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पंिडत िजत  अिभषेक नी संगीतब  केले या नाट्यपदांतील सांगीितक 

आकृितबधंांचा अ यास 
 

शवरी िवनोद िड जकर 

संशोधक िव ाथ  
संगीत व नाट्यशा  िवभाग, 

िशवाजी िव ापीठ, को हापू र. 

 

  

गोषवारा: 

भारतीय संगीतपरंपरा ही अनेक सांगीितक आकृितबंधानी समृ  आहे. ु पद-धमारापासून ते अगदी 

ओ यांपयत अनेक आकृितबंध मराठी नाट्यसंगीतात वापरलेले िदसून येतात. याल, तराणा, ठुमरी, 

कजरी, होरी, गझल, क वाली, लावणी, साक , िदंडी, आया, अभंग असे अनेक कार मराठी 

नाट्यपदां या चाली बांधताना वापरलेले िदसून येतात. गंधव र काळामधील ितभासंप न संगीतकार 

पं िडत िजत  अिभषेक  यांनी मराठी संगीत नाटकां चे संगीत देताना अनेक ल वेधक योग केलेले िदसून 

येतात. यांनी संगीतब  केले या पदांम ये पारंपा रक बं िदश चा ताजातवाना संदभ सापडतो. तर काही 

रचना या वतं  रचना हणून दजा ा  आहेत. धानी,िबहागडा, सालगवराळी अ या अनेक अनवट 

समज या जाणा  या रागांचा वापर यांनी नाट्यपदां या चाली बांधताना केला. याचबरोबर 

भावगीता या,गझल या अंगाने जाणा  या चाली यांनी बांध या. या चाल या रचनेम ये कुठेही 

सांगीितक फाफट पसारा हवता, तर आटोपशीरपणा होता. प.ंिजत  अिभषेक  यांनी जवळपास सतरा 

िकंवा यापे ा जा त नाटकांना संगीत िदले. या सव नाटकांम ये चाल ची वैिव यता िदसून येते. भारतीय 

संगीताम ये जे सांगीितक घाट आहेत यांचा वापर अिभषेक नी मराठी नाट्यपदां या चाली बांधताना कसा 

केला आह,े यां चे सांगीितक स दय, लयब ता यांचा अ यास सदर संशोधनात केला आह.े    
 

तावना व प रचय: 

महारा ा या संगीताची वत:ची अशी एक वेगळी ओळख आह.े हे संगीत लावणी, अभंग, 

भा ड, शाहीरी, िकतन कार तसेच िविवध लोकगीते अ या  अनेक सांगीितक कारांनी समृ  असे 
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संगीत आह.े याचबरोबर १८४३ सालापासून हणजे सांगली या िव णुदास भावे यां या ‘सीता वयंवर’ 

या नाट्य योगापासून ‘संगीत नाटक’ िकंवा ‘महारा ाची संगीत रंगभूमी’ हे वेगळे वलय महारा ाला 

लाभले आह.े  

        जे हा बोलपटाचा काळ सू  झाला यावेळीही या िच पट संगीतावर नाट्यसंगीताचाच भाव 

िदसून येतो. संगीत नाटकाम ये कथानकापे ा यातील संगीताला, गायक ला जा त मह व ा  झाले होते. 

नाट्यापदांना आळवून आळवून हण या या प तीमु ळे व व समोअर मु ळे नाटके िदघकाल हणजे रा  

रा  चालत असत. परंतु  तो काळ थोडा संथ व िनवांत होता. पण काळ जे हा हळू हळू गितमान झाला तसा 

या संगीतनाटकांचा सादरीकरण कालावधी मोठा व अिधक वाटू लागला. आिण यावेळी संगीत नाटकांची 

परंपरा पु ढे चालू  ठेव यासाठी आटोपशीर पणाची गरज जाणवू  लागली. नाटक तीन साडेतीन तासाम ये 

संप यासाठी यातील गा यांची सं या, गायक  ही मयािदत असणे आव यक होते. ही मह वाची बाब 

ल ात घेऊन पं िडत िजत  अिभषेक  यांनी संगीत नाटकातील नाट्यपदांना संगीत दे याची िकमया 

साधली. यासाठी यानंी जे गायक िकंवा गाियका िनवड या यां यावर ते पद ठरािवक वेळेपयत व 

ठरािवक ताना व आलापांनी गायचे असे जणू  बंधनच घात याचे िदसून येते. यामु ळे संगीत नाटके तीन 

साडेतीन तासात संपू  लागली. ढंगदार चाली, या चाल साठी वापरले गेलेले वैिव यपूण राग आिण 

आकषक मुखडा व अनपेि त वळणाने जाणारा अंतरा यामु ळे अिभषेक  बुवांनी  संगीत नाटक व 

नाट्यपदां या चाल म ये  म वंतर घडिवले. असे असले तरी पं िडत अिभषेक  यांनी अगोदरची संगीत 

नाट्यपरंपरा अमा य केली नाही. उलट या पूवसू री या छायेम येच या नवीन चाली घड या हे  यानंी नमूद 

केले आह.े ते हणतात “मला वत:ला पूव या नाटकातील गाणी िवशेष आवडतात. रस व 

भावप रपोषा या ीने या नाट्यगीतात मोठी ताकद िदसून येते. िवशेषत: िकल कर व देवल या दो ही 

नाटककारांना संगीताची बैठकच होती असे मला पावलोपावली िदसून येते. या दो ही नाटककारां या 

येक पदापूव चा ग  भाग कुणीही ज र याहाळावा. आज या नाटककारांनी तर ज रच. पदाची बांधणी 

के यानंतर या या पदा या नादमाधुया या व जडणघडणी या अंगानेच वरील दो ही नाटककारां चे संवाद 

फुलत जातात.पु ढे येणा  या पदाची लय पिह या ग ात साहिजक ओघाने उभी केली गेली आह.े पूव या 

नाटकात या लोकांनी संगीत िदले ते फ  संगीत-िद दशक नसून वत: गायक होते. यामु ळे साहिजकच 
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या या गीतातील नाट्यािभिनवेष यांना वत:ल अिभ ेत झा यानंतरच यांनी चाली िस  के या. आ ही 

जे काही आज करतो यामागे या पूवसू र ची छाया उभी आह ेआिण या छायेतच आ ही वावरत आहोत.” 

संशोधनाची उि :े 

१. पं िडत िजत  अिभषेक  यां या नाट्यपदां या चाल चा भारतीय संगीतातील सांगीितक  

आकृतीबंधां या आधारे वेध घेण.े 

 २ . नाट्यपदां 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 

तसेच विनमु णे यांचा वापर केला आह.े 

 

अिभषेक नी संगीत िदलेली संगीत नाटके व यातील नाट्यपदे: 

 प.ंअिभषेक  यांनी सु िस  लेखक व नाटककार वसंत कानेटकर यां या म यगंधा, लेकुरे उदंड 

झाली, मीरा मधु रा, कधीतरी कोठेतरी अ या एकूण चार नाटकां चे संगीत िद दशन केले.  यां चे संगीत 

असलेले ‘धी गोवा िहंदू  असोिशएशन’ या सं थे तफ ‘म यगंधा’ हे पिहले नाटक रंगभूमीवर आले. या 

नाटकाचा पिहला योग १ मे १९६४ रोजी मुंबई या िबला मातो ी सभागृहात झाला.  

    म यगंधा नाटकातील सु रवातीची जी नांदी आहे याचे श द वत: अिभषेक चे आहेत. 

                   ॐकारमय वाणी | ीकार गुण खानी|| 

                   जल तेज नभ धरणी | मन बु ि  पद पाणी || 

                   श  िशवा भेद | षड्शा  ुती देत || 

                   लय एक वच भेद | ि थर अचल हे ाणी || 

 हंसिकंक णी रागाम ये दोन गंधार एकापाठोपाठ योजून एक उ म प रणाम अिभषेक नी या नांदी या 

चालीम ये साधला आह.े     

 या गा याने नाट्यसंगीतात ांती केली असे या नाटकातील सु वातीचे गाणे हणजे ‘देवा घरचे 

ात कुणाला?’ हे होय. सु िस  गायक रामदास कामत यां या आवाजातील हे  वनीमु ि त पद खूप 
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गाजले व लोकि य ठरले आह.े देवाघरचे या श दावरील तानेने सु  होऊन ‘ ात कुणाला?’ मधील ‘ ा’ 

अ रावर हणजे ती  म यमावरील वैिश ्यपूण सम हे या गा याचे मह वाचे ल ण  ठरले आहे. खरे 

पहाता बालगंधवा या ‘नाथ हा माझा मोही खला’ मधील सु वातीची तान हीच ‘देवाघरचे ात कुणाला?’ 

ची ेरणा असावी. याच बरोबर यमन रागातील ‘आओ आओ आओ बलमा’ बं िदशी या सु रवाती या 

तानेम येही या पदाची काहीशी िबजे आढळतात. पण जरी ेरणा िकंवा कोण याही रचनेम ये िबजे 

आढळत  असली तरी अिभषेक नी एकूण पदाची जी बांधणी केली आहे ती अनोखी आह.े याम ये कुठेही 

रटाळता नाही. पूण उ साहाने भरलेले व आटोपशीर असे हे पद आह.े       

                        ‘मी िन कांचन िनधन साधक 

                         वैरा याचा एक उपासक 

                         मनात मा या का उपजावे संसाराचे ेम ?  

 यातील शेवटचा आनकलनीय  व यासाठी वापरलेली वररचना, याव न बुवां या संगीत 

दे यािवषयी या यापक ीची सा  आप याला पटते. िस  सिम क ीरंग सांगोराम िलिहतात क   

“’देवा घरचे ात कुणाला? या पदा या यमन रागातील चालीमधली ती  म यमावरील सम ही साठो र 

युगातील ती  सं वेदना या सुगम संगीताची एक प रचया मक खूण ठरली. याच नाटकाम ये यांनी ‘गद 

सभोवती, तव भास अंतरा, अथशू य भासे मज’ या भावगीतांना या चाली िद या यांची गोडी आिण 

ताजेपणा अजूनही सरलेला नाही. नाट्यसंगीतातील या सुगम रचनांना यांनी सवसामा य भावगीतापे ा  

नाट्यानु कूल अशी वेगळी कृती बहाल केली आह.े या रचनांम ये एक अितसुं दर संदभसापे ता व 

लययोजना यांनी सांभाळलेली आहे आिण यांचा ‘कस’ नेहमी या भावगीतांपे ा गडद ठेवला आह.े 

नाट्यसंगीतात श द आिण सूर यांचा एकमेकांशी संबंध जुळवताना गीतातील रसभाव आिण वरसंयोजन 

यात पर परपू रकता िनमाण कर यात अिभषेक ज ना जे यश िमळाले आहे याचे अंशा मक ेय यां या 

महािव ालयीन सािह य सं काराला दे यास हरकत नसावी!   

 याच नाटकातील ‘नको िवस  संकेत िमलनाचा’ हे पद खरे तर ‘िदंडी’ आह.े परंतु  ही 

िकल करां या नाट्यपरंपरेची आठवण क न देणारी असली तरी अिभषेक  बुवांनी याम येही नािव य 

आणले आह.े “िदवस मावळताना ि येला बोलावणा  या या पदाची रचना सायंगेय-परमेल वेशक 
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‘मुलतानी’ रागात आह.े...सायंगेय मुलतानीमु ळे सं याकाळ या वेळाची छाया े कांवर आपोआपच येते. 

या पदाची रचना ु त एकतालात आह.े ु त एकतालामळेु णयातु र पराशरा या मनाचा अधीरपणा य  

होतो व नको िवस  इथे सम ठेव यामु ळे िमलनाचा संकेत ि येने  िवस  नये असा याचा उ कट भाव 

आह,े तो प रणाम साधतो.’    

 म यगंधा नाटकातील सवच पदे अिवट गोडीची आहेत. ‘गुंतता दय ह’े हे दादरा अंगाने जाणारे 

पद या नाटकात खूप वेग या िवचाराने मांडले आह.े या पदाब ल पं िडत राजा काळे िलिहतात क  “गुंतता 

दय ह’े ला खमाज गारा या रागाची पा भूमी लाभली आह.े अिभषेक बुवांची उपशा ीय संगीताची 

आवड, ठुमरी, दादरा, ट पा, लोकसंगीत, तसेच पारंप रक साक , िदंडी व यातून जतन केले या अनेक 

रचनां चे सांगीितक धन अंतमनात अस यामु ळे ‘गुंतता दय ह’े मधील सुरावट ही वेगळे लेणे यालेली 

झाली आह.े यातील का य, ठेका, लय व अिभषेक -परीस पश यामु ळे ही रचना आपले वेगळेपण राखून 

आह.े वैि क स य बदलत नाही. तशीच चांगली सांगीितक मू येही वेगवेग या कालखंडात वेगवेग या 

का यांतून आिण पांतून आपले अि त व पुन थािपत करत असतात.”  

‘तव भास अंतरा झाला’, ‘गद सभोती रान साजणी’, अथशू य भासे मज हा’ ही भावगीत अंगाने 

जाणारी पदे आहेत. अिभषेक नी केवळ भावगीतांची रचना क न बघावी हणून या चाली के या नाही, तर 

नाटकाम ये अनुषंगीक पा ा या मनाची अव था, प रि थित यातून िनमाण होणा  या भाव-भावनांचा पूण 

िवचार क न या भावगीत िकंवा ठुमरी अंगाने जाणा  या चाली यांनी के या.  कदािचत का य समोर 

आ यावर नाटकातील कोण या पा ा या त डी आहे आिण नाटकाचा िकंवा संगाचा आशय काय आहे 

हे ल यात घेऊन आपोआप फुरले या चालीचे पांतर भावगीतात झाले असेल िकंवा आपण 

रस हणा या ीने यांना भावगीत हणत अस.ू दु सरी गो  हणजे या चाल मधील येक अंतरा 

वेगवेग या चाल म ये बांधला गेला आह.े सु िस  नाटककार वसंत कानेटकर िलिहतात क  “एक गीत 

बांधत असताना िजत  सहसा दोन अंत  याचं  गीत बसवतात ितसरा अंतरा काढूनही टाकला जातो. आिण 

दो ही अंत  या या चाली वेगवेग या असतात. क पनासु ा येत नाही क , पुढचा अंतरा कोण या चाली 

घेऊन येणार आह.े ‘ साद देती िहमिशखरे’ मधील पिहला अंतरा झा यानंतर जे हा दु सरा अंतरा येतो,ते हा 

ऐकणारे एकदम चिकत झा यासारखे होतात,’ व न रंगले रा ी’ हा अंतरा एकदम वेग या व पात समोर 
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येतो. िकंवा ‘तव भास अंतरा झाला’ मधील शेवटचा भाग ‘वाहत ये झू ळझू ळ वारा’ याची चाल वेगळी 

येते. अिभषेक  हणाले होते, ‘तव भास अंतरा झाला’,मन रमता मोहना’ यातील चाल ‘िवलोपले मधु  

मीलनात या’ पदासारखी आह.े आपण कुठून काय यायचे आहे याची अितशय सुं दर जाण अिभषेक ना 

आह.े”    

  ‘अथशू य भासे मज हा कलह जीवनाचा’ या पदाम ये ‘अथशू य’ हा भाव ‘भिटयार’ या रागातून 

अितशय अथपूण य  झाला आह.े संगीतकार यशवंत देव िलिहतात क  “नाट्यसंगीतात सुगम 

संगीतासार या सो या भावमधुर चाली आ या तरी या पदांचा रंगभूमीवरचा आिव कार करताना ते केवळ 

भावगीत-गायन होऊ नये. याच माणे ठुमरी स श चाल चा आिव कार तमाशात या लावणी माणे चटक 

मटक असता कामा नये. ा ीने िवचार केला तर मराठी रंगभूमीवरचे नाट्यसंगीत एक वेगळेच रसायन 

आहे असे आप या ल ात येईल. अिभषेक या रचनां चे मह वाचे वैिश  हणजे यांनी चाली बांधताना 

रागदारी संगीताची कधीही साथ सोडलेली िदसत नाही. वासवद ा नाटकातील ‘तुझा गे िनत नूतन 

सहवास’ ही यमन रागातील स न अशी अिभषेक ची चाल. ही चाल सु ा ‘करीम करतार’ या बं िदशी या 

संदभाने आलेली आह.े अिभषेक  बुवां या चाली या मागील संदभाने आले या जरी अस या तरी याम ये 

बुवांनी केलेला सौदयपणू िवचार,नािव य यांनी भरपू र आहेत. यांनी देवगंधार, जोगक स, िबहागडा, नंद, 

धानी, मधु रंजनी, सालगवराळी, सर वती, ी, हेमंत, सूयक स, संपूण मालक स, अमृतविषणी, गुण , 

गावती, देवता भैरव, ललत पंचम या आिण अ या अनेक चलीत-अ चलीत, नविनिमत रागांम ये 

अिभषेक नी चाली बांध या. कधी कधी का यानुसार रागचलनाम ये बदलही केले. परंतु  यातील 

ासािदकता, सुगमता, अिवट गोडी कायम ठेवली. यातील गायक चा पसाराही कमी ठेवला, िसिमत 

ठेवला.   

 अिभषेक या नाट्यसंगीतात एकाच पदांम ये अनेक राग व अनेक ताल वापर याचे पहायला 

िमळते. ‘कट्यार काळजात घुसली’ या नाटकातील ‘सूरत िपयाँ क ’ या पदाम ये सोहोनी, मालक स, 

जौनपू री, केदार,म हार, भूप, बसंत हे राग तर ि ताल, एकताल, झपताल हे ताल वापरले आहेत. याच 

नाटकातील खाँसाहेब आिण पं िडतजी यां या िभ न गायक  दाखिव यासाठी ‘घेई छंद मकरंद’ या पदाची 

अिभषेक नी अनु मे ‘धानी’ आिण ‘सालगवराळी’ या रागांम ये रचना केली आह.े िशवाय हया पदांसाठी 
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ु त ि ताल व झपतालाचा वापर केला आह.े ‘कट्यार काळजात घुसली’ या नाटकातील रागमाला, या 

भवनातील, िदन गेले भजनािवण सारे, मुलतानी, पु रीया धना ी रागातील बं िदशी, क वाली अ या िविवध 

कारांनी, पदांनी ‘कट्यार’ चे संगीत रिसक मनावर अिधरा य केले आह.े ‘लागी कलेजवाँ कट्यार’ ही 

ठुमरीची रचना अिभषेक या वत: या आवाजात ऐकताना भावनेचा आवेग व आततेचा सुं दर अिव कार 

करते. हीच िचती यां याच आवाजातील व यांनीच संगीतब  केले या ‘हे बंध रेशमाचे नाटकातील 

‘पथ जात धम’ या चाली म ये येते. अलीकडेच िस  अिभनेता व िच पट िद दशक सुबोध भावे यांनी 

‘कट्यार काळजात घुसली’ या नाटकाचा बनिवलेला   बायोिपक िकंवा िच पटा ारे, कथेबरोबरच 

अिभषेक  बुवां या संगीताची नवीन िपढीला भु रळ पडत अस याचे िदसून आले. वर उ लेख के या माणे 

या िच पटात बुवां या आवाजातील ‘लागी कलेजवाँ कटार’ ही ठुमरी एक भाविनक असर रिसकां या 

मनावर सोडून जाते.    

 कट्यार नाटकाची सु रवात ही भैरवी रागापासून होते. मैिफली या शवेटी गाय या जाणा  या 

भैरवीचा वापर नाटका या सु रवातीला होणे हे बुवां चे वेगळेपण होते. या ब ल अिभषेक  हणतात क  “तसं 

पािहलं तर भैरवीचा आप याकडे राग हणून सांगीितक िवचार झालाच नाही. पूव या काळी संगीत नाटकं 

रा -रा  चालायची. नाटक पहाटे पहाटे संपायचे, यामु ळे एखाद दु स  या भैरवीची जागा असायची. पु ढे 

बैठक चं गाणं  देखील भैरवीनं  संपव याची था पडली. उ रेत भैरवीनं  गाणं  संपवत नाहीत. आप याकडे 

संगीत नाटकानं  हा घात पडला.”  थोड यात ‘कट्यार काळजात घुसली’ नाटकातील  या सु वाती या 

संगाला, भावनेला भैरवी रागाची आव यकता होती. 

ययाती देवयानी या नाटकातील ‘तम िनशेचा सरला’ ही भैरवी, संत गोरा कंुभार नाटकातील 

‘कैव या या चांद याला’, िनगुणाचा संग, अवघे गरजे पंढरपू र, पाह ा रे मज,केशवाचे भेटी,  कधीतरी 

कोठेतरी नाटकातील ‘पर  भेटीलागी’, हे बंध रेशमाचे नाटकातील ‘काटा ते कुणाला’ हे गझल अंगाने 

जाणारे पद, दैव िकती अिवचारी, ययाती देवयानी नाटकातील ‘हे सू रांनो चं  हा’ ‘मीरा मधु रा’ 

नाटकातील ‘तु या अंगसंगाने’, व नात पािहले जे, ‘धाडीला राम ितने का वनी?’ नाटकातील ‘घाई नको 

बाई अशी’, ‘लेवू  कशी व कला’, कधी भेटेन वनवासी, मंद,मंद ये समीर अशी एक ना अनेक पदे 

अिभषेक  बुवांनी आप या चाल नी व गायक ने अजरामर केली आहेत. सु िस  गाियका आशा 
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खाडीलकर िलिहतात क   “ मुंबई मराठी सािह य संघा या ‘धाडीला राम ितने का वनी?’ या नाटकात मी 

सीतेची भू िमका करायचे ठरले आिण या नाटकाला पं िडतजी संगीत देणार हे मला कळ यावर मा या 

आयु यातले एक व न पूण होणार या आनंदाने मी फुलून गेले. मला या नाटकातील पद िशकवताना बुवा 

या सहजपणे चाली बांधत आिण वरां या िविवध संवेदनां चे आिण गहराईचे दशन घडवीत याला केवळ 

तोडच नाही. यातील सवच पदे एक वेगळाच गंध घेऊन आलेली होती. तालाचे वैिव य, सतत जाणवणारी 

योगशीलता, काहीतरी अनवट व अनाकलनीय असे वेध घे याची ितभेची झेप हे सारं सारं पाळून तन-

मन गुंगून जात असे.”   

  ‘का ते फार तुला’ शा ीय संगीत गाणारा बाप आिण पॉप यु िझक गाणारा मुलगा ‘का ते फार 

तुला’ तसेच ‘ि ये पहा’ वगैरे जुनी गाणी अिभषेक नी पा या य संगीता या वळणाने बसवली होती. 

‘सो याची ारका’ हे आळतेकरां चे १९३२ सालचे नाटक संगीताचा नवा साज चढऊन १९७२ साली पु हा 

रंगभूमीवर आले. यातील अिभषेक नी मोजक च गाणी िनवडली व वरब  केली. दोन धैवतांचा िबभास, 

धनकोनी क याण, अभोगी इ यािद रागातील या चाली आहेत. ‘कधीतरी कोठेतरी’ हे कानेटकरां चे रे मा 

नावा या पािक तानी टोळीतील गाियके या जीवनावरचे नाटक आह,े याचे संगीत अिभषेक नी िदले 

होते. या नाटकातील ‘छेडून गेले मधु र वर िवमल, ध य ध य शंखराज, पर  भेटीलागी, छत आकाशाचे 

अशी सवच गाणी उ कृ  आहेत आिण तेवढीच िस  आहेत. ‘तू  तर चाफेकळी’ बालकव या जीवनावर 

हे नाटक बेतले आह.े यातील  ‘िजने मला वेडा केले ित यावर ही िफयाद’ केशवसुतां या या किवतेला 

बुवांनी खूप सुं दर चाल िदली आहे. ‘महानंदा’ नाटकातील १२ गाणी यातील ‘तू िझया चरणीचा दास’ हे 

हेमंत रागातील गाणे अितशय वेगळे आिण सुमधु र झाले आहे. ‘अमृतमोिहनी’ या नाटकातही १२ गाणी 

अिभषेक नी िदली. यातील  ‘होसी कैसा ांत िच  तू   हे  मधु रंजनी रागातील गाणे ितभेचे वेगळेपण 

दशिवते. ‘िबकट वाट विहवाट’ या नाटकाचे संगीत लोकसंगीताशी जवळीक साधणारे संगीत होते. ‘हे बंध 

रेशमाचे’ फाळणी या पा भूमीवर आधा रत असे नाटक आह.े यात सर वती रागातील   ‘सजनिबन कैसे 

भई ह िनरास’ ा अिभषेक ची श दरचना असले या ि तालातील बं िदशीवर बेतलेले ‘िवकल मन आज 

झु रत असहाय’ ही अितशय सुं दर चाल या नाटकात योजली आह.े ‘हे बंध रेशमाचे’ या नाटकात अमीर हा 

पािक तानी गायक आह.े तो िहंदु तानी संगीतातील वेगवेग या गायक ना पश करताना िदसतो. ीकांत 
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हा पािक तानी िहंदु  िनवािसत पितयाळा गायक  िटकवून ठेव याचा सतत य न करतो. अशी याची 

म यवत  क पना आह.े ‘दैव िकती अिवचारी, छेडीयला तारा, संगीत रस सु रस, आज सुगंध आला लहरत 

अशी एकापे ा एक सरस चाली अिभषेक नी या नाटकासाठी बांध या. याच नाटकात अिभषेक नी एक 

ढंगदार लावणीही बांधली आहे क  जी मा बाजीकर (रोशन) यांनी गायली आह.े  

“िदवस आजचा असाच गेला, उ ा तर याल का?ं  

राया अशी जवळ मला याल का?”   

याम ये दु गा व मांडरागाचा खुबीने वापर केला आह.े  

 डॉ.सुलोचना केळकर िलिहतात क  “भा करबुवां या गोड िव तार म चाली, वझेबुवां या 

चाल तला आ मकपणा व उठाव आिण मा तर कृ णरावां या चालीतील लािल य व माधुय या ित ही 

गो चा अपूव संगम आिण िशवाय नािव य आप याला प.ं अिभषेक  यां या रचनांत िदसते.”   ‘देणा  याचे 

हात हजार’ या नाटकात             

  देणा  याचे हात हजार,  

ते पु यही देती,पापही देती    

तुला हवे ते तू  ि वकार  

या ओळ ना िदलेली अिभषेक ची चाल दय पश  आह.े  

 

िन कष: 

 पं िडत िजत  अिभषेक  यांनी अनेक घरा यातील ितभावंत कलाकार, िव ानांकडून शा ीय 

संगीताची तालीम घेतली होती. यामु ळे अनेक राग-रािग या, अनेक भारतीय संगीतातील सांगीितक 

आकृितबंध यांचा अ यास व यावरील हकमत यामु ळे अिभषेक नी या या कारांना संगीत िदले ते ते 

कार लोकि य ठरले. अिभषेक नी भारतीय संगीतातील घाट िकंवा आकृितबंध नाट्यपदां या 

चाल क रता वापरले परंतु  ते ज याला तसे न वापरता िविश  ढंगाने वापरले. याम ये नाट्य संगाला कोणते 

संगीत अनुकूल आह,े नाट्यपदांतील श द कोणते आहेत?, यातून कोणता भाव य  होतो?, या पदांना 

कोण या तालाचा वापर यो य ठरेल? याचा नेमका िवचार अिभषेक या संगीतात िदसून येतो.       
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