
पं. राम मराठे �मतृी, संगीतभषूण संगीत अकादमी, 
आवाजसाधना पद�वका अ�यास�म 
 
वा�ष�क अ�यास�माची पाठ�नहाय �परेषा 
 
 
 
1.   अ�यास�माची ओळख.  आ. मणेर�कर सर यांचे �या�यान. 
��य� सरावाला स�ुवात - गायनासन. सव�साधारण प�ला व 
सरू�नि�चती. 
 
2.      वयैि�तक सरावाला स�ुवात - �वरपा�ाची ओळख. 
गायनासन, गानम�ुा, ताण�वरह�त सहजि�थती.  वयैि�तक प�ला 
व सरू�नि�चती. 
 
3.   �वरपा�ाची आकार सांभाळणे. 
 
4.   �वरपा�ाचा आकार अ�धक कौश�याने सांभाळणे. 
 
5.   ‘‘�वरपा�ाचा आकार सांभाळणे’’ - �वषयसांगता. 
 
6.   ‘‘जीभ’’  यो�य जागी �थीर ठेवणे. 
  
7.   जीभ माग�या बाजनूह�े सपाट व �थीर करणे.  
 
8.   नादगहृ - पणू�, गोल, आ�ण नसै�ग�क आकार �नम�ती. 
 



9.  ‘आ’काराचे नाद�प -  �वरयं�, �वरपा� आ�ण नादगहृ यावर 
ल� ठेउन आकार म�तका�या �दशनेे पोच�वणे. 
 
10.  ��येक सरुावर चांगला ‘आ’ �हणणे.  सरू आ�ण �वर. 
  
11.  सरावाने अनकूुल झालेले शर�र हे यो�य ‘आ’कार �न�म�तीसाठ� 
वापरणे ‘�थमो�चार  सहजो�चार’  - नाद�प एक�दश होणे. 
 
12.  दोषरह�त ‘आ’कार �न�म�ती, सरावाचे सात�य, �वरपा�ावर 
ताबा. प��यापे�ा नादगुण मोठा. 
  
 
13.  ‘आ’कार - आवाज व ग�गाट - �वषयसांगता व म�ूयमापन. 
‘इ’कार �वषय�वेश. - नादभेद -  जीभेचा आकार. 
 
14.  ‘ई’कार - सरावस�  - �वरपा�ाचा आकार व चांगला ईकार 
मनात �हणणे. 
 
15.  ‘ई’काराचे नाद�प - सरावस�  - चांगला ईकार ऐकू येणे. 
 
16.  ��येक सरुावर चांगला ‘ई’कार �हणणे. 
 
17.  ‘ई’कार  �वषयसांगता, ‘ए’कार अ�यास. 
 
18.  ‘ई’कार - सरावस�  व ‘उ’ कार अ�यास. 
 
19.  ‘ई’कार - सरावस�  व ‘ओ’ कार अ�यास. 
 



20.  नाद�पाची जाणीव व नाद�वकासाची जागा सांभाळीत ��येक 
�वराचा वेगवेगळा सराव.  गळयाचा गुणधम� जाणणे. 
 
21.  �वरा�यासानंतर ‘आ’ काराचा सराव.आकाराचे मह�व. 
भर�वपणा, घनता यात सारखेपणा. 
 
22.  �वरा�यासानंतर ‘ई’ काराचा सराव.  आकाराचे मह�व. 
 
23.  नेमनू �दले�या कोण�याह� सरुावल�वर कोण�याह� �वराचा 
सराव करता येणे. 
 
24. आ. मणेर�कर सर यांचे �या�यान. �वरा�यासाची 
�वषयसांगता व �वर जळुवाजळुव �वषय�वेश. 
 
25.  �वरांची जळुवाजळुव - �वरपा�ाचा आकार सारखा राखणे. आ 
आ�ण ई, ई आ�ण आ.  
 
26.  इतर �वरांची जळुवाजळुव आ�ण �वरपा�ाचा आकार. 
 
27.  इतर �वरांची जोडणी व जोडणीतील सहजता. 
 
28.  �यंजनअ�यास - सराव -  का,क� व चा,ची वण� 
 
29.  �यंजनअ�यास - सराव -  टा,ट� व ता,ती वण� 
 
30.  �यंजनअ�यास - सराव -  इतर वण� व संपणू� �यंजने. 
 
31.  �यंजन अ�यास �वषय सांगता. 



 
32. �यंजनां�या अ�यासानंतर आकाराचा पवू� केलेला अ�यास व 
नादगुण �टकला का ?  �वरा�यासाचे मह�व आ�ण आकार 
ईकाराद� सराव. 
 
33.  आपला आवाज ओळखणे - ‘आकार’ सरावस�. 
 
34.  नेमनू �दले�या कोण�याह� सरुावल�वर कोणताह� �वर, 
कोण�याह� �यंजनांचा सराव. 
 
35.  �वरा�यास, �यंजना�यास �वषयसांगता.  आढावा. 
 
36.  आ. मणेर�कर सर यांचे �या�यान. व म�ूयमापन. 
 
37.  घड�वलेला आवाज ��य� वापरास स�ुवात.  गीतगायन. 
 
38.  �वरा�यासाचे व �यंजना�यासाचे भान राखनू गीतगायन. 
श�दातील नादमयता. 
 
39.  �वर व सरुावल� लयीत �हण�याचा अ�यास.  ताला�या 
आधारे आकाराचा लयीत �हण�याचा अ�यास. 
 
40.  ईकाराद� अ�य �वर लयीत �हण�याचा अ�यास.  एकसंध 
जळुवाजळुव. 
 
40.  लय वाढवीत नेउन नाद�पाचे भान राखनू आलाप��या व 
तान��येकड ेजाणे. 
 



41.  �नगु�णातनू सगुणाकड ेयेतांना आवाज�न�म�ती, तसेच नाद�प, 
नादसौ�ठव व पणू�, गोल, नसै�ग�कतचेे भान राखणे. 
 
42.  गीतगायन, बंद�षगायन यांचा अ�यास. 
 
43.  आकाराचा लयीसह अ�यास -  वेग वाढला असताह� 
दोष�वरह�त आवाज अ�यास. 
 
44.  गीतगायन कर�त असतांनाह� आवाजवर ल� ठेवणे.  माझा 
नसै�ग�क आवाज कसा आहे याची सतत क�पना कर�त गीतगायन 
करणे. ��येक सांगी�तक ��या सहज व सुंदर. 
 
45.  श�दो�चार कर�त असतांना नादगुणाचा �वचार.  श�दाला 
नाद�प देणे. 
 
46. गळया�या �मता व मया�दा ओळखनू गाणे.  इतर गीतां�या 
गायनात घड�वले�या आवाजाचा वापर करता येणे.  
 
47. नाद�पाचे सतत �यान.  मन हे नादात गुंतलेले पा�हजे यासाठ� 
एका�तचेा संक�प व सराव. �च� केवळ उ�म आवाज�न�म�तीत. 
 
48. �या�यानाने वगा�ची सांगता. 


