
संगीताची मजा! 

आपण सर्वजण नेहमी गाणे ऐकत असतो. कधी 

मराठी तर कधी हहिंदी गाणे नेहमीच कुठून ना कुठून आपल्या 

कानार्र पडत असतात. अशा ऐकलेल्या गाणयािंपैकी काही 

गाणे आपल्याला खपू जास्त ऐकार्ीशी र्ाटत असतात, हो 

ना?  

गार्ात गणपती बसला की सर्व मलेु त्या गणपती 

शेजारी हर्हर्ध गाणे मोठ्या आर्ाजात लार्त असतात. अशा 

मोठ्या आर्ाजातल्या गाणयार्र नाचायला तमु्हाला आर्डत 

असेल ना? तमु्ही कधी हर्चार केलाय का की आपल्याला ह े

गाणे ऐकायला का आर्डत असेल? ह ेगाणे आपल्याला नेमके कसे ऐकू येत असतील? साउिंड पासनू ह ेगाणे 

आपल्या कानापयंत नेमके कसे पोहोचत असेल? र्ेगरे्गळ्या र्ाद्ािंचा आर्ाज आपला मेंद ू कसा ओळखत 

असेल? नसुता आर्ाज ऐकून कोण बोलतोय ह ेआपल्याला पटकन कसे ओळखता येत असेल? 

चला तर मग आपण आज अशा काही मजेशीर गोष्टी जाणनू घेणार आहोत.  

सर्वप्रथम आपण एक काम करूया. प्रत्येक हर्ध्याथी 

त्याच्या कानार्र पडणाऱ्या र्ेगरे्गळ्या आर्ाजािंची एक यादी 

बनरे्ल. प्रतेकानी कमीतकमी १० रे्गरे्गळ्या आर्ाजािंची यादी 

बनर्ायची आह.े हह यादी बनर्ीत असताना तमुच्या कानार्र 

पडलेल्या प्रत्येक आर्ाजाची नोंद घेयची आह.े उदाहरणाथव पक्षयािंचा 

आर्ाज, गाड्यािंचा आर्ाज, हमत्ािंचा आर्ाज, लोकािंचा आर्ाज, 

प्राणयािंचा आर्ाज, र्स्तूिंचा आर्ाज, कुकर, हशट्टी, गाणे, पाऊस, 

र्ारा, ढगािंचा कडकडाट, गाणे अशा सर्वप्रकारचा आर्ाज जो 

आपल्या एकाचर्ेळी कानार्र पडतो आह े याची यादी बनर्ा. र्ाटल तर हह यादी बनर्त असताना घराच्या 

आतील आर्ाज आहण घराच्या बाहरेील आर्ाज असे दोन गट बनर्ा.  

यानिंतर हशक्षकािंनी आर्ाज आपल्याला कशा प्रकारे ऐकू येत असतो याबद्दल हर्ध्यार्थयांना माहहती 

सािंगार्ी.  

आपल्या कानाला एक पातळ आहण ताणलेला अशा प्रकारचा एक पडदा असतो. तो पडदा हर्ेतील 

किं पन स्र्ीकारत असतो. जेव्हा कुठे एखादा आर्ाज होतो तेंव्हा त्या आर्ाजामुळे हस्थर असणाऱ्या हरे्मध्ये किं पन 

तयार होते. आहण ह ेकिं पन तरिंगाच्या स्र्रुपात हरे्च्या सकू्षम कनाद्वारेहकिं र्ा इतर कोणत्याही माध्यमातनू आपल्या 



कानाच्या पडद्ापयंत पोहोचतात. ह ेकिं पन आपल्या पडद्ार्र पडल्यानिंतर आपला मेंद ूया तरिंगार्र प्रहिया करून 

त्याचे रुपािंतर माहहती मध्ये करत असतो. ह े या ध्र्नी तरिंगाला दोन हर्हशष्ट गणुधमव असतात, एक म्हणजे 

र्ारिंर्ारता (frequency) आहण दसुरा म्हणजे हर्पुलता (amplitude). यातील र्ारिंर्ारता या गणुधमावर्रून 

ध्र्नीचा आर्ाज कसा येणार आह ेह ेठरते तर हर्पलुता या गनुधामावर्रून ध्र्नीचा आर्ाज हकती मोठा येणार 

आह ेह ेठरते.  

आता आपण ध्र्नीची तीव्रता, लयबद्धता आहण किं पनामळेु उतपन्न होणारा आर्ाज याबद्दल माहहती 

घेणार आहोत.  

आवाज हा कंपनापासून उत्पन्न 

होत असतो आणि ध्वनी लहरी मार्फ त 

वहन होत असतो. या ध्वनी लहरींची एक 

ठराणवक वारंवारता असते. जशी जशी णह 

कंपने णकंवा वारंवारता वाढत जाते तशी 

तशी आवाजाची तीव्रता देखील वाढत 

जात असते. म्हिजेच जेवढी वारंवारता 

जास्त तेवढा आवाज मोठा आणि जेवढी वारंवारता कमी तेवढाच आवाज देखील कमी होत असतो. 

ज्याप्रकारे एखाद्या वीिा वाद्यामध्ये तािलेल्या तारेमधून कंपने तयार होत असतात अगदी त्याच प्रकारे 

आपल्याला एखाद्या तािलेल्या रबरामधून देखील कंपने तयार करता येतील. आणि याच रबराचा 

वापर करून आता आपि एक स्वतःचे वाद्य तयार करिार आहोत.  

आपण आता जे रबराचे र्ाद् तयार करणार आहोत त्यातनू आपल्याला किं पने आहण त्याचा आर्ाजार्र 

होणारा पररणाम याचा शोध घेयचा आह.े  

प्रयोग पणहला  

रबराचे र्ाद् तयार करणयासाठी आपल्याला दोन तीन रबर घेयचे आहते. या दोन तीन राबरािंपैकी काही 

जाड, काही पातळ असारे्त. त्यासोबतच एखादा ररकामा प्लाहस्टकचा डबा हकिं र्ा छोटेसे प्लाहस्टक चे खोके 

घेयचे आह ेआहण दोन तीन ररकाम्या काडीपेटी घेयच्या आहते.  आता आपले र्ाद् बनहर्णयाचे साहहत्य गोळा 

झाले असेल.  

आता ररकाम्या प्लाहस्टकच्या डब्याला आपले तीनही रबर दोन्ही टोकाला ताणनू बािंधायचे आहते. 

आहण त्या रबराच्या आहण डब्याच्या मध्ये ररकाम्या काडीपेटी अडकर्ायाच्या आहते जेणेकरून आपल्याला ते 

रबर बोटाने छेडायला सोपे जाईल. आता आपले रबराचे र्ाद् तयार झाले आह.े  



ह े रबर छेडताना आपल्या असे लक्षात येईल की जे रबर 

छेडल्यार्र जास्त किं पने हनमावण होत आहते, त्यातनू आर्ाज दखेील 

मोठा येत आह ेतसेच जे रबर छेडल्यार्र कमी किं पने तयार होत आहते 

त्यातनू आर्ाज दखेील कमी तीव्रतेचा येत आह.े आपण हाच प्रयोग 

एका रबराची लािंबी जास्त ठेऊन आहण एका रबराची लािंबी कमी ठेऊन 

परत छेडून पाहूया. आहण प्रयोगािंती जे हनष्कर्व हनघतात त्याची नोंद 

खालील तक्यात घेर्यूा.  

 

 

रबराची जाडी  किं पनाचा रे्ग  आर्ाजाची तीव्रता  

पातळ रबर    

जाड रबर    

 

 

रबराची लािंबी  किं पनाचा रे्ग  आर्ाजाची तीव्रता  

कमी लािंब    

जास्त लािंब    

 

हर्ध्यार्थयांचा असा हनष्कर्व हनघेल की ज्या रबराची लािंबी जास्त आह ेत्या रबराचा किं पनाचा रे्ग कमी 

आह ेआहण याउलट ज्या रबराची लािंबी कमी आह ेत्या रबराचा किं पनाचा रे्ग जास्त आह.े  

`अशाप्रकारे या प्रयोगातनू हर्ध्यार्थयांचे पहहले र्ाद् तयार होईल. आता आपण आर्ाजाच्या 

लयबद्धतेर्र आधाररत दसुरे र्ाद् तयार करूया. 

प्रयोग दुसरा  

आर्ाजाची लयबद्धता हह आर्ाजाच्या गणुर्ते्तर्र आधाररत असते. आहण याच गणुर्ते्तमुळे आपल्याला 

दोन रे्गरे्गळ्या आर्ाजातील फरक समजत असतो. जरी एकाच गाणयामध्ये एकाच र्ारिंर्ारतेर्र आहण एकाच 

तीव्रतेर्र दोन र्ेगळे र्ाद् र्ाजत असतील तरीही आपल्याला त्या दोन र्ाद्ातील फरक स्पष्टपणे जाणर्त असतो.  



या दसुऱ्या र्ाद्ासाठी आपल्याला एक धातचूे 

(लोखिंडी हकिं र्ा स्टीलचे ) हेंगर,  दोरा हकर्ा पातळ तार, 

आहण एक कागदी कप लागणार आह.े दोऱ्या चे एक टोक 

हेंगर च्या हुकाला बािंधनू दसुरे टोक कागदी कपाच्या 

तळाला एक हछद्र पाडून गाठ हकिं र्ा काडीपेटीच्या 

काडीच्या सहाय्याने बािंधनू घेयचे आह.े आता कागदी 

कप आपल्या कानाला लाऊन हेंगर हर्ेत मोकळे लटकत राहील अशा पद्धतीने धरायचे आह े आहण ह े हेंगर 

आपल्या खोलीमधील हर्हर्ध र्स्तूिंना (रे्गरे्गळ्या गोष्टींपासनू बनलेल्या) धडकेल अशा पद्धतीने चालायचे 

आह.े ह ेहेंगर जेंव्हा रे्गरे्गळ्या र्स्तूिंना धडकेल तेंव्हा आपल्या 

कानात रे्गरे्गळे आर्ाज येतील. यािंपैकी जो आर्ाज आपल्याला 

सर्ावत जास्त छान र्ाटेल त्या र्स्तचूी आपण हनर्ड करूयात. हह 

चालणयाची कृती हकिं र्ा हगँर धडकर्णयाची कृती फक्त आर्डीचा 

आर्ाज हनर्डणयापरुती मयावहदत असनू एकदा का आपल्या 

आर्डीचा आर्ाज तयार झाला हक निंतर ते हगँर फक्त हातानेच 

र्ाजर्नू आर्ाज तयार करता ये च्या मदतीने धरल्यास ईल. हगँर 

आदळताना आपले हात स्टील ला डायरेक्ट न लागता कपडा 

हकिं र्ा आर्ाज उत्तम दजावचा हमळू शकेल.  ह ेझाले आपले दसुरे 

र्ाद् तयार! 

आता आपण गाणे कसे हलहहतात याबद्दल जाणनू घेर्यूा! तुम्हाला माहहती आह ेकी आपण जसे मराठी 

शब्द हलहहतो आहण र्ाचतो अगदी त्याच पद्धतीने सिंगीतकार गाणे आहण त्यातले सिंगीत हलहहतात आहण 

र्ाचतात दखेील. फरक फक्त एर्ढाच असतो की आपण मराठी भारे्त हलहहताना बाराखडी र्ापरत असतो तशीच 

सिंगीत हलहहत असताना सिंगीताची एक स्र्तिंत् बाराखडी असते. फक्त ती बाराखडी हलहहली की त्या बाराखाडीला 

पाहनू इतर कोणीही ते सिंगीत सहज र्ाजर् ू शकतो. उदाहरणासाठी समजा आपण टाळी र्ाजर्णे यासाठी एक 

लाल रिंगाचे र्तुवळ काढले आहण आपले हेंगर चे र्ाद् र्ाजहर्णयासाठी एक हनळ्या रिंगाचा चौकोन काढला तर 

आपण ते हलहहल्याप्रमाणे एकानिंतर एक र्ाद् र्ाजर्ून आपले स्र्तःचे सिंगीत तयार करू शकतो. 

आपल्याला समजण्यासाठी आपि एक उदाहरि पाहूया  

खाली सिंगीताच्या बाराखडीचे र्णव हदलेले आहेत आपण त्याचे प्रात्यहक्षक करून पाहू  

समजा लाल रिंगातील र्तुवळ म्हणजे एक टाळी आहे 

हहरव्या रिंगाचे र्तुवळ म्हणजे तीन टाळ्या एकत् र्ाजर्णे आह े 

आता खाली हदलेला र्णविम र्ाजर्नू पाहूया.  



 

ह े सिंगीत र्ाजर्नू पाहहल्यार्र तमु्हाला नक्कीच मजा आली असेल. अशाचप्रकारे सिंगीतामध्ये 

रे्गरे्गळ्या र्ाद्ासाठी आहण लयबद्धतेसाठी रे्गरे्गळ्या खणुा ठरलेल्या असतात. आहण ज्या व्यक्तीला त्या 

हर्हशष्ट खणुा कशाच्या आहेत ह ेमाहहती असते, तो व्यक्ती हदलेले सिंगीत र्ाचनू ते र्ाजर् ूशकतो. ( णशक्षक 

अशा आिखीन काही संगीतासाठी वेगवेगळ्या खुिा सांगून णवध्यार्थयाांकडून णवणवध संगीत वाजवून 

घेऊन सराव घेऊ शकतील ) 

प्रयोग णतसरा  

आता आपल्याला आपले 

हतसरे र्ाद् बनर्ायचे आह.े तमु्ही 

टी व्ही र्र एखाद्ा सिंगीतकाराला 

र्ेगरे्गळी र्ाद् सोबत र्ाजहर्ताना 

पहहले असेल. तो सिंगीतकार 

हकतीतरी चपळाईने हर्हर्ध र्ाद् 

एकानिंतर एक र्ाजर्त असतो. 

अगदी त्याचप्रकारे तमु्हाला आता 

काही र्ाजणारे डब्बे बनर्ायचे 

आहते. ह े डब्बे बनहर्णयासाठी 

तमु्हाला चार ते पाच प्लाहस्टकचे छोटे छोटे  ररकामे डबे हकिं र्ा बरणया लागणार आहेत. एकदा ह े डबे हकिं र्ा 

बरणया एकत् केल्या की मग आता तमु्हाला त्यात भरणयासाठी काही रे्गरे्गळ्या गोष्टी जमा करायच्या आहेत. या 

रे्गरे्गळ्या गोष्टींमध्ये तमु्ही र्ाळू, टाचणया, काटाहपन, शिंख, दगड, माती, लाकडाचे छोटे छोटे तकुडे, तािंदळू, 

मका, हर्हर्ध हबया अश्या हर्हर्ध गोष्टी र्ापरू शकता. यािंपैकी प्रत्येक गोष्ट कमी जास्त प्रमाणात आपल्या 

प्लाहस्टकच्या डब्यामध्ये भरून तो डब्बा हलर्नू पहा की आर्ाज कसा येतोय, मोठा येतोय की लहान येतोय, 

तमु्हाला तो ऐकायला आर्डतोय का? अशी हर्हर्ध हनरीक्षणे नोंदर्नू या सर्व गोष्टींमधनू तमुच्या आर्डत्या 

कोणत्याही पाच गोष्टींचे डबे तयार करा. ह ेझाले तुमचे हतसरे र्ाद् तयार. या र्ाद्ार्र देखील तमु्ही हर्हशष्ट खणुा 

ठरर्नू आधी सािंहगतल्याप्रमाणे रे्गरे्गळे सिंगीत तयार करून र्ाजर्नू पाहू शकता.  

आता आपल्याकडे र्ाजहर्णयासाठी तीन र्ाद् तयार झाली आहते. आता र्ेळ आह े आपले स्र्तःचे 

एखाद ेगाणे तयार करणयाची. चला तर मग आता आपण आपले स्र्तःचे एक गाणे तयार करून पाहूया.  



आपल्याला फक्त चार ओळीचे गाणे तयार करायचे आह.े आहण ह े गाणे तयार करीत असताना 

आपल्याला ओळींच्या शेर्टी यमक जळुर्ायचा प्रयत्न करायचा आह.े तमु्ही तमुच्या आर्डत्या कोणत्याही 

एखाद्ा हर्र्यार्र गाणे तयार करू शकता. उदाहरणाथव तमुच्या आर्डीर्र, एखाद्ा खेळार्र, तमुच्या शाळेर्र, 

तमुच्या आई बाबािंर्र, तुमच्या हमत्ािंर्र इत्यादी. गाणे तयार करणे फार सोपे आह.े एकदा का आपल्या गाणयाचा 

हर्र्य ठरला की मग त्याबद्दल कोणतेही चार र्ाक्य तयार करायचे आहण ओळींच्या शेर्टी यमक जुळर्ायचा, 

बस! 

उदाहरणाथव आपण आपल्या हमत्ार्र अशा प्रकारे गाणे तयार करू शकतो: 

माझा एक हमत् आह ेप्रशािंत चव्हाि  

त्याला येतात गोष्टी खपू छान छान  

चहा सोबत खातो तो हबस्कीट खारी  

लग्नामध्ये नाचतो तो लयी लयी भारी! 

असे कोणत्याही एका हर्र्यार्र तमु्ही स्र्तःचे एक गाणे तयार करणयाचा प्रयत्न करा. जर तमु्हाला 

ओळींच्या शेर्टी यमक जळुर्ायला अडचण येत असेल तर तमु्ही हशक्षकािंची हकिं र्ा तमुच्या घरच्यािंची मदत घ्या. 

(शक्य असेल तर हशक्षकािंनी ओळींच्या शेर्टी एखादा इिंग्रजी शब्द टाकणयाचा प्रयत्न करार्ा जेणेकरून 

हर्ध्यार्थयांना इिंग्रजी शब्द समजतील आहण पाठ दखेील होतील.) उदाहरणाथव:  

आमच्या घरी आणली आह ेएक मोठी van 

पण हतच्यात बसतात फक्त चारच man 

van ला आमच्या आहते चाके four 

हतच्यात बसल्यार्र मला कधीच होत नाही bore! 

असे गाणे तयार झाल्यार्र आधी सािंहगतल्याप्रमाणे आपल्याला त्या गाणयाच्या चालीर्र एखाद ेसिंगीत 

तयार करायचे आह.े ते सिंगीत आपल्या र्हीर्र हलहून काढून गाणे म्हणनू दाखर्त असताना ते सिंगीत सोबत 

र्ाजर्ायचे आह.े  

आता तमु्हाला स्र्तःचे गाणे कसे तयार करायचे ह े समजले असेल आहण त्यासोबतच त्या गाणयाचा 

सिंगीत कसे दयेचे याचीदखेील माहहती झाली असेल. फक्त सिंगीत दतेाना एक गोष्ट लक्षात अस ूद्ा की आपण जे 

तीन र्ेगर्ेगळे र्ाद् तयार केलेली आहते, त्या तीनही र्ाद्ाचा उपयोग आपल्याला एकहत्त करायचा आह.े  



आपले छानसे गािे तयार झाल्यावर आपल्या घरचयांना ते म्हिून आणि वाजवून दाखवायचे 

आहे. त्यांचया प्रणतणिया ऐकून आपल्याला आपल्या गाण्यात आवश्यक ते बदल करायचे आहेत. हे 

सवफ आवश्यक बदल करून झाल्यास णशक्षक णवध्यार्थयाांचया गाण्याला तसेच सांणगतला गुि देतील. हे 

गुि संगीताची लयबद्धता, गाण्याचे बोल, सवफ वाद्यांचा एकणित वापर,  णवध्यार्थयाफचा आवाज या 

गोष्टींवर आधाररत असतील.  

 

 

 


