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भूणमका 
 

रचसकासंमोर ज्या ज्या वेळी मला गाण्यािा योग आला तेवहा ंपारंपाचरक िीजाबरोबर स्व- रचित 
िीजाही मी गात आलो आहे. त्या िीजातील नवीन डौल पाचहल्यावर अनेक जािकारानंी त्यािंी प्रशसंा 
केली. या नवीन िीजा व त्यातंील सौंदयधस्थाने पाहूनि अनेक चवधाथी - त्या चशकण्यासाठीं माझ्याकडे 
आकृष्ट झालेले आहेत. परंपरेला धक्का न लावता िीजात काहंी नावीन्य भरण्यािा मी प्रयत्न केला आहे. 
 

नवनवीन बचंदशी बाधंताना माझा आत्मचवश्वास वाढू लागला. त्याि बरोबर रागाकडे पहाण्यािी 
दृष्टीही बदलली. परंपरेला न सोडता, अचधक सौंदयाने नटलेल्या िीजा स्वयंस्फूतीने बाधंत आली. यात 
माझा म ख्य हेत  या संगीतात कावयाच्या दृष्टीने, रागाच्या मूळ स्वरात बदल न करता, नवीन भर घालण्यािा 
आहे. या िीजातील शब्द रागाच्या आत््यान रुप असावते, त्यातं रस असावा आचि बरोबर अथधही स्पष्ट 
असावा हें माझें उचिष्ट आहे. मी जसे गातो त्या अन रूप िीजा असावयात, ही माझ्या मनातं सदासवधदा 
रुजलेली भावना आहे. त्या अन णंगाने मी आजपयधत वगेवगेळ्या रागातं, वगेवगेळ्या दृष्टीकोनातून, 
वगेवगेळ्या प्रसंगान रूप, िीजा बाधंीत आलो आहे. ग रूिे स्थान आमच्या भारतीय संगीतात इतके मोठे आहे 
कीं ग रूिी श्रेष्ठता दाखचविाऱ्या अनेक बचंदशी परंपरेत आहेत. मीही काही रिल्या आहेत. 
 

िीजा बाधंताना मला हाही अन भव आला की केवळ प्रचतभा असून भागत नाही तर या प्रचतभेला 
यथायोग्य मागधदशधन करिारा ग रूही लागतो, या दृष्टीने आज ज्या काहंी माझ्या रिना आपापल्या ढंगाने 
चसध्द झालेल्या आहेत, लोकचप्रय झालेल्या आहेत, त्यामागे ग रूिे मागधदशधन ही महत्वािी गोष्ट आहे. प ढे 
सरावाने या गोष्टी साधू लागतात. माझी पचहली िीज जेवहा ंमी बाधंली तेवहा ंत्या िीजेिी पूतधता माझे सवध 
प्रथम ग रू स्व, चदनकरराव पटवधधन (ग्वाल्हेरिे स्व. शकंर पचंडत यािें चशष्ट्य व कृष्ट्िराव शकंर पंचडत यािें 
ग रू बधूं) यानंी केली. हमीर रागातील ही िीज आहे - ‘िल हट अब मोहन श्याम’. श्री पटवधधन स्वतः 
उत्तम बचंदशकार होते. त्यानंी िीजा कशा बाधंावया, िीजा ्हिजे काय यािी कल्पना मला प्रथम चदली. 
माझे द सरे ग रूजी महान कलाकार स्व. पं. ओंकारनाथ ठाकूर यानंी तर माझ्या संगीत जीवनात क्ाचंत 
घडवनू आिली, त्यािेंचह मागध दशधन बह मूल्य ठरले. हे माझे ऋचणत ल्य ग रू ३१ चडसेबंर १९६६ रोजी 
कृष्ट्िरूप झाले. आज जवळ जवळ ४५० च्यावर वगेवेगळ्या रागामंध्ये माझ्या बचंदशी आहेत. त्यािे सवध श्रेय 
माझ्या या दोघा ग रूजींना देतो. द दैवाने आज ते दोघेही हयात नाहीत. 
 

िीजा रििाऱ्याला अंतम धख असिे आवश्यक आहे केवळ ‘ट’ ‘ला’ ‘ट’ ‘री’ ला री ज ळवनू कावय 
होत नाही. त्यासाठी जीवनात अन भव याव ेलागतात. ज्ञान वाढावे लागते, द ःख व दैन्यावस्था ही उत्तम 
बचंदशकार होण्यास पोणक होतात. असा माझा समज आहे. 
 

पटवधधनजी आ्हा दोघा भावानंा १९३४ पासूनि संगीतािे चशक्षि देत होते. ते स्वत गायक ्हिून 
लोकासंमोर कधीि आले नाहीत. त्याचं्याकडे जवळ जवळ पाि सहा वण ेआ्ही तालीम घेतली. मचहनोन 
मचहने एकाि रागािा अभ्यास वहायिा. त्याचं्या चशक्षिािा म ख्य आधार ्हिजे स्व प.ं चवष्ट्ि  नारायि 
भातखंडे यािंी प स्तके, त्या प स्तकानं सार गािे हा आ्हाला दंडक होता. पि त्या प स्तकातंील नोटेशनबर 
ह क म गाण्यात रूक्षता वाटू लागली. िीजा रिण्याकडे माझ्या मनािी प्रवृत्ती होण्यास हें एक मोठे कारि 
आहे. यािा अथध असा नाही की कै प.ं भातखंडे याचं्याबिल मला अनादर आहे. उत्तर वहद स्तानी संगीताला 
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आज जे काही अचभमानािे स्थान आहे ते त्याचं्याम ळे आहे. ते ऋचणत ल्य होते. आिखी एक कारि असे की 
चकत्येक खानदानी िीजािंा अपभ्रंश झालेला होता. केवळ स्वरासंाठी शब्द आहेत असे मला वाटू लागले. 
 

माझा चवश्वास आहे की पे्ररिे वयचतचरक्त ब ध्दीला योग्य चदशनेे िालना चमळाल्याचशवाय बचंदशी तग 
धरू शकत नाहीत. त्यासाठी योग्य शब्द, कावयात्मक वितन, भावप्रविता आचि करूिेिा आंतचरक उदे्रक 
इत्यादींिी आवश्यकता असते. रागािें स्वर चनचचितत आहेत. त्यािें एक स्वतं्र  वय्क्तमत्व आहे. त्याम ळे 
त्यािें रूप पूिधतया बदलिे शहािपिािे होिार नाही. चमश्र राग अथवा पूिधपिे स्वतं्र  राग चनमाि करिे 
ही गोष्ट वगेळी. पि त्यात प्रिचलत रागािंा अंश वा घटक नसिे अशक्य आहे. जो पयधत सप्तकात आठवा 
स्वर चमळत नाहीं तो पयधत अगदी स्वतं्र  राग चनमाि होिे शक्य नाही, इतकी आमिी राग वयवस्था चनकोप 
व स ंदर आहे. 
 

जर अखाद्या रागात बचंदश बाधंायिी असेल तर स्वराचं्या ढाच्यात शब्दांिी रिना करावी लागते. 
त्याम ळे एक गोष्ट चनर्वववाद आहे की, कचवते प्रमािे कावयाला इथे अग्रस्थान नाही. शास्त्रीय संगीतातील 
िीजात रागस्वरानंा अचधक महत्त्व आहे. तरीही चकत्येकदा असे होते की िीजा रिताना कावय व स्वर 
एकाि वेळी जन्म घेतात. आचि त्यात फ लाचं्या स गंधाप्रमािे भाव स गंध भरून टाकतात. चकत्येकदा 
अन रूप शब्द न स िल्याने िीज अधधवट रहाते असाही अन भव आहे. या प्रचक्येत नवराग चनर्वमतीही मला 
आपेआप स ित गेली. िीजा बाधंताना मी कधी स्वरािें तर कधी शब्दािें अन सरि केले. कधी कधी तर शब्द 
व स्वर हातात हात घालून एकदम जन्माला आले. असो. 
 

उत्तम स्वररिना व उत्तम शब्दरिना कशाला ्हिावी? मला असे वाटते कीं, अन रूप शब्द 
अथान कूल स्वरावलीत रििे ्हिजे उत्तम स्वररिना व शब्दरिना. ज्या स्वर पकं्तीतून रागािी ओळख 
पटकन होते त्या स्वर पकं्तींना आपि उत्तम स्वर रिना ्हिू शकतो. परंत  भावान रूप शब्दाचशवाय स्वरानंा 
पूिधता असते का?ं रागािे पोणि करिारे स्वर व मध र नाद उत्पन्न  करिारे शद्ध यालाि उत्तम स्वर व शब्द 
रिना आपि ्हिू शकतो कारि शब्द व स्वर परस्परानंा पोणक असतात. 
 

अंतमधनातील चवचशष्ट भावान रूप रागस्वर चवचशष्ट स्थानावर चवचशष्ट रूपाने चनयोचजत करण्यात एक 
प्रकारिे भावचि्र  उभे रहाते. चकत्येकदा एकाि िीजेत एकापेक्षा अनेक पकं्ती अनेक भावानंा जन्म देतात. 
अशा वळेी राग-रसािा चनिधय करिे कठीि होते अशा पचर्स्थतीत एखाद्या रागाला कोिताचह एक 
स्थायीभाव अथवा रस आहे हें ठरचविे चकतपत योग्य होईल? अशी बचंदश त्या रागािी प्रचतचनधी असताना 
जर असा प्रश्न उभा राचहला तर आपि थोडे ब िकळ्यात पडू. पि अचधक चविारातंी यािे उत्तर आपिाला 
चमळू शकते. 
 

समजा एखादा राग एका चवचशष्ट रसािीि चनर्वमती करत असताना िीजेतील काही पकं्तीतून 
चवचशष्ट स्वरस्थानावर चवचशष्ट मनोभाव प्रकट होत असतील तर रागािा स्थायीभाव नाहीसा झाला असे 
्हिता येिार नाही. कारि िीजेिी स्वररिना अनेक मनोभाव प्रदर्वशत करत असताना मनोभावािंा पाया 
रागरसावरि आधाचरत असतो या मनोभावािंी पाश्वधभमूीि रागरस आहे. रागाला जर वयक्तीिी उपमा चदली 
तर त्या वयक्तीिा स्वभाव रागरसाप्रमािे मानावा लागेल. आचि त्या वयक्तीच्या स्वभावात प्रसंगान रूप 
चनमाि होिारी भावना ्हिजे िीज, आचि त्या िीजेत येिारी स्वरसंगचत. रागाला जर जचमनीिी उपमा 
चदली तर, त्या जचमनीिा कस होईल रागरस, आचि त्या जचमनीतून काढलेली वगेवगेळी चपके होतील 
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िीजातून चनमाि होिारे चवचवध मनोभाव. ज्या प्रमािे चभन्न  स्वभावाचं्या वयक्तींवर एक चवचशष्ट प्रसंग कमी-
आचधक प्रभाव टाकतो त्याप्रमािे चभन्न  रसाचं्या रागातील िीजा वगेवगेळा प्रभाव टाकतात. 
 

चवचशष्ट स्वरसंगतीतून चनमाि होिारे मनोभाव त्याि स्वर संगतीत मयाचदत असतात, व ती स्वर 
संगती मागे पडली की ते मनोभाव ल प्त होतात व द सऱ्या स्वर संगतीन सार द सरे मनोभाव चनमाि होतात. 
असे हे चभन्न  मनोभाव वगळता जे काही राहील तो होईल रागािा स्थायीभाव – रस, उदा. ‘जारे जारे जारे 
जारे जा’ ही शब्दावली जर वगेवगेळ्या स्वरपंक्तीत रिली तर त्यातून क्ोध, अन कंपा, द ःख वगैरे भावना 
चनमाि होतील. 
 

एखाद्या अत्यंत द ःखद प्रसंगाने प्रभाचवत झालेल्या वयक्तीिा मूळ स्वभाव क्षिभर जसा झाकंळून 
जातो तद्वत िीजेत येिारे उत्कट भाव चनमाि करिारी स्वरसंगती रागािा मूळ रस क्षिभर का ं होईना 
झाकूंन टाकते. याि कारिाम ळे भरैवीसारख्या राचगिीत माझे ग रूजी स्व. प.ंओंकारनाथ ठाकूर ‘जोगी मत 
जा मत जा’ या बचंदशीत करूि रस ओतप्रत भरत असत. या उलट स्व. प.ं चवनायकब वा पटवधधन याि 
बचंदशीत वीर रसािा अचभचनवशे दाखवीत असत. माझे मत असे आहे की भरैवी ही शृगंाररसप्रधान राचगिी 
आहे. 
 

रागरस आचि भावनािें स्पष्टीकरि करण्यासाठी आिखी एक उदाहरि देतो-करूि रसात एक 
िीज आहे कंसवध करण्यासाठी कृष्ट्ि गोक ळ सोडून जात आहे. सारे गोक ळ द ःचखत आहे. इतक्यात राधा 
येते आचि रथारूढ होिाऱ्या कृष्ट्िाला ्हिते “अरे कृष्ट्िा, प्रयाि करण्यापूवी थोडा वळे तरी माझ्या घरी 
िल! “थोडेसे लोिी खाऊन जा.” परंत  कृष्ट्ि ्हितो की ही वळे चतच्या घरी जाण्यािी नाही. यावर राधा 
रागावनू ्हिते “अरे; इतक्याति मला चवसरलास? इतका कठोर का ंझालास?” राधेच्या मनातील हा 
क्ोधभाव जर स्वराचं्या माध्यमातून दाखवायिा असेल तर तो चवचशष्ट स्वर संगतीतूनि दाखवावा लागेल, - 
ही चवचशष्ट स्वर संगती त्या िीजेतून वगळता उरेल तो त्या िीजेतील अप्रत्यक्षरीत्या रागािा स्थायीभाव. 
कोित्याचह रागािे स्वर त्याि रागाच्या एका चवचशष्ट स्वर संगतीत जर रिले तर वगेवगेळे भाव दाखवतील. 
यािे उदा. माझी अडाण्यातील “काहे मारे तीर, येही तोरी रीत”, यािे चवश्लेणि िीजे बरोबर चदलेले आहे. 
 

्हिून मला असे वाटते की, एकाि वेळी दोन प्रकारिे कायध करतात-रागरस दाखविे व त्या 
स्वरात असलेल्या स्वयंभ ूशक्तीतून भावनािंा उत्कणध करिे. तीि स्वरिना पूिधत्व पावते जी गाताि त्या 
रिनेतील भाव पूिधपिे स्पष्ट करते. अशी स्वर रिना असलेली, िीज ही उत्तम िीज आहे, असे आपि ्हिू 
शकतो. द सरा प्रश्न येतो शब्दािंा. एकाि अथािे अनेक शब्द असतात जसे-भाग्य, नचशब, ललाट पि 
एखाद्या िीजेत एकि पयाय आवश्यक ते माध यध व लाचलत्य चनमाि करील, या दृष्टीने ज्या शब्दातं स लभ 
उच्चार व माध यध असेल अशा शब्दानंा उत्तम शब्द संगती ्हिावी लागेल. 
 

ज्या शब्दरिनेत रििाऱ्याच्या मनात येिारे भाव शब्द वदारा ध्वचनत करताि, स्पष्ट रूपानं साकार 
होतात चतलाि उत्तम शब्द रिना ्हिावी लागेल. 
 

चिमण्यािंी चिवचिव, कोचकळेिे कूजन इत्याचद शब्द चनसगातील विधनात या पक्षयाचं्या 
संगीतासाठी वापरले गेले नाहीत तर त्याचं्या आवाजािे शब्दचि्र  प रेप र उभे राहिार नाही. नादपूिध 
शब्दािंा उपयोग क ठल्याही िीजेला स डौल करतो. वरील चवविेनावरून असे ्हिता येईल की िागंली 
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बचंदश ती की चजच्यात १) राग पचरपोणि, रागािें चनयम व नाचवन्य चदसून येते. (२) रिनाकाराला जर 
एकापेक्षा आचधक भाव दाखवायिे असतील तर ते त्या त्या स्वरपंक्तीतून स्पष्ट उभे रहातात. (३) शब्द 
रिना मध र, लिीली ध्वचन व लाचलत्य पूिध आहे (४) नाद शब्द अचधकाचधक असतात. (५) सबधं रिनेत 
तालािा डौल साधलेला असतो. 
 

िीजेिे अथवा बचंदशीिे तालागं वकवा ताल प्राधान्य ्हिजे काय? 
 

१) चकत्येक बंचदशी अशा असतात कीं, त्यािंा तालाशी संबधं त्या िीजेिी सम सोडल्यास फारसा 
येत नाही. अशा िीजेत तालािा जो काहंी भाग आहे तो िीजेतील केवळ समेसाठी. अशी िीज एका 
ठराचवक गतीत - जि ं सरळ रस्त्याने िालत आहे असे वाटते. चतच्यात काहंी आंदोलने, काहंी िढ उतार 
नसतात. अशा िीजेस तबल्यािी संगत आवश्यक आहे असे वाटत नाही. रेल्वचे्या समातंर धाविाऱ्या रूळा 
प्रमािे जिूं एका रूळावरून ताल व द सऱ्या रुळावरून िीज धावत असते = उदा- सदाचशव भजमना ही 
पारंपाचरक िीज. (राग यमन). 
 

२) काही बचंदशी अशा असतात कीं, तालावर त्यािें उत्कट पे्रम असते. पि ते चवरोधाभासात. गरीब 
चबिाऱ्या तालाला वाटत असते कीं, िीजेिे त्याच्याशी वैर आहे. समेप रतीि अशी िीज तालाशी 
हातचमळविी करत असते परंत  तालाशी समरूपाने ओळख होते न होते तोि प न्हा एक प्रकारिे औदासीन्य. 
अशा िीजेिा एकंदर ढंग असा असतो की तालाला ती िीत करू पाहते. तबला वादकाला अशा िीजे 
बरोबर संगत जरा जपू करावी लागते. उदा. “िल, जलदी कर, अब तो सजनी-प चरया”. 
 

३) काहंी िीजा अशा असतात कीं, त्या गाताि द सऱ्या तालािा आभास चनमाि करतात. परंत  
असा आभासात्मक ताल जर त्या िीजेला लावला तर चतला तो सहन होत नाही. ताल व सम क ठल्या क ठे 
जाऊन पडतात. त्या िीजेला कोिता ताल हवा आहे हें ती िीज सांगत नाही. आंत एक आचि बाहेर एक 
असा हा िीजेिा स्वभाव असतो. अशा प्रकारच्या िीजािें उदाहरि ्हिजे बहार रागातील ‘चित िोरा चित 
िोरत चितवन तोरी’ आचि सोहनी रागातील ‘डारंूगी डारंूगी डारंूगी तोपे रंग सावंचरया’. या दोन्ही 
िीजात पचहलीिा व द सरीिा ताल आहे अन क्मे एकताल व झपताल, पि आभास होतो तीनतालािा. 
 

४) काही िीजामंध्ये चिजेिा एखादा त कडा द सऱ्याि तालािा आभास चनमाि करतो. बाकी 
िीजेिे िलन असे एकाि तालािे असते उदा.- बहार रागातील ‘डार डार पात पात कोयचलया ही िीज. या 
िीजेच्या प्रारंभाति दादऱ्यािे वजन आहे पि िीज आहे तीनतालात. 
 

५) काही िीजा तालागंाच्या दृष्टीने बाधेंसूद असतात. तालािे िीजेवर आचि िीजेिे तालावर पे्रम 
असते ते एकमेकािंा प्राि असतात. हातात हात ग ंफून डौलाने व आनंदाने िीज व ताल आपला प्रवास 
करतात. िीज थयथय नाित असते व ताल चतला साथ देतो. एका क्षिातं इकडे तर द सऱ्या क्षिातं चतकडे 
अशा प्रकारे ती डोलत असते व आपल्याबरोबर तालालाही ती झ लवीत असते. जिू एक प्रकारच्या नशते ती 
ध ंद असते. अशा िीजेला अन्य-ताल-प रुण चतच्या जीवनात आलेला सहन होत नाही. िीजेिा मा्ेर  मा्ेर  
वर खेळ िालत असतो तो इतका की ज्या श्रोत्यानंा संगीतातील चवशणे काही कळत नाही त्यािंीही मान 
िीजेच्या वहदोळ्यावर डोलू लागते. अशा िीजा तालाच्या दृष्टीने सरस आहेत. थोर कलाकार स्व. 
फैयाजखॉ याचं्या आग्रा घराण्यातील बह तेक िीजा या प्रकारात मोडतात ्हिून या घराण्याला ‘रंगीले’ 
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घरािे ्हित असतील तर नवल नाही. अशा बचंदशीतील शब्द रिना इतकी मधूर, गोंडस व लाचलत्यपूिध 
असते की त्या िीजा वारंवार ऐकावयाशा वाटतात. या प्रकारातील िीजा बोलतानानंा सहज पे्ररिा देतात. 
 

इथे एका गोष्टीवर चवशणे ध्यान द्यायला हव ेतें हें कों या प्रकारात मोडिाऱ्या बचंदशी श्रृंगाररसाला 
अचधक सहाय्यक होतात. उदा :- वसंतातील ‘पनघट वा ठाडो माअी’ व परज मधील ‘सखी नंदके लाल 
रचसया’, तालागंाच्या दृष्टीने आिखीही प्रकार असू शकतील. 
 

थोडक्यात स्वर आचि शब्दािंी पािं चवशणे अंगे व तालागंापैकी एखादे-अंग, जी िीज दाखवत 
असेल ती, अशी िीज उत्तम बचंदश ्हिता येईल. तालािे अंग स्पष्ट करण्यात स्वर आचि शब्द हे दोन्ही 
कायधशील असतात. पि शब्दािें महत्त्व अचधक आहे. याि कारिाम ळे कंठ गायन हे वाद्यगायना पेक्षा श्रेष्ठ 
आहे. एखादी स्वर माचलका तालाच्या दृष्टीने उत्कृष्ट असेल पि त्या स्वर माचलकेिे शब्द रूप असे असू 
शकते की स्वर माचलकेतून जे तालागं दाखवायिे होते ते अयोग्य शब्द रिने म ळे स्पष्ट होत नाही. उदा :- 
परज रागातंील ‘सखी नंद के लाल’ ही िीज. या िीजेत स्वर आचि शब्दािंी रिना अशी आहे की ती िीज 
गाताि चतिे तालागं स्पष्ट चदसून येते. िीज तीन तालात आहे. िीजे िी पचहली ओळ अशी :- 
 

 
 
पि याि स्वरावलीत द सरे शब्द टाकले तर तालािे मूळ वजन नाहीसे होते. उदाहरिाथध 

 

 
 
चवचशष्ट मा्र ावंर जेवहा वजन वकवा जोर चदला जातो, मग तो सहेत क असो वा नसो, तालागं स्पष्ट होतें, 
 

६) हा आकृतीबधं चनमाि करिे ्हिजेि तालागं स्पष्ट करिे होय. 
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सा रे ग रे सा सा 
त  म म त जा ओ 

 
आता ं या स्वरावलीत हेिं शब्द जर वगेळ्या रीतीने ठेवले तर ते मूळ वजन नाहीसे होते. 

उदाहरिाथध - 
 

 
 
शब्दािें महत्त्व आिखी द सऱ्या तऱ्हेने सागंता येईल. िीजेता ताल वकवा स्वर न सागंता अथवा न 

गाता स द्धा िीजेिे शब्द वािू लागताि िीज कोित्या तालातं आहे हे सहज लक्षात येते - ज्या प्रमािे 
कचवतेच्या वृत्तािी - कचवतेवरून कल्पना येते. 
 

‘भवानी दयानी, महा बाक बानी । 
स रनर म चनजन जानी, सकल ब धग्यानी ।- भरैवी 
अथवा 
 
दरबार की स रत हर रंग बखानत,- नट भरैवी मेल, कनाट शास्त्र मत (दरबारी) या िीजा पहाताि 

यािंा ताल झपताल आहे वकवा 
 

‘शाम स ंदर मदन मोहन क बरी संग प्रीत कीन्हो - या िीजेिा ताल दादरा आहे हे कळून येतें. 
 

आता पयधतच्या चवविेनात मी स्वर प्रधान, शब्द प्रधान आचि ताल प्रधान िीजा कोित्या आचि 
त्यातंील सवोत्तम प्रकार कोिता हे सागंण्यािा प्रयत्न केला आहे. आता आिखी एका वगेळ्या दृचष्टकोनातून 
िीजे बिल सागंू इ्च्ितो. 
 

िीज ्हिजे एका पेक्षा ंआचधक स्वर वाक्यािंा समूह वकवा सम दाय. ज्या प्रमािे वाक्य हे अथधपूिध 
चवधान असावे लागते त्या प्रमािे स्वर वाक्यातही कल्पनेिी वकवा चविारािंी पूिधता असिे आवश्यक आहे. 
वाक्यािा चवस्तार, लघ ता, ्क्लष्टता अथवा सरळ पिा इत्यादी, कल्पना-शक्तीवर अवलंबनू असतात 
त्याि प्रमािे स्वरवाक्यािा लहान मोठे पिा त्या त्या स्वर वाक्यात येिाऱ्या स्वरावंर अवलंबनू असतो. 
च़ि रे ग, ग रे सा, च़िध़, च़िरेग, रेसा. 
 

या स्वर वाक्यापेक्षा खालील स्वर वाक्य आचधक चवस्तृत आहे :- 
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पचहल्या स्वर वाक्यातील स रूवातीिे चनरेग आचि द सऱ्यातील  एवढेि स्वर जर 

घेतले तर असें वाटू लागते कीं या स्वरातं काहंी कमतरता आहे. या स्वरपकं्तीत आिखी काहंीं स्वरािंा 
समावशे केल्या चशवाय मनाला समाधान चमळत नाही. पि पूिध स्वरावली गाताि मन संत ष्ट होते. ही 
संवदेना-अन भतूी स्वर वाक्याचं्या पूिधतेिा आधार बनते. प्रत्येक स्वर-वाक्यात एक पूिधता असते. ती ते स्वर 
वाक्य गाताि वकवा ऐकताि लक्षात येते. समजा एखाद्या तबला वादकािे स्वतं्र  तबला वादन आपि 
ऐकतो आहोत. त्यात त्याने खालील बोलािंी उपज केलेली आहे- धा चकट तक ध म, चकटतक चधत्ता कडान् 
ऽ धा. या बोलात जो पयधत कडान् धा हा बोल तीनदा वाजत नाही तो पयधत मनाला समाधान चमळत नाही. 
या वरील बोलाला त्याने तीनदा वाजवल्याबरोबर तो जेवहा समेवर येतो तेवहां श्रोतृगिाच्या म खातून ‘वाहवा 
वाहवा’ हे प्रशसंोद्गार स्वयंस्फूतध बाहेर पडतात आनंदािी अन भतूी सगळ्यानंा येते. यािे कारि असे की, 
ह्या समेवरि त्या बोलािी जी पूर्वत आहे ती श्रोत्याचं्या मनःपूतीशी एकरूप होते. 
 

स्वर वाक्यािे रूप एकप्रकारे असेि आहे, स्वरवाक्यानंा एक चनचचितत प्रारंभ व अंत आहे ्हिून स्वर 
वाक्य त्यालाि ्हिता येईल की ज्याच्यात एक पूिध कल्पना आहे. अशा स्वर वाक्यािंा संयोग ्हिजेि 
िीज अथवा बचंदश. संगीताच्या वयाकरिात िीज हे एक प्रकारिे संय क्त वाक्य आहे. भाणेतील संय क्त 
वाक्यात ज्या प्रमािे काही लहान मोठी गौि वाक्ये व एक प्रधान वाक्य असते त्याि प्रमािे िीज रूपी 
संय क्त वाक्यात प्रधान व गौि, स्वर-वाक्ये असतात. चिजेिा म खडा वकवा तोंड हे प्रधान वाक्य ्हिता 
येईल त्यात येिारी तालािी सम त्या चिजेिी सम होते. बोलण्याच्या भाणेत ज्या प्रमािे पूिधता दाखविारे 
चिन्ह पूिध चवराम आचि अधधचवराम, स्वल्पचवराम आचद चिन्हे असतात तसाि प्रकार िीजेत असतो. एखादी 
बचंदश अथवा िीज तालाच्या मयादेत चलचहलेल्या स्वय वाक्यािंा चनबंध असतो. िीजेच्या बंधनात जो 
रिचयता उत्तम स्वर व शब्दाद्वारें कल्पना भरतो त्यािीि बचंदश उत्तम समजली जाते. 
 

आतापयधत आलेल्या चवविेनातून साराशंाने आपि ्हिूं शकतो कीं, बचंदश अथवा िीज ्हिजे 
शब्द द्वारा ग ंफलेल्या स्वर-वाक्यािंा ताल बद्ध आलेख अथवा स्वरचि्र भाव. 
 

आज जवळ जवळ िाळीस वणापासून मी िीजा बाधंत आहे. आचि जवळ जवळ पािंश े िीजा 
बाधंलेल्या आहेत. या सवध िीजा एकाि गं्रथात िापिे अशक्य आहे. त्याम ळे काहंीं चनवडक िीजािंा संग्रह 
या प स्तकात चदला आहे. बह तेक िीजा प्रिचलत - ताल आचि मध्य लयीत आहेत. त्या मानानें चवलंचबत 
ख्याल कमी आहेत. चवलंचबत ख्याल कमी रिण्याच्या मागिी भचूमका अशी की त्यातं ज्या संदभाने मी आता 
पयंत िीजा बाधंत आलो आहे त्यातं ख्यालाला चवशणे वाव नाही. चवलंचबत ख्याल हे प्राम ख्याने स्वर प्रधान 
असल्याने त्यातं शब्दािंा उपयोग बह ताशंी स्वरानंा तालात कायम कराण्यासाठी असतो त्याम ळे अनेकदा 
आवतधन पूिध करण्यासाठीं शब्दातंील अक्षरािंी खेिाखेि होते. चशवाय परंपरागत चवलंचबत ख्याल आहेति. 
ते रागािे मूर्वतमंत स्वरूप उभे करतात. माझ्या मते म ख्य अडिि येते ती डौलदार आचि बैठक मारून 
नेिाऱ्या मध्यलयीच्या आकणधक िीजािंी. ्हिून मध्यलयीच्या िीजा मी आचधक बाधंलेल्या आहेत. 
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राग गायन हे प्राम ख्याने स्वर गायन जरी असले तरी ते लय-ताल गायनही आहे. शास्त्रीय 
संगीतातील िीजािें शब्द ्हिजे केवळ स्वर टागंण्याच्या ख ंट्या आहेत असे ्हििे बरोबर नाही. आचि 
समजा तसे मानले तरी त्या ख ंट्या ओबडधोबड तरी असू नयेत. हे मी चनचचितत मानतो कीं, शास्त्रीय 
संगीतातील बंचदशी या कचवता नवहेत. पि तराण्यातील अथधहीन शब्दातूनही लाचलत्य, वैचित्र्य, राग दशधन 
इत्यादी जर स्पष्टपिे चदसून येते तर ते िीजातूनचह का ंहोऊ नये? ्हिून िीजानंा शब्द-सौष्ठव व अथधभाव 
असावा असे मी मानतो. 
 

माझ्या जवळजवळ सवध बचंदशी व्रज भाणेत आहेत. माझी मातृभाणा मराठी, तेवहा ंकाहंी चठकािी 
एखादा द सरा शब्द ि कण्यािा संभव आहे. पारंपचरक वहदीतील चकत्येक शब्दािंा अथधही कळत नाही. तेवहा 
वािक क्षमा दृष्टीने माझ्याकडे पहातील अशी मला आशा आहे. 
 

या गं्रथात आलेल्या रागािंा खास असा क्म ठेवलेला नाही. पि नाम सादृश्याने येिाऱ्या रागािंा 
क्म आपिास ठोकळ मानाने चदसून येईल. जसे - कल्याि प्रकार, तोडी प्रकार आचि चकत्येकदा एकाि 
थाटातून चनघिारे राग-असाही क्म मी ठेवला आहे. 
 

स्वर लेखन पद्धती कै. प.ं चवष्ट्िू नारायि भातखंडे यािंी आहे. कारि ती सवात सोपी व सरळ 
आहे. आवश्यक त्या िीजािंा अथध मराठीतून चदलेला आहे. प्रिचलत रागािंी रागविधनें मी चदलेली नाहीत 
कारि ती आज अनेक गं्रथात न उपलब्ध आहेत. कै. भातखंडे यािें वहद स्तानी संगीत पद्धती हे गं्रथ मी 
आधार गं्रथ मानले आहेत. यािा अथध असा नाही की इतर गं्रथकारािंी रागचवणयक मते मला अग्राहय 
आहेत. माझे ठाम मत आहे कीं, कै. भातखंडे साहेबानंी उत्तर चहद स्थानी शास्त्रीय संगीताला प नजीवन 
देऊन त्यातं एक-स ्र ता आिून जे महान कायध केले आहे तसे आजपयंत द सऱ्या क िीही केलेले नाही. 
केवळ त्याचं्याि पचरश्रमाम ळे आज स चशचक्षत समाजात शास्त्रदृष्ट्ट्या भारतीय संगीताला प्रचतष्ठा चमळालेली 
आहे. आज क िी चकतीही प स्तके चलहोत, कै. भातखंडे साहेबाचं्या प स्तकािा आधार घेतल्या चशवाय ती 
वय्क्त प ढे जाऊ शकत नाही. मी रिलेल्या रागातंील िीजा रागाचद विधनाबरोबर शवेटी चदलेल्या आहेत. 
 

ज्या ज्या लोंकानी हा गं्रथ प रा करण्यास मला साह्य केलें  त्यािंा मी अत्यंत आभारी आहे. सवांिा 
नामचनदेश करिे अशक्य आहे. परंत  खालील वयक्तींिा नामचनदेश केल्याचशवाय रहावत नाही. नोकरी 
चनचमत्त वरिेवर बदल्यामं ळे प ण्यात मी कधीि स्थाचयक झालो नवहतो पि चनवृत्ती नंतर सन १९७८ पासून 
प ण्यात ्स्थर झालो आहे. प ण्यात काहंी चशष्ट्य वगध चनमाि झाला. तो आकाशवािीवर नेहमी होिाऱ्या 
माझ्या कायधक्मातून गायल्या गेलेल्या माझ्या िीजामं ळें  आचि गायकी म ळे. प ण्या बाहेरील रचसकानंीही 
माझ्या िीजािें खूप कौत क केले आहे. चकत्येकानंा त्या हवयाशा वाटल्या ्हिून माझ्याशी प्र  वयवहारही 
केलेला आहे. 
 

अनेक संगीत ििा स्र ातूनही गायल्या गेलेल्या माझ्या िीजा रचसकानंा खूप आवडल्या आहेत. या 
आधी म ंबई दूरदशधन वरून ‘प्रचतभा आचि प्रचतमा’ मध्ये झालेला माझा कायधक्म माझ्या स्वरचित िीजावंरि 
आधाचरत होता. 
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प ण्यातंील एक प्रचसद्ध बंचदशकार स्वगीय उस्ताद महंमदह सेन खॉ याचं्या अध्यक्षतेखाली 
प ण्यातंील एक नामवतं संगीत संस्था ‘गानवधधन’ तफे माझ्या िीजािंा खास कायधक्म आयोचजत केला गेला 
होता. या सवध बाबी मला या िीजा प्रचसद्ध करण्यास स्फूती देिाऱ्या झाल्या आहेत. 
 

िीजािें स्वर लेखन शक्य तो साधें आचि सरळ केलें  आहे. एक गोष्ट इथे लक्षातं ठेवण्या सारखी 
आहे की खऱ्या अथाने संगीत, चवशणेत : कंठसंगीत, हे चलचहले जाऊ शकत नाही. त्याम ळे मी जशा या 
िीजा ्हितो त्या प्रमािे त्या नोटेशन मधून त्या प्रमािात चलचहता येिार नाहीत हें जािून भचवष्ट्य काळातं 
या िीजा कॅसेट रूपातून काढण्यािा चविार आहे. या गं्रथाच्या प्रकाशनात माझी पत्नी डॉ. सौ. मालती बवे 
(पाडें) यािंा वसहािा वाटा आहे. कारि हें सवध चलखाि त्यानंी संसारािी जबाबदारी संभाळून वळेात वळे 
काढून-सह धमध िाचरिी ्हिून केलं आहे. चतिे आभार मानिे हा चनववळ औपिाचरक-पिा होईल. 
 

कळत वा नकंळत ज्या ज्या थोर कलावतंानंी माझ्या ज्ञानात भर घातली त्यािें आभार मानून 
रचसका ंसमोर हा िोटासा गं्रथ नरभाभावनेने सादर करीत आहे. कृपाचभलाणी. 
 
५/५/८९. 
 

॥ कृष्ट्िापधि मस्त  ॥ 
प्रद्माकर बवे. 
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एका कलाकाराच्या दृणिकोनातून ‘रसराज’ 
 

संगीताच्या माध्यमातून आ्ही एक्र  आलो-पती पत्नी झालो. परंत  सवध प्रथम ते माझे ग रु आहेत. 
या गं्रथाच्या प्रकाशना चनचमत्ताने त्याचं्या ‘रसराज या बचंदशींच्या प स्तकासंंबधी त्यािंी चशष्ट्या व एक 
कलाकार या नात्याने मला काय वाटते या संबधंीं िार शब्द! खरं ्हिजे हें माझं धाडसि आहे. पि 
ग रुआज्ञा प्रमाि मानून प्रस्त त प स्तकासंबधंीिे माझे चविार मी माडंीत आहे. अन् ते ही जास्तीत जास्त 
्र यस्थपिे. 
 

‘रसराज’ या प स्तकाच्या प्रकाशनाने लेखकािी जन्मभरािी तपचितया स फचलत होत आहे यािा 
आनंद त्याचं्या पेक्षा ही काकंिभर अचधक मला होत आहे. कारि प स्तकाच्या लेखनात माझा हातभार 
लागला आहे आचि संगीता संबधंीिा वैिाचरक व भावचनक दृचष्टकोन, जो माझ्या या ग रुम ळे मला चमळाला 
आहे, त्या बिल अंशतः तरी उतराअी होण्याि ंसमाधान मला चमळतंय. 
 

बचंदशी रिावयास संगीतािे सखोल ज्ञान, भावचनक दृचष्टकोन हा चजतका महत्त्वािा चततकंि 
कावयग ि असि ंही ही महत्त्वािी गोष्ट आहे. प्रस्त त बचंदशीत हा ग ि प्रकणाने जािवतो. ही देिगी त्यानंा 
त्याचं्या आईकडून चमळालेली आहे. 
 

संगीताच्या माध्यमातून कलाकाराला जे काहंीं सागंावस वाटतं, आपलं मनोगत वयक्त करावसं 
वाटतं, ते स्वराचवष्ट्कारातून तो सागंतोि, पि त्याला शब्दािंी जोड चमळाल्यावर हा आचवष्ट्कार अचधक 
स स्पष्ट व प्रगल्भ होतो. ्हिूनि स्वरानंा चततक्याि प्रभावी शब्दािंी जोड चमळि ंआवश्यक असतं - अशा 
आचवष्ट्कारातून चनमाि झालेली कलाकृती ्हिजेि बंचदश! 
 

अनेक कलाकाराचं्या उत्तमोत्तम स्वरचित बचंदशी आपि ऐकतो. वैय्क्तक मनोधारिा व गायकी 
याम ळे प्रत्येक बचंदश ही नावीन्यपूिधि वाटते, एकमेकीहून वगेळी भासते. एखादी स ंदर शब्दालंकारानंी 
नटलेली, तर एखादी स ंदर स्वर – चवन्यासाने अलंकृत झालेली, तर क िी क शल नर्वतके प्रमािे तालावर 
पदन्यास करीत असलेली चदसते. साराशं, कलाकाराच्या गायकींि व प्रचतभेि ं मूर्वतमंत प्रचतवबब त्याने. 
रिलेल्या बचंदशीत आपल्याला चदसतं. 
 

परंत  उत्स्फूतध बचंदश आचि सहेत क, सचविार बाधंलेली बचंदश यात जेवहा फरक आढळतो तेवहा 
बचंदश कशी बाधंावी, ती वगेवगेळ्या दृचष्टकोनातून कशी बाधंली जाते, उत्तम बचंदश कोिती; अशा अनेक 
म द्यािं ंतौलचनक व अभ्यासपूिध असं स ंदर चवविेन श्री. बवे यानंी या प स्तकाच्या भचूमकें त केलेलं आहे. 
 

स्वर प्रधान, ताल प्रधान, शब्द प्रधान बचंदशी ्हिजे काय याि ंचवस्तृत चववेिन सोदाहरि करून 
शवेटी ते ्हितात की बचंदश ्हिजे एका पेक्षा अचधक स्वर शब्द वाक्यािंा ताल बद्ध सूमह वकवा शब्दद्वारा ं
ग ंफलेल्या स्वर वाक्यािंा तालबद्ध आलेख अथवा स्वरचि्र  भाव. आचि हें उत्तमपिे वयक्त करिारी बचंदश 
उत्तम बचंदश ठरते. 
 

हे चविार नवीन चपढीतील कलाकारानंा ज्याचं्यात कावयग ि आहेत-अशानंा चनचचितति मागधदशधन पर 
होतील असा मला चवश्वास आहे. 
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अशा उत्तमोत्तम चनवडक बचंदशींिा खचजना लेखकाने ह्या प स्तक रुपानं वािकानंा चदलेला आहे. 
भावना प्रधानता हा चवशणे ग ि श्री. बवे याचं्या गाण्यात प्राम ख्यानं असल्याने तोि ग ि त्यांच्या बचंदशीतही 
प रेप र उतरला आहे. चनववळ बचंदश बाधंायिी ्हिून बाधंली गेलेली नाही. बचंदशींना शोभेशी स्वर रिना व 
ताल यािंा समन्वय प्रत्येक बचंदशीतून चदसतो. उदाहरिाथध, दरबारी कानड्यातील चवलंचबत ख्यालािी 
रिना, ‘श्री ग रुदेव दत्त’ ही दत्ता्र यािंा मचहमा विधन करिारी ही बंचदश. यातंील भावाप्रमािे चततक्याि 
धीर गंभीर स्वरातूंन प्रकट वहावयास हवी. या साठी दर बारी कानड्यासारखा गंभीर, भारदस्त राग त्यानंी 
चनवडला यात फार मोठं औचित्य साधलेलं आहे. समजा हाि ख्याल त्यानंी शकंरा वकवा कामोद, केदार 
सारख्या रागात रिला असता तर इष्ट तो पचरिाम साधला नसता. रागाप्रमािे बचंदश झमूरा तालात 
बसवल्याम ळे झ मऱ्यासारख्या आड लयीच्या तालाने या बचंदशीला एक वगेळंि वजन प्राप्त झालेलं चदसतं. 
 

तसंि श ध्दसारंगातील ‘स ंदर कंिन लागे िमकन’ हा ख्याल व ‘धन जानकी’ ही सीता स्वयंवरािी 
िीज. ह्या दोन्हीही रिना स्वर व शब्द यािंा स ंदर चमलाफ ्हिून उत्कृष्ट बचंदशी ्हिता ंयेतील. 
 

बचंदश मनातं ठसण्यासाठी अत्यंत सोपी व स टस टीत कावय रिना आवश्यक असते. जें तत्त्व 
भावगीताला लागू आहे तेि तत्त्व शास्त्रीय संगीताच्या बचंदशीलाही, कारि बचंदश ्हिजे रागदारी - 
संगीतावर आधारीत भावगीत अशी वयाख्या केल्यास फारसे िूक होिार नाही. ्क्लष्ट शब्द रिना व 
अवाजवी चवस्तार ह्याि जसं भावगीताला क पथ्य आहे तसंि बचंदशीलाही असते. ्हिूनि मयाचदत चवस्तार 
आचि सोपी शब्दरिना हें पथ्य या बचंदशींच्या रिनेत कटाक्षाने पाळलेलं आहे. 
 

यासाठीं त्यानंी केलेली व्रज भाणेिी चनवड समपधक वाटते. कारि ही भाणा अत्यंत मृदू व रसाळ 
आहे. कठोर पि त्यातं नावंालाही नाहीं. मला आठवतं कीं चदल्लीला आ्ही असतानंा चदल्ली आकाशवािीनं 
‘व्रजमाध री’ या कायधक्मासाठी माझ्या कडून व्रजभाणेतील काहंी बचंदशी ध्वचनम चद्रत करून घेतल्या होत्या 
अथाति या बंचदशी श्री. बवे याचं्याि होत्या. परंत  ऐकिाऱ्यानंा शकंाही आली नाहीं इतक्या त्या खानदानी 
व ज न्या वाटल्या. 
 

वगेवगेळ्या अंगाने बचंदशी कशा बाधंावयात यािं न सतं चवविेन करूनि ते थाबंले नाहीत तर हे 
चवविेन त्यानंी प्रत्यक्षात उतरवले आहे असेि आपिास आढळून येईल. उदा. तालाशी खेळ करिाऱ्या 
बचंदशी. यािं कारि म. खॉ फैय्याजखासंाहेब याचं्या गाण्यािा प ष्ट्कळिा ठसा श्री. बवे याचं्या गायकी वर 
उमटला आहे. तसंि वगेळ्या तालािा आभास चनमाि करिाऱ्याही बचंदशी यातं चदसतील. सोहनी 
रागातंील ‘डारंुगी डारंुगी डारंुगी’ ही िीज वास्तचवक आहे झपतालात पि आभास चनमाि करते 
एकतालािा आचि तबलजी पटकन एकतालि पकडतात हा माझा अन भव आहे. तशीि बहारातील एक 
बचंदश - ‘चित िोरा चित िोरत’ ही आहे एकतालात. पि ऐकिाऱ्यानंा च्र तालािा आभास चनमाि करते, 
 

वगेवगेळ्या वजनाने अस्ताई अंतऱ्यात येिारी चतहाअी हाही एक मनोरम प्रकार बचंदशींमध्ये आहे. 
जयजयवतंी रागातंील ‘जाओ जी जाओ जी ह्म से क्या मिाअी’ ही एकतालातील िीज आहे. या िीजेत 
शवेटी अस्ताई अंतऱ्यात येिारा ‘पराअी’ शब्द एकि असला तरी त्यात न दोन वगेवगेळे अथध सूचित करतो. 
अस्ताईत तो ‘परकी’ वकवा द सऱ्यािी’ अशा अथाने येतो व अंतऱ्यात तो पारखी झाली असा अथध सूचित 
करतो. बसंत बहारातील ‘डारंुगी डारंुगी’ ही एकतालातील बचंदश. यात अस्ताअी - अंतऱ्यात येिारा 
‘भारी’ हा शब्द वेगळ्या अथाने व वगेळ्या वजनानं दोन्ही वळेेस आलेला आहे. 
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संवादात्मक बंचदशीही त्यानंी हाताळल्या आहेत. प चरया रागातंील ‘िल जलदी कर अब तो’ वकवा 
अचहर भरैवातील ‘हाथ कंगना को’ अशा ंसारख्या प ष्ट्कळ बचंदशी आपल्याला चदसतील. 
 

शब्दािंी कसरत करिाऱ्या अन प्रासात्मक बचंदशी ही यातं आहेत. उदा - ग नी जन कहत ग नी को 
ग नी (बहार), झनझन झाजें झाजंचरया (िदं्रकौस), तन कपत मन डरत अतही सोि (कनाटश्री) चित 
िोरा चित िोरत (बहार). 
 

त्याचं्याकडे चशकायला येिाऱ्या चवद्याथ्यात जसे अन भवी चवधाथी आहेत तसेंि नवचशकेही आहेत. 
अशा नवचशक्या चवद्याथ्यासाठी त्यानंी सोप्या सोप्या बचंदशी बाधंल्या आहेत. संगीत चवद्यालयातूंन अथवा 
शाळातूंन संगीत चशकण्याऱ्यािंी, ही फार मोठी गरज आहे असं मला वाटतं. अशा प्राथचमक चवद्याथ्यांना 
पेलतील, ्हिावयास सोप्या जातील अशा बचंदशींिी रिना होिं आवश्यक आहे. 
 

साराशं, वगेवगेळ्या ढंगाच्या, वगेवगेळ्या बाधंिीच्या बचंदशी रिून प्रस्त त लेखकानं या प स्तकाच्या 
रूपानं उत्तर वहद स्तानी संगीतात मोलािी भर टाकली आहे असे मला प्रामाचिक पिें वाटतं. 
 

क्वचित काहंीं बचंदशी उत्स्फूतध - चतथल्या चतथे स्फ रलेल्या आहेत हा एक आचितयािा भाग आहे. 
भारत गायन समाजात गाताना श्री बवे यानंा चतथल्या चतथे एक रिना स्फ रली. आभोगी कानड्यातील 
ख्याल संपचवल्यावर एकदम माझ्या कानीं िीजेिे शब्द आले ‘बजी रे बजी सावंचरयाकी अत ही मध  ध न 
म रली की’. क्षिभर मी आचितयधिचकत झाले कारि ही बचंदश मी कधीि ऐकली नवहती बचंदशीिी सम ठेवली 
होती तार सप्तकातंील गंधारावर कृष्ट्िाच्या मध म रलीिा एकिाऱ्याच्या तनमनावर होिारा पचरिाम व 
त्यािी तीव्रता साधण्यासाठी केलेला तारसप्तकातंील कोमल गंधारािा उपयोग हा लेखकािं ब चद्ध कौशल्य 
व स्वरािंा समंयोचितपिाि दशधचवतो. या बठैकीला स्व. मास्तर कृष्ट्िराव, कै. नरहरी ब वा पाटिकर कै. 
आबासाहेब म ज मदार वगैरे जािकार मडंळी हजर होती. आिखीही एक प्रसंग सागंते. प्रस्त त लेखकास 
आकाशवािीत नौकरी लागली. त्याचनचमत्ताने चम्र मंडळींनी त्याचं्या गाण्यािी मफैल आयोजीत केली होती. 
ऐकिारे चम्र  होते पि संगीतािें श्र  ूहोते, गाि ंिालंू असता ंक िी गप्पा मारीत होते, क िी जाभंया देत 
होते. अशा प्रसंगी बचंदश स्फ रली ‘दरबार की स रत तो देखो, कोअी अलसाये, कोअी सोये’ आचि हें 
्हिताकं्षिी सारी मंडळी खडबडून जागी झाल्यासारखी होऊन मग एक चित्ताने गाि ंऐकू लागली. 
 

अशा उत्स्फूतध रिना करायला चततकीि तरल प्रचतभा व जबरदस्त कावयग ि हवा. 
 

या बचंदशी ऐकायला चजतक्या गोड चततक्याि ्हिायला अवघड आहेत. कारि मा्र ा मा्र ा गचिक 
शब्द व त्यासाठीं लागिारा दमसास. चशवाय त्या त्याचं्या अनोख्या गायकी ढंगात बाधंलेल्या असल्यानं 
गािाऱ्याच्या गळ्यातूंन तंतोतंत उतरण्याति त्या बचंदशीि ंसौंदयध आहे. 
 

या बचंदशी चशकवताना लेखकाला ऐकि ंहा एक अनोखा अन भव असतो कोितीही िीज वकवा राग 
चशकवताना प्रथम त्या बचंदशीिा अथध, मग त्या रागाि ं स्वरूप, त्यातंील बारकावे तर ते सागंताति. पि 
अम क एक स्वर संगचत वाढवली तर कोित्या रागािी िाया त्या रागावर पडते, ती टाळण्यात कटाक्षाने 
काय करावं, हे चवस्तृतपिे सागंण्यात लेखकािी हातोटी आहे. कोिता स्वर कशा पद्धतीनं लागला पाचहजे 
आचि तो तसा कां, हे ही ते चवधाथ्याला चवचवधतऱ्हेने समजावनू देतात. साराशं, ते जसे उत्तम रिनाकार 
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आहेत तसेि उत्तम चशक्षकही आहेत. खरं ्हिजे त्यािंी ब द्धी सवधगामी आहे. कोित्याही चवणयात तेवढाि 
रस घेऊन खोलवर चविार ते करतात. ्हिूनि मला प ष्ट्कळदा वाटतं ते उत्तम इंचजचनअर होऊ शकले 
असते, वकील होऊ शकले असते, तसेि उत्तम प्रोफेसर ही होऊ शकले असते. नौकरी केली नसती तर 
संगीतात ही ते उच्च चशखरावर पोिले असते. 
 

एक कलाकार या नात्याने माझ्या दृचष्टकोनातून चदसिाऱ्या त्याचं्या बचंदशी व त्यािं ं चवचवध पैलू 
असलेलं वय्क्तमत्त्व या संबधी चलहलेले हे चविार वास्तवतेला धरून आहेत. अचतशयोक्तीिा त्यातं 
लवलेशही नाही. वय्क्तमत्वािा उल्लेख वािकानंा कदाचित अवाजवी वाटेल पि वय्क्तमत्वाला असलेले 
अनेक पैलू अप्रत्यक्ष चरत्या बचंदशींच्या रिनानंा कारिीभतू आहेत असं मला वाटतं. 
 

मानवी भावनांिा बह रंगी आचवष्ट्कार तर या बचंदशीतून चदसतोि पि ‘श्री कृष्ट्ि’ हे त्यािं आराध्य 
दैवत असल्यानं प ष्ट्कळशा बंचदशी या चवणयाशी चनगडीत आहेत. इतकेि नवहें तर गं्रथािी समाप्ती देखील 
त्यानंी कृष्ट्िाच्या भ वनमोचहनी म रली वर आधाचरत बचंदशीने केली आहे. 
 

वहद स्तानी शास्त्रीय संगीत व श्रीकृष्ट्ि यािं ं अतूट नातं सवधज्ञात आहे. नवहे आपल्या संगीतास 
चमळालेला तो एक अमोल वारसा आहे. अशा आगळ्या ढंगानं व आगळ्या धाटिीनं नटलेल्या या बचंदशींिा 
हा संग्रह ‘रसराज’ रचसकानंा चनचचितति स्वागताहध वाटेल असा मला चवश्वास आहे. 
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मंद्र सप्तक के स्वरके नीिे चबन्द  होता है । च़ि 
तार सप्तक के स्वरके उपर चबन्द  होता है । सा ं
मध्य सप्तक के स्वरको कोअीभी चिन्ह नहीं । प म ग इत्याचद 
कोमल स्वर के नीिे आडी रेखा होती है ।  
तीव्र स्वर के उपर खडी रेखा होती है ।  
चजस स्वर के आगे चजतनी आडी रेखाएं होती हैं, 

उस स्वर को उतनी ही मा्र ा बढाकर गाते हैं । ग -- (तीन मा्र ा) 
चजस शब्दके आगे चजतने अवग्रह चिन्ह हो, 

उस शब्द को उतनी ही मा्र ा बढाकर गाते हैं । जो ऽ ऽ ऽ (िार मा्र ा) 
एक मा्र ामें अनेक स्वर लेने हों तो स्वरों के 

नीिे कंस लगाया जाता है ।  
स्वर के उपर इस प्रकारके चिन्ह को मींड कहते है ।  
चकसी स्वर के उपर के स्वरको कि स्वर समझना िाचहये । मप 
सम + 
काल o 
अन्य ताचलयोंके चलए क्मशः २, ३, ४ आचद संख्याए लगाते हैं । 
ये स्वरणलणप णचन्ह स्व. पं. भातखंडे पध्दणत के है । 
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धा वध वध धा धा वध वध धा धा वत वत ता ता वध वध धा 
+        ०        
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१  २ ३ ४ ५ ६  ७ ८ ९ १० 
धी  ना धी धी ना ती  ना धी धी ना 
+      ०      
 

आडाचौताल 
 
मा्र ा - १४, सम -१, काल - ५,९,१३, टाळी - १,३,७,११. 
खंड - ७, (२+२+२+२+२+२+२) 
 

 
 

झूमरा 
 
मा्र ा -१४, सम -१, काल -८, टाळी -१,४,११. 
खंड - ४ (३+४+३+४) 
 

 
 

धमार 
 
मा्र ा - १४, सम -१, काल -८, टाळी - १,६,११ 
खंड - ४, (५+२+३+४) 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
क ्ध्ध ट चध ट धा ऽ क चत्त ट चत ट ता ऽ 
+     -  ०   -    
 

चौताल 
 
मा्र ा -१२, सम -१, काल -३,७ टाळी - १,५,९,११. 
खंड - ६, (२+२+२+२+२+२) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
धा धा दीं ता चकट धा दीं ता     
+  ०    ०      
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राग – यमन 
 

राग – यमन – एकताल (म. ल) 
 

जा चला जा चला जा 
 
जा चला जा चला जा, जारे छेडोना हमरी बाट कन्हाअी ॥ धृ ॥ 
नीलज णनठूर तुम, छेडत नार पर घट पर, काहंूकी तोरी एैसी ढीठाअी ॥ १ ॥ 

 
अथध :- या िीजेत ्र ागा, भाडंि आहे, अथात त्या भाडंिामागे पे्रमािीि भावना आहे. “माझी वाट 

अडव  नकोस कृष्ट्िा । आता ं तू चनघून जा बरं! पािवठ्यावर आमच्या सारख्या नारींना तून नेहमी िेडत 
असतोस. इतका तू चनलधज्ज आचि चनष्ठूर आहेस. असं कसं त झं धाचरष्ट्ट्य? 
 

स्थायी 
 

 
 

राग – यमन, ताल-तीनताल (म. ल.) 
 



 

अनुक्रमणिका 

एैसी करो ना बणतया 
 
एैसी करो ना बणतया, तुमरे णबन मोहे चैन नही आवे ॥ धृ ॥ 
तुमरे कारन सब कछु छोंडी, रैन णदना णपया अबना सहावे ॥ १ ॥ 

 
अथध :- या िीजेत वैफल्यािी भावना आहे. चप्रयतमाला सवधस्व अपधि करूनही त्याला त्यािी 

जािीव नाही, याि ंफार द ःख आहे चतला. ्हिून ती ्हिते, “त  असे बोलू नकोस, त झ्याचशवाय माझा 
एकही क्षि स खािा जात नाही. कारि, त झ्यासाठी सवध काही सोडून मी आले. आता त झं हे वागि ंमला 
सहन होत नाही. 
 

स्थायी 
 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – शुध्दकल्याि 
 

राग – शुध्दकल्याि – एकताल (णवलंणबत) 
 

हो गई मनकी बातें 
 
हो गई मनकी बातें पूरन 

जब तें मोर णपया आईला ॥ धृ ॥ 
 
सकल ससगार करंगी अब तो री 

हुलणसत मन जो पी मोर सजीला ॥ १ ॥ 
 

अथध - माझा चप्रयकर आल्या बरोबर माझें. इ्प्सत साध्य झालें ! आता मी उल्हाचसत मनाने माझ्या 
देखण्या चप्रयकरासाठी सवध शृगंार करेन 

 
स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – शुध्दकल्याि – एकताल (म. ल.) 
 

जाने बली बलको 
 
जाने बली बलको, णनरबल बल का जाने? ॥ धृ ॥ 
गजबल वनराज जाने, बायस णपक गुन का जाने 
गुनी गुनी को पहचाने ॥ १ ॥ 

 
अथध :- ही िीज ग ि विधनपर आहे. जो सामथ्यधवान आहे त्यालाि सामथ्यािी कल्पना असते. 

द बधलाला शक्तीिी काय कल्पना असिार? कारि, हत्तीि ं सामथ्यध वनराज वसहि जािू शकतो. 
कावळ्याला कोचकळेच्या ग िािी काय वकमत? ग िवानालाि ग िािी पारख असते. 
 

स्थायी 
 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – शुद्ध कल्याि – तीनताल (म. ल.) 
 

णपयरवा, आये आये 
 
णपयरवा, आये आये! णहयमें आनंद ना समावे ॥ धृ ॥ 
बजाव बजाव सब तत – णवतत – चतुर – सरस सूर– 
सूरमें स्वामी घर आवे ॥ १ ॥ 

 
अथध :- या रागात अचधक तर श ध्द स्वर येत असल्याने रागािी प्रकृती धीर गंभीर आहे, त्याम ळे 

साचत्त्वक भावना या रागात अचधक ख ल न चदसतात. या िीजेत साचत्त्वक आनंद आहे अनेक चदवसानंी 
चप्रयकर आलेला आहे. तेवहा त्यािे सवात स ंदर स्वागत हें स्वरानंदाति वहायला नको कां? ्हिून ती 
्हिते “सख्यानंो, माझा चप्रयकर आलेला आहे. माझ्या हृदयात हा आनंद मावत नाही. (तेवहा)ं हे ित र 
कलावतानंो, त मच्या सवध प्रकारच्या वाद्यावंर एकाहून एक असे सरस सूर वाजवा की ज्या योगे माझ्या 
स्वामीिे श भागमन होईल. 
 

स्थायी 

   
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – श्याम कल्याि 
 

राग – श्याम कल्याि – एकताल (णवलांणबत) 
 

ऐ राधे तोरे बदनपर 
 

ऐ राधे तोरे बदन पर 
श्याम णमलन की चोरी ॥ धृ ॥ 
णबखरे बाल मदभरे नैन 
बात कछु आज कहत णनराली ॥ १ ॥ 

 
अथध :- कृष्ट्ि आचि राधा याचं्या मीलनाच्या ख ि गाठंीिी ही िीज. राधेिी सखी चतला ्हिते 

“राधे! तू िोरून कृष्ट्िाला भेटलेली आहेस! ह्या िोरीच्या ख िा त झ्या अंगोपागंावर चदसताहेत. त झा हा 
चवस्कटलेला केशसंभार आचि मदोन्मत्त झालेले ने्र  आज काहंी वेगळंि सागंताहेत. 
 

स्थायी 
 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – शामकल्याि – एकताल (म. ल.) 
 

जा जारे जारे जा जारे 
 
जा जारे जारे जा जारे, पकर न बैया मोरी, णनलज णनठूर शाम मोहन तुम ॥धृ ॥ 
 
छल बणलया पहचानी, कुणटल चाल तोरी आणछ, नटखट झटपट हटहट-खाओंगे गारी कन्हाअी 
तुम ॥१॥ 
 
अथध :- तीव्र मध्यम कोित्याही रागात एक प्रकारिी आतधता, करुिा आितो. “हे चनष्ठूर चनलधज्ज 

कृष्ट्िा! माझा हात तू पकडू नकोस तू म काट्याने जावेस हें बरे! (त झ्या पाया पडते) अशा जागी तू मला 
गाठलं आहेस की त झी ही क चटल रीत मी िागंलीि ओळखली आहे. हे नटखट! तू लौकर जा नाहींतर 
माझ्या चशवया खाशील. 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
अंतरा 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग–जैतकल्याि 
 

राग–जैतकल्याि – एकताल (म. ल.) 
 

तरपत हंू मीन जैसे 
 
तरपत हंू मीन जैसे तरपे जलणबन, णमतवाके पे्रमणबन आली ॥ धृ ॥ 
जाय बस-गये णबदेस, णबरह अगन तपे आज, भोजन सेज अंग चुनर कैसी भावे? आज आली ॥ १ ॥ 
 

अथध :- या िीजेत चवरहवयथा आहे. पाण्याचशवाय जशी मासोळी तडफडते तवदति माझ्या चप्रयाच्या 
चवरहाग्नीत मी होरपळून चनधाले असताना मला, जेविखाि, चनद्रा, वस्त्र वगैरे कसे स खावह होईल? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग– पूणरयाकल्याि 
 

राग– पूणरयाकल्याि – तीनताल (म. ल.) 
 

कैसे धीर धरं 
 

कैसे धीर धरं सजनी मैं समझत ना मोरी आली अब ॥ धृ ॥ 
जुग जुग जतन णकयो णहयमे री, णजसको, छुटो न जाय अब ॥ १ ॥ 

 
अथध :- करूि रसािा हा राग असल्यानें यात चवरह व द ःखािी भावना गाभंीयाने ख ल न चदसत 

असताना त्यात येिाऱ्या पंिमाम ळे चवरहाला शृगंारािा साज िढतो. 
 

सखे! मािसाने धीर चकती अन् कसा धरावा हेंि आता कळेनासे झाले आहे. (कारि) ज्या 
चप्रयकराला य गाय गापासून अंतःकरिात जतन करत आले तो आता द राविार तर नाही? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग पूणरया कल्याि–तीनताल (म.ल) 
 

सांझ भअी मोरारे 
 

सांझ भअी मोरारे, लाडला प्यारा नटखट अलबेला, चंचललाल अज हंु न आयो ॥ धृ ॥ 
ऐसी बाट जोहत रही हंु, समझ्यो नाही, हमारे मनकी णबथा ये अब तो जी भर आयो ॥१ ॥ 

 
अथध :- या रागािा समय सायं संधी प्रकाश आहे. या रागात कारुण्य, भक्ती इत्यादी भावना ख लून 

चदसतात. त्यान सार ही िीज! आईिे अंत करि तीत स्पष्ट आहे. संध्याकाळ झालेली आहे आचि माझा 
लाडका, ििंलमनािा कन्हैया अजून आलेला नाही. वाट तरी चकती पहायिी? कसें कळत नाही याला? 
माझे प्राि अगदी कंठाशी आले आहेत. 
 

स्थायी. 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – गोरख कल्याि 
 

राग – गोरख कल्याि – एकताल (म. ल) 
 

रतन की खान रे 
 

रतन की खान रे! एैसो एक ही गुन नही, जानत जो नही श्याम ॥ धृ ॥ 
रस-गुन गुन-रस तुममें, एैसो भऱ्यो है, हम तो कह नही पावत तुम सचही अगम रे ॥ १ ॥ 

 
अथध :- या रागात येिारे श ध्द स्वर आचि कोमल चनणाद एक धीर गंभीर परंत  हळूवार भावना 

चनमाि करतात खालील िीजेत समपधिािी भावना वयक्त होते. तू रत्नािी खाि आहेस. अरे, त झ्यात असा 
एकही ग ि नाही जो तू जाित नाहीत; ्हिून तू रत्नािी खाि आहेस, ग िािंा रस आचि रसािंा ग ि यािें 
समतोल चमलन त झ्यात इतके झालेलें  आहे की त्यािे विधन करिे शक्य नाही तू खरोखर अग्य आहेस. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – हमीर 
 

राग – हमीर – तीनताल (मध्यलय) 
 

फूली चमेली बेलणरया 
 

फूली चमेली बेलणरया, चंपा मोगरा णखले खुले सब, आरे आरे सांवणरया ॥ धृ ॥ 
बरन बरन के हरवा बनाये, बडे चावसे, चुन चुन कणलया बनके मालणनया ॥ १ ॥ 

 
अथध :- शबरीने ज्या भावनेने रामाला उष्टी बोरे अपधि केली तीि भावना या िीजेत वयक्त झाली 

आहे. पि इथे चतला शृगंारािी िटा आहे िमेलीिी वले बहरली आहे. िाफा मोगरा फ लेले आहेत, तेवहा ं
माझ्या श्याम स ंदरा तू आता ये! अनेक प्रकारच्या कळ्यािें हार मोठ्या आवडीने मी तयार केले आहेत आचि 
ते स ध्दा ंएक मालन बनून. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – हमीर – एकताल (मध्यलय) 
 

चल हट अब मोहन श्याम 
 

चल हट अब मोहन श्याम दंूगी अब तो गारी नटखट, हट छोंड बाअी, लपट झपट करन, झलके 
शीस मटकी भारी ॥ धृ ॥ 

तोसे कोन रार करत, तंू ही णनत हमसे लरत–छलत छेडछाड करत हम तो कुलीन नारी ॥ १ ॥ 
 

अथध :- खोडसाळ कृष्ट्िाने चनमािध केलेले भाडंि आहे हें. गोपी ्हिते, “कृष्ट्िा! तू आता वाट 
सोडतोस की नाही? नाहींतर चशवया खाशील हं. अरे नटखट! सोड माझा हात माझ्या अंगाशी असा झोंबू 
नकोस. पाण्याने पूिध भरलेली घागर आता ंसाडंली आहे तूि नेहमी आमच्याशी भाडंि उकरुन काढतोस. 
त झ्याशी भाडंायाला आ्ही काय अडािी आहोत? आ्ही तर क लीन घरच्या चस्त्रया. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – हमीर – चौताल (धृपद) 
 

रंड माल णिशुल हात 
 

रंड माल णिशुल हात, चंद्रमौली णशवशंकर, वाम अंक णगणरजा स्स्थत, दुजे गिपती गिेश ॥ धृ ॥ 
व्याघ्ांबर आसन रढ, बैठे है देवन के देव, णनरखत सब मुनीवर नर, नत मस्तक योगी महेश ॥ १ 
॥ 

 
अथध :- हे एक धृपद आहे. बह तेक धृपद ग िविधनपर अथवा भक्तीभावािी असतात. या धृपदात 

शकंरािे विधन आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – केदार 
 

राग – केदार एकताल (मध्यलय) 
 

मंदर बाजेरी 
 

मंदर बाजेरी तत णबतत घन सुणशर सब ॥ धृ ॥ 
बडी भोर नंदसदन धूमधाम मची आज, अपने लाडले के जनम णदन पर सब दे बधाअी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- मंचदरातून वाद्यािंा झंकार चननादत आहे. अगदी पहाटे पासून नंदराजाच्या घरात धूम धाम 

िालेली आहे कारि आज आपल्या सवांच्या लाडक्या कृष्ट्िािा जन्म चदवस आहे. सवध श भवितनािा वणाव 
करीत आहेत. एकताल या िीजेस पोणक झालेला आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग– केदार – तीनताल (मध्यलय) 
 

झाँझनवा झन् झन् झन् झनके 
 

झाँझनवा झन् झन् झन् झनके, तैसो ही णजयरवा मनणह मन हुलसे ॥ धृ ॥ 
अब मोरे श्याम संुदर कब णनकसे? मुरली संग ताल धरन पग तरसे ॥ १ ॥ 

 
अथध :- आनंद, स ख वयक्त करिारा पि गंभीर प्रकृतीिा हा राग आहे ह्यातं तीव्र म थोडी आतधता व 

कोमल चनणाद अल्प मादधव देतो. आपल्याला प ष्ट्कळदा असे वाटते की एखादी गोष्ट खूप िान झाली की 
चतिा पे्ररक चतथे असावा. कलेच्या बाबतीत तर ते प्रकणाने जािवतें. या िीजेिा आधार हीि कल्पना. 
पायात घातलेले पैजंि रुिझ ि करु लागताि मन आनंदाने उिबंळून येते. अन् मग वाटतें, अशा वळेी 
माझा श्याम स ंदर केवहा येिार? कारि त्याच्या म रलीवर ताल धरण्यास माझे पाय आत रलेले आहेत. स्वर 
आचि लयीिा संगम ्हिजेि बचंदण ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णबहाग 
 

राग – णबहाग – एकताल (मध्यलय) 
 

जान सुजान मोरी 
 

जान सुजान मोरी तणनक बात अरे तुम पर वारी तन मन धन सब ॥ धृ ॥ 
मोरे प्रानकी आन, जावो ना अकेली छाँड इस भवँरन में मोहे तुम मेरो आधार ॥ १ ॥ 

 
अथध :- तू स जाि आहेस. तेवहा माझं एकै! लहानशी गोष्ट एैक! अरे, त झ्या वरून मी तन-मन धन 

अपधि केले आहे. माझी त ला शपथ आहे, या जगात मला एकटी सोडून तू जाऊ नकोस, तूि तर माझा 
आधार आहेस. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – णबहाग – एकताल (मध्यलय) 
 

आणलरी अलबेली नार 
 

आणलरी अलबेली नार वो जौ कर ससगार–अपने णपयाके दरसन के तो चली नहीन? ॥ धृ ॥ 
का जानंू उसके रंग मै बनठन के णनत जात है- देखत हंू अपने मोहन के कने हर घरी हर णदन ॥ १ 

॥ 
 

अथध :- एक द सरीला ्हिते “अग नेहमीि थाटामाटात असिारी ही आज श्रृंगार करून आपल्या 
पतीच्या घरी तर िालली नाहीं ना? तोवर ती द सरी ्हिते “काय सागंू बाई! नेहमीि अशा तऱ्हेने ती 
कृष्ट्िाकडे जात असते. आज ती क ठे जाते हे मला काय ठाऊक? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णबहागडा 
 

राग – णबहागडा – झपताल (णवलंबीत) 
 

सुखके णदन थे वोही 
 

सुखके णदन थे वोही, सौतन जब न थी ॥ धृ ॥ 
मोरे नही आज रहे, उसके तो दास भये, मैं अभागी रही ॥ १ ॥ 
 

अथध :- कोित्याही रागात कोमल चनणाद आला की, कोमल भावना तो अचधक कोमल करतो आचि 
जोडीला श द्ध चनणाद आला ्हिजे त्यातला फरक चवशणे जािवतो. त्यातल्यात्यात िीजेिी लय जेवहा 
चवलंबीत होते तेवहा ं तर हा फरक प्रकणाने जािवतो. लय वाढली की भावनेिे गाभंीयध कमी होते हे 
दाखविाऱ्या या दोन चिजा. “ते चदवस स खािे होते-जेवहा माझ्या जीवनात सवत आलेली नवहती. आज ते 
माझे राचहलेले नाहीत. इतकेि नवहे तर चतिे दास झालेले आहेत. आचि मी? मी अभागी आहे.” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – णबहागडा – तीनताल (मध्यलय) 
 

सैर करने चलो राधेरानी 
 

सैर करने चलो राधेरानी, णबधु णकरन मुणदत करत मन भारी ॥ धृ ॥ 
आज की री रात पूरन पुरन की, शीत पवन लहर अत भर डारी ॥ १ ॥ 

 
अथध :- राधे! िल सहलीला जाऊ. िदं्राच्या प्रकाशात मन आनंदाने न्हाऊन चनघाले आहे. रा्र  

पौर्विमेिी आहे! गार वारा स टला आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – छायानट – तीनताल (मध्यलय) 
 

येरी मालणनया गूदँ लावोरी 
 

येरी मालणनया गूदँ लावोरी, बरन बरन के फूल चुन चुन ॥ धृ ॥ 
फूल णखले गुलशन गुलशन में मोरे नंदलाल काजे -- ॥ १ ॥ 

 
भावाथध - अग माळीिींनो चवचवध प्रकारिी फ लं चनवडून त्यािें ग च्ि करा बरं! बागेबागेतून फ लानंा 

जो बहर आलेला आहे तो माझ्या कृष्ट्िासाठीि! 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – नंद – तीनताल (मध्यलय) 
 

णकसणबध पाऊं मैं 
 

णकसणबध पाऊं मैं अपने णपया को ॥ धृ ॥ 
जप तप साधन सब कछु कीन्हो, 
 
होत न सफल, दुखवा अत मन को ॥ १ ॥ 

 
अथध :- माझा चप्रयकर प्राप्त होण्यासाठीं मी काय करंू? जप तप सवध प्रकार केले. परंत  यश 

कशाति चमळाले नाही यािे मनाला फार द ःख आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – शंकरा – तीनताल (मध्यलय) 
 

ऐ, बैया मोरी छाँड देरे 
 
ऐ, बैया मोरी छाँड देरे णनलज कान्ह कहती बार बार ॥ धृ ॥ 
देखें गांवके दुरजन लोग सब धरत नाम मोहे तब बार बार ॥ १ ॥ 

 
या रागातील िीजातून क्ोधाचद भावना अचधक ख लून चदसतात. 

 
स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – शंकरा – तीनताल (म. ल) 
 

एैसे कुणटलसे जब बात 
 

एैसे कुणटलसे जब बात चीत होत तब काहे डरत? ॥ धृ ॥ 
लाज न कुछ आवे एैसे नंदनदन को हमरी छेड छाड करत ॥ १ ॥ 

 
अथध :- एका चनरागस बाचलकेला उिेशून एक अन भवी स्त्री ्हिते की, असा क चटल कृष्ट्ि त झ्याशी 

बोलण्यािा प्रयत्न करेल तेवहा म ळीि चभऊ नकोस अग! ज्याला लाज नाही तो आपली िेडिाड करिारि. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – हंसध्वनी – रपक (साधारि णवलंबीत) 
 

तणनकसी तान एैसी लेवो 
 

तणनकसी तान एैसी लेवो चमके णबजुरीसी ॥ धृ ॥ 
घन सम सुखदे आलापही तान की लणरयाँजचे तब कहो कैसी ॥ १ ॥ 

 
अथध :- गायन कसे असावे? तानाि घ्यायच्या झाल्यावर त्या अशा घ्या की आकाशात जिू वीज 

िमकते आहे. पि न सत्याि चवजा िमकल्या तर स ख चमळेल काय? तें सूख मेघि देतात. त्याम ळे गायनात 
महत्व मेधासारख्या आलापािें असते. तानाचं्या भेडोळ्यात नाही. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – हंसध्वणन – तीनताल (म. ल.) 
 

पणतया णलख भेजी 
 



 

अनुक्रमणिका 

पणतया णलख भेजी मोरे पीको, जबतें णबलम णकये पाणत णलखन ॥ धृ ॥ 
जारे जारे जारे कागा-णपया का संदेसा ला रे –णवकल मोरा णजया कर न ॥ १ ॥ 

 
अथध :- प्र ाला उशीर झाल्याम ळे चकत्येक प्र  चलचहली त्यांना. पि त्याचं्या कडून काहंी उत्तर 

नाही. (्हिून) हे ‘कावळ्या’ तातंडीने जा आचि ‘चतकडली’ ख शाली घेऊन ये, इकडे माझे प्राि वयाक ळ 
झाले आहेत (्हिून उशीर करुन नकोस) 
 

या िीजेत चतच्या मनािी आत रता िीजेच्या स्वरातूंन आचि लयीतून स्पष्ट होत आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – हंसध्वनी – एकताल (दु्रतलय) 
 

ता नोम् तानोम् तन देरे 
 

ता नोम् तानोम् तन देरे तना तदरे दानी, नाणदर णदर दानी, तंुणदर् णदर् तदीम् तदीम् तदीम् ॥ धृ ॥ 
दानी तोम् तोम् तदरे तदरे, तणदयनरे तानोम् तारे तदरे दानी, दानी तोम् तन देरेना, देरेना ना णदर 

णदर दानी तंुणदर णदर तदीम् तदीम् तदीम् ॥ १ ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – कलावती – एकताल (म. ल.) 
 

मीठी बाते करो मोसे 
 
मीठी बाते करो मोसे श्याम प्यारे, प्यासी इसकी हंू मैं ॥ धृ ॥ 
और देखंू तो हमसे सदा रठत – लरत सतत बैणरन जैसी कोअी मै ॥ १ ॥ 

 
अथध :- यात चवनविी आहे. ‘मी त झ्या पे्रमाच्या दोन शब्दासंाठी भ केली आहे. पि मी पहाते आहे 

कीं, तू माझ्याशी चतन्ही च्र काळ भाडंत असतोस, रुसत असतोस. जिू मी तूझी वैरीि आहे.’ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – भूप – आडाचौताल (साधारि म. ल.) 
 

मोरे मन बसकर 
 

मोरे मन बसकर मन मोहन काहे रे छलत आज? एैसी कैसी पीत तुमरी हमरे संग, हम कछु 
समझत ना ॥ धृ ॥ 

दोऊ मन जब एक होत, लेन देन की कहा बात तब, पर देखत हंू मन–दरपन णनत, हमरे तुम रहे 
न आज ॥ १ ॥ 
 

अथध :- आडा िौतालात, चवशणेत : मध्यलयीन, कमी िीजा चदसून येतात. या तालािा डौल काही 
वगेळाि आहे. 
 

“माझ्या मनातं चवराजमान झाला असून स ध्दा ंतू मला का ंिळतोस? अशी कशी त झी पे्रमािी रीत? 
मला तर काहंी कळति नाही. एक गोष्ट मला ठाऊक आहे कीं, जेवहा दोन मने एकजीव होतात तेवहा ं
देण्याघेण्यािी गोष्टि क ठे येते? पि मी माझ्या मनाच्या आरशात पहाते कीं तू माझा राचहला नाहीस.” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – भूप – रपक (म. ल.) 
 

महादेव देवन देव 
 

महादेव देवन देव हलाहल णपये जगत कल्याि ॥ धृ ॥ 
तबसे नीलकंठ कहावे पन्नग धारे दाह दमन ॥ १ ॥ 

 
अथध :- जगाच्या कल्यािासाठी देवािें देव - महादेव यानंी चवण प्राशन केले. तेवहा पासून त्यानंा 

नीलकंठ ्हिू ं लागले शरीराला होिारा दाह शमन करण्यासाठी त्यानंा गळ्यात अलंकारा प्रमािे नाग 
धारि कराव ेलागले. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – देशकार – रपक (मध्यलय) 
 

भोरं ही आये 
 

भोरं ही आये मोरे प्रीतम प्यारे ॥ धृ ॥ 
जैसे आये सुख संग लाये दुुःख को हराये प्रीतम प्यारे ॥ १ ॥ 

 
अथध :- आपला चजवलग पहाटे पहाटे आला. तर त्यािा आनंद काय विावा? न सताि आला नाही 

तर द ःखािे हरि करिारे स ख घेऊन आला. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – देशकार – तीनताल (म. ल) 
 

मधुमास की मधुरात 
 

मधुमास की मधुरात आयी मधु प्रीतम एैसो मधु णदन पायो री ॥ धृ ॥ 
मधु बातकी अब तो झलक उठेंगी पलन लगेंगी पलकन मोरी ॥ १ ॥ 

 
अथध :- आनंद, उत्साह, तडफ इत्यादी भावना या रागात ख लून चदसतात. ही िीज एका 

नवचववाचहतेिे हृद गत आहे चतच्या मनात येिाऱ्या मध िदं्राच्या स खद कल्पनािें हें शब्दचि्र  आहे. 
मध मासािी मध रा्र  आली. मध चप्रयकरािे चमलन अशा मध चदनी होिार आहे. अशावळेी मधूर चहतग जािी 
बहार उठेल-मग अशा वेळी क्षिभर तरी माझा डोळा लागेल कां? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – देशकार – एकताल (म.ल) 
 

जागो जागो जागो नंदलाल 
 
जागो जागो जागो नंदलाल भोंर भयो, ठाडे सब 
गोपबाल ललकारत तेरो नाम ॥ धृ ॥ 
 
ले ले ले लक ट कमचर, मोर म क ट बाँसन बाँस चर अधीर धेन  भअी सारी, ह ुँकारत तोहे श्याम ॥ १ ॥ 
 
अथध :- यशोदा लाडक्या कन्हैय्याला ्हिते “उठ उठ! पहाट झाली त झे सवध सवगडी आले आहेत. आचि 
त झ्या नावाने हाका मारीत आहेत. अरे! िल तयारीला लाग! त झी काठी घे, मोर पंखी म क ट घाल, बासरी 
घे. गायी अधीर झाल्या आहेत आचि त झ्या नावाने ह ंकारत आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – नारायिी – तीनताल (म.ल) 
 

आनंद मनावो, मंगलणदन आज 
 
आनंद मनावो, मंगलणदन आज, यशोदा के सदन 

नंदलाल लायो ॥ धृुः ॥ 
कंसदमन कर जैसे आयो, धरती – आकाश 

अणमत गुि गायो ॥ १ ॥ 
 
अथध :- ज्या ज्या रागात पंिमम क्त असतो, स्वैर असतो, प्रधान असतो असे चवशणेतः श द्ध स्वरािें, राग 
आनंददायी असतात. 
 

“आजिा चदवस मोठा मंगलकारी आहे. िला आनंदोत्सव करू. असा हा मंगल चदवस यशोदेच्या 
घरी चतच्या लाडक्याने आिलेला आहे. ज्या क्षिी कंसािा वध करून तो परतला दशचदशातून त्याच्यावर 
स्त तीस मनािंा वणाव झाला.” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – भवानी 
 

चबलावल थाटातून उत्पल होिाऱ्या या रागाला हेमवती असे ही नावं आहे. कै. प.ं नारायि राव 
वयास यानंी गाचयलेल्या ध्वचनम द्रीकेत मा्र  भवानी हेि नावं चदलेले आहे. 
 

या रागाच्या आरोहावरोहात. गंधार पिंम व चनणाद हे स्वर वज्यध आहेत. त्याम ळे हा िार स्वरािंा 
राग होतो. कै. प.ं भातखडे याचं्या मतान सार राग कमीत कमी पाि स्वरािंा असला पाचहजे. पि कनाटक 
पद्धतीत िार स्वरािेंही राग आहेत. असल्या रागातं चवस्तार फार करता ं येत नाही. समय रा्र ीिा द सरा 
प्रहर. रुचिवैचित्र्य आचि बैठकीत रंगत भरण्यासाठी हा राग बरा वाटतो. 
 
आरोहावरोह :- सा रे म ध सा ं। सा ंध म रे सा. 
 

 
 

राग – भवानी – तीनताल (मध्यलय) 
 

गुन गावत 
 
गुन गावत हरी के माअी, कहत हमतो बडाभागनकी ॥ धृ ॥ 
जैसो ही देखत कर में लेवत, अपने लाल के लाड करत ॥ १ ॥ 
 
मातृवात्स्यल्याने भरलेली ही िीज आहे. 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – देवणगरी णबलावल – एकताल (म. ल) 
 

मै सन लागी तोरी 
 
मै सन लागी तोरी प्रीत सांवरो कन्हाआी, सरसी जीवन – बेली ॥ धृ ॥ 
अँसुवन जल सींची सींची, पे्रमबेल बोअी, अब तो बेणल ये बहरी पे्रमांगनमें कन्हाअी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- पे्रम भक्तीिा भाव या िीजेत आहे “हे कृष्ट्िा! माझ्यावर त झी प्रीत जडताि माझी जीवन-वले फूलून 
आलेली आहे. माझ्या नयनातील अश्रृंिे वसिन करून ही पे्रमवले मी जोपासली. माझ्या पे्रमागंिात ती आता 
बहरून आली आहे.” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – देवणगरी णबलावल – तीनताल (म.ल) 
 

मनके मोती तुम मेरे 
 
मनके मोती तुम मेरे यशके सर ताज बने मोरे ॥ धृ ॥ 
बहुगुनी तुम, मोमें कछु नाही, अवगुिीको तुम गुनी णकयोरे ॥ १ ॥ 
 
अथध :- तू माझ्या मनािा मोती आहेस - यशािा म कूट झालेला आहेस. वास्तचवक पहातां माझ्यात 
कोिताही गूि नसताना ऐका अवग िीला तू ग िी करून सोडलं आहेस. 
 

सकाळिा हा श द्ध स्वरािंा राग आहे. ह्याम ळे या िीजेला भावाथाच्या दृष्टीने आगळेपिा आहे ज्यात 
समपधिािी भावना आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – खमाज – रपक (मध्यलय) 
 

खेलन को नही आअी 
 
खेलन को नही आअी होरी, संग की सखी मोरी ॥ धृ ॥ 
कैसी अकेली खेलंूगी, कान्ह करे बरजोरी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- रूपक तालात ठ मऱ्या कमी आहेत ्हिून ही ठ मरी रिली. राधा अन् चतच्या सवध सख्या ठरचवतात - 
की कृष्ट्िाला एकटे गाठून त्याला रंगाने मारवायिे. पि चतिा बेत फसतो. अन् ती ्हिते “माझ्या 
बरोबरीच्या सख्या अजून कशा आल्या नाहीत? इकडे तर हा कृष्ट्ि येऊन टपलेला आहे. एकटी मी आता 
काय करिार? आचि हा मनमानी करिार. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – सरस्वती – एकताल (णवलंणबत) 
 

ऐ माई मेरो 
 
ऐ माई मेरो धन धन भाग ॥ धृ ॥ 
धन आज की घरी, धन यह पल 
 
मुहरत, आज आये मोरे शाम ॥ १ ॥ 
 
अथध :- सरस्वती हा कनाटक पद्धतीिा राग आहे. यात मध्यम तीव्र, चनणाद कोमल आहे. आरोहात 
गंधारवज्यध, चनणादवक् आहे. अवरोहात गंधार पूिधपिे वज्यध आहे. तीव्र मध्यम भावनेिी उत्कटता दाखचवतो 
तर कोमल चनणाद कारूण्य भाव दशधचवतो. 
 

आत रतेने वाट पहात असलेल्या ऐका मीलनोत्स क य वतीि ं भाग्य उदयाला येतं. ती आपल्या 
आईला ्हिते ‘मी आज धन्य झाले. आजिी घडी, क्षि खरोखर श भ ्हटला पाचहजे. कारि या 
श भम हूतावर माझा शाम आलेला आहे.’ (ज्यािी मी आत रतेने वाट पहात होते) 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – सरस्वती – तीनताल (म. ल.) 
 

घर मोरे आये 
 
घर मोरे आये नंदलाल, आनंद की आअी छबी आज ॥ धृ ॥ 
जन की रखंूगी लाज काहे को मै री आज पूरन करं मनके सबही काज ॥ १ ॥ 
 
अथध :- चवलंबीत ख्यालाच्या अथाला अन सरून ही िीज बाधंलेली आहे. (काही ग िी चवद्वानािं ंअसं मत 
आहे की, चवलंचबत ख्यालाच्या भावाला अन सरून मध्यलयीिी िीज असावी.) 
 

‘आज माझ्या घरी माझे नंदलाल आले आहेत. जिू आनंदािी साक्षात् मूतीि! (ज्यािी मी टक 
लावनू वाट पहात होते तो माझा ‘आनंद’ आला असता) मी जनमनािी लाज कशाला धरं? मी माझं 
मनोवां् च्ित पूिध करिार! 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णभन्नषड ज 
 

या रागात सवध स्वर श द्ध येत असून ऋणभ, पिंम वज्यध असल्याने जाचत ओडव ओडव आहे. वादी, 
संवादी मध्यम, णड्ज मानायला हरकत नाही. गान समय रा्र ीिा द सरा प्रहर बरा चदसेल यािा थाट कै. 
भातखंडे याचं्या मतान सार चबलावत मानावा लागेल. 
 

हे रागरूप प्रभावी व मध र आहे. मध्यमावर न्यास िागंला चदसतो. 
 
आरोहावरोह स्वरूप – सा ग म ध नी सा ं। 
सा ंनी ध म, ग म सा ध़ ़िी सा. 
 
स्वर चवस्तार - ध़ ़िी सा, म़ ध़ ़िी सा, ध़ ़िी सा ग, म ग सा, ़िी सा ध़ ़िी सा म, म ग, म सा ध़ ़िी, सा ग म ग 
सा, सा ग म ध ग म, ध़ ़िी सा ग, नी ध म, म ग, म ग सा. म ध नी, नी ध म, म ग नी, नीधम, मग, मगसा, 
ध़़िीम़ध़़िीसा, सागमधनी, नीसा ंधमधनीसा,ं धनीगंसा, मंसा,ं मंगंसानंी, नीसाधंम, मधनी नीधम, गमगसा. 
 

राग – णभन्नषङ्ज – रपक (म. ल.) 
 

श्याम मोहे दे दे 
 
श्याम मोहे दे दे मोरी गगरी, घर नही ऐक जल की बँूदनी ॥ धृ ॥ 
अरे मोरी मान मान कन्हाअी, कैसे घर जाअूं हो गअी रजनी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- संध्याकाळ होऊन गेलेली आहे अन् घरात पाण्यािा थेंब नाही. नेमका अशा कातर वळेी 
पािवठ्यावर तो चतिी घागर घेऊन उभा आहे. “कृष्ट्िा दे रे ती घागर घरातं पाण्यािा एक थेंब नाही. अरे 
माझं एक. इतकी रा्र  झालेली असताना घरी कशी जाऊ? 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरा 

 
 

राग – णभन्नषड्ज – एकताल (म. ल.) 
 

राम जनम आज 
 
राम जनम आज! दशरथ मन अणत आनंद ॥ धृ ॥ 
ठाडे सकल नगर जन, अणत आतूर पुलणकत मन देखनको मुख णमसलद ॥ १ ॥ 
 
अथध :- आज प्रभ रामिदं्र जन्म घेिार. दशरथाच्या मनातं चकती आनंद आहे! (इकडे) अचत अधीर अन् 
आनंचदत मनाने सवध प्रजा रामिदं्रािें कमल म ख पाह्यला उभी आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – नीलाबंरी – तीनताल (म. लय) 
 
अथध :- कनाटक पद्धतीिा हा राग असूनही माझे प. प . ग रूजी स्व. पं. ओंकारनाथ ठाकूर यानंी स्वतःच्या 
ब द्धी सामधथ्याने ‘नीलाबंरी’ि ंकारुण्य मूतीत रुपातंर केलं. ते इतकं की, ‘नीलाबरी ही एक चवलाचपका 
होऊन बसली. 
 

हा राग प ष्ट्कळसा जयजयवतंीच्या जवळ येतो. पि हा प्राम ख्याने ‘वसध रा’ अंगाने गायला जातो. 
यािा आरोह जवळ जवळ ‘वसध रािाि ्हिजे’ सा, रे, म, प ध सा ंअसून अवरोह 
 

 
 
कोमल गंधार यात खूप प्रबल आहे. एकापूढे एक येिारे दोन गंधार मग - ॻ हे या रागािे खास 

स्वरागं आहे. याति या रागाि ंसवध सामथ्यध अचभपे्रत आहे. एक चवलाचपका ्हिून मी ही िीज रिलेली 
आहे. 
 
स्वर चवस्तार - 

 

 

 

 
 
असे ह्या रागािें साधारि स्वरुप आहे. 
 

राग – नीलांबरी – तीनताल (मध्यलय) 
 

साजन णबन मोरी 
 
साजन णबन मोरी रणतया कटत अब नाही सजणनया, सुनी सेजणरया ॥ धृ ॥ 
उचट गअी सनणदया – पलभर न लागे पलक अणखया, एैसी बैरणनया भअी सेजणरया ॥ १ ॥ 
 
अथध :- सजिाचशवाय माझ्या रा्र ी जात नाहीत. माझी सेज चरकामी आहे. झोपण्यािा प्रयत्न करते. पि 
क्षिभरही झोप लागत नाही. याला कारि ही माझी वैरीि झालेली सेज! 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – देस – एकताल (म. ल) 
 

मै चली चली चली 
 
मै चली चली चली चली सुन सखीरी, मधुबन में बजन लगी मुरली ॥ धृ ॥ 
गंूज उठी सब धरती, जमुना थमी थमो पवन, पन्नगखग मृग इकटक सुनत मधुर मुरली ॥ १ ॥ 
 
अथध :- कृष्ट्िािी म रली स रू झाली की याचक्षिीिी काडंी चफरल्यागत गोकूळ - वृदंावनािी गत वहायिी. 
“अग सखे एकै! मध वनात मनमोहनािी म रली वाजू लागली. आचि काय आचितयध! सवध चवश्व स्वरमय झाले. 
यम नाही ्स्थर झाली. वाराही थाबंला. नाग, पक्षी, मृग इत्यादी एकाग्रतेने मध र बासंरी एैकत आहेत. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – देस – तीनताल (दु्रतलय) 
 

णधयाना णदर ्णदर ्
 
चधयाना चदर् चदर् तानोम तनदेरे ना तचदयनरे, 
यलली यलली यल लाले - यललाले यललाले ॥ धृ ॥ 
नाचदर् चदर् त ंचदर चदर् चदर् चदर् चदर् तोम तननन 
तचदयनरे तचदयनरे तचदयनरे, धाचकटतक चधरचकटतक 
चधत्ता कडान् धा कडान् धा, चतरकीड चधरचकड धा, चतरचकड चधरचकड धा चतरचकड चधरचकड था ॥ १ ॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – जयजयवंती – झपताल (म. ल.) 
 

ऐ मा तनक बंूद 
 
ऐ मा तनक बंूद परी कैसे णजये जीव ॥ धृ ॥ 
धरती तपी आज जलणबन अब ॥ १ ॥ 
 
अथध :- वणा ऋतूच्या िीजा जयजयवतंीत बह धा नाहीत. वणाकालीन रागाति अशा िीजा असावयात असे 
नाही. चकत्येकदा आपि पाहतो की आकाश अगदी भरून आलेले आहे. धो धो पावसािी चिन्हे चदसताहेत. 
िातकाप्रमािे सवध सृष्टी पावसािी प्रतीक्षा करीत आहे. धरती पावसाचवना तापून चनघाली आहे. पि होतं 
काय? पडतात एक दोन थेंब! आचि मग चनराशा! चनराशा! चनराशा! 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – जयजयवंती – रपक (मध्यलय) 
 

जाने दे जाने देरे 
 
जाने दे जाने देरे जाने दे मैका, श्याम संुदर तोरे परंगी पैया ॥ धृ ॥ 
जानत हंु तोरे रसीले, लछन मतवारे मोहन धडके छणतया ॥ १ ॥ 
 
अथध :- ही एक स्वररिनेच्या दृष्टीने वगेळ्याि प्रकारिी िीज आहे. जयजयवतंी साधारिपिे जशी गातात 
तशी ही नाही. या िीजेत कोमल गंधाराला चवशणे प्राधान्य देऊनही जयजयवतंीिे रूप बदलत नाही. प.ं 
ओंकारनाथ ठाकूर यानंी गायलेली नीलाबंरी थोडी बह त अशीि आहे. पि त्यातं वसद रािे अंग आहे. 
जयजयवतंी ही अत्यंत कोमल प्रकृतीिी भावना प्रधान राचगिी आहे. चवरह, चवनविी, आराधना वगैरे 
भावना या राचगिीत ख लून चदसतात. ती कृष्ट्िाला ्हिते “त झ्या पाया पडते, मला जाऊ दे. हे रंगेल कृष्ट्िा 
त झी लक्षिें मला ठाऊक आहेत. ्हिूनि मी अगदी वावरून गेले आहे.” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग–जयजयवंती – एकताल (म. ल.) 
 

जावो जी जावो जी 
 
जावो जी जावो जी हमसे क्या मचाअी है लराअी अपने सब साथी छाँडके इक नारी सन आयो जो है पराअी 
– पराअी – पराअी ॥ धृ ॥ 
ये ही है क्या राजनीणत? ये ही है नंदकी पढाअी? यणद होवे तो कहंूगी गोकूल से सब नयनीणत पराअी – 
पराअी – पराअी ॥ १ ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

अथध : एखादा कोमल स्वभावािा मन ष्ट्य ही रागव ूशकतो. परंत  त्याच्या रागावण्यात स ध्दा मादधव असते. स्त्री 
प्रकृतीच्या रागािें स द्धा असेि असते. ती ्हिते “माझ्यासारख्या एका परस्त्रीशी काय तू हे भाडंि लावलं 
आहेस? हीि का त झी राजनीचत? हेि का नंदाने त ला चदलेलं चशक्षि? असं असेल तर मी असेि ्हिेन की 
गोक ळाला न्याय नीचत पारखी झाली आहे. िीजेतील अस्ताई व अंतऱ्यातील पराअी हा शब्द तालात 
वगेळ्या वजनाने येतो. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – जयजयवंती – तीनताल (म. ल.) 
 

सुझत नाही कछु 
 
सुझत नाही कछु काम काज अब, मोरे मोहन मोहे छाँड गये जब ॥ धृ ॥ 
घरी घरी पलपल श्याम छणब णदखत, रैन णदन मोसे नाही कटत अब ॥ १ ॥ 
 
अथध :- जयजयवतंीत अल्पप्रमािात येिारा कोमल गंधार (परमेल प्रवशेकस्वर) जर वाढवला तर 
जयजयवतंी ही जयजयवंती राह नही चतच्यात एक आगळेपि येऊ शकतं की नाही ही भचूमका या िीजेच्या 
पाठीमागिी आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“माझा कृष्ट्ि माझ्यापासून दूर गेल्यापासून मला काहीि कामकाज स िेनास झालंय! क्षिाक्षिाला 
त्यािी मूर्वत डोळ्यासमोर उभी रहाते. रा्र चदवस त्याच्यावािून मला िैन पडत नाही.” (कंस वधासाठी 
गोक ळ सोडून गेलेला कृष्ट्ि या िीजेिा आधार आहे.) 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – ससदुरा – रपक (णवलंबीत) 
 

आज तुम कैसे खेलत फाग 
 
आज तुम कैसे खेलत फाग, कान्ह मेरे मुखपर डारो गुलाल, तोरे मन कछु और ॥ धृ ॥ 
लाज सकुच काहू की न मानत, अवीर गुलाल लेकर दौरे ॥ १ ॥ 
 
अथध :- धमाराच्या अंगाने लयकारीसाठी ही िीज आहे. स्व. फैजायखाँ याचं्या गायन शलैीच्या अंगाने ही 
रिना आहे. “आज रंग खेळण्यािी त झी काही चवचि्र ि रीत आहे. माझ्या तोंडावर ग लाल अशा रीतीने 
माखला आहेस की त झ्या मनातं आज काहंी वगेळेि आहे असे वाटते, अरे! (मी स्त्री असल्याने) माझ्या 
लाजेला मयादा आहेत. ्हिून तू अबीर ग लाल घेऊन धावत आला आहेस अन् अशा रीतीने माझ्यावर 
क रघोडी कसं पहातोस? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – ससदुरा – धमार 
 

खेलत आज तुम कैसे हो फाग 
 
खेलत आज तुम कैसे हो फाग? आँखनमें डारो गुलाल ॥ धृ ॥ 
कैसी चलाअी णपचकारी नंदलाल! एैसे अनाडी हो खेलार ॥ १ ॥ 
 
धमारासाठी काफी, वसद रा सारखे राग उत्कृष्ट ्हिून ही रिना. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – भीमपलास – एकताल (म.ल) 
 

छाँड दे रे कलाअी 
 
छाँड दे रे कलाअी, कन्हाअी मत कर एैसी लरकाअी ॥ धृ ॥ 
देखत देखत सब रोकी गैल छैल मतवारो चल हट कर न एैसी णनठुराअी ॥ १ ॥ 
 
अथध : भाडंि आधी हळ  आवाजात स रू होत आचि नंतर भाडंि चवकोपाला गेलं की आवाज चशगेला पोितो. 
अशाि भाडंिावर ही िीज आहे ्हिून िीजेिी स रुवात तार सप्तकातूंन केली आहे. “माझे मनगट सोड. 
कृष्ट्िा, सोड हा पोरकटपिा. पहाता पहाता आमच्या सवध वाटा तू अडवल्यास. असा द ष्टपिा करू नकोस!” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – भीभपलास – तीनताल (म.ल) 
 

जा रे कगवा णपयासो संदेसवा 
 
जा रे कगवा णपयासो संदेसवा ला रे ला रे, ला रे ला - ला ॥ धृ ॥ 
कह दे आवनकी घरी आअी, तब णबलम काहे करें, जा रे जा रे जा रे जT जT ॥ १ ॥ 
 
अथध :- कावळा हा संदेश वाहक असल्याने पारंपाचरक िीजातून त्यािे खूप लाड केलेले आहेत. “हे 
कावळ्या माझ्या परदेशी चप्रयाकडून तातडीने संदेश आि त्याला सागं की आता घरी यायिी वेळ झालीय. 
चवलंब करू नकोस.” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – भीमपलास – रपक (म.ल.) 
 

बनठन नार आज चली है 
 
बनठन नार आज चली है, पूरन मास णशव दरसन ॥ धृ ॥ 
बरन बरन कुसुम चढावन, करपूर धूप आरती उतारन ॥ १ ॥ 
 
अथध : माझ्या चकत्येक िीजा प्रसंगोपात्त आहेत. प्रत्यक्ष पाचहलेला प्रसंग डोळ्यासमोर उभा रहातो आचि 
बचंदश तयार होते. अशा अन भवातून अनेक िीजा रिल्या गेल्या त्यातंील ही एक! 
 

भीमपलास हा साधारिपिे द पारिा राग आहे. शकंरािी पूजा करण्यासाठी नटून थटून िाललेल्या 
काही चस्त्रयानंा मी पाचहलं आचि लक्षातं आलं की आज ‘चशवरा्र ’ आहे. िीज स िली. भारदस्तपिा 
येण्यासाठी रुपकातं ती रिली. 
 

नटून थटून या नारी चशव दशधनासाठी िाललेल्या आहेत कारि आज ‘चशवरा्र  आहे ना? पूजेच्या 
साचहत्यात शकंराला चप्रय असिारी फूलं असून धूप व कापूर पि घेतलेला आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – देसी – एकताल (मध्यलय) 
 

तोरे मोहन, माअी 
 
तोरे मोहन, माअी नजणरया लग गअी तोरी, सब णदन आज रदन करत – तुम जानत नाही ॥ धृ ॥ 
मंि जंि जबतक नही, चैन न तोरे कन्हाअी, देरी माअी कारीराअी, नजर उतारंगी ॥ १ ॥ 
 
अथध : वात्सल्य भावािी ही िीज आहे. राधा यशोदेला ्हिते “हे माअी! त झ्या कृष्ट्िाला त झीि नजर 
लागली आहे ्हिून तो रडतो आहे हे त ला कसे कळत नाही? ह्यािी दृष्ट काढल्याखेरीज त्यािे रडिे 
थाबंिार नाही, ्हिून ्हिते काळ्या मोहऱ्या आि, त्यािी दृष्ट काढते. (इथे खऱ्या अथाने कृष्ट्िाला 
राधेिीि नजर लागलेली असते). 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – देसी – तीनताल (म.लय) 
 
तुमरे नयन तुमरो मरम है, चाँद सूरज की प्रभा बरसत है ॥ धृ ॥ 
मन चाहे मृग नयनी, तुम्हारे समीप रहे णनरखन मुख तुमरो रे ॥ १ ॥ 
 
अथध :- ही िीज एका मृगनयनी बाचलकेला पाहून एक प्रकारिे स्वगत आहे. “त झे डोळे हेि त झ्या सौंदयािे 
ममध आहे. त्या डोळ्यात िदं्रािी शीतलता तसेि सूयािे तेज आहे हे मृगनयने! त झा म खिदं्र नेहमी माझ्या 
दृष्टीस पडावा.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – देसी – तीनताल (म.ल.) 
 

गुरजनकी कही मानोरे 
 
गुरजनकी कही मानोरे, उनकी बातनमे अनुभव णनत ॥ धृ ॥ 
जो अपने गुरको नही माने, उसकी कला कतही नही उभरत ॥ १ ॥ 
 
अथध :- संगीताच्या के्ष्र ात ग रूिा अन भव मानायलाि हवा. कारि या अन भवातूनि तो चशकवत असतो. 
ग रूबिल श्रद्धानसेल तर चवद्याथ्यािी कला उभारी घेत नाही. 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – कनाटश्री – तीनताल (म.लय) 
 
तन कपत मन डरत अतही सोच 
 
अथध : या रागािी तालीम माझे सवध प्रथम ग रू कै. चदनकर भाऊ पटवधधन (नागपूर) यानंी चदली. श्री 
पटवधधन ग्वाल्हेर घराण्यािे पचंडत कृष्ट्िराव शकंर पचंडत यािें ग रूबंध  होते. कै. भातखंडे यािंा व त्यािंा 
बराि प्र वयवहार होता. तोही मी पाचहलेला आहे. त्यातून चदनकरभाऊ पटवधधनाबंिलिा आदर चदसून 
आला. 
 

कनाटश्री हा कनाटक पद्धतीिा राग असून त्याि ंएकंदर िलन लंकादहन सारंगाशी चमळतं ज ळतं 
आहे. फरक येवहढाि की लंकादहन सारंगात अवरोही येिारा कोमल गंधार मीडेने येतो, तोि यात 
स्पष्टपिे येतो ‘लंका दहन सारंगापेक्षा यािी प्रकृती अचधक िंिल आहे. केवळ धैवत वज्यध आहे. चनणाद 
कोमल आहे. 
 

 

 
चरणभ हा न्यास स्वर आहे. समय चदवसािा द सरा प्रहर. माझ्या मते हा राग रा्र ीच्या द सऱ्या प्रहरी 

स द्धा गाण्यास हरकत नाही. 
 

राग – कनाटश्री – तीनताल (म.ल) 
 

तन कपत, मन डरत 
 
तन कपत, मन डरत अतही सोच, कुचमुज फरकत हीय धरकत अत ॥ धृ ॥ 
शुभ शकून मानंू कैसे तब–सब आभास यह मृगजल सम ॥१ ॥ 
 
अथध : या िीजेिी शब्दरिना तालाला डौल देते. एका चवरहीिी स्त्रीिी ही वयथा आहे. पारंपाचरक िीजातूंन 
चप्रयकराच्या आगमनािे अनेक श भशकून वर्विलेले आहेत. पि इथे हे शकून थोड्या वगेळ्या अथाने 
घेतलेले आहेत. ती ्हिते, हे श भ शकून मेले नेहमीि होत असतात. ते मृगजळासारखे फसव ेआहेत. माझे 
तन आचि मन जो जो मी अचधक चविार करते तो तो भीचतने वयाकूळ होते. 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग कनाटश्री – झपताल (णवलंबीत) 
 

घन घोर घनदौर 
 
घन घोर घनदौर आये बादल छाये ॥ धृ ॥ 
णबजुरी चमकन लागी, सीत पवन मोहे 
 
अतही डर पावे, णपया नाही घर आये ॥ १ ॥ 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – बागेश्री – तीनताल (म.ल) 
 

मोपे सखी 
 
मोपे सखी सांवणरयाने मारी भरी णपचकारी केसर की, भोग गअी तन सारी ॥ धृ ॥ 
होरी की घूम एैसी मची – सब सणखयनणमल मोणह पकरकर मोरी छीन लअी णपचकारी हाथनकी नरनारी 
हंसत हंसत तब दे दे तारी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- या िीजेत पिंम म क्त आहे. सावळ्याने माझ्यावर केशरी रंगाने भरलेली चपिकारी अशा रीतीने 
मारली की माझे सवध अंग रंगाने माखले गेले. 
 

होळीिी रंगत अशी भरली. सवध सख्यानी मला पकडून माझ्या हातातली चपिकारी चहसकावनू 
घेतली (त्यावेळी) सामील झालेल्या सवध नरनारींनी हंसत हसंत टाळ्या वाजवनू आनंद वयक्त केला. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – बागेश्री – तीनताल (म. ल) 
 

देख आली सौतन घर 
 
देख आली सौतन घर जागे – सगरी रणतया, रंगरणलया कर, अब मनावन आये ॥ धृ ॥ 
मै इतनी भोली भाली नही, उनके रंगढंग जानत हँू भोरं भअी तब आये ॥१ ॥ 
 
अथध :- ती आपल्या सखीला ्हिते, ‘पहा, पहा, सवतीच्या घरी सगळे रंगढंग केल्यावर आता माझी 
मनधरिी करायला आले आहेत. पि मी अशी भोळीभाळी नाही, त्यािें सवध रंगढंग मला माहीत आहेत. अग 
जेवहा सकाळ झाली तेवहा हे घरी आले. या िीजेत पंिम म क्त आहे 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – सबद्रावनी सारंग – एकताल (म.ल) 
 

बाजे बाजे मंदर सब 
 
बाजे बाजे मंदर सब सुमधुर सुरबाजे रे 
बहुगुनी गुनी कलाकार आये चहंू देस से ॥ धृ ॥ 
 
दुरजन रावि बध कर सीतापती आये है, पुणलत अयोध्या मनसे – रघुवीर गुनगान करे ॥ १ ॥ 
 
अथध :- मंचदरामंचदरातून वाद्यघोण िाललाय. देशोदेशीच्या ग िवान कलाकारािें गायन िालू आहे. कारि 
द जधन राविािा वध करून सीतापती परत आले आहेत. आचि हणधभराने सवध अयोध्या रघ रामािें ग िगान 
करीत आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – शुद्धसारंग – तीनताल (णवलंबीत) 
 

संुदर कंचन लागे 
 
संुदर कंचन लागे चमकन, जब रामचंद्र आये ॥ धृ ॥ 
कनक णकरीट कंुडल, हीरा मोतीयन माल, दमके जस भानुचंद्र ॥ १ ॥ 
 
अथध :- का क िास ठाऊक? सारंगािे प्रकार ्हटले की ते प्रभ  रामिदं्राशी चनगचडत आहेत असं मला नेहमी 
वाटत असतं. याला कारि असही असेल की, प्रभ रामिदं्रािंा जन्म, राज्यारोहि इ. महत्वाच्या घटना 
चदवसाि घडल्या आहेत. 
 

श द्धसारंग वकवा स धसारंग यात वास्तचवक  हें सारंगािे अंग चदसत नाही. ते केवळ प मरेसा 
या एक स्वर संगतीत चदसून येतं. त्याम ळे या रागािी प्रकृती, मला एखाद्या सा्त्वक, थोर वयक्तीप्रमािे 
भासते. 
 

सालंकृत अशा प्रभ रामिदं्राि आगमन झाल्याबरोबर याचं्या मस्तकावरील स विध म कूट, कानातंील 
क ं डल व कंठात घातलेल्या चहऱ्यामोत्याचं्या माला ह्या िंद्रसूयाप्रमािे दैचदप्यमान् भासू लागल्या. 
 

चवलंचबत तीनतालािा डौल काही औरि! कारि त्यात झमूराचद तालाप्रमािे कोितेही आड बोल 
नाहीत. ्स्थर प्रकाशाच्या झोताप्रमािे त्याच्या लयीिा झोत असतो. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – शुद्धसारंग – तीनताल (म.ल) 
 

धन जानकी! वर पायो 
 
धन जानकी! वर पायो पुरषोत्तम रामचंद्रसम ॥ धृ ॥ 
अनणगन भूप नरेश स्वयवंर आये लंका पणतसह पर हार गये अनुपम पन ॥ १ ॥ 
 
अथध :- जनक कन्या सीतेच्या स्वयंवरािे विधन यात आहे. त्याप्रसंगी उप्स्थत असलेल्या सवध जनतेच्या 
मनाने हाि कौल चदला असेल की, प रूणोत्तम रामिदं्रासारखा वर त ला चमळाला आहे. जानकी! तू धन्य 
आहेस! भाग्यवान आहेस! कारि जनकाने लावलेला ‘पि’ि असा होता की, चजथे च्र लोक वजकिाऱ्या 
राविासारख्या महापराक्मी राजालास द्धा (रामाप ढे) हार खावी लागली. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – गौडसारंग – एकताल (म. ल) 
 

सूर साधे सब साधे 
 
सूर साधे सब साधे, प्रथम सच सूर साधे, सूरकी महती अमोल, सच सुर णबन कछु न आवे ॥ धृ ॥ 
सच सूर ही राग – प्रान सच, सूर ही बह्मज्ञान, पणत णबन जस होत नार, सच सूर णबन राग होवे ॥ १ ॥ 
 
अथध : ज्याने खरा सूर चमळवला त्याला सवध चमळाले. त्या चशवाय सवध वयथध आहे. कारि सच्चा सूर हा 
रागािा प्राि आहे तो स्वरब्रह्मािी अन भतूी आहे. ज्याप्रमािे स्त्रीच्या जीवनाला पतीचशवाय पूतधता नाही त्या 
प्रमािे खऱ्या स राचशवाय राग नाही. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – दरबारी कानडा – एकताल (म.ल) 
 

जा जारे – जा जा रे 
 
जा जारे – जा जा रे, तुम हम सन कभी न बोलो तुमरी हमरी बनै कैसी? ॥ धृ ॥ 
तुमको राधा भावे उसकेही गुि गावे कौन हमें पहचाने? हमरी दुरगणत एैसी ॥ १ ॥ 
 
अथध : या िीजेत चवरोधािी, बडंखोरीिी धार कमी आहे. कारि दरबारी हा अचधकतर कोमल भावना 
दाखविारा राग आहे. ती ्हिते, “आजपयंत त झे माझे कधीि पटले नाही. तेवहा कशाला बोलतोस 
माझ्याशी? मला माहीत आहे की, मनापासून त ला तीि आवडते, चतिेि ग िविधन नेहमी तू करीत 
असतोस, माझे अंतःकरि तू काय ओळखिार? खरोखर हे माझे द दैव आहे. तेवहा तू इथून जावेस हे बरे!” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – दरबारी कानडा – तीनताल (म.ल) 
 

झन् झन् झनकवा बाजे 
 
झन् झन् झनकवा बाजे पायणलया, जबही जात णपयाके णमलनवा ॥ धृ ॥ 
सास बुरी उससे भी ननद बुरी, रखत नजर णदनरात बैरणनया ॥ १ ॥ 
 
अथध : ती ्हिते ‘जेवहा जेवहा मी माझ्या चप्रयकराला भेटण्यासाठी िोरून जाते त्या त्या वळेी हे पैजि धोका 
देतात. त्यात भर ्हिजे सासू तर खाष्ट आहेि. पि चतच्या पेक्षाही वरिढ निदं आहे. रा्र चदवस माझ्यावर 
नजर ठेवनू असतात’. (मेल्या) 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – दरबारी कानडा – झूमरा (णवलंणबत) 
 

श्री गुरदेव दत्त 
 
श्री गुरदेव दत्त, णिगुिात्मक रप तुमको शतशत प्रमाि ॥ धृ ॥ 
जो कोअी ध्यावे – शुभ फल पावे एैसो तुमरो प्रताप ॥ १ ॥ 
 
अथध : ह्या िीजेिी पे्ररिा च्र ग िात्मक ्ैर मूती दत्त हा जािा, या दत्ताच्या पारंपाचरक आरतीतून चमळालेली 
आहे. परंत  शास्त्रीय संगीतात शब्दािं ंअवडंबर खूप करून िालत नाही. कमी शब्दात अचधक भावाथध देिं हे 
शास्त्रीय संगीतातील िीजािं ंममध असावं लागतं असं माझं मत आहे. 
 

िीजेिा अथध अगदी सोपा आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – नायकी कानडा तीनताल (म.ल) 
 

दरबारकी सुरत तो 
 
दरबारकी सुरत तो देखो कोअी अलसाये कोअी सोये कोअी बातों में मगन भये ॥ धृ ॥ 
काणलदास सत बचन कह गये तब हम और न कहना चाहे ॥ १ ॥ 
 
अथध : शास्त्रीय संगीताच्या श्रोत्यानंा गंध नसेल तर बठैकीिी अवस्था िीजेत चदल्याप्रमािे होते. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – अभोगी कानडा – तीनताल (म.ल) 
 

बजी रे बजी सांवणरया की 
 
बजी रे बजी सांवणरया की अतही मधुधुन मुरली की, सुनत हमारी सुणध हरलीन्ही ॥ धृ ॥ 
मोहे ना सुझे अब कछु काम, नीको ना लगे तैसोही धाम, जब ते हमारी सुणध हरलीन्ही ॥ १ ॥ 
 
अथध : भाव समाधीत नेिारे जे स्वर असतात, ज्यािंा साक्षात्कार स्वान भतूीति होतो असे स्वर तार 
सप्तकात चवशणे प्रभावी व अद भ त ठरतात. िीजेिी सम तार कोमल गंधारावर असल्याने िीजेिा सवध बहार 
तार सप्तकाति आहे. त्याम ळे मध्य सप्तकातील व अंतऱ्यातील स्वर झाकळून जातात. या िीजेत 
विेूनादाच्या मं्र म ग्धतेचशवाय काही नाही. वासरीच्या स रामं ळे चतिी चवदेही अवस्था झाली आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – अभोगी कानडा – एकताल (म. ल.) 
 

आज मथुरा नगर 
 
आज मथुरानगर जनम णलयो अवतार ॥ धृ ॥ 
पाप हरन दुुःख ताडन, सुख देवन संतसुजन उतरे प्रभू कंस दमन ॥ १ ॥ 
 
अथध :- कृष्ट्िजन्म रा्र ी १२च्या स मारािा! अभोगी कानड्यािा गानसमय स द्धा ंरा्र ीिा द सरा प्रहर आहे. 
रागािी प्रकृती एकंदर गंभीर, आचि त्यातं येिारा श द्ध मध्यम मनाला एक प्रकारिी शातंता देिारा 
असल्याने कृष्ट्िासारख्या धीर, गंभीर महात््याच्या जन्माि ं विधन त्याच्या वय्क्तमत्वाला साजेशा रागात 
कराव ंही कल्पना! 
 

कृष्ट्िानं अवतार स्वरुपातं मथ रा नगरीत जन्म घेतला आहे. तो यासाठी की पाप नष्ट वहावं, द ःखािं 
ताडन वहाव ंआचि संत व स जनानंा स ख चमळाव. ्हिून प्रत्यक्ष प्रभू कंसदमनासाठी अवतार रुपाने पथृ्वीवर 
अवतीिध झाले. 
 

बह तेक गोकूळ अष्टमीच्या स मूहूताव ही िीज स िलेली आहे. 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – अडािा – तीनताल (म.लय) 
 

काहे मारे तीर 
 
काहे मारे तीर! येही तोरी रीत? णसरकी गगणरया तडक गअी देखो झरत नीर ॥ धृ ॥ 
देख मोहे असहाय अकेली, ढीठ भयो तणध करन ठठोरी, वो भी तो देखो लुकत छुपत मारे मोपे तीर ॥ १ ॥ 
 
अथध : पाण्याने भरलेली घागर घेऊन ती येत असता ंकृष्ट्ि लपून िपून तीर मारतो. घागर फ टते. सवध पािी 
वाहून जाते. ती कृष्ट्िाला कृतक कोपाने ्हिते, “नेहमी खडे मारिारा तू आज तीर क ठून मारलास? माझी 
घागर फ टून पािी माझ्या देहावरून ओसंडत आहे. मला असहाय गाठून लपून िपून तीर मारण्यात कसली 
चधटाअी? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – शहाना – तीनताल (म.ल) 
 

मै णनरास होत जात 
 
मै णनरास होत जात, अजहंू न आयो प्रीतम प्यारा ॥ धृ ॥ 
सावन बीतो भादो बीतो, एैसन गअी लो सब ऋतुमास ॥ १ ॥ 
 
अथध : चदवसेंचदवस मी चनराश होतेय आजतागायत माझा चप्रयकर आलेला नाही. श्रावि गेला, भाद्रपद गेला 
आचि अशा प्रकारे सवध ऋत , मचहनेही गेले 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णमया–मल्हार – तीनताल (म.ल) 
 

मै कभी नही तुमसे बोलंुगी 
 
मै कभी नही तुमसे बोलंुगी, तुम हमरे पीछे पडोना पडोना ॥ धृ ॥ 
णनसणदन तुम अपनीही चलावत, बहुत सही अब कछु न सहावत एैसे हो हठीले मग रोकोना रोकोना ॥ १ ॥ 
 
अथध :- या रागािा गानसमय रा्र ीिा द सरा चतसरा प्रहर आहे. त्याम ळे या रागातील िीजातून वणाऋतंूिेि 
विधन असले पाचहजे असा चनयम नाही. अन्य चवणयावंर स द्धा पारंपाचरक िीजा आहेत. 
 

चवरोध भक्ती हा भक्तीिा एक प्रकार मानला आहे. ती कृष्ट्िाला ्हिते, ‘मी त झ्याशी कधीही 
बोलिार नाही. तू माझ्या उगीि पाठीमागे लागू नकोस. नेहमीि तू आपल्या मनासारखे करत आलास. 
प ष्ट्कळ सहन केले. आता सहन होत नाही. अरे हटवाद्या सोड माझी वाट.’ 
 

या िीजेिे वैचशष्ट्ट्य सवधस्वी श द्ध चनणादावर आहे. तो स्वर चतिा त्याच्याशी न बोलण्यािा ठाम 
चनचितय दाखवतो. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – णमयामल्हार – एकताल (म. लय) 
 

बरसन लागी रे 
 
बरसन लागी रे काणर घटा सावन की ॥ धृ ॥ 
णरमक णझमक झुम झुम कर, पवन लहर पर डोलत, आयी आयी लो भावन ॥ १ ॥ 
 
अथध : कृष्ट्ि मेघ आता मोठ्या डौलाने आले आहेत. त्यािंी चरमचझम वाऱ्याच्या लहरीवर अशी होत आहे की 
जिू ते वहदोळ्यावर झोके घेत आहेत. मनाला आनंद देिारी ही गोष्ट नाही का? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – गौडमल्हार – तीनताल (म.ल) 
 

जारे जारे, जारे 
 
जारे जारे, जारे, जारे, णपयाकासंदेसवा लारे लारे ॥ धृ ॥ 
बरखा की ऋत आअी समीप, कह दे मोरा णजयरा घबरावे ॥ १ ॥ 
 
अथध : या िीजेत ती संदेशवाहकाला मोठ्या उत्स कतेने चतच्या परदेशी चप्रयकरािा संदेश आिण्यासाठी 
प न्हा प न्हा सागंत आहे. ती प ढे ्हिते की, ‘वणाऋत  आता जवळ आला आहे त्याम ळे माझा जीव चकती 
घाबरतो आहे हे त्यानंा सागं’. अशाि शब्दरिनेिी दरबारी रागतील िीज पहा. रागाच्या प्रकृती न सार 
शब्दािाचह भाव बदलतो हे या दोन िीजातून चदसेल. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – गौडमल्हार – तीनताल (म.ल) 
 

बरखा ऋत आअी 
 
बरखा ऋत आअी, णरमक णझमक णझम णझम कर छाअी ॥ धृ ॥ 
लेले सीतल झर बरसाअी, कामुक जन मन तरसाअी ॥ १ ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – गौडमल्हार – झपताल 
 

सोहे जटाभार 
 
सोहे जटाभार, धारे णतलक भाल, माथे गंगधार ॥ धृ ॥ 
डारे मंुडन माल, णलये णिशुल दंड, आणद महादेव बैठे णहमधाम ॥ १ ॥ 
 
अथध : चमया मल्हार प्रमािेि हा एक मौसमी राग आहे वणा ऋतूिी चवरहगीते यात ग ंफलेली असतात. 
अपवादात्मक अन्य चवणयही या रागातील िीजामधून सापडतात. या िीजेत आचद महादेव शकंरािे विधन 
आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – मेघमल्हार – तीनताल (म.ल) 
 

मोरी पकर कर बैया 
 
मोरी पकर कर बैया श्याम कहे मोहे चले मधुबन खेलन फाग, अब कहो कैसे जाऊं कैसे जाऊं – कैसे 
जाऊं – तज जनकी लाज ॥ धृ ॥ 
सास कहे मै भअी बावरी, जेठी ननदी तो देत गारी, मैं न जाऊं रठत श्याम, रठत श्याम, रठत श्याम – 
तब सूझे न काज ॥ १ ॥ 
 
अथध : या िीजेत गोपींच्या मनातंील दं्वद्व दाखवले आहे. अंतःकरिापासून त्यानंी कृष्ट्िाच्या िरिी सवधस्व 
वाचहले आहे परंत  जनरीतही त्यानंा साभंाळावी लागते. प्रसंग असा-माझा हात पकडून श्याम ्हितो, “िल 
ग, मध वनात रंग खेळायला जाऊ.” आता त ्हीि पहा – कशी जाऊ मी? जनािी लाज सोडून? चशवाय 
इकडे घरात सासू ्हिते की, मला वेड लागले आहे, निदं व मोठी जाऊ तर चशवयािंी लाखोली वहातात. 
आचि चतकडे मी गेले नाही तर माझा श्याम माझ्यावर रूसून बसतो. मग मला काहीि स ित नाही. 
 

या िीजेतील अस्ताअीतील “कैसे जाऊ” हा चतया आचि अंतऱ्यातील “रुठत श्याम” हा चतया 
िीजेिे ममधस्थान आहेत. 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरा 

 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – जयंत मल्हार – एकताल (म.ल) 
 

घन घोरत घन दौरत 
 
घन घोरत घन दौरत घन घेरत आये – चहंू औरते बरसन री ॥ धृ ॥ 
दसदीणस अंधकार भयोरी सूरज मुख णछप गयोरी, चमकत चपला अब, जल बंूदन बरसत री ॥ १ ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – बहार – एकताल (म.ल) 
 

णचत चोरा, णचत चोरत 
 
णचत चोरा, णचत चोरत णचतवन तोरी, नसहे हमसे णनगाह एैसी, रोको रोको यह नैनन की तोरी बानी ॥ धृ 
॥ 
न करो घायल एैसी, हम तो अबल सहे कैसी, पैया रे परंगी पर अब तो, रोको रोको यह नैनन की तोरी 
बानी ॥ १ ॥ 
 
अथध : अन प्रास या अलंकारािा भरपूर उपयोग या िीजेत केला आहे. िीज ऐकतालात असून ही 
समसोळावया मा्ेर ला आहे. ्हिून च्र तालािा भास होतो. िीजेिा आशय असा. अरे! चित्त िोर त झी 
घायाळ नजर मला सहन होत नाही. ्हिून मी त झ्या पाया पडून चवनवते की त झ्या नजरेिे बाि आता तू 
मला मारू नकोस. 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरा 

 
 

राग – बहार – तीनताल (म.लय) 
 

डार डार पात पात 
 
डार डार पात पात कोयणलयां करत कूजन अपने प्रीतमसंग, मुणदत होत नवबहार देखत ॥ धृ ॥ 
बनबन णबकसे कुसुम सुगंणधत, हर पल्लव तरवरपर मंणडत कमणलनी कुमुणदनी णखली सणरता बीच, मधुकर 
मधु पीवत हरषत अत ॥ १ ॥ 
 
अथध : बहार हाही मौसमी राग असला तरी अन्य चवणयातील िीजा यात भरपूर आहेत. वसंत ऋत िे यात 
विधन केलेले आहे. कोचकळािें आपल्या चप्रयतमाबरोबर कूजन, इकडे फ लाफ लानंी बहरलेला वसंत 
इत्यादी चनसगािे विधन यात केले आहे. 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – बहार – रपक (मध्यलय) 
 

टेस् के बन फूले 
 
टेस् के बन फूले, केसणरया रंग की चादर णवछाअी जैसी कोअी ॥ धृ ॥ 
अंगनाके गाल पर इत उभर आअी पे्रमलाली, णबनन लागी जैसी कणलयाँ पे्रम रस बरसाअी ॥ १ ॥ 
 
अथध : महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशात पळसाच्या (टेसू) फ लािें खूप महत्व असते. फाल्ग नात या वृक्षानंा 
ग लमोहराप्रमािेि खूप बहर येतो. जचमनीवर फ लािंा जिू गाचलिाि पसरला आहे असे वाटते. अस्ताईत 
हेि विधन आहे. अंतऱ्यात – स क मार, स ंदर ललना या फ लािंा रंग तयार करण्यासाठी जेवहा कळ्या वेिू 
लागतात तेवहा त्याचं्या गालावंर जिू पे्रमलाली उभरलेली चदसते. पे्रम रसािा दाही चदशात वणाव झाला 
आहे असे वाटते. रुपक तालात ही िीज डौलदार वाटते. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – वसंत बहार – एकताल (म.लय) 
 

दीम् दीम्त दीम् तनन 
 
दीम् दीम्त दीम् तनन, तन देरेना देरेना तदरेदानी, नाणदर णदरदानी तंुणदर णदर दानी तन दीम् तनन ॥ धृ 
॥ 
नाद ब्रह्म ताल ब्रह्म सगुि होत ले आकार दीम् तोम् तननन तानोम् गाते ही होत ग्यान ॥ १ ॥ 
 
अथध : स्वरानंा नाद ब्रह्म मानलेले आहे. ओमकार रुप मानलेले आहे. हे नाद ब्रह्मािे स्वर जेवहा लय व ताल 
बद्ध होतात तेवहा ते सग ि होतात. ्हिून नोम तोम इत्याचद चनरथधक शब्द खऱ्या अथाने अथधहीन रहात 
नाहीत. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – बसंत बहार – एकताल (म.ल) 
 

डार डार पात पात 
 
डार डार पात पात फुली नवनव कणलया सरससरस रसभरी सगरीया णखलन लागी मधुगंध भारी भारी 
भारी ॥ धृ ॥ 
नव यौवन भर लाई, बरन बरन के सबरस सबके मन मुणदत कर भारी भारी – भारी ॥ १ ॥ 
 
अथध : बहारािे अनेक प्रकार आहेत. जसे अडािा बहार, वहडोल बहार, जौनप री बहार या सवध प्रकारात 
वसंत ऋत िेविधन खानदानी चिजातून केलेलं आढळतं. वसंत बहारािे स्वर तर आनंदािी कारंजी 
उडचवतात. वसंत ऋत च्या विधनािी ही िीज आहे. 
 

फादंी, फादंी, पाना गचिक एकाहून एक सरस अशा रंगीबेरंगी रसभरीत नवकचलका उमलल्या 
आहेत. आचि ध ंद करिाऱ्या स गंधािी बरसात करीत आहेत. 
 

अशा या कळ्यानंी नवयौवन परत आिलं आहे - तें वगेवगेळ्या रसानंी त्याम ळे सवांना आनंचदत 
करीत आहे. 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – मालकौंस – तीनताल (म.ल) 
 

साहेब सत्तार 
 
साहेब सत्तार तंू मेरो, तुम णबन कछु चलत ना जगतमे ॥ धृ ॥ 
चंद्रसूयप तारे चराचर सब ही तुमरे दास ॥ १ ॥ 
 
अथध :- तू सवध जगािा स्वामी आहेस. सत्ताधीश आहेस. त झ्या चशवाय हे चवश्व िालि ंअशक्य आहे. यािी 
साक्ष िदं्र, सूयध, तारे आचि ही िरािर सृष्टी त झे दास आहेत याति चदसून येते. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – मालकौंस – एकताल (म–लय) 
 

चतुर सुघर बालमुवा 
 
चतुर सुघर बालमुवा आज आये घरवा मोरे बहुणदन परदेस रहे, प्रीतन रीत पर न णबसरे ॥ धृ ॥ 
नानाणवध देस देखे जो उन्होंने, मोहे बताये सुनकर तब सब हमरे रोम रोम अणत हुलसे ॥ १ ॥ 
 
अथध : चतिा चप्रयकर फार ित र, स ंदर व रसीला आहे. अनेक चदवस पर प्रातंात राहूनही तो प्रीतीिी रीत 
चवसरला नाही. ्हिून तर तो परत आला. आचि त्याने जे वगेवगेळे देश पाचहले त्यािे इतके मनोहारी विधन 
केले की ते ऐकून ती हरखून गेली. 
 

मध्य लयीच्या ऐकतालात ही िीज अथाला आचि स्वराला िागंला उठाव देते. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – चंद्रकौंस – एकताल (म.ल) 
 

झन झन झाजें 
 
झन झन झांजे झांजणरया, झननन धुन मोहत मनवा सुध बुध णचतकी हरैया ॥ धृ ॥ 
शरद मास पुनों रात, जमुना घाट रच्योरास वृजकी लुगैयासंग कन्हैया–देखे हुलणसत जसोदा मैया ॥ १ ॥ 
 
अथध : तालागंाच्या दृष्टीने ही एक स ंदर िीज आहे. पायातील पैंजिािंा स खद झंकार चित्तवृत्ती चवसरायला 
लावत आहे. शरदातील पौर्विमेच्या रा्र ी यम नेच्या घाटावर सवध गोपीसमवते कृष्ट्ि रासक्ीडा खेळत आहे 
आचि हा सोहळा यशोदा माअी मोठ्या कौत काने पहात आहे. 
 

खानदानी िीजात कृष्ट्िािी रासक्ीडा त्यािी आई कौत काने पहात असल्यािे विधन द र्वमळ आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – संपूिप मालकौंस – तीनताल (म.ल) 
 

एैसो णबलम न करो 
 
एैसो णबलम न करो आज तुम, तुम सुजान, सब जाने हो जब ॥ धृ ॥ 
मनही को मन देत सारव जब – मनकी बात खोलंू काहे तब? ॥ १ ॥ 
 
अथध : त झ्या मीलनासाठी मी चकती उत्स क आहे हे त झ्यासारख्या स जाि मािसाला ठाऊक असताना असा 
चवलंब का करतोस? आपली एकमेकािंी मन अशी साक्ष देत असता ंमनातलं हे ग चपत बोलून दाखवायिी 
काय गरज? (इतका तू स जाि आहेस) 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – जोग – एकताल (म.ल) 
 

तुमसा नही देखा 
 
तुमसा नही देखा रंगीला लाल अणखल गोकुल ॥ धृ ॥ 
अचरज की बात है न? राजन राजा होकर तुम तुमरी चाल अणत चंचल ॥ १ ॥ 
 
अथध : सवध गोक ळात त झ्यासारखा रंगेल म लगा पाचहला नाही. एक राजराजा असूनही तू इतक ििंल 
आहेस हे आचितयधि नाही का? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – श्री (मध्यम वज्यप) रपक (म.ल) 
 

डम डम डमर 
 
डम डम डमर हरकर बाजे, पशुपणत नाथ तांडव करे ॥ धृ ॥ 
गौरीतनय गिपती गिेश डफ करताल हातन धरे ॥ १ ॥ 
 
अथध : श्री. हा सायं-संचध प्रकाश राग आहे. अशा करुि वळेेला शकंराने ताडंव केले की नाही, कोि जािे? 
परंत  ही िीज करूि भक्तीभावाला धरून रिली आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग–बसंत – तीनताल (म. ल) 
 

पनघटवा ठाडो 
 
पनघटवा ठाडो–माअी अब जलघट हमें भरन न दे नीलज, और मचावे लराअी ॥ धृ ॥ 
मोसे न झुठी कभी बात बनत है चलो तुम हमसंग – देखो लुप छुप तोरे नंदन की णढठाअी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- गोपी यशोदा माअीला ्हितात की, “पािठ्यावर, अथात यम नेच्या चकनारी हा कृष्ट्ि आ्हाला 
पािी तर भरु देत नाहीि चशवाय आमच्याशी भाडंतोही. मी खोटे बोलते असें वाटत असेल तर माझ्या 
बरोबर िला व त्यािी ही चधटाअी प्रत्यक्ष डोळ्यानंीि पहा!” या चिजेवर रंगीले घराण्यािी (उस्ताद 
फैयाजखानच्या) िाप आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 



 

अनुक्रमणिका 

राग – बसंत – तीनताल (मध्यलय) 
 

मधुवनीं वसतं फुलला 
 
मधुवनीं वसंत फुलला खुलला, लतावृक्षीं नखणशखांत भरला सृिी देवते साज चढणवला ॥ धृ ॥ 
कोणकल गाती वसंत गाना, नाचत णनझपर देती ताना, पुलल्या रम्य कणलका स्स्मत वदना, नवचैतन्ये प्रवेश 
केला. ॥ १ ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग–परज तीनताल (म. ल) 
 

सखी नंदके लाल रणसया 
 
सखी नंदके लाल रणसया बांसन बांसुणरया बजावे 
गोपन संग बटके शीतल छांहतल चलो सुने मुरणलया ॥ धृ ॥ 
 
बहुत णदननमें नही री सुनी है. अब तो मोणहन कछु 

सुझत बणतया ॥ १ ॥ 
 
अथध :- “फार चदवसात कृष्ट्िािी म रली एैकली नाही संवगड्याबंरोबर वटवृक्षाच्या सावंलीला बसून तो 
आता बासंरी वाजवतोय तेवहा ंिल, त्यािी बासंरी एैकू या मला द सरं चतसरं काहंी आता स ित नाही.” 
फैय्याजखाँसाहेबाच्या शलैीवर ही िीज आहे. प्रत्येक स्वरागचिक ताला-गचिक ती वपगा घालते. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग–लणलत – तीनताल (म. ल) 
 

णबरहन मैं दुख कैसे सहंू? 
 
णबरहन मैं दुख कैसे सहंू? सगरो जीवन यूंही बीतत जब ॥ धृ ॥ 
अणल णबन जैसे णफके कुसुम–दल, पी णबन तैसो णनरथक जीवन ॥ १ ॥ 
 
अथध :- ‘ललत’ राग ्हटला कीं एक प्रकारिं वैराग्य, जीवनाबिल उदासीन भाव मला चदसून येतो. ज्या 
ज्या रागातं पंिम वज्यध असतो चतथे चतथे शृगंाराला स ध्दा ंकारूण्यािी झालर येते. तीव्र मध्यम कारूण्यािी 
तीव्रता वाढवतो आचि श ध्द मध्यम त्याला स्थायी भाव देतो. ्हिून ‘ललत’ राग सन्यस्त वृचत्तने रहािाऱ्या 
प्रोढेसारखा वाटतो. 
 

“माझ्या सारख्या चवरचहिीनं चवरह द ःख कसं सहन कराव! अग! सगळं जीवन असि वाया िाललं 
आहे (खरं सागं  का?ं) भ गं्याचशवाय जशी फ लानंा शोभा नाही तद्वत् माझ्या चप्रयकराचंशवाय माझ्या 
जीवनाला काही अथध नाही. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग–कोमल णरषम आसावरी–रपक (णव. ल.) 
 

ऐ री सुनसखी आज 
 
ऐ री सुनसखी आज मोसो नंदलाल रठ बैठो ॥ धृ ॥ 
कैसे जानंु भूल, मोरी, कहे न जबतक हठ बैठो ॥ १ ॥ 
 
अथध :- कृष्ट्िािे रूसव ेफ गव ेहा कृष्ट्िलीलािंा एक भाग आहे. ती सखीला ्हिते, “अग एकै, आज माझ्या 
वर माझा नंदलाल रूसून बसलाय. माझ काय ि कले हें त्याने साचंगतल्या चशवाय कसे ग मल कळिार? 
असा हटवादी आहे!” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – कोमल णरषभ आसावरी – तीनताल (म. ल) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

शगुन णबचार करो 
 
शगुन णबचार करो अरे बमना कब घर आवे ‘मोरा प्रीतम प्यारा ॥ धृ ॥ 
जप तप साधन अब तक कीन्हो, सब उपाय कर बैठी मन बावरा ॥ १ ॥ 
 
अथध :- एका पहाटे ती ब्राह्मिाला बोलावते व चविारते, “माझा चप्रयकर घरी येण्यािी श भ घडी कोिती 
आहे हें नीट चविार करून सागं. त्याच्या येण्यासाठी मी जप, तप साधनाचद सवध उपाय केले. पि वयथध! मन 
कसे बेिैन झाले आहे.” मध्यलयीत हे भाव ख लून चदसतात. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – जौनपुरी – तीनताल (म.ल.) 
 

ऐरी सखी आज 
 
ऐरी सखी आज कासे कहंू! अपने णजया की णबथा 
अब नही सँवरत तम मन की लाज ॥ धृ ॥ 
 
पर दुख सीतल! णबरह अगन इत णदन णदन जारत 
कछु न सहावत, उनणबन जीवन असफल आज ॥ १ ॥ 
 
अथध :- अग सखे! आज मी माझ्या जीवनािी वयथा त ला कशी सागं ? आतापयधत मनावर कसा तरी तावा 
ठेवला. आतामा्र  मला मनािे सवध बधं तोडावसेे वाटतात. (इतंक सागंूनही त ला पटत नाही.) बरोबरि 
आहे! पर द ःख शीतल ्हितात ना? पि इकडे मा्र  चवरहाग्नी मला जाळीत आहे. मला काहंीं स ित नाही. 
चप्रयकरा चशवाय माझं जीवन वयथध आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – जौनपुरी एकताल (दु्रतलय) 
 

दीम् दीम् तदीम 
 
दीम् दीम् तदीम तनन, तन देरेना, देरेना नाणदर णदर दानी तंुणदरणदर दानी दीम्तन दीम्तन देरेना देरेना ॥ 
धृ ॥ 
देरे दीम् दीम् दीम् तनन, तणदयन तानोम् तननन, नाणदर णदर दानी, तंुणदर णदर दानी, दीम् तन देरेना 
देरेना ॥ १ ॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – गुजपरी तोडी एकताल (म. ल) 
 

जा मैं तोसे 
 
जा मैं तोसे नाही रे बोलंूगी, जबतुम हमसन णनसणदन करत रार–रार – रार ॥ धृ ॥ 
अरे तंू तो है गँवार, चाहत होवन सवार, पर न जाअी हम तुमसे अब तो हार हार – हार – हार ॥ १ ॥ 
 
अथध : चप्रयतम चप्रकराच्या काहंी गोष्टी काहंी वळेेस सहनशीलतेच्या बाहेर जातात. त्याम ळे चवचि्र  अवस्था 
होते. मनाच्या अशा अवस्थेतील ही िीज आहे. 
 

“जा मी त झ्याशी बोलिारि नाही. केवहाही पहा! माझ्याशी सारखं भाडंि उकरून काढत असतो.  
 
तू खरोखर मला जािलि नाहीस ्हिूनि माझ्यावर क रघोडी करंू पहातोस. पि आता मा्र  मी हार 
जािार नाही. 
 

अस्ताईतील ‘रार’ शब्दािा व अतंऱ्यातील ‘हार’ शब्दािा चतय्या तालािी मजा दाखवतो. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – गुजपरी तोडी – तीनताल (म.ल) 
 

मै तो वारं वारं 
 
मै तो वारं वारं अपने णपयाको तनमनधन ॥ धृ ॥ 
इनके री गुि गाऊं णकतने सुख की खान एैसी पाअी ॥ १ ॥ 
 
अथध : तानसेन चनर्वमत ‘तोडी’ एका प्रोढेि ंमूक कं्दन आहे असं कै. प. ओंकारनाथ ठाकूर सोदाहरि पटवनू 
द्यावयािे. ही तानसेनी तोडी त्या काळातली नवरागचनर्वमती होती. या तोडीत स्वरसामंजस्य - ्हिजेि 
समान स्वरातंर चदसून येत नाही. त्यािा पचरिाम श्रोत्याचं्या मनावर एक प्रकारिी जादू टाकतो. तोडी ही 
राचगिी असून कारुण्य भावनेिी तीव्रता तीत चदसून येते. त्यातं मग भक्ती असो की पे्रम. 
 

‘सवध ग ि संपन्न  चप्रयकराला तनमनधन मी अपधि करंू इ्च्िते. कारि त्यािे ग ि चकतीही गायले 
तरी ते कमीि आहेत. अशी स खािी खाि मला प्राप्त झाली आहे’ (चकती भाग्यवान मी!) ग जधरी तोडींत 
पिंम स्वर वज्यध असतो. 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – गुजपरी – तोडी–झपताल (म. ल) 
 

आज मोरे घर 
 
आज मोरे घर न आये, मोरे नंदलाल ॥ धृ ॥ 
फुलन के हार बडे चावसे बनाये –कोअी जायले आवे मोरे नंदलाल ॥ १ ॥ 
 
अथध :- या िीजेत कृष्ट्िाच्या स खद आगमनािी तयारी करूनही तो न आल्यािी खंत आहे. ्हिून ती ्हिते 
“कोिीतरी जाऊन त्याला घेऊन या. फ लािें हे हार त्याच्या साठीि मोठ्या होसेनी केलेले आहेत.” 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – भूपाल तोडी – एकताल (म.ल) 
 

मंद मंद बहत पवन 
 
मंद मंद बहत पवन, कानन कंुडल डोले, जस ही आयो कंुवर कान्ह अपने सब ग्वाल संग ॥ धृ ॥ 
बहत जमुना नीर संथ सूरज णकरि देत रंग गोपीन मन हो हुलणसत, उठत मन ही मन तरंग ॥ १ ॥ 
 
अथध :- कोित्याही रागंात पिंम म क्त झाला की, आनंद, तृप्ती, समाधान इत्याचद भाव ख लून चदसतात. 
कृष्ट्िाच्या आगमनाच्या वेळी चनसधग स ध्दा ंत्याच्या स्वागताला सञ्ज झाला आहे यािे विधन या िीजेत आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग– बहादुरी तोडी 
 

हा राग भरैवी रागातूंन उत्पन्न  होतो यातं दोन्ही ्र णभ आचि गंधार चनणाद कोमल लागतात. श ध्द 

ऋणभ चववादी नात्याने येतो. या रागािा आरोह भपूाल तोडीिा   व अवरोह चबलास 

खानी तोडीिा  येतो पि प्रत्यक्ष गायनातं चकत्येकदा आरोहात कोमल-

ऋणभ आसावरी   घेतलेला आढळते. श ध्द ऋणभ हा बह दा कोमल गंधारात 

 असा जखडलेला असतो. या रागात कोमल ऋ. आसावरी भूपाल तोडी व चबलासखानी तोडी या 
रागाचं्या िाया चदसतात. रागािे स्वरूप वक् आहे. 
 
आरोहाबरोह स्वरप :- 
 

 
 
स्वर णवस्तार :- 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – बहादुरी तोडी – एकताल (म. ल) 
 

दीन दयाल तुम 
 
दीन दयाल तुम दीनन के िाता ॥ धृ ॥ 
मैं गरीब तुम अमीर लेवो अब अपने चरन ॥ १ ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – लाचारी तोडी 
 

थाट पध्दतीन सार या रागाला आसावरी थाटातं मानाव ेलागेल कारि या रागात आसावरी अंग 
प्राम ख्याने चदसून येते. या रागािे रूप वक् आहे. चववादी नात्याने श ध्द गंधार व श ध्द धैवत येतात. मध्यम 
प्रबल असून तो न्यास स्वर आहे. यािे घटक - राग जौनपूरी व देसी असून जवळिा राग ्हिजे देवगंधार. 

 दोन्ही गंधार घेिाऱ्या देवगंधारा पासून दूर ठेवण्यात सारी क शलता आहे. 
 
आरोहा बरोह स्वरप– 
 

 
 
णवस्तार 
 

 
 

राग – लाचारी तोडी तीनताल (म. ल.) 
 

साजन णबन कैसे 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

साजन णबन कैसे सुख पाऊ? कोअी तो बतादे मोहे? ॥ धृ ॥ 
घरी घरी उनकी याद आवत जब णवकल होत मोरे प्रान ॥ १ ॥ 
 
अथध :- पारंपाचरक तोडीिे सवध प्रकार आसावरी अंगािेि आहेत. त्यातंील एक, लािारी तोडी आहे. या 
तोडी प्रकाराला लािारी तोडी का ं्हटलं हें कळत नाही. कोिताचह राग कधी लािार होतो का?ं 
 

या लािार पिाििं विधन या िीजेत आहे. ‘माझ्या सजिाचशवाय मला स ख कसं चमळेल हें क िी 
मला सागेंल काय? कारि माझे प्राि चवकल करिारा असा एकही क्षि नाही जो त्यािी आठवि करून देत 
नाही. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – लाचारी तोडी – एकताल (म.ल) 
 

णदन रात चैन न 
 



 

अनुक्रमणिका 

णदन रात चैन न, मोरे णपया णबन, आवन की बेल आज टर गअी अबरी दैया ॥ धृ ॥ 
जैसे बीते सावन, वैसे बीते भादो, कागा थक गयो टेरत, कैसी आस धरे दैया ॥ १ ॥ 
 
अथध :- तीन तालातील िीजेिा जो अथध आहे तसाि थोडा फार अथध या िीजेिा आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णबलासखानी तोडी – तीनताल (म. ल) 
 

ये कगवा कछु बोले 
 
ये कगवा कछुबोले बडी भोंर घर आंगन मोरे ॥ धृ ॥ 
अरे कगवा का कहे णपयरवा, कब लौटें घर णपया मोरे ॥ १ ॥ 
 
अथध :- चब. तोडीत मध्य लयीच्या िीजा फार कमी आहेत. तसं पहाता ं तोडीच्या सवध प्रकारात िीजािंा 
अभाव जािवतो. 
 

‘या कावळ्याला आज काहंी खास संदेश द्यायिा आहे. कारि त्या चशवाय इतक्या सकाळी तो 
माइया अंगिात येिार नाही. “का ं रे? माझ्या चप्रयकराने काहंी चवशणे चनरोप चदला आहे कां? घरी केवहा ं
येिार वगैरे काहंी बोलले कां?” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णबलासखानी तोडी – तीनताल (म.ल) 
 

णदर णदर तदीम् 
 
णदर णदर तदीम् तनन देरेना, देरेना, देरेना, नाणदर णदर दानी तंुणदर णदर दानी तणदयन रे तणदयनरे 
तणदयनरे तारे तारे तारे तारे दानी ॥ धृ ॥ 
 
नाणदर णदर दानी दीम्, तंुणदर णदर णदर दानी दीम् तणदयनरे तारे, धाणकट तक णधन्, ताणकट तक णतन्, 
णतन् धा णकड नग – तकक्डांधा– तकक्डांधा – तकक्डांधा ॥ १ ॥ 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – मारवा तीनताल (म.ल) 
 

कैसे कर जीये 
 
कैसे कर जीये साजन णबन कोअी तो बता दे ॥ धृ ॥ 
णदन कटत न जब रात कटे कैसी उलझन यह 
काहे न कोअी सुलझावे ॥ १॥ 
 
अथध :- सायंसाधंप्रकाश रागािं ं वैचशष्ट्ट्य हें कीं, त्यातं कारूण्य, भ्क्त इत्यादी भाव त्यागाच्या भचूमकेतून 
आचधक ख लून चदसतात. या प्रचतपादनाला ‘मारवा’ हे एक उत्कृष्ट रागरूप आहे. ‘मारवा’ ्हटला की 
माझ्या मनासमोर रामदासासंारखे धीर, गंभीर पि कतधवय पराङम ख नसलें ले योगी चदसून येतात. अथात 
अशा वयक्तीच्या स्वभावात स ध्दा ंमानवी भावना नसतील असं नाही. या भचूमकेतून ही िीज रिली आहे. 
 

‘माझ्या चप्रयकराच्या चशवाय मी कसं जगाव ंहें क िी सागेंल काय? चजथे चदवस सरत नाही चतथे 
रा्र  कशी काढावी या यक्ष प्रश्नाि ंउत्तर क िी मला देअील का?ं’ 
 

मरहूम फैय्याजखासंाहेब याचं्या िीजाचं्या धतीवर ही िीज असल्याने, मा्र ा मा्र ा गचिक अक्षर हैं 
या िीजेि ंवैचशष्ट्ट्य आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – मारवा एकताल (म.ल) 
 

झांझन झनके मोरा 
 
झांझन झनके मोरा, आयो नंदको छोरा अब कहो मै कैसे नाचंू, णबन मुरलीके धुनवा ॥ धृ ॥ 
हम तो अपने रहे कहां? हमरो प्रान श्याम जहां उनणबन अब जीना णबरथ एैसी कऱ्यो मोपे टोनवा ॥ १ ॥ 
 
अथध :- ही िीज खाँ फैय्याजखाँ साहेबाचं्या िीजाचं्या धतीवर बाधंली आहे समपधिािी भावना या िीजेत 
आहे. ती मनाशी ठरवते कीं कृष्ट्िाचशवाय आज नृत्य करायिें, कृष्ट्ि येताि हे बेत फसतात केवळ कृष्ट्िाच्या 
म रलीनेि गोपींना वडे लावलें  होते असे नाही तर त्या म रलीिी साथ असल्याचशवाय त्याचं्या पायातले पैजंिे 
बोलके होत नसत. त्याच्या चवना त्यानंा जिू स्वतं्र  अ्स्तत्वि नवहतं. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – पुणरया – तीनताल (म.ल) 
 

चल जलदी कर 
 
चल जलदी कर अब तो सजनी भअी अणत 
रजनी डगर नगर की दुभर अणत डरसे कपत णसरकी जल की गगरी ॥ धृ ॥ 
एक तो डर मोहे सास ननद को, दूजो नटखट रोके न बाट हमरी ॥ १ ॥ 
 
अथध :- रा्र  बरीि झाली आहे. पायवाट चबकट आहे. त्याम ळे भीतीने थरकापं उडतो आहे व डोक्यावरील 
घागर उसळते आहे. इकडे सासू व निंद रागाविार हे तर खरेि. पि चतकडे तो नटखट आपली वाट न 
अडवो ्हिजे झाले’. मा्ेर  मा्ेर  गचिक शब्द व स्वरािंा खेळ हे िीजेिे वैचशष्ट्ट्य! 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – भणटयार – झपताल (णव.लय) 
 

अनंग मदन मोपे 
 
अनंग मदन मोपे धर धनु शर चलावे घायल करत मोहे ॥ धृ ॥ 
एैसो समय में णपया ना पासे, णवरह अगीन जलाये ॥ १ ॥ 
 
मदनाच्या वािानंी वयचथत झालेल्या चवरचहिीिी ही वयथा आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

राग – भणटयार (मारवा मेल) – तीनताल (म.ल) 
 

चुहंु चुहंू करत 
 
चुहंु चुहंू करत सकल बन णचरीया मधुगान नाचे णपक पपीहा मोरवा ॥ धृ ॥ 
ऋतुराज के दरबार–भाट करत आज गान, णजनके राजा लौटे है णजनके देस वा 
 
अथध :- सकाळिा राग असल्यानें-प्रातःकालिे विधन या िीजेत आहे. ऋतराज वसंतािे आगमन झाल्याने 
त्याच्या दरबारातील कोकीळ, मोर, पपीहा हे भाट त्यािे स्वागत करत आहेत. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग–सोहनी – झपताल (मध्यलय) 
 

डारंगी डारंगी 
 
डारंगी डारंगी डारंगी तोपे रंग सांवणरया अब, बहुत चलाअी णपचकारी हम सब सणखयन पर ॥ १ ॥ 
मलंूगी मलंूगी तोरे मुखपर गुलाल, देखोजी देखोजी देखोजी नारी कैसे खेलत फाग, हम भी तुमसे कछु 
कम नही खेलनमें णगणरधर ॥ १ ॥ 
 
अथध :- होळीिे विधन या िीजेत आहे. कृष्ट्िाने गोपींना खूप रंगवलें  पि गोपीही काहंी कमी नवहत्या. त्याही 
रंग खेळण्यात कृष्ट्िापेक्षा ंवरिढ होऊ शकतात हे त्यानंी कृष्ट्िाला दाखवनू चदलं. िीज तालाला फसवी 
आहे. िीज गाऊ लागताि च्र ताला िा भास होतो. पि िीज झपतालात आहे 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णशवमत भैरव – तीनताल (म.ल) 
 

सुधर सलोने 
 
सुधर सलोने साँवरे बात मोरी मानले ॥ धृ ॥ 
दणध बेचन जाने दे, भोर भअी सब चचा करें ॥ १ ॥ 
 
अथध :- या िीजेतील तालात वेगवगेळ्या मा्र ावंर येिारे वजन मनोहारी आहे. 
 

“सवांग स ंदर अशा माझ्या लाडक्या कन्हैय्या! माझं एैक! मला दही चवकावयास बाजाराला जाऊन 
दे कारि चदवस उजाडलाय! लोक चनष्ट्कारि ििा करतात!” 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णशवमत भैरव – एकताल (म. ल) 
 

साँची साँची साँची 
 
साँची साँची साँची कहो मोसे बणतया तुम, मुख दरपन देखो देखो काहे बनावत तुम आज ॥ धृ ॥ 
नींद भरी नयन लाल, मुख तंबूल, रसना लाल, गाल लाल – अधर लाल णकन संग हरकत कीन्ही आज ॥ 
१ ॥ 
 

अथध :- “खरे सागं हं! स्वतःिें तोंड आधी आरशात पहा. कशासाठी हा साळ सूदपिा? त झ्या 
डोळ्यातील हा र्क्तमा, चवड्याने रंगलेली ही जीभ आचि ओठ. क िाशी तरी पे्रमािे िाळे केल्यािेि 
स िचवतात ना? 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – अहीर भैरव – झूमरा (णवलंबीत) 
 

‘आवो णरझाये 
 
‘आवो णरझाये गुनीयनको 
गुनीयन के दरबार में ॥ धृ ॥ 
 
गुनकी परख गुनीही करत 
गुनकी सार गुनीही जाने ॥ १ ॥ 
 

अथध :- कलाकाराच्या कलेिे साथधक तूल्यबल कलाकारानंी केल्यावर होते. कारि ग िािी पारख 
ग िीि करतो. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – अहीर भैरव – तीनताल (म. ल) 
 

हाथ कंगना 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

हाथ कंगना को दरपन की जररत है कहाँ कहो सजन ॥ धृ ॥ 
जलणबन मीन – धन णबन णबजुरी – रहत जस नाही वैसो अपनो लगन ॥ १ ॥ 
 

अथध :- अरे! हातच्या काकंिाला आरसा कशाला? 
ज्या प्रमािे पाण्याचशवाय मासा व मेघाचशवाय वीज राहूि शकत नाहीं तसेि आपल्या पे्रमािे नाते नाहीं का?ं 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – अहीर भैरव एकताल (म. ल) 
 

धन झूम झूम आये 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

धन झूम झूम आये, जैसे झूमे मदमत गजदल ॥ धृ ॥ 
बौछारन अब न देर, धरती भअी अणत आतूर णबरहनसम दाह शमन-बाट तकत रही अणवचल ॥ १ ॥ 
 

अथध :- काळ्या भोर मेघ सम दायानंा मदोन्मत्त गज – दलािी उपमा चदली आहे. अशा मेघानंी 
आकाश भरून आलें  आहे. आता जल धारानंा चवलंब नाही. चवरहाने तप्त अशा चवरचहिीप्रमािे धरती चतिा 
दाह शमन करण्यासाठी जलधारािंी आत रतेने वाट पहात आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग–नटभैरव – तीनताल (म.ल) 
 

बरजो न माने 
 
बरजो न माने, मानेना एैसो हठीलो कान्ह करत बरजोरी ॥ धृ ॥ 
लाजन की मारी हम नारी, कहे कैसी इसकी लरकाअी ॥ १ ॥ 
 

अथध :- कृष्ट्िाच्या खोड साळपिािी तक्ार यशोदेकडे गोपी चनवदेन करीत आहेत. धाकदपटशा 
दाखवनूही हा कान्हा आमिे एैकत नाही. उलट हा हटवादी आमच्यावर बळजबरी करू पहातो. याच्या 
चकत्येक खोड्या न सागंण्यासारख्या आहेत. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – णबभास – एकताल (म.ल) 
 

कनक कलश 
 
कनक कलश धऱ्यो शीस, आम्रपि रच्यो बीच, गावत सुकुमार नार बेणग बेणग आ, ठारी ॥ धृ ॥ 
बनरा बनरी को संग, ले आयो मनणह रंग, ठारो जब द्वार बीच, कलश ज्योणत बणलहारी ॥ १ ॥ 
 

अथध :- प्रसंगचनष्ठिीज आहे. यातं वरातीिं विधन आहे. आपल्याकडे वरातीत बुँड, बाजा, शहनाअी 
वगैरे मंगल – संगीत सोडल्यास चस्त्रया भर रस्त्यातून गात जाण्यािी प्रथा नाही. पि उत्तर वहद स्तानात 
असं नाही. 
 

उदेपूरला गेलो असताना एक वरातीिा प्रसंग पहावयास चमळाला. तोंडावर घ ंघट घेऊन 
िाललेल्या बह तेक सवध चस्त्रया वरातीिी गािी गात होत्या. ज्यानंा ‘चबदाअी’ गीत ्हितात. त्या प्रसंगावरून 
या िीजेिा स्फूती झाली. 
 

स ंदर य वतींनी सोन्यािे कलश माथ्यावर घेतलेले आहेत, ज्यातं आरभाप्र  आहेत. स क मार अशा 
नारी गात गात नवऱ्याम लाच्या चबऱ्हाडी येतात. 

 
मनातं स खस्वप्न रिीत ‘वर’ (बनरा) ‘वधू’ ला (बनरी) घेऊन आपल्या घराच्या उबरंठ्यापयधत 

येऊन थाबंल्या बरोबर त्या स कमार नारींगी वध वराला कलशातील ज्योतीने ओवाळलं. 
 

स्थायी 

 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – भैरवी – तीनताल (म.ल) 
 

सैयाजी हो लाओ 
 
सैयाजी हो लाओ लाओ मोहे मोतीयनकी सबणदया, तैसो ही कनककी रतन जडी चुणडया ॥ धृ ॥ 
पैयन पैंजणनयां नैनन कजणरया-सोलहु ससगार सजे सेजणरया ॥ १ ॥ 
 
अथध : भरैवीिा रस कोिता हे ठरचविे कठीि आहे. यात येिारे सवध स्वर – त्या त्या स्वरािंा आचि लयीिा 
उपयोग करण्यावर अवलंबून आहेत या िीजेत शृगंाचरक भावना ग ंफलेल्या आहेत. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

स्व–रणचत राग 
 

राग–कल्याि बहार 
 

बहार राग का चमश्रि, अन्य रागोंसे बह त चमलता ज लता होने के कारि प्रभावी और आंनद दायी 
होता है. जैसे-वसंत बहार, वहडोल बहार, भरैव बहार, अडािा बहार, जौनप री बहार. मैंने चमश्रि शब्द का 
उपयोग इसचलये चकया है की बहार के साथ चवचभन्न  स्वरोंके राग जोडे जाते है । उसमें संय ्क्तकरि कम 
रहता है । 
 

उदाहरि के तौर पर बसंत बहार या भरैव बहार यह दो रागोंका चमश्रि है, चकन्त  जयजयवतंी 
चवलासखानी तोडी इत्यादी रागोंमे दो समान प्रकृतीके राग इस प्रकार आते है. चक उनकी केवल िाया 
चदखती है, इसचलये उन्हे संय क्त राग कहते है । फलस्वरूप एक अलग राग स्वतं्र  रूप में चनमािध हो जाता 
है । बहाराचद रागोंका प्रयोजन चभन्न  चभन्न  प्रकृती के रागोंमे करना, स्वरोंपर चकतना काब ूपाया है इसका 
प्रदशधन करना है । रागोंकी चनर्वमती का यह एक प्रकार माना जाता है । 
 

इस चविार धारा को लेकर मेरे मनमे आया ‘कल्याि बहार’ । इस राग में कल्याि और बहार का 
जोड है । यह रूप बहार के अन्य प्रकारोंके भाचंत बडा ही रोिक और सजीला लगता है । सा म, मप,  
इन स्वरों को गानेसे बहार खडा हो जाता है । आगे िलकर नी धप रेग यह कल्याि का ट कडा जोडनेसे 
कल्याि बहार चसध्द हो जाता है । इस राग का आरोह अवरोह इस प्रकार होगा :- 

 सा ॥ 

 
 

राग – कल्यािबहार – तीनताल (म.ल) 
 

जब सुनी मनमोहनकी 
 
जब सुनी मनमोहनकी मुरली, मधुबनमें मधुराग आलापत, तुरत ही सुधबुध णचतकी हर लीन्ही ॥ धृ ॥ 
सखी मोरी डूब गअी गगरीरी, सुधन रहत कछु काम काजमें री, यूं ही हमरी होत गती री ॥ १ ॥ 
 

अथध :- मध वनातं मध  (गोड) आलाप करिारी मनमोहन कृष्ट्िािी म रली एैकली की क्षिातं मी 
‘माझी’ रहात नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

‘अग’, माझी घागर बडून गेली, पि हें नेहमीिेंि आहे. कोित्याही कामातं माझी ब द्धी िालेनाशी 
होते. अशी माझी ्स्थती होते (इतकी त्यािी म रली मला प्रभाचवत करते) 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – मलुहा – णतलक 
 
अक्सर मल हा स्वतं्र  राग नही चकन्त  एक स्वर सम दाय है जो, ‘रेसा, ध़प़ध़ म़ प़ ़िी सा इन स्वरों द्वारा 
वयक्त होता है । प्रिार में इसी कारि इन स्वरों को अन्य रागों के साथ चमलाया जाता है – तब उसे मल हा 
– केदार कहते है चकन्त  ये भी देखा गया है चक इस राग के घटक कामोद एवम चबहाग में भी चदखाअी देते हैं 
। 

इसी कल्पना को लेकर मनेै मल हा का संजोग चतलक कामोद से चकया है और इस स्वकलचपत राग 
का नाम ‘मल हा - चतलक’ रखा है । मेरी दृष्टी में ये एक मनोहारी राग रूप है । 
 

‘रे सा, ध़ प़ ़िी सा – रे म प सा,ं पध मप  स्वर गाते ही इस राग की पहिान हो जाती है 
। 

स्वर चवस्तार :- रे सा, ध़ म़ प़ ़िी सा, रे म प ध म ग सा ़िी रे सा, ध़ म़ प़ ़िी सा, गरे म  रे प 

 ध़ प़ ध़ म़ प़ सा  गरे पम गसा, सा म़ प़ ़िी ़िीसा, रे म प ध म  रे म प सा,ं सा,ं प ध म ग 
सा, म प सा,ं रेंगं सा,ं रें मं गं सा,ं पध मप सा.ं पध ग म ग सा, ़िी सा रे सा, ध़ म़ प़ ़िी सा 
 

राग – मलुहाणतलक – झपताल (साधारि म.ल) 
 

रात अंधेरी 
 
रात अंधेरी डरपावे णजयरा ॥ धृ ॥ 
इत दमके णबजुरी, उत गरजे धन धन री । एैसो समय मेरो णपया नाही घरमें री ॥ १ ॥ 
 

अथध :- काळोखी रा्र  आहे. जीवािा थरकाप उडत आहे. इकडे चवजािंा कडकडाट आहे. चतकडे 
काळ्या कचभन्न  मेघािा गडगडाट होत आहे. अशा या कातर वेळी माझा चप्रयकर घरी नाही. 

 
स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

राग – मलुहा णतलक – तीनताल (म.ल) 
 
कैसे कर जीये री, जुग जुग बीतो लागे री ॥ धृ ॥ 
कछु णलखा ना पाणत, कछु ना संदेसा एैसो णनरदअी णपया परदेसी ॥ १ ॥ 
 

अथध :- मािसाने जगाव ेतरी कसे? य गामाग न य ग गेल्यासारखी वाटतात. ना ऐका ओळीिे प्र , 
ना काहंी चनरोप. असा माझा चप्रयकर परदेशी जाऊन चनष्ठ र झाला आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – स्वरमोणहनी 
 

कलावती एवम खंबावती इन दो रागों का चमलाप इस स्व-क्ल्पत ‘स्वरमोचहनी’ राचगनी में चकया है 
। कहा ंखंबावती लेना और कहा ंकलावती लेना येतो ग िीयोंपर िोडता हंू । चकन्त  मेरी नजर में कलावती 
आरोहमें और खंबावती अवरोहमें आनी िाचहये । 
 

॥ आरोहावरोह इस प्रकार होगा :- 
 

 
 
इस राग का जनक खमाज थाट है । वादी संवादी मध्यम णड्ज है । गान समय रा्र ी का द सरा प्रहर 

उचित होगा । 
 

मध्यम और चनणाद ये दो स्वर इस राग के प्राि भतू है । कोमल चनणाद कलावती एवम खंबावतीका 
दशधक स्वर है और इन रागोंके अन सार इस स्वर का प्रयोग करने में क शलता है । 
 

कोमल चनणाद के कारि यह राचगनी एक चवलाचपका बन जाती है । मध्यम स्वर इसे धीरोदाण बना 
देता है । मेरी अपनी बचंदशो में भी यही भाव प्रकट करिे की मनेै िेष्टा की है । 
 

राग – स्वरमोणहनी – एकताल (णवलंणबत) 
 

और न दूजो काज 
 
और न दूजो काज जबते आये णतहारे चरन ॥ धृ ॥ 
बडी बेर ते जागे हम, अब तो ले हो शरन ॥ १ ॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

अथध :- (हे इश्वरा) त झ्या पद कमलावर शरि आल्या बरोबर आता आय ष्ट्यात काहंी चशल्लक 
राचहलेलं नाही. 
 

फार उशीराने जाग आली हें खरं! पि आता ंकृपेिी सावंली धर! 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – स्वरमोणहनी – तीनताल म.ल) 
 

बहुत णदन बीते 
 
बहुत णदन बीते, अब णकतने बीते ये तो मैं ना जानंू, प्रभू तू ही जाने ॥ धृ ॥ 
इकटक लोचन बाट तकत हंू जबतक ना आवे प्रीतम प्यारे ॥ १ ॥ 
 

अथध :- चकती काळ लोटला! आचि आंता चकती लोटिार 
हें प्रभ  तूि जािूं शकतोस! मी असमथध आहे. 
 

जो पयंत माझा चप्रयकर येत नाही तो पयंत. 
डोळे लावनू मी त्यािी प्रतीक्षा करत आहे. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – भणटयारी दुगा 
 
‘द गा’ और खमाज थाट का ं भचटयार इन दो रागोके मेलसे यह भचटयारी द गा बनाया है. अचधक तर 
भचटयार मारवा थाट का प्रचसध्द है. चकन्त  खमाज थाट के भचटयार का भी कै. प.ं भातखंडेजीने चजक् चकया 
है । क ि कलाकारोंसे इस रागको मनेै स ना है । 
 

खमाज थाट के भचटयार में कोमल चनणाद को िोडकर बाकी सब स्वर श ध्द है । पूवांग में इस राग 
का उठाव सा ध, पम गरे सारे, पम गरेसा. इस प्रकार होता है । मनेै केवल यही अंग भचटयारी द गा में रखा है 
। इस राग का आरोह पूिधतया द गा का है और अवरोह में भचटयार - सा ंधप मगरे सारे. इस प्रकार रखाहै । 
कोमल चनणाद पूिध वर्वजत चकया है । श द्ध रे पूिधतया इस राग का प्राि स्वर है, अत एव चरणभ पर वारवार 
न्यास करने में ही इस राग की पूतधता है । 
 

राग का स्वरूप इस प्रकार होगा :- 
॥ आरोह :- सारे म प ध सा ं। 
 
॥ अवरोह :- सा ंध प मगरे सा रे - सा । 
 
॥ न्यास स्वर - चरणभ. वादी - संवादी - मध्यम – णड ज । 
 
॥ िलन - ध़सा, ध़सारे, रेरे म, गरे सारे, पम, रेसारे, धपम, गरेसारे,- रेपम, गरेसा रे, रेमपध मगरे सारे, 
रेरेप, मप धम, गरेसारे, ध़ ध़ सारे म, पम गरेसारे, रेम पधमगरे सारे, पमपधम, गरेसारे, रेम पधसा.ं ध ध सा ं
रें सा ंधम, रेपम, गरे सारे, मरे, पम पधम, 
 
पधसा,ं धसारें मं गं रें गं सा,ं सा ंधमरे, पमपधम, गरेसारे, गंसा ंरें धम, गरेसारे, रेमपधसा,ं धधसा,ं मपधसा,ं 
ध ध सारंें धसा ंरें धमगरे, रेमपधमगरेसारे, ध़ ध़ सा. 
 

राग – भाणटयारी दुगा – तीनताल (म.ल) 
 

कारी कारी कारी । णघर आअी 
 
कारी कारी कारी । णघर आअी सावन की घटा अत न्यारी ॥ धृ ॥ 
जोणगनी सी धरती मुसकाअी भअी मतवारी – अर बणलहारी ॥ १ ॥ 
 

अथध :- दशचदशानंा घेरून आलेले हे श्राविािे श्यामल मेघ अचतशय मनोहारी चदसत आहेत. 
 
जोचगनी समान ही धरती – मनातंल्या मनातं स खावली आहे. ध ंद झालेली आहे – आचि स्वतःला 

समर्वपत करीत आहेत. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

राग – लणलता – तोडी 
 
लचलत ऐवम तोडी के संजोग से लचलता तोडी बनाया है । अतः इस रागमें दो तो मध्यम है और  
कोमल है । दो मध्यम का प्रयोग इस रागमें लचलत राग के भाचंत होता है । पिंम वर्वजत है । इस राग में 
आरोहमें तोडी और अवरोह में गंधार तक लचलत अंग स्पष्ट है इसचलये इसे लचलता तोडी कहा है । श ध्द 
मध्यम आने के कारि रागमें करूिा के साथ गाभंीयध अन भव होता है । चकन्त  राग का स्थायी भाव करूिा है 
। 

 
 
॥ वादी – धैवत, संवादी – गंधार, गानसमय चदन का प्रथम या द सरा प्रहर. 
 

 
 

राग – लणलता – तोडी (णवलंणबत) 
 
जापर बीते सोही जाने दुखकी आँच कैसी होत ॥ धृ ॥ 
लोग कहे इणस कारन पर दुख सीतल होत ॥ १ ॥ 
 

अथध :- ज्यािे जळते त्यालाि द ःखािी आंि कळते. (्हिूनि की काय) लोक पर द ःख शीतल 
्हितात. 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – लणलतातोडी – तीनताल (म.ल) 
 

जुगसू रैन लागे 
 
जुगसू रैन लागे, णदन कणठन भये – कहो कैसे कैसे धीर धरें? ॥ धृ ॥ 
ना घर आवे ना पाणत णलखे का समझूं का मोहे णबसरे ॥ १ ॥ 
 

अथध :- इकडे रा्र ी य गाप्रमािे भासतात, चदवस जाता ंजात नाही (तेवहा ंतूि सागं) मािसाने कसा 
धीर धरावा? 
 

ना घरी येतो, ना प्र  पाठवतो. कायसमजंू मी? मला चवसरला तर नाहीं? 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

राग – रसराज 
 
अल्हैया चबलावल एवम देसी (श ध्द धैवत) ये दो रागोंका संजोग रसराज राग मे चकया है. । दोनो सबेरेके 
राग होने के कारि यह संजोग नैसर्वगक लगता है । प्राय : चबलावत आरोहमें और देसी तोडी अवरोहमें 
आती है । चकन्त  कअी बार पूवागमें भी कभी देसी और कभी चबलावत का रूप चदखाअी देता है । यह क्म 

उत्तरागंमे भी हो सकता है । साधारि इस राग का उठाव सा, ग प नी ध, चनसा,ं  रे ऽ सा इस 
प्रकार होता है । आरोहावरोह स्वरूप अचधक स्पष्ट करनेके चलये, ग मरे, गपध चनसा,ं सा ं  ध मग, 

 सारे, सा इस स्वर संगतीका प्रयोग करना पडता है । 
 
॥ वादी - णड्ज, संवादी - पिंम । 
 
॥ इसका िलन मध्य और तार सप्तकमें अचधक चखलता है । 
 

 
 

राग – रसराज – झपताल (णवलंणबत) 
 

कन्हैया मोरा नादान 
 
कन्हैया मोरा नादान, सुनत ना णहत की कछु बात ॥ धृ ॥ 
हमरी जब ना माने, माने तुम्हरी काहे! मै मैया जब जोरत हाथ ॥ १ ॥ 
 

अथध :- माझा कन्हैयाि नादान आहे. (त्याच्या) चहतािी एकही गोष्ट एकैत नाही. 
चजथे माझेि एकैत नाही चतथे त मिे. काय एकैिार? मी (त्यािी) आअी अस नही त्याच्या समोर 

हात जोडते. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – रसराज – तीनताल (म.ल) 
 

आअी आअी नअी ऋत 
 
आअी आअी नअी ऋत आयी, सबके मनमें नअी उमंगे लाअी ॥ धृ ॥ 
इत णबकसी बन की सब बेली उत कोयल कुहंू कुहंू गाअी ॥ १ ॥ 
 

अथध :- आला - आला - नवऋत  (वसंत) आला! 
सवाच्या मनातं नव आशिेा मोहोर (फ लोरा) घेऊन आला! 
 



 

अनुक्रमणिका 

इकडे वनातंील सवध वेली बहरून आलेल्या आहेत तर चतकडे कोकीळािें कूजन स रंु झालेले आहे. 
 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 

राग – भैरवी = एकताल (मध्यलय) 
 
ठायी ठायी स्वर-रािी, मोहवी णचत्ता भारी, वनमाली गणत आमुची काय सख्या केली ही! ॥ धृ ॥ 
देह असूनी णवदेही झाली प्रजा सारी सख्या हरी, महामुनींचीही गती झाली जअीं राधा ही ॥ १ ॥ 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्थायी 

 
अंतरा 

 
 


