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खिद्रापरूच्या कोपशे्वर मदंिरावरील वाद्य वािक सरुसुिंरींची खिल्पे 

 

श्री ििाकं रामचदं्र चोथ े 

संिोधक खवद्याथी  

इखिहास अखधखवभाग  

खिवाजी खवद्यापीठ, कोल्हापूर  

प्रस्िावना - 

         भारिीय संस्कृिी ही खचत्रकला, खिल्पकला, स्थापत्य, नृत्य, नाट्य, संगीि आदि कला 

प्रकारांनी प्राचीन काळापासूनच समृद्ध ठरि.े कला ह े सांस्कृखिक वारसा सांगणारे प्रभावी 

माध्यम आह.े मध्ययुगामध्ये या सवव कला प्रकाराचंा परमोच्च खवकास झालेला दिसून येिो.1 बौद्ध 

स्िूप िैलगृह ेहहिं ूधमीय िसेच जैन धमीय मंदिरे यानुसार स्थापत्य आखण खिल्पकलेचा खवकास 

झाल्याचे दिसून येिे. मंदिराच्या स्थापत्यामध्ये िवेिवेिांबरोबरच सुंिर आखण आकर्वक 

खिल्पांचा ििेील समावेि झाला.2 मंदिरांच्या बाह्य हभंिींवरील खवखवध प्रकारच्या स्त्री 

प्रखिमांना सुरसुंिरी म्हणून ओळिल ेजािे सुरसुंिरींचा िब्ििः अथव म्हणजे स्वगाविील अप्सरा 

असा होिो. प्रखसद्ध भारिीय मंदिर अभ्यासक आखण पुराित्त्वज्ञ गो. बं. िगेलूरकर यांनी 

सुरसुंिरी या िब्िाचा अथव मंदिराच्या बाह्यांगावरील स्त्रीप्रखिमा असा दिला आहे.3 श्री. मधुकर 

श्रीपाि माटे यांनी प्राचीन भारिीय कला या पुस्िकाि सुरसुन्िरींचा अथव मंदिराच्या हभंिीवर 

सजावटीसाठी कोरलेली स्त्री मूिी असा दिला आह े.4  

कोपशे्वर मदंिराच ेभौगोखलक स्थान व ऐखिहाखसक पाश्ववभमूी - 

           कोल्हापूर खजल्ह्याच्या पूवेस खिरोळ िालुक्याि खिद्रापूर ह ेगाव वसले आहे. 16°40' 

उत्तर व 74°35' पूवव  असे खिद्रापूर चे भौगोखलक स्थान आह.े नृहसंहवाडी पासून सुमारे साि 

मैलांवर खिद्रापूर ह े गाव आह.े5 पूवववाखहनी असणारी कृष्णानिी येथे पखिम वाखहनी झाली 

आह.े या स्थळाला खविरे् महत्त्व आल े आह.े6 खिद्रापूर यथेील कोपेश्वर ह े मंदिर खिल्पकला 

आखण स्थापत्य यांचा उत्कृष्ट संगम म्हणून ओळिल े जािे. कोपेश्वर मंदिर इसवी सनाच्या 

िहाव्या िे बाराव्या ििकामध्ये कल्याणी चालुक्यांच्या अखधपत्यािाली खिलाहार राजवटीमध्ये 

खनमावण झाल्याचे दिसून येिे.7  

कोपशे्वर मदंिराची रचना - 

          कोपेश्वर मंदिराची रचना अपूवव आखण वैखिष्ट्यपूणव अिी आह.े कोपेश्वर मंदिराची पूवव-

पखिम लांबी 152 फूट आखण िखिण-उत्तर रंिी 104 फूट आह े खििरापयंिची उंची 55 फूट 

आह.े मंदिराभोविी खवस्िृि प्रांगण असून प्रांगणाची िटबंिी पंधरा िे वीस फूट उंचीची आहे. 

प्रांगणाच्या मध्यावर कोपेश्वर मंदिराचे सुरेि वास्िुखिल्प उभारललेे आहे.8   

कोपशे्वर मदंिराच ेप्रमिु चार खवभाग - 

1. स्वगवमंडप - स्वगवमंडपािील आकािाच्या दििेने असललेे विुवळाकार िुल ेगवाि ह ेमंदिराचे 

महत्त्वाचे आकर्वण आह.े स्वगव मंडपाची अिी रचना अखििय िरु्मवळ ठरिे. स्वगवमंडप 48 

स्िंभांवर उभारललेा आह.े मंडपाच्या िाली गवािाच्या आकाराची सुमारे 13 फूट व्यासाची 

अिंड रंगिीला आह.े या रंगखिलेवरन पाखहले असिा गवािािून होणारे आकािाचे सौंियव 

खवलोभनीय दिसिे. 

2. सभामंडप - कोपेश्वर मंदिराचा सभामंडप सुमारे 50 फूट लांब व 50 फूट रंि आह.े 

सभामंडपामध्ये 60 स्िंभ आहिे आखण वरिी छिाची रचना आह.े सभामंडपािील स्िंभांवर 

अखििय उत्कृष्ट कोरीव काम आह.े सभामंडपाला िीन प्रवेिद्वारे आहिे. 

3. अंिराळ कि - सभामंडप व गभवगृह यांचे िरम्यान अंिराळ कि आहे. अंिराळाची लांबी-

रंिी 20×20 आह.े अंिराळािील उत्तरेकडील हभंिीवर खिलालिे आह.े अंिराळामध्य े सुंिर 

चंद्रखिला आह.े 

4. गभवगृह - गभवगृहाि कोपेश्वराचे िखिणाखभमिु स्वयंभू हलंग आह.े हलंग िांबूस रंगाचे असून 

त्यावर अंगभूि जाणवे स्पष्टपणे दिसिे. िाळंुका मात्र काळी असून हपंडीवर चांिीचा नाग आह.े 

कोपेश्वराजवळ आणिी एक हलंग असून त्याला धोपेश्वर या स्थाखनक नावाने ओळिले जािे .  9 

सरुसुिंरी - 

सुरसुंिरींचा अभ्यास करिाना खिल्पप्रकाि आखण िीराणवव ह े िोन गं्रथ अखििय महत्त्वपूणव 

ठरिाि. खिल्पप्रकाि या गं्रथाि िोरणा, डालमाखलका, पद्मगंधा, िपवणा, निवकी, नुपूरपादिका, 

मिवला अिा प्रकारच्या 16 सुरसुंिरींची माखहिी आलेली आह.े10 िीराणवव या गं्रथामध्य े

मेनका, लीलाविी, मरीखचका, पत्रलेिा, मुग्धा, भावचंद्रा अिा 32 प्रकारच्या सुरसुंिरींची 

माखहिी आलेली आह.े सुरसुन्िरी या सौंियावने पररपूणव असल्याने मंदिरांचा  अलंकार ठरिाि. 

त्या खवखवध कलांमध्य ेखनपुण असिाि. मानवी भावभावना िसेच कायवमग्निा िािखविाि. काही 

सुरसुंिरी या वाद्यवािन करीि असिाि. वािनाि गंुिलेल्या सुंिरी िवेळाि येणाऱ्या भक्ांना 

नािलुब्ध करिाि. खिल्पप्रकाि या गं्रथाि फक् मृिगं ह े िालवाद्य वाजवणाऱ्या सुरसुन्िरीचे 
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वणवन दिले असून खिला मिवला असे संबोधले आहे. पण खवखवध प्रकारची वाद्ये वाजखवणाऱ्या 

सगळ्याच सुरसुंिरींचा या प्रकाराि समावेि करिा येिो.11  

वाद्यसगंीि - 

भारिामध्ये वाद्य संगीिाची मोठी परंपरा आह.े खवद्येची िवेिा मानल्या गेलले्या िवेी 

सरस्विीच्या हािािील वीणा ह े त्याचेच उिाहरण आह.े वाद्यांचे वगीकरण आघाि वाद्ये 

(आघाि करून वाजवण्याची वाद्ये), सुखर्र वाद्ये (फंुकून वाजवण्याची वाद्ये), िंिुवाद्ये (िारा 

छेडून अथवा घासून वाजवण्याची वादे्य) आखण घन वाद्ये (एकमेकांवर आघाि करून 

वाजवण्याची वाद्य)े या प्रमुि प्रकारांमध्य ेकेले जािे. 

1. आघाि वाद्ये - िबला, मृिगं, ड्रम, ढोल, कोंगो, पिवाज 

2  सुखर्र वाद्ये - बासरी, सनई 

3  िंिुवाद्ये - सिार, सरोि, वीणा, संिूर, सारंगी, व्हायोखलन 

4 घनवादे्य - टाळ, खचपळ्या, झांज, मंजीरा, जलिरंग12 

खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिरावरील वाद्य वाजखवणाऱ्या सुरसुंिरी -  

1. मिृगंवािक मिवला -  

              ही सुरसुंिरी मृिगं वािन करिाना दिसून येिे. मृिगं याचा अथव मािीचे अंग. म्हणजे 

प्रारंभी ह ेवाद्य मािीपासून ियार केले गेले असावे. भरिनाट्यम साठी ह ेवाद्य अपररहायव असिे. 

सुरसुंिरी िहेुडा पावलाि उभी आह.े िी सालकृंि असून मृिगं वाजविाना िल्लीन झाललेी 

दिसिे. मृिगंाचा पट्टा आखण वाद्यावरच्या एकमेकांस छेिणार या वाद्या िऱ्याच वाटाव्याि 

एवढ्या सुंिर कोरलले्या आहिे.13 

2. वीणावािक मिवला -  

                 ही सुरसुंिरी वीणा ह ेिंिुवाद्य वाजविाना दिसिे. खिने एका भोपळ्याची वीणा 

घेिली असून खिरक्या पद्धिीने धरल्याने भोपळ्याकडील भाग खिच्या िांद्यावर टेकललेा आह.े 

खिने गुडघे बाहरेच्या बाजूस वळखवले आहिे. िी सालंकृि असून आकर्वक कमनीय बांध्याची 

आह.े वीणावािन करिाना िी िद्रपू झाल्याचे दिसिे. 

3. बासरीवािक मिवला -  

                बासरी या सुखर्र वाद्याला  भारिीय वाद्य संगीिाि खविेर् स्थान आह े. िी 

एकट्याने िसेच वाद्यवंृिाि व मैफलीिही वाजखवली जािे. ही बासरीवािक मिवला सालंकृि 

आह.े उजव्या बाजूला बासरी घेऊन िी ओठांनी वाजवि आह ेत्याच वेळी खिने उजव्या पायाचा 

गुडघा बाहरेच्या बाजूस वळखवला असून डावा पाय गुडघ्याि वाकवून काटकोनाि घेिला आहे. 

यावरून िी बासरीवािन करि असिानाच नृत्य ििेील करि असल्याचे जाणविे. 

                  वरील िीनही वाद्य वािक मिवला या खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिराच्या 

बाह्यांगावरील गजपट्टामध्ये आहिे. िसेच त्यांचे स्थान एकमेकांलगि आह.े 

खनष्कर्व - 

              कोपेश्वर मदंिरावरील या वाद्य वाजखवणाऱ्या सुरसुंिरींना पाहून पूवव मध्ययुगीन 

कालिंडामध्य ेभारिीय संगीिकला ही अत्यंि खवकखसि पािळीला पोचली होिी ह ेलिाि येिे. 

खस्त्रयांचा ित्कालीन सामाखजक जीवनामध्ये असणारा सांगीखिक िजाव दिसून येिो. भारिीय 

खस्त्रयांमध्य े असणारी संगीिाबद्दलची अखभरची आखण वाद्य नैपुण्य यांची जाणीव होिे. 

ित्कालीन खस्त्रयांचे सामाखजक स्थान आखण िजाव दिसून येिो. ित्कालीन भारिीय खस्त्रयांच्या 

खवखवध अलकंारांचे ििवन होिे. एकाच वेळी मृिगं ह ेआघाि वाद्य, वीणा ह ेिंिुवाद्य िर बासरी 

ह े सुखर्र वाद्य एकमकेांलगिच्या सुरसुन्िरींकररिा खनवडिाना खिल्पकारांनी  घेिललेी  

वैखवध्यिा आखण कल्पकिा दिसून येिे. पूवव मध्ययुगीन काळािील मंदिरस्थापत्य व खिल्पकला 

ही उच्च िजावला पोहोचली होिी याचे आकलन होिे. भारिाचा समृद्ध पारंपररक प्राचीन वारसा 

लाभलेल्या या संगीिकलांची व वाद्यांची जोपासना अखवरिपणे केली गेली पाखहजे. ऊन, वारा, 

पाऊस या नैसर्गवक कारणांपासून आखण महापुरासारख्या आपत्तीमुळे या समदृ्ध राष्ट्रीय वारसा 

असणाऱ्या खिल्पांचे जिन आखण संवधवन करण ेआवश्यक आह.े 
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