीत रत्िाकर, २–१ – १ िरील टीका.] 
 

स्िरििव डिडशष्टेि ध्िडिभेदेि िा पुिः 
रज्यते येि सर्यच्यतं्र स रागः संमतः सताम् ॥ 

ककिा योऽसो ध्िडिडिशरे्स्तु स्िरििुं र्यक्भडूपतः 
रज्जको जिडित्रािा ंस रागः काडथतो बुधैः ॥ 

 
‘(स्थायी, आरोही, अिरोही आडि संिारी या िार) ििांिी युक्त असलेले, ध्िडिभेदािे प्रकार 

होिारे आडि सज्जिािें (सहृदयािें) डित्र रंगडििारे स्िर म्प्हिजे राग’ ‘असा पडहल्या श्लोकािा भािाथव 
असूि दुसऱ्या श्लोकात “लोकमािसाला रंगडििारा ििवयुक्त ध्िडिडिशरे् म्प्हिजे राग” अशी रागािी 
व्याख्या करण्यात आली आहे. मतंगाच्या या व्याख्येत उत्तरकालीि गं्रथकारािंी फारशी भर घातली िाही. 
भरतािे डदलेली श्रुडत–स्िर संख्या जशी आतापयुंत जिळपास अढळ राडहली त्याि प्रमािे मतंगािे डदलेली 
रागािी व्याख्याही अडििल राडहली आहे. शब्द मागे पुढे झाले असतील. भािाथात मात्र बदल झालेला 
िाही. फरक पिला आहे तो रागाचं्या िगीकरिात, िािातं आडि एकूि रागसंख्येत. रागािंी डिडिध िािे, 
त्यािें प्रकार आडि उपप्रकार इत्याडदकािंा शास्त्रकारािंी मािंलेला पसारा पाडहला म्प्हिजे ििीि अभ्यासक 
गोंधळूि जातो. “या िादात ि पिलेले बरे” असेही गोंधळलेल्या मिःर्यस्थतीत त्यािे मत बिते. 
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६ मूळ राग 
 

रागाचं्या संख्येिाि केिळ डििार केलातरी डकतीतरी डिडिधता आढळेल. भरताच्या जाती रागातं 
पडरित झाल्या असे मािले तर मूळ जाती १८ आहेत. संगीत रत्िाकरात २६४ रागािंी िोंद आहे. 
‘संगीतसमयकारा’िी मािलेली रागसंख्या १०१ आहे. डकत्येकािंी ३६ राग मािले आहेत तर काही गं्रथात 
ही संख्या ८४ आहे. कोिी ‘रागमेळ’ १४ असल्यािे सागंतो तर कोिी १२ ‘रागसंस्थाि’ डदले आहेत. 
‘रागडिबोध’कार श्रीडििास पडंितािे तर या सिांिर मात केली आहे. तो राग ‘अिंत’ आहेत असे माितो 
[अिन्ता डह रागाःस्युगवपकोद ग्राहभेदतः]! 
 

‘सज्जिािें डित्र रंगडििे (रंजडििे)’ हे रागािें अंगीकृत कायव असल्याकारिािे ही प्रडक्रया अिेक 
प्रकाराच्या स्िररििेिे होऊ शकते एिढ्या मयादेपयुंन्त राग अिंत आहेत हे गृहीत धरण्यास हरकत िाही. 
तथाडप डभन्न गं्रथातूि येिाऱ्या डिरडिराळ्या रागाचं्या संख्येत मुळाशी काही डिडश्चत सूत्र आहे काय यािा 
शोध आिश्यक ठरतो. रागंप्रकाराचं्या या डिडिधतेत एकात्मतेिे एखादे सूत्र अिुस्युत असेल काय यािाही 
शोध लािण्यािा प्रयत्ि केला पाडहजे. 
 

संगीत रत्िाकरात ग्रामरागािें मयाडदत िगीकरि देऊि िंतर अिेक रागािंी िामािली ि लक्षिे 
देण्यात आली आहेत. डकत्येक गं्रथकारािंी डिडशष्ट पद्धतीिे रागािें िगींकरि करूि िंतर प्रत्येक िगातील 
रागािें डिििेि केले आहे. शुद्ध ि डिकृत स्िराडधकृत राग, उत्तम-मध्यम राग; मुख्य राग ि उपराग, राग 
आडि रागभाया ि त्यािंा पुत्रपौत्राडदक डिस्तार, जन्य-जिक राग, आश्रयी- आडश्रत राग, मेळ आडि तज्जन्य 
राग, अशी अिेक प्रकारिी िगविारी िगेिेगळ्या गं्रथकारािंी डदली आहे. या िगीकरिातूंि काही राग हे मूळ 
असूि इतर रागािंा उद भि त्यापासूि झाला आहे हे सूत्र प्रभािी डदसते. प्रत्येक गं्रथकारािे मािलेल्या मूळ 
रागािंी िाि ेआडि संख्या यातं भेद असला तरी मूळ राग आडि तज्जन्य राग हे सूत्र रागाचं्या िगीकरिातं 
प्रभािी असल्यािे डदसूि येते. 
 

मूळ राग कोिते, डकती आडि ते का मािािते यासंबंधी मतैक्य आढळत िाही. ६, ८, १८ अशी मूळ 
रागािंी संख्या िगेिगेळ्या गं्रथकारािंी डदली आहे. त्याि प्रमािे १०, १२, २०, २३ असे डभन्न डभन्न रागमेळही 
देण्यात येतात. दामोदर पडंितािे डदलेल्या डतन्ही मतातं (सोमेर्श्र रागािवि आडि हिुमत्) िाि े डिराळी 
असली तरी मूळ रागािंी संख्या ६ ि आहे. संगीत रत्िाकरािरील डिख्यात टीकाकार कडल्लिाथ मूळ राग ६ 
ि माितो. सोळाव्या शतकातील मेर्किव आडि पुंिरीक डिठ्ठल मूळराग सहाि माितात. ‘अिूपसंगीत 
डिलास’, ‘संगीत िारायि’, संगीतसार या गं्रथातंही मूळराग सहा डदले आहेत. तािंि िृत्य करीत असतािा 
श्रीशकंराच्या पाि मुखापंासूि पाि ि लास्य करिाऱ्या पािवतीच्या मुखातूि एक अशी या सहा रागािंी 
पौराडिक उपपत्ती आहे. [डशिशर्यक्त शमायोगा द्रागािा ंसंभिोभिेत् 
पत्र्िास्थात्पत्र्िरागाः स्युः र्ष्ठस्तु डगडरजा मुखात् ॥ संगीत दपवि,] 
 

सहा या संख्येिे गूढ उकलण्यास ही पौराडिक उपपत्ती डकतपत उपयुक्त ठरेल हा प्रश्िि आहे. या 
सहािंा र्ड् ऋतंूशी संबधं िसेलि असे म्प्हिता येिार िाही. मागीं आडि देशी या दोि पद्धतींपैकी मागी 
स्िगात प्रिडलत असल्यािे डतिा डििार करण्यािे कारि िाही. डिरडिराळ्या देशातं (प्रदेशातं) प्रिडलत 
असलेल्या संगीतपद्धतीिा समािशे देशी पद्धतीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अिेक प्रादेडशक राग 
रागव्यिस्थेत समाडिष्ट झाले आहेत. सिव प्रदेशातं डिडशष्ट ऋतूत गाइली जािारी गीते आजही प्रिडलत 
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आहेत. िसंत-कहदोल, मेघ-मल्लाडर ही मूळ ६ रागातं येिारी िािे डिडशष्ट ऋतुिािक असूि त्या त्या 
ऋतूतील लोकगीतािा शास्त्रकारािंी रागव्यिस्थेत स्थाि डदलेले डदसते. [‘The Story of Indian Music’ P. 12. 13 and 

281; Amarnath Sayal, Ragas & Raginis, P. 269.] िदेकालापासूि गायिािा ऋतंूशी सबधं डिगडित होता असे 
सामगीताचं्या ऋतुकाळािे डिििेि करीत असतािा श्री. मुळ यािी िमूद केले आहे. [गायिािा संबंध रसाशी, 
ऋतंूशी आडि डदिमािाशी आहे हे िैडदक कालीि ऋर्ींिी अिुभि घेऊि िमूद केले आहे’– भारतीय संगीत भाग १ ला. प.ृ ३९.] 
संगीतदपविकारासह इतर गं्रथकारािंीही मूळ रागािंा ऋतंूशी असलेला संबध स्पष्ट केला आहे. [श्रीरागो 
राडगिीयुक्तः डशडशरे भींयते बुधैः । िसन्तः ससहायस्तु िसन्ततों प्रगीयते ॥ भौरिः ससहायस्तु भतूौ ग्रीष्ट्मे प्रगीयते । पत्र्िमस्तु तथा गेयो राडगण्यासह 
शारदे ॥ मेघरागो राडगिीयुक्तः िर्ासु गीयते । तद्दिारायिो रागः राडगण्यासह हेमके । संगीतदपवि–] या आधारािंरूि मूळ रागाचं्या 
उत्पत्तीसंबंधी पौराडिक कथा कोित्याही असल्या तरी या रागािंा प्रारंभी तरी लोकसंगीतातील 
ऋतुगािाशी डिकटिा संबधं होता असा डिष्ट्कर्व डिघतो. 
 

िगेिगेळ्या रागाच्या उत्पत्तीस कारिीभतू असलेले मूळ राग लोकसंगीतातील ऋतुगािातूि 
उत्क्रातं झालेले असल्याकारिािे या रागािंा ऋतंूशी असलेला संबंध परंपरेिे सूरडक्षत ठेिला आहे. मूळ 
रागातूि उदयास आलेल्या जन्य रागािें डििरि करतािा स्िाभाडिकि लौडककातील प्रजोत्पत्तीिी प्रडक्रया 
शास्त्रकारापंुढे असािी. या प्रडक्रयेतूिि रागाचं्या भाया, त्यािें पुत्र, त्या पुत्राचं्या डस्त्रया म्प्हिजे मूळे रागाचं्या 
सुिा, आडि सुिा आल्यािर िातििें हा प्रपिं-डिस्तार आलाि! अशा रीतीिे प्रपिं डिस्तारासारखाि 
रागािंा डिस्तार देखील िाढत गेला. िारदाच्या पिंमसारसंडहतेत प्रथम ‘रागयोडर्त्’ हा शब्दप्रयोग आला 
असूि ‘संगीतमकरन्दात’ ‘राडगिी’ हा शब्द प्रथमि योजण्यात आला आहे. [Gangoli o. c.Ragas & Raginis. P. 
26, 25] 
 

मूळ राग सहा आडि या रागाचं्या प्रत्येकी पाि अथिा सहा भाया म्प्हिजे एकूि ३६ िा ४२ 
रागराडगिींिी संख्या अिेक गं्रथकारािंी डदली आहे. संगीत–दपविात ३६ रागराडगिी ि ६ राग आडि ३६ 
राडगिी या दोन्ही मतािें उल्लेख असले तरी स्िरूपििवि मात्र ३६ रागराडगिींिे आले आहे. संगीतके्षत्राच्या 
बाहेर देखील ३६ रागराडगिींिाि प्रामाण्य डमळाले होते असे गुरूिडरत्रातील उलेखािरुि डिडश्चत होते. [ऐंसे 
छत्तीस रागेंसी । गायि करी सामिेदेसी ॥ श्री गुरुिडरत्र, ६–७८ (कामतप्रत).] 
 

राग आडि राडगिी यािे पुरुर्–स्त्रीिािक िाते आडि त्यािंी ३६ ही संख्या यािंी काही शास्त्रीय 
संगती लािता येते ककिा काय हा खरोखरीि संशोधिािा डिर्य ठरतो. परंपरेिे जति केलेली सिवि 
माडहती केिळ भारुिकथा म्प्हिूि त्याज्य ठरडिता येत िाही त्याि प्रमािे शास्त्रीय उपपत्तीच्या अभािी सिव 
परंपरािंा जसाच्यातसा स्िीकार करिेही श्रेयस्कर िसते. परंपरेच्या आिरिाखाली सत्य कुठेतरी दिलेले 
असते. त्यािा शोध लागला म्प्हिजे परंपरा अथवपूिव ठरते. ३६ रागराडगिींिे परंपरागत कोिे उलगिूि 
दाखडिण्यािा प्रयत्ि अमीयिाथ सन्याल यािंी केला आहे, त्यािंी भडूमका लक्षात घेतल्यािंतर 
रागराडगिींच्या ३६ या संख्येला शास्त्रीय अडधष्ठाि आहे हे डिदशविास येते. ते म्प्हितात : 
 

“सहा राग आडि ३६ राडगिी ही कल्पिा त्यामािािे बरीि पुराति आहे. या कल्पिेभोिती 
एकप्रकारिे गूढ आिरिही आहे. आडि जोिर राग-पत्िी म्प्हिजे राडगिी ही कल्पिा आपि सोित 
िाही तोिर हे आिरि दूर होिारही िाही. िस्तुतः अिेक रागािंा आपल्या गभात धारि करते ती 
राडगिी. डतला रागमूच्छविा हेि िाि देिे श्रेयस्कर ठरेल” [Ragas and Raginis P. 269] 
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रागमूच्छविा हे रागािें उगमस्थाि मािले म्प्हिजे मूच्छविाचं्या आधारािे रागािंा शोध घेता येतो असे 
सागंूि श्री. सन्याल यािंी शास्त्रोक्त पद्धतीिे मूच्छविािंा डििार केला आहे. त्याच्या मते एकूि मूच्छविापंैकी 
१८ मूच्छविा र्यस्थर आहेत. या १८ मूच्छविापंैकी प्रत्येक मूच्छविेच्या स्थायी स्िरािे स्थाि बदलल्यास या १८ 
तूि एक पुरुर्राग ि एक स्त्रीराग असे एकूि ३६ राग डिघू शकतात. [तिैि प.ृ २६८] भरतािे मािलेल्या १८ 
जाती आडि संगीतदपविासह अन्य गं्रथकारािंी डिर्मदष्ट केलेल्या ३६ रागराडगिी याचं्या मुळाशी असलेल्या 
शास्त्रीय सत्यािा उलगिा श्री. संन्याला याचं्या उपपत्तीिे सहज होतो. संगीतदपविात ज्या हिुमन्मतािे 
सडिस्तर डििेिि आले आहे. त्या मताप्रमािे मूळ राग ६ ि प्रत्येकाच्या ५ भाया अशी एकूि रागराडगिींिी 
३६ ही संख्या डिडश्चत होते. या संख्येला पौराडिक कथािें आिरि असले तरी शास्त्रीय तथ्यािे अडधष्ठािही 
आहे. 
 
७. रागध्यान 
 

छत्तीस रागराडगिीिा पौराडिक कथेप्रमािेि शास्त्रीय डिकर्ािा आधार आहे हे डिडश्चत होत असले 
तरी संगीतदपविात आलेली रागध्यािात्मक काव्यमय ििविे डकतपत शास्त्रीय आहेत हा प्रश्ि उरतोि. 
 

िदेातंील ऋिािंा ऋडर्, देिता आडि छंद असतात त्यािप्रमािे प्रािीि संस्कृत गं्रथांतूि 
सप्तस्िरािें जाडत, ििव, देिता यािंी ििविे आली आहेत. [‘संगीतमकरन्द’, संगीताध्याय, प्रथमपाद, श्लोक २८ ते ५१ – या 

गं्रथात सप्तस्िराचं्या जाडत, कुल, देिता ऋडर्, राशी आडि िीप यािें सडिस्तर डििरि आले आहे.] रागध्याि ककिा रागािें सगुि 
स्िरूपििवि मात्र प्रमाितः आिािीि कालातले असािे. िारदडिरडित ‘पिंमसारसंडहतेत’ प्रथम रागध्याि 
आढळते. [Gangoli, o. e. Ragas Ragini, 5 P. 44.] या संडहतेिा काळ डिडश्चत िसला तरी डतिी इ. स. १४४० त 
डलडहलेली प्रत उपलब्ध आहे. त्यािरुि पधंराव्या शतकापूिी रागाचं्या स्िरुपििविािी िा रागध्यािािी 
परंपरा होती असे मािता येते. पधंराव्या शतकापासूि मात्र ‘रागध्याि’ प्रिडलत असल्यािे डदसूि येते. या 
रागध्यािािंी संगीतकलेच्या डिकासात कोित्या प्रकारिी भर घातली हे डिडश्चत करता येत िसले तरी 
डित्रकलेला संगीताच्या के्षत्रात प्रिशे करण्यािी संधी ध्याि-ििविाचं्या योगािे प्राप्त झाली. मध्ययुगीि 
डित्रकलेत िेगिगेळ्या रागािंी ध्यािििविािुसार काढलेली डिते्र बरीि मान्यता पािली. [These Dhysn 
formalas in the shapes of Sansoli of uerses and quadrainr represents the Devatamayo Swaroop in age forms of Ragas & Raglnis 
they are the sources and sore- of all frictorial represev tatcans of Indian melodies’s Gangoli o. e. Ragasr Raginis P.101] 
रागध्यािािी ििविे देिाऱ्या गं्रथकारात पुढील कांही मध्ययुगीत ि अिािीि गं्रथ ि गं्रथकारािंा समािेश 
होतो. 
 

(१) मेर्किव डिरडित ‘रागमाला’ (इ. स. १५०९); 
(२) ‘रागमाला’ कार पुिंरीक डिठ्ठल (इ. स. १५७६) 
(३) िारदकृत ‘ित्िाकरशद्रागडिरूपि’ 
(४) सोमिाथ ‘रागडिबोध’ 
(५) भािभट्ट (इ. स. १६७४–१७०९) 
(६) संगीतमाला (इ. स. १७५०) 
(७) रागकल्पदु्रम (१८४३) 
(८) संगीतसार संग्रह 
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रागध्यािािे ििवि करिाऱ्या १७ व्या शतकािंतरच्या गं्रथािंर दामोदर पडंिताच्या संगींतपपविािी 
गिद छाया पिलेली आढळते. डकत्येक गं्रथकारािंी तर संगीतदपुंिातील श्लोक जसेच्या तसे उद् धृत केले 
आहेत. संगीतदपविास प्राप्त झालेल्या प्रामाण्यािे ते एक लक्षि मािता येईल. संगीतदपुंिातील शास्त्रशुद्ध 
डिििेिामुळे दामोदर पडंितास मान्यता डमळाळी अथिा त्यातील रागध्यािािे त्याला प्रडतष्ठा प्राप्त करुि 
डदली यािा डििवय करता येिे कडठि आहे. लोकडप्रयता आडि मान्यता या दोहोंिा लाभ दामोदर पडंितास 
आपल्या हयातीति झाला होता हे डिडश्चत. इ. स. १६२५ ते ४३ या काळात होऊि गेलेल्या हडरिल्लभािे 
संगीत-दपविािा कहदी अिुिाद केला. त्यािप्रमािे १८ व्या शतकात या गं्रथािा फारसी भारे्त अिुिाद 
झाला. प्रस्तुत मराठी टीका देखील संगीतदपविास लाभलेल्या मान्यतेिी डिदशवक आहे. उत्तरकालीि 
संस्कृत आडि कहदी गं्रथकारािंी अगदी मुक्तपिे संगीतदपुंि आधारादाखल घेतले आहे. उत्तरकालीिािंर 
संगीतदपविािा प्रभाि डकती होता यािी कल्पिा येण्यासाठी संगीतदपविातील भरैि आडि काििा या 
रागािें स्िरूपििवि आडि देिकिीच्या (इ. स. १६७३–१७४५ ) ‘रागरत्िाकर’ या कहदी गं्रथातील याि दोि 
रागािंी ििुंिे पुढे देण्यात येत आहेत : 
 

गग्ङधरः शडशकला डतलकडस्त्रिेत्रः 
सप ेकिभडूर्ततिुगवजकृडत्तिासाः 

भास्ित् डत्रशूलकर एर् िृमुण्िधारी 
शुर पाम्प्बरो जयडत भरैि आडदरागः ॥ – संगीतदपवि 

 
भस्म भजंुग अंग िमरुकर तृियि डतयअरधंग 

मुण्िमाल गजछालधर सीस जटा सडस गंग ॥ 
बाम अंग बाल डिलकंठ कंठ मुण्िमाल 

भािुिदं्रपािक डत्रिैि कडर राख्यौ है । 
उज्िल भसम अंग भजुडत भजंुग जटा मुकुट 

सुगंग भाल इन्दु धडर राख्यौ है ॥ 
तालधारी िैताल आलाप धारी भतू करैं िािें 

योडगिी गि िमरु पूडर राख्यौ है । 
धुडि सरगमयै बरद िढो बरद सरद 

डिडस भोर भरैो रागभडर राख्यौ है ॥ 
– रागरत्िाकर 

 
कृपािपाडिगवज दन्त खण्िमेकं िहन्ती डिजहस्तकेि 
संस्त्तयूमािा सुरिारिौधैः सा काििेयं डकल डदव्यमूर्मतः 

– संगीतदपवि 
 

दर्यन्तदन्त करबाल अरु डलए दहंूकर िाल 
ग्रीसम दुपहर कान्हसे सुभट सेत पटलाल ॥ 
िदंि डतलक भाल दोऊकर बाल गजदन्त करिाल 

कीन्ही बीरेकी डबधािरी । 
ग्रीर्म पहर दूजे उज्िल डि सा ग म पै पेन्हे लाल 
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बागो बन्यो संपूरि गािरी । 
पे्रमपर बधंर बगािै गुि गंघरि अंगडि सुगंध 

अरु बंधुर डिधािरी । 
सुडि सुरताि को ि लगत डबतात ि काि कोडिद सराहो 

पैर काि धुिी कान्हरी ॥ [काव्य और संगीतका पारस्पडरक संबंध प ृ२१६ ि २२० िरूि उद् धृत.] 
– रागरत्िाकर 

 
संगीतदपवि या गं्रथािे िैडशष्ट्ट्य आडि त्या गं्रथात आलेल्या डिर्यािें पूिवपीडठकेसह केलेले डििरि 

लक्षात घेतल्यािर मराठी टीकेच्या संदभात काही प्रश्ि उद भितात. संगीत रत्िाकरािंतर अथिा 
स्यलूमािािे यादिाचं्या राजिटीिंतर महाराष्ट्रात संगीत डिर्यक गं्रथरििा झाल्यािी साक्ष इडतहासात 
आढळत िाही. रामदेिराि यादि युिराज असतािा संगीतािा भोक्ता होता अशी डशला लेखािी साक्ष आहे. 
[माकव िी ता. गढडिरोली, डज. िादंा या भागात शके ११७८ च्या सुमारासिा एक डशलालेख उपलब्ध झाला असूि त्यािेळी युिराज (उपागंरािो) 
असलेल्या रामिंद्र यादबािे जन्मोजन्मी ‘संगीत गुिडिधी’ होता यािे अशी माकुं िेर्श्राला प्राथविा केली आहे.] त्याच्या कारकीदीिंतर 
महाराष्ट्रात संगीताला राजाश्रय लाभल्यािी िोंद िाही. अशा पडरर्यस्थतीत ‘संगीतदपवि’ या मान्यता 
पािलेल्या गं्रथािर मराठी टीकेिी रििा अपिादात्मक िाटते. यादिोत्तर काळात महाराष्ट्रात दरबाराचं्या 
आधारािे संगीत कलेिे भर - पोर्ि झाले िसले तरी अन्य कोित्या तरी परंपरेिे महाराष्ट्रात संगीतकला 
डिद्यमाि होती, या शास्त्रािा व्यासंग करिारे डिद् िािही या प्रातंात होते असे अिुमाि या एकाि टीकेच्या 
आधारािे बाधंता येईल काय? 
 

प्रािीि मराठी िाङ् मयािे पडरशीलि केले असतािा असे डिदशविास येते की, यादि काळात आडि 
िंतरच्या काळातही संगीतकलेिा लोप महाराष्ट्रात झालेला िव्हता. ज्ञािेर्श्रापासूि रामदासापयुंतच्या 
मराठी िाङ् मयात आडि मराठी किींिीं रिलेल्या कहदी पदातं संगीताच्या जािकारीच्या खुिा सिवत्र 
डिखुरलेल्या आढळतील. ज्ञािेर्श्रीत कीतविभक्तीच्या अिुरं्गािे गायिािा मडहमा आला आहेि परंतु 
त्याहीपेक्षा महत्त्िािे म्प्हिजे साडहत्य - सौंदयािा प्रकर्व गीतात्मतेत पडरित होतो हे ज्ञािेर्श्रािंी िमूद केले 
आहे. 
 

पडर मऱ्हाटे बोल रंगें । करडलता ंजैं गीतागंें 
तैं गा तेयािेडि पागंें । एकिट जाले ॥ 
म्प्हिौडि गीता गाओ म्प्हिे । तैं गाडििें होय िेिें 
िा मोलें  तरी उिें । गीता हीं आडि ती 
तैसी गािीि तें डमरिी । गीतेिीिु रंगु दािी 
ते लोभािा ंबंधु ओिी । केली डमया ं॥ 

– ज्ञा. १८–२१५, १६,२० 
 
ज्ञािेर्श्रािंा समकालीि महािुभाि किी िरेंद्र यािे रिलेल्या रुर्यक्मिीस्ियंिरात भीमकराजाच्या दरबारात 
डकन्नरािंी केलेल्या गायिािे ििवि आहे या ििविात श्री देशाकं, धिाश्री, रामग्री, गुजरी, िसंत इत्याडद राग 
डकन्नरािंी गाऊि दाखडिल्यािर सभेला सुखािे भरते आले आडि रुर्यक्मिीच्या अंगी सार्यत्िक भाि दाटले 
असे िरेंद्र ििवि करतो. [िरेंद्र, रुर्यक्मिी स्ियंिर, ओ ३४३ (कोलते प्रत)] गायिाच्या या रसरंगािे िह्मकटाह भरुि गेले 
असेही तो म्प्हितो. [ततै्रि, ओिी ३४८.] िामदेिाचं्या कहदी पदातं अिेक रागािंर आधारलेली रििा आढळते. 
संताचं्या गिळिी ि पदे याचं्यािर रागािें डिदेश िसले तरी या रििा प्रामुख्यािे रागदारीत गाण्यासाठीि 
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अर्यस्तत्िात आल्या आहेत. सरस्िती गंगाधराच्या गुरुिडरत्रात रागराडगिींिी शास्त्रोक्त माडहती उपासिेच्या 
संदभात आलीं आहे श्रीगुरुिडरत्र, (कामत प्रत) अध्या ६, ४१ आडि ५१. दासोपतंािंी कहदी ि मराठी 
भारे्तील रागदारीिी पदे उपलब्ध आहेत. समथव रामदासाचं्या रागदारीतल्या डकती तरी मराठी – कहदी 
डिजा त्याचं्या गाथ्यात समाडिष्ट झाल्या आहेत. ‘धन्य ते गायिी कळा’ या शद्बातं समथांिी गािकलेिा 
गौरिही केला आहे. अमृतरायाचं्या कडिता संग्रहात रागदारीच्या अिेक रििा असूि काही रागािें डिदेशही 
आले आहेत. 
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-३- 
 
१. संगीतोर्ासनेचे उहिष्ट : लोकरंजन आहण भवभजंन 
 

या आधारािंरूि यादिकालािंतरही संगीतकला महाराष्ट्रात िादंत होती असा डिष्ट्कर्ुं डिघतो. 
दरबारािा आश्रय िसतािाही महाराष्ट्रात या कलेिा डिकास घित गेला. ककबहुिा, राजाश्रयाच्या अभािी 
देखील महाराष्ट्रािे संगीतािी जोपासिा केली हे मऱ्हारी संस्कृतीिे िैडशष्ट्ट्य आहे. संगीतािी महाराष्ट्रात 
झालेली जोपासला ही संतपरंपरेिे केली असूि ती अडधक मुक्त ि उत्स्फूतव अशा स्िरुपािी आहे. 
 

संत आिी संगीत हे दोन्ही शद्ब एकाि आद्याक्षरािे असले तरी दोहोंिे साहियव प्रथम दशुंिी 
डिसंगत िाटते. संतािंी परमाथािर दृष्टी आडि संगीतािे मिोडििोदिाशी असलेले दृढ संबंध लक्षात घेता 
िैराग्यशील साधुसंतािंा संगीताशी दूरिा देखील संबधं असू शकेल अशी कल्पिा करता येत िाही. या 
समजुतीमुळेि संताचं्या संगीतडिर्यक कायािी आतापयुंत उपेक्षा झाली आहे. जी कला राजसभेत िैभिास 
पोिली डतिे आकर्वि मोक्षमागीच्या याते्रकरंुिा का िाटािे असा प्रश्ि पितो. या प्रश्िािें उत्तर 
संगीतशास्त्राच्या उडद्दष्टात सापिते. 
 

प्रािीि भारतीय परंपरेत सिवि डिद्यािें मूळ िेदातं आडि सिव डिद्यािंी पडरिती मोक्षात मािली आहे. 
िाट्य हाही िदे आडि संगीत हा तर गाधंिविदे ही दोन्ही शासे्त्र िदेतुल्य असल्यािे ती मोक्षप्रद आहेत हे 
ओघािे आलेि. संगीत मोक्षप्रद असल्यािे शास्त्रकार आिजूुंि सागंतात. यज्ञाडदकािंी होिारी फलप्राप्ती 
िाट्य आडि संगीत याचं्या उपासिेिे होत असे िाट्यशास्त्रािे आर्श्ासि आहे. [िाट्यशास्त्र, ३७–२८, ३१] 
संगीताच्या मुळाशी असलेला िाद हा िह्यरुप आडि आिंदस्िरुप असल्यािे िादोपासिा ही पयायािे 
िह्मोपासिा ठरते. [िैतन्यं सिवभतूािा ंडििृतं जगदात्मिा 
िादिह्म तदािन्दमडितीय मुपास्महे 
िादोपासि या देिा िह्मडिष्ट्िु महेशिराः 
भि िन्त्युपाडसता िूिं तस्मादेते तदात्मकाः ॥ - संगीत रत्िाकर, १-३-१ ि २] िादािे भेद दोि : आहत आडि अिाहत. अिाहत 
िाद हा ध्यािधारिा करिाऱ्या योग्यािंा गुरुपडदष्ट मागािे साध्य करता येतो. हा िाद सामान्याचं्या 
आटोक्यात िसतो. तो रंजकही िसतो म्प्हिूि रंजक ि भिभजंक असलेल्या िाद िह्यािी उपासिा करािी 
असा शास्त्रकारािंा आग्रह आहे. [संगीत रत्िाकर, १–२ १६४ ते १६७.] 
 

भरताच्या िाट्यशास्त्रापासूि ते अठराव्या शतकापयुंत होऊि गेलेल्या संगीत डिर्यक शास्त्र 
गं्रथातूंिि संगीतोपासिा मोक्षप्रद मािली असे िसूि इतरािंाही या भडूमकेस पाकठबा डमळालेला आहे 
याज्ञिल्क्य स्मृतीत आत्मोपासिेिे िगेिेगळे मागव साडंगतल्यािंतर, ज्यािंा हे मागव असाध्य िाटतात त्यािंी 
लौडकक गीताचं्या आधारािे आत्मोपासिा करािी असा उपदेश करण्यात आला आहे. या मागािेही मोक्ष 
डमळतो असे या स्मृतीिे आर्श्ासि आहे. [याज्ञिल्क्य स्मृडतः (डबज्ञािेर्श्राच्या टीकेसह), प्रायडश्चत्ताध्याय, यडतधमवडिरूपि, ४ – 
११० ते ११५.] 

िीिािादितत्त्िज्ञः श्रुडतजाडत डिशारदः 
तालज्ञश्चाप्रयासेि मोक्षमागव डिगच्छडत ॥ ११५ ॥ 

 
िैडदक परंपरेत अगदी पुराति कालापासूि गायिािा उपासिेशी संबधं जोिण्यात आलेला आहे. कात्यायि 
श्रौतसूत्रात काही धार्ममक डिधीत गायि आिश्यक गिले आहे [कात्त्यायि श्रौतसुत्रम्, ियिडिरुपम्, १७ - १ ते १२ िोखंबा 



 

अनुक्रम 

सीरीज, प.ृ ५३७–५८४] छादंोग्योपडिर्दात सामोपासिेिे महत्त्ि डिस्तारािे कथि करण्यात आले आहे. 
[छादंोग्योपडिर्द, १-१०-८ ते ११, १-११-७, २-२४३.] सामोपासिाही प्रािोपासिा असल्यािा डििाळा छादंोग्योप–
डिर्दािे डदला आहे तो लक्षात घेण्यासारखा आहे. प्राि आडि अर्यग्ि याचं्या संयोगािे संगीतास आधारभतू 
असलेला िाद उत्पन्न होतो असे शास्त्रकार सागंतात तर ‘गाियोगी’ ‘ध्याियोगी’ अंडतमतः एकाि डसद्धीिे 
अडधकारी असतात असा डििाळा स्मृडतकार देताता. [याज्ञिल्क्य स्मृडतः, यडतधमवडिरुपिम्, ४ - १०८ ते ११२.] 
 
२. संतांची सगंीत साधना 
 

भर्यक्त संप्रदायाच्या उत्कर्व कालात तर संगीतािे माहात्त्म्प्य अडधकि िाढले. ििडिधा भक्तीपैकी 
कीतविभक्तीिा संगीताशी साक्षात् संबधं पोितो. भर्यक्तपर गीते दडक्षिेत ‘कीतवि’ या िािािे संबोधली 
जातात त्यािरूिही ही महती ध्यािात यािी. ज्ञािेर्श्रीच्या ९ व्या अध्यायात ‘सततं कीतवयन्तो माप्’ या 
श्लोकािर भाष्ट्य करतािा ज्ञािेर्श्रािंी ‘प्रबधं’ हा संगीतातील पाडरभाडर्क शद्ब योडजला आहे. [कृष्ट्ि डिष्ट्िु गोकिद 
। एया िामािे डिडखल प्रबंध माझी आत्मििां डिशत । उदि गाडत ॥ ज्ञािेर्श्री (राजिािे) ९ - २०९] कीतविाप्रमािेि श्रिि हाही 
ििडिधा भक्तीिा एक घटक. कथा आडि पुराि यािें श्रिि या भक्तीत येते. कथा आडि पुरािे सागंिारास 
संगीतािे अंग असिे आिश्यक असल्यािा दंिक प्रािीि गं्रथातूंि आढळतो. सोमेर्श्राच्या मािसोल्लास या 
गं्रथात कथाकाराच्या डठकािी तालज्ञाि असािे, त्याि प्रमािे पुरािकथा देखील ‘तालरागसमर्यन्ित’ 
असािी असे साडंगतले आहे. पौराडिक हा राग-ताल जाििारा असािा असे ‘संगीत मकरन्द’कार देखील 
िमूद करतात. [संगीतमकरन्दम्प् , िृत्याध्याये प्रथमपादः श्लोक १८.] 
 

िदेकालापासूि ते पुरािोत्तरकालापयुंत मोक्षािे एक साधि या दृष्टीिे संगीतािे महत्त्ि मान्य 
झालेले होते. संगीतािे कायव डिडिधः रंजक आडि भिभजंक म्प्हिजे मोक्षप्रद. या कलेिे केिळ रंजिप्रधाि 
अंग दरबाराचं्या आधारािे डिकास पािले. त्याच्या मोक्षप्रदतेिा डिलास साधुसंताचं्या संगीतसाधिेतूि 
प्रत्ययास येतो. यादिोत्तर काळात राजाश्रय िसतािा महाराष्ट्रात संगीत तग धरूि राडहले ते साधुसंतािंी 
केलेल्या िादिह्माच्या उपासिेच्या योगािे. उत्तर भारताप्रमािे महाराष्ट्रात संगीतािी “घरािी” आढळत 
िाहीत त्यािे कारि महाराष्ट्रातले संगीत मुक्त िातािरिात िाढले ि उत्स्फूतवरीत्या अडभव्यक्त झाले हे 
देता येईल. 
 

संतािंा संगीतसाधिेिी पे्ररिा देिारी आिखी एक (मोक्षप्रदतेव्यडतडरक्त)कारि संभितेः 
जिमािसािी गािडप्रय िृत्ती लक्षात घेऊि संतािंी संगीतािा आश्रय केला िसेल असे म्प्हिता येिार िाही. 
‘बुिती हे जि देखिे ि िोळा’ं या तळमळीिे संतािा लोकाडभमुख केले. आतांच्या उद्धाराच्या कायािी 
पे्ररिा हीि होती. लोकोद्धाराखेरीज आत्मोद्धारास पूिवता िाही हे लक्षात घेऊिि “अलौडकक” संत 
‘लौडककात’ िािरू लागले. अज्ञािंा जीडितसाफल्यािा मागव दाखडििे हे संतािें जीडितकायव हे कायव 
अडधक प्रभािी आडि पडरिामकारक करण्यासाठी संताच्या उत्स्फूतव िािीिे लोकरूढ गािपद्धतीिा अिलंब 
केला आडि अध्यात्मडिद्या सुबोध तशीि िधेक बिडिली. अभगं, पदे, गौळिी हे संताचं्या रििेतील 
आकृडतबंध याि हेतूिी साक्ष देिारे आहेत. 
 

मोक्षािे साधि आडि लोकोपदेशािे प्रभािी माध्यम या दृष्टींिी साधुसंतािंी संगीतािी साधिा केली 
होती हे डभन्न भार्ातंील संतसाडहत्याच्या आधारािे सहज डसद्ध करता येते. भारतीय संगीताच्या डिकासास 
संतािंी ही महत्त्िािी जोि देऊि संगीत सामान्याचं्या किवरंध्रापंयुंत पोिडिले. त्यािे मूल्यमापि अद्याप 
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झालेले िाही. ककबहुिा स्ितंत्रपिे मूल्यमापि करण्याजोगा हा डिर्य आहे यािी जािीिही आढळूि येत 
िाही. आज आपल्यापुढे असलेल्या भारतीय संगीतािा इडतहास एका दृष्टीिे अपूिव आहे. दरबाराच्या 
पडरसरात िािरिाऱ्या पडंिताचं्या ि कलाितंाचं्या कायािाि परामशव या इडतहासात आढळतो. परंतु 
देिळातं आडि तपोििातूि अडभव्यक्त झालेली मोक्षैकप्रधाि संगीतािी धारा अलडक्षत राडहली आहे. डतिे 
मूल्यमापि उपलब्ध असलेल्या संगीताच्या इडतहासात आढळत िाही. हे दोन्ही प्रिाह–लोकरंजि आडि 
भिभजंि, दीघवकाल समातंर राहूि िाढत होते. देिाि–घेिािीिे प्रसंग आलेही असतील. परंतु मोक्षप्राप्ती 
आडि रंजिप्रधाि कलाडिलास असा कपिभेद या प्रिाहाचं्या उडद्दष्टातं असल्याकारिािे ते एकरूप होऊ 
शकले िाहीत. ऋडर्मुिींिी प्रडतपाडदलेले संगीतशास्त्र या दोन्ही परंपरािंी प्रमाि मािले असले तरी साधिेिे 
उडद्दष्ट डभन्न असल्यािे या दोन्ही प्रिाहािंा डिकास स्ितंत्रपिे होत गेला. उडद्दष्ट-भेदामुळे दरबारी परंपरेत 
कलाडिलासास महत्ि आले, आडिष्ट्कारास मयादा पित गेल्या आडि कलाडिकासािी पडरिती काराडगरीत 
झाली. संताचं्या संगीतसाधिेत उत्स्फूतव भािाडिष्ट्कार प्रधाि असल्यामुळे तेथे काराडगरीस िाि डमळाला 
िाही. सहजसौंदयव या प्रिाहात डटकूि राडहले. दरबारी संगीतपरंपरेिे डििेिि इडतहासगं्रथातूि झालेले 
असले तरी या ििलताचं्या सहजसौंदयाकिे मात्र इडतहासकारािंी फारसे लक्ष पुरडिले िाही. म्प्हिूिि 
आज उपलब्ध असलेला संगीतािा इडतहास भारताच्या समग्र सगीतपरंपरेिा डिदशवक आहे असे म्प्हिता 
येत िाही. 
 
३. उर्ासनारं्थ आहण संगीत 
 

इडतहासकालापासूि रूढ असलेले िगेिगेळे उपासिापंथ आडि या पंथािें प्रितवक-प्रसारक यािंी 
संगीताच्या के्षत्रातील कामडगरी हा स्ितंत्र संशोधिािा डिर्य आहे. बौद्ध साडहत्यात संगीत आडि साडहत्य 
यािंा डिकटिा संबंध आढळतो. या पंथािे िाङमय डिरडिराळ्या काळात डिरडिराळ्या स्थळी भरलेल्या 
“सगीती”त डिडश्चत झाले आहे. गौतम बुद्धाच्या हयातीति त्याच्या िििािें पठि ि गायि होत असे. 
बुद्धाच्या महापडरडििािािंतर त्याच्या डशष्ट्यािंी सामूडहक गायि ि पठि या मागांिी त्याच्या डशकििूकीिे 
संरक्षि केले. अशा सामूडहक गायि – पठिास ‘संगीती’ ही संज्ञा होती. या सगीतीिे मान्यता डदल्यािंतरि 
िव्या डििारािंा प्रसार होत असे. [िोंद्र उपाध्याय ‘ताडंत्रक बौद्ध साधिा और साडहत्य’ प.ृ २८] इ. स. िे ८ िे शतक ते बारािे 
शतक या कालखंिात रिण्यात आलेली बौद्धडसद्धािंी कििे रागदारीत आहेत. [राहुल साकृंत्यायि, 
पुरातत्त्िडिबंधािडल, प.ृ १६५] 
 

िाथडसद्धाचं्या िािीतही संगीतास महत्िािे स्थाि लाभलेले आहे. उत्तरेत िैष्ट्ििभक्तीिे 
पुिरुज्जीिि झाल्यािंतर आधुडिक देशी भार्ातूंि जे भर्यक्तपर साडहत्य रिण्यात आले त्या साडहत्यात 
रागदारीिी रििा डिपुल प्रमािात आढळते. िैतन्य, िल्लभ आडि इतर उपासिापथंािंी तपोििाच्या 
पडरसरातील संगीत प्रिाहास बरेि पडरपुष्ट केले आहे. डिद्यापतीिे (१३५२ १४४८) राधाकृष्ट्ि भक्तीिी 
अत्यंत प्रभािी गीते रिली आहेत. देऊळ आडि दरबार या दोन्ही पडरसरािंा प्रभाडित करिारे स्िामी 
हडरदास १४८० ते १५७५ या कालखंिात होऊि गेले. स्िामी हडरदासािंी परंपरा आजही तपोििाच्या 
पडरसरात राहूि संगीतसाधिा करीत आहे. िल्लभ–संप्रदायािे भक्त सुरदासासारखा श्रेष्ठ पदरििाकार 
भारतास डदला. मीराबाई आडि िरसी मेहता या िैष्ट्िि भक्तािंाही संगीत साधिा करिाऱ्या संताचं्या 
माडलकेत मािािे स्थाि आहे. 
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सत्पुरुर्ाचं्या िािीिे रागािुसार िगीकरि करण्यािी प्रथा बौद्ध डसद्धापं्रमािेि शीखपंथातही 
आढळूि येते ‘गं्रथसाहेबात’ िगेिगेळ्या संतािंी कििे रागािुसार डदली आहेत. गुरुिािक यािंी िािीही 
रागाचं्या अिुसंधािािे िगीकृत झाली आहे. या िािीत एकूि १९ राग आहेत. [िािकिािी, संपादक, जयराम डमश्र.] 

 
४. हरदासाची कीतपन – संस्था 
 

या धाित्या डिििेिािरूिही डिरडिराळ्या संतािंी संगीतािा प्रिाह समृद्ध केला हे सहज डिदशविास 
येऊ शकते. महाराष्ट्रात यादि – कालापासूि ते अठराव्या शतकापयुंत संतािंी आपल्यापरीिे संगीताच्या 
प्रिाहास समृद्ध केल्यािा डिदेश यापूिी करण्यात आला आहे. संतािंी संगीत - साधिा आडि दरबारी 
संगीत–परंपरा या दोहोंच्या सीमेिर असलेला आिखी एक प्रिाह महाराष्ट्राच्या दृष्टीिे लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. हरदासाच्या कीतवि–संस्थेिे संगीताच्या के्षत्रात फार मोलािी कामडगरी बजािली आहे. 
रंजिैक दृडष्ट आडि मोक्षप्रदता या दोहोंिा समन्िय हरदासी कीतुंिात आढळतो. हरदास हा हािािा 
कलाितं. िट गायक आडि प्रिििकार या डत्रडिध भडूमका तो एकाि िळेी पार पाित असतो. हरदासाचं्या 
घराण्यातं आजही गािकला डटकूि आहे. कीतविसंस्थेिे जोपासलेली संगीतकला हे महाराष्ट्रािे फार मोठे 
उपेडक्षत िैभि आहे. 
 

– याि परंपरेतल्या एखाद्या जािकारािे तर संगीत – दपविािरील ही मराठी टीका रिली 
िसेल? 
 

मराठी िाङ मयाच्या इडतहासािी साक्ष काढली तर या संभाव्यतेस अिुकूल असा कौल लाभतो. 
 

सतराव्या शतकािा शिेट आडि अठराव्या शतकािा प्रारंभ हा मराठी िाङ मयाच्या इडतहासात 
कीतविोपयोगी आख्यािािंा िैभिकाल मािता येईल एिढा समृद्ध आहे. िामि पडंित (१६०८–१६९५), 
रघुिाथ पडंित, (मृ. इ. स. १७१३), सामराज (१६१६–१७००), शामराज (१६८४–१७३३), अमृतराय 
(१६९८–१७५३), मध्िमुडि (मृ. १७३४), डिरंजिमाधि (१७२८–१७६८) असे डकतीतरी िामितं 
आख्यािकिी या काळात होऊि गेले. िागेश, डिठ्ठल, अिडितसुत काशी हेही याि काळातले आख्याि 
किी. महाराष्ट्राति िव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही तंजािरच्या पडरसरात शहाजी (२ रा) आडि शरफोजी हे 
संगीतप्रधाि आख्यािे रििारे किी होऊि गेले. या किींपैकी अमृतरायािंा तर “कीतविसुखाथव अितार 
झाल्यािे” प्रशर्यस्तपत्र खुद्द मोरोपतंािंीि डदले आहे. हरदासािंी कीतविसंस्था या काळात खूपि भरभराटीत 
असािी म्प्हिूि कीतविोपयोगी आख्यािािंी समृद्धी या काळात होऊ शकली. कीतविािा आडि संगीतकलेिा 
साक्षात् संबंध येत असल्यािे काव्याच्या के्षत्रात श्रेष्ठ प्रतीिी आख्यािे या काळात डिमाि झाली त्याि प्रमािे 
संगीतकलेिी जोपासिाही िाढत्या जोमािे या काळात होिे असंभििीय िाही. 
 

काळािी ही डिकि भागडिण्याच्या डिडमत्तािे संगीतदपविािरील ही मराठी टीका याि कालखंिात 
होिे औडित्यपूिव ठरते. 
 

इतर अिेक कारिािंी इ. स. १७०० ते १८०० हा या टीकेच्या अिुडमत केलेल्या काळास 
कीतविसंस्थेच्या इडतहासाच्या पार्श्वभमूीिर पुष्टीि डमळते. 
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५. समारोर् 
 

संगीतदपविािरील मराठी टीकेच्या साकल्यािे डििार करतािा अिेक प्रश्ि उद भिले. तेराव्या 
शतकािंतर महाराष्ट्रात संगीतशास्त्रडिर्यक गं्रथडिर्ममती झाल्यािी िोंद िाही. संगीतदपवि हा गं्रथ दरबारी 
परंपरेतला. तेराव्या शतकािंतर महाराष्ट्रात संगीतकलेला राजाश्रय लाभला िाही. अशा पडरर्यस्थतीत ही 
टीका अकस्मात् सतराव्या–अठराव्या शतकात का रिली जािी हा प्रश्ि पितो. साडहत्यडिर्ममती मग ती 
स्ितंत्र असो िा टीका–भाष्ट्यात्मक डतला एक तर पूिवपरंपरा कारिीभतू झालेली असते िा त्या त्या 
काळातले कोिते तरी डिडमत्तकारि घिलेले असते. या बाबींच्या अिुसंधािािे प्रथम पूिवपरंपरेिा शोध 
घेण्यािा प्रयत्ि केला. संगीतशास्त्रडिर्यक डििारािंा मागोिा घेत असतािा संगीतदपविात आलेले डिर्य 
आडि या गं्रथािे िैडशष्ट्ट्य यािंा डििार केला. संगीतदपविािे अिुसरलेल्या परंपरेिा आढळ तेराव्या 
शतकािंतर महाराष्ट्रात ि डदसल्यािे या टीकेला डिडमत्तकारि कोिते घिले असाि ेयासाठी महाराष्ट्राच्या 
ि एकंदरीत भारतातल्या पंथोपपथंािंी आडि साधुसंतािंी संगीताच्या के्षत्रात जी कामडगरी बजािली त्यािंी 
पाहिी केली. या पाहिीतही या मराठी टीकेिे डिडमत्तकारि गिसले िाही. सतरािे–अठराि ेशतक हा या 
टीकेिा काळ गृहीत धरल्यािे या कालखंिातील मराठी िाङ मयािे पडरशीलि केले असतािा असे. 
डिदशविास आले की मोक्षप्राप्तीसाठी संगीतोपासिा करिारे साधुसंत आडि लोकरंजिाथंव या कलेिी 
आराधिा करिारे कलोपासक याचं्या सीमेिर असलेली हरदासािंी कीतविसंस्था या काळात भरभराटीत 
होती. या कीतविसंस्थेिी स्ितःिी अशी संगीतपरंपरा आहे. या परंपरेिी डिकि भागडिण्याच्या डिडमत्तािे 
संगीतदपविािरील मराठी टीका याि कालखंिात रिण्यात आली. 
 

संगीताच्या श्रेत्रातील डिडिध परंपरािंा शोध घेण्यास या टीकेिे डिमाि केलेले काही प्रश्ि 
कारिीभतू झालेले असले तरी संगीत–दपवि ि त्यािरील मराठी टीका यािें योग्य पार्श्वभमूीिर आकलि 
व्हाि े या हेतूिे प्रास्ताडिकािा हा प्रपिं केला आहे. संशोधि हे संशोधकािंी कराियािे असले तरी 
संशोधिािे फडलत मात्र केिळ िार डिद िािाचं्या बुडद्धडिलासािा डिर्य ि राहता सिवसाधारि 
सुडशडक्षताचं्या आटोक्यात ते याि े या हेतूिे प्रास्ताडिकािी मािंिी केली हा प्रयत्ि जाित्यासंाठी िाही. 
कारि संगीतकलंत माझी स्ितःिी गती शून्याएिढी मोठी आहे! एक डिडकत्सक रडसक या िात्यािे केलेले 
प्रयत्ि माझ्याि पातळीिर असिाऱ्या रडसकासंाठी सादर केले आहेत. 
  



 

अनुक्रम 

अथ लक्ष्मीधरसुतचतुरदामोदरहवरहचतम् 
 

॥ संङ गीतदर्पणम् ॥ 
 

प्राकृतव्याख्यया समेतम् 
  



 

अनुक्रम 

दामोदर पडंितडििडरत ‘संगीतदपवि’ या गं्रथातील अध्यायसंख्या अध्यायक्रम आडि प्रत्येक 
अध्यायात आलेले डिर्य यासंबधंी प्रारंभी थोिे स्पष्टीकरि आिश्यक िाटते. या गं्रथािी िार मुडद्रत 
संस्करिे माझ्या पाहण्यात आली आहेत. कलकत्ता प्रत (इ.स. १८८१), मंुबई प्रत १९१०, हाथरस प्रत 
१९५० आडि तंजािर प्रत. यापंैकी तंजािरप्रत मात्र सात अध्यायािंी असूि इतर प्रतीत या गं्रथािे दोिि 
अध्याय आढळतात. कै. सरदार आबासाहेब मुजुमदार याचं्या संग्रहातील हस्तडलडखतातं मात्र सात अध्याय 
असलेल्या संगीत–दपविाच्या दोि प्रती आहेत. सगीतदपविािी दोि अध्यायी प्रति अडधक प्रिारात होती 
असा डिष्ट्कर्व यािरुि डिघतो. मराठी व्याख्येसह असलेली प्रस्तुत प्रत देखील तशी दोि अध्यायािीि गृहीत 
धरण्यास हरकत िाही. मुडद्रत प्रतींच्या २ ऱ्या अध्यायात आलेला डिर्य प्रस्तुत प्रतीच्या दोि अध्यायातं 
(म्प्हिजे हस्तडलडखतािे अध्याय एक ि दोि) आला आहे. एका अध्यायािे दोि भाग का ंकरण्यात आले हे 
लक्षात येत िाही. रागडििकेािा पडहला अध्याय डजथे संपला आहे त्या डठकािी मूळ डिर्य पूिव झाला िाही. 
उलट तो पुढे िालू राडहला आहे. या हस्तडलडखतात आलेला अध्यायक्रम ि डिर्यही मुडद्रत प्रतींच्या मािािे 
डिराळे आहेत. मुडद्रत प्रतीत पडहला स्िराध्याय असुि दुसरा. रागडििके सागंिारा आहे. उलट, मराठी 
व्याख्येसह असलेल्या या हस्तडलडखतात स्िराध्याय डतसरा असूि पडहले दोि अध्याय रागडििेक सागंिारे 
आहेत. मूळ डिर्य सुसंगतरीत्या समजूि घेण्याच्या दृष्टीिे स्िराध्याय प्रारंभी असिे आिश्यक िाटल्यािरुि 
हस्तडलडखतातील अध्यायक्रम बदलला आहे. स्िराध्याय (हस्तडलडखतातील ३ रा अध्याय), रागडििके 
(हस्तडलडखतातील १ ला अध्याय) आडि रागडििके पुढे िालू (हस्तडलडखतातील २ रा अध्याय) असा क्रम 
घेण्यात आला आहे. 
  



 

अनुक्रम 

अध्याय १ ला 
 

या अध्यायात आलेले हविय 
 

  



 

अनुक्रम 

॥ स्वराध्यायः प्रथमः ॥ [मूळ हस्तडलडखतात हा अध्याय डतसरा असल्यािे प्रारंभी ‘तृतीयोध्यायो डलख्यते’ असा डिदेश आला आहे. मुडद्रत 
प्रतीत हा अध्याय १ ला असूि प्रारंभी पुढील दोि श्लोक आले आहेत :] 

 
गीतं िाद्य ंितविं त्रयं सङगीतमुच्यते 
मागवदेशडिभागेि सङगीतं डिडिधं स्मृतम्प्  [2] ॥ 

 
१. संगीत : लक्षण आहण भेद 
 

संगीत म्हणजे काय ॥ गीत म्हणावें गायनास । नतपनास नृत्य म्हणावें । 
शब्द होतो त्यास म्हणावें वाद्य ॥ हतन्द्ही युक्त त्यास संगीत म्हणावें ॥ 

संगीताचे दोन भेद सांगतों ॥ येक मागप संगीत । येक देशसंगीत । ऐसे 
दोन भेद । त्यांमध्यें मागप संगीताचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

प्रिम्प्य डशरसा देिौ डपतामहमहेर्श्रौ 
संगीतशास्त्रसंके्षपः सारतोऽयं मयोच्यते ॥ १ ॥ 
भरताडदमतं सिवमालोड्याडतप्रयत्ितः 
श्रीमद्दामोदराख्येि सज्जिािंदहेतुिा 
प्रिरदू्रपसङ गी तसारीद्धारो डिधीयते ॥ २ ॥ 

 
पहा : गीत बाद्य अरु िृत्य कौ, कह्यौ िाम संगीत 

तािसेडि सुमतंगमुडि, भरतमते हो थीत 
िैप्रकार संगीत है, मारग देसी जािु 
मारग िह्माडदक कह्यौ, देसी देसिी मािु ॥ तािसेि, रागमाला ३–४. 
मुडद्रतप्रतीत ‘मतम्’ हा पाठ. 
दु्रडहिेि यदर्यन्िष्टं प्रयुक्तं भरतेि ि 
महादेिस्य पुरतस्तन्मागाख्यं डिमुर्यक्तदम्प्  [यािंतर मुडद्रत प्रतीत पुढील श्लोक अडधक आला आहे. 

तदे्दशस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकािुरंजिम् । देशदेश ेतु सङ गीतं तदे्दशीत्याडभधीयते ॥] ॥ २ ॥ 
 

ब्रह्मदेव जो तेणें अभ्याहसलें  तेंच भरतानें महादेवारु्ढें प्रगट केलें  ॥ तें अगम्य आहे ॥ त्यास 
मागपसंगीत म्हणावें ॥ मोक्षदायक आहे ॥ त्या मागपसंगीतास लोक अगमात्र म्हणताहेत I ज्या देशीं जे रीती 
हनघाली त्यास देशसगीत म्हणावें ॥ 
 

गीतिाद्याडदिृत्यािा ंरीडतः [“रर्यक्तः” मराठी अिुिादात हाि पाठ गहृीत धरलेला आहे.] साधारिो गुिः 
अतो रीडतर्मिहींिं यत्र तत्संगीतमुच्यते ॥ ३ ॥ 

 
गीत वाद्य नृत्य यांमध्यें रंजन अहत उत्तम गुण ॥ गायन 

नृत्य वाद्य कहरतां हचत्तास आनेद [न] होय तें संगीत नव्हे ॥ 
अतां रागांच्या उत्र्न्नतेचें कारण सांगतों ॥ ज्यार्ासून 

राग उत्र्न्न होताहेत त्याचीं नावें ॥ 



 

अनुक्रम 

॥ अथ रागोत्पादि कारिम्प्  ॥ 
शरीरं िादसप्रभतंू स्थािाडि श्रुतयस्तथा 
ततः शुद्धस्िराः सप्त डिकृता व्ददश्यप्यमी ॥ ४ ॥ 
िाद्याडदभेदित्िारो रागोत्पादिहेतिः [या श्लोकािर मराठी भाष्ट्य िाहीं.] 
[येथूि ८ व्या श्लेकापयुंत या अध्यायात येिाऱ्या डिर्यािंा डिदेश आहे.] कुलाडि जातयो ििा व्दीपान्यार्ुं ि दैितम्प्  ॥ ५ 
॥ 
छन्दाडंस डिडियोगािा ं[‘डिडियोगश्च’] स्िरािा ंश्रुडतजातयः 
ग्रामाश्च मूच्छविास्तािाः शुद्धकूटाश्च संख्यया ॥ ६ ॥ 
प्रस्तार खण्िमेरूश्च िष्टोडद्दष्टप्रबोधकः 
स्िरसाधारि ंजाडतसाधारिमतः परम् ॥ ७ ॥ 
काकद्यन्तरयोः सम्प्यक् प्रयोगो ििवलक्षिम् 
डत्रर्डष्ठरप्यलङ कारस्त्रयोदशडिधं तु यः 
[‘जाडतलक्ष्मिग्रहाशंभेदात्’] ग्रहाशंन्यासभेदाडदिवक्ष्याम्प्यिुक्रमात् [ श्लोक ४ ते ८ थोड्याफार भेदािे संगीतरत्िाकरात 

आढळतात. [आडियार लायिरी प्रत १ –१–३१ ते ३६[ ] ॥ ९ ॥ 
 
या प्रकारें राग उत्र्न्न होतो । याचीं लक्षणें रु्ढें सांगणें आहेत ॥ 
 
२ नाद : लक्षण आहण भेद 
 

गीतं िादात्मकं िाद्य ंिादव्यक् त्या प्रशस्यते 
तव्द्दयािुगतं िृत्यं िादाधीिमतस्त्रयम् ॥ ९ ॥ 

 
गातआत्मा नादात्मक । वाद्येंकरून नाद गीत प्रकट होतें । 
दाहींशी संयुक्त नृत्य हप्रय होतें ॥ यास्तव गीत वाद्य नृत्य हतन्द्ही नादाधीन आहेत ॥ 
 

िादेि व्यज्यते ििव : पदं ििात्पदाव्दिः 
ििसो व्यिहारोऽयं िादाधीिमतो जगत् ॥ १० ॥ 

 
नादाधीन र्दाथपमात्र आहे । नादेंकरून अक्षर प्रगट होंते । 

वणार्ासून र्द । र्दार्ासून वचन । वचनार्ासून व्यवहार । यास्तव हवस्व नादाधीन आहे ॥ 
 

आहतो ऽ िाहतश्चेडत र्यव्दधा िादो डिगद्यते 
सो ऽ यं प्रकाशते डपण्िे तस्मार्यत्पण्िो ऽ डभधीयते ॥ ११ ॥ [संगीतरत्िाकर १–२–१ ते ३] 

 
नादाचे दोन प्रकार आहेत । [आहत] अनाहत । या दोन्द्ही करून हशवहजवात्मक कर्ड होतो ॥ तेथें 

इच्छा नाहीं । स्वयंप्रकाश याच्या योगें  शरीर होतें ॥ 
 

तत्रािाहतिादं तु मुियः समुपासते 
गुरूपडदष्टमागेि मुर्यक्तदं ि तु रंजकम् [पहा : िाद अिाहत को सदा, सुर मुडि करै जो ध्याि । 



 

अनुक्रम 

गुरुप्रसाद सो मुर्यक्त दै, यह जािे परमाि ॥– तािसेि, संगीतसार ८०] ॥ १२ ॥ 
 

अनाहत स्वर तो मुहन सेहवताहेत । गुरु जो मोक्षकारक मागप सांगतो तो हा ॥ तो जनरंजक नव्हे ॥ 
 

स िादस्त्त्िाहतो लोके रंजको भिभजंकः 
श्रुत्याडदव्दारतस्तस्मात्तदुत्पडत्तर्मिरुप्यते [या िंतर मुडद्रत प्रतीत १० श्लोक अडधक आले असूि त्यातं र्ट िक्र ि िािी 

यािंी ििवि आहेत (श्लोक १८–२७).] ॥ १३ ॥ 
 

जेणें करून जनाचें हचत्तरंजन आहण संसारभंजन त्यास आहत म्हणावें ॥ चोवीस श्रुहत । त्यार्ासून 
नादाची उत्र्हत्त होती । 

शास्त्रहववेकें  करून नादोत्र्हत्त सांगतों ॥ 
 

अथ िादस्योत्पकत्त िक्ष्ये शास्त्रडििकेतः ॥ १४ ॥ 
धमाथव काममोिाक्षाडमदमेकैि साधिम् 
पशु : डशशुमृवगिो ऽ डप िादेि पडरतुष्ट्यडत ॥ १५ ॥ 

 
धमप, अथप, काम, मोक्ष यांचें केवळ नाद कारण आहे । र्शु, बालक,  हहरण, जीवमात्र नादेंकरून 

संतोि र्ावतो । 
 

अन्तो िादस्य माहात्म्प्यं [‘व्याख्यातंु केि.’] िक्तंु को ऽ डप ि शक्यते ॥ १६ ॥ 
 

नादाचा महहमा अर्ार आहे । कोणी वणावेया समथप नाहीं ॥ 
नाद केवळ र्रब्रह्म ॥ 
 

[मूडद्रत प्रतींत हा श्लोक आंजिेय मत म्प्हिूि डदला आहे. पह : 
िाद उदडध के पार को, के ती करी उपाइ 
मज्जि के िर सारदा, तंुबी रही लागाई ॥ तािसेि, रागमाला, २०] िादाब्धेस्तु परं पार ि जािाडत सरस्िती 
अद्याडप मज्जिभयात्तुम्प्ब ंिहडत िक्षाडस [या श्लोकािंतर पुढील अडधक श्लोक डिज्ञािेर्श्रािे मत म्प्हिूि मुडद्रत प्रतीत 
आढळतो : 
िीिािादितत्त्िज्ञ : शु्रडतजाडतडिशारदः । 
तालज्ञश्चाप्रयासेि मोक्षमागव डियच्छडत ॥] ॥ १७ ॥ 

 
नादसमुरर्ार सरस्वतीही र्ावली नाही । नादांत बुडेन 

यास्तव वक्ष्यस्थळीं तंुब वीणा धरली आहे ॥ अन्द्यत्राची काय कथा ॥ 
 

आत्मिा पे्रडरतं डित्तं िर्यन्हमाहर्यन्त देितम्प्  [‘देहजम्प् ’.] 
िह्मगं्रर्यन्थर्यस्थतं प्राि ंस पे्ररयडत पािकः ॥ १८ ॥ 

 
गुरूनें शास्त्राधारें जो नाद उर्जहवला तेणेंकरून आत्मा ब्रह्मांडास 

न्द्यावा ॥ हचत्त स्स्थर करून ब्रह्मांडीं राहतो । ऐसा प्राणवायु चालवा ॥ 
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तो र्ावक नाद ॥ 
 

पािकः पे्रडरतः सो ऽ यं क्रमादूध्िवपथे िरन्  
अडतसूक्ष्मं ध्िडि िाभौ हृडद सूक्ष्मं गले पुिः ॥ १९ ॥ 
पुष्टशीर्ते्िपुष्टं ि कृडत्रमं िदिे तथा 
आडिभवित्येिं पिंधा कोत्यवते बुधैः [यािंतर मुडद्रत प्रतीत १० श्लोक अडधक असूि त्यातं प्रािािंी स्थािे, 

पिं प्रािािें प्रकार ि िह्मगं्रथी यािें ििवि आले आहे.] ॥ २० ॥ 
 

र्ावक आधी चलन करावा । तो प्राणवायु ऊध्वपमागे 
प्रकट होतो । नाभीस्थानीं अहतसूक्ष्म ध्वन । र्हहल्या ध्वहनर्रीस काही 

थोर हृदयीं । मग कंठीं । त्यारे्क्षां थोर मस्तकीं रु्ष्ट । मस्तकीं अहतरु्ष्ट 
मुिी कृ [त्री] म ध्वनी होतो ॥ ऐसे र्ांच प्रकार नादाचे आहेत ॥ 
 

असौ गािे भिेत् ते्रधा हृडद डिधीयते [‘इडत िस्तुर्यस्थडतस्तािद्गाते्र ते्रधा भिेदसौ’] 
कण्ठे मूर्यध्िव तारो र्यव्दगुिश्चोत्तरोत्तरः [संगीत-रत्िाकर, १–३–७ (थोड्या पाठभेदासह).] ॥ २१ ॥ 

 
नादाचे र्ांच प्रकार । त्यामध्यें तीन थोर प्रकार ॥ हृदयीं येतो तो 

मंर स्वर । कंठीं येतो तेव्हा मध्यस्वर । मस्तकीं तार स्वर । येकार्रीस 
येक चढ ॥ तो मंर स्व्दगुहणत मध्यम । मध्य स्व्दगुहणत तारवृद्धी । 

या प्रकारे तीन स्थानें ॥ 
 

एि ंशरीरिीिाया ंदाव्यां तु डिपयवयः ॥ २२ ॥ 
 

प्रथम मंर, दूसरा मध्यम, हतसरा तार, हे शरीर वीणा ॥ आतां 
काष्टवीणेचा प्रकार । प्रथम तार, मध्य, मंर हे दारूवीणेचे स्वर ॥ 
 
३ श्रृहतः लक्षण आहण भेद 
 

स्िरूपमात्रश्रििान्नादो ऽ िुरििं डििा 
श्रुडतडरत्युच्यते भेदास्तस्या ब्दाकबशडतमवताः [मुडद्रत प्रतीत यािंतर पुढील श्लोक आले आहेत : 
तदडभव्यक्तये िािी र्यस्थडतदैंहे डिरूध्यते । 
इिािामे र्यस्थता िािी दडक्षिे डपङ गला तथा ॥ 
हृडद िािी सुरु्म्प्िा ि िह्मरन्ध्रािडध र्यस्थता ॥ ५२] ॥ २३ ॥ 
स्वरूर्मात्र ऐहकलयानें नाद अनुरणानावांचून ऐहकजेतो । शेवटचा 

ध्वन होत नाहीं । ऐसा जो नाद त्यास श्रुहत म्हणावें ॥ ऐशा श्रुहत बाबीस 
त्या सांगतों ॥ 
 
तीव्रा कुमुव्दती मंद्रा छन्दोित्यस्तंु र्ङ जगाः 
दयािती रंजिी ि रर्यक्तका िर्वभे र्यस्थता ॥ २४ ॥ 
रौद्री क्रोधी ि गाधंारे िडिका ऽ थ प्रतारिी 
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प्रीडतश्च माजविीत्येताः श्रुतयो मध्यमाडश्रताः ॥ २५ ॥ 
डक्षप्ती रक्ता ि संदीडपन्यालाडपन्यडप पिमे 
मदन्ती रोडहिी रम्प्येत्येता धैितसंश्रयाः ॥ २६ ॥ 
उग्रा ि क्षोडभिीडत व्दे डिर्ादे िसतः श्रुती [संगीतरत्िाकर, १-३-३५ ते ३८; शु्रतींिी िािे देिारे हे श्लोक मडद्रतप्रती- 

िरूि घेतले आहेत, मुळात त्यािें लेखि अस्पष्ट आहे.] ॥ २७ ॥ 
 
एवं साता स्वराच्या श्रुती जाणाव्या ॥ 

 
(तळटीप मागील पािािरूि) 
 

श्रुडत संख्या श्रुतीिे िािं स्िर श्रुडत संख्या 
१ तीव्रा    
२ कुमुद् िती    
३ मंदा  र्ड ज ४ 
४ छन्दोिती सा   
५ दयािती    
६ रजिी  ऋर्भ ३ 
७ रडतका डर   
८ रौद्री  गाधंार २ 
९ क्रोधा ग   
१० िडिका    
११ प्रसाडरिी    
१२ प्रीती  मध्यम ४ 
१३ माजविी म   
१४ डक्षर्यप्त    
१५ रक्त्ता    
१६ संदीपिी  पिंम ४ 
१७ आलाडपिी प   
१८ मदन्ती    
१९ रोहिी  घैित ३ 
२० रम्प्या ध   
२१ उग्रा  डिर्ाद  
२२ क्षोडभिी डि  २ 
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एि ंकण्ठे तथा शीर् ेश्रुडतव्दाकिशडतमवता [हा िरि मुडद्रत प्रतीत िाही.] ॥ २८ ॥ 
 

बावीस श्रुती । कंठीं, मस्तकीं, मंर मध्यम, तारस्थानीं होताहेत ॥ 
लक्षण ॥ 
 

[या श्लोकापूिी मुडद्रत प्रतीत पुढील श्लोक आले आहेत. डिर्याच्या संदभाच्या 
दृष्टीिे आिश्यक िाटल्यािरूि येथे देण्यात येत आहेत. 
शु्रत्यन्तरभाडितं यस्यािुरििात्मकः । र्यस्िग्धश्च रञ्जकश्चासौ स्िर इत्यडभधीयते 
स्ियं यो राजते िाद;स स्िरः पडरकीर्मततः । 
शृद्धाः सप्तस्िरास्ते ि मंद्राडदस्थाितडस्त्रधा । 
च्युताच्युताडदभेदेि डिकृता िादशोडदताः ॥ 
ितुःशु्रडतयवदा र्ड् जो डिशु्रडतर्मिकृतस्तदा 
साधारिे च्युतः स स्यात्  काकलीत्िेऽच्युतःस्मृतः ॥ ६०] डत्रश्रुडतऋव र्भः साधारिे र्ाड् जीं श्रुकत डश्रतः 
ितुःश्रुडतत्िमापन्नस्त देको डिकृतो भिते्  ॥ २९ ॥ 

 
तीन श्रुती ऋिभाच्या साधारण । येक श्रुहत िड् जाची ऐशा चार 

श्रुहत ॥ तेंव्हां हरिभाचा भेद । गांधाराचा भेद सांगतों ॥ 
 

साधारिे मध्यमस्य गान्धारडस्त्रश्रुडतभविते्  
तस्यान्तरे भिडत ितुःश्रुडतडरडत र्यव्दधा ॥ ३० ॥ 

 
साधारण मध्यम तेंव्हां गांधाराच्या तीन श्रुहत ॥ ऐसा गांधाराचा 

एक भेद । गांधाराचा अंतभावी चार श्रुहत दुसरा भेद । हे दोन भेद 
गांधाराचे ॥ 

 
[मुडद्रत प्रतीत हा श्लोक िाही.] यदाश्रयडत गान्धारो मध्यमस्य श्रुडतव्दयम्प्  
तदासािान्तरः प्रोक्तः सूक्ष्मतत्त्िाथवभेडदडभः ॥ ३१ ॥ 

 
मध्यमाचा गांधार भेद त्याचे श्रुहतव्दय रं्हडत र्ाहाताहेत ॥ 

श्रुहतगांधारभेद मध्यमाचा भेद सांगतों ॥ 
 

र्यस्थतार्यस्थतासीद्  भेदेि मध्यमः र्ड् जिद्  भिते्  
साधारिोत्तरत्ि ेि र्यव्दश्रुडतर्मिकृडतस्तदा ॥ ३२ ॥ 

 
स्स्थत अस्स्थत या दोहींकरून मध्यमाचे दोन भेद िड् जासाहरिे 

हदसताहेत ॥ साधारण आर्ले स्थान सोहडतो हा येक भेद ॥ स्स्थतअस्स्थत 
आर्लें  स्थान सोहडतो हा येक भेद ॥ स्स्थत अस्स्थत आर्लें  स्थान 

सोहडत नाहीं हा येक भेद । असे दोन भेद मध्यमाचे ॥ साधारण अरूर् 
अंतर हे दोन माधें सांहगतलें  ॥ 

 
रं्चमाचा भेद सांगतो ॥ 
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पिंमो मध्यमग्रामे डत्रश्रुडतर्मिपडरतो भिते्  
मध्यमस्य श्रुकत प्राप्य कौडशके तु ितुःश्रुडतः [मुडद्रत प्रतीत यािंतर पुढील श्लोक अडधक आहेत : 
धैितो मध्यमग्रामे डिकृतः स्याच्चतुः शु्रडतः 
कौडशके काकडलत्िे ि डिर्ादडस्त्रितुःशु्रडतः ॥ 
एतैश्च सप्तडभः शुदै्धभवित्येकोिकिशडतः 
िाद्याडदभेदडभन्नाश्चतुर्मिधास्ते स्िराः कडथताः 
रागोत्पादिशक्तेिवदिं तद्योगतोिादी ॥ ६८ ॥] ॥ ३३ ॥ 

 
मध्यम ग्रामाची रं्चमास एक श्रुहत । धैवताच्या चार श्रुतींचे अंतर 

होईल ॥ अथवा हवर्रीत आहण श्रुतीचें अंतर हतहींस संवादी म्हणावें ॥ 
हववादी सांगतों ॥ हनिाद गांधार यांच्या स्वरीं हववाद । हरिभ– 

धैवत, गांधार–हनिाद यांस हववाद ॥ 
 

शरे्ािामिुिाडदत्ि ंस्िरािामुपजायते ॥ ३४ ॥ 
 

उरले स्वर त्यार्ासुहन हनमाण होतो त्यास अनुवादी म्हणावें ॥ 
 

िादी राजा स्िरस्तस्य संिादी स्यादमात्यित्  
शत्ररु्मििादी तस्य स्यादिुिादी ि भतृ्यित्  ॥ ३५ ॥ 

 
स्वरांमध्यें मध्यम स्वर राजा तो वादी । संवादी प्रधानासाहरिा ॥ 

हववादी शत्रु । अनुवादी सेवक । ऐसे वाद्याहदभेद सांहगतलें  ॥ 
 
४ ग्रामः लक्षण आहण प्रकार 
 
आतां ग्रामलक्षण सांगतों ॥ 

ग्रामः स्िरसमूहःस्यान्मूच्छविादेःसमाश्रयः ॥ ३६ । 
 

स्वरसमुदाय येकत्र आहण मूच्छपना त्याचाहह आश्रय जाला त्यास म्हहणजे ग्राम ॥ 
 

ऐसे दोन ग्राम आहेत ते सांगतों ॥ 
 

तौ व्दौ धरातले तत्र स्यात्र्ड जग्राम आडदमः 
र्यव्दतीयो मध्यमग्रामस्तयोलवक्षिमुच्यते ॥ ३७ ॥ 

 
रृ्थ्वीवर दोन ग्राम आहेत । िड ज ग्राम । मध्यम ग्राम ॥ दो ग्रामांचे लक्षण सांगतों ॥ 

 
र्ड ज ग्राम पंिमस्य ितुथवश्रुडतसंर्यस्थतः 
स्िोपान्त्यश्रुडतसंस्थे ऽ र्यस्मन्मध्यमग्राम इष्ट्यते ॥ ३८ ॥ 
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रं्चमाशी चौथे श्रुतीनें युक्त त्यास िड ज ग्राम म्हणावें ॥ 
मध्यम ग्रामाचें लक्षण ॥ रं्चम आर्ली श्रुहत टाकून दुसरे श्रुतीस 

येतो तो मध्यम ग्राम ॥ 
 

यव्दा धडस्त्रश्रुडतः र्ड्जे मध्यमे ि िुतःश्रुडतः ॥ ३९ । 
 

दुसरे मत िड्ज ग्रामास धैवताचा तींन श्रुहत । मध्यमास धैवताचा 
चार श्रुतीनें युक्त म्हहणजे मध्यम होतो ॥ 
 

डरमयोः श्रुडतमेकैका ंगान्धारश्च समाश्रयेत् 
पश्रुकत धो डिर्ादस्तु धश्रुकत सश्रुकत डश्रतः ॥ ४० ॥ 
गान्धारग्राममािष्टे तदा तं िारदो मुडिः ॥ ४१ ॥ 

 
गांधाराचें लक्षण । हरिभाची येक श्रुहत । मध्यमाची येक श्रुहत । 

िड् जाची येक श्रुहत । दोहींमध्यें गांधार येईल ॥ हनिाद धैवत यांची येक 
श्रुहत । िड् जाची येक श्रुहत । ऐसें सात स्वर हमळतील 

त्यास गांधार ग्राम म्हणावें ॥ नारदमत ॥ 
 

िड् ज ग्राम 
 
 

४ स  
 
 
 

३ डर  
 
 २ ग  
 

४ म  
 
 
 

४ प  
 
 
 ३  
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 २ डि  
 २२ ७ 

श्रुडत  स्िर 
 

प्रितवते स्िगवतले ग्रामो ऽ सौ ि महीतले ॥ ४२ ॥ 
 

हा गांधार स्वगीं आहे । रृ्थ्वीवर नाहीं ॥ 
 

र्ड्जप्रधािमाद्यत्िादमात्यादडधकस्तदा 
 

प्रथम िड् ज ग्राम सांहगतला आहण त्याचें लक्षण ॥ ग्राम कशास 
म्हणावें । [ग्रामािी व्याख्या सागंण्यािी प्रस्ताििा करण्यात आली असली तरी मुळात तो भाग िकल करतािा राहूि गेलेला डदसतो.] सातां 
स्वरांचा आहद मंत्रीहून अहधक म्हणौन मुख्य प्रथम 

िड् ज ग्राम ॥ मध्यम कशास म्हणावें ॥ 
 

ग्रामे स्यादडिलोडपत्िान्मध्यमस्तु पुिः पुिः [‘पुरःसरः’] ॥ ४३ ॥ [३६ ते ४३ हे श्लोक संगीतरत्िाकरातूि थोड्याफार 
पाठभेदािे उद् धृत करण्यात आले आहेत असे डदसते.] 
 

तानांमध्यें मध्यमाचा लोर् नाहीं । यास्तव मध्यम ग्राम ॥ 
गांधारग्राम कशास म्हणावें तें सांगतों ॥ 
 

[क्रमाद् ग्रामत्रये देिा िह्मडिष्ट्िुमहेर्श्राः] 
एतत्कुलप्रसूडतत्ि ंगान्धारो हृग्रिी डदडि ॥ ४४ ॥ 

 
दोघांच्या कुलीं गांधार हतसरा झाला । हा ग्राम स्वगीं प्रहसद्ध ॥ 

 
गीिािकुसंभतूाः र्ड् जगान्धारमध्यमाः 
पिंग्रामः डपतृिासो डरधिृडर्कुलोद् भिौ ॥ ४५ ॥ 
डिर्ादो ऽ सुरिशंो ऽ भदू्  िाह्मिाः समसप्तमम्प्  [‘समपत्र्िमाः’] ॥ ४६ ॥ 
डरधौ तौ क्षडत्रयौ जे्ञयौ िैश्यजातींडिगौ मतौ 
शूद्रािान्तरकाकद्दयौ क्रमेि कडथतौ बुधैः ॥ ४७ ॥ 

 
देवाचे कुलीं िड,ज गांधार, मध्यम जाले ॥ ऋहिकुलीं हरिभ-धैवत ॥ 

 
[हा िरि अथवसंगतीच्या दृष्टीिे मुडद्रत प्रतीतूि घेतला आहे.] 

 
दैत्यवंशीं हनिाद ॥ जाहत सांगतों ॥ िड् ज रं्चम हर्तृकुली, 

रं्चम–मध्यम हे ब्राह्मण । हरिभ धैवत हे क्षत्री । हनिाद–गांधार हे वैश्य । 
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आंतरकाकली हे शूर ॥ 
 

५. मूच्छपनाः लक्षण आहण प्रकार 
 

आतां [“ग्रामद्वये” संगीतरत्नाकर १–४–९ मधील र्ाठ.] मूच्छपनाचें लक्षण सांगतों ॥ 
क्रमात्स्िरािा ंसप्तािामारोहश्चािरोह्िम्प्  
मूच्छविेत्युच्यते ग्रामत्रयेताः [“ग्रामिये” संगीतरत्िाकर १–४–९ मधील पाठ.] सप्त सप्त ि ॥ ४८ ॥ 

 
क्रमेंकरून सातांस्वरांचें आरोहण–अवरोहण होतें त्यास मूच्छपना 

म्हणावें ॥ ते मूच्छपना एका ग्रामांत सात सात होताहेत । 
 

स्थाित्रयसमायोगे मूच्छविारंभसम्प्भिः ॥ ४९ ॥ 
तत्र मध्यमस्थर्ड् जेि मध्यग्रामस्य मूच्छविा 
प्रथमारभ्यते ऽ न्यस्तु [डिर्ादादै्यरधस्तिैः] ॥ ५० ॥ 
हतन्द्हीस्थान येक होताहेत तेंव्हां मूच्छपनेचा आरंभसंभव होतो ॥ 

िड् जग्रामाच्या मूच्छपनेचे सात प्रकार ॥ 
 
[मूच्छविािंा डिर्य सुरु होण्यापूिी मुडद्रत प्रतीत ६ श्लोक आले आहेत. स्िरािें  ििव, जन्मभडूम, ऋडर्, देिता, छंद आडि रस यािंी माडहती या 
श्लोकातं आली असूि ती उपयुक्त असल्यािे पुढे देण्यात येत आहे : 
 
वणप : लाल (पद् माभ), कपजर सुििव, र्श्ेत, काळा, डपिळा हे अिुक्रमे सप्त स्िरािें ििव. 
 
जन्द्मभूहम : पुढील िीपे ही अिुक्रमे सप्तस्िरािंी जन्मभमूी आहे;  जंबू, शाक, कुश, क्रौंि, शाल्मली, र्श्ेत आडि पुष्ट्कर. 
 
ऋहि : अर्यग्ि, िह्मा, िंद्रमा, डिष्ट्िु, िारद, तंुबरू आडि धिद हे अिुक्रमे स्िरािें ऋडर्. 
 
देवता । िर्यन्ह, िह्मा, सरस्िती, इंद्र, डिष्ट्िु, गिेश आडि सूयव (अिुक्रमे) 
 
जंद : अिुष्टुप् , गायत्री, डत्रष्टुप् , बृहती, पंक्त्ती, उर्यष्ट्मक आडि जगती. 
 
रस : र्ड् ज आडि डरर्भः अद् भतु, रौद्र ि िीर या रसासं योग्य; 
धैितः बीभत्स ि भयािक; गाधंार आडि डिर्ादः करुि रसािे स्िर 
मध्यम आडि पिंमः हास्य ि शृवगार या रसािंा पोर्क.] 
 

स डर ग म प ध डि 
डि स डर ग म प ध 
ध डि स डर ग म प 
प ध डि स डर ग म 
म प ध डि स डर ग 
ग म प ध डि स डर 
डर ग म प ध डि स 
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म प ध डि स डर ग ११ 
ग म प ध डि स डर २२ 
डर ग म प ध डि स ३३ 
स डर ग म प ध डि ४४ 
डि स डर ग म प ध ५५ 
ध डि स डर ग म प ६६ 
प ध डि स डर ग म ७७ 

 
मध्यम ग्रामास िड् जाची मूच्छपना । हनिादाची र्हहली मूच्छपना । िड् जाची 

अन्द्त्य मूच्छपना शेवटच्या आहण र्हहल्या होताहेत ॥ 
मध्यम ग्रामाच्या सात मूच्छपना सांगतों ॥ 

 
मध्यमध्यमारभ्य मध्यमग्राममूच्छविा 
आद्यान्त्यास्तदधोद्यस्तु स्िरािारभ्य [र्ट ] क्रमात्  ॥ ५१ ॥ 

 
मध्यमस्थानीं मध्यमग्रामाची र्हहली मूच्छपना । गांधाराची आहद 

मूच्छपना । सात स्वर क्रमे करून अधोभागीं 
[आधारभूत संस्कृत श्लोक हस्तहलहितात नाही.] िड् ज ग्रामाच्या सात मूच्छपना ॥ उत्तरमन्द्रा १, रजनी २, 

उत्तरायता ३, शुद्धिड् जा ४, मत्सरीकृता ५, अश्वक्रान्द्ता ६, 
अहभरूद् गता ७, हीं नांवें ॥ 
मध्यग्रामाच्या मूच्छंना ॥ सौवेरी १, हहरणाश्वा २, कलोर्नता ३, 

शुद्धमध्या ४, मागी ५, र्ौरवी ६, हृिका ७, ॥ 
 

ग्राम आहण मूच्छपना 
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पथृक्  ितुर्मिधाःशुद्धाः काकलीकडलतास्तथा 
सान्तरास्तियोपेताः र्ट पिंाशस्तु मूच्छविा ॥ ५२ ॥ 

 
िड् जाच्या सात मूच्छपना । मध्यम ग्रामाच्या सात । ऐशा हमळोन 

चौदा ॥ एका मूच्छपनेचे चार भेद । येक शुद्ध । काकली । सांतर । चौथा 
दोन्द्ही युक्त ॥ चौदा चौक छर्न मूच्छपना [मूच्छविािें िार भेद ( शुद्ध, सकाकली, सातंर, उभययुक्त) अडधक स्पष्ट व्हािेत यासाठी 
र्ड् जग्रामाच्या उत्तरमंद्रा या मूच्छविेिे उदाहरि देण्यात येत आहे : 
 
शुद्ध : स डर ग म प ध डि / डि ध प म ग डर स 
सकाकली : स डर ग म प ध डि (काकली) / डि (काकली) ध प म ग डर स 
सातंर : स डर ग (अंतर) म प ध डि / डि ध प म ग (अंतडर) डर स 
उभययुक्त : स डर ग (अं) म प ध डि (क) / डि (का) ध प म ग (अं) डर स] ॥ 
 

[मूच्छविाया ंयािडतथौ भितेा ंर्ड् जमध्यमौ 
ग्रामयोस्तािडतथ्येि मूच्छविा प्रकीर्मतताः ॥ ५३ ॥] [हा श्लोक मुडद्रतप्रतीिरूि शुद्ध करूि घेतला आहे.] 

 
दोन्द्ही ग्रामयुक्त िड् जाची हतसरी मूच्छपना म्हणजे मध्यम ग्रामाची 

मूच्छपना ॥ 
 

प्रथमाडदस्िरारम्प्भादेकैका सप्तधा मता । 
तासूच्चायान्त्यस्िरान्तान् पूिािुच्चारयेत्  क्रमात् 
ते क्रमाः कडथतास्तेर्ा ंसंख्या िेत्राङ् करामता ॥ ५४ ॥ 

 
र्हहल्या स्वरार्ासून येका येका मूच्छपनेचे सात भेद ॥ 

दुसऱ्या स्वराने रु्ढला स्वरयुक्त । त्या रु्ढच्या स्वरानें त्या रु्ढला युक्त 
करावा ॥ ऐसे छर्न्न मूच्छपनेचे सात सात भेद कहरता तीनशें ष्ट्यानव 
होताहेत ॥ ऐसे क्रम आहे ॥ 
 
६. मूच्छपना व ताना 
 

यदा तु मूच्छुंिा शुद्धा र्ाििौििडिकृडतः 
तदा तु शुद्धतािाः स्युमूुंच्छविा तत्र र्ड् जगाः ॥ ५५ ॥ 

 
शुद्ध मूच्छपना िाडव–औडव युक्त केहलयां शुद्ध तान । िड् ज ग्रामाच्या 

मूच्छपनेचे शुद्ध तान िड जाच्या स्वरांत िड् जहीन िाडव केहलयां सात शुद्ध 
तान होताहेत ॥ 

 
[सप्तक्रमाद्यदा हीिा :] सप्तपदाः क्रमहीिाः स्िरैः सडरपसप्तमःै 
तदाष्टडिशडंततािाश्च र्ाििः पडरकीर्मतता: ॥ ५३ ॥ 
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िड्रज ग्रामाच्या मूच्छंना जर यथाक्रमें िड्जांत हीन होतील । हनिादहीन, हरिभहीन, रं्चमहीन, 
ऐसे मूच्छपनेचे येकेक सात िाडव तान ऐशा सात मूच्छपना । सात चोक अठ्ठावीस तान ॥ 
 
यदा तु मध्यमे ग्रामे मूच्छविाः साडरगोर्यज्झताः 
सप्तक्रमाद्यदा तािा : स्युस्तदात्िकेकिशडतः ॥ ५७ ॥ 
 

मध्यम ग्रामाच्या मूच्छंना क्रमेंकरून िड् जहीन होतील । 
हरिभ गांधारहीन सात हत्रक येकवीस िाडवा होतील ॥ [या श्लोकातं डदलेल्या एकिीस ि अठ्ठािीस तािािें स्िरूप अडधक 
स्पष्ट व्हािे या हेतूिे पुढे सडिस्तर कोष्टक डदले आहे. मूळ हस्तडलडखतात देखील कोष्टक आले आहे परंतु ते बरेि अस्पष्ट असल्यािे जसेच्या तसे 
उद् घृत करिे शक्य िव्हते. डिर्यस्पष्टीकरिाथव शुद्धीकृत सडिस्तर कोष्टक देण्यात येत आहे.] 
 

एिमेकोिपंिाशर्यन्मडलताः र्ाििा मताः ।
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मध्यमग्रामीं िड्जहीन सात तान । मध्यम ग्रामीं हरिमहीन सात  तान । मध्यमग्रामीं गांधारहीन सात 
तान ऐसे २८ ॥ िाडवतानाचे िड्जस्वर २१ । िाडवाचे मध्यमग्रामस्वर हमलोन सात सत्त े४९ िाडव तान ॥ 
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औडव तान सांगतों ॥ 
 

सपाभ्या ंडिश्रुडतभ्या ंडरपाभ्या ंसप्तिर्मजता : 
र्ड् जग्रामपथृक्  तािा एककिशडतरौििाः ॥ ५८ ॥ 

 
िड् ज-रं्चमांत दोन श्रुहतहीन करावा । हनिाद-गांधारहीन, हरिभर्चम संरू्णप हीन । ऐसें 

हत्रवारहीन तेव्हा २१ िड् जग्रामाचे औडव शुद्ध तान । िड् ज-रं्चमहीन औडव ७ । हनिाद-गंधवपहीन औडव 
७ । हरिभर्चमहीन ७ रृ्थक्  ॥ 
 
डिश्रुडतभ्या ं[डत्र] श्रुडतभ्या ंमध्यमग्राममूच्छविा 
यदा हीिा तदा तािाश्चतुदवश समीडरताः ॥ ५९ ॥ 
 

मध्यमाच्या सात मुच्छपना । हरिभ धैवतामध्यें हीन । हनिादगांधारहीन । ऐसा हद्ववारहीन । तेंव्हां 
मध्यमाचे १४ औडव तान ॥ दुसरें मत मध्यमात हरिभ-धैवतहीन । मध्यमांत हनिादहीन । ऐसें मध्यमग्रामाचे 
१४ औडव तान ॥ 
 
औििा : डमडलता : पिंकत्रशद् ग्रामिये र्यस्थता : 
सिेंडप ितुराशीडतर्ममडलता : र्ाििौििा : ॥ ६० 
 

िड् जग्राम मध्यमग्राम दोहींचे औडव तान ३६ ॥ दो ग्रामांचे िाडव 
हमळोन ८४ ॥ ऐसा तान प्रकार ॥ 
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७. कूटतानाः संख्या आहण प्रकार 
 
असंपूिाश्च संपूिा व्युत्क्रमोच्चाडरताः स्िराः 
मूच्छविाः कूटतािाः स्युडरडत शास्त्रडिडििवयः ॥ ६१ ॥ [या श्लोकािंतर मुडद्रत प्रतीत पुढील श्लोक आला आहे : 
पूिाऽपूिाडदसंख्याश्च. पुिरुक्रामसारिा : 
 

मूच्छविा : कूटतािा : स्युस्तेर्ा ंसंख्याडभधीयते ॥ ११३ ॥ 
या अध्यायातील या पुढिे श्लोक काही पाठभेदासंह ि पूिाधव िा उत्तराधव िगळूि संगीत 
रत्िाकरातूि उद् धृत करण्यात आले आहेत (संगीतरत्िाकर १,४,३२ ते ६५] 
 

संरू्णप असंरू्णप हवलोम, अनुलोम, मूछंना गाव्या त्यास कूटतान 
म्हणावें । ऐसा शास्त्रीं हनणपय ॥ 
 
पूिाः पंिसहस्त्राडि ित्िाकरशदु्यताडि ि 
एकैकस्या ंमूच्छविाया ंकूटतािाः सहक्रमःै ॥ ६२ ॥ 
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संरू्णप मूच्छपनाचे कूटतान ५०००। ४० [५,०४०] ॥ एकेका मूछपच्नेचे 
कूटतान ३९२ ॥ 
 
र्ट पिंाशन्मूच्छविाः स्युः पूिवकूटास्तु योडजताः 
लक्षियं सहस्त्राडि किशडतर्मिशते तथा ॥ ६३॥ 

ित्िाकरशद्यच्च डिख्याता अथ पूिान्प्रिक्ष्महे । 
 
छर्न संरू्णप मूच्छपनाचे कूटतान ५०००।४०। [५,०४०] हे कमेकरुन गुहणत 
लक्ष २ सहस्त्र २२ । २००। ४० [२,२२२४०] ॥ ऐशी कूटतानांची सख्या । 
संरू्णप संख्या सांगतों ॥ 
 
[एकैकाभ,ू] एकैकमन्त्यान्त्यडिरुहान्भेदाः र्ट  र्ट स्िरादयः 
स्युः र्ाििािा ंकिशत्यासडहतं शतमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
 

येक येक सेवटला स्वर न्द्युन कहरतां स्वरभेद ६, र्चमस्वर १, 
सहरगम २, हतसरा भेद चतुस्वर ४, सहरग चौथा भेद, तीन स्वर ५, सहर 
र्ांचवा भेद, हत्रस्वर ६, हे येका स्वराचे भेद ॥ दुसरें मतें औडव तानाचे 
१२० संख्या ॥ 
 
ितुःस्िरािा ंकूटािा ंितुर्मिशडतरीडरतः 
डत्रस्िराः र्ट डिस्िरौ िौ एका एकस्िरा मताः ॥ ६६ ॥ 
 

कूटस्वर ४ त्याचे भेद २४ ॥ हतसऱ्या स्वराचे भेद ६ । 
दुसऱ्याचे दोन २ । येकेकाच्या येक ॥ ज्यामध्यें सात स्वर रू्णप त्यास 
रू्णपस्दर म्हणावें ॥ ज्यामध्यें ६ स्वर त्यास िाडव म्हणावें ॥ ज्यामध्ये 
५ स्वर त्यास औडव म्हणावें ॥ 
 
अर्मिको गाडयतस्तित्सोडमकोऽथ स्िरान्तरः 
एकस्िराडद तािािा ंितुधाडभधा इमाः ॥ ६७ ॥ [संगीतरत्िाकर, १-४-३९] 
 

सप्तस्वरांची नामें चतुःस्वर, हत्रस्वर, हद्वस्वर, येक येकस्वर । 
तानांचें नांव । अर्चचक । दुसऱ्या तानांचें नाव गायक ॥ हतसरा सोहमक । 
शेि च्यार । त्यांचे नां [व] स्वरांतर ॥ ऐसे तान प्रकार ४ ॥ 
 
उक्त्ताः शुद्धडदभेदेि डिगयुक्ता ितुर्मिधा 
तयौरेकैकहीिाः स्युिेधा मूलक्रमात्ततः ॥ ६८ ॥ [संगीतरत्िाकर, १-४-४०] 
 

शुद्धस्वर सांतर काकली हनिाद – गांधारयुक्त हे च्यार भेद ॥ 
मूच्छपना मध्यम, हनिाद, गांधार, औडव याचा मूच्छपना भेद ४ ॥ 
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हनिाद गांधार यांचा येक येक स्वर हीन हे दोन भेद । 
ऐसे बहुभेद सांगतों ॥ 
 
[‘र्ड् जाद्यौ’] र्ड् जादौ [‘मध्यमाद्यौ’] मध्यमो िौ ि ित्िारः स्युर्मिधा डिधा 
ितुधान्ये दजेत्यष्टित्िाकरशदमी क्रमाः ॥ ६९ ॥ 
 

िड् ज ग्रामाहदक यांच्या मूच्छपनेची संख्याः २२२२४०।४८ इतकी 
संख्या औडव िाडव याच्या तानांची संख्या ॥ 

आहणक बहुत आहे ॥ गं्रथ बाहुल्यास्तव सांगत नाहीं ॥ 
 

 
 

[या श्लोकारू्वीच्या चार श्लोकातं मुहरत प्रतीत रं्चस्वराचं्या कूटतानांची संख्या देण्यात आली आहे.] डत्रस्िरेरु् तौ माद्यौ 
व्दािुभौ िादशापरे 
र्यव्दधा र्ड किशडतःस्युस्ते क्रमादे्य र्ड डभराहताः ॥ 
र्ट पिंाशच्छतं पिं र्यव्दस्िरेरु् पुिर्यव्दवधा ॥ ७० ॥ 

 
मध्यमाहदक ग्राम । त्याच्या दोन मूच्छपना कहरतां १२ होताहेत । 

त्या हद्वगुहणत २४ होताहेत ॥ दो ग्रामाच्या दोन सहवस । सप्तगुहणत । १५६ । 
 

डरगधन्यादयो ऽ ष्टौ स्युःशुद्धाः र्डितरे क्रमात् 
व्दाकिशडतस्ते ितुश्चत्िाकरशदुदीडरताः 

 
प्रथम हरिभ िड्ज यांच्या मूच्छपनांचीं लक्षणें ॥ हरग । प्रथम गांधार 

मध्यम यांच्या मूच्छपनेचीं लक्षणें ॥ गम ॥ धैवत, रं्चम मूच्छपना लक्षण 
॥ ध हन ॥ हनिाद हरर्भ मूच्छपना लक्षण ॥ हन स ॥ आठ मूच्छपना 

स्व्दगुहणत १६ ॥ र्हहल्या ६ ह्या सोळा ऐशा २२ ॥ येक येकाचे 
भेद २ ॥ ४४ ॥ 

 
[‘डिताडिताः’] 
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दो ग्रामाचं्या कूटतािाकं्षी संख्या जाली ॥ डतसऱ्यािी सागंतों ॥ 

एकस्िरास्त्िभेदत्िन्मूला एि ितुदुंश ॥ 
 

येकाचे कूटतान शुध, सांतर, काकहलत, व्दयोरे्त हे एकाचे भेद ४ ॥ हे गुहणत १४ ॥ हे एकाची 
संख्या ॥ सप्त स्वराची संख्या सांहगतली ॥ रु्न्द्हा कूटतानांच्वा हवधीनें सांगतों ॥ 
 
र्ड्जादेः शुद्धमध्याया भेदकं पिंमं डििा 
ितुःस्िरे क्रमिंिेऽष्टाित्िाकरशदुदीडरताः ॥ ७२ ॥ 
 
िड्जा आहद असा मध्यमग्राम । त्याची चौथी मूच्छपना ॥ रं्चमरहहता । रं्चमयुक्त केलीया भेद आहे ॥ 
सहरगम ॥ चौचे तान २४ ॥ अंतमेद ऐसे २८ ॥ 
 

 
 
तािाडस्त्रस्िरयोपेता िादशा डिस्िरे व्दयम् ॥ 
एक एि स्िरस्ते डत्रर्डष्टरौत्तर मन्द्रकैः ॥ ७३ ॥ 
पुिरुक्ता मतास्तािान्याडदमागीक्रमात्पुिः ॥ ७४ ॥ 

 
या मूच्छपनेचे स्वर सहरग ॥ कूटतानांचे भेद ६ ॥ अंतरभेद ६ ॥ युक्त १२ ॥ मूछपना स हर ॥ 

कूटतानांचे स्वर २ । दोन भेद ॥ शुद्ध मूच्छपना स । येक कूटतान येक शुध ॥ सवप भेद हमलोन कूटतान ६३ ॥ 
िड् जाची र्हहली मूच्छपना उत्तरमंरा रु्न्द्हां येती ॥ मध्यम ग्रामाच्या मूच्छपनेचे लक्षण ॥ स हर हन ग म ॥ ऐसे 
र्ाचांचे कूटतान १२० । शुध १२० । काकली १२० । अंतरभेद १२० ॥ हद्वगुहणत ४८० ॥ मध्यमाच्या मूच्छपना 
। हन स हर ग म ॥ चौचे कूटतान २४ । शुध २४ । काकली २४ । अतर २४ । चतुगुपण ९६ कुटतान ॥ 
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िादशडस्त्रस्िरिंिे ित्िारो डिस्िरिये 
एक एि स्िरस्तािस्तेर्ा ंपिंशतत्रयम् 
डत्रिित्यायुतातािैरडभिादजडिगवतैः ॥ ७५ ॥ 

 
मूच्छपनाचे ३ स्वरांचे कूटताना । शुध सा । हद्वगुहणत १२ ॥ स हन दोंचे तान कुट शुध ॥ भेद काक 

हद्वगुहणत ४ । मूच्छपना हन येक शुध कुटतान यांची संख्या ५९३ ॥ कूटतानभेद ५९३ ॥ िड्जाच्या मूच्छनेमध्यें 
सांहगतले आहेत ॥ 
 

धैितादेस्तु पौरव्याश्चत्िारः र्ट स्िरात्मकाः 
तत्तािा ंतु साशीडतः शताष्टकिशडतमवताः ॥ ७६ ॥ 

 
धैवताहद मध्यम ग्रामाची मूच्छपना र्ौरवी ॥ ध हन स हर ग म । सा ता– 

नांचे ७२० शुध काकली अंतर द्वयोरे्त तसेच एकत्र १७२० ॥ ऐसे अंतरभेद ॥ 
 

औििािा ंितुिां ि प्रागुक्तसंख्याश्चतुः स्िरौ 
डत्रस्िरौ डिस्िरािकेस्िरः प्रागुक्तसंख्यकाः ॥ ७७ ॥ 
पिंकिशडतयुक्ता ितुकस्त्रशच्छतीर्यत्ियम्प्  
तािािा ंसदृशाकारैः स्यात्तािैरुत्तरायतैः ॥ ७८ ॥ 

 
औडव, िाडव र्ांच स्वर । त्यांच्या मूच्छपनाः ध हन स हर ग ॥ अंतरभेद १२० । शुध १२० । कूट १२० 

॥ काकली १२० ॥ अंतर १२० । तद्वयो १२० । हद्वगुहणत ४८० ॥ दुसरी मूच्छपना ध हन स हर ॥ चौ चे कूटतान 
२४ ॥ हद्वगुहणत ४८ ॥ त्यांची मूच्छपना ध हन स ॥ हतचे कूटतान काकली ६ हद्वयुक्त १२ ॥ ध हन ॥ दोंचे 
कूटतान का ६, हद्व १२, येक केहलया ३४२५ ॥ कूटतानांचे िड् ज– ग्राम त्या उत्तरायता ३ मूच्छपना रु्न्द्हा 
होती ॥ 
 

इत्येकाशीडतसंयुक्ताः सहस्त्रािा ंितुष्ट्ट्यम्प्  
तािािा ंपुिरुक्तािा ंपूिाः पूिवसहक्रमःै ॥ ७९ ॥ 
अपिीयेत िेदेतेर्ा ंकूटतािामडतभविते्  ॥ 

 
शुध मधेच शुधतान ३०, मत्सरीचे ५९३, अश्वकांतेचे ३२५ ॥ हे एकत्र ४८३६ ॥ रु्नः कूटतान, संरू्णप 

कूटतान । िाडवतान । औडवतान ॥ चौस्वरांचे तान ॥ कत स्वरांचे तान ॥ दो स्वरांचे तान ॥ येकाचे तान ॥ 
हे रू्णपसंख्या ॥ 
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 [‘लक्षत्रयं’] लक्षियं सप्तदशसहस्त्राडि शताडि ि 
िित्र्यंशद्युता तािान्  ज्ञािोपायोऽत्र कथ्यते ॥ ८० ॥ [श्लोक ७१ ते ८० थोड्या फार फरकािे संगीतरत्िाकरात (१-४-
५१ ते ६०) आढळतात.] 

 
(अङकािेकाडदसप्तान्तािूध्िव डलखेत्क्रमात् ) 

 
[‘हते पूिेि पूिेि’] क्रमाद्धते ि पूिेि तेरु् िाङ् के परे परे 
एकस्िराडद तािािा ंसंख्या संजायते क्रमात्  [‘स्फुटभ् ’] ॥ ८१ ॥ [मुडद्रत प्रतीत या श्लोकािंतर सुमारे तीस श्लोक 
असूि या श्लोकातं पुढील डिर्य आले आहेत : 
१) कूटसंख्या ज्ञाि २) कूटप्रसार ३) खंिमेरू ४) साधारि प्रकरिम्प्  ५) स्थायीििं  ६) गहाडद ७) अलंकारलक्षि ८) जाडतलक्षि.] 

 

 
 
२ १७ ९३० हे तानांची संख्या ॥ 

 
येक अंकावर घालावा । सात अंक वर हलहावें ॥ र्हहल्यानें दुसरा गुणावा ॥ या प्रकारे सात र्ावेतो 

गुणावें ॥ म्हणजे रू्णप संख्या ॥ [प्रारंभी नमूद केल्याप्रमाणे मूळ हस्तहलहितात हे हतसरे व शेवटचे प्रकरण आहे 
कूटतानाचें कोष्टक हदल्यानंतर रु्ढील समास्प्तलेि आला आहे; 
 
इहत श्रीलक्ष्मीधरसुतचतुरदामोदरहवरहचते सङ् गीतदर्पणे तृतीयो्ध्यायः ॥ 

॥ श्रीकृष्ट्णार्पणमस्तु ॥ 
॥ इदं सङ् गीतदर्पणाख्य ंरु्स्तकं नरहरसुत महादेवेन हलहितम्  ॥ 

श्रीनृकसहार्पणमस्तु ॥ श्रीभवानीशङ् करार्पणमस्तु ॥] 
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अध्याय २ रा 
 

या अध्यायात आलेले हविय 
 

भरैि { 
मधुमाधिी 
भरैिी 
बगंाली 
िैराटी 
सौंधिी 

 

कौडशक { 
तोिी 
खम्प्बािती 
गौरी 
गुिकरी 
कुकुभा 

 

कहदोल { िलेािली 
रामकरी 

 
॥ रागहववेको नाम हद्वतीयो्ध्यायः ॥ [मूळ हस्तडलडखतात हा पडहला अध्याय आहे. डिर्यािा शास्त्रीय क्रम लक्षात घेऊि स्तराध्याय 

हा प्रथम ि रागडििेक हा दुसरा अध्याय घेतला आहे.] 
 
१. राग आहण रागांग 
 

अथ रागप्रकरि ंडलख्यते । तत्रादौ रागलक्षिम्प्  – 
योऽयं ध्िडिडिशरे्स्तु स्िरििवडिभडूर्तः 
रंजको जिडित्तािा ं स रागः कथ्यते बुधैः ॥ १ ॥ [हा श्लोक मतंगमुिीिा असल्यािे संगीतरत्िाकरािरील टीकेत 
कडल्लिाथािे िमूद केले आहे (संगीत रत्िाकर २ – १ – १ िरील टीका)] 

 
प्रथम रागाचें लक्षण सांगतों ॥ 
अथपगंभीर ध्वन होतो । सात स्वर ॥ वणं चार । आरोही । अवरोही । संचारी । आचारी । 

येणेंकरून शोभायमान जनाच्या हचत्तास आनंदकता ऐसा जाहलया त्यास रं्हडत राग म्हणताहेत ॥ 
 

आतां रागांग, भािांग, हक्रयांग उर्ांग यांचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

पहा : जो धुडि सुर अरु बरिसों कबहँू होत डिशरे् 
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तािसेि डिजडित्त हरत सोई राग समसेर् 
 

– तािसेि, रागमाला, ७१ 
 

रागच्छायािुकाडरत्िाद्रागाङडमडत कथ्यते 
भार्ाच्छायाडश्रता भार्ाङ गस्तेि हेतुिा ॥ २ ॥ 

 
रागाची छाया घेऊन गायन करणें त्यास रागांग म्हणावे ॥ [संगीत रत्नाकराच्या दुसऱ्या अध्यायातील दुसऱ्या 

प्रकरणात रागागं हनणपय हा हविय आला आहे. रागाचे प्रकर १० हदले जातात. ग्रामराग, उर्राग, राग, भािा, हवभािा, आंतरभािा, रागागं, भािागं, 
हक्रयांग आहण उर्ांग (संगीत रत्नाकर, २ – १ – १ वरील कसहमूर्ालाची टीका) रागांगासंबंधाने कहिनायाने आर्ल्या टीकेत मतंगमुनीचे रु्ढील 
श्लोक उद धृत केले आहेत. 
 
ग्राभोक्तािंा तु रागािा ंछायामातं्र भिेडदडत 
गीतजै्ञः कडथतः सिे रागाङस्तेि हेतुिा ॥ 
भार्ा छायाडश्रता येि जायन्ते सद्दशाः डकल 
भार्ाङस्तेि कथ्यन्ते गायकः स्तौडतकाडदडमः ॥ 
करूिोत्साहशोकाडदप्रभिा या डक्रया ततः 
जायन्द्ते यतो नाम हक्रयाङ गाः कारणात्ततः ॥ ( २ – २ – २ वरील टीका )] भािेची छाया घेऊन गायन करणे त्यास भािांग 
[ग्रामरागाणामेवालार्प्रकारा भािा वाच्याः (संगीत रत्नाकर २ - १ - १८ वरील टीकेत कहिनाथाने उद धृत केलेले मतङ गमत).] म्हणावें ॥ 
 

[मुडद्रत पाठ ‘करुिोत्साहसंयुक्तः] करूिोत्साहाडभयुवक्तः डक्रयाङ गास्तेि कथ्यते 
ककडिच्छायािुकाडरत्िादुपाङ गडमती कथ्यते ॥ ३ ॥ 

 
करूणरस, उत्साहरस या दोन्द्हीयुक्त जाला त्यास हक्रयांग म्हणावे ॥ काही यक छाया घेऊन गावें 

त्यास उर्ांग म्हणावें ॥ [राग अंग जासौ कहै, छाया परै डदखाइ 
तािसेडि जेडह सुिेते, बढत सदा डित जाइ 
भार्ागं िासो कहै, गायै भास छादं 
तािसेडि मत जो कह्यौ, इहमत संगीत के माह 
दया हुलास ते होत है, सो डक्रयागं डजय जाडि 
तािसेडि संगीतमत, बहुडिध कह्य ैबखाडि 
कछुकै छाया को करै, सो उपागं डजय लेडख 
मीयाँ सरस डििारी यह, कह्यौ तीडिमत देडख ॥ 

– तािसेि, रागमाला, ७२ ते ७६] 
 

काण्िारिा तु कडथता तारस्थािे तु शीघ्रता 
[‘गमकैडिडिधेंयुवक्ता कौशल्येि डिभडूर्ता’ – मुडद्रतपाठ] गमकैश्च समायुक्ता कैिल्यसडहता मता ॥ ४ ॥ 

 
कांडारणांचे लक्षण सांगतों ॥ टाळुस्थानीं बहुत त्वरा होय, गांधार माध्यम दोन्द्ही हमळतील, रू्णप 

स्वरयुक्त शुद्ध राग त्यास कांडारण म्हणावें ॥ 
 
२. रागाचे प्रकार 
 

अथ रागािा ं[‘मतङ गमते रागािा’ं हा अडधक भाग मुडद्रत प्रतीत] मतं डत्रडिधं दशवयडत 
शुद्धछायालगाः प्रोक्ताः सकीिवश्च तथैि ि ॥ ५ ॥ 
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तत्र शुद्धगतं [‘शुद्धरागत्िं’] िाम शास्त्रोक्तडियमा [‘रंजकत्त्िं’] दं्रजकं भिडत । छायालगं िाम 
अन्यच्छायालगत्ििे [‘रर्यक्तहेतुत्धं’ 
मुडद्रत प्रतीत पुढील भाग अडधक आहे. 
संकीिवरागत्िं िाम शुद्धछायालगमुख्यत्त्िेि रर्यक्तहेतुत्त्िं भिडत । 
इडत कडल्लिाथोक्तं डलडखतम’ ॥] रंजकत्ि ंभिडत ॥ 

 
आतां रागांचे तीन प्रकार, येक शुद्ध राग, येक छाया राग, येक संकीणप ॥ यसेै तीन प्रकार आहेत ॥ 

जो शास्त्राच्या मयादेकरून जनरंजन होईल त्यास शुद्ध राग म्हणावे ॥ शुद्ध राग आहण छाया राग हे दोन्द्ही 
एकत्र करून जनरंजन होय हे संगीत मत [‘कहिनाथ’ असे र्ाहहजे. त्याने संगीत रत्नाकर या गं्रथावर ‘कलाहनहध’ या नावाची 
मान्द्यता र्ावलेली टीका हलहहली आहे. हवजयनगरचा राजा इम्महडदेवराय (इ. स. १४४६–१४६५) याच्या काळात कहिनाथ होऊन गेला. तो 
आर्ल्या टीकेत स्वतःचा उिेि ‘अहभनवभरताचायप,’ ‘चतुर कहिनाथ’ असा करतो. या हठकाणी आलेला हनदेश संगीतरत्नाकराच्या २-२-१९०-
९४ वरील कहिनाथाच्या टीकेस अनुलकू्षन आहे. “रागास्तावद्  हत्रहवधाः शुद्धाः छायालगाः संकीणपशे्चहत । तत्र शुद्धलगत्व ं नाम 
शास्त्रोक्तहनयमानहतक्रमेण स्वतो रस्क्तहेतुत्कम्  । छायालगत्वं नाम अन्द्यछायालगत्वेन रस्क्तहेतुत्वम्  संकीणपरागत्वं नाम शुद्धछायालगहमश्रते्वेन 

रस्क्तहेंतुत्वम् ”] कहवनाथाने सांहगतलें  ॥ 
 

औििः पत्र्िडभः प्रोक्तः स्िरैः र्ङ डभस्तु र्ाङिः 
संपूिवः सप्तडभजे्ञय, एि ंरागडस्त्रधा मतः ॥ ६ ॥ 

 
आणीक रागाचे तीन प्रकार । र्ांच स्वरेंकरून युक्त त्यास औडव म्हणावें ।  सा स्वरेंकरून युक्त 

त्यास िाडव म्हणावें ॥ 
 

श्रीरागिटी बंगालो भार्ामध्यमर्ाििौ 
रक्तहंसः कोल  हासः प्रसभो भरैिो ध्िडिः ॥ ७ ॥ 
मेघरागः सोमरागः काम्प्बोदश्चार प ( पतं्र्िमः) 
स्याता ंकन्दपवदेशाख्यौ [‘कुकुमान्तकः कौडशकः’] लडलताँश्च कौडशकः 
िटिारायिश्चेडत रागा किशडतरीडरताः ॥ ८ ॥ [संगीतरत्िाकर, २ - १ - १६ ते १८] 

 
श्रीराग । नट । बंगाल । भािा । मध्यम । िाडव । रक्तहंस । कोल् हास । प्रसभ । भैरव । ध्वहन । 

मेघराग । सोमराग । कांमोद । आम्ररं्चम । कंदर्प देशाख्य । लहलत । कौहशक । नटनारायण । हे वीस 
राग सांहगतले ॥ 
 
३. मूळ राग आहण राहगणी 
 

आता त्यांच्या राहगणीचा प्रकार सांगतों ॥ [‘राहगणीचा प्रकार सागंतों ‘असे या हठकाणी नमूद केलेले असले तरी रु्ढे 
मात्र हविय आला आहे तो रागसंभवाचा.] 

 
डशिशक्तेः समािशेाद्रागािा ंसंभिो भिते्  
पत्र्िास्यात्पत्र्ि रागाःस्युः र्ष्ठस्तु डगडरजामुखात्  ॥ ९ ॥ 
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रागाचा संभव सांगतों ॥ येके समयीं हशवर्ावपती आनंदेकरून युक्त होतीं तेव्हा रागाची उत्र्हत्त 
जाली । ते कैसी ॥ शंभूच्या र्ांचावदनांर्ासून यांच राग हनमाण जाले ॥ र्ावपतीच्या मुिातून साव्वा राग 
उत्र्न्न जाला । असे सा राग । 
 

कोणत्या मुिार्ासून कोण राग हनमाण जाला तें सांगतों ॥ 
 

सद्यो मुखात्तु श्रीरागो िामदेिािसन्तकः 
अघोराद्  भरैिो जातस्तत्पुरुर्ात्पत्र्िमो भिेत्  ॥ १० ॥ 
ईशान्याख्यान्मेघरागो िाट्यारम्प्भे डशिादभतू । 

 
येंके समयी शंभू नृत्य करीत असतां मुिार्ासून राग हनमाण जाले ॥ प्रथम श्रीराग सद्यमुि रू्वप 

त्यार्ासून जाला ॥ दुसरा वामदेव मुिार्ासून वसंत ॥ हतसरा अघोर मुिार्ासून भैरव ॥ चौथा 
तत्रु्रुिार्ासून रं्चम ॥ र्ाचवा ईशान्द्य मुिार्ासून मेघराग ॥ या प्रकारें र्ांच वदनांर्ासून र्ांच राग हनमाण 
जाले ॥ 
 

डगडरजाया मुखाल्लास्ये िटिारायिो भिेत् ॥ ११ ॥ 
 

र्ावपती नृत्य करीत असता हतच्या मुि र्ासून नटनारायण हनघाला ॥ 
 

के रागाः काश्च राडगण्यः का िलेा ऋतिश्च के 
कक रूपमथ [‘कथम्’] उद्धारो िद िदेप्रसादत : [‘देिप्रसादतः’] ॥ १२ ॥ 

 
र्ावपती शंकरास प्रश्न कहरती । हे शंभो, राग कोणते, राहगणी कोणत्या, रागांचा समय कोणता, 

ऋतु कोणते रूर् कसें, उत्र्हत्त कैसी हे प्रसन्न होऊन सांगावें ॥ 
 

तेंव्हा सदाहशव सहवस्तरें सांगताहेत ॥ 
 

[मुडद्रत प्रतीत या श्लोकापूिी ‘ईर्श्र उिाि’ असे आहे.] श्रीरागोऽ (थ) िसन्तश्च भरैिः पत्र्िमस्तथा 
मेघरागो बृहन्नाटः र्िेते पुरुर्ाः स्मृताः ॥ १३ ॥ 

 
रु्रूिनामक राग सांगतों ॥ श्रीराग । वसंत । भैरव । रं्चम मेघराग ॥ नटनारायण या प्रकारें सा 

राग ॥ 
 

[‘मालश्रीः.’] मालिी डत्रििी गौरी केदारी मधुमाधिी 
ततः पहाडिका जे्ञया श्रीरागस्य िराङ गिाः ॥ १४ ॥ 

 
आतां रागाच्या राहगणी सांगतों ॥ मालवी । हत्रवनी । गौरी । केदारी । मधुमाधवी । र्हाहडका । 

श्रीरागाच्या सा राहगणी जाणाव्या ॥ 
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देशी देिडगरी िैि िैराटी तोडिका तथा 
लडलता िाथ डहन्दोली िसन्तस्य िराङ गिाः ॥ १५ ॥ 

 
[मुडद्रत प्रतीत या श्लोकापूिी ‘पािवत्युिाि’ असे आहे.] 

 
देशी । देवहगरी । वैराटी । तोडी । लहलता । कहदोली । सा राहगणी वसंताच्या भाया ॥ 

 
भरैिी गुजवरी िैि रेिा [‘रामडकरी’] गुिकरी तथा 
बगंाली [‘सैन्धिी’] बहुली िैि भरैिस्य िराङ् गिाः ॥ १६ ॥ 

 
भैरवी । गुजपरी । रेवा । गुणकरी । बंगाली । बहुली । भैरवाच्या सा राहगणी जाणाव्या ॥ 

 
[‘डिभार्ा’] डिभासश्चाथ भपूाली किाटी ििहंडसका 
[‘मालिी पटमत्र्जया सडहताः पत्र्िमाङ् गिाः’] मालाश्रीः पटमत्र्जरी (र्िेताः ) पत्र्िमाङ् गिाः ॥ १७ ॥ 

 
बीभास । भूर्ाली । कणाटी । वटिंसी । मालाश्री । र्टमंजरी । सा राहगणी रं्चमाच्या अंगना 

जाणाव्या ॥ 
 

मल्लारी सोरटी िैि सािरेी कौडशकी तथा 
गान्धारी हरशृङ् रा मेघरागस्य योडर्तः ॥ १८ ॥ 

 
मिारी । सोरटी । सावेरी । कौहशका । गांधारी । हरशंृगास सा राहगणी मेघरागाच्या अबला 

जाणाव्या ॥ 
 

[‘कामोदी’] काबंोधी िैि कल् यािी आभीरी िाडटका पुिः 
[‘सारंगी’] सालंगी िटहम्प्बीरा िटिारायिाङ् गिाः ॥ १९ ॥ 

 
कामोदी । कल्याण । आभीरी । नहटका । सालंगी । नटहंबीरा । सा राहगणी नटनारायणाच्यां 

अंगना ॥ 
 

सा राग छत्तीस भाया या प्रकारें सांहगतल्या ॥ 
 
४. रागांचे समय 
 

मधुमाधिी ि देशाख्या भपूाली भरैिी तथा 
िलेािली ि मल्लारी बगंाली सामगुजवरी [‘िल्लारी सोमगुजवरी’] ॥ २० ॥ 
[‘धिाश्रीमालिश्रीश्च’] धिाश्रीमालिशै्चि मेघरागश्च पञ्चम्ः 
देशकारो भरैिश्च लडलतश्च िसन्तकः ॥ 
एते रागाः प्रगीयन्ते प्रातरारभ्य डित्यंशः ॥ २१ ॥ 
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आतां रागांचा समय सांगतों ॥ 
 

मधुमाधवी १, देशाख्य २, भूर्ाली ३, भैरवी ४, वेलावली ५, मिारी ६, बंगाली ७, सामगुजपरी ८, 
धनाश्री ९, मालाश्री १०, मेघराग ११, देशकार १२, लहलत, १३, वसंत १४ हे राग प्रथम प्रहारामध्ये 
आलार्ावे ॥ 
 

गुजवरी कौडशकशै्चि सािरेी पटमत्र्जरी 
रेिा गुििती िैि भरैिी रामकयवडप ॥ २२ ॥ 
सोरटी ि तथा गेया प्रथमप्रहरोत्तरम्प्  ॥ 

 
गुजपरी १, कौहशक २, सावेरी ३, र्टमंजरी ४, रेवा ५, गुणकरी [‘गुणकरी’] ६, भैरवी ७, रामकरी ८, 

सोरट ९ हे राग हद्वतीय प्रहरीं आलार्ावेत ॥ 
 

िैराटी तोडिका िैि कामंोदी ि कुिाडयका ॥ २३ ॥ 
गाधंारी िागशब्दीि तथा देिी [‘देशी’] डिशरे्तः 
शङराभरिो गेयो डितीयप्रहरात्परम्प्  ॥ २४ ॥ 
 
वैराटी १, तोडी २, कांमोदी ३, कुडायी ४, गांधारी ५, नागशद्वी ६, देवी ७, शंकराभरण ८ हे राग 

तृतीय प्रहरीं आलार्ावे ॥ 
 

श्रीरागो मालिाख्यश्च गौिी डत्रििसंज्ञकम्प्  
िटकल्याि संज्ञश्च [‘सारंग’] सालंगं िटकं तथा ॥ २५ ॥ 
सिे िाटाश्च केदारी [‘किाट्यडभडरका’] किाटी भरैिी तथा ॥ 
बिहंसी पहािी ि तृतीयप्रहरात्परम्प्  ॥ २६ ॥ 
अधवरात्रािडधगेया एते रागाः सुखप्रदाः 
यथोक्तकाल एिैते गेया पूिवडिधाितः ॥ २७ ॥ 

 
श्रीराग १, मालव २, हत्रवण ३, गौडी ४, कल्याण नट ५, सारंग नट ६, नट ७, केदारी ८, कणाटी 

९, भैरवी १०, बडहंसी, ११, र्हाडी १२ हे राग चतुथप प्रहरी गावें ॥ हे राग जा समईं गाइलें  त्या समयीं 
शोभताहेत ॥ केदारार्ासून अधपरात्रीनंतर गाहयजे । या हवधीने गाइले तर बहुत आनंद होतो ॥ 
 

राजाज्ञया सदा गेया ि तु कालं डििारयेत्  ॥ 
 

जा समई राजाज्ञा होईल तेंव्हां कालहवचारणा न करावी । सुिरुर् आलार्ावा ॥ 
 
५. रागांचे ऋतु 
 

रागराहगणी यांचा समय सांहगतला । आतां रुतु सांगतों । हे रुराहण, सावध ऐक ॥ 
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श्रीरागो राडगिीयुक्तः शडैशरे गीयते बुधैः 
िसन्तः स्िसहायस्तु िसन्ततौ प्रगीयते ॥ २८ ॥ 

 
श्रीराग राहगणीसह वतपमान शहैशर ऋतूमध्ये आलार्ावा ॥ र्ौि–माघ या दोहींस शहैशर ऋतू 

म्हणावे ॥ वसंत राहगणींसहहत वसंत ऋतूमध्ये गावा । फाल्गुण व चैत्र यांही वसंत ऋतु म्हणावें ॥ 
 

भरैिः स्िसहायैस्तु ऋतौ ग्रीष्ट्मे प्रगीयते 
मेघरागो राडगडिडभयुवक्तो िर्ासु गीयते [पत्र्िमस्तु तथा गेयो राडगण्यासह शारदे’ हा श्लोकाथव अडधक.] ॥ २९ ॥ 

 
भैरव राहगणींसह ग्रीष्ट्म ऋतूत गावा । वैशाि ज्येष्ठ यांस ग्रीष्ट्म रूतू  म्हणावें ॥ मेघराग राहगणीयुक्त 

विारूतूमध्ये गावा । आिाढ, श्रावण यांस विांरूतू म्हणावे ॥ 
 

िटिारायिो रागो राडगण्यासह हेमके 
यथेच्छा तु गातव्या सिवतुवरु् सुखप्रदाः ॥ ३० ॥ 

 
नटनारायण राहगण सह वतपमान हेमंत रूतूमध्ये गावा । भारर्द आहश्वन यास हेमंत रूतू म्हणावें ॥ 

जेंव्हां इच्छा होईल तेंव्हां सुिी गावें । गाइल्यानें दोि नाहीं ॥ 
 
६. हनुमंतमतें रागराहगणी 
 

सा रागाचे सा रूतु सांहगतले । या प्रकारें सोमेश्वर मत हनवेदन केलें  ॥ यानंतर हनुमताचें मत 
सांगतों । हे र्ावपती, सावधान ऐकावें ॥ 
 

भरैिः कौडशकशै्चि डहन्दोलो दीपकस्तथाः 
श्रीरागो मेघरागश्च र्िेते पुरुर्ाः स्मृताः ॥ ३१ ॥ 

 
भैरव १, कौहशक २, कहदोल ३, दीर्क ४, श्रीराग ५, मेघराग ६ हे सा मुख्य राग ॥ 

 
यांच्या भाया सांगतों ॥ 
[‘मधुमाधिी’ या रागािे पयायी िािं. पुढच्या भागातही मराठीत मधुमाधिी ि संस्कृत श्लोकातं ‘मध्यमाडद’ असे उल्लेख आले आहेत.] 
मध्यमाडदभरैिी िैि बङाली ि िराडटका 
सैन्धिी ि पुिगेया भरैिस्य िराङ गिाः ॥ ३२ ॥ 

 
मधुमाधवी १, भैरवी २, बंगाली ३, वराहटका ४, सैंधवी ५, रु्नगेया ६, । सा [र्ाच र्ाहहजे. भैरवाच्या राहगणी 
र्ाच आहेत (हनुमंतमते). हनुमंतमतानुसार प्रत्येक मूळ रागास र्ाचच राहगणी आहेत हे रु्ढील हववरणात आले आहे. तानसेनानेही 
भैरवाच्या र्ाचच राहगणी मानल्या आहेत. र्हाः 
 
मधुमाधवी भैरवी बंगाली बरारी सैधवी यह भैरव की संग नारी 
तानसेन के प्रभु तानन मानन मोह लीनी ब्रजनारी ॥ १५६ ॥ 

– घू्रर्दके र्द] 
भैरवाच्या राहगणी जाणाव्या ॥ 
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तोिी खंबािती [गौरी] गौिी [‘गुिक्क्री’] गुिकरी कुकुभा तथा 
राडगऱ्यो रागराजस्य कौडशकस्य िराङ गिाः ॥ ३३ ॥ 

 
तोडी १, िंबावती २, गौडी ३, गुणकरी ४, कुकुभा ५ । र्ांच राहगणी कौहशकाच्या अंगना ॥ 

 
िलेािली रामकली देशाख्य पटमत्र्जरी 
लडलतासडहता एता डहन्दोलस्य िराङ गिाः ॥ ३४ ॥ 

 
वेलावली १, रामकरी २, देशाख्य ३, र्टमंजरी ४, लहलता ५ । र्ांच राहगणी कहदोलाच्या योहिता ॥ 

 
केदारी काििा देशी कम्प्मोदी िाडटका पुिः 
दीपकस्य डप्रयाः पत्र्ि ख्यात रागडिशारदैः ॥ ३५ ॥ 

 
केदारा १, कानडा २, देशी ३, कंमोहद ४, नाहटका ५, र्ांच राहगणी  दीर्कभाया ॥ 

 
िासन्ती मालिी िैि मालाश्रीश्च धिाडश्रका [‘धिाडसका’] 
आसािरी तु डिजे्ञया श्रीरागस्य िराङ् गिाः ॥ ३६ ॥ 

 
वासंती १, मालवी २, मालाश्री ३, धनाश्री ४, आसावरी ५ : र्ांच श्रीरागाच्या राहगणी ॥ 

 
मल्लारी देशकारी ि भपूाली गुजवरी तथा [मुडद्रत प्रतीत ‘अथरागािविमतम्प् ’ असे शीर्वक देऊि पुढील अडधक श्लोक आले 
आहेत. 
 
भरैिः पिंमो िाटो मल्लारो गौिमालिः 
देशाख्यशे्चडत र्ड् रागाः प्रोच्यन्ते लोकडिशु्रताः ॥ ३८ ॥ 
बगं्ङालीयं गुिडकरी मध्यमाडदिवसंन्तकः 
धिाश्रीश्च पिैंते रागा भरैिसंश्रयाः ॥ ३९ ॥ 
लडलता गुजवरी देशी िरािी रामकृत्तथा 
मता रागािविमते रागाः पिैंते पिंमाश्रयाः ॥ ४० ॥ 
िटिारायिः पूिव गान्धारः सालगस्तथा 
ततः केदारकिाटौ पिैंते िाटाश्रयाः ॥ ४१ ॥ 
मेघमल्लाडरका मालकौंडशकः पटमंजरी 
आसािरीडत डिजे्ञया रागा मल्लारसंश्रयाः ॥ ४२ ॥ 
डहन्दोलडस्त्रििान्धारी गौरी ि पटहंडसका 
पिैंते रागिामािो गौिमाडश्रत्य संर्यस्थताः ॥ ४३ ॥ 
भपूाली ि कुिायंी ि कमोडद िाडटका तथा 
िेलािलीडत डिजे्ञया रागा देशाख्य संश्रयाः ॥ ४४ ॥ 
ि तालािा ंि रागािामन्त; कुत्राडप डिद्यते 
इदािीं रागराडगन्योरूदाहरिमुच्यते ॥ ४५ ॥] 
टङ् का ि पिंमी भाया मेघरागस्य योडर्तः ॥ ३७ ॥ 

 
मिार १, देशकरी २, भूर्ाली ३, गुजपरी ४, टंक ५ । र्ांच राहगणी मेघरागाच्या भाया ॥ 
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७. राग : लक्षण आहण ध्यान 
 

(पुढच्या श्लोकापासूि ते डतसऱ्या अध्यायाच्या समाप्तीपयुंत रागािें लक्षि आडि ध्याि हा डिर्य 
आला आहे. रागध्यािडिर्यक रििेमुळे दामोदर पडंिताला बरीि मान्यता डमळाली होती यािा डिदेश 
प्रस्ताििेत करण्यात आला आहेि. 
 

प्रथम रागािे लक्षि आडि िंतर त्या त्या रागािे ‘ध्याि’ िा स्िरूपििवि असा क्रम सिवत्र योजण्यात 
आला आहे. रागलक्षि देतािा ग्रहस्िर, अंशस्िर आडि न्यास ि त्याबरोबरि मूच्छविेिाही डिदेश गं्रथकत्यांिे 
केला आहे. 
 

ग्रहस्वर – गीताच्या प्रारंभी योजलेला स्िर. 
 

अशस्वर – गीतािी रंजकता िाढडििारा ि गीतात व्यापक प्रमािात ज्यािा प्रयोग होतो तो 
अंशस्िर. 
 

न्द्यासस्वर – गीतािी समाप्ती करिारा न्यासस्िर. 
– संगीतरत्िाकर, १ – ७ – ३१, ३४, ३८. 

 
र्हा – गािौ को उिारसुर, ग्रहसुर कडहये ताडह 

ता ऊपर डिस्तार है, सोइ अंस जो आडह 
उपन्यास सुर तजडि है, सन्यासि सुर जाइ 
डिन्यासडि सुर जोडरर्ो, मीया ंसुरसि गाइ 
मद्र हृदय में होत है, गरे होत है मध्य 
र्यव्दडतय र्ज्  जो तार है, तािसेडि कडर सध्य 
कडर डिस्तार पूरि करै, न्यास कहै सुरजाडि 
तािसेडि संगीत मत, सो डजय में पहिाडि ॥ 

 
– तािसेि, रागमाला, ९४ ते ९७. 

 
हें हनुमंतमतेकरून राहगणीचें मत सांहगतलें  । आतां राग राहगणींची उत्र्हत्त सांगतों ॥ प्रथम 

हनुमंताच्या मतेंकरून रागांचीं ध्यानें आहण लक्षणें सांगतों । सावध ऐकावें ॥ 
 
भैरव 
 

धैिताशंग्रहो न्यासो डरपहीिोऽथ मान्तकः [‘डरपहीित्िमागतः’] 
भरैिः स तु डिजे्ञयो धैिताडदकमूच्छविा 
डिकृतो धैितो यत्र औििः पडरकीर्मततः ॥ ३८ ॥ 
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धैवत ग्रहस्वर । असस्वर । न्द्यासस्वर । हरिभ । रं्चम हे दोन स्वर  हववर्चजत करून ॥ मध्यम स्वर 
अंतीं । धैवत स्वर आहद ऐसी मूच्छपना ॥ धैवत हवर्र त ॥ औडवयुक्त होईल तेंव्हां । भैरव रागाची उत्र्हत्त ॥ 
 

गङगाधरः शडशकलाडतलकडस्त्रिेत्रः 
सपैर्मिभडूर्ततिुगवजकृडत्तिासाः । 
भास्ित् डत्रशूलकर एर् िृमुण्िधारी 
शुभ्ाम्प्बरो जयडत भरैि आडदरागः ॥ ३९ ॥ 

 
भैरवाचें स्वरूर् सांगतों ॥ जटाजुटीं गंगा धहरल । चंरकलेचा भालीं हतलक शोभतो । हत्रनेत्र ॥ 

सर्ेंकरून शरीर शोभायमान ॥ गजचमप र्हरधान केलें  आहे ॥ दैहदप्यमान हत्रशूल हातीं धरलाहह । 
मनुष्ट्यांच्या मुण्डमाळा धहरल्या आहेत ॥ शुभ्रवस्त्र र्हरधान केलें  आहे । असें सवोत्किेंकरून भैरव  रागाचें 
रूर् आहे ॥ [पहा : भरैि करपूर गौरा भाल डतलक िंदरा 
डतरी िेतरा जटा मुकुट गगंाधरा 
एक हस्त रंूि धरा डतरसूल जुगल करा 
बाहे बडलिरद सिेत जात गुसाई ईर्श्रा 
कास करत कंुजर पुरूष्ट िरम डियागरा 
ईिाहीम ओखत लछि राग भरैि महासुंदरा ॥ 

– इब्राहीम आहदलशहा, हकताबे नवरस, रृ्. ६७ ६८.] 
 



 

अनुक्रम 

 
राग : मधुमाधवी 

 
राग : मधुमाधवी 
 

आतां भैरवरागाची मूच्छपना सांगतों: ध हन स ग म ॥ [ध हन स ग म ध] भैरवाच्या र्ांच राहगणी आहेत । 
त्यांमध्यें र्हहली मधुमाधवी ॥ हतचें लक्षण सांगतों ॥ 
 
मधुमाधवी 
 

मध्यमाडदश्च रागाङ् गा ग्रहाशंन्यासमध्यमा 
सप्तस्िरैस्तु गातव्या मध्यमाडदकमूच्छविा ॥ 
संपूिा कडथता तजै्ञः डरधहीिा क्वडिन्मता ४० ॥ 

 
मधुमाधवी रागांग आहे ॥ त्यामध्यें मधुमाधवीचे ग्रहस्वर । अंस स्वर । न्द्यास स्वर । मध्यम होईल । 

सात स्वर आहेत । संरू्णप मध्यम आहे आहद जास (ज्यास) ऐसी मूच्छपना होती ॥  



 

अनुक्रम 

आता मधुमाधवीचें लक्षण सांगतों । कोण्ही येकाच्या मतें मधुमाधवी हरिभ-धैवतहीन आहे ॥ ऐंसे 
जाहलया औडव होतो ॥ 

आतां मधुमाधवीचें स्वरूर् सांगतों ॥ 
 

(पत्या सह हासं) पडररभ्य कामं 
(सिुर्यम्प्बतास्या) कमलायताक्षी । 

स्ििवच्छिी कंुकुमडलप्तदेहा 
(सा मध्यमाडदः) कडथता मुिीन्दै्रः ॥ ॥ ४१ ॥ 

 
भरतारास हास्ययुक्त आकलगन देऊन । चंुबनयुक्त अहतशयेंकरून । कमलाचे र्री थोर नेत्र ॥ 

शरीराची कांत सुवणाचे र्री आहे ॥ केशरेंकरून चर्चचत आहे देह ॥ हवशेिेंकरून हृदयाचे ठाईं चर्चचत ॥ 
ऐसी भैरव राहगणी ॥ भरताहदक रागज्ञानी तींहीं बोहलजेली॥ ऐसे मधुमाधवीचें स्वरूर् आहे ॥ 
 

मधुमाधवीची मूच्छपना ॥ जाचा मतें सात स्वर संरू्णप आहेत त्यांचा मतें अशी मूच्छपना । म र् ध हन स 
हर ग ॥ जांचा मतें औडव आहे त्या मतें ऐशी मूच्छपना । मा मं र्ा मं र् हन स हन ग म [?] ॥ [म र् हन स ग म] या 
प्रकारें मधुमाधवी ॥ 
 
भैरवी 
 

संपूिा भरैिी जे्ञया ग्रहाशंन्यासमध्यमा 
सौिरेी मूच्छविा जे्ञया मध्यमग्रामिाडरिी 
कैडश्चदेर्ा भरैिित्स्िरैजे्ञयाडििक्षिैः ॥ ४२ ॥ 

 
भैरवी राहगणी सांगतों । भैरवी सात स्वरें करून संरू्णप होती ॥ ग्रहस्वर । अंसस्वर । न्द्यास स्वर । 

मध्यमहह आहे ॥ राहगणी मध्यमचाहरणी आहे ॥ रागज्ञानी आहेत त्यांचा मतें भैरवाचें स्वरूर् तैसेंच 
राहगणाचें रूर् आहे ॥ 
 

आतां राहगणीचें रूर् सांगतों ॥ 
 

स्फडटकरडितपीठे रम्प्यकैलासशृङगे 
डिकिकमलपतै्ररिवयन्ती महेशम्प्  । 

करधृतघििाद्या पीतििायताक्षी 
सुकडिडभडरयमुक्ता भरैिी भरैिस्त्री ॥ ४३ ॥ 

 
कैलासाच्या शंृगावर स्फहटकहनर्चमत आसन । त्यावर बसोन हवकहसत कमलर्ते्र करून 

शंकररू्जन कहरती ॥ हाती रम्य थोर वाद्य आहे ॥ र्ीतवणी हवशालनंत्रा । संगीतशास्त्रीं जे हनरु्ण ते भैरवीचें 
ध्यान असें बोलताहेत ॥ या प्रकारें रूर् ॥ 
 

भैरवीची मूच्छपना । म र् ध हन स हर ग ॥ अन्द्यमत ध हन स ध ग म र् ॥ [‘ध हन स ग म ध’] 



 

अनुक्रम 

बंगाली 
 

या प्रकारें भैरव राहगणीचें ध्यान लक्षण सांहगतलें  ॥ 
आतां बंगालीचें लक्षण सांगतों ॥ 

 
बङगाली औििा जे्ञया ग्रहाशंन्यासर्ड् जभाक्  
डरधहीिा ि डिजे्ञया मूच्छविा प्रथमा मता 
पूिा िामत्रयोपेता कडििाथेि [‘कडल्लिाथेि’] भाडर्ता ॥ 

 
ऋिभ १, धैवत २ । दों स्वरेंकरून हीन औडवयुक्त ॥ ग्रहस्वर, अंश, न्द्यास यांमध्यें िड्ज 

स्वरयुक्त ॥ येणें करून प्रथम मूच्छपना होती ॥ हें लक्षण ॥ बंगालीचें लक्षण सांहगतलें  कहवनाथाच्या 
[‘कहिनाथ’ असे र्ाहहजे.] मतेंकरून ॥ ग्रह, अंस, न्द्यास मध्यम आहे ऐसें एक मत आहे ॥ 
 

बंगालीचें स्वरूर् सांगतों ॥ 
 

कक्षाडििडेशत करण्िधरस्तपस्िी 
भास्ित् डत्रशूल पडरमर्यण्ितिामहस्तः । 

भस्मोज्िलो डिडबिहस्तजटाकलापो 
बङगाल इत्यडभडहतस्तरुिाकव ििवः ॥ ४५ ॥ 

 
िांहदयावर रु्ष्ट्र्युक्त करंडा ठेहवलाहे । हनरंतर तर्स्वी । जाज्वलयमान हत्रशुलेंकरून संुदर आहे 

वामहस्त ॥ शरीरावर भस्मो + + केलें  । थोर आहेत दोदंड जाचे । जटाकलार् जाचा । माध्यान्द्ह 
कालींच्या सूयासारिा वणप । बंगाल असें नाम । असें स्वरूर् आहे ॥ 
 

आतां याची मूच्छपना । स ग म र् हन । जाचा मतें सात स्वर त्याची मूच्छपना । म र् ध हन स हर ग ॥ 
या प्रकारें बंगाल राग ॥ 
 
वैराटी 
 

र्ड् जग्रहाशंकन्यासा िैराटी कडथता बुधैः 
प्रथमा मूच्छविा तस्याः संपूिा कीर्मतिर्मधिी ॥ ४६ ॥ 

 
आतां वैराटीचें लक्षण सांगतों ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास । हतहीं ठाईं िड ज स्वर आहे ॥ मूच्छना र्हहली 

। सात स्वरें करून संरू्णप । ऐसें लक्षण रं्हडत राग ज्ञानी वैराटीकेचें बोलताहेत ॥ 
 

डििोदयन्ती दडयतं सुकेशी 
सुकङकिा िामरिालिेत्रा । [‘िामरिाडलिेि’] 

किे दधािा सुरिृक्षपुष्ट्पं 
िराङगिेयं कडथता िराटी ॥ ४७ ॥ 



 

अनुक्रम 

वराटीचें स्वरूर् ॥ भतारासमागमें हवनोद कहरती ॥ हातीं सुवणप कंकणें ॥ चामरवत् चर्लनेत्रा । 
केशर्ाश उत्तम आहे । कल्र्वृक्षांचीं रु्ष्ट्र्ें कानीं िोहवलीं । त्यास कणावतंस म्हणावें ॥ हस्त्रयांमध्यें बहुत 
संुदरा ॥ ऐसें वराटीचें स्वरूर् ॥ 

याचीं मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन ॥ 
 
सैन्द्धवी 
 

र्ड्जग्रहाशंकन्यासा पूिा सैन्धिी मता 
मूच्छविोत्तरमंद्रा स्यात्कैडश्चत् खािडिका मता ॥ 
डरधहीिा भिडेन्नत्यं रसे िीरे प्रयुज्यते ॥ ४८ ॥ 

 
सैंधवीचें लक्षण सांगतों ॥ ग्रह १, अंस १, न्द्यास ३ हतहीं ठाईं िड्ज स्वर  रू्णप आहे ॥ उत्तरमंरा 

मूच्छपना होती ॥ हें लक्षण सैंधव राहगहणचें ॥ दुसरें मत ।  हरिभ स्वर हववर्चजत केलीया िाडव होतें ॥ ही 
दोन्द्हीं मतें ॥ वीररसांत गावींत ॥ 
 

डत्रशूलपाडिः डशिभर्यक्तरक्ता [‘यकू्ता’] रक्ताम्प्बरा धाडरतबन्धुजीिा 
प्रिण्िकोपा रसिीरयुक्ता सा सैंधिी भरैिराडगिीयम् ॥ ४९ ॥ 

 
सैंधवीचें लक्षण सांगतो ॥ हातीं हत्रशूल आहे ॥ हशवभक्तींच्या ठाईं आसक्त आहे ॥ आरक्त वस्त्रें 

र्हरधान केलीं ॥ जास्वंतीचीं फुलें  धहरलीं आहेत ॥ मूतप केवल क्रोधरूर् ॥ वीररसेंकरून युक्त आहे ॥ ऐसें 
भैरवराहगणी सैन्द्धवीं हतचें रूर् ॥ 

राहगणीची मूच्छपना ॥ सा हर ग म र् ध हन ॥ [‘अथवा, स ग म र् ध हन स’] या प्रमाणें सैंधवी ॥ 
 
कौहशक 
 

र्ांच राहगणींसह भैरव सांहगतला ॥ कौहशक रागाचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

र्ड् जग्रहाशंकन्यासः संपूिवःकौडशको [‘पूिों मालिकौडशकः’] मतः 
मूच्छविा प्रथमा जे्ञया काकलीस्िरमर्यण्िता ॥ ५० ॥ 

 
ग्रह । अंश । न्द्यास । हतहीं ठाईं िड् ज आहे ॥ सात स्वर संरू्णप । र्हहली मूच्छपना होती ॥ 

काकलीस्वरें करून शोभायमान ॥ ऐसें जाहलया कौहशक राग म्हणावा ॥ 
 

आरक्तबिो धृतगौरयष्टीिवरः [‘िीरः’] स िीरेरु् कृतप्रिीरः [‘कृतप्रिीयवः’] 
िीरैिृवतो [‘घृतो’] िैडरकपालमालामाली मतो मालिकौडशको ऽ यम्प्  ॥ ५१ ॥ 

 
कौहशकाचें स्वरूर् सांगतों ॥ देहीचा कांत आरक्त आहे । शुभ्र काठी हातीं धहरली आहे । थोर 

र्राक्रमी । थोर र्राक्रमी त्यांमध्यें बहु थोर वीर । आसमंतात वीर रु्रुिेंकरून युक्त ॥ वैऱ्यांच्या 
मंुडमालेंकरून शोभायमान ॥ उन्द्मत्त स्वभावेंकरून ॥ ऐसें मालव कौहशकाचें रूर् ॥ 



 

अनुक्रम 

आतां याची मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन सा ॥ या प्रकारें मालवकौहशक ॥ [‘अथवा, स हन ध र् म ग हर स’] 
 
तोडी 
 

मध्यमाशंग्रहन्यासा सौिीरमूच्छविा मता 
संपूिा कडथता तजै्ञस्तोिी स्त्री कौडशकस्यि ॥ 
ग्रहाशंकन्यासर्ड् जस्य [‘र्ड् जािं’] केडिदत्र पिक्षते ॥ ५२ ॥ 

 
ग्रह । अंश । न्द्यास । हतहीं ठाईं मध्यम आहे ॥ हतला सौवेरी मूच्छपना म्हणावी । सात स्वर संरू्णप 

आहेत ॥ ऐसें तोडीचें लक्षण रागज्ञानी बोलताहेत ॥ दुसरें मत । ग्रह । अंश न्द्यास । हतन्द्ही ठाईं िड् ज आहे 
॥ 
 

तोडीचें स्वरूर् सांगतों ॥ 
 

तुर्ारकुन्दोज्िलदेहयडष्टः काश्मीरकपूवरडिडलप्तदेहा 
डििोदयन्ती हडरि ंििान्ते िीिाधरा राजडत तोिीकेयम्प्  ॥ ५३ ॥ 

 
चंरासाहरिे शुभ्र तुिार । हतहींकरून दैहदप्यमान शरीर ॥ केशरकरु्परेकरून चर्चचत देह आहे । 

हातीं वीणा धहरलाहे ॥ वनामध्यें कौतुकें  करून हहरणास मोहहती ॥ महासंुदर तोडीचें स्वरूर् आहे ॥ 
 

मूच्छपना ॥ म र् ध हन स हर ग ॥ दुसरें मत । स हर ग म र् ध हन ॥ 
 
िम्बावती 
 

धैिताशंग्रहन्यासा र्ाििा त्यक्तपंिमा 
खम्प्बािती ि डिजे्ञया मूच्छविा पौरिी मता ॥ ५४ ॥ 

 
ग्रह । अंश । न्द्यास । हतन्द्ही ठाईं धैवत ॥ रं्चमस्वरहीन । असे जाहलया िाडव होतो ॥ र्ौरवी 

मूच्छपना ॥ या प्रकारें िम्बावती जाणावी ॥ 
 



 

अनुक्रम 

 
राग : िम्बावती 

 
राग : िम्बावती 
 

खम्प्बािती स्यात्सुखदा रसज्ञा सौन्दयवलािण्यडिभडूर्ताङ् गी 
[‘गािडप्रया’] िादडप्रया कोडकलिादतुल्या डप्रयंिदा कौडशकराडगिीयम्प्  ॥ ५५ ॥ 

 
िम्बावतीचें स्वरूर् सांगतों ॥ भतारास आनंददायक । नवरसांमध्यें हनरु्ण । संुदरता लावण्य या 

दोन्द्हींकरून शरीर शोभायमान ॥ नादलुब्धा ॥ कोहकलेसाहरिा कंठ । उत्तम अत्यंत मधुरभाहिणी ॥ या 
प्रकारें कौहशकाची भाया िम्बावती हतचें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना । ध हन स हर ग म र् ध । ऐसें िंबावतीचें स्वरूर् (लक्षण) आहे ॥ 
 
 



 

अनुक्रम 

गौरी 
 

ग्रहाशंन्यास र्ड्जा स्याडद्रपधमं [‘डरपिजा’] सुखप्रदा 
प्रथमा मूच्छविा जे्ञया गौरी सिाङगसुन्दरी ॥ ५६ ॥ 

 
गौरीचें लक्षण सांगतों ॥ ग्रह । अंश न्द्यास । हतन्द्हीं ठाईं िड् ज येतो ॥ हरिभ, रं्चम हीन होताहेत ॥ 

असें जाहलया औडव येतो । मूच्छपना र्हहली ॥ गौरी सवांगसंुदर आहे ॥ ऐसें गौरीचें लक्षण ॥ 
 

डििशेयन्ती श्रििे [‘श्रििेऽितंसम्’] िसंतमात्राङकुरं [‘आर पाङकुरं कोडकलिादरम्प्यम्प्  ।’] कोडकलिादरम्प्यम्प्  
श्यामा मधुस्यर्यन्दतसूक्ष्मिादा गौरीयमुक्ता डकल कोहलेि ॥ ५७ ॥ 

 
गौरीचें स्वरूर् सांगतों ॥ सुगंध रु्ष्ट्र्मंजरीचा अंकुर कानीं िोहवलाहे । कोहकलेसाहरिा स्वर 

मनोहर । वयें सोळा वाहरसांची । श्याम वणप । अमृतासाहरिें वचन । सूक्ष्म मनोहर । कोहलनाथानें गौरी या 
प्रकारें वर्चणली ॥ या प्रकारें गौरीचें स्वरूर् लक्षण सांहगतलें  ॥ 

मूच्छपना ॥ स ग म ध हन ॥ [‘अथवा स हन ध र् म ग स’] 
 
गुणकरी 
 

डरधहीिा गुिकरी औििा पडरकीर्मतता 
[‘डिग्रहाशंा तु डित्या सा कैडश्चत्  र्ड्जाश्रया मता’] ि ग्रहाशंा ि न्यासा कैडश्चत्  र्ड् जत्रया मता 
रजिी मूच्छविा िात्र मालिाश्रडयिी तु सा ॥ ५८ ॥ 

 
गुणकरीचें लक्षण सांगतों । हरिभ, धैवत, दोनी स्वर हीन केहलया औंडव होतो ॥ अंश । ग्रह । 

न्द्यास । हतही ठाईं हनिाद ॥ ऐसे गुणकरीचें लक्षण ॥ दुसरें मत ॥ ग्रह । अंस न्द्यास । यांचा ठाईं िड् ज येतो 
॥ मालवाचा आश्रयी आहे ॥ ऐसें गुणकरीचें लक्षण ॥ 
 

शोभाडभभतूियिारूिदृडष्टर   
िर पाििा धरिीधूसरगात्र [‘व्यडष्टः’] धृडष्टः ॥ 

आमुक्तिारुकबरी डप्रयदुःखिती [‘डप्रयदूरिृत्ता’] 
संकीर्मतता गुिकरी करूिे [‘करूिीत्कृशाङ् गी’] कृर्ाङ् गी ॥ ५९ ॥ 

 
गुणकरीचें स्वरूर् ॥ भताराचा हवयोगेंकरून अश्रुर्ात । तेणेंकरून आरक्त दोन आहेत नेत्र हजचें ॥ 

मुि म्लान आहे ॥ मूच्छेनेकरून धरणीवर र्डली । रण कणेंकरून शुभ्र कृष्ट्ण आहे केशर्ाश कांही येक 
मुक्त । भतारदुःि वाहती ॥ बहु कृश आहे ॥ ऐशी गुणकरी सांहगतली ॥ 
 

मूच्छपना ॥ [‘स ग म र् हन स’] स हन ग म र् हन ॥ दुसरें मत ॥ िड्ज स्वर । हन स ग म र् हन ॥ 
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कुकुभा 
 

धैिताशंग्रहन्यासा संपूिा कुकुभा मता 
[‘तृतीय मूच्छविोत्पन्ना’] तृतोयमूच्छविोपेता शृगंाररसमर्यण्िता ॥ ६० ॥ 

 
कुकुभेचें लक्षण ॥ ग्रह । अंश न्द्यास । तीं ठाई धैवत येईल ॥ तर हतसरी मूच्छपना हाती ॥ शंृगाररसें 

करून मंहडत ॥ 
 

सपोडर्ताङ गी रडतमर्यण्िताङ गी 
िन्द्राििा िपंक - (दाम) - युक्ता 

कटाडक्षिी स्यात्परमा डिडित्रा 
दािेि युक्ता कुकुभा मिोज्ञा ॥ ६१ ॥ 

 
यीचें स्वरूर् सांगतों ॥ तारूण्येंकरून उत्तम रु्ष्ट अंग । क्रीडा सुरतयोगें शोभायमान अग । 

चंरवदना ॥ चम्र्कमाला कंठीं आहे । संुदर नेत्र कटाक्ष । हचत्र-हवहचत्र संुदर । मदनें करून युक्त । 
हचत्तास मनोहरा ॥ कुकुभा राहगणीचें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ ध हन स हर ग म (र्?) ध ॥ या प्रकारें रं्चभायासहहत मालकंस सांहगतला ॥ 
 

हे शवपहण, कहदोल रागाचें लक्षण सांगतों ऐक ॥ 
 
कहदोल 
 

कहदोलको डरधत्यक्तः सत्रयो गडदतो बुधैः 
मूच्छविा शु मध्या स्यादौििः काकलीयुतः ॥ ६२ ॥ 

 
हरिभ धैवत हीन जाहलयां औडव होतो ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास हतन्द्ही ठाई िड्ज येतो ॥ मूच्छपना 

शुद्धमध्या होती ॥ काकलीस्वरयुक्त ॥ ऐसें कहदोलांचे लक्षण ॥ 
 

डितार्यम्प्बिी [‘मन्दतरङ डगतासु’] मर्यण्ितरडत्र्जतासंः 
दोलासुखेलासुखमादधािः । 

[‘खिवः’] स्ििवः कपोतद्युः डतकामयुक्तो 
कहदोलरागः कडथतो मुिीन्दै्रः ॥ ६३ ॥ 

कहदोलाचें स्वरूर् ॥ भ्रमत असा दोला त्यामध्यें बैसला ॥ रमणी हालहवतो ॥ स्त्रीकरून मंहडत संुदर 
आहे बाहू । सुन्द्दर िबु्रद र्क्षी तशी कांत । मदनयुक्त आहे अत्यंत सुन्द्दर ॥ रागज्ञानी तीहीं याप्रकारें 
कहदोल सांहगतला ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स ग म र् ध हन सा ॥ [मुहरत प्रतीत ‘घ’ हा स्वर नाही.] 
आतां याची राहगणी सांगतों ॥ 
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वेलावहल 
 

धैिताशंग्रहन्यासा पूिा िलेािली मता 
पौरिी मूच्छविा जे्ञया रसे िीरे प्रयुज्यते ॥ ६४ ॥ 

 
आतां वेलावलीचें लक्षण सांगतों ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाई धैवत ॥ संरू्णप स्वरयुक्त होताहेत 

॥ र्ौरवी मूच्छपना होती ॥ वीर रसामध्यें गाइजे ॥  ऐसें वेलावलींचे लक्षण ॥ 
 

संकेतदीक्षा ं(दडयते ि दत्िा डितन्िती) भरू्िङ गकेरु् 
मुहुः स्मरन्ती स्मरडमष्टदेिं िेलािली िीलसरोजकाडंतः ॥ ६५ ॥ 

 
भतारास एकांत स्थलाचा हवचार सांगून शरीरास संुदर भूिणे घाहलती । वारंवार मदन स्मरण 

कहरती ॥ जसा हप्रय दैवतें संस्मती ॥ नील कमलासाहरिी कांती ॥ असें स्वरूर् आहे ॥ 
 

मूच्छपना ॥ ध हन ग म र् ध ॥ [‘ध हन स हर ग म र्’] 
याप्रकारें वेलावली सांहगतली ॥ 

 
रामकरी 
 

र्ड् जग्रहाशंकन्यासा पूिा रामकरी मता 
मूच्छविा प्रथमा जे्ञया करुिे सा प्रयुज्यते 
डरधत्यक्ता तु केडित्तु केडित्पिंमिर्मजता [‘मुडद्रत प्रतींत पुढील िरि अडधकः 

डत्रडिधा सा समुडद्दष्टा संपूिा र्ाििौििा ॥] ॥ ६६ ॥ 
 

रामकरीचें लक्षण ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास तीं ठाईं िड् ज संरू्णप येतो ॥ मूच्छपना प्रथम ॥ करूणरसें 
युक्त ॥ ऐसें रामकरीचें लक्षण ॥ दुसरें मत ॥ हरिभ धैवत वर्चजत जाहलया औडव होतो ॥ अन्द्य भत रं्चम 
हीन केहलया िाडव होतो ॥ ऐसें रामकरीचें लक्षण ॥ 
 

हेमप्रभा भासुरभरू्िा ि 
िीलं डििोलं िपुर्ा िहन्ती । 

कातें समीपे कमिीय कंठा 
मदोन्नता रामकरी मतेयम् ॥ ६७ ॥ 

आतां रामकरीचें स्वरूर् ॥ सुवणा सारिी देहप्रभा। तेणेंकरून शोभायमान भूिणें आहेत ॥ नील 
वस्त्र र्हरधान केलें  आहे । गोरोचन लाहवलें  आहे ॥ भतारासमीर् बैसली । कण्ठध्वहन अत्यंत मंजुळ। 
सौंदयपकरून अहत गर्चवता ॥ याप्रकारे रामकरींचे रूर् आहे ॥ 
 

देशाङ काचें लक्षण व हनवेदन करीन ॥ [देशाकंाचे लक्षण सागंण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी हस्तहलहित 
प्रतीचा र्हहला अध्याय येथेच संर्ला आहे. 
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‘इडत संगीतदपविे प्रथमोऽध्यायः ।’ अशी “देशाकंािे.” – या िाक्यािंतर िोंद  आहे. हस्तडलडखतािा दुसरा अध्याय (संपाडदत संडहतेतला डतसरा) 
लडलत रागाच्या स्िरूपििविािे सुरु होतो. मुडद्रत सगीत दपवि दोिि अध्यायािे असल्यािे हा आडि पुढिा दोन्ही डमळूि एकि अध्याय मुडद्रत प्रतीत 
आढळतो. 
 
हस्तडलडखताच्या दुसऱ्या अध्यायात आलेल्या लडलत रागाच्यास्िरूप ििविापूिी देशाकं आडि पटमंजरी या दोि रागािें लक्षि ि स्िरूप आले आहे. 
गं्रथाच्या पूिवतेच्या दृष्टीिे देशाकं आडि पटमंजरी या रागािी लक्षिे मुडद्रत प्रतीिरूि  उद् धृत करण्यात येत आहेत :– 
 

देशाख्या र्ाििा जे्ञया गत्रयेि डिभडूर्ता 
ऋर्भेि डियुक्ता सा शाङवगदेिेि कीर्मतता 
मूच्छविा हडरिार्श्ात्र संपूिा केडिदूडिरे ॥ 

 
उदाहरिम्प्  ॥ िीरे रसे व्यिडतत रोमहर्ा डिरुध्य संबंधडिलासबाहुः । 

पाशुंः प्रिंिः डकल इन्दूरागो देशाख्यरागः कडथतो मुिींदै्रः ॥ 
ग म प ध डि स । अथिा, ग म प डि स डर ग ॥ इकत देशाख्यः ॥ 

 
पिंमाशंग्रहन्यासा पूिा पटमंजरी । 
हृष्ट्यका मूच्छविा जे्ञया रडसकािा ंसुखप्रदा ॥ 

 
उदाहरिम्प्  ॥ डियोडगिी कातंडिशीिवगात्रा रत्रजं िहन्ती बपुश्च शुष्ट्काम्प्  

आर्श्ास्यमािा डप्रयया ि सख्या सुधूसराङ् गी पटमत्र्जरीयम्प्  ॥ 
प ध डि स डर ग म प ॥ इडत पटमंजरी ॥” 

 
X कहदोल रागाच्या राडगिी ५ : िेलािली, रामरकरी, देशाकं, पटमंजरी ि लडलत त्यापैंकी िेलािली ि रामकरी यािें ििवि या डठकािी 

आले आहे. देशाकंािा केिळ उल्लेख आहे. पटमंजरी आडि देशाकं यािंी लक्षिे िर डदली आहेत. लडलतिे लक्षि पुढच्या अध्यायात आलेले आहे.] 
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अध्याय ३ रा 
 

या अध्यायात आलेले हविय 
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अथ सङ् गीत दपविे 
॥ तृतीयो ऽ ध्यायो राग डििकेो िाम ॥ [लडलताच्या स्िरूपििविापूिी या रागािें लक्षि मुडद्रत 
प्रतीत आहे. हस्तडलडखत प्रतीत लक्षिािा श्लोक ि त्यािरील मराठी टीका राहूि गेली आहे. लक्षिािा श्लोक 
असा : 

 
डरपिजा ि लडलता औििा सत्रया मता 
मूच्छविा सप्तमध्या (स्यात् ) संपूिा केडिद डिरे ॥ 
धैितत्रयसंयुक्ता डितीया लडलता मता ॥] 

 
१. लहलत 
 

प्रफुल्लसप्तद् माल्यधारी युिा ि [‘गौरो ऽ ब्जदलयताक्षः’] गोरोििलोििश्री : 
डिडित्सरन्दैििशास्त्प्रभाते [‘यस्या : पडत : सा लडलता प्रडदष्टा’] डिशालिेर्ो लडलत : प्रडदष्ट : । १ ॥ 

 
आतां लहलताचें स्वरूर् सांगतों ॥ हवकहसत सात्वन वृक्षाच्या रु्ष्ट्र्माला धहरल्या आहेत तरूण । 

गोरोचनासाहरिी आरक्त नेत्रप्रभा । दैवयोगेंकरून  प्रातःकाळीं + + + कांही येक आहे । उत्तम वेि आहे । 
हस्त्रयांसहहत बैसलाहे । या प्रकारें लहलताचें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स ग म ध हन सा । दुसरें मत ॥ स हर ग म ध हन सा [अहधक मत ‘स ग म र् हन स’] ॥ 
 

र्ांच राहगणींसह कहदोल सांहगतला ॥ आतां दीर्क रागाचें लक्षण सांगतों ॥ 
 
दीर्क 
 

र्ड् जग्रहाशंको न्यासः संपूिो डदपको मत : 
मूच्छविा शुद्धमध्या स्याद् गातव्यो गायकैः सदा ॥ २ ॥ 

 
ग्रह । अंश । न्द्यास हतन्द्ही ठाईं । िड् ज येतो ॥ संरू्णप स्वरयुक्त ॥ याची मूच्छपना शुद्धमध्या ॥ श्रेष्ठ 

गायक आहेत त्यांचा मतें दीर्क रागाचें लक्षण या प्रकारें आहे ॥ 
 

बालारताथुं प्रडिलीिदीपे गृहान्धकारे सुभगं प्रिृत्तः 
तस्याः डशरोभरू्िरत्िदीपैलवज्जा ं[‘दधौ दीपकरागराज :’] प्रकुिवन्  कृतिान् प्रदीप : ॥ ३ ॥ 

 
अबलेसमागमें सुरत करावया कारणें प्रवत्तपला तेंव्हां थोर दीर् होता तो लहान करून गृहामध्यें 

अंधार हनर्चमत केला । संुदरा हतच्या हशरीभूिणाच्या कांहतकरून सावयव देहिली ॥ तेंव्हां लज्जा र्ावहवता ॥ 
ऐसें दीर्काचें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ सा हर ग म र् ध हन सा ॥ [‘हन स ग म र् हन हन’] 
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केदारी 
 

आतां केदाराचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

केदारी डरधहीिा स्यादौििा पडरकीर्मतता 
डित्रया मूच्छविा मागी काकलीस्िरमर्यण्िता ॥ ४ ॥ 

 
हरिभ धैवत हीन केहलयां शुद्ध औडव हे तो ॥ ग्रह । अश । न्द्यास या हतन्द्ही ठाईं हनिाद येतो ॥ 

मागी मूच्छपना होती ॥ ऐसें केदार लक्षण ॥ 
 

जटा ंदधािः शतिन्द्रमौडलिागोत्तडरयो [‘िागेत्तरीयाधृतयोगपट्टा’] धृतयोगपीठ : 
[गङ् गाधरध्यािडिमग्िडित्ता । केदाडरका दीपकराडगिीयम् ।] गङ् गाधरो ध्यािडिमग्ििेतः केदारिाथः कडथतः 
तपस्िी ॥ ५ ॥ 

 
मस्तकीं जटा धहरल्याहेंत । ललाटीं शतचंराची शोभा । नागांचीं उत्तरीये केलीं ॥ योगर्द केवळ 

धहरलाहे ॥ मस्तकीं गंगा आहे ॥ ध्यानीं मग्नहचत्त केलें  ॥ आहण अत्यंत तर्स्वी ॥ ऐसें केदाराचें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स हन ग म र् हन ॥ 
 
कानडा 
 

आता कानहडयाचें लक्षण ॥ 
 

डत्रडिर्ादो ऽ थ संपूिो डिर्ादो डिकृतो भिेत्  
मागी ि मूच्छविा जे्ञया किाटो ऽ यं सुखप्रद : ॥ ६ ॥ 

 
ग्रह । अंस । न्द्यास । हतनीं ठाईं हनिाद होतो ॥ तो हनिाद हवर्रीत जाहलया मागी मूच्छपना होती ॥ 

हें लक्षण कानहडयाचें ॥ 
 

कृपािपाडिगवजदन्तपत्रमेकं [‘खण्िम’] िहन्दडक्षिहस्तके ि [‘िहन्ती डिजहस्तकेि’] 
संस्तूयमाि : सुरिारिौघै : [‘सा काििेयं डकल डदव्यमूर्मतः’] किाटराग : डक्षडतलक्ष्मीमूर्मत : ॥ ७ ॥ 

 
आतां याचें स्वरूर् ॥ हातीं तरवार आहे ॥ गजदंतर्त्र उजव्या हातानें धहरलें  आहे ॥ सुर, गंधवप, 

दानवाहदकांही स्तहवला ॥ रृ्थ्वीवर राजासारिा शोभतो ॥ ऐसें रूर् कणाटकाचें ॥ 
 

मूच्छपना ॥ हन हर ग म र् ध हन ॥ [‘हन स रे ग म र् ध हन’] 
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राग : दीर्क 

 
राग : दीर्क 
 
देशी 
 

देशीचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

देशी पिंमहीिा स्यादृर्भत्रयसंयुता 
कलोपिडतका जे्ञया मूच्छविा डिकृतर्वभा ॥ ८ ॥ 

 
रं्चमहीन केहलया िाडव होतो ॥ ग्रह । अंश न्द्यास । या तीं ठाईं हरिभ येतो म्हणजे कलोर्नता 

मूच्छपना ॥ हरिभ हवर्रीतही होतो ॥ ऐसे देशीचें लक्षण ॥ 
 

आतां स्वरूर् सांगतों ॥ 
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डिद्रालसं सा कपटेि कान्तं डिबोधयन्ती सुरतोत्सुकेि 
गौरी मिोज्ञाशुंकपुच्छिस्त्रा ख्याता ि देशी [‘रसपूिवडित्ता.’] पडरपूिवडित्ता ॥ ९ ॥ 

 
हनराहमिेंकरून भतारास जागृत कहरतीं ॥ संभोगेंकरून उत्कंहठत च काय ॥ गौरवणा । 

हप्रयमनहारका । राण्याच्या रु्च्छासाहरिें वस्त्र र्हरधान केलें  ॥ शंृगाररसेंकरून हिपहचत्ता ॥ ऐसें देशीचें रूर् 
॥ 
 

मूच्छपना ॥ हर ग म ध हन स हर ॥ 
 
कामोदी 
 

आतां कामोदीचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

धाशंन्यासग्रहा पूिा पौरिी मूच्छविा मता 
मल्लारीडिकटे गेया कामोदी ि [‘सिवसम्प्मता’] डिगद्यते ॥ 
डशिभरू्िकेदारयुक्ता सिवसुखदा ॥ १० ॥ 

 
ग्रह । अंश । न्द्यास । तीं ठाईं धैवत ॥ तर र्ौरवी मूच्छपना होती ॥ मिारसमीर् गावी ॥ ऐसें लक्षण ॥ 

शंकराभरण । केदार । यांची छाया घेऊन गाहयल्यानें हचत्तरंजन होतें ॥ 
 

आतां स्वरूर् सांगतों ॥ 
 

पीतं िसािा िसकत सुकेशी ििे रुदन्ती डपकिाददूिा 
डिलोकयन्ती डिडदशाडतभीता कामोडदतत्कान्तमिुस्मरन्ती ॥ ११ ॥ 

 
र्ीत वस्त्र र्हरधान केलें  । केशर्ाश उत्तम आहे ॥ संकेतशाला टाकून । र्ीकस्वरेंकरून । सिेद 

होऊन वनामध्यें हवयोगेंकरून रूदन कहरती । दश हदशा र्ाहती ॥ भयभीत जाली ॥ कांत जो त्याचें स्मरण 
कहरती । असें रूर् आहे ॥ 
 

[मूच्छपना] ध हन स हर ग म ॥ [‘ध हन स ग म र्’] 
 
नट 
 

नटाचें स्वरूर्–लक्षण सांगतों ॥ 
 

ग्रहाशंन्यासर्ड् जा स्यात्संपूिा िडटका मता 
प्रथमा मूच्छविा जे्ञया [‘डिडिधैयुवता’] गमकैश्च बहुधा मता ॥ १२ ॥ 
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ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड् ज येतो ॥ सात स्वर संरू्णप ॥ र्हहली मूच्छपना ॥ गमक यास बहुत 
मान्द्य । ऐसें नटाचें लक्षण ॥ 
 

तुरङगमस्कंन्धडिर्क्तबाहु : 
स्ििवप्रभ : शोडितशोिगात्र : 

सङ् ग्राममूमौ डििरन्  प्रतापी 
िटो ऽ यमुक्तश्चतुरङगमूर्मत: [‘डकल रागमूर्मतः’] ॥ १३ ॥ 
 

घोहडयाचा िांहदयावहर हात ठेहवला ॥ सुवणासाहरिी कांत आहे । रूहधरे करून आरक्त शरीर 
जालें  ॥ संग्रामभूमीचां ठाईं हफरतोहे ॥ बहूप्रतार्वत । चतुरंगमूर्चत नटाची संुदर आहे ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन सा ॥ 
 

रं्चभायासहहत दीर्क राग सांहगतला ॥ 
 
श्री 
 

श्रीरागाचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

श्रीरागः स ि डिख्यातः सत्रयेि डिभडूर्तः 
पूिवः सिवगुिोपेतो मूच्छविा प्रथमा मता ॥ 
केडित्तुकथयन्त्येिमृर्भत्रयसम्प्मतम् [‘ऋर्भत्रयसंयुतम्प् ’] ॥ १४ ॥ 

 
ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड्ज योतो ॥ संरू्णप स्वर आहेत ॥ सवप गुणेकरून संर्न्न ॥ मस्तकीं 

छत्रेंकरून शोहभत ॥ मूच्छपना प्रथम ॥ ऐसें श्रीरागाचें लक्षण ॥ दुसरें मत । ग्रह । अंस न्द्यास तीं ठाईं [हरिभ] 
योतो ॥ 

अष्टादशाब्दस्मरिारूमूर्मतः [‘धीरो लसत् ’] 
िरोल्लसत् पल्लिकिवपूरः । 

र्ड् जाडदसेव्योऽरूििस्त्रधारी 
श्रीरागरागः डक्षडतपालमूर्मतः ॥ १५ ॥ 

 
श्रीरागाचें रूर् ॥ वयेंकरून अठरा वरसाचा । मदनासाहरिा देहे संुदर ॥ उत्तम हवकहसत र्िव तो 

कानीं िोहवला ॥ िड् जाहद स्वर जाची सेवाक हरताहेत । अरूण वस्त्रें र्हरधान केलीं ॥ केवळ राजमूर्चत ॥ 
ऐसें श्रीरागाचें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन ॥ दुसरें मत हर ग म र् ध हन ॥ [‘स हर ग म र् ध हन’ अथवा हर ग म र् ध हन स हर ॥] 
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वसंत 
 

वसंत राहगणीचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

िसन्ती स्यात्तु संपुिा सत्रया कडथता बुधैः 
श्रीरागमूच्छविािात्र गेया रागडिशारदैः ॥ १६ ॥ 

 
वसंताचें लक्षण ॥ संरू्णप । ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड् ज स्वर येतो ॥ श्रीरागाची मूच्छपना तेच 

याची मूच्छपना ॥ ऐसें लक्षण रागज्ञानी बोलताहेत ॥ 
 

[मुडद्रतप्रतीत ‘िासर्यन्तका’ असे रागािे स्त्रीकलगी रूप असल्यािे या   श्लोकातील सिव डिशरे्िें स्त्रीकलगी आहेंत.] 
डशखण्िीबहोश्चयबद्धिूिः 

किाितंसीकृतशोडभतार पः 
इन्दीिरश्यामतिुर्मिलासी [‘सुडित्रा’] 

िसनं्तकःस्यादडलमंजुलश्रीः ॥ १७ ॥ 
 

वसंताचें स्वरूर् ॥ मोराचा मस्तकीं मुकुट धरलाहे ॥ आम्रर्िव कोमल तो कानीं िोहवला ॥ 
नीलकमलासाहरिा जाचा देह । अत्यंत चतुर । हवलासी ॥ सभोवतें भ्रमराचा गंुजारव । त्याची शोभा आहे 
। ऐसें रूर् ॥ 
 

(मूच्छपना) स हर ग म र् द हन सा ॥ 
 
मालवी 
 

मालवीचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

मालिी औििा जे्ञया डित्रया डरपिर्मजता 
रंजिी मूच्छविा जे्ञया काकलीस्िरमर्यण्िता ॥ १८ ॥ 

 
हरिभ रं्चम वजप केहलया िड् ज होतो ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास तीं ठाईं िड् ज येतो ॥ 

काकलीस्वरेंकरून मंहडत ॥ ऐसें मालवरूर् ॥ 
 

[‘स्िकान्तिुर्यम्प्बतिक्त्रपद मा । शुक्रद्युडतः कुण्िडलिी प्रमत्ता ॥’] डितर्यम्प्बिीिुडंबतिक्त्रपद्मः 
शुकदु्यडतः कुण्िलिान् प्रमत्तः । 

संकेतशाला ंप्रडिशन्प्रदोरे् 
मालाधरो मालिराग एर्ः [मुडद्रत प्रतीत हा रागही स्त्रीकलगी असूि सिव डिशरे्िे स्त्रीकलगी आहेत] ॥ १९ ॥ 

 
काहमहनचें मुिर्द्म चंुहबतो । आहण राव्यासाहरिी शरीराचीं कांत ॥ कानीं कंुडलें  । उन्द्मत्त आहे । 

संध्याकाळीं संकेतगृहीं प्रवेश कहरतो ॥ माला रु्ष्ट्र्ांची कंठीं धहरली ॥ ऐसें मालवाचें रूर् ॥ 
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मूच्छपना ॥ हन स ग म ध हन ॥ 
 
मालाश्री 
 

मालाश्रीचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

मालाश्रीश्च रागाङगा सम्प्पूिा सा [‘सत्रयभडूर्ता’] डिभडूर्ता 
मूच्छविोत्तरमन्द्रा स्याच्छृङगाररसमर्यण्िता ॥ २० ॥ 

 
ग्रह । असं । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज रू्णप येतो ॥ तेणंकरून भूहित ॥ उत्तरमंरा मूच्छपना ॥ 

शंृगाररसेंकरून मंहडत ॥ ऐसें मालाश्रीचें लक्षण ॥ 
 

रक्तोत्पलं हस्तदले डियुक्तं [‘दघािा’] डिभाियन्ती तिुदेहिल्ली 
रसालिृक्षस्य तले डिर्ण्िा तोकाडश्रता [‘स्तोकाडश्रता’] सा डकल मालिश्रीः ॥ २१ ॥ 

 
रक्तोत्र्ल हातीं धहरलें  ॥ आर्ल्या देहास संुदर भावहवती ॥ आम्रवृक्षातलीं बैसली मुलें  सभोवतीं 

आहेत । ऐसी मालाश्री ॥ 
 

(मूच्छपना) स हर ग म र् ध हन सा ॥ 
 
धनाश्री 
 

सत्रया हीिऋर्भा र्ाििा सा धिासरी 
मूच्छविा प्रथमा जे्ञया रसे िीरे प्रयुज्यते ॥ २ ॥ 

 
धनाश्रीचें लक्षण ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज येतो ॥ हरिभ हीन केहलया िाडव ॥ मूच्छपना 

प्रथम । वीररसामध्यें गाईजे ॥ ऐसें लक्षण धनाश्रीचें ॥ 
 

स्वरूर् सांगतों ॥ 
 

दुिादलाश्यामतिुमविोज्ञा कान्तं डलखन्ती डिरहेि दूिा 
र्श्ेते कपोले ियिेऽश्रुकबदू [‘दधती दृगम्प्बू’] डिष्ट्पन्दडिधूवतकुिा [‘डिष्ट्यन्दडिधौतकुिा’] धिाश्रीः ॥ २३ ॥ 

 
दुवादलासाहरिा वणप शरीराचा ॥ हचत्ताहभप्राय जाणती ॥ हवरहेंकरून दुःिी ॥ आर्ल्या हप्रयतमातें 

हलहहती । हप्रयहवयोगेंकरून र्ाण्डूरवणप कर्ोल ॥ नयनार्ासून अश्रुर्ात ते कर्ोलार्यंत चाललें  ॥ तेणें 
करून कुचतटीचें धुतलें  ॥ ऐसें धनाश्रीचें रूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स ग म र् ध हन सा ॥ 
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आसावरी 
 

आसािरी [‘गडित्य क्ता’] गडरत्यक्ता धग्रहाशंा ि औििा 
न्यासस्तु धैितो जे्ञयः करूिारसडिभवरा [‘मुडद्रतप्रतीत आिखी एक लक्षि डदले आहे’ 
कुकुमाया : समुत्पन्ना धान्ता माशंग्रहा मता 
पिंमेिैि रडहता र्ाििा ि डिगद्यते ॥] ॥ २४ ॥ 

 
हरिभ गांधार हीन केहलया औडव ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास । तों ठाईं धैवत ॥ करूणारसें गाईजे ॥ हें 

लक्षण आसावरीचें ॥ दुसरें मत ॥ ग्रह । अंश । न्द्यास । तीं ठाई अंतीं धैवत ॥ रं्चम हीन केहलया िाडव 
होतो ॥ कुकुभार्ासून हनमाण जाली ऐसें लक्षण ॥ 
 

श्रीखण्िशलैडशखरे डशडखपुच्छिस्त्रा 
मातङगमौर्यक्तककृतीद्यमहारिल्ली । [‘मिोहरबल्ली’] 

आकृष्ट्य िन्दितरोरुरगं िहन्ती 
आसािरी िलयमुज्िलिीलकार्यन्तः ॥ २५ ॥ : 

 
मलयारीच्या हशिरीं बैसली ॥ मयरूहर्च्छासाहरिीं वस्त्रें । मत्त कंुजराच्या गंडस्थळातील 

मौस्क्तकाचा हार धहरलाहे ॥ चंदनवृक्षाची िांदी धहरलीहे ॥ भुजंग धहरलाहे ॥ हस्तीच्या दंताचीं कंकणें 
इंरनीलमहणजहडत । त्यांची प्रभा देहावर र्डली । तेणेंकरून नीलकांत आहे ॥ ऐसें स्वरूर् ॥ 
 

(मूच्छपना) ध हन स म र् ध ॥ दुसरें मत ॥ ध न स हर ग ध ॥ [मुहरतप्रतीत शेवटचा स्वर म आहे.] याप्रकारें 
र्ांच राहगणींसह श्रीराग सांहगतला ॥ 
 
मेघ 
 

मेघरागाचें लक्षण सांगतो ॥ 
 

मेघः पूिा धत्रयः स्यादुत्तरायतमूच्छविा 
डिकृतो धैितो जे्ञयः शृगंाररसपूडरतः [‘पूरकः’] ॥ २६ ॥ 

 
सात स्वर आहेत तयास्तव संरू्णप म्हणावा । ग्रहांशन्द्यास तीं ठाईं धैवत । उत्तरायता मूच्छपना ॥ 

धैवत हवर्रीत ॥ शंृगाररसेंकरून र्हररू्णप ॥ ऐसें मेघरागाचें लक्षण ॥ 
 

स्वरूर् सांगतों ॥ 
 

िीलोत्पलाभिपुडरन्दुसमाि िैलः [‘िक्त्रः’] पीताम्प्बरतृडर्तिातकयाच्चमािः 
पीयरू्मन्दहडसतो धिमध्यिती िीरेरु् राजडत युिा डकल मेघरागः ॥ २७ ॥ 

 



 

अनुक्रम 

नीलकमलासाहरिें शरीर । चंरासाहरिें वस्त्र शुभ्र । र्ीतांबर र्हरधान केला ॥ तृिेंकरून संतप्त 
असे चातक जार्ासून उदक इस्च्छताहेत । अमृतासाहरिें मंदहास्य ॥ मेंघांमध्यें बैसला । वीरांमध्यें शोभतो 
॥ तरुण आहे ॥ ऐसें मेघरागाचें रूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ ध हन स हर ग म ध ॥ [‘ध हन स हर ग म र् ध’] 
 
मिारी 
 

मिारीचें लक्षण सांगतों ॥ 
 

मल्लारी सपहीिा स्याद ग्रहाशंन्यासधैिता 
औििा पौरिी जे्ञया िडरष्ठा [‘िर्ासु’] सुखदा सदा ॥ २८ ॥ 

 
िड ज रं्चम हीन केहलयां औडव होतो ॥ ग्रहांशन्द्यास तीं ठाईं धैवत ॥ म्हणजे र्ौरवी मूच्छपना होती 

॥ विा ऋतूचें ठाईं गाईजे ॥ सुिदायक होतो ॥ ऐसें लक्षण मिाराचें ॥ 
 

गौरी कृशा कोडकलकण्ठिादा 
गीतच्छलेिात्मपकत स्मरन्ती 

आदाय िीिा ंमडलिा रूदन्ती 
मल्लाडरका यौििदूिडिन्ता ॥ २९ ॥ 

 
स्वरूर् सांगतों ॥ शरीर र्ांडुर वणप । अत्यंत कृशा । कोहकलेसाहरिा स्वर ॥ वीणा घेऊन 

गीतहमिेंकरुन आर्ला हप्रय त्याचें स्मरण कहरती ॥ बहुत मलीन आहे ॥ हवयोगेंकरून रोदन कहरते ॥ 
योवनाचा भर असतां हप्रयहवयोग जाला तेणेंकरून सिेद जाली ॥ ऐसें स्वरूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ ध हन हर ग म ध ॥ 
 
देशकारी 
 

देशकारी तंु संपूिा र्ड जन्यासग्रहाशंका 
मूच्छविा प्रथमा जे्ञया िैराटीडमडश्रता भिते् ॥ ३० ॥ 

 
लक्षण सांगतों ॥ देशकारीचें सात स्वर संरू्णप आहेत ॥ ग्रहांशन्द्यास तीं ठाईं िड ज येतो ॥ र्हहली 

मूच्छपना ॥ वैराटीहमहश्रत गावी ॥ ऐसें देशकारीचें लक्षण ॥ 
 

भत्रासमं केडलरकत [‘केडलकलारसज्ञा’] सुकेशी 
सिाङ गपूिा कमलायताक्षी 

पीिस्तिी रूक्मतिुः सुिरे्ा [‘सुकेशी’] 
संपूिविन्द्राििदेशकारी ॥ ३१ ॥ 



 

अनुक्रम 

देशकारीचें स्वरूर् ॥ आर्ल्या भतारासमागमें सुरत कहरती ॥ केशर्ाश उत्तम ॥ अवयव सुंदर 
संरू्णप आहेत ॥ कमलवत् हवशालनेत्रा ॥ स्तन थोर कहठण ॥ सुवणासाहरिा देह ॥ वेि उत्तम केलाहह ॥ 
र्ौर्चणमेच्या चंरासाहरिें मुि ॥ ऐसें देशकारींचे लक्षण ॥ 
 

मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन सा ॥ 
 
भूर्ाली 
 

र्ड जग्रहाशंकन्यासा भपूाली कडथता बुधैः 
मूच्छविा कडथता यत्र संपूिा शार्यन्तके रसे ॥ 
कैडश्चतु्त डरपहीिेयमौििा पडरकीर्मतता ॥ ३२ ॥ 

 
ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज येईल तर र्हहली मूच्छपना होती ॥ संरू्णप सात स्वर 

शांहतरसेंकरून गावी ॥ दुसरें मत हरिभ-रं्चम हीन केहलयां औडव ऐसें ही लक्षण आहे ॥ 
 

गौरदु्यडतः कंुकुमडलप्तदेहा तुङ गस्तिी िन्द्रमुखी मिोज्ञा 
भतुवःस्मरन्ती डिरहेिदूिा भपूाडलकेयं रसशार्यन्तयुक्ता ॥ ३३ ॥ 

 
शरीर गौर वणप । केशर-कस्तुरीकरून देह चर्चचत आहे ॥ स्तन उंच आहेत ॥ चंरवदना । र्रम 

मनोहरा । हवरहेंकरून दुःहित आहे ॥ वारंवार भतारांचें स्मरण कहरती ॥ हचत्त र्रम शांत आहे । ऐसें 
भूर्ालीचें स्वरूर् ॥ [“मूच्छपना– स हर ग म र् ध हन स अधवा स ग म ध हन स”] 
 
गुजपरी 
 

ग्रहाशंन्यासडरर्भा संपूिा गुजवरी मता 
सप्तमा मूच्छविा तस्या [‘बङ गाल्यासह’] बाहुल्यात्सहडमडश्रता ॥ ३४ ॥ 
ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज । सात स्वरें करून रू्णप आहे ॥ िड जग्रामाच्या सात मूच्छपना 

होताहेत ॥ बहुत राग हमहश्रत आहेत ॥ ऐसें गुजपरीचें लक्षण ॥ 
 

श्यामा सुकेशी मलयदु्रमािा ंमृदूल्लसत्पल्लितल्पमध्ये 
[‘शु्रडतस्िरािा’ं] श्रूतौ स्िरािा ंदधती डिभागं तंत्रीमुखा दडक्षिगुजवरीयम् ॥ ३५ ॥ 

 
िोडशवर्चिका आहे ॥ कें शर्ाश उत्तम ॥ मलय चंदनवृक्षाचे कोमल र्िव शय्ये आस्तरूनंचा ठाई 

बैसली ॥ वीणेर्ासून सात स्वर कहाडून त्याचा रृ्थक हवभाग कहरती ॥ ऐसें दहक्षण गुजपरीचें रूर् ॥ 
 

मूछपना ॥ हर ग म र् ध हन स हर ॥ 
 
 



 

अनुक्रम 

टंक 
 

टङ का स्यात्तु डत्रधा र्ड जा सम्प्पूिा िाडदमूच्छविा ॥ 
 

टंकाचें लक्षण सांगतों ॥ ग्रह । अस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज आहेत ॥ सात स्वर संरू्णप ॥ मूच्छपना 
प्रथम ॥ ऐसें टंकाचें लक्षण ॥ 
 

[‘श्यासु सुप्ता’] श्या ंसुरु्प्ता िडलिीदलािा ंडियोडगिी िीक्ष्य डिर्ण्िडित्ता 
सुििवििो गृहमागतः सन् [‘कान्तं भजन्ती डकल टङ कसंज्ञा’] संभार्यते डकल टङ कसंज्ञः ॥ ३६ ॥ 

 
कमलर्त्राची शय्या ॥ हतचां ठाईं हनरा केली ॥ भताराचा हवयोग जाला आर्णास म्हणउन सिेद 

आहे ऐसी स्त्री ॥ सुवणासाहरिा वणप । ऐसा टंक सकेतगृहीं येऊन संभािण कहरतो ऐसें स्वरूर् आहे टंकावें 
॥ 
 

मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन सा ॥ 
 
२. शेिराग 
 

याप्रकारें र्ांच रागसहहत मेघराग सांहगतला ॥ शेि राहहले राग त्यांचे स्वरूर्–लक्षण सांगतों ॥ 
 
कल्याणनट 
 

कल्याििाटो डिजे्ञयः संपूिो डरत्रयो मतः 
र्ड जत्रयोऽडप कैडश्चतु संप्रडदष्टो मडिडर्डभः ॥ ३७ ॥ 

 
कल्याण नटाचें लक्षण सांगतों ॥ ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज आहेत ॥ सात स्वर संरू्णप 

आहेत ॥ संगीतशास्त्रज्ञ जे हतहीं लक्षण ऐसें बोहलजलें  ॥ कल्याणनटाचें हें लक्षण ॥ 
 

कृपािपाडिर्यस्तलको ललाटे [‘सुििविेर्ः’] सुिरे्िरे्ः समरे [‘प्रडिष्टः’] प्रिण्िः 
[‘प्रिण्िमूर्मतः’] स्मरन् प्रडिष्टः डकल रक्तििः कल्याििाटः कडथतो मुिींदै्रः ॥ ३८ ॥ 

 
हातीं िड ग धहरलाहे ॥ भालीं हतलक लाहवलाहे ॥ उत्तम वेि आहे ॥ संग्रामीं बहुत प्रचंड आहे ॥ 

युवती स्वकीय हतचें स्मरण कहरतो ॥ आरक्त वणप आहे ॥ युवतीचें स्मरण कहरतां संकेतगृहीं प्रवेशला ॥ 
मुनींर ऐसें कल्याणनटाचें स्वरूर् सांगताहेत ॥ 
 

मूच्छपना ॥ हर ग म र् ध हन सा ॥ [“हर ग म र् ध हन स रे अथवा स हर ग र् ध हन सा”] 
 
 



 

अनुक्रम 

सारंगनट 
 

सारङ गिाटः सम्प्पूिवः सत्रयोत्तरमन्द्रजः ॥ 
 

संरू्णप स्वर । ग्रह अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज ॥ उत्तरमन्द्रा मूच्छपना ॥ ऐसें सारङ गनटाचें लक्षण 
॥ 
 

िीिा दधािा (दृढ) बद्धििेी सख्या समं िंजुलिृक्षमूले 
जम्प्बिूदाभा सुडिर्ण्िदेहा सारङ गिाटा कडथता सुिरे्ा ॥ ३९ ॥ 

 
हातीं वीणा आहे ॥ केशर्ाश गंुहफलाहे ॥ सख्यासहवतपमान वंजुलवृक्षािालीं बैसली ॥ 

सुवणासाहरिी कांती ॥ संगीतदर्पणज्ञ हतहीं याप्रकारें सारंगनटाचें रूर् सांहगतलें  ॥ [ध्यानाचा एक अहधक श्लोक 
मुहरत प्रतीत आहे तो असा : 
करधृतवीणा सख्या सहोर्हवष्टा च कल्र्तरूमूले 
दृढतरहनबद्धकबरी सारंगी सा सुरंहगणी प्रोक्ता ॥ ] 

 
मूच्छपना ॥ स हर ग म र् ध हन सा ॥ 

 
देवहगरी 
 

देिडगयाः स्िराः प्रोक्ताः (सारङगसदृशाः बुधैः) ॥ 
नटसारंगामध्यें देवहगरीचे स्वर जाणावें ॥ ककहचत् भेद ॥ 
[‘कादर्यम्प्बिी’] डितडबिी श्यामतिुः सुिृत्ता तुङ गस्तिी सुन्दरहारिल्ली 
डित्राम्प्बरा मत्तिकोरिेत्रा मदालसा देिडगरी प्राडदष्टा ॥ ४१ ॥ 

 
देवहगरीचें स्वरूर् ॥ श्याम वणप आहे । देह वतुपळ । उंच स्तन आहेत । संुदर हार घातलाहे ॥ हचत्र 

वस्त्रें र्हरधान केलीं ॥ मत्त । चकोरासाहरिें नेत्र ॥ मदनाचा भार तेणेंकरून आळसा ॥ ऐसें देवहगरीचें रूर् 
॥ 
 

(मूच्छपना) स हर ग म र् ध हन सा ॥ 
 
सोरटी 
 

सौरटी र्ाििा जे्ञया पिंमत्रयसंमता 
[‘डरधहीिा ि समाख्याता कैडश्चत्र्ड जन्नया मता’] डरधहीिा ि सामास्यात्कैडश्चत् र्ड जत्रया मता ॥ ४२ ॥ 

 
हरिभ हीन यास्तव िाडव होतो ॥ ग्रह । अंश । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज येतो ॥ ऐसें सोरटीचें लक्षण 

॥ दुसरें मत ग्रह । अंस । न्द्यास । तीं ठाईं िड ज येतो ॥ 
 

पीिोभतस्तिसुशोडभतहारिडल्लः 



 

अनुक्रम 

किोत्पलभ्मरिादडिलग्िडित्ता 
याडत प्रयाडत [‘डप्रयार्यन्तकम्’] कमडत श्लथबाहुिडल्लः 

सौरार्यष्ट्रका [‘स्मरसुखे डमडलताङ गयडष्टः’] मदिमूर्मतसुिारूगौरी ॥ ४३ ॥ 
 

सोरटीचें स्वरूर् ॥ थोर उच्च आहेत स्तन ॥ शोभायमान कंठीं हार ॥ कणीं कमल िोहवलें  ॥ 
त्यामध्यें भ्रमर गंुजार (व) कहरताहेत ॥ ते शब्दीं लाहवले आहे हचत्त ॥ कोण्ही येक रु्रूि त्या समीर् येती 
जाती ॥ मदनें करून हात सकंर् श्लथ आहेत ॥ केवळ मदनमूर्चत ॥ उत्तम गौर वणप ॥ ऐसें सोरटीचें रूर् ॥ 
 

मूच्छपना ॥ म र् ध हन स ग म ॥ [‘र् ध हन स ग म र् अथवा स ग म र् ध हन स’] 
 
हत्रवणी 
 

डत्रििा सा ि डिजे्ञया ग्रहाशंन्यासधैिता 
औििा सा समाख्याता डरपहीिा प्रकीर्मतता ॥ ४४ ॥ 

 
हत्रवणीचें लक्षण ॥ ग्रहांसन्द्यास । तीं ठाईं धैवत येतो ॥ हरिभ – रं्चम हीन केलीयां औडव होतो ॥ 

ऐसें लक्षण ॥ 
 

[‘िारूरम्प्मातरोमूवले डिर्ण्िा किकप्रभा 
िताङ गी हारलडलता कान्तेि डत्रििा मता ॥’] रम्प्भायास्तु तरोमूवले डिर्ण्िा पीतििवभाक् 
तन्िङ गी हारसंयुक्ता डप्रयेि डत्रििा मता ॥ ४५ ॥ 

 
कदलीवृक्षािालीं बैसली ॥ र्ीत वणप आहे ॥ शरीरें करून कृश । भतारसंयुक्त ॥ अशी हत्रवणी ॥ 

 
मूच्छपना ॥ स हन स ग म ध ॥ 

 
र्हाडी 
 

र्ड जत्रया पहािी स्याडद्रपहीिा ि [‘तथौििा’] गौरीित् 
छाया [‘छाया तैलङ गदेशीया यस्याः सा पडरकीर्मतता’] डत्रलङ गदेशा या आलापे औििा मता ॥ ४६ ॥ 

 
ग्रहांशन्द्यासीं िड ज ॥ हरिभ - रं्चम हीन केलीयां औडव आलार् ॥ हतकलगदेशछाया आहे ॥ ऐसे 

र्हाडीचें लक्षण ॥ 
 

िीिोपगायन्त्यडतसुन्दराङ गी रक्ताम्प्बरा [‘िंजुलिृक्षभलेू’] िजुंकदम्प्बमूले 
श्रीिन्दिाद्रौ र्यस्थडतकाडरिी सा श्रीरागकान्ता कडथता पहािी ॥ ४७ ॥ 

 
वीणा घेऊन गायन कहरती ॥ सवांगेंकरून संुदर । आरक्त वस्त्रें आहेत ॥ कोमल कदंब वृक्ष 

मलयारीं आहेत । त्यांचां तळीं बैसली ॥ ऐसे र्हाडीचें लक्षण कहथलें  ॥ 
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मूच्छपना ॥ स ग म ध हन ॥ 
 
रं्चम 
 

रागः पंच्चमको जे्ञयः पहीिः र्ाििो मतः 
(प्रथमा मूच्छविा यत्र र्ड्जत्रयडिभडूर्तः) [अडधक िरि– ‘केडििदर्यन्त संपूिव : शृगंाररसपूरकः’] ॥ ४८ ॥ 

 
+ + + + प्रथपमा मूच्छपना होती ॥ ऐसें रं्चमाचें लक्षण ॥ 

 
रक्ताम्प्बरो रक्तडिशालिेत्रः शृङ गारयुक्तस्तरुिो मिस्िी 
प्रभातकाले डिजयी ि डित्यः सदा डप्रयः कोडकलमंजुभार्ी ॥ ४९ ॥ 

 
रक्तवस्त्रें र्हरधान केलीं ॥ आरक्त थोर ऐसे नेत्र ॥ शंृगारहप्रय । तरुण । प्रशस्त हचत्त । सदा 

हवजयी । प्रातःकालीं शोभतो ॥ प्रीतीमंत । कोहकळेसाहरिें मंजुभािण ऐसें रं्चमाचें रूर् ॥ 
 

(मूच्छपना) स हर ग म ध हन ॥ [‘अथवा स हर ग म र् ध हन’] 
 
३. समान स्वरांचे राग 
 

िलेािल्ल्याः स्िराः प्रोक्ताः शङ कराभरिे मताः 
ििहंसे स्िरा जे्ञया किाटस्य तथा बुधैः [‘मुडद्रत प्रतीत “लडलतािडिभासस्तु रेिा गुजवरीित् सदा ॥ ९३ ॥” हा श्लोकाधव 

अडधक आहे. प्रस्तुत हस्तडलडखतात हा श्लोकाधव सुटलेला डदसतो. मराठी टीकेत मात्र या श्लोकाधािा अिुिाद आला आहे.’] ॥ ५० ॥ 
 

जैसे वेलावलीचें स्वर तैसेच शंकराभरणाचे ॥ बडहंसीच्या स्वरांमध्यें कानड्याचे स्वर जाणीवें ॥ हे 
रू्वी सांहगतलें  ॥ लहलतासाहरिा हवभास जाणावा ॥ गुजपरी साहरिी रेवा ॥ 
 

देशाख्यसदृशा जे्ञया कुिाई सिवसम्प्मता 
कल्ल्यािसदृशा जे्ञया अभेरी सिवसम्प्मता ॥ ५१ ॥ 

 
देशांकाच्या स्वरावरून कुडाई जाणावी ॥ कल्याणासाहरिी आहेरी गावी ॥ 
मालाश्रीजेताश्रीश्च धिाश्रीमारूका तथा 
येर्ा ंश्रुडतस्लरग्रामजात्याडदडियमो िडह ॥ ५२ ॥ 

 
मालाश्री । जेताश्री । धनाश्री । मरूका । यांचे घर (?) । ग्राम । स्वर । जाहतहनयम हे र्रस्र्रें भेद 

नाहीं ॥ 
 

िािादेशरुे् ताच्छाया देशरागस्तु ते स्मृतः [“िािा देशगतच्छाया देशीरागास्तु ते स्मृताः ॥ ९५ ॥”] ॥ ५३ ॥ 
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अिेक देशािंी छाया घेऊि गाताहेत त्यास देशी राग म्प्हिािें ॥ हे पािवती ! रागराडगिींिीं लक्षिें । 
स्िरूपें डििदेि केलीं ॥ उत्तराध्यायीं गीत । िाद्य । िृत्य यािंा प्रकार सागेंि ॥ [उत्तराध्यायात गीत, िाद्य, िृत्य यािें 
प्रकार सागंण्यािे आर्श्ासि टीकाकारािे डदलेले असले तरी मराठी हस्तडलडखताच्या क्रमाप्रमािे असलेल्या डतसऱ्या अध्यायात गीतािी व्याख्या 
तेिढी आली आहे. प्रकार िाहीत. शास्त्रीय व्यिस्थेच्या दृष्टीिे हा उत्तराध्याय संपाडदत संडहतेत प्रथम डदला आहे. 
 

गीत, िाद्य, िृत्य याचं्या प्रकारािंी या डठकािी झालेली प्रस्ताििा  लक्षात घेता मराठी टीकाकारापुढे ७ अध्यायी संगीतदपवि होते असे 
डदसते. पुढच्या अध्यायात िाद्य-िृत्याडदकािें प्रकार आले आहेत. या अध्यायािंर त्यािे मराठी टीका डलडहली असेलही. आज मात्र रागाध्याय ि 
स्िराध्याय एिढेि उपलब्ध आहेत. 
 

मूळ मराठी हस्तडलडखतािा दुसरा अध्याय या डठकािी पूिव झाला. “इडत श्रीलक्ष्मीधरसुतितुरदामोदरडिरडिते सङ गीतदपविे 
डितीयोऽध्यायः” असा डिदेश शिेटी आला आहे.] 
 

॥ समाप्तो्यं गं्रथ : ॥ 
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