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पंिडत िजत  अिभषेक  यांचा भावसंगीतातील सांगीितक व सािहि यक 

ीकोन: एक अ यास 
 

शवरी िवनोद िड जकर 

संशोधक िव ाथ  

संगीत व नाट्यशा  िवभाग, 

िशवाजी िव ापीठ, को हापू र. 
 

 
                                      
 गोषवारा: 

 मराठी भावसंगीताचा १९६० सालानंतर ख  याअथाने सुवणकाळ सु  झाला. या अगोदर १९४० 

सालानंतर िस  भावगीत गायक व संगीतकार गजाननराव वाटवे यांनी मराठी किवतांना चाली लावून 

मराठी भावसंगीताची मुहतमेढ रोवली. सधुीर फडके, ीिनवास खळे, दयनाथ मंगेशकर, यशवंत देव 

इ यादी संगीतकारांनी भावसंगीताची अवीट गोडी मराठी रिसकांना लावली. याच काळात गंधव युग संपून 

नवीन संगीत नाटकांचा उदय झाला होता. पु षो म दा हकर, वसंत कानेटकर इ यादी नाटककारांची संगीत 

नाटके उदयाला आली. या नाटकांना वैिव यपूण संगीत देणारा संगीतकार हणून पं.िजत  अिभषेक चा 

अथात अिभषेक  युग सु  झाले. सु वातीला संगीत नाटकातील पदांना भावगीत अंगाने चाली दे याचा 

य न मो.ग.रांगणेकर यां या कुलवधू  नाटकात झाला आिण या पदां या सुं दर चाली  यो ना भोळे 

यां या गोड ग यामु ळे व गायक मुळे अजरामर झा या. याच पूवसू रीचा अंदाज पं.िजत  अिभषेक  यांनी 

संगीत िदले या संगीत नाटकातील पदांम ये िदसून येतो. भावगीत अंगाने जाणा  या अनेक चाली 

अिभषेक नी संगीत िदले या अनेक नाटकांम ये िदसून येतात. परंतु  इतर मराठी संगीतकारां माणे 

अिभषेिकनीही अनेक मराठी किवतांना,भावगीतांना चाली लाव या आहेत. यात काही मराठी गझलाही 

आहेत. यािशवाय अिभषेक नी इतर संगीतकारां याही रचना गायले या िदसून येतात. यात अिभषेक ची 

श दो चारणाची िविश  प त, वर व श दां या मा यमातून भाव उ प न कर याची हातोटी, सािह याचा 

गाढा अ यास या गुणांचा वेध तुत संशोधनाम ये घेतला आहे.  दु सरी गो  हणजे अिभषेक नी चाली 

िदले या रचना यां या वत: या आवाजात विनमु ि त झा या आहेत.  
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तावना व प रचय:  

पं िडत िजत  अिभषेक  यांनी केवळ संगीत नाटकांना िकंवा नाट्यपदांना चाली िद या नाहीत. तर 

अनेक भावगीतांना, मराठी-िहंदी गझलांना चाली िद या आहेत. यांनी मराठी संतां या रचनांना-अभंगाना 

तसेच िहंदी संतां या  रचनांना अनो या ढंगा या चाली िद या आहेत. या िशवाय कोकणी भाषेम येही 

अनेक संगीत रचना यांनी के या आहेत. यां या या  संगीताम ये नािव य तर आहेच पण रागसंगीताची 

कास कुठेही सुटलेली नाही. शा ीय गायना या परंपरेकडे पहा याचा यांचा ि कोन आदरयु  तर होताच 

पण यात न या वाटा शोध याचाही िवचार होता. यांनी िच पट संगीताची वाट हाताळली पण या सव 

रचना करताना यांनी संगीतकार ही भू िमका जा त िमरिव यापे ा िस ह त गायक हणून वत:ला िस  

कर यात ध यता मानली. अिभषेक ची  संगीत दे यामागची भू िमका कशी होती, या चाली लोकि य 

हो यामागचे गमक काय होते?, या चाल म ये िदसून येणारी िश त, सौ दय या ब लचे िवचार मांडणे 

अ यासकास म ा  आह.े यामु ळे यांनी िदले या संगीताचा स दय ि कोनातून िवचार करता येईल. 

   अिभषेक नी चोखामेळा, सोयरोबा, रसखान अ या फार या या काळी काशात नसले या 

संतां या रचना रिसकांसमोर आण या. बा.भ.बोरकर, शंकर रामाणी, बालकवी, केशवसूत, शांता शेळके, 

सु रेश भट, सुधीर मोघ,े आिद मराठी कव या  का य रचना आप या संगीत ितभेने सजिव या. प.ंिजत  

अिभषेक  हे वत: उ म गायक होते. शा ीय, उपशा ीय आिण सुगम गायक वर व ती उ मरी या पेश 

कर यावर यां चे भु व होते. उ म सािह याची जाण अस याने का य िनवडीमागचा चोखंदळपणा,  

अथानु प श द टाक याची हकमत, यांची चाल व गायक  ऐकताना णो णी जाणवते. वेळ संगी 

यांनी श दरचनाही के या आहेत. ‘भूला भटका पथहारा | अब शरण तु हारी आया’ हे श द 

अिभषेक चेच. शा ीय संगीताबरोबरच उपशा ीय व सुगम संगीत ते िविश  ढंगाने मैिफलीत पेश करीत 

असत. किव सुधीर मोघे  रिचत ‘मन लोभले मन मोहले’ या भावगीताम ये 

            ‘ना योिजता नजरेतुनी 

            मन जाय पु रते वाहनी 

            आता कशाची बंधने ?  
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असा अंतरा गाताना अिभषेक  बुवा केवळ भावगीत गायक आहेत क  काय ? असा  उपि थत 

हो याइतपत यांनी या भावगीताला याय िदला आह.े बुवांनी केवळ वत: या रचना गाय या नाहीत, तर 

संगीतकार राम फाटक, सुधीर फडके, प.ुल. देशपां डे, द ा डावजेकर इ यादी अनेक संगीतकारां या रचना 

यांनी गाऊन लोकि य के या आहेत. यांनी गद्  िलखाणही केले आहे. अनेक िठकाणी यां चे लेखन 

सािह य िस  झा याचे पाहायला िमळते. इतक  सािह य आिण संगीतब लची समृ  जािणव असणारी 

य  प.ंिजत  अिभषेक या पाने मराठी संगीत जगताला लाभली आिण यांनी आप या कतृ वाने 

रिसकांना एक िनराळाच आनंद िदला.  

संशोधनाची उि :े 

१. पं िडत िजत  अिभषेक  यां या भावसंगीत गयाक या वाटचालीचा वेध घेणे व ितची        

स य:काला पय तची लोकि यता तपासणे. 

२ . भावसंगीता या चाली, गायक  आिण यातील सािहि यक ीकोन अ यासणे  

संशोधन प ती: 

   तुत संशोधन हे ि तीय त य संकलनावर आधारलेले आहे. यासाठी िविवध ंथ, मरिणका यांचा 

वापर केला आह.े 

अिभषेक ची भावगीते  

   अिभषेक या संगीत िद दशना या कालखंडात मराठी भावगीत या काराला उ कषाचे िदवस आले 

होते. अिभषेक नी मोज या गझलाही के या. शंकर रामाणी यां या  ‘र ात पेरीली मी’ या  गझलेला 

यांनी काहीशी हंस वनी रागा या अंगाने जाणारी चाल लावली. ही संगीत रचना सगुम संगीतातील एक 

अ ितम रचना आहे      

रं ात पे रली मी आषाढ दद गाणी  

उ माद या सर ची उमजून घे कहाणी  

           ही रचना प.ंिजत  अिभषेक  यांनी संगीतब  तर केलीच पण वत: या आवाजात वनीमु ि तही 

केली. दादरा तालात िनब  रचनेम ये येक अंत  याची चाल बुवांनी वेगळी ठेवली आह.े मुखडया या 

चाली म ये कहाणी श दावर अवरोही येणे हे मुखडा आकषक कर याम ये मह वाचे ठरते. याचबरोबर 
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धारांत नाहणारी म ये येणारी हरकत, हड श दाचे उ चारण इ यादी अनेक स दयिबंदू  या रचनेत िदसून 

येतात. दु सरे हणजे या रचनेत जोडा रे, श दांचा जडपणा खूप आह.े अ यावेळी चालीम ये, 

संगीतरचनेम ये श दां चे उ चारण सांभाळणे, बरोबरीने खटका, मुक  इ यादी अलंकरण सांभाळणे कठीण 

असते. परंतु  या सव कसोट्या पार क न ही रचना उ म रचना ठरली आह.े    

 किव े  बा.भ. बोरकर हे मूळ गो याचे किव. गो या या िनसगाशी एक प झालेले आिण उ म 

श दांची मौितक माला यां या का यात आढळते असे मराठीतील िस  किव, महारा ाचे लाडके दैवत 

प.ु ल. देशपां डे व यां या प नी सु िनता देशपां डे  यांनी आप या का यवाचना या मा यमातून ‘बोरकर’ 

मराठी मनामनात पोहोचवले. प.ं िजत  अिभषेक  हे सु ा गो याचे. यामु ळे बोरकरांची किवता आिण 

अिभषेक चे संगीत या दोन गो ी एक  येणे हा दु धशकरा योग आहे. ‘कशी तुज समजाऊ सांग’ हे उ म 

श दकळा असलेले का य जे हा अिभषेक  बुवा संगीतब  केले यावेळी ते उ म भावगीत हणून 

लोकि य झाले. या भावगीताचा िनिमतीब ल प.ं राजा काळे िलिहतात क  “बुवा कधी कधी रागातून चाल 

शोधत तर कधी का यातून. कधी तर एखादा राग यां या मनात सतत ं जी घालत असे. ते हणत असत, 

हा यमन काही माझा िप छा सोडत नाही. काय करावे ..मु ाम दु सरा राग गायला घेतला तरीही तो संपतो न 

संपतो तोच परत यमन डोकावतो. या यमनला कसं समजावं  बरं आिण या समजाव यातून ‘कशी तुज 

समजावू  सांग’ हे बोरकरां चं  भावगीत वरब  झालं.”   

किश तूज समजावुं  सांग? 

कां  भािमिन उिगच राग? 

 या का यात केिवं  (कसे,क या कारे), जेिवं  (जसा, या माणे), बंध (तजवीज), याग (संगम), 

भािमनी ( ी), याग (पूजा), िवक प (संशय िकंवा संदेह) असे िकतीतरी वेगळे आिण तेवढेच लया मक, 

गोड श द ‘बोरकरांनी’ वापरले आहेत. याम ये यमन सारखा स न राग अिभषेक नी वापरला आह.े 

का यातील हळुवारपणा जपत जपत वेगवेग या वरपं नी येक ओळ आिण अंतरे सजत गेले आहेत. 

‘का भािमनी उिगच राग? यातील ‘उिगच’ मधील ाथक उ चारण, ‘हा याहन मधु सवा’ िकंवा 

‘चाफेकळी केिवं  फुले’ अ या तुतीसुमनांम ये वरांची बुवांनी केलेली गुंफण लाजवाब आहे. ‘ओठां चे 
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फेड बंध’ म ये आरोही गेलेली तानवजा हरकत आिण ‘ ासां चे क ं  बंध’ म ये उ चारणाचा जपलेला 

हळुवारपणा इ यादी अनेक स दयमू यांनी हे चाल, भावगीत सजले आह.े  

  भावगीत या श दाचा अथ या श दातच आह.े कवीने िलिहले या का यास याय देणे ही याची 

ाथिमक गरज आह.े कवीने य  केलेला भाव साकार करणे,हाच भावगीताचा धम आह.े  

 बोरकरां चे आणखी एक भावगीत अिभषेक नी संगीतब  केले आहे आिण गायले आह.े ही रचना केरवा 

तालातील आह.े   

नाही पु याची मोजणी  

नाही पापाची टोचणी 

िजण गंगौघाचे पाणी                    

 यात जीवनािवषयीचे सार आह.े अिभषेक नी या भावगीतातील येक श दो चार अितशय 

िश तब  आिण भावपूण केला आह.े ‘कैव या या चांद याला’ या पदामधील ‘ज म मरण नको आता, 

नको येरझार’ ही पं ि  अिभषेक नी जेवढी भावपूण,िपळदार हटली आहे तेवढीच भावपूणता ‘नाही 

पु याची मोजणी’ मधील ‘पू जेत या पानाफुला’ म ये िदसून येते.  

 प.ंअिभषेक नी किववय बा.भ. बोरकर यांची  परमे री रागा या आधारे झपतालात बांधलेली 

पुढील रचना  यां या संगीत ितभेचे मनोहारी दशन घडिवते.  

अनंता तुला कोण पाहं  शके? 

तुला गातसां  वेद झाले मु के 

मतीमंद अंधा कसा तू  िदसे? 

तुझी पतृ णा मनाला असे 

 हे भावगीत नसून या का यरचनेला ाथना हटलं तर अिधक यो य ठरेल. पु हा बोरकरां चे या 

का यातील श दनािव य. ज पना (व गना, फुशारक , बढाई), िन तुला (अतुलनीय), भ बा पांजली, 

प प  (कमळाचे पान) असे अनेक मोहक श द या का यात आले आहेत. हे चार अंत  याचे का य आह.े 

अिभषेक  बुवांनी या अनंताला, ई राला आप या भावपूण वरांतून आत साद घातली आहे. ही ईष तुती 

झापतालाम ये एखा ा बं िदशीसारखी चपखल बसली आह.े    
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 अिभषेक नी इतर संगीतकारां या रचना हणजे भावगीते गायली आहेत. अशीच एक मराठी 

भाषेतील िस  किव सुधीर मोघे यांची का य रचना ‘तप या झळा उ हा या’ याचे संगीत ये  संगीतकार 

‘राम फाटक’ यांनी केले आह.े ही रचना अिभषेक या धीरगंभीर आवाजात विनमु ि त झाले आह.े     

तप या झळा उ हा या झेलीत चाललो  

मी बीज साव यां चे फेरीत चाललो 

या का यात वेदनेचा आवेग आह.े तो य  करताना अनेक िठकाणी आलेले िदघ ठेहराव तसेच 

वरश दांचा  िवखुरलेपणा यामु ळे वैराणपणा, उ हाची त ता, झळा, कोरडेपणा, वैशाखाचा दाह अगदी 

अचूक य  झाला आह.े ‘झळा’ श दाचे अिभषेक चे उ चारण, ये कोरड्या ग यात सू र कोठला’ यातील 

आतता यामु ळे एक कारचा हताशपणा संगीत आिण गायक मधून य  झाला आहे. असेच दोन भावगीते  

किववय मंगेश पाडगांवकर यांनी िलिहली होती आिण िस  लेखक व संगीतकार पु.ल. देशपां डे यांनी 

संगीतब  केली होती. ती भावगीते प.ु ल. नी मुंबई आकाशवाणी साठी िनिमती केले या ‘िब हण’ या 

सांगीितकेम ये घेतली होती. याम ये प.ं िजत  अिभषेक  गायले होते आिण पु ढे ती दोन भावगीते यां याच  

आवाजात विनमु ि त झाली आहेत व लोकि य ठरली आहेत. ती हणजे ‘ श दावाचून कळले सारे’ 

आिण ‘माझे जीवन गाणे’ ही दोन भावगीते होत. या ब ल प.ु ल. देशपां डे िलिहतात क   “मी संगीत 

िद दशन केले या ‘िब हण’ या संगीितकेत िजत नं  काम केलं होतं. ‘िब हण’ मी दोन वेळा केलं. 

दु स  यादंा जे हा केलं  ते हा यात िजत  होता. अितशय छान गायला होता.”   

     श दावाचुन कळले सारे श दां या पिलकडे  

   थम तुला पािहयले आिणक घडू नये ते घडले 

 या भावगीतासाठी ‘अ ा’ तालाचा व काफ  स य रागाचा केलेला वापर यामु ळे का यातील 

श दां या उ चारणाला खूप चांगला याय िमळाला आहे. दु सरे भावगीत आहे ‘माझे जीवन गाणे’ हे आ ा 

ि ताल व भूप रागात िनब  केले आह.े   

माझे जीवन गाणे  

यथा असो आनंद असू  दे  

काश िकंवा ितिमर असू  दे  

वाट िदसो अथवा न िदसू  द,ेगात पु ढे मज जाणे  
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 या गा याम ये चालीचा साधेपणा, सुबकता खूप चांग या कारे जपली आहे. याचबरोबर  

काहीकाही िठकाणी श दाचंा लिडवाळपणाही जपला आह.े उदाहरणाथ ‘झु ळझु ळतात तराणे’, ‘उसळे 

ेमिदवाण’े यातून श दातीत आनंदही य  झाला आह.े अिभषेक या आवाजाने ही दो ही भावगीते 

आज लोकि य ठरली आहेत. 

िदवे लागले रे िदवे लागले  

तमा या तळाशी िदवे लागले  

िदठ या िदशा खोल तेजाळताना   

कुणी जागले रे कुणी जागले  

हे किववय ‘शंकर रामाणी’ यां चे भावगीत आह.े एक गो  मह वाची वाटते क  अिभषेक नी जी 

का य िनवडली आहेत ती ठरिवकच आहेत. िशवाय यातील श दही अवघड आहेत. ‘तमा या तळाशी 

िदवे लागले’ हे य  कर यासाठी ‘मारवा’ रागाचा घेतलेला आधार यामु ळे हे भावगीत धीरगंभीर आहे. 

िशवाय जलद झपतालाचा वापर यामु ळे एखा ा बं िदशी माणे सेमला येणे हे  यातील गायक चे स दय 

आह.े याव न अिभषेक या संगीताचे वेगळेपण ठायी ठायी जाणवते. येक रचना पर परांम ये वेगळेपण 

जपते. प.ं राजा काळे िलिहतात  “ Good interpretation is an Art असे हटलेलेच आह.े परंपरे या 

अ यासातून एखा ा गो ीचे मम (theme) ल ात घेऊन ती वेग या प तीने मांडणे व लोकांपयत 

पोहोचवण,े हे कला-संगीताचा साधक (Fine Artists) व यासंगी कलाकार ( याला सािह य व 

का याचीही चांगली जाण आह)े क  शकतात, अ यथा ती मांडणी फार उथळ होते. अिभषेक बुवांनी 

श दांना सु रां चे साम य िदले. भावनेला शा काट्याची कसोटी िदली असे मला वाटते” 

िन कष: 

  प.ं िजत  अिभषेक  हे यां या समकालीन गायक संगीतकारांपे ा वेगळी ी असणारे गायक 

संगीतकार होते. मुळात शा ीय संगीताचा िपंड अस यामु ळे आिण शा ीय संगीताबरोबर इतर सव 

कार या संगीताचा अ यास अस यामु ळे यां या भावसंगीतातील चाली सु ा वैिश ्यपूण हो या. 

याम ये रागाची छटा कुठेही सुटलेली नाही. भावगीत गायनाम ये अिभषेक ची वत:ची िविश  अशी 
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उ चारणाची लकब होती. यामु ळे या गा यातील भावांग लगेचच ऐकणा  याचा काळजाचा ठाव घेत 

असे.  

अिभषेक चा आवाज िकंवा यां या चाली आजही ता यातवा या आहेत. याची अवीट गोडी 

संगीत पधत भाग घेणा  या नवीन िपढीलाही मोिहनी घालते. या लोकि य रहा याम ये यातील का य, 

अथपूण श द व चाली आिण प.ंिजत  अिभषेक  यांचा धीरगंभीर आिण भावसंगीताला याय देणारा 

आवाज यांचा मह वाचा वाटा आह.े    
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