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साराांश: वारकरी संप्रदायातील संतांनी आध्यात्मिक अभभव्यक्तीसाठी अभंग या  
काव्यप्रकाराचा वापर केला. ववठ्ठलभत्क्तपर काव्य संतानी अभंग या काव्यप्रकारातच रचले. १३ 
व्या शतकातील ज्ञानेश्वरांपासून संत नािदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संतिेळाते  १७ व्या 
शतकातील ननळोबांपयतं अनेक संतांनी प्रचडं अभंगरचना केली आहे. वारकरी पंथाच्या 
तममवज्ञानाची ववचार आचाराच ेअभभव्यक्तीच ेसहज स्फुतत साधन म्हणजे अभंग होय. कधीही 
भंग न पावणारा तो अभंग असेही अभंगाच े िाहामम्य सांगगतले जाते. अभंग शब्दाचा अथत 
स्पष्ट नसून अभंगाची पूवतपीठठका सांपडत नाहीं. प्राकृत वपगंलांत याचें पूवतस्वरूप ठदसत नाहीं. 
प्राध्यापक कुलकणी म्हणतात “ओवी अभंग हे िराठीतील सवातत जुने लोकवप्रय छंद आहेत 
यािध्ये पुष्कळसे साम्य आहे. रचनेच्या बाबतीत अभंग हा अगधक लोकवप्रय आणण काटेकोर 
आहे.”

१ िध्ययगुीन वारकरी संतानी  ओवी छंदात काव्य भलहले आहे.  गाथपेुढे व वैष्णवांच्या 
सिोर वारकरी नततक्याच श्रध्दाभावाने चरणी िाथा टेकतो. अभंग गात गात वाटचाल करताना 
वारकरीच अभंगरूप होतो. अभंग गाणे, आणण अभंग होणे ही वारकऱ्याची वैभशष््ये होय. 

पाररभाषिक शब्द: स्वान्तसुखाय, सिचरण, आंदोलनतममव, यिकतममव, ताटीच े अभंग, 
ज्ञानकोश, कें ठितता. 
प्रस्तावना: ज्ञानेश्वरांपासनू ननळोबांपयतं संतांनी परिाथत अनुभव स्वान्तसुखाय व िागतदशतनाय 
हेतूने अभंगाची रचना केली. अभंग छंदाच ेस्वरूप सांगताना रािचिं देखणे म्हणतात, “अभगं 
हा एक छंद आहे. ववठ्ठल भक्ती परंपरेत म्हननयता पावलेल्या या छंदाचे नावही ववठ्ठलाच्या 
ववशषेानंी जोडले आहे. हेच अभंग आणण ववठ्ठल् यातील अभेद्यता दशतवतो. अभंग म्हणज े
वारकऱ्याच े वेद, उपननषद आहेत. अभंग म्हणजे िराठी संतांच्या पारिागथतक आमिचररत्राचा 
सागरच आहे.”
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आशय : अभंगाचा रचनाबंध कधीही भंग न पावणारा तो अभंग असे अभंगाच े िाहामम्य 
सांगगतले जाते. अभंग हे पदाप्रिानेच स्फुट रचना आहे. रिाकांत नंदगीकर  म्हणतात, 

“िराठीतील पद्यरचना िुख्येमवे संस्कृत वमृत े व प्राकृत िात्रा गणवमृत े यावर आधारलेली 
असली तरी नतच्या प्राचीन काळी केवळ अक्षर संख्येवर आधारलेली छंदही प्रचारात होते ओवी 
आणण अभंग ही मयाची प्राचीन कालापासून प्रचभलत असलेली रूपे आहेत.”

३ छंद म्हणून 
अभंगाच ेदोन प्रिुख प्रकार पडतात. एक िोठा देवद्वार अभंग. िोठ्या अभंगात प्रमयेक चरणाच े
चार चरण पडतात. पठहल्या तीन खडंात प्रमयेकी सहा अक्षरे असतात. तर शवेटच्या खडंात चार 



अक्षरे असतात. दसुऱ्या व नतसऱ्या चरणखडंाच्या शवेटी यिक जुळववलेले असते. तर शवेटचा 
खडं चरणाला पूणतमव देणारा असतो. अक्षरसंख्येच ेबंधन नेहिीच काटेकोरपणे पाळले जाते असे 
नाही उच्चारानुसार किीजास्त अक्षरेही वापरली जातात. उदा. जाणावातो ज्ञानी।पूणत सिाधानी। 
नन:संदेह िनी। सवतकाळ॥ (अक्षर संख्या ६-६-६-४) तर दसुरा लहान अभंग या अभंगाला देवीवर 
अस ेसंबोधले जाते. या अभंगात दोन चरण असून प्रतेक चरणात आठ अक्षरे असतात. क्वगचत 
पठहल्या चरणात सहा ककवा सात अक्षरे असतात. दसुऱ्या चरणात केव्हा केव्हा नऊ ककवा दहा 
अक्षरे असतात. दोनी चरणात यिक असते.उदा. अभ्रकाच े साठी। पंते हाती धररली पाटी॥  
तुका म्हणे नाव। जनासाठी उदकी ठाव॥ अभंगाच्या रचनाशास्त्राची िाठहती नािदेव आपल्या 
अभंगात देतात.  

िोठा अभंग रचना : 

अभंगाच्या कळा नाही िी  नेणतमवरा केली प्रीत केशीराजे ॥ 

अक्षरांची संख्या बोभलले उदंड । अक्षरे िोजावी चौक चारी॥ 

पठहल्या पासौनी नतसयात पयतं। अठरा गणणत िोज आले ॥ 

 चौकचारी आधी बोभललो िातकृा। बववसांची संख्या शवेटील॥  

दीड चरणांच ेदीर्त ते अक्षर। िुिुक्षु ववचाबोध केला॥ 

नािा म्हणे िज स्वप्न ठदले हरी। प्रीतीने खेचरी केली आज्ञा॥ 

आपल्या िोठा अभंगाची रचनाशास्त्र िांडताना बावीस अक्षरी (साडतेीन) चरण  सहा झाले 
म्हणजे अभंग तयार होतो. बावीस अक्षरांच े साडेतीन भाग याला ते चरण म्हणतात. तीन 
भागाच ेअठरा अक्षरे व पुढच्याही चार अक्षरे भिळून बावीस अक्षरे एका चौकात असतात असे 
स्वरूप िोठ्या अभंगाच ेअसते. तर १६ अक्षरी अभंगाची रचना  सांगताना ते म्हणतात,  

िुख्य िातकृांची संख्या। सोळा अक्षरे नेटक्या॥ 

सिचरणी अभंग।नव्हे ताळ छंदो भंग॥ 

 सोळा अक्षरे असलेल्या दोन सिचरणावर उभा असलेला अभंग ताला छंदात भंग पावत नाही. 
इनतसासाचायत राजवाड ेयांनी अभंगांच े १. प्रनतष्ठा, २. उत्ष्णग ३. सुप्रनतष्ठा ४. बहृती ५.जगती 
असे भेद सांगगतले आहेत. अभंग या काव्यप्रकाराबाबत भावे म्हणतात  ''अभंग हें वमृत असें 
आहे कीं, याला धरबंध अगदीं थोडा आहे. मयाच्या लांबीला तर अगदींच सीिा नाहीं. दोनपासून 
दोनशें चौकठह एकाच अभंगांत येऊं शकतील. चौक म्हणण्याचें कारण असें कीं, अभंगाच्या एका 
ओळींत चार चरण असतात व या चार चरणांचा एक चौक होतो. पण या चरणांचा अक्षरांचा, 
िात्रांचा ककंवा गणाचा नीटसा एकठह ननयि लागू पडत नाहीं.''४ असें िहाराष्र-सारस्वतकार 
अभंगरचनासौकयत ठदग्दभशतत करण्याकररतां भलठहतात. 

ओवी हा छंद आर्ातप्रधान आहे. संख्येच्या ननबधंापासून िुक्त असे गद्यलेखनाच े
ववचारप्रधान आंदोलनतममव व पद्यातील यिकतममव या दोहोंच्या भिश्रणाने हा छंद तयार 



झालेला असल्याच े डॉ. ना. गो. कालेलकर म्हणतात. व अभंग या छंदासही हेच उद्गार लागू 
पडतात. अभंग हा तालगेय आहे व ही तालगेयता भावगभत ववचारांदोलनननष्ठ आर्ाताशी 
ननगडडत आहे.  

अभांगाची परांपरा: ज्ञानेश्वरांपासून  ननळोबांपयतं अनेक संतांनी अभंगरचना केली. आधनुनक 
काळातही िहामिा फुले यांनी अखडं भलठहले. केशवसुतांपासून िढेकर-करंदीकर, व मयापुढच्या 
वपढीतील ठदलीप गचत्र ेव अरुण कोलटकरांपयतं अनेक कवींनी अभंग हा काव्यप्रकार हाताळला.  
ज्ञानेश्वरानी ववठ्ठलपर, नािपर, उपदेशपर, संतपर, योगपर, सगुणपर, अद्वैतपर, व स्फुट अभंग या 
प्रकारचें एक ७६५ पयतं अभंगांची रचना केली. “संताच े संगती िनोिागतगती, काळवेळ नाि 
उच्चाररता नाहीं, रूप पहातां लोचनीं। या सारखे ज्ञानेश्वराचे अभंग प्रभसद्ध आहेत. चांगदेव यांच े
पांच पंचवीसच अभंग उपलब्ध आहेत. िुक्ताबाईच े  ताटीच े अभंग प्रभसद्धच आहेत. “तुम्ही 
तरोन ववश्व तारा। ताटी उर्डा ज्ञानेश्वरा”॥ ही िुक्ताबाईच ेअभंग प्रौढ आहेत. िुक्ताबाईंच्या 
नावावर ४२ अभंग उपलब्ध आहेत.“ करीन िी तुझ।े शतकोटी अभंग॥ नािा म्हणे। ही प्रनतज्ञा 
नािदेवांची पूणत  झाली नसली तरी मयांच्या अभगंरचना सुिारे अडीच हजार उपलब्ध आहे. 

आमिचररत्रपर अभंग व ज्ञानदेव चररत्रांची ही रचना मयांनी अभंगातून रचना केली. नािदेवांचे 
अभंग शीख धभितयांच्या ‘गुरुग्रंथसाहेबात’ सिाववष्ठ आहेत. नािदेवा प्रिानचे मयांच्या र्रातील 
िुले बायको  अभंग रचना करत होतें. र्रांतील दासी म्हणून स्वताचा उलेख करणारी जनाबाई 
ही दिा नावाच्या शुि भगवतभक्ताची िुलगी स्वताचा उल्लेख ‘नाियाची दासी’ असा करते 
नतने ही स्त्री सुलभ अभगं रचना केली आहे. ईश्र्वरभत्क्त जनीच्या अभंगात आढळते. ज्ञानदेव 
पंचकानंतर वयाने जेष्ट अश्या गोरोबा कंुभार यानंी अभंग रचना केली. मयांच्या नावावर अवरे् 
२०/२१ अभंग आहेत. देवा तुझा िी कंुभार।नासी पापाचा डोंगर। अशी गोरोबा रचना करतात. 
सेना न्हावी यांच्या नावावर सुिारे १५० ते २०० अभंग उपलब्ध आहेत. “आम्ही जातीचे 
वारीक।काि करणें बारीक।” “गुरू डोळा दपतण। दावूंभावाथातचा गचिटा रे्ऊं।”  हा मयांचा अभंग 
प्रभसद्ध आहे. श्री. व्य. केतकर ज्ञानकोशात तुकारािांबद्दल म्हणतात “तुकारािाचा अखडं चालत 
आलेला लौककक व मयाच्या अभंग काव्याला प्राप्त झालेलें थोर िहममव हीं लक्षांत आणल्यास 
अभंगाचा सवतशे्रष्ठ कवव तुकारािच ठरेल यांत शकंा नाहीं.”५ तुकारािानी वैराग्य, ज्ञान, भक्ती, 
नीनत, अनेक ववषयांवर सुिारे  ५ हजार  अभंग रगचले. ‘अभंगवाणी प्रभसद्ध तुकयाची’ हे प्रभसद्ध 
वचन मयांच्या अभंग कववमवाच्या ककतीवरून मयाना ठदले जाते. अस्सल िराठी पोताची 
शब्दकळा, भाषेच्या सूक्ष्ि पदरांसह तुकोबांच्या अभंगात उिटली आहे. मयाचं ेअतं:स्फूतत शब्द 
िराठी भाषेच्या रसरशीतपणा यािुळे साडतेीन शतके उलटली तरी आजही मयांच े अभंग 
आपल्याला भभडतात, आवडतात, सिकालीन वाटतात. याच काळात ननबंराज, सेना न्हावी, िोरया 
गोसावी, गणेशनाथ, शखे िहंिद या कवींनी अभंगातून रचना केली. तकुाराि भशष्या संत 
बठहणाबाईंनी अभंग रचना केली मयांच्या ज्ञानदेवे रगचला पाया। उभाररले देवालया या 



अभ्नागातून  देवालयाच्या इिारतीच े रूपक कल्पून वारकरी संप्रदायाचे रूपकामिक वणतन 
अभंगातून केले आहे. सोळाव्या शतकांतील-णखस्ती िराठी कवव त्स्टफेन्स आपल्या 
णिस्तपुराणातील ओवीवमृताला अभंगच म्हणतो, “जैसी हरळािाजी रम नककळा।कीं रम नािाजी 
ठहरा ननळा।तैसी भाषांिाझी चोखळा। भाषा िराठी” अश्या प्रकारची अभंग रचना केली. या 
काळांतील ववष्णुदास नािा हा अभंगकार होय. “ववष्णुदास नािा।ववठ्ठलीं भिळाला” याप्रिाणेच  
शखेिहंिद यांनी “िी जातीचा िळीण। वंशसंस्कार नेणें िऱ् हाटीस” अश्या स्वरूपाच े अभंग 
रचना मयांनी केली. तुकारािाच्या चौदा टाळकरी भशष्यांपैकीं ननळोबा याच ेअभंग प्रभसद्ध आहेत. 

संत रािदास व मयांच्या संप्रदायांतील ठदनकर गोसावी, भशवठदन केसरी परंपरा, िहीपनत, 

शहािुनी या अनुयायांनी अभंग रगचले आहेत. “सुखाच ेसांगाती सवतही िीळती।साध-ूसंगे साध।ू 
भोंद-ूसंगें भोंद।ुबाळक जाणेना िातेसी।ऐसे कैसें रे सोवळें।वाजे पाऊल आपुलें”इमयाठद सिथांचे 
अभंग प्रभसद्ध आहेत. 

 १८ व्या शतकांत कांहीं थोड ेअभंगकार होऊन गेले. िहीपती यांनी बहुतेक सतंाचीं चररत्रें 
भलठहली. मयापैकी जी कांही अभंग वमृतांत आहेत भसध्दांतबोधाचा कतात शहािुनन कांही “ गुरू 
ककल्लीच े अभंग ” ही प्रश्नोमतर रूपांतील अभगं रचना मयांनी  केली आहे. िोरोपंतांची 
काव्यरचना आयातवमृतांत असूनही मयांनी मयांचें “सीता गीत” हे काव्य अभंग वमृतांतच आहे. या 
आख्यानांत १७० अभंग अगदी सोप्या भाषेंत भलठहलेले आहेत. “अचळ धरा तैसें पीठ । 
पायातळीं भिरवे वीट। दोन्ही पाउलें सिान। जैसे योगीयाच ेनयन” अशी अभंगरचना मयांनी 
केली आहे. या अभंगाच्या सिदृ्ध परंपरेचा वापर १८ व्या शतकातील  आधनुनक सिाज सुधारक 
व ववचारवंतानी केला आहे.  अभंगाच े वमृत वापरून सािात्जक सुधारणेची व समयधिातची 
भशकवण देणाऱ्या िहामिा जोनतबा फुले यांनी अखंड भलठहले. तेही अभंगाचचे वेगळे रूप होय.  

 आधनुनक काळातही केशवसुतांपासून िढेकर-करंदीकर व मयापुढच्या वपढीतील ठदलीप 
गचत्र ेव अरुण कोलटकरांपयतं अनेक कवींनी अभंग हा काव्यप्रकार हाताळला आहे. नािदेवांनी 
जसे ज्ञानेश्वरांच्या सिाधीच े वणतन करणारे अभंग रचले तसेच अरुण कोलटकरांची `श्री 
ज्ञानेश्वर सिागधवणतन'चा अभंग भलठहला. कोलटकरांची `भभजकी वही'-थेट तुकोबांच्या अभंगाशी 
व संत परंपरेशी नाते सागंते. 
अभांगाची वैशशष्ट्ये: अभंग हा खास प्राचीन िराठी साठहमयात ववकभसत झालेला काव्यप्रकार 
आहे. अभंग ही पदाप्रिानेच स्फुट रचना आहे. अभंग उमकट भावगीते आहेत. अभंगवाणी 
उमकृष्ट भावगीते आहेत.

६ िध्ययुगीन िराठी सतंांची ही भावकववता होय. रचनेची सहज 
स्फुरता, भावनांची उमकटता, शब्दयोजनेतील  लयबद्धता, भाव वदृ्धीची एक कें ठितता, रसभाव, 

कल्पना ववलास, भाषा सौंदयत, हे सवत गुण अभंगात सापडतात. अभंग वाग्िय प्रकारात 
लवगचकता आणण सािथत हे गुण आढळतात. अभंग हा िौणखक परंपरेतील प्रकार आहे. तो 
म्हणता म्हणताच लोकिुखात बसतो व िनात ठसतो. अभंग आकाराने आटोपशीर असतो. व 



थोड्कक्यात पुष्कळ सांगतो.अल्पअक्षररिणीयमव हामयाचा िहमवाचा गुण आहे. अभगं 
सुभावषतवजा असल्याने तो पाठांतरास सुलभ आहे. जनिाणसात तो रुळला व त्स्थरावला आहे. 

अभंगात दोन चरणात ननरूपणाच े सूत्र असल्याने प्रमयेक चरणानंतर पुनरावमृत केले की त े
लोकिनात ठसते.  प्रसंग, भावना, ववचार व्यक्त करायला अभंग उमकृष्ट असतो याबरोबरच  
एखादा व्यापक ववषय पेलायच ेसािर्थयतही अभंगांिध्ये आहे. 
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