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Abstract 
The art expression in sound in melody and harmony, including both composition and execution is called 

music. Music is an integral part of our life. Music has a soothing effect on the mental activities like 

depression, sadness, despair, worries and tensions.  Psychologists are applying music therapy to find out 

the problems in patient and to give relaxation to their imbalanced mind. Man loves the natural sounds 

such as the whistle of the wind, the hiss of the flames, the gush of water, the thunder of the sky, the sound 

of the birds. Thus, man was inspired by these sounds. Ancient man designed the first flute from the sound 

which is emanating from the bamboo read when air passes through its hollows. His Imagination led him 

to create the concepts of swara and laya from the sounds of nature. Man expresses his feelings, ideas and 

thoughts through music. Music originated from nada or sound. According to sangeet Ratnakar ‘Nada’ 

means prana (or life) and ‘Da’ means Agni (or energy). Samaveda is considered to be the origin of Indian 

music. Music accompanies us during every stage of life of a man. A mother was trying to sleep her baby 

with singing of Lori. The students are praying devotional songs and patriotic song in schools. A musician 

is doing stage shows by singing his songs. A depressed man loves music. A devotee is chanting the 

devotional songs by praising his God. The aim of music is basically used to calm one’s mind or to excite 

one’s emotions.  Because music is the language of emotion which is depicted in Sanskrit Literature. 
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उपक्रमाः 

मन एि मनषु्याणाां कारणां बन्धमोक्षयोः, मनसा हे्यि पश्यति, मनसा श्रणुोति, ‘इतन्ियाणाां मनश्चातमम’ इत्यातदत ः प्रमाण्यिे 

यि् मनः एि मनषु्यमय मखु्येतन्ियां  िति । मनः सयूयमय तकरणपेक्षया िेगिद ्पतित्रेतन्ियतमति तशिसांक्ल्पसकेू्त ितणयिमतमि । 

कामः, सांक्पः, सांशयः, श्रद्धा, अश्रद्धा, धतृिः, अधतृिः, तरः, धीः  ीः इत्येतत्सि ंमनसः तिकारेति बिृदारण्यकोपतनषतद 

ितणयिमतमि । कामः अत लाषः  िति । सांक्पः प्रत्यपुतमितितिषयतिक्पनम् । तितितकत्सा सांशयज्ञानम् । श्रद्धा अदृष्टािेष ु

कमयसु आतमिक्यबुतद्धः । अश्रद्धा ितिपरीिा बुतद्धः । धतृिः  धारणम् । अधतृिः ितिपयययः । रीः – लज्जा, धीः प्रज्ञा, 

 ीत्यादयाः । अिः मनसः आन्िररकतियाणाां सम्यग्पररिालनािं मनसः मनोरञ्जनमािश्यकां   िति । कियः मनसः 

मनोरञ्जनािं गीि-नतृ्य-िाद्य-िीडा-अत नयादीनाां  सांयोजनां काव्येषु कृििन्िः । सांगीिां तिना जीिनमय पररक्पनां किुं न 

शक्लयिे ।  िृयिररणैि सङ्गीिमय मित्त्िां पररकत्पिम ्– 

सातित्यसङ्गीिकलातििीनः साक्षात्पशःु पचु्छतिषाणिीनः । 

िणृां न खादन्नतप जीिमानमिद्भागधेयां परमां पशनूाम् ।।
i 

 

शासे्त्रष ुसङ्गीिमय मिानमनन्यम ् । अिः मितषयजैतमतनना सम्यगुक्तम–् ‘गीतिष ुसामाख्या’ । अिः सामिेदः एि गीिानाां 

तनमयन्दः । श्रीमद्भगिद्गीिायाां  गिािा श्रीकृष्णेन मिीकृिम ्यि ्सामिेदः एि  गितिग्रितेि ‘िेदानाां सामिेदोऽममीति’ । 

सगंीतस्योत्पत्ताः 

िैतदकयगुादेि सगंीिमय प्ररम् ः अ िू् । यजे्ञषु िेदमन्त्रा एि िीणािन्त्रीझङ्कारपरुमसरां गीयन्िे मम । िममादेि सामिेदमय 

सजयनतमति पतण्डिाः िदतन्ि । सामयति िोषयति देिातनति साम । प्रािीनकाले मदमत्तगज-िररणादीनाां िशीकरणां गीिमाध्यमेन 

तियिे ।  रिमनेुः तिरतििे नाट्यशासे्त्र नाट्योत्पते्तः किा तिद्यिे । साांसाररकजनानां दःुखां, क्ललेशां दृष्टिा इन्िादयः देिाः ब्रह्यणः 

समीपे गििन्िः । ित्र िैः ब्रह्या प्रातियिः यि ्एिेषाां पीतडिानाां कृिे कमयातप अन्यमय िेदमय रिना त्िया तिधािव्या । ििः 

परां सतुििायय ििुर्भययः िेदेर्भयः िमेण ऋग्िेदाि ्पाठ्यां, सामिेदाि् गीिम,् यजिुेदादत नयम,् अिियिेदाििसां ि गिृीत्िा  
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नाट्यिेदां ब्रह्मा रतिििान ्। 

 जग्राि पाठ्यमगृ्िेदाि ्सामर्भयो गीिमेि ि । 

 यजिुेदादत नयान ्रसनािियणादतप ।।ii 
 

पवनस्य प्रवाहे, नद्ााः प्रवाहे, पत्िणां  कूजने, भमरस्य गञु्जने, 

पशूनामुन्मादने, प्रपातस्यावतरणे सषृ्टध्वनीनामारोहावरोहेषु सगंीतं 

त्वद्मानम ्। प्रकृत्यााः त्वत्भन्नेष्वङ्गेषु सङ्गीतं त्वद्मानम ्। 

 
सगंीतस्य प्रयोजनम ्

‘तिश्रामजननां लोके नाट्यमेिद ् तिष्यति’- इति  रिमतुनना प्रतिपातदिम ्। िमय 
मिानसुारां दःुखाताानाां श्रमाताानाां शोकाताानाां जनानाां तिश्रामजननमय कारणमेि 

नाट्यम् ।  
दुाःखाताानां श्रमाताानां शोकाताानां तपत्स्वनाम ्।  

त्वश्रामजननं  लोके नाट्यमेतद् भत्वष्यत्त ।।iii 

 

भारतीयससं्कृतौ वाद्यन्र ंमानवस्य सखुदुाःखयोाः अत्भव्यञ्जकं भवत्त । 

समाजे सन्तानजन्मनाः समये, नामकरणससं्कारसमये, उत्सवपालनसमये, 

त्ववाहससं्कारे, नृपाणामत्भषेकसमये च वाद्स्य प्रयोगाः त्क्रयते ।  

 

ससं्कृतसात्हत्यसगंीतयोाः सम्बन्धाः 

कामोद्दीपकं सगंीतम ् 

स्त्रीपरुुषयोः कामोद्दीपकमय कारणां सगंीिमेि इति कातलदासेन ऋिुसांिारे 

प्रतिपातदिम् – 

सि्लकीकाकतलगीितनःमिनै –  

तियबोध्यिे सपु्त इिाद्य मन्मिः ।।iv 
 

अर्ाात ् चन्दनरसेन सतं्सक्तव्यजनात ् समुत्पन्नााः वायुत्भाः, वीणायााः 

मधुरध्वत्नत्भश्च प्रसपु्ताः मदनाः अधुना समुद्दीप्यते । पुनश्च कात्लदासेन 

प्रोक्तम-्  

सिुतन्त्रगीिां मदनमय दीपनां  

शिुौ तनशीिेऽन ुितन्ि कातमनः ।।v 
 

अर्ाात ् कामासक्तााः मध्यत्नशायां सगुत्न्धतं मनोरमं कान्तायााः 

वदनत्नश्वासवायुना उच्छत्लतं मद्ं त्पवत्न्त । एचञ्च 

सनु्दरवीणावाद्तन्रस्य गायनमनुभवत्न्त । 

ऋषीणां तपसाः त्नवृत्त्यरं् देवराजाः इन्राः रस्भोवाशीमेनकाप्रभृतीनामप्सरसां 

पे्ररणं कृतवान ् । तााः नृत्यमाध्यमेन तेषां महत्षाणां मनत्स कामभावस्य 

जागरणं कृतवत्याः । मेनका महषषाः त्वश्वात्मरस्य मनत्स कामोन्मादस्य 

जागरणं कृत्वा तेन सह सम्भोगं कृत्वा शकुन्तलां कन्यारुपेण प्राप्तवती । 

अनेन प्रतीयते यत ्सगंीतेन कामस्योद्दीपनं जायते । 

 
मोिमागास्य साधकं सगंीतम ्

सगंीिां मोक्षमागयमय साधकम् । याज्ञि्क्लयममिृौ उक्तमतमि – 

िीणािादनित्त्िज्ञः श्रतुिजातितिशारदः । 

िालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं त्नयच्छति ।।vi  

 

सगंीिमाध्यमेन  गििः मिुतिः पतित्रिेदमन्िाणाां गानमाध्यमेन तियिे, अनेन 

धमयः लर्भयिे । अिः भगवता प्रत्तपात्दतम ्– ‘मद्भक्ता यत्र गायतन्ि ित्र तिष्ठातम 

नारदाः’ । श्रीमद्भागवतमहापुराणानुसारेण भत्क्ताः नवधा । तााः भवत्न्त – 

श्रवणं, कीतानं, स्मरणम,् पादसेवनम,् अच्चानम,् वन्दनम,् दास्यम,् 

सख्यम,् आत्मत्नवेदनञ्च । कीतानं तु     सगंीतस्येकंरूपम ्। 

पिुयमेघ े सांगीिस्योपकरणानाां सम्यग्सिूनां कातलदासेन प्रदत्तम् । ित्र पिनैः 

पयूयमाणाः कीिकाः मधरुां शष्दायन्िे । अनरुक्तात ः तकन्नरीत ः ितनिात ः 

तशिमय तत्रपरुतिजयातदमतिमाः गीयन्िे । तगररगुिासु मेघमय गतजयिां 

िाद्यतिशेषध्ितनः प्रकाशिे । एिां तशिमय सांगीिाियः समग्रः  तिष्यति इति यके्षण 

प्रोकिम ्–  

 शब्दायन्िे मधरुमतनलैः कीिकाः पयूयमाणाः 

 सांरक्तात तस्त्रपरुतिजयो गीयिे तकां नरीत ः । 

 तनरायदमिे मरुज इि िेत्कन्दरेष ुध्ितनः मया-  

 त्सांगीिािो नन ुपशपुिेमित्र  ािी समग्रः ।।
vii 

 

देिानाां मिुतिः गानेन तियिे । उत्तरमेघे तकन्नरैः धनपतियशः गीयिे । यिा –  

 अक्षय्यान्ि यिनतनधयः प्रत्यिां रक्तकण्ठै -   
 रुद्गायत्द्भधनपतियशः तकन्नरैययत्र साधयम ्। 

 बैभ्राजाख्य ंतिबुधितनिािारमखु्यासिाया  

 वद्धालापा बतिरुपिनां कातमनो तनतियशतन्ि ।
viii 

 

सगंीतेन इत्न्रयवशीकरणम ्

गीिमाध्यमेन इन्ियिरणां िैिन्यिशीकरणां िां तियिे । अमयोदािरणां 

आत ज्ञानशाकुन्िले प्राप्यिे । यिा -   

ििातमम गीिरागेण िाररणा प्रस ां हृिः ।  

       एष राजेि दषु्यन्िः सारङ्गेणातिरांिसा ।।
ix 

 

अर्ाादत्भज्ञानशाकुन्तले आयाायााः मनोहरणशीलेन गीतरागेण 

अत्तवेगवता हररणा राजा दुष्यन्ताः सहसापहृतच्तवृत्तजाातो अभवत ्।  

 

सगंीतेन मनसाः दत्मतभावानां प्रकटनम ्

मनसः दतमि ािानाां प्रकटनमतप सगंीिमाध्यमेन तियिे । अमयोदािरणां 

अत ज्ञानशाकुन्िले प्राप्यिे । ित्र िांसपातदका गीिमाध्यमेन मिान्िव्ययिाां प्रकटयति 

। अताः कात्लदासेन प्रोक्तम ्-  

अत निमधलुोलपुमत्िां ििा पररिमु्ब्य ििूमञ्जरीम् । 

कमलिसतिमारतनिृयिो मधकुर! तिममिृोऽमयेनाां किम् ।।
x  

 

अर्ाात ्नूतनपुष्परसतृष्णाः दुष्यन्ताः यरे्च्छं चूतमञ्जरीं समुपभुज्य अधुना 

करं् कमलं प्रत्त आसक्ताः सन ्चूतमञ्जरीं त्वस्मृतवान ्। अर्ाात ्हंसवतीं 

त्वस्मृत्य कमलां प्रत्त     आसक्तोऽभूत ् ।   

राजा दषु्यन्िः अत ज्ञानशाकुन्िलमय पञ्िमाङ्के िांसपतदकागानां प्रशांसति – 

‘अिो रागपररिातिणी गीतिः’ इति । अत्पच रम्यवस्तुदशानेन 

मधुरशब्दश्रवणेन त्प्रयत्वप्रयोगात्दरत्हतोऽत्प प्राणी उत्कत्ठितो भवत्त । 

तद्र्ा- 

रम्यातण िीक्ष्य मधरुाांश्च तनशम्य शब्दान्  

पयुयत्सकुो  िति यत्सतुखिोऽतप जन्िुः । 

िच्िेिसा ममरति ननूमबोधपिूं  

 ाितमिरातण जननान्िरसौहृदातन ।।xi 
 

रघुवंशे यदा रामायणमय गानम ित्तदा लिकुशयोः गानां श्रतु्िा सिे अश्रमुखुाः    

सांजािाः । राममय राजस ा प्राितियमतनष्यतन्दनी िािरतििा िनमिलीि शशु ुे । 

अिः  कातलदासेन प्रोक्तम ्–  

 िद्गीिश्रिणैकाग्रा सांसदश्रमुखुी ब ौ ।  

 तिमतनष्यतन्दनी पाितनयिायिेि िनमिली ।।xii 
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सगंीतेमाध्यमेन प्रात्णनाः वशीकरणम ्

प्रातणनः िशीकरणां सगंीनेन  ििीत्यमयो्लेखां बाण टे्टन कादम्बयां कृिम-् 

उन्मकु्तकिलेन तनश्चलश्रिणपटेुन िन्मखुी िेूनोदग््रीिेणेन्िायधेुन 

प्रिममाकतणयिां श्रतुिस ुगां िीणािन्त्रीझङ्कारतमश्रममानषुां 

गीिशब्दमशणृोि् ।xiii  
 

कादम्बयाात्मन्रायुधाः महाशे्वतायााः वीणात्नाःसतंृ सङ्गीतं शु्रत्वा दभाान ्

त्यक्तवान ्। 

त्वनोदस्य कारणं सगंीतम ्

तकरािाजुयनीयमिाकाव्ये गीिमय िणयनां  ारतिना कृिम ्। यिा –  

परुाऽतधरुढः शयनां मिाधनां  

 तिबोध्यसे यः मिुतिगीतिमङ्गलैः । 

 अदभ्रद ायमतधशय्य स मिलीं 

 जिातस तनिामतशिैः तशिारुिैः ।।xiv 

 

अिायि् तकरािाजुयनीयमिाकाव्ये िौपदी कियति – ‘ि े राजन!् पिूं सः 

(यतुधतष्ठरः) बिुमू् यायाां शय्यायाां शतयत्िा िैिातलकानाां मिुतिगीिानाां 

मङ्गलध्ितनना जाग्रिोऽतमि सः अद्य अमङ्गलसिूकैः शगृालीनाां रव ाः तनिाां 

त्यजाति’ । अनेन मपष्टां  िति यत्ततममन् काले प्रािः सगंीिां श्रतु्िैि जनाः तनिाां 

त्यक्तिन्िः ।  

रघिुांशमिाकाव्यमय पञ्िदशसगे लिकुशयोः शैशिािमिायाः अतििान्िे मितषयः 

िा्मीतकः िौ रामायणगानमय तशक्षाां दत्तिान् । िौ सिुौ मािुः सीिायाः अग्रिः 

मधरुां गायन्िौ िमयाः रामतिरििेदनाां तकतञ्िि् लघकृुििन्िौ । अिः कातलदासेन 

प्रोक्तम् –  

 राममय मधरुां ितृ्तां गायन्िौ मािुरग्रिः ।  

 ितियोगव्यिाां तकां तितच्छतिलािििुः सिुौ ।।
xv  

 

गीिमय ितृ्तां, गीिमय रितयिा, गीिमय गायकः – एिेषाां समागमः यतद सम्यग ्

 िति ितिय गीिमिश्यमेि मनः ििुयमियति । अिः रघिुांशे कातलदासेन प्रोक्तम ्–  

 ितृ्तां राममय िा्मीकेः कृतिमिौ तकां न्नरमिनौ ।  

 तकां  िद्येन मनो ििुयमलां मयािाां न शणृ्ििाम ्।।
xvi 

 

अिायि् रामायणमय ितृ्तां रामकिाधाररिम,् रितयिा मितषयः िा्मीतकः, गायकौ 
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6. पाण्डेय, डॉ० उमेशचन्र (त्रि० सं० २०६५) : याज्ञिल्कक्यस्मृत्रर्िः, 

चौखम्बा संस्कृर् संस्थान, िािाणसी,  पृ- ४६५ 

तकन्नरकण्ठौ कुशलिौ  ििः ितिय गीिां शणृ्ििाां मनो ििुयमलमत्र न सांशयः ।  

‘कोतकलानाां मिरां रुपम’् इति न्यायेन िसन्िऋिौ यिा कोतकलः समुधरुमिरेण 

कामीपरुुषाणाां तित्तमाह्लादयति ििैि सांगीिमेि सिेषाां मनाांतस िरिीति ऋिुसांिारे 

उक्तमतमि । यिा –  

यत्कोतकलः पनुरयां मधरैुियिोत  –  

यूयनाां मनः सिुदनातनतििां त्नितन्ि ।
xvii 

 

तिरिकाले मनोतिनोदमय एकमेि साधनां  िति । िि ्सांगीिमेि । अमय प्रमाणां 

कातलदासमयोत्तरमेघे प्राप्यिे । उत्तरमेघे यतक्षणी सांगीिमाध्यमेन आत्मनः मनः 

रञ्जयति मम । अिः कातलदासेन प्रोक्तम ्–  

 उत्सङ्गे िा मतलनिसने सौम्य । तनतक्षप्य िीणाां  

 मद्गोत्राङ्कां  तिरतििपदां गेयमदु्गािुकामा ।  
 िन्त्रीमािाां नयनसतलल ाः सारतयत्िा किांतिद ् 

  यूो  यूः मियमतप कृिाां मचू्छयनाां तिममरन्िी ।।
xviii 

 

त्नष्कषााः 

दःुखदािातग्नदग्धमय आतधव्यातधप्रपीतडिमय मायामोिभ्रान्ििेिसः मानिमय 
सन्िापतनिारणाय ित्त्िज्ञाः काव्यनामकां  रत्नां रतिििन्िः । यतोत्ह काव्यां 

साक्षात्मानिमनसः प्रतितिम्बात्मकम ् । यच्रुत्िा मानिाः 

आत्मशातन्िमतधगच्छतन्ि । सांगीिमय मू् यां कोऽतप दात्तुां न शक्नोति । यिः िमय 

मू् यां धनेन न िु्यिे । रघिुांशे लिकुशयोः व्यििारेण एित्प्रमातणिम िि् । यिा 

–  
 उ योनय ििा लोकः प्रािीण्येन तितसतष्मये ।  

 नपृिेः प्रीतिदानेषु िीिमपिृिया यिा ।।xix 

 

अिायि् रामायणमय गायनादनन्िरां यदा रामः प्रेम्णा यद्दानां दत्तिान ् ित्तिौ 
प्रतिदानमिरुपां राममय समीपे पनुः समतपयििन्िौ । यतोत्ह सगंीतं प्रकृतेाः दानम ्

। अताः      गीयते –   

पंछी सरु में गाते हैं  भँवरे गुनगुनाते हैं 

घुँघरू बजाती ह  हवा 

ऐसे मुस्कुराती ह  युं त्िजा बुलाती ह  

ज से हो ये मेरी त्दलरुबा । 
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