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ह्या इ-पु्तकाचे सवग अत्रधकार राज्य मराठी त्रवकास सां्थेच्या अधीन असून हे पु्तक जनतेसाठी त्रवनामूफय 
्वरुपात सां्थेच्या सांकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. हे पु्तक आपण ्वतःसाठी त्रवनामूफय 
उतरवनू घेऊ शकता. परांतु त्याची प्रत करताना अथवा दुवा इतराांना देताना पैसे आकारणे, ह्या पु्तकाची 
नक्कल करून त्याची त्रवक्री करणे, सकवा या इ-पु्तकाची प्रत आपफया सांकेत्थळावर घालणे इ. र्ोष्टी 
करणाऱ्या व्यक्ती व सां्था आढळलयास त्याांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
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दखनी भाषेच्या संशोधनाची ‘दीक्षा’ मला देिारे, 
ख्यातनाम किी, कथाकार, समीक्षक, 
भाषाणिज्ञानके्षत्रातील पंणडत आणि दखनी भाषेच्या 
संशोधनसंपादनात उभी हयात िेचिारे 
गुरुियस पै. डॉ. सय्यद मोणहउद्दीन कादरी ‘जोर’ 
यांच्या स्मृतीस कृतज्ञतापूिसक 
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णनिेदन  
 

प्राचीन मराठी सात्रहत्याचे एक ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. र्ॉ. श्री. रां. कुलकणी याांचे दोन महत्त्वाचे ग्रांथ, 
एकाचवळेी प्रकात्रशत करताना राज्य मराठी त्रवकास सां्थेला त्रवशेष आनांद होत आहे.’ सात्रहत्यसेतू’ आत्रण 
‘दखनी भाषा : मऱ्हाटी सां्कृतीचा एक आत्रवष्कार’ हे त्याांचे दोन्सही ग्रांथ ्वतांिपणाने ्वयांपूणग असेल तरी 
आशयदृष्टया एकमेकाांशी जवळून सांबांत्रधतही आहेत. सांत नामदेवाांच्या तेराव्या शतकातील सहदी सदृश 
भाषेतील रचनाांचा, त्याांच्या पूवगकाळात-म्हणजे आठव्या शतकापासून-आत्रण त्याांच्या उत्तरकाळात-म्हणजे 
अठराव्या शतकापयंत-मार्ोवा घेताना र्ॉ. कुलकणी याांना जे उत्तर-दत्रिणेमधील सामात्रजक-साा्ं कृत्रतक 
भात्रषक आदान-प्रदानाचे त्रचि त्रदसले तेच ह्या दोन्सही ग्रांथाांत त्याांनी त्रव्तृतपणे रेखाटलेले आहे. 
 

र्ॉ. कुलकणी बहुभात्रषक आहेत. ह्या सांशोधनामध्ये त्याांच्या वाचन-सचतनाला जसे महत्त्व आहे, 
तसेच त्याांच्या सात्रहत्य-सांर्ीतादी लत्रलत-कलाांसांबांधीच्या अ्सल अशा रत्रसकतेलाही आहे.  
 

‘महाराष्र सार्वत ‘या त्रव. ल. भाव ेयाांनी त्रलत्रहलेफया प्राचीन मराठी वाङ्मयाच्या इत्रतहास-ग्रांथाची 
यांदा जन्समशताब्दी आहे. रे्फया शांभर वषषांतत कै. भाव े याांच्या नांतरच्या सांशोधकाांनी प्राचीन सात्रहत्याच्या 
सांशोधन-लेखनात पुष्कळच मौत्रलक भर घालून ते दालन सांपन्न केले आहे. र्ॉ. श्री. रां. कुलकणी याांचे 
‘सात्रहत्यसेतू’ आत्रण ‘दखनी भाषा : मऱ्हाटी सां्कृतीचा एक आत्रवष्कार’ हे दोन्सही ग्रांथ आजवर झालेफया 
सांशोधन िेिातील त्या वाटचालीच्या सांदभातही त्रनत्रपतपणेच वैत्रशष्यपूणग ठरावते असे आहेत; र्तकाळाच्या 
अांधारात दरू्न रात्रहलेफया बऱ्याच र्ोष्टींवर त्याांतून प्रकाशझोत टाकला जात आहे. 

 
त्रशवाय राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने चार वषषांतपूवी हाती घेतलेफया ‘दत्रिण भारतातील मराठी 

वाङ्मयाचा इत्रतहास’ या सांशोधन प्रकफपाशीही या दोन्सही ग्रांथाांतील अत्रभमाना्पद त्रनष्कषषांतचा घत्रनष्ठ सांबांध 
आहेच. 

 
मराठीचे अभ्यासक या ग्रांथाांची योग्य ती दखल घेतील असा त्रवश्वास मला वाटतो. 
 
र्ॉ. कुलकणी याांचे मन:पूवगक आभार.  
 

मंुबई सरोणजनी िैद्य 
२६ सप्टेंबर १९९८ सांचालक, राज्य मराठी त्रवकास सां्था 

  



 
 अनुक्रमणिका 

स्िगत 
 

१९५० साली अमलात आलेफया ्वतांि भारताच्या घटनेने या देशातील जनतेला मूलभतू हक्क बहाल 
केले; त्याचप्रमाणे या देशाच्या इत्रतहासात प्रथमच या खांर्तुफय आत्रण बहुभाषी राष्राला सहदी ही सांघराज्याची 
राजभाषा म्हणून प्रदान केली. या घटनेला मोठेच ऐत्रतहात्रसक महत्त्व आहे. 

 
इत्रतहासात र्ोकावनू पात्रहले असता असे त्रदसून येते की, महाराष्राने १९३५ पूवीच सहदीचा राष्रभाषा 

या नात्याने ्वीकार केला होता. इतकेच नव्हे तर आजच्या सहदीचा उद्भव आत्रण त्रवकास महाराष्राच्या 
साा्ं कृत्रतक वातावरणात झालेला होता. सांत नामदेवाांपासून तुकाराम –रामदास याांच्या पयंत होऊन रे्लेफया 
सांताांनी मराठी बरोबरच सहदी भाषा आत्रण सात्रहत्य याांचे सांर्ोपन एखाद्या कुलधमाप्रमाणे केले याची साि 
महाराष्रातील सांत सात्रहत्य आजही समथगपणे देत आहे. सांत नामदेव याांना सहदी भाषेचे आद्य कवी या नात्याने 
मान्सयताही त्रमळालेली आहे. 

 
या पाश्वगभमूीवर ्वतांि भारताने आपफया सांघराज्याची राजभाषा म्हणून सहदीला त्रदलेली मान्सयता 

अत्यांत अथगपूणग ठरते. महाराष्रात नाांदणाऱ्या सां्कृतीचा हा एकापरीने र्ौरवच म्हटला पात्रहजे. दखनी 
भाषेच्या उद्र्माचा शोध घेत असताना हे र्ौरवा्पद सत्य माझ्या त्रनदशगनास आले. महाराष्रातील 
साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ीच्या सांदभात दखनी भाषेचा उद्भव आत्रण त्रवकास याांचा मार्ोवा घेऊन दखनी भाषेच्या 
मराठी सपर्ाचा परामशग घेणे हा प्र्तुत ग्रांथाचा त्रवषय आहे.  

 
पूवगसूरींना ‘वाट पुसतु’ आत्रण आधुत्रनक सांशोधकाांचे बोट धरून झालेले हे सांशोधन सादर करताना 

त्रकत्येक ्थळी प्र्थात्रपत त्रसद्ाांताांचा पुनर्ववचार करावा लार्ला आहे. तो पूवगसूरींचा अत्रधिेप आहे असे 
समजण्याचे कारण नाही. सांशोधनाच्या वाटचालीत उपलब्ध झालेली नवी साधने अर्ोदरच्या त्रसद्ाांताांस कधी 
दृढ करतात तर कधी असे त्रसद्ाांत बादही ठरवीत असतात. 

 
दखनी भाषेच्या अभ्यासाची ‘दीिा’ मला त्रमळाली ती या भाषेचे थोर पांत्रर्त आत्रण नामवांत सांशोधक 

पै.र्ॉ.मोत्रहउद्दीन कादरी ‘जोर’ याांच्याकरू्न. त्याांच्याकरू्न त्रमळालेफया पे्ररणेने या अभ्यासात मला चार 
दशके रु्ांतवनू ठेवले. त्याांचे ॠण शब्दातीत आहे. 

 
फारसी भाषेचे ज्ञान दखनी भाषेच्या सवषांतर्ीण अभ्यासास आवश्यक आहे. माझ्या तुटपुांज्या फारसी 

ज्ञानाची उणीव माझे ्नेही र्ॉ. रु्लाम उमरखान याांनी भरून काढली. त्रनरपेिपणे सहकायग करणाऱ्या या 
्नेह्याचे आभार मानले तर तो त्याांच्या सौहादाचा उपमदग ठरेल म्हणून इथे त्याांच्या सहकायाचा उल्लेख तेवढा 
करीत आहे.  

 
लेखन पूणग होईपयंत असा ग्रांथ प्रकाशात कसा येईल याची सचता मनास त्रशवली नाही. लेखन पूणग 

झाफयानांतर माि या सचतेने घेरले. प्रयत्नाचा एक भार् या नात्याने राज्य मराठी त्रवकास सां्थेच्या सांचात्रलका 
र्ॉ. सौ. सरोत्रजनी वैद्य याांच्याकरे् प्रकाशनाची र्ोष्ट काढली. त्याांनी माझी सचता ्वतःवर ओढवनू घेतली. 
त्याांच्या प्रयत्नामुळे भारत सरकारच्या म्हैसूर सेंरल इल्न्स्टयूट ऑफ इांत्रर्यन लँग्वेजेस या सां्थेने ग्रांथाच्या 
प्रकाशनाथग भरीव अथगसाहाय्य केले. नांतर राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने प्रकाशनाची जबाबदारी घेतली. अशा 
रीतीने भारत सरकार आत्रण महाराष्र शासन याांच्या अथगसाहाय्यामुळे हा ग्रांथ प्रकाशात येत आहे. या दोन्सही 
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सां्थाांचा मी ॠणी आहे. र्ॉ. सौ. सरोत्रजनी वैद्य याांचे आभार मानण्यास पुरेसे शब्द मजजवळ नाहीत. त्याांनी 
दशगत्रवलेफया आ्थेचा माि आवजूगन उल्लेख करावासा वाटतो. 

 
अनेक भाषाांशी सांबांत्रधत असलेले त्रलखाण मुत्रद्रत करणे हे आव्हानात्मक कायग ‘्वयम्’ या 

अिरजुळणी करणाऱ्या सां्थेने नेटकेपणाने केले आहे. ‘्वयम्’ चा मी अत्यांत आभारी आहे.  
 
मऱ्हाटी सां्कृती बहुरांर्ी आहे. त्रतच्या एका अांर्ाचे दशगन यथाशक्ती घर्त्रवण्याचा प्रयत्न या ग्रांथात 

केला आहे. दखनी भाषेचा सवषांतर्ीण आत्रण मऱ्हाटी सां्कृतीच्या सांदभात झालेला हा पत्रहलाच अभ्यास 
असफयाने तो पत्ररपूणग आहे असा लेखकाचा दावा नाही. मऱ्हाटी सां्कृतीच्या अन्सय उपेत्रित अांर्ाांचे अध्ययन-
सांशोधन याांस चालना त्रमळावी ही माफक अपेिा मनी बाळर्ून ग्रांथ मराठी वाचकाांच्या ्वाधीन करीत आहे. 
 
२-१-५१२-४ नल्ला कुां टा,        श्रीधर रंगनाथ कुलकिी  
हैदराबाद ५०० ०४४  
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Dakhani Language: 
Expression of Marathi Culture 

 
we are happy to publish this work of Dr. Shridhar Ranganath Kulkarni focused on a 

comprehensive study of the Marathi Culture in the context of the Dakhani language. In fact, 
despite its close affinity with the Marathi language, the scholars in Maharashtra – with rare 
exception - have regrettedly preferred to ignore Dakhani. Otherwise, the glorious national 
achievement of the Marathi language ane culture would have come in light much earlier. 

 
Dakhani is a unique language. its present status is comparable to a prince reduced to 

an ordinary civilian after the dissolution of the princely states ! There was a period when Dakhani 
could boast of a rich literary heritage. It enjoyed glamour and recognition in the courts of the 
Adilshahi and Kutubshahi dynasties of Bijapur and Golkonda. Today, however, it barely 
survives as a dialect of some communities in South India. 
 

For the last half a century or so, research has been in progress on Dakhani leterature in 
persian script without due consideration to its origin. Most Urdu and HIndi scholars have 
preconceived Dakhani either as a premeval stage of Urdu or considered it a regional variation 
of Hindi. Consefquently, the entire research on Dakhani is biased and prejudiced. 

 
Dakhani has its origin much before Urdu and Hindi came into existence. In fact, literature 

is available in Dakhani from the time of Namdev (thirteenth century). If modern scholars had 
prudently studied the literatures of Saint Namdev, Eknath, Dasopant and Ramdas, their studies 
would have a totally different connotation. 

 
Most scholars acknoledge that Dakhani has a predoninence of Marathi vocabulary. Yet, 

due to lack of perspective, they failed to comprehend the truth that tha core of Dakhani was 
Marathi. 
 

In the present work, with the help of political history, cultural developments and literary 
traditions, the author has conclusively established how the characteristic atmosphere in 
Maharashtra was responsible for the origin of Dakhani. 
 

The work has three parts. The first part discusses Dakhani literature and the origin and 
development of the Dakhani language. While the second part deals with the linguistic studies 
of Dakhani, and the third part includes about one thousand words and pharases evolved from 
Marathi. 



 
 अनुक्रमणिका 

A study of this work will irrefutably prove that Dakhani was evolved and developed under 
the influence of a homogeneous environment then prevalent in Maharashtra. 
 

Languanges, is regarded as vehicle of culture. But if language is studied ignoring its 
cultural dimension, such a research often proves to be one sided and partial- a fact well 
demonstrated in this work. 

 
It is olnly appropriate that the Central Institute of Indian Languages, Mysore and the 

Rajya Marathi Vikas Sanstha, Mumbai, have jointly sponsored the publication of this volume 
dealing with corresponding relationship between language and culture. 

 
Sarojini Vaidya 

Director 
Rajya Marathi Vikas Sanstha 
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१. णिषयाचे स्िरूप 
 
दखनी : एक दुलस णक्षत आणि णिलक्षि भाषा 
 

महाराष्राची सां्कृती आत्रण भाषा व सात्रहत्य याांच्या त्रवषयीचे सांशोधन महाराष्राच्या चतु:सीमा आत्रण 
मराठी वाङ्मय याांच्याच पत्ररघात फेर धरीत असफयाकारणाने मऱ्हाटी सां्कृती आत्रण मराठी भाषा याांच्या द्वारे 
काही महत्त्वाचे कायग राष्रीय पातळीवर घर्ले आहे याची जाणीव मराठी सात्रहत्यात तरी प्रत्रतसबत्रबत झालेली 
त्रदसून येत नाही. या देशाच्या साा्ं कृत्रतक इत्रतहासात या कायषांतची नअद असली तरी इत्रतहास र्ोळसपणे 
पाहण्याचे व तो कथन करण्याचे प्रयत्न फारसे झाले नसफयाने मराठी माणसाला अत्रभमाना्पद वाटाव्या अशा 
त्रकतीतरी बाबी अज्ञात रात्रहफया आहेत. दखनी भाषा आत्रण सात्रहत्य या त्रवषयाची र्णना त्यात करता येईल. 

 
दखनी भाषा आत्रण या भाषेतील सात्रहत्य याांचा महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक जीवनाशी त्रनकटचा सांबांध 

असूनही मराठी सांशोधकाांनी या त्रवशषेाकरे् फारसे लि त्रदले नाही असे खेदाने नमूद करावसेे वाटते. फारसी 
त्रलपीत त्रनबद् असलेले दखनी सात्रहत्य प्रकाशात येण्यास प्रारांभ झाला त्याला साठ वषषांतचा कालावधी 
लोटलेला आहे. या सात्रहत्याच्या त्रनर्वमतीस पांधराव्या शतकाच्या उत्तराधात प्रारांभ झालेला असून अठराव्या 
शतकाच्या प्रारांभकालापयंत या भाषेत सात्रहत्यत्रनर्वमती होत रे्ली. त्याांची दखल जर मराठी सांशोधकाांनी योग्य 
वळेी घेतली असती तर राष्रीय ्तरावर मऱ्हाटी सां्कृतीने केलेफया एका महान कायाचा पत्ररचय मराठी 
भात्रषकाांना आजवर झाला असता. आजही श्री.देत्रवससर् चौहान याांचा अपवाद वर्ळता इतर मराठी त्रवद्वानाांनी 
या भाषेची दखल घेतली आहे असे त्रदसून येत नाही. 

 
दखनी भाषा तशी त्रवलिणच वाटते. सामान्सयत: प्रथम बोली आत्रण नांतर सात्रहत्याची भाषा असा 

कोणत्याही भाषेचा त्रवकास घर्त असतो. परांतु, दखनी भाषेचे भाग्य असे त्रवलिण, की समृद् अशा 
सात्रहत्याची त्रनर्वमती करूनही ही भाषा आज तर् धरून आहे ती बोलीच्या ्वरुपात. असे सहसा घर्त नाही. 
सात्रहत्याची उांची र्ाठफयानांतर कोणतीही भाषा एकतर या उांचीवर कायम राहते अथवा अन्सय भाषेस जन्सम 
देऊन ्वत: काळाच्या पर्द्याआर् अांतधान पावते. दखनीच्या बाबतीत थोरे्से त्रनराळे घर्ले आहे. त्रशष्ट 
समाजाची बोली या नात्याने ती आज अल््तत्वात नाही, तर एका मयात्रदत िेिातील मार्ासलेफया समाजाची 
बोली म्हणून ती वावरत आहे. रु्जरातपासून कन्सयाकुमारी–पयंत आत्रण बांर्लोर पासून मछलीपट्टण बांदराच्या 
टापूत वा्तव्य करणाऱ्या मुसलमान मार्ासवर्ीयाांची बोली या नात्याने दखनी आज आपले अल््तत्व त्रटकवनू 
आहे. आपफया बोलीत एके काळी श्रेष्ठ सात्रहत्य अल््तत्वात होते याची जाणीवही या समाजास नाही. 

 
फारसी त्रलपीत त्रनबद् असलेफया दखनी सात्रहत्याचा ‘त्रनजामी’ हा पत्रहला कवी मानला जातो. इ. 

स. १४६० ते १४६२ या कालावधीत रचण्यात आलेली ‘पद्मराव कदम’ही या भाषेतील पत्रहली कृती. 
र्ोवळकअर्याच्या कुतुबशाही घराण्याच्या राजवटीत आत्रण त्रवजापूरच्या आत्रदलशाहीच्या काळात या 
भाषेतील सात्रहत्याला आत्रण भाषेला राजाश्रय त्रमळाला आत्रण सात्रहत्याने प्रर्तीचे त्रशखर र्ाठले. या दोन्सही 
घराण्याांतील काही सुलतान ्वत: दखनी भाषेचे कवी होते. अठराव्या शतकाच्या प्रारांभी औरांर्जेबाने ही 
दोन्सही घराणी बुर्त्रवली. दखनी भाषेचा केवळ राजाश्रयच त्यामुळे तुटला असे नसून एकां दरीत सात्रहत्यालाच 
त्यायोरे् अवकळा आली. तेव्हापासून दखनी भाषा ही केवळ बोलीच्या रुपात नाांदत आहे. 
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सुमारे साठ वषषांतपूवी मौलाना अब्दुल हक याांच्या प्रयत्नाने प्रथम हे सात्रहत्य प्रकाशात आले तेव्हा 
काही सत्रमिकाांना (आपयाचा) धक्का बसला. त्रतच्यातील कवी, लेखक धमाने मुसलमान असून सात्रहत्यातील 
वातावरण माि भारताच्या साा्ं कृत्रतक परांपरेशी एकात्म असलेले आत्रण भाषा उदूग भाषेपेिा त्रकतीतरी त्रनराळी! 
अर्दी थेट मराठी वळणाची ! त्यामुळे या भाषेच्या ् वरूपाचे कौतुक अत्रधक झाले. त्रतच्या या ् वरुपाची अत्रधक 
मीमाांसा न करता सांशोधक केवळ त्रतचे हे वणगनच एकमेकाांना साांर्त रे्ले. दखनी भाषेच्या उत्पत्तीचा शोध 
लावण्याचे प्रयत्न योग्य त्रदशनेे न झाफयाकारणाने या भाषेच्या त्रकत्येक त्रवशषेाांचा समाधानकारक उलर्र्ा 
अद्याप झालेला नाही. सत्रमिकाांनी केलेफया चचेत सत्यसांशोधनापेिा भात्रषक अत्रभत्रनवशेच अत्रधक आढळून 
येतो. उदूग भाषेचे पांत्रर्त या भाषेला प्राचीन उदूग मानतात तर सहदी भाषेच्या पांत्रर्ताांच्या दृष्टीने ती सहदी भाषेचा 
दात्रिणात्य भेद आहे असे मानण्यात येते. 

 
या दोन्सही मताांत त्रनखळ सत्य आढळत नाही. व्तुल््थती अशी आहे की सहदी आत्रण उदूग या दोन्सही 

भाषा अल््तत्वात येण्यापूवी दखनी सात्रहत्य अल््तत्वात होते. म्हणूनच या दोन्सही भाषाांच्या परांपराांच्या बाहेरच 
दखनी भाषेत मूळ शोधावे लार्ते. दखनी भाषेला ्वत:चे कुलर्ोि नाही असा माि त्याचा अथग घेता येत 
नाही. या भाषेला वतगमानकालीन भरू्ोल आहे, तसाच भतूकालीन इत्रतहास आत्रण सां्कृतीही आहे. 
महाराष्राने कात्रटखाांद्यावर वाढत्रवफयाकारणाने दखनी भाषेवर मराठी भाषेचे सां्कारही झालेले आहेत. 

 
दखनी भाषेचे मराठी भाषेशी असलेले नाते कोणत्या प्रकारचे आहे याचा शोध घेण्यापूवी सहदी व उदूग 

या भाषाांशी दखनीचा सांबांध कसा पोचत नाही या ्पष्ट केले पात्रहजे. 
 
उदूग हा शब्द मूळ तुकी भाषेतला असून ‘लष्कर’ वा ‘बाजार’ असा या शब्दाचा अथग आहे. त्यावरून 

लष्करात आत्रण बाजारात रुढ असलेली त्रभन्न भात्रषकाांची बोधभाषा असा सांकेत या शब्दातून त्रमळतो. इ्लामी 
आक्रमणानांतर पांजाबात या भाषेचा उदय झाला असे साांर्ण्यात येते.१ दत्रिणेवर मुसलमानाांचे आक्रमण 
झाफयानांतर ही भाषा आक्रमकाांबरोबर  दत्रिणेत आली आत्रण याच भाषेत सूफींनी सात्रहत्य–रचना केली. असे 
एक मत आहे. म्हणून या सात्रहत्याची भाषा ‘उदूग’ असून ‘कदीम उदूग’ (प्राचीन उदूग) हे दखनी भाषेचे ्वरूप 
आहे असे म्हटले जाते.२  

 
ही उपपत्ती तकग सांर्त वाटत नाही. या भाषेचा जन्सम पांजाबात झालेला असेल तर सात्रहत्य – त्रनर्वमती 

पांजाबात–मूळ ्थानी न होता दत्रिणेत का व्हावी याचा उलर्र्ा या मताने होत नाही. त्रशवाय इसवी सनाच्या 
दहाव्या शतकापासून ते चौदाव्या शतकापयंत उत्तरेत उदूग वा सहदी भाषेच्या कोणत्याही प्रादेत्रशक भेदात 
सात्रहत्य–त्रनर्वमती झाफयाची नअद इत्रतहासात आढळत नाही.३ ्थलाांतर करणाऱ्या समाजाची बोली त्या त्या 
समाजाबरोबर ्थलाांतर करते हे समजण्यासारखे आहे. परांतु, या बोलीत जन्सम्थानी सात्रहत्य–त्रनर्वमती न 
होता ती दूरवरच्या प्रदेशात व्हावी हे भाषात्रवकासाच्या प्रकृत्रतधमाशी सुसांर्त वाटत नाही. तांजावरच्या 
पत्ररसरातील मराठी सात्रहत्याचा दाखला या सांदभात देता येण्यासारखा आहे.  

 
फारसी त्रलपीत त्रनबद् असलेले दखनी सात्रहत्य, प्रारांभकाळात तरी, परदेशातून आलेफया सूफी 

सांताांनी रचलेले आहे. या सांताची ती मातृभाषा नव्हती. तुकी, अरबी वा फारसी मातृभाषा असलेफया सांताांनी 
या सात्रहत्याची रचना केली आहे. मूळ सूफी सात्रहत्य त्या काळात फारसी भाषेतून रचण्यात आलेले होते. 
भारतात आलेफया मुसलमान राज्यकत्यषांतनी राजभाषा म्हणून फारसीचा ्वीकार केलेला असला तरी बहुजन 
समाजाची भाषा उत्तरेत आत्रण दत्रिणेत त्रनराळी होती. या समाजात सूफी सांप्रदायाचा प्रसार करावयाचा 
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असेल तर बहुजन समाजास समजणाऱ्या भाषेतूनच तो झाला पात्रहजे हे लिात घेऊन उत्तर भारतात सूफींनी 
‘अवधी’ या सहदी भाषेच्या प्रादेत्रशक बोलीत ग्रांथरचना केली.४ कारण सांत कबीर याांच्या सात्रहत्याने अवधीस 
सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा अर्ोदरच प्राप्त करून त्रदलेली होती. दत्रिण भारतात सांप्रदायाचा प्रसार करण्याची 
आवश्यकता त्रनमाण झाली तेव्हा माि सूफींनी दखनी भाषेचा आश्रय घेतला. 

 
याचे कारण ्पष्ट आहे. ही भाषा त्या काळात दत्रिणेत प्रचत्रलत असली पात्रहजे. त्रकमानपिी 

साधुसांताांच्या अध्यात्मचचेची भाषा या नात्याने तरी त्रतला मान्सयता लाभलेली असावी. या भाषेचे लेखन फक्त 
सूफींनी फारसी त्रलपीतून केले. सूफींनी पांजाबातून ही भाषा दत्रिणेत आणली हे मत ऐत्रतहात्रसक सत्याच्या 
कसोटीवर त्रटकत नाही.५ फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्य अल््तत्वात आले त्या काळात आत्रण या 
सात्रहत्याचा त्रवकास थाांबला त्या काळात देखील (इ. स. १४०० ते १७००) खर्ी बोलीवर आधारलेली वतगमान 
सहदी भाषा अल््तत्वातही नव्हती हेही त्रवसरता येत नाही.  

 
आज सहदी भाषेचे प्रादेत्रशक भेद या नात्याने वावरणाऱ्या व्रज, अवधी आत्रण मतै्रथली या बोलींमध्ये 

एकेकाळी श्रेष्ठ सात्रहत्याची त्रनर्वमती झालेली आहे. या बोलीपैकी मतै्रथलीतील सात्रहत्याचा प्रारांभ चौदाव्या 
शतकाच्या आसपास झालेला आहे. पांधराव्या शतकापासून अवधीतील सात्रहत्य- परांपरा आढळते तर व्रज 
बोलीतील सात्रहत्यरचनेस प्रारांभ झालेला आहे तो पांधराव्या शतकाच्या शवेटी. सर्र्ली बोलीतील ‘पृथ्वीराज 
रासो’ (तेराव ेशतक) हे काव्य सहदी भाषेतला पत्रहला ग्रांथ मानण्यात येत असला तरी तो सोळाव्या शतकाच्या 
पूवीचा नाही असे मत त्रवद्वानाांनी त्रदले आहे.६ हे सवग नमूद करण्याचा हेतू एवढाच की सहदी भाषेच्या वतगमान 
प्रादेत्रशक बोलीतून सात्रहत्य त्रनमाण होण्यापूवी दखनी भाषेतील सात्रहत्य अल््तत्वात होते; या बोलींचा दखनी 
भाषेशी कोठेही सांबांध पोचत नाही हे ध्यानात याव.े 

 
वतगमान नार्री सहदी भाषेचा इत्रतहास तर या बोलींच्या मानाने बराच अवाचीन आहे. खर्ी बोली 

बाराव्या शतकाइतकी पुरातन असफयाचे र्ॉ. बाबूराम सक्सेना याांचे मत असले तरी हे मत अमीर खुसरो 
याांच्या सात्रहत्याच्या आधाराने माांर्ण्यात येत असते. परांतु, अमीर खुसरो याांचे सात्रहत्य त्रवश्वसनीय नाही 
असेही तेच साांर्तात.७ हे सांशयातीत नसलेले सात्रहत्य वर्ळले तर एकोणीसाव्या शतकापयंत खर्ी बोलीत 
सहदी भाषेतील सात्रहत्य आढळत नाही ही व्तुल््थती आहे.८ त्रब्रटीश राजवटीच्या प्रारांभकाळात खर्ी बोलीवर 
आधारलेफया आजच्या सहदी भाषेस महत्त्व आले. या भाषेत एकोत्रणसाव्या शतकापयंत सात्रहत्य – त्रनर्वमती 
झालेली नव्हती ही व्तुल््थती आहे. 

 
अरबी – फारसी वणोच्चाराांचा अपवाद वर्ळता उदूग भाषेने आपला सांसार खर्ी बोलीवर उभा केला 

आहे. आजची नार्री सहदी याचा खर्ीबोलीवर आधारलेली आहे. त्यामुळे एका त्रवत्रशष्ट मयादेत उदूग आत्रण 
सहदी या भाषाांचे व्याकरणही अत्रभन्न आहे.९ इ.स. १७०० च्या पूवी उदूग या नावाची भाषा अल््तत्वात नव्हती 
तशीच आजची नार्री सहदी भाषादेखील.१० त्यामुळे दखनी भाषेचे उर्म्थान शोधताना वतगमान सहदी आत्रण 
उदूग या दोन्सही भाषाांच्या इत्रतहासाचा उपयोर् होणे शक्य नाही. ते अन्सयिच शोधाव ेलार्ते. म्हणून ‘कदीम उदूग’ 
व ‘दल्क्खनी सहदी’ हे अनुक्रमे उदूग व सहदी त्रवद्वानाांचे मत दखनीच्या सांदभात त्रवचारात घेता येत नाही. 

 
दात्रिणात्य भाषा वर्ळता अवाचीन देशी भाषाांचा उद्भव सामान्सयपणे आठव्या शतकाच्या आसपास 

मानण्यात येतो. या त्रसद्ाांत दखनी भाषेस लार्ू केला तर दोन अर्चणी येतात. एक फारसी त्रलपीची आत्रण 
दुसरी या भाषेत रूढ असलेफया अरबी–फारसी शब्दाांची. सातव्या–आठव्या शतकात भारतात इ्लामी 
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सां्कृतीशी सांबांध आलेला नव्हता. त्यामुळे इतर आधुत्रनक भारतीय देशी भाषाांबरोबरच दखनीचा उद्भव झाला 
हे मानता येत नाही. त्रशवाय, या भाषेत असलेले त्रवपुल मराठी शब्द आत्रण व्याकरणाची रूपे याांची सांर्ती कशी 
लावावयाची हा प्रश्न पर्तोच. 
 
नाथसंप्रदाय आणि त्याची “बैरागी” भाषा 
 

भारतीय सां्कृतीच्या आधाराने हा प्रश्न सोर्त्रवता येतो; तसाच दखनी भाषेचा उद्भवकाळही त्रनत्रपत 
करता येतो. 

 
काही अपवाद वर्ळले तर आधुत्रनक भारतीय भाषाांतील सात्रहत्याचा प्रारांभ साधुसांताांच्या कवनाांनी 

झालेला आहे असे त्रदसून येईल. धमग आत्रण अध्यात्मज्ञान याांचा प्रसार वणगत्रनरपेि अशा समाजाच्या सवग 
थराांतून व्हावा या हेतूने साधुसांताांनी सां्कृत सात्रहत्याची मयादा आदराने ओलाांरू्न देशी भाषाांतून सात्रहत्य–
त्रनर्वमती केली. तत्पूवी त्रनरत्रनराळ्या त्रसद्- सांताांनीदेखील प्राकृताांच्या भाषेतून इसवी सनाच्या आठव्या 
शतकापासून कवने रचली. इतकेच नव्हे तर लोकर्ीताांत रूढ असलेले छांद आत्रण नार्र व अनार्र सांर्ीताची 
जोर् देऊन त्रसद्ाांनी आपले सात्रहत्य लोकात्रभमुख केले. या सात्रहत्याने सदाचाराचा प्रसार करण्याचे फार 
मोठे कायग त्या त्या काळात केलेले आहे. 

 
त्रसद्ाांच्या परांपरेतून भारतभर त्रव्तार पावलेला नाथसांप्रदाय उदयास आला. देशी भाषाांच्या 

उदयकालात नाथसांप्रदाय आसेतुत्रहमाचल कायगप्रवण होता. इ.स.६०० ते ११०० हा नाथसांप्रदायाचा प्रभाव 
काळ मानण्यात येतो. र्ोरखनाथाांसारखा प्रभावी नेता या कालावधीतच नाथसांप्रदायास लाभला.११ अवैत्रदक, 
ताांत्रिक, िदु्र देवताांचे उपासक इत्यात्रदकाांच्या प्रभावामुळे मलीन झालेफया वैत्रदक परांपरेस उजाळा देण्याचे 
कायग नाथसांप्रदायाने केले. या सांप्रदायाने कमगठतेचा त्रनषेध केलेला असून त्रचत्तशुद्ी आत्रण सदाचार याांवर 
त्रवशषे भर त्रदलेला आहे. नाथसांप्रदायाचा प्रभावकाळ आत्रण आधुत्रनक देशी भाषाांतील सात्रहत्याचा उद्भव याांचा 
काळ समाांतर असावा हा केवळ योर्ायोर् समजता येत नाही. नाथसांप्रदायाने घर्वनू आणलेफया 
लोकजार्ृतीचा तो एक पत्ररपाक आहे असे म्हणता येईल. 

 
मध्ययुर्ीन साा्ं कृत्रतक जीवन आत्रण भारतीय भाषाांत घर्णारे सांक्रमण या दोन्सही दृष्टींनी 

नाथसांप्रदायाचे सात्रहत्य ऐत्रतहात्रसकदृष्या महत्त्वाचे ठरते. प्राकृताांना त्याांच्या भाषेतून अध्यात्मोपदेश केला 
पात्रहजे हे नाथसांप्रदायाचे ब्रीदच आधुत्रनक भारतीय भाषाांतील साधुसांताांनी पुढे चालवलेले आहे. तत्पूवीच्या 
त्रसद्ाांच्या सात्रहत्यात भाषेच्या दोन त्रनत्रपत अव्था त्रदसून येतात. सां्कृत व प्राकृत याांच्या कात्रलक 
त्रवकासातून उद्भवलेली अपभ्रांश भाषा काही त्रसद्ाांच्या सात्रहत्यात आढळते तर याच अव्थेचे पुढचे सांक्रमण 
उत्तरकालीन त्रसद्ाांच्या सात्रहत्यात आढळून येते. काही त्रवद्वानाांनी या सांक्रमणकालीन भाषेस ‘सांधा भाषा’ 
अथवा ‘सधुकूर्ी’ (साधूांच्या सात्रहत्यात योजली जाणारी) असे नाव त्रदले आहे.१३ याच ‘सांधा भाषे’ची 
उत्तराव्था सांत नामदेवाांच्या सहदी कवनात आढळते. त्रसद्ाांनी भारतभर सांचार करताना लोकभाषाांचे माध्यम 
योजफयाकारणाने त्रकत्येक प्रादेत्रशक भाषाांतील शब्द त्रसद्ाांच्या वाणीत रूढ झालेले आहेत. १४ परांतु अन्सय 
प्रादेत्रशक भाषाांच्या तुलनेने नाथत्रसद्ाांच्या त्रवशषेत: र्ोरखनाथाांच्या वाणीत, फत्रर्का, त्रनरुता, उांद्र (उांदीर) 
या सारखी नामे येतात; त्याचप्रमाणे मराठी आख्यात प्रत्यय लार्ून झालेली त्रक्रयापदे आत्रण त्रवभल्क्तप्रत्ययान्सत 
नामेही आढळतात. केवळ परभाषा – सांपकातून हे मराठी शब्द रूढ झाले आहेत असे मानता येत नाही. या 
सां्काराचा अत्रधक खोलात जाऊन त्रवचार केला पात्रहजे. 
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महाराष्र, मराठी सात्रहत्य आत्रण या प्रदेशातील साा्ं कृत्रतक परांपरा याांचा नाथसांप्रदायाशी अत्यांत 
जवळचा सांबांध आहे हे प्राचीन मराठी सात्रहत्याच्या अभ्यासकाांस साांर्ण्याचे कारण नाही. मराठी भाषेचे आद्य 
कवी मुकुां दराज आत्रण वारकरी सांप्रदायाचे प्रवतगक सांत ज्ञानेश्वर हे दोघेही नाथसांप्रदायाचे अनुयायी होते. 
महाराष्र आत्रण नाथसांप्रदाय याांचे सांबांध दीघगकालीन असफयाचे इतरही अनेक पुराव ेउपलब्ध आहेत. परांतु, 
अलीकरे् पां. राहुल साांकृत्यायन याांनी केलेफया सांशोधनातून तर या सांबांधाना त्रनत्रपत आधार त्रमळालेला आहे. 

 
त्रसद्सात्रहत्याचा शोध राहुलजींनी या देशात आत्रण शजेारी राष्राांतही घेतला आत्रण बरीच सामग्री 

सांपादन केली. आत्रदत्रसध्द सरहपा (८ व ेशतक)याांचा ‘दोहाकोश’ त्याांनी सांपात्रदत केला तो याच सामग्रीच्या 
साहाय्याने. सांशोधनसाधनाांची मात्रहती देताना राहुलजींनी एक महत्त्वाचे तथ्य नअदत्रवले आहे. त्रसद् सरहपा 
हे मूळ बौद् वज्रयानी पांथातले असले तरी त्याांना ‘ज्ञानप्राप्ती’ होऊन ते नाथपांथी बनले ते महाराष्रात. त्याांनी 
आपली त्रशष्यशाखा वाढत्रवण्याचा प्रारांभ केला तोही याचा पत्ररसरात. इतकेच नव्हे तर सरहपाांपासून ते 
ज्ञानेश्वराांपयंतची होऊन रे्लेली रु्रुत्रशष्यपरांपराही समग्रपणे त्याांना उपलब्ध झाली. त्यावरून सांत 
ज्ञानेश्वराांच्या रु्रुपरांपरेला ८ व्या शतकापासूनचा इत्रतहास आहे हे तर प्र्थात्रपत होतेच, त्रशवाय त्रकमान 
आठव्या शतकापासून महाराष्रात नाथसांप्रदाय नाांदत होता हेही त्रसद् होते. सांत नामदेवाांच्या काळापासून 
नाथवाणीस जवळची असलेली वाणी महाराष्रातील सांताांच्या सात्रहत्यात आढळून येते, त्याचे कारणही 
महाराष्राचे नाथसांप्रदायाशी असलेले दीघगकालीन साहचयग हेच देता येईल. 

 
‘लीळाचत्ररि’ या आद्य मराठी चत्ररिग्रांथात असलेफया उल्लेखावरून या त्रनष्कषास पुष्टीच त्रमळते. १५ 

र्ोरखनाथादी त्रसद् आत्रण त्याांची ‘बरैार्ी’ भाषा याांचे उल्लेख ‘लीळाचत्ररिात’ त्रकत्येक ्थळी येतात. 
श्रीचक्रधराांनी नाथजोग्याचा वषे घेऊन त्याांच्या बरैार्ी भाषेत एक चौपदी रचफयाची नअदही लीळाचत्ररिात 
आली आहे. या चौपदीची भाषा अपभ्रांशाच्या सरहद्दीवर असलेफया भाषेशी आत्रण र्ोरखवाणीतील भाषेशी 
बरीच त्रमळती – जुळती आहे. तेराव्या शतकातील महाराष्रातफया साधुसांताांना तरी ही बरैार्ी भाषा पत्ररत्रचत 
होती असा त्याचा अथग होतो. श्रीचक्रधराांचे त्रशष्य नार्देवाचायग याांनी नाथपांथाचे खांर्न करण्याची आज्ञा 
दामोदर पांत्रर्तास केली असताना या पांत्रर्ताने ६० चौपद्या रचफया. त्याांपैकी त्रकमान २५ चौपद्या तरी बैरार्ी 
भाषेत आहेत. भात्रषक परांपरा आत्रण सातत्य याांच्या दृष्टीने र्ोरखनाथ, नामदेव आत्रण दामोदर पांत्रर्त याांची 
कवने तुलनात्मक अभ्यासास आवाहन करणारी आहेत. 

 
१. ऐसा रे उपदेस राषै श्री गोरखराया, जि जि िग चतुरवरि  रह लाया ।। 

पजिलै संसवदे । कजरलै जवजिजिषेद । िाणीलै भेदािंभेद  
-पुजरलै आसा उमदै ।।१।।  
 

जवषमी संजि मंझाजर । संशया पचंै वषत ताजर । 
राजहबा दसवै दुवाजर  । सोइबा परम जिराकार ।।  

-गोरखिाथ, प.ृ १२७  
 

२. आिीलै कंुभ भराईलै उदक । ठाकूर कउ इसिाि करऊ   
बयाजलस लक्ष िी िलमजह होते । बीठलु भलैा काइ करऊ  
ित्र िाऊ तत्र बीठलु भलैा। महा आिंद करै सद केला ।। 

-पिंाबातील िामदेव, प.ृ ८६  
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३. तिुमिु पविा जिये अजििु । तीयेजस िव्हे िब भीन्नु । 
िाजलका बंि शुक तैसा रे भया करिी ते होए बिंि । 
जदगंबर िूसरा । िटािारा बिवासा ।। ज्ञािवषे िजरता ि तुटजत भवपाश ।। 
दास को पुतली प्रजणयली हो । बेटा कही ि प्रसव े। देजहको मारग  
साजिता भया । आप ि मुगता होये ।।२।। 

-मराठी स्वाध्याय संशोिि पजत्रका, अंक १ (१९६६), पृ. २ 
 

वरील त्रतन्सही उतारे बरेच बोलके आहेत. तेराव्या शतकात त्रनदान साधुसांताांच्या समाजात 
मराठीखेरीज एक त्रनराळी भाषा प्रचत्रलत होती याचा बोध या उताऱ्याांवरून सहज होण्यासारखा आहे. नाथ 
सांप्रदायामुळे पत्ररत्रचत झालेफया ह्याच भाषेच्या परांपरेतून सहदी भाषेचा आद्य कवी सांत नामदेव उदयास 
आलेला आहे हे तथ्य आता दूराल्न्सवत वाटण्याचे कारण नाही. १६ 

 
मऱ्हाटी संस्कृतीचा एक आणिष्कार 
 

सहदीभाषी प्रदेशातील कवींना त्रवशषेत: खर्ी बोलीत त्रलत्रहणाऱ्या त्रनरु्गण सांप्रदायी सांताना, 
काव्यरचनेची पे्ररणा सांत नामदेवाांपासून त्रमळालेली आहे. म्हणजे खर्ी बोलीला सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा प्रथम 
महाराष्रातून लाभावी १७ या घटनेचे मूळ महाराष्रातील नामदेवाांच्या म्हणून उल्लेत्रखफया जाणाऱ्या ‘सहदी’ 
काव्यात दाखत्रवले जाते. 

 
तेराव्या शतकापासून साधुसांताांना पत्ररत्रचत असलेफया व अध्यात्मचचेची भाषा या नात्याने महाराष्रात 

रूढ असलेफया भाषेचेच माध्यम सूफी सांताांनी आपफया पांथाच्या प्रचाराथग ्वीकारले. सात्रहत्याचे लेखन 
करताना माि सूफी सांताांनी पत्ररत्रचत असलेफया फारसी त्रलपीतून केले. पुढे दखनी भाषा या नावाने ख्याती 
पावलेली भाषा महाराष्रात रूढ असलेफया बरैार्ी भाषेतून पत्ररणत झालेली आहे. त्रसद् सात्रहत्यात 
आढळणारी, मराठी सांताांनी वाढत्रवलेली आत्रण महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक परांपरेमुळे बाळसेदार झालेली 
दखनी भाषा हा अशा रीतीने मऱ्हाटी सां्कृतीचा एक आत्रवष्कार ठरतो. या भाषेला लाभलेले मराठी वळण 
उपरे नसून ते कणाच्या कवचकुां र्लाांप्रमाणे जन्समत्रसद् आहे. 

 
मऱ्हाटी सां्कृतीने बजावलेफया या महनीय राष्रीय कामत्रर्रीकरे् दुदावाने आजवर दुलगि झाले आहे. 
 
रानभलू ही सांशोधनाच्या िेिात अपवादात्मक घटना नसते. चाांर्ली रुळलेली वाट देखील एखाद्या 

त्रनत्रबर् अरण्याच्या तअर्ाशी पार पुसलेली आढळते, त्यामुळे पुढे वाट कशी काढावी असा प्रश्न पर्तो. भाषेच्या 
सांशोधनाच्या वाटेवर असे अनुभव फार येतात. फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याच्या भाषेच्या उत्पत्तीची 
चचा करताना सांशोधकाांची अशीच अव्था झालेली आहे. ‘प्राचीन उदूग’ आत्रण ‘दल्क्खनी सहदी’ या टप्प्याांवरच 
सांशोधन थाांबलेले आहे. हे दोन्सही मुक्काम अध्या वाटेवरचे आहेत. या मुक्कामाांच्या पुढे जाऊन दखनी भाषेच्या 
उद्भव –त्रवकासाचा शोध घेता आला पात्रहजे. 

 
शोधाच्या या वाटेवर प्रथम आपली भेट होते ती सांत नामदेवाांशी. त्याांनी रचलेली तथाकत्रथत ‘सहदी’ 

कवनाांची भाषा एकीकरे् पुढील काळातील कबीराांशी नाते साांर्ते तर दुसरीकरे् भतूकाळात अत्रधक र्ोकावनू 
पाहण्यास प्रवृत्त करते. नामदेवाांच्या सात्रहत्यावरून एक र्ोष्ट त्रनत्रपत होते ती म्हणजे सूफींनी आपफया 



 
 अनुक्रमणिका 

सात्रहत्यात योजलेली भाषा पांधराव्या शतकात उदयास आलेली नसून त्रतला त्रकमान तेराव्या शतकाइतका 
पूवेत्रतहास आहे. या भाषेला ‘बरैार्ी भाषा’ या नावाने महाराष्रातील समाज ओळखत असे आत्रण सामान्सय 
समाजास ती भाषा फारशी अपत्ररत्रचत नसे. या वैत्रशष्यामुळे सूफींनीं याच भाषामाध्यमाचा उपयोर् आपफया 
सांप्रदायाच्या प्रसाराथग केला. सांत नामदेवाांचा सांचार उत्तर भारतात झालेला होता. त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाने 
आत्रण सात्रहत्याने उत्तर भारतात त्रकत्येक त्रसद्-सांताांना पे्ररणा त्रमळालेली आहे हे सात्रहत्याांतर्गत पुराव्यावरून 
्पष्ट होते.राज्थानात नामदेवाांच्या सात्रहत्याचा प्रसार इ.स. १५५० पासून होत असफयाचे पुरावे त्रमळतात. 
अनांतदास या राज्थानी कवीने इ.स. १५८८ मध्ये सांत नामदेवाची ‘परचाई’ (चत्ररि कथा) रचली, ही एकच 
बाब नामदेवाांच्या तथाकत्रथत ‘सहदी’ सात्रहत्याच्या महाराष्राबाहेरील प्रसाराची त्रनदशगक आहे. १८ दुसरी 
पत्ररत्रचत साि रु्रु ग्रांथसाहेबाची. या ग्रांथात नामदेवाांची त्रकत्येक पदे सांर्ृहीत करण्यात आलेली आहेत. 

 
दखनी भाषेच्या उर्माचा शोध अशा रीतीने नामदेवाांच्या काळापूवी घेण्याचा प्रयत्न केला पात्रहजे हे 

या आधारावरून त्रनष्पन्न होते. या भाषेचे मराठी वळण लिात घेता महाराष्रातील साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींच्या 
आधारानेच दखनी भाषेच्या उर्म – ्थानाचा मार् काढणे अपत्ररहायग ठरते. सहदी भल्क्तसात्रहत्याचा उर्म 
महाराष्रात झाफयाचे सांशोधकाांनी मान्सय केलेले असफयामुळेही आपफया शोधाचे िेि महाराष्रापुरते मयात्रदत 
ठेवाव ेलार्ते. १९ ्वाभात्रवकच ‘दखनी भाषा म्हणजे दात्रिणात्य सहदी’ हे मत त्रनमूगळ ठरते. ‘कदीम उदूग’ हा 
त्रसद्ाांत दखनीच्या बाबतीत असाच त्रनराधार ठरतो. 

 
पूवगपरांपरेव्यत्रतत्ररक्त ध्वत्रनव्यव्था हे देखील या सांबांधात महत्त्वाचे कारण आहे. सहदी आत्रण उदूग या 

दोन्सही भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था दखनी भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेहून त्रभन्न आहे. दखनी भाषेची ध्वत्रनव्यव्था मराठी 
भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेस अत्रधक जवळची आहे. त्रभन्न ध्वत्रनव्यव्था असलेफया भाषेवर कोणत्याही अन्सय भाषेला 
आपली पूवगवती भाषा या नात्याने हक्क साांर्ता येत नाही. दखनी भाषेच्या वैत्रशष्यपूणग ध्वत्रनव्यव्थेमुळे आत्रण 
या भाषेत आढळणारे मराठी वळणाचे शब्द ध्यानात घेऊन दखनी भाषेचे उर्म्थान महाराष्रातील भाषा 
आत्रण सां्कृती याांच्या पत्ररसरातच शोधणे क्रमप्राप्त ठरते. 

 
ध्वत्रनव्यव्थेइतकेच त्रक्रयावाचक शब्द कोणत्याही भाषेचे कुलर्ोि त्रनधात्ररत करण्याच्या बाबतीत 

त्रनणायक ठरतात. कोणतीही भाषा परभाषेतील शब्द उसनवारीने घेत असली तरी त्रक्रयावाचक शब्दाांच्या 
बाबतीत उसनवारी सहसा होत नसते. दखनी भाषेतील त्रक्रयावाचक शब्द खर्ी बोलीशी साधम्यग दशगत्रवणारे 
नाहीत.२० दखनी त्रक्रयापदाांचे नाते एका बाजूने मराठी त्रक्रयापदाांशी आहे तर दुसऱ्या अांर्ाने र्ोरखवाणीत 
येणाऱ्या रूपाांशी आहे. 

 
त्रक्रयावाचक शब्दाांप्रमाणे दुसराही एक त्रवशषे या सांदभात ध्यानात ठेवावा लार्तो. मराठी 

त्रशलालेखात आत्रण यादवकालीन मराठी सात्रहत्यात रूढ असलेले त्रकतीतरी शब्द फारसी त्रलपीतील दखनी 
सात्रहत्यात आत्रण बोलीत प्रचत्रलत आहेत.त्रक्रयापदाांप्रमाणेच त्रवभल्क्तदशगक मराठी प्रत्ययाांचाही वापर दखनी 
सात्रहत्याने व बोलीने मोकळेपणाने केलेला आहे. (पत्ररत्रशष्ट १ मध्ये त्याची उदाहरणे त्रदली आहेत.) 

 
या सवग सामग्रीचा त्रवचार केला असता दखनी भाषेचा परामशग महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक 

वातावरणाच्या अनुषांर्ाने आत्रण तेराव्या शतकातील मराठी सात्रहत्याच्या अनुषांर्ाने घ्यावा लार्तो. या त्रदशनेे 
केलेफया अध्ययनातून दखनी भाषेची उत्पत्ती, उत्पत्रत्तकाळ आत्रण त्रवकास याांचा मार्ोवा योग्य प्रकारे घेता 
येतो; आत्रण या वाटचालीतूनच दखनी भाषा मऱ्हाटी सां्कृतीचे अपत्य आहे हा त्रनष्कषग प्र्थात्रपत होतो. 
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ही पाश्वगभमूी ध्यानात घेऊनच पुढील पांधरा प्रकरणाांतून त्रवषयाची माांर्णी करण्यात आलेली आहे. 
सुरुवातीस दखनी भाषेची उत्पत्ती आत्रण त्रवकास याांचे त्रववेचन करण्यात आले असून त्यानांतर दखनीची 
भात्रषक – व्याकरत्रणक – मीमाांसा देण्यात आलेली आहे. दखनी सात्रहत्यात आत्रण बोलीत प्रचत्रलत असलेफया 
मराठी वळणाच्या शब्दाांचा आत्रण वाक्प्रचाराांचा कोश शवेटी देण्यात आला आहे. हा कोश केवळ प्रात्रतत्रनत्रधक 
्वरूपाचा आहे. 

 
भाषेचा उद्भव आत्रण त्रवकास शोधण्याच्या दृष्टीने भाषा–त्रवज्ञानाने काही पद्ती घालून त्रदलेफया 

आहेत.या पद्तींनुसार एखाद्या भाषेच्या उत्पत्ती–त्रवकासाचा मार्ोवा शास्त्रीय पद्तीने सहजर्त्या घेता येतो. 
परांतु दखनी भाषेचे त्रवलिण ्वरूप समजून घेण्यासाठी रूढ असलेली पद्ती अपयाप्त वाटफयावरून 
साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींच्या सांदभात दखनी भाषेच्या ्वरूपाचा शोध घेणे अपत्ररहायग ठरले. या त्रदशनेे झालेला 
हा पत्रहलाच अभ्यास असफयाने त्याला मयादा पर्लेली आहे.पुढच्या त्रपढीतील त्रवद्वान या त्रदशनेे अत्रधक 
प्रयत्न करतील अशी अपेिा आहे. पुढच्या त्रपढीत या त्रवषयाच्या सांशोधनास अत्रधक चालना त्रमळाली तर 
लेखकास आपफया पत्ररश्रमाचे साथगक झाफयाचा आनांद होईल. 
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२. दखनी भाषा आणि साणहत्य 
 
अनेक कोडी णनमाि करिारी भाषा 

 
महाराष्राच्या पत्ररसरात आत्रण लर्तच्या तेलुर्ू आत्रण कन्नर् भाषाांच्या प्राांतात प्रचत्रलत असलेली 

दखनी ही भात्रषकदृष्या अफपसांख्याकाांची बोली आहे. भाषा – त्रवज्ञानाच्या दृष्टीने कोड्यात टाकणारी अनेक 
अांरे् या बोलीत आढळतात. त्रवशषे म्हणजे कन्नर् आत्रण तेलुर्ू या भाषाांच्या प्राांतात नाांदत असूनही या बोलीचे 
मराठी वळण आपयगकारक वाटते. महाराष्रात एखाद्या परभाषेला मराठी र्ांध लाभणे आपयगकारक नसते. 
पण मराठी भाषेच्या प्रदेशाबाहेर प्रचत्रलत असलेफया एखाद्या बोलीवर परभाषेच्या िेिात मराठी भाषेचे सां्कार 
त्रदसून यावते हा केवळ कुतूहलाचा त्रवषय राहात नसून अशा बोलीचे अत्रधक सांशोधन व्हाव ेयाची त्रनकर् त्या 
योरे् त्रनमाण होते. 

 
या बोलीच्या बाबतीत आणखीही एक कोरे् पर्ते. सात्रहत्यात प्रत्रतष्ठा पावण्यापूवी कोणतीही भाषा 

बोलीच्या रुपात अल््तत्वात असते. बोली सात्रहत्यात पत्ररणत झाफयानांतर त्रशष्टाांची सात्रहत्यातली भाषा आत्रण 
लोकाांची व्यवहारातली बोली एकाच वेळी समाांतर वावरत असतात. दखनी भाषेच्या बाबतीतही हा ् वाभात्रवक 
त्रवकास पांधराव्या शतकाच्या आसपास घर्ला. सुमारे दोनश-े अर्ीचश ेवष ेश्रेष्ठ प्रतीचे सात्रहत्यही या भाषेत 
त्रनमाण झाले. परांतु अठराव्या शतकाच्या प्रारांभकाळापासून माि या भाषेत सात्रहत्य त्रनमाण झाफयाची नअद 
नाही. असे सहसा कोणत्याही भाषेच्या बाबत घर्त नाही. दखनी ही भाषा आज बोलीच्या रुपात अल््तत्वात 
असली तरी ती आता सात्रहत्याची भाषा रात्रहलेली नाही. बोली, सात्रहत्याची भाषा आत्रण पुन्सहा बोली असे 
चढउतार या भाषेत आढळतात. भाषात्रवज्ञानाच्या दृष्टीने हाही एक अभ्यासाचा त्रवषयच आहे. 

 
दखनी बोली आत्रण सात्रहत्य यावर मराठी भाषेचे र्ाढे सां्कार असूनही मराठी भाषेचे सांशोधन 

करणाऱ्याांना ही बोली व हे सात्रहत्य आकृष्ट करू शकले नाही. त्रहन्सदी आत्रण उदूग या दोन्सही भाषाांच्या पांत्रर्ताांनी 
आत्रण सांशोधकाांनी माि दखनी भाषेची दखल घेतली आहे. परांतु, काही चुकीची प्रमेये र्ृहीत धरून सांशोधन 
झालेले असफयाने या भाषेच्या ् वरुपत्रवशषेाांचे त्रकत्येक प्रश्न अनुत्तत्ररत रात्रहले आहेत. मुख्य म्हणजे दखनीच्या 
मराठी वळणाचा त्रहन्सदी- उदूग भाषाांच्या पांत्रर्ताांनी र्ाांभीयाने त्रवचारच केलेला नाही. दोन भाषा पर्पराांच्या 
सांपकात येतात तेव्हा उभयपिी शब्दाांची देवाणघेवाण होत असते. तेलुर्ू, कानर्ी, फारसी आत्रण इांग्रजी या 
भाषाांतील शब्द मराठीत प्रचत्रलत आहेत. परभाषासांपकाचा तो एक अपत्ररहायग पत्ररणाम असतो. परांतु, अशा 
उसनवारीमुळे मूळ भाषेच्या प्रकृत्रतधमात काही बदल घर्त नसतो. दखनी- मराठीचे सांबांध एवढे वरवरचे 
नाहीत. दखनी भाषेच्या मूळ प्रकृतीवरच मराठी भाषेचे सां्कार झालेले आढळून येतात. त्यामुळे दखनी 
भाषेच्या उत्पत्रत्त-त्रवकासाचे मराठी भाषेशी असलेले नाते फार वरे्ळे ठरते.  

 
या मूलभतू वैत्रशष्याची दखल आजवरच्या सांशोधनात घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्रहन्सदी व उदूग 

या दोन्सही भाषाांतून झालेले दखनीत्रवषयक सांशोधन एकाांर्ी आत्रण अपयाप्त असफयाचे त्रनदशगनास येते. त्रहन्सदी 
भाषेची दात्रिणात्य बोली असफयाचे र्ृहीत धरून त्रहन्सदी भाषेत ‘दल्क्खनी त्रहन्सदी ‘च्या रुपवैत्रशष्याांचा त्रवचार 
झालेला आहे तर उदूग भाषेची एक प्राचीन अव्था (कदीम उदूग) कफपून दखनीत्रवषयक सांशोधन उदूग भाषेत 
झाले आहे. ही दोन्सही र्ृहीते इत्रतहासाशी त्रवसांर्त आहेत. त्रहन्सदी आत्रण उदूग या दोन्सही भाषाांचा उदय होण्यापूवी 
त्रकमान दोन शतके दखनी भाषेत सांपन्न असे सात्रहत्य अल््तत्वात होते. त्यामुळे दखनी भाषा त्रहन्सदी भाषेचा 
प्रादेत्रशक भेद ठरत नाही. त्याच प्रमाणे ती उदूग भाषेची प्राचीन अव्था होऊ शकत नाही. 
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त्रब्रत्रटश राज्यकत्यषांतच्या तत्कालीन धोरणास अनुसरून उदूग आत्रण त्रहन्सदी या दोन्सही भाषा एकोत्रणसाव्या 
शतकात अल््तत्वात आफया. त्रहन्सदीच्या आसपासची खर्ी बोली हा या दोन्सही भाषाांचा मूलाधार. फारसी त्रलपी 
ही उदूगभाषेची त्रलपी आत्रण शब्दभाांर्ारही अरबी – फारसी भाषेतले. भारतीय धार्वमक अफपसांख्याांकाांची धार्वमक 
व साा्ं कृत्रतक अल््मता अत्रभव्यक्त करण्याचे माध्यम या नात्याने या भाषेला व त्रतच्याद्वारे प्रसृत होणाऱ्या 
त्रवचारसरणीस प्रारांभकाळात राज्यकत्यषांतचे बरेच मार्गदशगन लाभले. या काळात उत्तर भारतात व्रज, अवधी, 
भोजपुरी, मतै्रथली इत्यादी अनेक प्रादेत्रशक भाषा अल््तत्वात होत्या, काही भाषाांतून- उदाहरणाथग व्रज आत्रण 
अवधी – सांपन्न सात्रहत्यही त्रनमाण झालेले होते. या सात्रहत्याची परांपरा धार्वमक ्वरुपाची होती. याांपैकी 
कोणतीही एक भाषा न पुर्कात्ररता त्रहन्सदीच्या पत्ररसरातील खर्ी बोली आत्रण नार्री त्रलपी याांच्या आधारावर 
त्रहन्सदी भाषा राज्यकत्यषांतनी घर्त्रवली. आजच्या त्रहन्सदी सात्रहत्यास आधारभतू असलेली तीच ही त्रहन्सदी. दखनी 
भाषेच्या उद्भव – त्रवकास काळात ती अल््तत्वात नसफयामुळे त्रतच्याशी दखनीचे नाते जोर्ता येत नाही. 
केवळ फारसी त्रलपीमुळे दखनी ही उदूग भाषेची पूवाव्था ठरत नाही त्याचप्रमाणे खर्ी-बोलीचा तअर्वळा 
आहे, या कारणा्तव ती त्रहन्सदी भाषेची प्रादेत्रशक बोली आहे असे मानता येत नाही. 

 
दखनी भाषेची उत्पत्ती आत्रण ्वरूप याांच्या सांबांधीचा त्रहन्सदी –उदूग भाषाांतील पांत्रर्ताांचा दृष्टीकोनच 

मुळात अनैत्रतहात्रसक असफयाकारणाने त्याांनी माांर्लेले त्रनष्कषग प्रमाण मानता येत नाहीत.  
 
व्तुत: मराठी भाषेचा दखनीच्या उत्पत्ती- त्रवकासाशी असलेला सांबांध अत्यांत त्रजव्हाळ्याचा आहे. 

दखनी भाषेचा उद्भव ही महाराष्रातफया साा्ं कृत्रतक जीवनातील एक अत्यांत लिणीय अशी घटना आहे. 
महाराष्राच्या प्रकृत्रतधमाचा आत्रण व्यापक राष्रीय जात्रणवचेा तो एक महत्त्वाचा आत्रवष्कार आहे. या भाषेच्या 
उत्पत्ती – त्रवकासाची दखल न घेता त्रलत्रहलेला महाराष्राचा साा्ं कृत्रतक इत्रतहास अपूणगच ठरेल एवढे या 
भाषेचे महाराष्राच्या इत्रतहासात मानाचे ् थान आहे. दखनी भाषेच्या अांर्ोपाांर्ाांवर मराठी भाषेने सावली धरली 
आहे असे अभ्यासाांती त्रनदशगनास येईल. त्यामुळे या भाषेची उत्पत्ती आत्रण त्रवकास याांचा उलर्र्ा 
भाषात्रवज्ञानाने प्र्थात्रपत केलेफया काही र्मकाांच्या आधाराने पूणगपणे होऊ शकणार नाही. दखनी भाषेच्या 
उत्पत्तीचा शोध महाराष्रातील साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ी व इत्रतहास याांच्या पाश्वगभमूीवरच यथाथगपणे घेता येईल. 

 
हा शोध सुरू करण्यापूवी दखनी भाषा आत्रण सात्रहत्य याांचा पत्ररचय करून घेणे उपकारक ठरेल. 

 
भाषा-नाम ‘दखनी’ 

 
आज ‘दखनी’ या नावाने सांबोधण्यात येणारी भाषा त्रतच्या उदयकाळापासून दखनी याच नावाने 

ओळखली जात होती असे नव्हे. फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यात ‘त्रहन्सदी’, ‘त्रहन्सदुई’ आत्रण ‘दखनी’ अशा 
तीन नावाांचा उल्लेख आढळतो. आधुत्रनक युर्ात त्रहन्सदी सात्रहल्त्यक ‘दल्क्खनी त्रहन्सदी’ असा या भाषेचा उल्लेख 
करतात तर उदूग सात्रहत्यात ‘दखनी’ या नावाने या भाषेचा सांदभग देण्यात येत असतो. ‘कदीम उदूग’ या 
नावानेही उदूग भाषेचे पांत्रर्त या भाषेचा त्रनदेश करीत असतात. ही मताांतरे लिात घेऊन प्रथम भाषा-नाम 
त्रनत्रपत केले पात्रहजे. 

 
अश्रफ त्रबयाबानी (१५९४) व इतर काही ग्रांथकाराांनी आपली भाषा ‘त्रहन्सदुई’ असफयाचे साांत्रर्तले 

आहे. शाह मीराांजी (१५६३) बुऱ्हानुद्दीन जानम (१५९९), काजी महमद बुहरी (१७०२) या लेखकाांना ही भाषा 
त्रहन्सदी आहे असे वाटते.बहाउद्दीन बाजम् (१५९७) आत्रण अब्दुल (१६०४) याांनी त्रहन्सदी आत्रण त्रहन्सदुई या दोन्सही 
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नावाांचा उल्लेख केला आहे. आज प्रचत्रलत असलेफया त्रहन्सदी भाषेशी या लेखनातील त्रहन्सदीचा सुतराम सांबांध 
नाही हे अर्ोदर ्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण, आजची त्रहन्सदीच मुळात १९ व्या शतकात जन्समास आली. 
१ त्यामुळे या ग्रांथकाराांनी उल्लेखलेली त्रहन्सदी वा त्रहन्सदुई भाषा नक्की कोणती याचा शोध घेतला पात्रहजे. 

 
आज त्रहन्सदीभाषी प्रदेश या नावाने ओळखफया जाणाऱ्या उत्तर भारतातील प्रादेत्रशक बोलींचाही 

‘त्रहन्सदी’ या नावात समावशे केला तरी या प्रादेत्रशक बोलीत सात्रहत्य-त्रनर्वमती झाली ती पांधराव्या शतकाच्या 
उत्तराधात. त्यावळेी दखनी सात्रहत्याचा उदय होऊन अध्या शतकाचा कालावधी उलटलेला होता. त्यामुळे 
दखनी ग्रांथकाराांनी उल्लेखलेली त्रहन्सदी वा सहदुई ही भाषा उत्तर भारतात प्रचत्रलत असलेफया भाषा/बोली 
यापैंकी नव्हती हे ्पष्टच आहे. म्हणूनच त्रहन्सदी –सहदवीचा शोध अन्सयि करावा लार्तो. दखनी सात्रहत्यातील 
प्रारांभीचे ग्रांथकार परधमीच होते, ते परराष्रातून आलेले होते. तसेच ते परभाषा बोलणारे होते. भारतातील 
प्रचत्रलत असलेली कोणतीही भाषा त्याांची मातृभाषा नव्हती. सूफी पांथाचा प्रसार त्याांना या देशातफया दत्रिण 
भारतातील समाजात करावयाचा होता. या हेतू साध्य करण्यासाठी भारतात प्रचत्रलत असलेफया एखाद्या 
भाषेची प्रसार- माध्यम या नात्याने त्रनवर् करणे त्याांना आवश्यक वाटले. जी भाषा त्याांनी त्रनवर्ली ती भारतीय 
भाषा होती. त्याांच्या दृष्टीने ती सहदवी (सहदु्थानची) भाषा होती. म्हणूनच या भाषेचा उल्लेख सूफींनी ‘सहदवी’ 
व ‘त्रहन्सदी’ असा केला आहे. ‘सहदवी-्वराज्य’ (भारतीयाांचे राज्य) या नावाने त्रशवछिपतींचे ्वराज्य 
ओळखले जातच होते. ‘त्रहन्सदुई’चा सांकेत सहदू धमीयाांच्या भाषेकरे् असण्याचाही सांभव आहे. सध्या प्रचत्रलत 
असलेफया सहदी भाषेचा उल्लेख सूफी सांताांनी केला आहे, असे माि कोणत्याही पत्ररल््थतीत र्ृहीत धरता येत 
नाही. 

 
हे केवळ अनुमान नाही. सात्रहत्येत्रतहासात त्याला आधारही सापर्तो. ‘कुतुब शतक’ या नावाचा एक 

पुरातन ग्रांथ, त्यावरील एका प्राचीन टीकेसह र्ॉ. माताप्रसाद रु्प्त याांनी सांपात्रदत केला आहे. या ग्रांथाची मूळ 
सांत्रहता १५ व्या शतकातली असून टीका (वार्वतक) १६ व्या शतकातली आहे असे सांपादकाांचे मत आहे. मूळ 
सांत्रहतेत भाषेसांबांधी काही उल्लेख आले आहेत. त्याांचे ्पष्टीकरण टीकेत आढळते. तुकी व फारसी खेरीज 
अन्सय भाषाांना ग्रांथकार ‘त्रहन्सदूही’, ‘ह्यन्सदूई’, ‘ह्यांदर्ी’ या नावाांनी सांबोधतो. हे सवग सांदभग सहदूांची भाषा या अथाने 
आले आहेत. उदाहरणाथग – 

 
१. बाबी जबवािाँ की फारसी । जहन्दुही । चारोंही  

हकीकती । तारीफ वदे की कुरािं की ।। - कुश, २०३ 
 

२. बडा भाई ह्यदुं, छोटा भाई मुसलमाि ।  
ह्यदुंही मों पजंडत िाम राख्यो । सोही मि मूल । 
तब पजंडती आपण सारि देष्या । -कुश, २०४ 
 

३. ह्यदुंगी, तुरकी, कुरािं भी हाजिर हुए । 
अवजल पुरािवाला बोल्या । - कुश, २०५ 
 
कुतुबशतक’ ही सूफी पद्तीची पे्रमकथा आहे. दीघगकाळ त्रवरहव्यथेचा अनुभव घेतफयानांतर नायक 

राजकुमाराचे नात्रयका राजकन्सयेशी लग्न होते. राजकन्सयेचे वणगन करताना वार्वतककार म्हणतो, “ राजकन्सया 
केवळ सुांदर नव्हती तर ती सुसां्कृतही होती. त्रतला फारसी भाषेचे ज्ञान होतेच त्रशवाय ‘सहदूही’चे (म्हणजे 
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भारतीय भाषाांचेही) ज्ञान होते. इतकेच नव्हे तर चार वदे आत्रण कुराण याांचे सत्य्वरूप त्रतच्या अांत:करणात 
होते. त्रतने ते जाणले होते.” (प.ृ २०३). 

 
या ्थळी फारसी भाषेचे ज्ञान होतेच त्रशवाय ‘सहदुही’चा उल्लेख आफयाने या शब्दाचा अथग ‘भारतीय 

भाषा’ असा घ्यावा लार्तो. 
 
कथेतील या दाांपत्यास पुि होतो तेव्हा त्याच्या नामकरणाचा त्रवषय त्रनघतो. दरबारात शास्त्री-पांत्रर्त 

आत्रण मुल्ला – मौलवी याांच्या समवते बादशहा चचा करतो. पांत्रर्त बादशहालाच त्रवचारतात ‘तुमचे मूळ नाव 
कोणते व कोणी ठेवले?’ बादशहा साांर्तो ‘आमचा मोठा भाऊ ह्यांदु (सहदू). धाकटा मुसलमान. आमचे मूळ 
नाव त्रहन्सदूई (भाषेत) पांत्रर्त ठेवण्यात आले. (हे मूळ नाव अद्याप चालू आहे)” (प.ृ २०४) 

 
नांतरचा प्रसांर् आहे “अन्सन्सप्राशनाचा.’ या समारांभास ‘ह्यांदूर्ी’, तुकी आत्रण कुराण (कुराणाचे 

उपासक) उपल््थत होते. त्यावळेी पुरात्रणकाने (पुराणवाला) साांत्रर्तले, ‘बादशहा, शुभ घर्ी आली आहे. 
आता अन्न प्राशन कराव.े” (प.ृ २०५) 

 
वरील पत्रहफया उताऱ्यात (प.ृ २०४)’त्रहन्सदुई’ या शब्दाला भारतीय भाषा असा अथग आहे. सकवा सहदू 

सां्कृतीप्रमाणे पांत्रर्त हे नाव ठेवले असा अथग घ्यावा लार्तो. दुसऱ्या उताऱ्यात (प.ृ २०५) ‘ह्यांदूर्ी’या शब्दाचा 
अथग सहदू पांत्रर्त असा घ्यावा लार्तो. 
 

सोळाव्या शतकाच्या आसपास ‘त्रहन्सदी’ व ‘सहदुई’हे शब्द सहदू धमीयाांची भाषा अथवा अरबी, फारसी, 
तुकी या भाषाांहून त्रभन्न असलेली भाषा या अथाने प्रचत्रलत होते, असा अथग वरील सांदभातून त्रनघतो. 

 
सध्या त्रहन्सदी या नावाने प्रचत्रलत असलेली भाषा त्या काळात अल््तत्वात नसफयाने वतगमान सहदी 

भाषा सूफी ग्रांथकाराांना अत्रभपे्रत नव्हती हे अत्रधक ्पष्ट करण्याची र्रज नसावी. त्रशवरायाांनी ्थापन केलेफया 
राज्याला ‘सहदवी’ हे त्रवशषेण लार्ले ते याचमुळे. त्रशवकाळात असलेफया राजवटी भारताबाहेरून आलेफया 
घराण्याांनी ्थापन केलेफया होत्या. (मोर्ल, आत्रदलशहा, कुतुबशहा). त्यामुळेच एका भारतीयाने ्थापन 
केलेफया राज्यास ‘सहदवी’ (भारतीय) ही सांज्ञा त्रमळाली. 

 
दत्रिण भारतात सूफी सांप्रदायाचा प्रसार करणाऱ्या सांताांच्या पत्रहफया काही त्रपढ्या तरी भारताबाहेरून 

आलेफया होत्या. अरब्तान, इराण, तुकग ्तान हे या सांताांचे मूळ देश. भारतात पांथाचा प्रसार करावयाचा 
असेल तर तो या देशातील भाषाांतून झाला पात्रहजे अशी भतू्रमका याांपैकी त्रकत्येक सांताांनी घेतली. त्यासाठी 
या देशाच्या भाषेतून सांप्रदायाची त्रवचारसरणी प्रत्रतपादणाऱ्या ग्रांथाांची त्रनर्वमती आवश्यक होती. उत्तर भारतात 
सूफींनी तत्कालीन सात्रहत्यात प्रत्रतत्रष्ठत झालेफया अवधी भाषेची त्रनवर् केली आत्रण तत्पूवी दात्रिणात्य 
समाजासाठी करावयाच्या ग्रांथत्रनर्वमतीसाठी त्याांनी दखनी भाषेचा प्रयोर् केला. या दोन्सही भाषा भारतीय 
होत्या, तशाच त्या सहदुधमीयाांत प्रचत्रलत होत्या. या दोन्सही कारणाांमुळे ‘सहदी’ वा ‘त्रहन्सदुई’ असा भाषानामाचा 
उल्लेख सूफी ग्रांथाांतून आढळतो. म्हणूनच वतगमान सहदी भाषा सूफी ग्रांथकाराांना अत्रभपे्रत असेल असे 
समजण्याचे कारण नाही. 
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त्रकत्येक सात्रहत्यकाराांनी ‘दखनी’, ‘दकनी’ हे भाषानामही वापरले आहे. दकनी भाषानामाचा 
प्राचीनतम उल्लेख आढळतो तो कुरेशी या कवीच्या ‘भोर्बळ’ (१४८२-१५२४) या ग्रांथात. त्रफरोज 
(पीरीतनामा-१५६४), र्वासी (१५८०-१६२४) या ग्रांथकाराांनी आपली ग्रांथभाषा ‘दकनी’ असफयाचे नमूद 
केले आहे. ‘त्रक्सेबेनजीर’ (१६२७), ‘सबरस’ (१६३६), ‘लैला मजनू’ (१६३६), रीज्वानशाह – 
‘रुहेअफजा’ (१६८४) या ग्रांथाांतही दखनी भाषेत ग्रांथलेखन झाफयाची नअद आहे. दखनी सात्रहत्याच्या अर्दी 
शवेटच्या कालखांर्ात होऊन रे्लेले वली औरांर्ाबादी (मृत्य ू१७०४) आत्रण तात्रमळनारू्तील सांत शाहतुराब 
(१६९५-१७८७) याांनीही आपण दखनी भाषेत ग्रांथरचना करीत आहोत असे ्पष्टपणे साांत्रर्तले आहे. २ 
सोळाव्या-सतराव्या शतकात दखनी हेच भाषानाम रूढ होते असे जयराम सपरे् याने रचलेफया 
‘राधामाधवत्रवलास’ या चांपूग्रांथाच्या आधाराने म्हणता येते. या कवीने ्वतःस अवर्त असलेफया बारा भाषाांची 
नाव ेत्रदली आहेत. यात यावनी (फारसी) आत्रण दात्रिणात्य यावनी (दखनी)अशा दोन भाषाांचा त्रनदेश आहे. 
३ दखनी भाषेतले एक पद्यही त्याने ग्रांथात त्रदले आहे. ४ हा कवी बांर्ळूरच्या शहाजी महाराजाांच्या दरबारात 
होता. 

 
हे सवग आधार लिात घेता या ग्रांथात ‘दखनी’ हेच भाषानाम सवगि योजले आहे. 
 

प्रादेणशक अस्स्मतेचे प्रणतक 
 

दखनी हे भाषानाम समपगक ठरत्रवण्यास आणखीही एक कारण सापर्ते. ते सात्रहत्याांतर्गत नसून 
दत्रिण भारताच्या राजघराण्यातफया एका दीघगकालीन अांत:प्रवाहाशी सांलग्न आहे. त्यासाठी बहामनीकालीन 
इत्रतहासाचा थोर्ा मार्ोवा घेतला पात्रहजे. 

 
अल्लाउत्रद्दन त्रखलजीच्या दत्रिणेतील ्वाऱ्याांनांतर तुघलक घराणे उत्तरेत अत्रधकारावर आले. महमूद 

तुघलक राज्यावर असताना दत्रिण आत्रण उत्तर या दोन्सही भार्ाांवर समथगपणे राज्य करता याव ेयासाठी त्याने 
आपली राजधानी उत्तरेतून दत्रिणेत दौलताबाद तेथे हालत्रवली. तरीही ्वतःच्या बांर्खोर सरदाराांचा 
बांदोब्त त्याला करता आला नाही. तो उत्तरेत बांर्खोराांच्या मोत्रहमेवर असतानाच दत्रिणेतफया मुसलमान 
सरदाराांनी बांर् केले. त्यातूनच १३४७ मध्य बहामनी राजवट उदयास आली. 

 
सत्ता आत्रण सत्ताधीश या दोहअनाही आपफया मुठीत ठेवण्याची महत्त्वाकाांिा बाळर्णाऱ्या सरदाराांचा 

वढेा या राजवटीस प्रारांभापासूनच पर्लेला होता. हे महत्त्वाकाांिी सरदार नव्यानेच भारतात आलेले होते. 
व्यापार व त्रशपाईत्रर्री हे त्याांचे व्यवसाय असले तरी दरबारात त्याांनी चाांर्ला जम बसत्रवलेला होता. त्याांनी 
्वत:भोवती एक वलयही प्रयत्नपूवगक त्रनमाण केले होते. इ्लामी मुलखातून नव्याने आलेले असफयाने शुद् 
्वरूपातला इ्लाम हा आपणच जाणतो आत्रण आचरतो अशी त्याांची बढाई होती. इतर बाटलेफया व दत्रिणेत 
्थायी झालेफया मुसलमानाांना ते कमी प्रतीचे (धार्वमकदृष्या) मानत. धमगवरेे् राज्यकते या वलयामुळे व 
नवार्ताांच्या आक्रमक वृत्तीमुळे त्रदपून जात.त्यामुळे सते्तच्या व मानाच्या जार्ा त्रबर्र-दखनी मुसलमानाांना 
सहजर्त्या त्रमळत.या भमूीशी कोणत्याही प्रकारचे सोयरसुतक नसलेफया व सामात्रजक प्रत्रतष्ठा देखील 
बेताचीच असलेफया या सरदाराांना मानमान्सयता त्रमळावी याचे वैषम्य दखनी सरदाराांना वाटे, त्यामुळे दखनी 
व त्रबर्र दखनी असे दोन र्ट दरबारात नेहमीच असत. प्रत्येक र्ट दुसऱ्यावर कुरघोर्ी करण्याचा प्रयत्न 
करी. परांतु खुद्द राजा त्रबर्र दखनी सरदाराांच्या आधीन असफयाने दखनी सरादाराांची नेहमीच पीछेहाट होई. 
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अशा रीतीने दखनी – त्रबर्र दखनी तेढ धुमसत असतानाच एका फमानाने हा असांतोष उसळून 
आला. १४८२ साली असे फमान त्रनघाले की, दरबारात राजाच्या उजव्या बाजूस बसण्याचा मान त्रबर्र दखनी 
सरदाराांचा असेल. दखनी सरदाराांनी सांघत्रटत होऊन या अवमानाचा सूर् उर्त्रवण्याचा प्रयत्न केला. या 
प्रयत्नात दखनी सरदार अपयशी ठरले. परांतु, या सहसक उठावाने बहामनी राजवटीची शकले उर्ाली. 

 
बहामनी राजवटीतून फुटून त्रनघून ्वत:चा सवतासुभा ्थापन करणाऱ्या राज्याांनाही दखनी- त्रबर्र 

दखनी हा वारसा त्रमळालेलाच होता. १६७७ साली हैदराबादेहून त्रलत्रहलेफया एका पिात ्वतः त्रशवाजी 
महाराजाांनी त्रवजापूरची आत्रदलशाही बाहेरून आलेफया लोकाांनी आपफया मुठीत कशी ठेवली आहे याचे 
समपगक त्रचि रेखाटले आहे. ‘दखनची पातशाही आम्हा दत्रित्रणयाांच्या हाती राहे.’ या हेतूने आत्रदलशाहीच्या 
त्रवरोधात भार्ानर्रच्या कुतुबशाहाशी आपण बरोबरीच्या नात्याने मिैीचा करार केला आहे. असे या पिात 
नमूद करून, ‘परकीयाांच्या ताब्यात असलेफया आत्रदलशाहाची ताबेदारी सोरू्न त्रवजापूरच्या सरदाराांनी 
कुतुबशाहास त्रमळाव.े’ असे आवाहनही या पिात आहे. महाराजाांचे हे पि त्रवजापूरचे मालोजीराजे घोरपरे् 
याांना त्रलत्रहलेले आहे. त्रवजापुरात ‘पठाण बळावलेला असफयाने तो आम्हा दत्रित्रणयाांना बुर्वील’ असा 
इषाराही या पिात आहे. 

 
राजकारणातफया या दत्रिणात्य त्रनष्ठेला पुढे प्रादेत्रशक अल््मतेचे रूप लाभलेले त्रदसते. दखनी ही या 

अल््मतेची भाषा बनली. आत्रदलशाही व कुतुबशाही राजवटीत दखनी सात्रहत्याने सुवणगयुर्ाचा अनुभव घेतला 
हा केवळ योर्ायोर् म्हणता येणार नाही. या दोन्सही घराण्याांतील राजपुरुषाांनी या भाषेत ग्रांथरचना करून 
दखनी भाषेला प्रत्रतष्ठा व राजाश्रय त्रदला आहे. उलट कुतुबशाहीचा उत्तरात्रधकारी बलेला त्रनजाम तुकी 
असफयाकारणाने त्याच्या प्रदीघग राजवटीत दखनी भाषेला राजाश्रय कधीच त्रमळाला नाही. या इत्रतहासावरून 
दखनी हे नाम समपगक का ठरते याचा उलर्र्ा व्हावा. 

 
बोलीचे के्षत्र 
 

आज केवळ बोलीच्याच ्वरुपात नाांदत असलेली दखनी महाराष्र, कनाटक, केरळ, तात्रमळनारू् 
आत्रण आांध्रप्रदेश या प्राांताांच्या ग्रामीण भार्ातील अफपसांख्याकाांची बोली आहे. महाराष्रात धमाने मुसलमान 
नसलेले व कधीकाळी उत्तर भारतातून आलेले अन्सय धमीयही हीच बोली बोलतात. एकेकाळी ‘परदेसी’ या 
नावाने सांबोधली जाणारी जमात हीच बोली महाराष्रात बोलत असे.लष्करातले बाजार- बुणरे् व घोड्याांची 
देखभाल करणारे सईस हीच बोली बोलत असत. कालपरत्वे अनेक जमातींचे व्यवसाय बदलले आहेत. 
त्रशिणाचा प्रभावही समाजाच्या त्रवत्रवध थरावर जाणवतो आहे. त्यामुळे या जमाती घराबाहेर मराठी बोलत 
असफया तरी घराच्या चौत्रदवारीत जुन्सया त्रपढीने दखनी बोली त्रटकवनू धरली आहे. या समाजातली नवी त्रपढी 
माि सहदी व मराठी या भाषाांचा उपयोर् लोकव्यवहारात करते. त्यामुळे महाराष्रात दखनी बोली त्रकती काळ 
तर् धरू शकेल हा प्रश्नच आहे. 

 
महाराष्राबाहेर कनाटक, आांध्रप्रदेश, तात्रमळनारू् व केरळ या प्राांतातील काही भाताांत मुसलमानाांची 

बोली या नात्याने दखनी प्रचत्रलत आहे. प्रादेत्रशक बोलींतील शब्द आत्रण उच्चार-पद्ती याांची सां्कार या 
प्राांताांतील दखनी बोलीवर झालेले आहेत. तथात्रप, बोलीचा मूळ सपर् दखनी सात्रहत्याशी नाते साांर्णारा आहे, 
या भार्ातफया बोलीस माि नव्या- जुन्सया त्रपढ्याांचा सारखाच आधार आहे. ‘च’, ‘नको’, ‘लई’, ‘बेर्ी’ 
याांसारखे मराठी शब्द सवगच प्राांताांतील दखनी बोलीत आढळतील. दखनी सात्रहत्यात तर ते प्रचत्रलत होतेच. 



 
 अनुक्रमणिका 

या व्यत्रतत्ररक्तही दखनी सात्रहत्यावर वारसाहक्क साांर्ू शकतील असे त्रकतीतरी त्रवशषे, त्रवत्रभन्न भात्रषक 
प्राांताांतील दखनी बोलीत आजही आढळून येतात. 

 
अभ्यासाची साधने  

 
प्रकात्रशत दखनी सात्रहत्य, मराठी सांताांची सहदी म्हणून ओळखली जाणारी पण व्तुतः दखनी भाषेत 

असलेली कत्रवता आत्रण त्रनरत्रनराळ्या भार्ाांत प्रचत्रलत असलेली दखनी बोली या तीन साधनाांवर प्र्तुत 
अभ्यास आधारलेला आहे. 

 
बोलीची साधने र्ोळा करीत असताना असे त्रदसून आले की, त्रवजापूर आत्रण हैदराबाद या नर्राांच्या 

आसपास दखनी बोली आजही जवळपास शुद् ्वरूपात प्रचत्रलत आहे. औरांर्ाबाद हे एकेकाळी दखनी 
सात्रहत्याच्या त्रनर्वमतीचे एक कें द्र होते. या भाषेचे शवेटचे कवी वली आत्रण त्रसराज याच भार्ातले. परांतु या 
नर्रच्या पत्ररसरात दखनी बोली फारशी प्रचत्रलत नाही. मराठवाड्यात ग्रामीण भार्ात ती व्यवहारात असली 
तरी औरांर्ाबादचा पत्ररसर बोलीच्या दृष्टीने उदूग भाषेकरे् अत्रधक झुकलेला त्रदसतो. याची कारणे ऐत्रतहात्रसक 
आहेत. 

 
औरांर्ाबाद हे दीघगकाळ मोर्लाांचे ठाणे होते. देशी भाषा या राजवटीने कधीच आपली मानली नाही. 

पुढे मोर्लाांचे सुभेदार असलेफया त्रनजामाच्या मुलखात हा भार् रात्रहला. त्रनजामाचे घराणे तुकग ्तानातून 
भारतात आलेले. देशी भाषासांबांधाचे त्रनजामाने मोर्लाांचे धोरण पुढे चालत्रवले. त्यामुळे मोर्ल आत्रण त्रनजाम 
या दोन्सही राजवटीत दखनीस दरबारी प्रोत्साहन नव्हते. दखनी सांबांधाने एक प्रकारचा त्रतर्कारच या 
राज्यकत्यषांतना वाटत असे. फारसी भाषेला राज्यव्यवहारात महत्त्व असफयाने त्रशष्टाांनीही राज्यकत्यषांतच्या 
पावलावर पाऊल टाकून दखनीकरे् दुलगि केले. त्रनजामाच्या सात त्रपढ्याांनी दत्रिणेच्या काही भार्ावर राज्य 
केले असले तरी या घराण्यास दखनी त्रवषयी कधीच आत्मीयता वाटली नाही. फारसी भाषेचा वरचष्मा 
असलेफया उदूगचा पुर्कार त्रनजामाने अत्यांत त्रहरीरीने केला. 

 
कोयावधी रुपये खचूगन त्रनजामाने उदूग भाषेचे माध्यम असलेले उ्मात्रनया त्रवद्यापीठ ्थापन केले. 

परांतु फारसी त्रलपीत त्रनबद् असलेफया दखनी भाषेच्या सांशोधन- प्रकाशनास सरकारी उते्तजन कधीच 
त्रमळाले नाही. बहामनी राजवटीच्या काळापासून चालत आलेले दखनी –त्रबर्रदखनी सांघषग त्रनजामाच्या 
राजवटीतही कायम होता. मुसलमानाांनी या भतू्रमकेवरून त्रनजामाच्या त्रबर्रदखनी मुसलमानाांची पाठराखणी 
करणाऱ्या धोरणात्रवरुद् आांदोलनही एकेकाळी केले होते. सरकारी नोकऱ्याांत त्रबर्रदखनी मुसलमानाांना 
प्राधान्सय देण्यात येते, यावरून हा सांघषग झाला होता. त्याचा पत्ररणाम ‘मुलकी’ लोकाांना सरकारी नोकरीत 
अग्रहक्क देण्यात झाला. परांतु, दखनी भाषेत्रवषयीच्या धोरणात त्यामुळे फरक पर्ला नाही. या ऐत्रतहात्रसक 
कारणामुळे औरांर्ाबादच्या पत्ररसरात दखनीची जार्ा उदूगला त्रमळाली. हैदराबादच्या पत्ररसरात पुढे त्रनजामाने 
आपली राजधानी केली तरी दखनीची मुळे पार तळार्ाळापयंत पोचलेली असफयाने आजदेखील अत्रशत्रित 
जमातीत दखनी बोली कायम आहे. इतकेच नव्हे तर त्रनजामी राजवट सांपफयानांतर केवळ दखनी भाषेत 
काव्य- रचना करणाऱ्या कवींना उदूग कत्रवसांमेलनातून मानाचे ्थान देखील प्राप्त झाले आहे. दखनी 
सात्रहत्याचे प्रकाशनही त्रनजामी राजवट सांपफयानांतर मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. उ्मात्रनया त्रवद्यापीठात 
दखनी भाषेसांबांधीचे सांशोधन होऊ लार्ले तेही १९५० च्या नांतरच. 
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दखनी साणहत्याचा प्रारंभकाळ 
 

कोणत्याही भाषेचा उत्पत्तीकाळ आत्रण त्या भाषेत झालेली सात्रहत्यत्रनर्वमती याांचे काळ समान 
नसतात. सात्रहत्यत्रनर्वमतीची प्रत्रतष्ठा प्राप्त होण्यापूवी ती भाषा बोलीच्या ्वरूपात वावरत असते. सात्रहत्याचा 
प्रारांभकाळ प्राचीनतम ग्रांथाच्या आधाराने त्रनत्रपत करता येणे शक्य असते. एखाद्या भाषेने सात्रहत्य-त्रनर्वमतीपूवी 
बोलीच्याच अव्थेत त्रकती काळ नाांदाव ेयाला त्रनत्रपत मयादा घालता येत नाही. सामात्रजक वा वैचात्ररक 
आांदोलनाशी एखादी बोली त्रनर्त्रर्त असेल तर त्रतला सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा प्रमाणतः लवकर प्राप्त होते. दखनी 
भाषेचा उद्भवकाळ त्रनत्रपत करण्यात त्यामुळेच अर्चणी येतात. सात्रहत्यत्रनर्वमतीचा काळ माि त्रनत्रपत करता 
येतो. तत्पूवी बोलीच्या रुपात दखनी त्रकती काळ नाांदत होती याचा नेमका अांदाज बाांधणे कठीण आहे. 

 
फारसी त्रलपीत त्रलत्रहलेले दखनी भाषेतले पत्रहले पे्रमाख्यान काव्य या नात्याने ‘कदमराव पदम’ या 

त्रनजामीच्या काव्यास ्थान देण्यात येते. १४६१ ते १४६३ या कालखांर्ात या काव्याची रचना झाली आहे. 
पांधराव्या शतकाचा उत्तराधग हा अशा रीतीने दखनी सात्रहत्याचा प्रारांभकाळ ठरतो. 

 
दखनी सात्रहत्यातील प्रारांभकाळातले सवगच कवी आत्रण लेखक सूफी पांथाचे होते. त्याांची मातृभाषा 

दखनी नव्हती. ती त्याांच्या मूळ प्रदेशातील होती. पण सूफी पांथाच्या आचार-त्रवचाराांचा प्रसार दत्रिण भारतात 
व्हावा या हेतूने या साधुसांताांनी दखनी भाषेचे माध्यम ्वीकारले. या भार्ाांतफया प्रादेत्रशक भाषाांतून ग्रांथरचना 
न करता सूफींनी ही त्रनराळी भाषा योजली त्या अथी पांधराव्या शतकात ती समाजाची बोधभाषा या नात्याने 
मान्सयता पावलेली असावी या ्पष्टच आहे. 

 
पांधराव्या शतकापूवी बोलीभाषेच्या रुपात दखनी त्रकती काळ नाांदत होती याचा अांदाज दखनी भाषेत 

उपलब्ध असलेफया साधनाांद्वारे लावता येणे शक्य नाही. ही भाषा सूफींच्या बरोबर दत्रिणेत आली असे म्हणावे 
तर उत्तर भारतात सूफींची ग्रांथरचना अवधीतून झालेली आहे त्रशवाय ‘पदुमावत’, ‘मधुमालती’, ‘अखरावट’ 
(१५६०-४०), ‘त्रचिावली’ (१६१३), ‘ज्ञानदीप’ (१६१९), ‘पे्रमप्रकाश’ (१६८८) हे अवधी भाषेतील सूफी ग्रांथ 
दखनी सात्रहत्यास प्रारांभ झाफयानांतर रचण्यात आलेले आहेत. मुल्ला दाऊद याांचे ‘चांदायन’ हे माि त्यास 
अपवाद आहे. या ग्रांथाची रचना इ.स. १३७९ मध्ये झालेली आहे. अवधी भाषा देखील सूफींची मातृभाषा 
नव्हती. परांतु सांत कबीराांच्या सात्रहत्यामुळे अवधीस लोकमान्सयता लाभली होती. सूफींनी आपफया कायासाठी 
या भाषेच्या लोकमान्सयतेचा उपयोर् करून घेतला हे उघर् आहे. 

 
रु्लबर्ा येथील सांत खाजा बांदेनवाज याांचा ‘मेराजुल् आशकीन’ हा दखनी भाषेतला पत्रहला ग्रांथ 

आहे असे काही काळ मानण्यात येत असे. हे अध्यात्मपर प्रकरण मुळात शांका्पद आहे. या प्रकरणास आरांभ 
व शवेट नाही. त्याप्रमाणे प्रारांभीचे उत्रद्दष्टकथनही त्यात आढळत नाही. शवेटी येणारी फलश्रुतीदेखील या 
ग्रांथात नाही. त्यामुळे खाजा बांदेनवाज याांनी त्रलत्रहलेफया एखाद्या अरबी अथवा फारसी ग्रांथाच्या काही भार्ाचा 
अनुवाद नांतर त्याांच्या त्रशष्याांपैकी कोणीतरी केला असावा असे वाटते. खाजा बांदेनवाज १४२२ मध्ये समात्रध्थ 
झाले. त्यामुळे १४६१-६३ या काळखांर्ात रचण्यात आलेली ‘कदमराव पदम’ ही दखनी भाषेतली पत्रहली 
कृती ठरते. 

 
या ग्रांथापूवी बोलीच्या रुपात दखनी त्रकतीकाळ नाांदत होती हे त्रनत्रपत करणे सोपे नाही. दत्रिण 

भारतात इ.स. ११४३ मध्ये हाजी रुमी हा सूफी सांत येऊन रे्फयाची नअद आहे. तेराव्या शतकाच्या अांत्रतम 
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खांर्ात देवत्रर्रीवर मुसलमानाांचे आक्रमण झाले. तेराव ेशतक सांपफयानांतर थोड्याच कालावधीत यादवाांची 
राजवट नष्ट झाली आत्रण देवत्रर्रीवर मुसलमानी अांमल बसला. त्यानांतर सूफींची दत्रिणेत ये-जा मोठ्या 
प्रमाणावर होणे ्वाभात्रवक होते. त्या काळात राजव्यवहाराची भाषा फारसी होती. सूफी तत्त्वज्ञानाचे मूळ 
ग्रांथही फारसी भाषेतच आहेत. लोकसांपकाच्या दृष्टीने फारसी भाषेचा उपयोर् होण्यासारखा नसफयाने 
सूफींनी पांथप्रसाराथग दखनी भाषेतून रचना केली. पण सूफी सात्रहत्य त्रनमाण होण्यापूवी ही भाषा महाराष्रात 
त्रकतीकाळ अल््तत्वात होती? या भाषेत महाराष्रात अर्ोदर काही सात्रहत्य त्रनमाण झाले होते काय? मुख्य 
म्हणजे आदी प्रादेत्रशक भाषा सात्रहत्याच्या दृष्टीने समृध्द असताना ती त्रतसरी भाषा महाराष्रात का रूढ 
झाली? असे त्रकतीतरी प्रश्न दखनी भाषेच्या सांदभात उद्भवतात. 

 
या प्रश्नाांच्या उत्तराांचा शोध घेताना दखनी भाषेची उत्पत्ती कोणत्या काळात झाली याचेही उत्तर 

सापरू् शकेल. हा शोध बराच रु्ांतारु्ांतीचा ठरणारा आहे. सध्या उपलब्ध असलेफया दखनी सात्रहत्याच्या 
आधाराने या शोधास काही त्रदशा त्रमळते काय ते पाहू. 
 
दखनी साणहत्य : एक धािता आढािा 
 

फारसी त्रलपीत त्रनबद् असलेले सवगच दखनी सात्रहत्य अद्याप प्रकाशात आलेले नाही. 
त्रठकत्रठकाणच्या ह्तत्रलत्रखत – सांग्रहात बरीच ग्रांथसांपत्ती अद्यापही असून ती सांशोधन प्रकाशनाची वाट 
पाहत आहे. आजवर प्रत्रसद् झालेफया ग्रांथाांच्याच आधाराने या सात्रहत्याचा धावता आढावा पुढे देण्यात येत 
आहे. 

 
प्रकात्रशत सामग्रीवरून सात्रहत्याचा प्रारांभ आत्रण शवेट ही दोन टोके त्रनत्रपत होतात. फारसी 

त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याचा प्रारांभ पांधराव्या शतकाच्या उत्तराथात झालेला असून अठराव्या शतकाच्या 
प्रारांभकाळानांतर सात्रहत्य-त्रनर्वमतीत खांर् पर्लेला त्रदसून येतो. प्रथम सूफींना या भाषेत सात्रहत्य त्रनमाण 
करण्याची त्रनकर् भासली. बहामनी राजवटीनांतर या भाषेच्या सभोवती प्रादेत्रशक अल््मतेचे वलय त्रनमाण 
झाले. त्यामुळे दरबारी वातावरणात या भाषेला प्रत्रतष्ठा लाभली. काही राज्यकत्यषांतनी या भाषेत काव्यरचना 
केफयामुळे या भाषेला राज्यमान्सयताही लाभली. त्यायोरे् सूफी सांताांच्या सात्रहत्यास दरबारी काव्यपरांपरेचीही 
जोर् लाभली. आत्रदलशाही आत्रण कुतुबशाही या दोन घराण्याांच्या राजवटीत दखनी सात्रहत्याने समृद्ीचे 
त्रशखर र्ाठले. या दोन्सही राजवटी औरांर्जेबाने मृत्यपूूवी काही काळ बुर्त्रवफया आत्रण नांतर माि या सात्रहत्यास 
अवकळा आली. थोड्याच कालावधीत सात्रहत्य-त्रनर्वमती थाांबली आत्रण दखनी उरली ती बोलीच्या रुपात. 

 
‘कदमराव पदम’ हा फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याचा पत्रहला ग्रांथ (१४६१-६३) सूफी पांथाचे 

तत्त्वज्ञान त्रवषद करण्याच्या हेतूने रचलेले एक आख्यान – काव्य आहे. कवीने प्रचत्रलत लोककथाांचा आधार 
घेऊन सूफींचा आचार-त्रवचार या आख्यानाद्वारे कथन केला आहे. आख्यानाचे मध्यवती तत्त्वज्ञान अभारतीय 
तत्त्वप्रणालीवर आधारलेले असले तरी वातावरण माि पूणगपणे भारतीय आहे. कथेच्या ओघात अख्खर्नाथ 
या नाथपांथीय जोग्याची कथाही आली आहे. या जोग्याच्या परकाया प्रवशेाचे वणगन कवी भारतीय पत्ररभाषेत 
करतो. हाच कथाभार् पुढच्या काळात रचलेफया ‘फूलबन’ या काव्याचाही त्रवषय आहे. 

 
सूफी पांथाचे तत्त्वज्ञान आत्रण आचार त्रवशद करणारे ग्रांथ पद्यात आहेत तसेच र्द्यातही. 

अध्यात्मत्रववरण सुबोध व्हाव ेया हेतूने लेखक- कवींनी प्रचत्रलत लोककथाांचा मुक्तपणे उपयोर् केला आहे. 
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रूपक – कथाही प्रसांर्ोपात आफया आहेत.काही ग्रांथाांतून तर रूपकाचे घटकच पाि रूपाने वावरताना 
आढळतात. त्रदल (अांतःकरण), जमीर (सद्सदत्रववेकबुद्ी), हवास (मनोत्रवकार), हु्न (सौंदयग) अशी 
त्रकत्येक ‘पािे’ काही ग्रांथाांतून आढळतील. हे सवग घटक ‘इश्क’ (प्रणय) या मध्यवती भावनेच्या भोवती फेर 
धरताना त्रदसतात. 

 
सूफी तत्त्वज्ञानाचे अत्रधष्ठान असलेफया ‘प्रणया’ चे रूप समजून घेतले पात्रहजे. शृांर्ारप्रधान अथवा 

‘मधुराभक्ती’ ही भारतीय भल्क्तसांप्रदायातही आढळते. ‘परम-पे्रमरूपा’ भक्तीचे त्रनरुपण नारद-शाल्ण्र्फय 
याांच्या भल्क्तसूिात आले आहे. कृष्ण-र्ोपींचा शृांर्ार भार्वतादी पुराणाांत वर्वणलेला आहे. ‘र्ीतर्ोत्रवन्सद’ व 
अन्सय मान्सयताप्राप्त भल्क्तकाव्यात राधाकृष्णाच्या शृांर्ाराचे त्रचिण आले आहे. मधुराभल्क्तपर सात्रहत्यात जीव 
स्त्रीरूपाने ‘परमपुरुषा’च्या मीलनासाठी तळमळत असतो. सूफी पांथात शृांर्ार (इष्के हकीकी) आत्रण 
मीलनाची तळमळ याांना ्थान आहे. परांतु भक्त आत्रण परमेश्वर याांचे नाते स्त्री आत्रण पुरुष असे नसून ते नेमके 
उलटे आहे. या सांप्रदायात भक्त पे्रयसीच्या मीलनासाठी तळमळणाऱ्या पुरुषाची भतू्रमका घेत असतो. 
परमेश्वर ही त्याची आराध्य देवता असते. त्रचत्तशुद्ी, अनन्सयत्रनष्ठा आत्रण सदाचार याांना भारतीय भल्क्त-
सांप्रदायात आत्रण सूफीपांथात सारखेच महत्त्व आहे. ५ 

 

‘सनअती’ (१६४६) या कवीचे ‘त्रक्सेबेनजीर’, ‘मुल्लावजीही’चे (१६१०), ‘कुतुबमुशतरी’, 
‘र्ब्बासी’चे (१६५०) ‘मनैा सांतवती’, ‘हाशमी’चे (१६८८) ‘यसुूफ जुलेखा’, ‘बहुरी’चे (१७०२) ‘मनलर्न’ ही 
आख्याने उपरोक्त मध्यवती कफपनेवर आधारलेली आहेत. काही आख्याने र्द्यातही आहेत. सां्कृत 
सात्रहत्यातील काही कथाांवर सूफींनी रचना केलेली आहे. या कथा मूळ सां्कृत कथाांवरून आफया आहेत की 
या कथाांच्या फारसी भाषेतील अनुवादावरून हे समजण्यास मार्ग नाही. ‘तोतीनामा’ हे र्ब्बासीचे काव्य 
सां्कृत ‘शुकसत्पतीवर’ आधारलेले आहे. सवगच दखनी कवी आत्रण लेखक याांना भारतीय तत्त्वज्ञान आत्रण 
पुराणकथा याांचे चाांर्ले ज्ञान होते याचा प्रत्यय त्याांच्या सात्रहत्यातून येतो. दखनी काव्यातील मांर्लाचरणे 
अदै्वत वदेाांताच्या पत्ररभाषेवर काळजीपूवगक बेतलेली असतात. हे लेखक-कवी पुराणकथाांवर आधारलेले 
उपमा-दृष्टाांत अर्दी सहजपणे देतात. अभारतीयाांनी रचलेफया सूफी सात्रहत्यातील वातावरण पूणगपणे 
भारतीय असाव ेयाचे नवल वाटते. त्या मानाने उदूग सात्रहत्यातील साा्ं कृत्रतक वातावरण एवढे भारतीय वाटत 
नाही. साा्ं कृत्रतकदृष्या दखनी सात्रहत्याचा हा त्रवशषे महत्त्वाचा ठरतो. 
 
दरबारी काव्याची परंपरा 
 

इ.स. १६०० ते १७०० या शतकात दखनी काव्याची वाढ अनेक अांर्ाांनी झाली. या काळात फारसी 
भाषेतील काही ग्रांथाांचे दखनी भाषेत अनुवाद झाले. काही फारसी छांद आत्रण आकृत्रतबांध देखील दखनीत 
रूढ झाले. ‘र्जल’, ‘मसनवी’ या बांधाांप्रमाणेच ‘मर्वसया’ हा काव्यप्रकार देखील दखनीत रुढ झाला. याच 
कालावधीत सूफींच्या काव्यधारेला दरबारी काव्याची जोर् त्रमळाली. सामात्रजक िेिास प्रादेत्रशक अल््मतेची 
त्रकनार लाभफयाने राज्यकते आत्रण त्यामुळे दरबारी कवी दखनी भाषेत सात्रहत्य-त्रनर्वमती करू लार्ले. अशा 
रीतीने या सात्रहत्याला लोकमान्सयतेबरोबरच राजमान्सयताही प्राप्त झाली. 

 
या नव्या प्रवाहाने राजप्रशल््तपर काव्याांची परांपरा त्रनमाण झाली. ‘अश्रफ त्रबयाबानी’ याच्या 

‘नवसरहार’ (१५३०) या काव्याने या परांपरेस प्रारांभ झाला. फारसी भाषेत राजप्रशल््तपर काव्याची प्रदीघग 
परांपरा होती. दखनी राजप्रशल््तपर काव्यास ही परांपरा पे्ररक ठरली. त्यामुळे फारसी काव्याचे आदशग 
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दरबारी कवीच्या काव्यात उतरले. ‘यसुूफनामा’हे यसुूफ आत्रदलशाहा (१४९६-१५१०) याचा रु्णर्ौरव 
कारणाने काव्य, इब्राहीम आत्रदलशाहाचे पोवारे् र्ाणारा ‘इब्राहीम नामा’ (१६०४) अली आत्रदलशाह दुसरा 
(१६५७-१६७२) याची प्रश्ती करणारा नुस्त्रती या कवीचा ‘अलीनामा’ व त्रसकां दर आत्रदलशाहाचा रु्णर्ौरव 
करणारे ‘तारीखे इ्कां दरी’ ही काव्ये या परांपरेतील उदाहरणे म्हणून देता येतील.या काव्यातील युद्वणगने 
आत्रण प्रसांर्ाची त्रचिणे अत्यांत प्रत्ययकारी वाटतात. सैन्सयाच्या हालचाली, युद्ाचे र्ावपेच, व्यहूरचना 
इत्यात्रदकाांची वणगने वाचताना तर हे कलमबहाद्दर प्रत्यि रणाांर्णावर तलवारी र्ाजवत होते की, काय अशी 
शांका येऊ लार्ते. कारण, त्रकत्येक युद्वणगने अर्दी ‘चिवुा सत्यां’ असावीत एवढी बारकाव्याने भरलेली 
आहेत. ्वपिीयाांच्या शौयाप्रमाणेच शिुपिाच्या बहादुरीची देखील या कवींनी दखल घेतली आहे. 
 
फारसी काव्याचे आदशस 
 

अत्रतशयोक्ती हा दरबारी काव्याचा ् थात्रयभाव आहे. फारसी भाषेतील आदशषांतचा तो पत्ररणाम असावा. 
या आदशषांतचा दुसराही पत्ररणाम दरबारी काव्यात जाणवतो. सूफी सात्रहत्याच्या तुलनेने दरबारी काव्याांत 
अरबी- फारसी शब्द व इराणी-अरबी सां्कृतीशी सांबद् असलेले सांकेत अत्रधक योजलेले आढळतात. 
त्रनरत्रनराळ्या रार्ाांतील पदरचना हाही दरबारी काव्याचा एक त्रवशषे आहे. ‘त्रकताबे नवरस’ हा इब्राहीम 
आत्रदलशहाचा (१५८०-१६२७) ग्रांथ पदसात्रहत्य आत्रण सांर्ीत- रचना या दोन्सही दृष्टींनी मोलाचा ठरतो. 
इ्लामी व भारतीय सां्कृतीची एक अपूवग सरत्रमसळ या काव्यात आढळते. या काव्याचा प्रारांभ आत्रण शवेट 
सर्वती-वांदनाने झाला आहे हे त्रवशषे. अब्दुल्ला कुतुबशहाच्या काव्यात (१६२५-१६७२) अशाच प्रकारची 
रार्दारीतील पदे आली आहेत. 

 
दखनी सात्रहत्याचा प्रारांभ बहामनी राजवटीत (१३४७-१५२७) झालेला असला तरी या सात्रहत्याचे 

सुवणगयुर् माि आत्रदलशाही (१४९०-१६८६) व कुतुबशाही (१५१२-१६८७) या दोन राजवटीत रचलेफया 
सात्रहत्यात आढळते. इब्राहीम आत्रदलशाह आत्रण अब्दुल्ला कुतुबशहा याांच्याप्रमाणेच महमद कुली कुतुबशहा 
(१५८०-१६१२) यानेही काव्यरचना केली आहे. दरबारी परांपरेतील काव्यात कुली कुतुबशहाचे काव्य श्रेष्ठ 
प्रतीचे ठरते. या कवीच्या रचनेत फारसी र्ौलाची कत्रवता आहे तशीच लोकपरांपरेवर आधारलेली र्ीते आहेत. 
सहदू समाजात रूढ असलेफया सणाांवरही त्याने र्ीते रचली आहेत.त्याची ऋतूवणगनपर र्ीते आजही 
हैदराबादच्या पत्ररसरात प्रसांर्त्रवशषेी र्ाण्यात येत असतात. फारसी र्जल या छांदाचा दखनी काव्यात महमद 
कुली कुतुबशहा यानेच प्रथम उपयोर् केला. 

 
साणहत्याचे सुििसयुग 
 

इ.स. १६०० ते १७०० हे दखनी काव्याचे सुवणगयुर्. सूफींची पे्रमाख्यानपर काव्ये, राजप्रश्तीपर 
काव्यग्रांथ, लोकर्ीताांच्या धाटणीवर रचलेली र्ीते, रार्दारीतील पदे अशा त्रवत्रवध रचनाांना या कालावधीत 
बहर आलेला आहे. मराठी आख्यान कत्रवता आत्रण सांत व पांत्रर्त कवींनी केलेली पदरचना याांचा परमोत्कषग 
याच कालखांर्ात झालेला आहे. हा केवळ योर्ायोर् मानावयाचा की मराठी व दखनी सात्रहत्याच्या 
सहजीवनाचा पत्ररणाम? लीळाचत्ररिाची लोककथात्मक शलैी आत्रण एकनाथी भारुर्ाांत आढळणारी लयबद् 
र्द्यरचना दखनी सात्रहत्यात या कालखांर्ात झालेली आहे. हे केवळ अपघाताने घर्ले असेल काय? मराठी 
सात्रहत्य आत्रण समाजजीवन याांच्याशी दखनी सात्रहत्याचा अनुबांध अत्यांत त्रजव्हाळ्याचा असफयाचे तर हे लिण 
नव्हे? 
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मराठी आत्रण दखनी या दोन्सही भाषाांच्या समकालीन सात्रहत्यात आढळून येणाऱ्या समान प्रवृत्ती आत्रण 
प्रवाह व त्याचे अन्सवयाथग हा एक ्वतांि सांशोधनाचा त्रवषय असून त्याचे फत्रलत त्रनत्रपतच उद्भोदक ठरेल. 
सध्या आपण दखनी सात्रहत्याच्या वाटचालीचा त्रवचार करीत आहोत. दखनी सात्रहत्याशी सांबांत्रधत अशी एक 
ऐत्रतहात्रसक घटना या त्रठकाणी नमूद केली पात्रहजे. त्रशवछिपतींच्या त्रनधनानांतर सारा दत्रिण काबीज 
करण्याच्या हेतूने औरांर्जेब तब्बल सव्वीस वषग आपफया लष्करासह तळ देऊन बसला होता (१६८१-१७०७). 
या कालावधीत छिपती सांभाजी महाराज याांचा वध झाला आत्रण त्रवजापूरची आत्रदलशाही व र्ोवळकअड्याची 
कुतुबशाही ही दोन्सही घराणी औरांर्जेबाने उध्व्त केली. दखनी सात्रहत्यावरही हा एक मोठाच आघात ठरला. 
मोर्ल राज्यकत्यषांतना दखनी त्रवषयी सोयर-सुतक नव्हते. त्यामुळे पुढच्या काळात दखनी सात्रहत्याची त्रनर्वमती 
िीण होत होत अांतधान पावली. 
 
दखनीचा अस्त  

 
औरांर्जेबाच्या या आघातामुळे मराठे माि खचले नाहीत. त्याांचा पराभव करण्याचे औरांर्जेबाचे 

प्रयत्न पूणगपणे यश्वी झाले नाहीत. शवेटच्या काही वषात ‘मराठा मोर्ता मोर्त नाही’ हेच शफय 
औरांर्जेबाच्या मनी होते. या हृद्यरोर्ातच त्याचा अांत झाला. मराठ्याांनी आपले ्वराज्य सावरून धरले. 
परांतु, आत्रदलशाही आत्रण कुतुबशाही माि इत्रतहासजमा झाफया आत्रण दखनी सात्रहत्यावर अखेरचा पर्दा 
पर्ला. वली औरांर्ाबादी हा दखनी भाषेतील शवेटचा नामवांत कवी १७०७ मध्ये त्रनधन पावला. त्याचा 
समकालीन त्रसराजी १७६५ पयंत वलीचे ्मरण करीत जर्ला. तरीही दखनी सात्रहत्याचे तेज मावळले ते 
मावळलेच. वलीचे दखनी भाषेवर आत्रण दत्रिणेवर त्रवलिण पे्रम होते. मराठ्याांवर त्याचा भारी जीव. 

 
आि माशुक लडका मरहटा है । जमठाई बंद शकरसूूँ मीठा हैं ।।  
सिि हैं साँवला सिका सिीला। कटीवा होर हटीला लटपटा हैं ।। 
 
सुमारे दीर्श े वष े वाढत्या वैभवाचा काळ भोर्फयानांतर दखनी भाषेच्या त्रनत्रशबी पुन्सहा एकवार 

सामान्सयाांच्या बोलीचे त्रजणे जर्णे आले. मराठी मातीचा र्ांध घेऊन जन्समाला आलेफया साधुसांताांच्या व 
राजेरजवाड्याांच्या दरबारात सारखीच प्रत्रतष्ठा लाभलेफया दखनी भाषेने त्रवपत्काळातही मराठीचा र्ांध 
जन्समखुणाांप्रमाणे जपून ठेवला आहे हे त्रवशषे. 

 
या त्रवशषेाची अत्रधक त्रचत्रकत्सा केली असता दखनी भाषेच्या उद्भावासांबांधी अत्रधक मात्रहती त्रमळण्याचा 

सांभव आहे. तत्पूवी या भाषेतील सात्रहत्याच्या अांतरांर्ाचा शोध घेऊन कोणती फलत्रनष्पत्ती होते ते पाहू या. 
 

संदभस 
 

१. ‘नार्री त्रहन्सदी या खर्ी बोली त्रहन्सदी के इत्रतहास का आरांभ र्द्य सात्रहत्य को लेकर १९ वी 
शताब्दी के आरांभ में अांगे्रजअकी छिछाया में कोलकत्ता में उदूग के साथ साथ हुआ’ सुनीतकुमार चतजी, 
भारतीय आयग भाषा और त्रहन्सदी, प.ृ १७०. १९ व्या शतकाच्या प्रारांभी होऊन रे्लेला मुनशी सदासुख हा या 
भाषेतील पत्रहला ग्रांथकार. १९ व्या शतकापूवी त्रहन्सदी भाषेला अल््तत्वच नव्हते असे त्रनःसांत्रदग्ध मत भोलानाथ 
त्रतवारी याांनी माांर्ले आहे- त्रहन्सदी भाषा, प.ृ २१४  
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२. ⬤ दखन में जो दखनी मीठे बात का –सबरस.  
⬤ जकया िज्म दकिी जसमे बे-जमसाल-मिैा सतवतंी. 
⬤ जकया दखिी जकस्सा इस आिम सुूँ – लैला मििू  
⬤ सो इस शाह के दौरे बीदर मुकाम 
 यो थीर जकया िज्म दखिी तमाम – रीज्वाि. 
⬤ दखिी िुबाँमें शरे सब लोग कहते हैं ऐ वली-वली  
 

३. द्वादशभाषासु सां्कृत –प्राकृत र्ोमाांचलीय, रु्जगर – वक्तर – ढुर्ार-पांजाब- सहदू्थान-
वाग्रु्ल – यावनी- दात्रिणात्ययावनी –कणाटकासू त्रनरर्गल कवयात्रमती-राधा. प.ृ२२७ 

 
४. शहाजी राजे याांच्या युद्कौशफयाचे वणगन कवीने पुढीलप्रमाणे केले आहे : मोतेबे 

सलासलेर्रग ऐसी उठे। चाांदसूरज बुरे्, फौज वाँ पे चरे्।। सबजमीं खळ माजे (खळबळे)। मोर्लाां शक धरे, 
रुमशामी र्रे।। बाज जैसा बुरे्, दुश्मनाां कू लूटे। त्रसर धरे जोर, जासोस पाव ेसजा । है खुदा का वली साही 
सजा वली ।। - राधा, प.ृ२७४. 

 
५. सूत्रफयअ की पे्रम कहात्रनयअ में पे्रमपाि का ्थान प्रधानतः नारी को ही त्रदया जाता है। और 

उसीके द्वारा भरसक उस परमत्मतत्त्व का प्रत्रतत्रनत्रधत्व करने की भी चेष्टा की है जो उसके ईश्वरीय पे्रम का 
लक्ष्य है। नारी ही यहाँपर उस नूर का प्रतीक है जो उनके ईश्वरीय पे्रम का लक्ष्य हैं। नारी ही जहाँपर उस नूर 
का प्रतीक हैं जो सारे त्रवश्व का मूळ स्रोत हैं ।’- परशराम चतुवेदी, सूफी ‘पे्रमाख्यानकाव्य’, त्रहन्सदी सात्रहत्य, 
खांर् २, २९२. 
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३. दखनी साणहत्याचे अंतरंग 
 

दखनी भाषेचे मूळ शोधावयाचे म्हणजे पांधराव्या शतकात महाराष्राची बोधभाषा असलेफया ह्या 
भाषेचा उर्म नेमका कोठे व कसा झाला याचा मार् काढता आला पात्रहजे. मार्ील प्रकरणात घेतलेफया 
सात्रहत्याच्या  आढाव्यात या सांबांधीचे कोणतेही र्मक हाती लार्त नाही. तेव्हा सात्रहत्यातील वातावरण आत्रण 
सां्कृती याांच्या अनुसांधानाने शोध घेत काही त्रदशा त्रमळते सकवा काय हे पात्रहले पात्रहजे. 
 
भाषेचे मऱ्हाटी िळि  
 

फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यात दोन प्रवाह असफयाचे मार्ील प्रकरणी नमूद कण्यात आले 
आहे. सूफी सांत आत्रण दरबारी कवी याांचे सात्रहत्य एकाच भाषेतले असले तरी आशय आत्रण अत्रभव्यक्ती या 
दोहअच्याही दृष्टीने या दोन धाराांत पथृर्ात्मता त्रदसून येते. सूफींनी र्द्य आत्रण पद्य या दोन्सही शलैींचा उपयोर् 
केला आहे. दरबारी कवींचे सात्रहत्य माि केवळ पद्यातच आहे.मराठी सांतकवींप्रमाणे सूफी सांताांनीही 
काव्यसौंदयाकरे् जात्रणवपूवगक लि त्रदलेले त्रदसून येत नाही. सहजर्त्या उत्पन्न झाले तेवढेच रचनासौष्ठव 
सूफी सात्रहत्यात आढळेल. अध्यात्मप्रत्रतपादनास त्याांच्या दृष्टीने महत्त्व होते. ते पत्ररणामकारक करण्याच्या 
दृष्टीने या सांताांनी लोककथाांचा उपयोर्ही आपफया सात्रहत्यात करून घेतला आहे. आकृत्रतबांधाची अकृत्रिमता 
आत्रण भाषेची सहजता याांवर त्याांचा कटाि होता.सूफींचे तत्त्वज्ञान फारसी भाषेत असफयाने त्याांच्या 
सात्रहत्यात अरबी-फारसी शब्द अपत्ररहायगपणे येतात. परांतु त्यातही एक प्रकारची त्रश्त आढळते. हे सांत 
अरबी-फारसी भाषाांचे पांत्रर्त असूनही त्याांनी आपफया सात्रहत्यात अरबी-फारसी शब्दाांचे अपभ्रांशच प्रामुख्याने 
योजले आहेत. हे अपभ्रांश भारतीय वणोच्चारपद्तीस अनुसरून झालेले आहेत. आपयाची र्ोष्ट म्हणजे 
तत्कालीन मराठी भाषेत रूढ असलेफया अरबी-फारसी शब्दाांचेच अपभ्रांश सूफी सात्रहत्यात प्रयुक्त झाले 
आहेत! 
 

दरबारी परांपरेतील काव्याांचे मूळ आदशग हेच फारसी काव्याचे असफयाने फारसी छांद व कत्रवसांकेत 
या सात्रहत्यात उतरले आहेत. दरबारी काव्यात अरबी-फारसी शब्दाांचे प्रमाण वाढत रे्ले आहे. या भाषाांतील 
शब्दाांच्या अपभ्रांशाप्रमाणेच मूळ अरबी-फारसी शब्दही या परांपरेत येतात. त्याांचे प्रमाण अपभ्रष्ट शब्दाांच्या 
तुलनेने कमी आहे. दरबारी कवींनी सात्रहत्य- सौंदयाकरे् जात्रणवपूवगक लि त्रदले आहे. आशय आत्रण 
अत्रभव्यक्ती या दोन ्तराांवर या धारा त्रभन्न त्रदसत असफया तरी दखनी भाषेचे ‘मऱ्हाटीपण’ दोन्सही परांपराांत 
सारखेच आहे. दुसरा समान त्रवशषे म्हणजे दख्खन आत्रण दखनी भाषा याांवरील पे्रम. या दोन्सही परांपराांतील 
त्रकत्येक सात्रहल्त्यक भारताबाहेरून आलेले होते व अनेकाांची मातृभाषा देखील दखनी नव्हती. तरीही दख्खन 
आत्रण दखनी याांच्यात्रवषयी उभय परांपराांनी दशगत्रवलेली आत्मीयता त्रवशषेेकरून नजरेत भरते. 

 
दात्रिणात्य प्रदेशासांबांधी मुल्ला वजीही त्रलत्रहतो, ‘या त्रवश्वात दत्रिणेसारखे दुसरे ्थळ नाही.हा प्रदेश 

म्हणजे त्रहरेमोत्याांनी जर्त्रवलेली मौफयवान अांरु्ठी.’ १ ‘या र्ोर् भाषेच्या रांर्ाने मी वरे्ा झालो आहे.’ अशी 
कबूलीही हा कवी देतो. २ इतर अनेक कवींनीही (दोन्सही परांपरेतील) प्रदेशाचे व भाषेचे असेच र्ोर्व ेर्ाईले 
आहेत. पांथप्रसाराचे माध्यम या नात्याने सूफींनी ही भाषा योजलेली असली तरी कालाांतराने सवगच सात्रहल्त्यक 
या भाषेच्या पे्रमात सापर्लेले त्रदसतात- आरशातफया ्वतःच्याच प्रत्रतसबबावर एखाद्याने मोत्रहत व्हावे 
त्याप्रमाणे! 
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साणहत्यातील सांस्कृणतक िातािरि  
 
हे सवगच सात्रहल्त्यक धमाने मुसलमान होते आत्रण अनेकाांचा जन्सम भारताबाहेर झालेला होता; तरीही 

भारताच्या साां्कृत्रतक जीवनाशी त्याांनी त्रवलिण एकरुपता सांपादन केलेली होती. भारताच्या साा्ं कृत्रतक 
जीवनातील प्रत्रतमा आत्रण पुराण-ग्रांथाांतील कथा व सांकेत दखनी सात्रहत्यात मुक्तपणे सांचार करताना 
आढळतात. सूफी तत्त्वज्ञानाचे त्रवशदीकरण करण्यासाठी योजलेफया कथाांचे वातावरण देखील भारतीय 
आहे. आजचे उदूग सात्रहत्य त्या मानाने फारच वरे्ळे वाटते. 

 
उदाहरण म्हणून ‘सबरस’ या र्द्यग्रांथाचा उल्लेख करता येण्यासारखा आहे. ज्ञानेंत्रद्रये आत्रण कम्त्रद्रये 

याांना वासनात्मकतेपासून त्रनवृत्त करून सद्तत्वावर पे्रम करण्याचे वळण लावाव ेअसा या रूपक-कथेतून 
त्रनघणारा ध्वनी आहे. लेखक सूफी आहे तरी रामकथेतील त्रकत्येक प्रसांर् त्याने दृष्टाांतादाखल उल्लेत्रखले 
आहेत. ‘रामासारखा धनी असेल तर हुनुमांत पैदा होतो’. ३ सकवा ‘रामाने समजून उमजून त्रबभीषणाला जवळ 
केले; (या) घरभेदामुळेच त्याला लां का घेता आली’. ४ त्रवषयाचे ्पष्टीकरण करण्यासाठी या लेखकाचे 
पुराणकथाांचाही आधार घेतला आहे. ‘वासनाधीन इांत्रद्रये माणसाला परतांि करतात व त्या योरे् मनुष्य मोहवश 
होतो’. हे साांर्ण्यासाठी त्याने रांभा व उवगशी याांच्या कथाांचा आधार घेतला आहे.५  

 
भारताच्या साा्ं कृत्रतक परांपरेचा आधार घेण्यात दरबारी कवी देखील मारे् नाहीत. ‘अलीनामा’या 

राजप्रशल््तपर कामात युद्ाची अनेक वणगने आली आहेत. या वणगनाांच्या सांदभात रामायण, महाभारत व 
पुराणे याांतील अनेक सांदभग येऊन जातात. त्रशवाजी राजाने आत्रदलशाहाशी मिैी जोर्ावी अशा अथाचा त्रनरोप 
घेऊन जाणाऱ्या दूताचे वणगन ‘अवतारी रामाचा दूत लां केला त्रनघाला’ (प.ृ १३२) अशा शब्दाांत कवी करतो. 
त्रशवाजी हा या कवीचा शिपुि. रामायणाच्या कथेच्या अनुसांधनाने ‘रावण’. त्याच्या मुलखावर हल्ला 
करण्याचा आत्रदलशाहाने त्रदलेला आदेश ‘सेतुबांधाच्या रोखाने जाऊन लां केवर हल्ला चढवा’ (पृ.७७) अशा 
शब्दाांत वर्वणला आहे. सहदू सां्कृतीशी सांबद् असलेले इतरही अनेक सांकेत या काव्यात आले आहेत. ‘युद्ात 
वाहणारे रक्ताचे पाट भमूीने आपफया भाांर्ात ससदूर भरफयासारखे वाटतात’ अशी कफपना कवी करतो. ६ 

आत्रदलशहाचे त्रवजयी वीर कवीला त्रटळा लावलेफया ब्राह्मणाांसारखे त्रदसतात. ७ ‘तोतीनामा’ या काव्यात 
सूया्त आत्रण चांद्रोदय याांचे त्रचिण कवीने केले आहे. ते वाचले म्हणजे एका मुसलमान कवीने हे वणगन केले 
असेल यावर त्रवश्वास बसत नाही. 

 
‘आकाशातला सूयग हा कोणी ब्राह्मण, पत्रपमेच्या र्ांरे्वर सांध्या करण्यासाठी त्रनघाला आहे. त्याच वेळी 

पूवेच्या देवळातून सुांदर चांद्रमा बाहेर पर्ला’. ८ अशी अनेक उदाहरणे उद्तृ करता येतील. दखनी सात्रहल्त्यक 
भारतातील लोकजीवन आत्रण साा्ं कृत्रतक परांपरा याांच्याशी समरस झालेले होते. म्हणूनच लोककथा आत्रण 
पुराणकथा याांचा उपयोर् त्याांना आपफया सात्रहत्यात अर्दी सहजपणे करता आला. हे सात्रहल्त्यक त्रभन्न धमषांतचे 
अनुयायी होते. त्रकत्येकाांची जन्समभमूीही भारताबाहेर होती हे लिात घेतले म्हणजे दखनी सात्रहत्यातील 
भारतीय वातावरणास त्रवशषे महत्त्व प्राप्त होते. 
 
िेदांताची पणरभाषा  
 

भारतीय तत्त्वज्ञानाचा र्ाढा व्यासांर् हे दखनी सात्रहत्याचे लिात भरणारे आणखी एक वैत्रशष्य. 
भारतीय तत्त्वज्ञानाचा पुर्कार हे काही त्याांच्या सात्रहत्याचे उत्रद्दष्ट नव्हते. तथात्रप, समाजास पत्ररत्रचत 
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असलेफया अदै्वत वदेाांताच्या पत्ररभाषेचा समपगक उपयोर् त्याांनी आपली त्रवचारसरणी त्रवशद करताना केलेला 
आहे. सूफी काव्यातील मांर्लाचरणे वाचताना तर सांताांनी केलेफया त्रनरु्गण परब्रह्माच्या त्रववरणाचे ् मरण होते. 
‘कशफुलू वजूद’ या काव्याचे हे मांर्लचरण पहा. ‘परमेश्वर अत्रद्वतीय, त्रवश्वकता आत्रण त्रवश्वाधार आहे. तो 
सहज्वरूपी तसाच आत्मरूप असून त्रवश्वरुप धारण करतो. तो पुरुष नाही आत्रण नारीही नाही, आई नाही 
तसाच बापही नाही. त्याला कोणी त्रमि नाही की त्रप्रयपाि’ असा या वांदनाचा भावाथग आहे. ही पत्ररभाषा 
आपफया पत्ररचयाची आहे. 

 
अल्ला बाहद सरििहार, िो िग अलीम जतस के थार 
बाहर बाति अपिा रूप, िात पिंर सहि सरूप 
दायम कायम असे अंग, िो ि पुंगडी, ि माँ बाप 
ति वि िमि िो अंग लेत, िा उस पीत है िा मीत ।। 

-कदीम उदूग (३००) 
 
‘तोतीनामा’ या काव्याचे मांर्लाचरण तर अनुवाद न देता समजण्याजोरे् आहे. 
 
ि आकार तुि है, जिरंकार तूूँ  
सदाही आपस में खाता तो तूूँच  
जिव मारता होर जिलाता सो तूूँच- 
 
सजगन आत्रण त्रवसजगन ही तुझीच लीला आहे हा भाव इथे आढळतो. 
 
‘कोऽहम्’ (मी कोण आहे?) हा तत्त्वत्रजज्ञासेच्या िेिातफया सनातन प्रश्न. त्याचे उत्तर दखनी 

कवीकरू्न ऐका : 
 
‘मातीचे शरीर धरण करणारा तू देहधारी (हे तुझे पत्रहले रूप). दुसरे रूप म्हणजे अांतरीचे सांकफप-

त्रवकफपात्मक मन. त्रतसरा अांतरात्मा आत्रण चौथा णनरंजन. याची ओळख करून घे’. ९ 
 
‘मनसमझावन’ या ग्रांथाच्या प्रारांभी पुढील मांर्लाचरण येते: 
 
अलक िाम अल्ला णनरंजन हरी हैं 
जिराकार जिरगुि वो परमेश्वरी हैं  
जसफत उसकी हर शयमें  दामि भरी है 
वो गंगा वो िमुिा वो गोदावरी हैं १० 

 
‘अल्ला णनरंजन दोऊ नहीं हैं’ 

 
त्रनरांजन हा परमात्मवाचक शब्द सूफी काव्यात वारांवार येतो. वर त्रदलेफया दोन्सही उदाहरणातही तो 

आलेला आहे. हा शब्द वारांवार येतो त्या अथी त्याच्या मुळाशी काही सांकेत अवश्य असला पात्रहजे. ‘अलख 
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त्रनरांजन’ हा नाथपांथाचा उद्घोष. या पांथात त्रनरांजनी सांप्रदाय या नावाचा एक उपपांथही आहे. या सांप्रदायाचे 
्वरूप पीताांबरदत्त बर्थ्वाल याांनी पुढीलप्रमाणे साांत्रर्तले आहे: 

 
‘त्रनरांजन सांप्रदाय नाथपांथ का एक त्रवकत्रसत रूप हैं त्रजसमें योर् पूणगत: वदेाांती प्रभाव में आ चुका है। 

यह एक प्रकार नाथ-सांप्रदाय एवां त्रनरु्गण सांप्रदाय का मध्यवती मार्ग है। हमारे साा्ं कृत्रतक त्रवकास की यह 
(त्रनरु्गण सांप्रदाय) एक महत्त्वपूणग कर्ी है लेत्रकन आज तक यह सो र्ई सी जान पर्ती रही।’ सहदी 
सात्रहत्यातील त्रनरु्गण सांप्रदायाचा उर्म शोधत असताना श्री. बर्थ्वाल याांनी या नाथपांथाांतर्गत उपपांथाचा 
उल्लेख केला आहे. नाथसांप्रदाय आत्रण कबीर याांना जोर्णारा हा उपपांथ आहे असे त्याांचे मत आहे. ‘या 
त्रनरांजन सांप्रदायाने सरळ साध्या धमाचा उपदेश केला.त्यामुळे ही परांपरा धमातीत बनली.’असाही त्याांचा 
अत्रभप्राय आहे.पुढे ते त्रलत्रहतात, ‘मेरी यह भी धारणा हैं त्रक त्रनरु्गण सांप्रदाय के अांतर्गत प्राय: उन सभी बातअ 
का सुांदर समावशे पाया जाता हैं जो भारतीय सामात्रजक त्रवचारअ में मूफयाांकन समझी जाती है।’११ या पांथाने 
बुद्पांथ आत्रण एकाांत्रतक भल्क्तधारा याांत योजलेफया पत्ररभाषाांचा प्रयोर् आपफया सात्रहत्यात केला आहे असेही 
श्री. बर्थ्वाल याांचे मत आहे.  

 
श्री. बर्थ्वाल याांच्या भतू्रमकेचा त्रव्ताराने परामशग घेण्याचे हे ्थळ नव्हे. तथात्रप, वैचात्ररक 

त्रवकासातील काही टप्पे या भतू्रमकेतून ्पष्ट होतात.एकाांत्रतक योर्साधना, ब्रह्मोपासना आत्रण सरु्ण भक्ती हे 
मोिप्राप्तीचे त्रनरत्रनराळे मार्ग जवळ येऊन या सवषांतचा समन्सवय करणारी त्रवचारधारा आकार घेत असताना 
लौत्रकक धमोपदेशाच्या पलीकरे् असलेला शाश्वत धमग आत्रण सदाचार याांवर साधुसांताांचा भर असे. ‘त्रनरांजन’ 
ही या सांक्रमण कालातील घर्ामोर्ींतून लोकत्रप्रय झालेली परबह्मवाचक सांज्ञा होय. त्रसद् सरहपा (८ वे 
शतक) याने ‘परमपद’ या अथाने त्रनरांजन या शब्द योजला आहे. १२ नाथपांथात या सांजे्ञस अर्ोदरपासूनच 
महत्त्व होते. सांत नामदेव, सांत कबीर याांच्या सात्रहत्यात ही सांज्ञा वारांवार येते. १३ ‘त्रनरांजन’ या शब्दाच्या 
पाठीशी हा इत्रतहास असफयाने दखनी काव्यातील मांर्लाचरणाांतून येणारा ‘त्रनरांजन’ हा शब्द महत्त्वाचा 
ठरतो. सांप्रदाय त्रभन्न असले तरी साा्ं कृत्रतकदृष्या एकाच युर्धमाचा प्रसार सूफी सात्रहत्यातून होत असे असा 
अथग त्रनरांजन त्रवषयक सांकेतातून त्रनघतो. 

 
नाथपांथ व या पांथात अांतभूगत असलले इतर उपपांथ, महाराष्रातील वारकरी पांथ त्रवशषेत: या 

पांथातील सांताांची ‘त्रहन्सदी’ सदृश रचना, उत्तर भारतातील त्रनरु्गणधारा आत्रण दखनी भाषेतील सूफींनी रचलेले 
सात्रहत्य याांच्या वैचात्ररक भतू्रमकेत बरेच साधम्यग आढळते. शाश्वत सत्यावर आधारलेफया धमग आत्रण सदाचार 
याांना या वैचात्ररक भतू्रमकेत महत्त्वाचे ्थान होते. लौत्रकक धमगभेद आत्रण कमगठता याांचा त्रनषेध या त्रवचारधारेने 
केला आहे. सूफी सांताांनी युर्धमाचे अनुसरण आपफया परीने केले आहे. सूफींच्या दखनी काव्यातील 
मांर्लाचरणाांत ही भतू्रमका सूिरूपाने आली आहे. अन्सयि याचा त्रवचारसरणीचा पुर्कार झालेला त्रदसून येतो. 
‘रु्लजारे वहात्रदयत’ या प्रकरणात आलेला पुढील आशय या त्रनष्कषास पुष्टी देणारा आहे: ‘परमेश्वराला कुठे 
अल्ला, कुठे सोऽहां असे म्हणतात. व्तुत: हा केवळ भाषेचा भेद आहे. (परमेश्वराचे) नाव कोणतेही असो त्यास 
प्रणाम करावा. नाम:्मरण हे महत्त्वाचे. अल्ला, सोऽहां, हत्रर ही एकाच त्रप्रयपािाची नाव ेहोत.’१४  

 
‘मनसमझावन’ या काव्यात पुढील त्रवचार येतो: ‘वदे, पुराणे, रामायण, भर्वद्र्ीता या ग्रांथाांतून 

सहल करीत असताना मला वरे्ळे असे काहीच आढळले नाही. वेर्ळी होती ती केवळ पत्ररभाषा.’ शाहतुराब 
हा या काव्याचा कता ्वत:ला ‘हुसेनी ब्राह्मण’ म्हणत्रवतो. तो तांजाऊरच्या भोसफयाांच्या राजवटीस ‘सहदूराज’ 
समजतो. धमग आत्रण प्राांत याांचा भेद त्याला मांजूर नाही. ‘साऱ्या देशात माझा सांचार आहे. पे्रमाची र्हरी सांवदेना 
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माझ्या ठायी आहे.’ १५ अशी त्याची भावना आहे. प्रचत्रलत कमगठतेचा (उभय धमषांततील) त्याने त्रनषेध केला 
आहे. १६  

 
धमग, सांप्रदाय आत्रण जात-पात याांच्या सीमा ओलाांरू्न केवळ सद्मग आत्रण सदाचार याांवर भर देणारा 

मार्ग आठव्या शतकाच्या सुमारास होऊन रे्लेफया त्रसद्ाांनी रूढ केला. याच परांपरेचे पुनरुज्जीवन नाथपांथाने 
केले आत्रण या त्रवचाराांचा प्रसार भारतभर केला.मराठी सात्रहत्याच्या प्रारांभ काळात नाथपांथाचे आदशग सांत 
कवींपुढे होते. त्यामुळे हेच मध्यवती सूि त्याांच्या सात्रहत्यात आढळेल. सांत एकनाथाांच्या काव्यात हीच भतू्रमका 
भारुर्ात्रदकाांच्या रुपात आत्रण मराठी व ‘सहदी’ या दोन्सही भाषाांतून माांर्ण्यात आली आहे. याच साां्कृत्रतक 
पुनरुज्जीवनाचे पर्साद सूफींच्या दखनी सात्रहत्यात आढळतात. ‘सबरस’ (१९३६) या ग्रांथातील पुढील त्रवचार 
उपरोक्त त्रवचारधारेचे त्रनदशगक वाटतील: 

 
‘सद है मुर्शशद है. मुसलमािों में पीर-मुशशद होएगा.. जहन्दुओं में िेगम 
सद होएगा. हम जहन्दू तुि ते बात पाकर मािेंगे. हम मुसलमाि तुिे  
बडाकर िायेंगे. एक कलमे का फकश  है. बाकी खुदा की वहजदयत में 
 हहदू मुसलमाि गकश  है.’ –सबरस, १०  
 
‘सहदू आत्रण मुसलमान हे दोन धमग नावाांनी त्रभन्न असले तरी या धमषांतना अत्रभपे्रत असलेफया परमात्मा 

एकच आहे.’- असा वरील उताऱ्याचा भावाथग आहे. ‘परमेश्वर नावाने न ओळखता त्याच्या रु्णाांवरून तो 
ओळखावा अशी ओळख ज्याांना पटलेली असते तो उपासकाांना, मर् तो कोणत्याही धमगमताचा असो, सहज 
ओळखू शकतो. असे पुढे तो म्हणतो. 

 
⬤ आजशक कूूँ  आजशक िािता। आजशक कूूँ  पछािता । (सबरस,७)   
 
सांत तुकारामाांच्या ‘पाईक तो जाणे पाइकीच्या खुणा’ या वचनाचे ्मरण वरील वाक्य वाचफयानांतर 

सहज होण्यासारखे आहे.  
 
अशीच त्रवचारसरणी ‘सबरस’च्या रचनेपूवी सुमारे ३७ वष ेसमात्रध्त झालेफया एकनाथी भारुर्ाांत 

आढळते. केवळ त्रवचारच नव्हे तर नाथाांची लयबद् र्द्यशलैी देखील ‘सबरस’ मध्ये उतरलेली आहे. 
एकनाथाांची सवगच ‘सहदी’ भारुरे् आत्रण त्रवशषेत: “त्रहन्सदू तुकग -सांवाद’ दखनी सात्रहत्यातील त्रवचारसरणी आत्रण 
भाषाशलैी याांच्याशी तुलना करून पाहता येतील. ‘त्रहन्सदू-तुकग -सांवाद’ या भारुर्ाचा प्रारांभच मुळी ‘प्राप्ती एक 
भजन त्रवरुद् ।दोहींच्या सांवाद पत्ररसावा’ असा आहे. या सांवादातून ‘परमेश्वर सवगव्यापी आहे एकदेशी नाही’ 
असा त्रनष्कषग त्रनघतो’- 

 
⬤ तुरुक कहे वो बात सही। खुदा कूूँ  तो िात िहीं  
बदें खुदा कूूँ  िहीं िुदाई । ये कहा रसुजलल्ला परदे ।।  
-सवशिमश ज्याचा जिमाला ।मिोिमश तुरके ऐजकला 
आिंद परमा िाहला । मंत्र केला उपदेश ।। 

एकिाथ गाथा, क्र. ३९७०  
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या भारुर्ात ‘परमाथाचा बोध उघर्ा आहे’ असे एकनाथ नमूद करतात. 
 
सिसधमस – समन्िय 

 
सवगधमग समन्सवयाचा उपदेश करणारी भारुरे् एकनाथी रचनेत अनेक आहेत. ती बहुतेक तथाकत्रथत 

त्रहन्सदी भाषेत आहेत. (व्तुत: या भारुर्ाांची भाषा सहदी नसून दखनी आहे.) १७ भाषेच्या दृष्टीनेही ही भारुरे् 
अभ्यासण्याजोर्ी आहेत. ‘र्ारुर्ी’ या भारुर्ाच्या आदी-अांती ‘त्रनरांजना’चा उल्लेख येतो. तसाच ‘नानक’या 
भारुर्ातही तो आला आहे. १८ त्रनरांजनाच्या प्रतीकासांबांधी अर्ोदर साांर्ण्यात आलेच आहे. ती पाश्वगभमूी 
ध्यानात ठेवनू एकनाथी भारूर्ातील काही त्रनष्कषग बरेच अथगपूणग वाटतील. तत्कालीन युर्धमाचे ते वाचक 
आहेत. 

⬤ सब घट सों जवराजित महम्मद – हबसी, प.ृ ४१० 
⬤ हिरत मौला, सब दुजिया का पालिवाला 
⬤ एकाििादशिी जििबत अल्ला। असल वोही जवटपर खडा।।  

-फकीर, प.ृ ४१० 
 
वर त्रदलेला उताऱ्यात तर नाथाांनी ‘अल्ला’ ला ‘त्रवटेवर’ उभे केले आहे; पाांरु्रांर् आत्रण अल्ला यात 

अभेद मानला आहे. ‘मुांर्ा’ या भारुर्ात त्रवश्वी त्रवश्वांभर असफयाचे प्रत्रतपादन आहे- 
 
⬤ गुरुका मंुडा बडा गंुडा चीप की करे बात । 
सुििेवाले बहरे बाला जहि की करे रात।। 
सोही मंुडा िेणें आपरूप िंुडा । 
और क्या कहूूँ ज्यादा चारों वेद मंुडा।। 
अपिी अपिी राह चले जदल कूूँ  करे पाक।  
खलक म्यािे भजरये खुदा, िही िुदा कोय ।। एकिाथ गाथा, ४१५ 
 
एकनाथी भारुरे् सहदीत आहेत असा रै्रसमज आहे तसाच ती पद्यबद् आहेत ही समजूतदेखील 

अवा्तव आहे. एकनाथी भारुरे् दखनी भाषेत असून ती लयबद् र्द्यात आहेत. ‘सबरस’ या दखनी ग्रांथात 
अशाच प्रकारचे लयबद् र्द्य आढळते. १९ सोळाव्या, सतराव्या शतकात अशा प्रकारची र्द्यशलैी अल््तत्वात 
असावी. नाथाांची दखनी भारुरे् या शलैीचे प्रात्रतत्रनत्रधक आहेत. उत्तर काळातील सबरस हा या शलैीचे 
अनुसरण करणारा ग्रांथ आहे. ग्रांथाांच्या शवेटी जोर्लेफया दुसऱ्या पत्ररत्रशष्टात ‘बाजेर्री’ या भारुर्ाचा काही 
भार् व ‘सबरस’ मधील एक अवतरण त्रदले आहे. त्यावरून तुलनात्मक अभ्यास करता येईल. प्रचत्रलत 
असलेफया युर्धमाची कफपना त्रसद्- सांताांनी पुर्कृत केफयाचे त्रसद् करणारी काही अवतरणे त्रतसऱ्या 
पत्ररत्रशष्टात र्ोरखनाथ ते कबीर आत्रण समथग रामदास याांच्या दखनी सात्रहत्यातून त्रदली आहेत, त्यावरून या 
सांताांच्या व त्रसद्ाांच्या वैचात्ररक एकात्मतेची कफपना करता येईल. 

 
दखनी सात्रहत्यात आलेफया सवगधमगसमभावाच्या आधाराने शोध घेता ही त्रवचारसरणी र्ोरखनाथाांच्या 

काळापासून चालत आली आहे असे त्रनदशगनास येते. दुसरी महत्त्वाची बाब या त्रनत्रमत्ताने त्रनदशगनास येते तीही 
त्रततकीच महत्त्वाची आहे. दखनी सात्रहत्य केवळ फारसी त्रलपीत त्रनबद् होते असे नसून मराठी सांताांनीही या 
भाषेत कवने रचली आहेत. त्यासाठी त्रलपी माि नार्री योजलेली आहे. मराठी भाषेव्यत्रतत्ररक्त दखनी 
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भाषेतूनही कवने रचण्याची परांपरा सांत नामदेवाांच्या काळापासून तुकाराम-रामदासाांच्या काळापयंत चालत 
आलेली आहे. तात्पयग एवढेच की दखनी भाषेतील सात्रहत्य नार्री आत्रण फारसी या दोन्सही त्रलप्याांतून रचण्यात 
येत असे. फारसी त्रलपीत त्रलत्रहण्यात आलेफया सात्रहत्यापूवीच नार्री त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याची रचना 
झालेली आहे. 

 
संदभस 

१. दकन का नई ठार सांसार में। पांच फात्रजलअका है इस ठार में। दकन हैं नर्ीना अांर्ूठी है नर् । अांर्ूठी 
में हुरमत नर्ीना हैं। लर् दकन मुदक कँू धन अजब साज हैं। के सब मुफक सार और दकन ताज हैं । दकन 
मुफक मोतीच खासा आहे ।। - कुतुब मुश्तरी    
 
२. दकने में ज्ये दकनी मीठी बात का । अदा नई त्रकया कोइ इस धात का जो आत्रकल है वो बात माने 
वही । त्रदवाना हँू महै इस रांर्ीन बात का ।। -कुतुब मुशतरी, १६    
 
३. राम जैसा साहेब आवे तो हनुमांत पैदा होये – सबरस, १०५  
 
४. राम जो जानकर रावनपर आव,े घर के भेदी ते लां का जाये- सबरस, ५० 
 
५. सद्र त्रबघाये पाँचे रांबा उवगसी मेनका पािाँ नाचे. 
 
६. हर यक लटचली लहू की भरपूर सँू भरे माांर् में भईु के ससदूर यूँ।।३०० 
 
७. र्ले भा के आँतत्रर्याँ के खुश जात वे त्रटळे लाके कबे बऱ्हेमन हुव े।। 
 
८. जो आसमाँ ते सूर का बरमन (ब्राह्मण)। चला रु्बग र्ांर्ा में सांद्या करन । बखुबी चांदर त्रनमगला नामदार 
। जो मशत्ररक की देवल ते त्रनकला भार।। - तोती, २०४ 
 
९. पहला तू ँये खाकी तन, हुजा बात्रतन मुमक्कीन मन त्रतजा रै्बी, चौथा जान, नूर त्रनरांजन करे पछान –
कदीम उदूग, ३१३. 
 
१०. ‘अल्ला, त्रनरांजन, हत्रर, त्रनरु्गण त्रनराकार परमेश्वर हे सवग एकच असून सवग व्तुजातामध्ये त्याचे रु्ण 
दाटले आहेत, मर् ती र्ांर्ा – यमुना असो वा र्ोदावरी.’ 
 
११. त्रहन्सदी काव्य में त्रनरु्गण भक्तीधारा, प.ृ ९ ते १२ 
 
१२. दोहाकोश, प.ृ३०  
 
१३. नाथ त्रनरांजन आरती र्ाऊां , रु्रुदयाल आग्या जो पाहँू जहाँ अनन्सत  

त्रसधाां त्रमले, आरती र्ाई जहाँ जम की बाव व बरै्ी आई – र्ोरखनाथ  
देवल देवल फेरी देही । नाम त्रनरांजन कवहँुन लोही ।। - कबीर  
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सांत्रिप्त सांत सुधासार, प.ृ अनुक्रमे १९,५२ 
 
१४. कहीं अल्ला कहीं सोहां कलाया । सरीहन् इ्तला का भेद पाया । र्जग हरनामसे परनाम कीत्रजये । 
बहरसूरत इसी का नाम त्रलत्रजये वही अल्ला, वही सोहां हरीनाम ।है यक महबबूके त्रजस के नाम ।। 
 
१५. मुलक के बीच मेरा है फेरा । त्रपरीत का है ददग मुांज में घईरा ।। 
 
१६. कही बाांध तार्ा बऱ्हेमन कलाते । कँही र्ाय पूजे कँही काट खाते । कँही दार चर्कर तो कते 
‘अनलहक्’ । कँही बज्मे सूफाां में पाक आत्रशक। 
 
१७. या त्रवषयीचे अत्रधक त्रववचेन पुढे आले आहे. दखनी भाषेचा पत्रहला कवी सांत नामदेव आहे हे पुढच्या 
एका प्रकरणात प्र्थात्रपत करण्यात आले आहे. 
 
१८. चल चल चल । त्रनरांजन जांर्ल का आया  

-त्रनरांजन जांर्ल से बर्ा बाघ आया है । - एकनाथ र्ाथा, प.ृ ४०९ 
-अलख त्रनरांजन नानक आया । नेकी करता अच्छा है ।। एकनाथ र्ाथा, प.ृ ४१२ 

 
१९. माझे एक जेष्ठ ्नेही कै. श्री. बांशीधरजी त्रवद्यालां कार याांनी ‘सबरस’ पद्यबद् असफयाचे मत एका 
पत्ररसांवादात माांर्ले होते. या ग्रांथाची पद्यमय पुनरगचना त्याांनी केली होती. त्यातला काही भार् त्याांनी मला 
वाचून दाखत्रवला होता. हा ग्रांथ प्रकात्रशत झाला सकवा नाही याची मात्रहती त्रमळत नाही. 
 
२०. श्री. देत्रवससर् चौहान याांनी दखनी भाषेसांबांधी मराठी व सहदी या दोन्सही भाषाांतून लेखन केले आहे. 
त्याांची सवगच मते मान्सय होण्यासारखी नसली तरी दखनी सात्रहत्यातील (फारसी त्रलपीतील) वातावरण 
पूणगपणे भारतीय आहे असा त्रनवाळा त्याांनी त्रदला आहे. ‘दल्क्खनी सात्रहत्य प्राचीन भारतीय साा्ं कृत्रतक व 
धार्वमक परांपरेस धरून त्रनमाण झाले आहे. त्यामध्ये फारसीची छटा खािीने आहे तरीही त्यामुळे या 
सात्रहत्याच्या भारतीयतेला कसलाही उणेपणा आलेला नाही.’ – मराठी आत्रण दल्क्खनी त्रहन्सदी, प.ृ २४५  
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४. शोध उगमस्थानाचा 
 

काही शंका 
 
दखनी सात्रहत्याची फारसी त्रलपी, सूफी सांप्रदायाचा या सात्रहत्यातून झालेला प्रसार आत्रण अरबी-

फारसी शब्दाांचा या भाषेत असलेला भरणा, त्रशवाय, धमाने मुसलमान असलेले लेखक, ही सारी प्रभावळ 
लिात घेता ही भाषा अरबी-फारसी भाषाांपासून उत्पन्न झाली असावी असे मानण्याकरे् अभ्यासकाच्या मनाचा 
कल झुकतो. 

 
सूफींच्या दखनी सात्रहत्यात आढळून येणारे भारतीय वातावरण आत्रण सांत – त्रसद्ाांच्या वैचात्ररक 

भतू्रमकेचा दखनी लेखकाांनी आपफयापरीने केलेला पुर्कार या बाबी लिात घेतफया म्हणजे माि भारतीय 
भाषाांपासूनच दखनी भाशा उत्पन्न झाली असली पात्रहजे असे त्याला वाटू लार्ते. 

 
-तरीही लेखनासाठी योजण्यात येणारी फारसी त्रलपी अरबी –फारसी शब्दाांचा भरणा सूफींची 

अभारतीय तत्त्वप्रणाली अशा बाबी या भाषेच्या उर्मासांबांधी काही शांका त्रनमाण करतातच. 
 
या शांकाचे त्रनराकरण करता येते सकवा नाही हे इथे पात्रहले पात्रहजे. 
 
अरबी-फारसी शब्दाांचा भरणा दखनी भाषेतच आहे असे नाही. सवगच आधुत्रनक भारतीय भाषाांत 

कमी-अत्रधक प्रमाणात अरबी-फारसी शब्द आढळतात. त्याचे कारण राजकीय आहे. भारतात दीघग काळ 
मुसलमानी राजवट होती. या राजवटींची राजभाषा फारसी होती. त्यामुळे सवगच देशी भाषाांवर राजभाषेचा 
पत्ररणाम कमी-अत्रधक प्रमाणात होणे अपत्ररहायग होते. दत्रिण भारतात त्या मानाने मुसलमानी राजवट फार 
काळ नव्हती. तरीही आजच्या दात्रिणात्य भाषाांतही अरबी-फारसी शब्द प्रचत्रलत आहेत. सोळाव्या शतकात 
मराठी त्रकती फारसीमय झालेली होती याची साि सांत एकनाथाांच्या काही भारुर्ाांतून त्रमळते. मराठी 
ऐत्रतहात्रसक कार्दपिाांतही फारसी शब्द त्रवपुल प्रमाणात आले आहेत.सूफी तत्त्वज्ञानाचे मूळ ग्रांथ फारसी 
भाषेत असफयाकारणाने या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करणाऱ्या सात्रहत्यात फारसी शब्द अपत्ररहायग ठरतात; तरीही 
दखनी सात्रहत्यातील अरबी-फारसी शब्दाांत एक त्रवशषे आढळतो. तो म्हणजे अरबी व फारसी या दोन्सही 
भाषाांत पारांर्त असलेफया सात्रहल्त्यकाांनी दखनी भाषेतील लेखनात अरबी-फारसी शब्दाांची अपभ्रष्ट रूपे 
योजली आहेत. त्रलपी फारसी असफयाने हे शब्द मूळ ् वरुपात त्रलत्रहणे अशक्य नव्हते. तथात्रप, प्रचत्रलत भाषेत 
अरबी-फारसी शब्दाांचे अपभ्रांश रूढ असफयामुळे त्याांच्याकरू्न सात्रहत्यातही याच रुपाांस ्थान त्रमळाले 
असाव.े 

 
तरीही काही प्रश्न उद्भवतातच. १. मराठी व अन्सय प्रादेत्रशक भाषा त्या काळात सात्रहत्याच्या दृष्टीने 

समृद् असतानाही त्रतसऱ्याच एका भाषेचा उपयोर् या सांताांनी पांथप्रसाराथग का केला? २. ही त्रतसरी भाषा 
समाजाची बोलीभाषा होती काय? असफयास महाराष्राच्या पत्ररसरात ती केव्हापासून प्रचत्रलत होती? ती का 
प्रचत्रलत झाली? कोणत्या भाषेतून आत्रण कोणत्या काळात ती उत्पन्न झाली? ३. ही त्रतसरी भाषा भारतीय 
भाषाांपैकीच एक होती. म्हणजे त्रतचे लेखन नार्री त्रलपीत होत असले पात्रहजे. तरीही सूफी सात्रहत्य फारसी 
त्रलपीतून त्रनबद् का झाले? ४. कोणत्या काळात हे घर्ले? 
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या प्रश्नाांच्या उत्तराांत दखनी भाषेचे मूळ कळून येण्याचा सांभव आहे. 
 
फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याची भाषा अर्दी प्रारांभकाळापासून प्रौढ अव्थेतील भाषेसारखी 

वाटते. याचा अथग ही भाषा सूफींची ग्रांथभाषा बनण्यापूवी प्रचत्रलत असली पात्रहजे. सूफी सात्रहत्याचे लेखन 
होण्यापूवी म्हणजे पांधराव्या शतकाच्या अर्ोदर ती सात्रहत्याची भाषा या नात्याने रूढ असली पात्रहजे. 

 
दखनी भाषेच्या सवषांतर्ावर मराठी भाषेचा दाट प्रभाव असफयामुळे दखनी भाषा मराठी भाषेच्याच 

साहचयाने वाढलेली असावी असे त्रनत्रपतपणे साांर्ता येते. या भाषेचे ्वरूप, त्रतच्या अल््तत्वाचे कारण आत्रण 
त्रतचा उदय -त्रवकास याांचा मराठी सात्रहत्य आत्रण सां्कृती याांच्याशी त्रनकटचा सांबांध असला पात्रहजे. 

 
मराठी सात्रहत्याच्या इत्रतहासात यासांबांधी काही मात्रहती त्रमळते की काय याचा तपास काढला पात्रहजे. 

 
दखनी नाथपंथ आणि मराठी साणहत्याचा इणतहास  

 
मराठी सात्रहत्याचा प्रारांभ १० व्या शतकाच्या आसपास झालेला असला तरी या सात्रहत्याचे त्रनर्वमती-

सातत्य तेराव्या शतकापासून आढळते. सांत ज्ञानेश्वराांनी प्रवर्वतत केलेला भार्वत वा वारकरी सांप्रदाय आत्रण 
सवगज्ञ श्रीचक्रधराांनी प्र्थात्रपत केलेला महानुभाव पांथ या दोन सांप्रदायाांमुळे मराठी सात्रहत्यास समृद्ी 
लाभली. सांत ज्ञानेश्वर हे नाथपांथाचे दीत्रित होते.त्याांनी भल्क्तपर वारकरी सांप्रदायाचे प्रवतगन केलेले असले 
तरी नाथपांथाच्या अनेक खुणा सांत ज्ञानदेवाांच्या सात्रहत्यात आत्रण वारकरी सांप्रदायाच्या तत्त्वप्रणालीत 
आढळतात.रु्रुपरांपरेची एक खूण म्हणून असेल कदात्रचत तेराव्या शतकापासून ते सतराव्या-अठराव्या 
शतकापयंत होऊन रे्लेफया अनेक सांताांनी मराठी खेरीज ‘त्रहन्सदी’ सदृश भाषेतून सातत्याने रचना केलेली 
आहे. तेराव्या शतकातफया वारकरी सांताांच्या रचनाांचे ‘र्ोरखवाणी’च्या भाषेशी या रचनाांचे जवळचे नाते 
असफयाने नामदेवात्रदकाांची रचना त्रसद्वाणीतून पत्ररणत झालेफया भाषेसारखी त्रदसते. या रचनाांत सातत्य 
असफयाने फारसी त्रलपीतून सूफींनी ग्रांथरचना केली त्यावळेी ही भाषा अल््तत्वात होती. काही सूफी सांताांनी 
‘दखनी’ असे या भाषेचे नामकरण केलेले असले तरी मुळात नाथसांप्रदायाच्या प्रभावातून प्रसृत झालेली ही 
भाषा होय. 

 
या सांबांधीचे सत्रव्तर, सोदाहरण त्रववेचन ‘सात्रहत्यसेतू’ या माझ्या ग्रांथात आलेले आहे. तथात्रप 

त्रवषयाच्या पत्ररपूणगतेसाठी इथे ते थोर्क्यात देतो. 
 
तेराव्या शतकातील महाराष्रात नाथसांप्रदायाचा आत्रण त्या सांप्रदायाच्या वाणीचाही प्रसार केवळ 

त्रशष्ट समाज आत्रण मुमुिुवर्ग याांच्यापुरता मयात्रदत नव्हता. समाजाच्या अर्दी खालच्या थरापयंत नाथपांथी 
जोग्याांसांबधी अत्यांत आदराची भावना होती. ‘लीळाचत्ररिात’ आलेफया अनेक कथाांतून या धारणेस पुष्टी 
त्रमळते. या ग्रांथाचे सांकलन तेराव्या शतकात झाले आहे. श्रीचक्रधराांचा सांचार ज्या ज्या भार्ात झाला त्या त्या 
भार्ात सहरू्न श्रीचक्रधराांशी ज्या ज्या व्यक्तींचा सांबांध आला त्या त्या व्यकीस भेटूल म्हाइांभट्टाने अत्यांत 
पत्ररश्रमपूवगक या लीळा र्ोळा केफया आहेत. या लीळाांचे अध्ययन केले असता असे आढळते की, जनमानसात 
नाथपांथीय साधुसांतासांबांधी अत्यांत आदर होता. ्वत: श्रीचक्रधराांना नाथपांथीय साधु आदरणीय वाटत. 
त्रकत्येक नाथपांथीय जोग्याांच्या कथा त्याांनी ्वतः साांत्रर्तफया आहेत. नाथपांथीयाांनी लोकजीवनात बरेच 
महत्त्वाचे ्थान सांपादले होते असे या कथाांवरून ्पष्ट होते. या बरैाग्याांची भाषा मराठी नव्हती. परांतु हे जोर्ी 
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जी भाषा बोलत ती लोकाांच्या पत्ररचयाची होती, सामान्सय माणसाांना ती सहजर्त्या समजत असली पात्रहजे. 
तसे नसते तर एका व्यापक िेिात नाथपांथाचा प्रसार करण्यात या साधुसांताांना यश आलेच नसते. 

 
श्रीचक्रधराांनी अनेक त्रसद्ाांच्या कथा आपफया त्रशष्याांना साांत्रर्तफया आहेत. लुईपा, कान्सहपा, 

जालां धरी, र्ोरखनाथ, चौरांर्ीनाथ १ इत्यात्रदकाांच्या कथा लीळाचत्ररिात आफया आहेत. या कथा बहुतेक 
चक्रधरोक्त आहेत. र्ोरखनाथ आत्रण त्याची वाणी याांच्या सांबांधीचा आदरभाव तर त्याांनी अनेक प्रसांर्ाांच्या 
त्रनत्रमत्ताने व्यक्त केला आहे. २ ्वत: एका पांथाचे प्रवतगक असूनही श्रीचक्रधराांनी एका नाथ जोग्याला अध्या 
आसनावर बसवनू व त्याला ्वह्ते टीळा लावनू त्याचा र्ौरव केला. ३ एका त्रशष्याने ‘र्ोरि’ु म्हणून आपफया 
त्रभिापािाची पूजा केफयाचे श्रीचक्रधर साांर्तात. ४ वैराग्य आत्रण सौंदयग याांचा आदशग म्हणजे र्ोरखनाथ अशी 
श्रीचक्रधराांची धारणा होती. ‘र्ोरित्रद अनांत त्रसधु ते रे्ले’ आता माि नाथपांथाला अवकळा आली असून तो 
लवकरच नष्ट होईल अशी खांतही श्रीचक्रधर व्यक्त करतात. ५ एका नाथपांथी जोग्याचा वषे धारण करून 
श्रीचक्रधराांनी एक चौपदी र्ाइफयाची कथा लीळाचत्ररिात येते. मूळ लीळा अशी: 

 
⬤ ‘तेथ िोजगयाची गलकंथा, खापरी, काठी अंिारी होती: ते देजखली: 
गोसावी चौकी वसे्त्र ठेजवली: जवभतूी श्रीमुख माजखले: 
भस्म अंगी लाजवले: गळकंथा घाजतली : एके श्रीकरी खापरी : 
एके काठी घेजतली आजण गोसावी उभे ठेले मग म्हजणतले : 
 
कर िजर खापर जभक्षापात्र भस्म जविूजलत जवलजसत गात्र : 
जित्य चल जचत्त मंद मंद मिसो जवगजलत गात्र : 
परमािन्द : परमािन्द : मि भजूल रे मि भजूल रे ।। 
सवशजे्ञ भजणतले बाई मागील सीि एणें वचिें जभक्षा कजरती. ५  
 
धनाश्री रार्ातील आणखी एक चौपदी श्रीचक्रधराांनी र्ाइफयाची नअद लीळाचत्ररिात आहे. ६ त्रसद्ाांची 

वाणी तेराव्या शतकातील महाराष्रात पत्ररचयाची होती असाच अथग या उल्लेखाांतून त्रनघतो. धनश्री रार्ातील 
ही चौपदी अशी: 

 
⬤ गोरक्ष ुहो सुजख बंिी स्थीर होइ  
मूळस्थािीं भीडू बािंो हो िोइ 
िेजव ि कालु कलाइ 
गुरुवचिें वाडीएिा ंबिंो िेजव ि चंचल होइ।।िृ।। 
पाचंै पंचाएि पाचंै िि हो : िरंजत आता ंआजि स्थािीं  
उन्मिी कारणें िीि मुिी लीि : ते माजरलें  जिि स्थािीं 
पविु परी हो मि स्थीर करो हो  
चदं्रा मेलाओ भािु : आयागमि ये हुई जिवारौ 
बुजि राखै आपणा ं 
भाटी िाजत जिवारो हो : भीडे वायो ि िाइ 
आखै जिरािंिी लो करो हो भाव अभाव ि होइ ।। 
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आणखीही एका प्रसांर्ाच्या त्रनत्रमत्ताने श्रीचक्रधराांनी चौपदी र्ाइफयाचे वणगन लीळाचत्ररिात आले 
आहे. या चौपदीची भाषा देखील मराठी नसून र्ोरखवाणीच्या भाषेसारखी आहे. ७ 

 
त्रसद्ाांच्या वाणीसांबांधाने श्रीचक्रधराांना त्रकती आदर होता याचे प्रत्यांतर दुसऱ्या एका प्रसांर्ावरून 

त्रमळते. एका त्रशष्येने श्रीचक्रधराांच्या ् तवनपर चौपद्या रचफया व ती त्या र्ाऊ लार्ली असताना श्रीचक्रधराांनी 
त्रतला थाांबत्रवले : ‘हे नाथवाणी : हे त्रसद्वाणी नाथवाणी ते त्रनकी : नाथवाणी र्ाओए : तैसें येसथचें र्ावो नैयै. 
८ ‘त्रसद्ाांच्या वाणीत त्रसद्ाांचे ्तवन कराव ेमाझ्या सारख्याांचे नव्हे’ असा या वचनाचा भावाथग आहे. ९  

 
या काळात अनेक त्रसद्ाांनी रचलेफया चौपद्या आज उपलब्ध नसफया तरी नाथपांथाचे खांर्न 

करण्यासाठी महानुभाव कवी दामोदर पांत्रर्त याने रचलेफया मराठी भाषेतील व त्रसद्वाणीतील चौपद्या 
उपलब्ध आहेत. त्यावरून नाथत्रसद्ाांची वाणी सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा पावली होती असा त्रनष्कषग त्रनघतो. 
साधुसांताांच्या उपदेशाची आत्रण अध्यात्म-त्रववरणाची भाषा या नात्याने नाथवाणीस तेराव्या शतकातील 
महाराष्रात सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा लाभलेली होती. जनसामान्सयास या वाणीचा बोध होत असे असा त्रनवाळा या 
त्रववरणाच्या आधाराने देता येतो. 

 
दामोदर पांत्रर्ताने नाथपांथाच्या मताचे खांर्न करण्यासाठी चौपद्या रचफया याचा अथग हा पांथ 

त्याकाळी बराच प्रभावी असला पात्रहजे. महानुभाव तत्त्वज्ञानाशी या पांथाचे तत्त्वज्ञान सुसांर्त नसफयामुळे 
खांर्नाची आवश्यकता या पांथास भासली असावी. दामोदर पांत्रर्ताने या चौपद्या १२३४ च्या आसपास रचफया. 
६० चौपद्याांपैकी ३५ चौपद्या मराठी भाषेत असून २५ चौपद्या नाथवाणीत आहेत. चौपद्याांवरील एका भाष्यात 
या रचनेचा उदे्दश पुढील प्रमाणे सांत्रर्तला आहे ‘नाथवाणी प्रशांत्रसली आत्रण चौपदीही र्ाइली म्हणौत्रन ते प्रमाण 
करून पांत्रर्तबाांसी ते भाषा प्रधान करून चौपत्रदया केलीया : तयाची प्रशांसा भट्टोबासीं... एवां ते वोवी चौपदी 
परम प्रमाण ्मृत्रतरूप बोत्रलजे.’ १०  

 
भाष्यकाराने केलेफया प्र्तावात नाथवाणीची प्रशांसा आली आहे व प्राधान्सयाने नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत 

चौपद्या रचफया आहेत या दोन र्ोष्टी अर्दी ्पष्ट केफया आहेत. त्यामुळे दामोदर पांत्रर्ताने काही अमराठी 
चौपद्या नाथत्रसद्ाांच्या भाषेत रचफया आहेत हेही शांकातीत ठरते. 

 
श्रीचक्रधर आत्रण दामोदर पांत्रर्त याांनी कारणपरत्व ेनाथत्रसद्ाांच्या वाणीचा आश्रय केलेला होता. तरी 

या भाषेतील सात्रहत्याची परांपरा महानुभाव पांथात आढळत नाही. नाथत्रसद्ाांची वैचात्ररक भतू्रमका आत्रण 
सात्रहत्य- परांपरा याांचा वारसा खऱ्या अथाने पुढे चालत्रवला तो महाराष्रातफया वारकरी सांप्रदायाने. या 
सांप्रदायाचे प्रवतगक सांत ज्ञानेश्वर याांची रु्रुपरांपरा नाथपांथाशी सांलग्न आहे. र्ीत- कीतगनाांतून भार्वत 
सांप्रदायाचा प्रसार करणारे ज्ञानेश्वर – समकालीन नामदेवही रु्रुपांरपरेच्या दृष्टीने नाथपांथीय ठरतात. त्याांनी 
मराठी भाषेत अभांर्-आख्याने रचली तशीच नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत त्याांनी रार्दारीतील पदेही रचली आहेत. 
सांत नामदेवाांचे व्यल्क्तमत्त्व आत्रण सात्रहत्य एवढे प्रभावी होते की महाराष्राबाहेरच्या प्रदेशाांतही त्याांच्यापासून 
्फूती घेऊन अनेक सांताांनी काव्य –त्रनर्वमती केली. सांत कबीर आत्रण सद्रु्रू नानक याांचे ्फूर्वत्थान सांत 
नामदेव होते. दादू दयाल या सांताने व त्याांच्या त्रशष्यपरांपरेने केलेफया सांतवाणीच्या सांकलनात नामदेवाांच्या 
वाणीस अग्रक्रम देण्यात आलेला आहे. सांत नामदेवाांच्या पूवीचे ‘सहदी’ भाषेतील सात्रहत्य उपलब्ध नसफयाने 
नामदेवाांनाच आद्य सहदी कवीचे ्थान देण्यात येते. 
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सांत नामदेवाांनी सात्रहत्य- रचनेसाठी ्वीकारलेफया नाथवाणीचा वारसा सुमारे दीर्-दोन 
शतकाांनांतर उत्तर भारतात वाढीस लार्ला, तसाच तो महाराष्रातही कालपरत्व े सां्कात्ररत होऊन 
अखांत्रर्तपणे चालत रात्रहलेला आहे. मराठी शत्रहराांच्या ‘सहदी’ र्ौळणी याच परांपरेच्या त्रनदशगक आहेत. 

 
साराांश, पांधराव्या शतकाच्या उत्तराधात सूफीसांताांना देशी भाषेतून सात्रहत्य त्रनमाण करण्याची त्रनकर् 

भासली त्यावेळी नाथवाणीतून पत्ररणत झालेली भाषा साधु-सांताांच्या कवनाांची व अध्याल्त्मक चचेची भाषा या 
नात्याने प्रचत्रलत होती. या भाषेत सात्रहत्य-रचनाही झालेली असफयाने सूफी सांताांनी हीच भाषा आपफया 
पांथाच्या प्रसाराथग सात्रहत्य-लेखन करण्यासाठी त्रनवर्ली. जनसामान्सयाांची मातृभाषा मराठी असली तरी 
नाथत्रसद्ाांना समाजाच्या सवगथराांत लोकमान्सयता होती. त्याांची वाणी समाजाला पत्ररचयाची होती. या सवग 
बाबी लिात घेऊन सूफींनी नाथत्रसद्ाांच्या वाणीतून पत्ररणत झालेली व महाराष्रात प्रचत्रलत असलेली भाषा 
आपफया सात्रहत्याचे माध्यम या नात्याने ्वीकारली. फरक एवढाच की या भाषेच्या लेखनाथग योजण्यात 
येणारी नार्री त्रलपी सूफींना आत्मसात न करता आफयामुळे त्याांनी ्वत:च्या पत्ररचयाच्या फारसी त्रलपीत हे 
सात्रहत्य त्रनबद् केले. भारतीय भाषा आत्रण अभारतीय त्रलपी असा सांर्म या सात्रहत्यात आढळतो. 

 
हीच भाषा पुढे दखनी भाषा या नावाने ख्याती पावली. नाथत्रसद्ाांची वाणी अशा रीतीने दखनी भाषेचे 

उर्म्थान ठरते. 
 
िैचाणरक क्रांती आणि नव्या भाषा  

 
प्रश्न उरतो एवढाच की ही त्रतसरी भाषा अथवा त्रसद्वाणी महाराष्रात का रूढ झाली? 
 
वदेकालापासून भारतात त्रनरत्रनराळ्या भाषा उदयास आफया तशा अत्यांत प्रर्त भाषाही अ्तांर्त 

झाफया. नव्या भाषाांचा उदय भाषेच्या ्वभावधमानुसार घर्त असला तरी प्रामुख्याने वैचात्ररक पत्ररवतगनाशीही 
तो सांबद् असतो असे इत्रतहास साांर्तो. 

 
समाजातील प्र्थात्रपत आत्रण त्रव्थात्रपत याांच्यामधील दरी वाढत रे्ली म्हणजे प्र्थात्रपताांची 

त्रशष्टभाषा आत्रण त्या भाषेतून व्यक्त होणारे त्रवचार समाजाचे मार्गदशगन करण्यास असमथग ठरतात. 
त्रव्थात्रपताांच्या त्रवकासासाठी होणारे वैचात्ररक आांदोलन लोकभाषाांच्या द्वारे प्रसार पावत असते. या प्रत्रक्रयेत 
लोकाांच्या बोलीस महत्त्व येते. कारण, सामान्सयाांच्या आकाांिाांची अत्रभव्यक्ती बोलींतून होत असते. लोकभाषा 
आत्रण प्रादेत्रशक बोली याांतून सात्रहत्यत्रनर्वमती होऊ लार्ते ती वैचात्ररक आांदोलन दृढ करण्याच्या हेतूने. या 
कायगकारण – परांपरेतून नव्या भाषा उदयास येत असतात. 

 
जैन आत्रण बौद् या पांथाांनी वैत्रदक परांपरेत्रवरुद् बांर् पुकारफयानांतर पाली व अन्सय प्राकृत भाषाांना 

महत्त्व आले. या बोलींतून त्या त्या पांथाने सात्रहत्य –त्रनर्वमतीही केली. त्यामुळे त्रशष्टेतर समाजात नव्या 
त्रवचाराांचा प्रसार होऊ शकला. नव्याने उदयास आलेली प्रत्येक भाषा ही तत्कालीन समाजातील 
त्रव्थात्रपताांची बोली होती. या त्रव्थात्रपताांना तत्कालीन समाजरचनेत आत्रण धमगव्यव्थेत देखील मानाचे 
्थान नव्हते. त्रशष्टाांनी घालून त्रदलेफया मार्ाचे अनुसरण एवढाच त्याांचा ‘धमग’ होता. जीत्रवतसाफफयास 
आवश्यक असलेफया साधनेच्या वाटा त्याांच्यासाठी बांद होत्या. त्याांच्या बोलींनाही सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा नव्हती. 
या पत्ररल््थतीतून वाट काढण्यासाठी व सामान्सयाांना जीत्रवत- साफफयाचा मार्ग खुला करण्यासाठी वळेोवळेी 
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जी वैचात्ररक आांदोलने झाली त्याांतूनच पाली आत्रण प्राकृत भाषेचे प्रादेत्रशक भेद या भाषाांचा उदय झाला. या 
भाषाांतून सात्रहत्यत्रनर्वमतीही होऊ लार्ली. 

 
वैत्रदक परांपरेप्रमाणेच अवैत्रदक पांथाांत देखील कमगठता प्रभावी ठरफयानांतर या पांथाांची त्रवकासिमता 

अवरुद् झाली. ‘कहनी ‘आत्रण ‘करणी’ याांत अांतर पर्फयाने दाांत्रभकता वाढीस लार्ली. या पत्ररल््थतीत्रवरुद् 
त्रसद्ाांनी बांर् उभारले आत्रण त्रचत्तशुद्ी व सदाचार याांना प्राधान्सय असलेफया नव्या धमाचा पुर्कार केला. 
नवत्रवचाराांचा प्रसार झाला तो लोकाांच्या बोलीतून. या नवजार्रणाने अपभ्रांश बोलीतून सात्रहत्यरचनेस 
प्रोत्साहन त्रमळाले. अपभ्रांश ही पुढे सात्रहत्याची ्वतांि भाषा बनली. 

 
त्रसद्ाांच्या परांपरेनांतर बराच काळ सांक्रमणाव्थेत रे्ला. या काळात नाथपांथाने भारतभर सांचार 

करून सवगजनसुलभ असा धमगमार्ग उपदेत्रशला. या पांथाने ध्यान-योर् सकवा हठयोर् यावरही भर त्रदलेला 
होता. परांतु तो सामान्सयाांसाठी नव्हे तर समथषांतसाठी. सामान्सयजनसुलभ मार्ाचा उपदेश नाथपांथाने तत्कालीन 
लोकभाषेतून केला. ही भाषा अपभ्रांशोत्तर अव्था दशगत्रवते त्याचप्रमाणे आधुत्रनक देशीभाषाांच्या उदयाच्या 
काही पाऊलखुणाही या सांक्रमणकालीन भाषेत आढळतात. ‘मऱ्हाटीचे नर्री ब्रह्मत्रवदे्यचा सुकाळु’ करण्याची 
पे्ररणा ज्ञानदेवाांना याच परांपरेतून लाभली. ज्ञानेश्वराांनी कमगठतेवर केलेले कठोर प्रहार या सांदभात त्रवशषे 
अथगपूणग ठरतात. दखनी भाषेच्या उत्पत्रत्तप्रत्रक्रयेत त्रसद् सात्रहत्यास त्रवशषे महत्त्व आहे.  
 
णसद्ध साणहत्याणिषयी अणधक माणहती 

 
आज त्रसद् सात्रहत्य या नावाने ओळखले जाणारे सात्रहत्य एकाच पांथाचे नसून जैन, बौद्, शवै, शाक्त 

या पांथाांनी रचलेले सात्रहत्य देखील त्रसद् सात्रहत्य या नावाने ओळखले जाते. या पांथाांपैकी त्रकत्येकाांचे समाज 
प्रबोधन हे उत्रद्दष्ट होते. त्यामुळे हे पांथ लोकात्रभमुख रात्रहले व अनेक प्राांताांतून त्याांचा सांचार होत रात्रहला. 
अनेक प्रादेत्रशक भाषाांतील शब्दाांना त्यामुळे, त्याांच्या सात्रहत्यात ्थान त्रमळाले. त्रसद्ाांची तत्त्वप्रणाली त्रभन्न 
असूनही काही बाबतीत त्याांच्या उपदेशात एकसूिीपणा आढळतो- त्यात १. कमगठता आत्रण जात्रतभेद याांचा 
त्रनषेध आहे. २. सत्योपासना व सदाचार याांच्या द्वारा त्रनरु्गण ब्रह्माची साधना साांत्रर्तली आहे. ३. दांभाचाराचा 
त्रनषेध केला आहे. ४. ‘कहनी’ व ‘करणी’ याांमधील अत्रवरोध अपेत्रिला आहे. 

 
त्रसद् सात्रहत्याची रचना आठव्या शतकापासून सुरू झाली. बाराव्या शतकापयंत ही रचना चालू 

होती. तद्नुसार आठव ेशतके ते बाराव ेशतक हा त्रसद् सात्रहत्याचा काळ मानावा या त्रवषयी त्रवद्वानाांचे एकमत 
आहे. ११ त्रवद्वानाांचे मतभेद आहेत ते या सात्रहत्याच्या भाषेसांबांधी. अपभ्रांश ही त्रसद्-सात्रहत्याची भाषा आहे 
यात्रवषयीही दुमत नाही. कोणत्या प्रादेत्रशक भाषेचा तो अपभ्रांश आहे या त्रवषयी माि मतत्रभन्नता आढळून येते. 
र्ॉ. सुनीत्रतकुमार चतजी याांच्यामते तो शौरसेनी प्राकृताचा अपभ्रांश आहे. ‘दोहा-कोशाचे’ सांपादक र्ॉ. बार्ची 
हे ‘पत्रपमी अपभ्रांश ही त्रसद्सात्रहत्याची भाषा आहे’ असे मत देतात. तर अन्सय त्रवद्वानाांनी आसामी, मर्धी व 
मतै्रथली या भाषाांची ती पूवाव्था मानली आहे. या त्रवत्रवध मताांत सत्याचा अांश असला तरी समग्र सत्य आहे 
असे म्हणता येत नाही. याचे कारण साा्ं कृत्रतक आहे. त्रसद्ाांचा सांचार भारतभर होता. त्यामुळे अनेक प्रादेत्रशक 
भाषातील शब्द त्याांच्या सात्रहत्यात आले आहेत. १२ त्रसद्ाांचा अग्रणी सरहपा (आठव ेशतक) याच्या साधनेचा 
बराच मोठा काळ महाराष्रात रे्फयाची आख्यात्रयका आहे. या त्रसद्ाला महाराष्रातच सािात्कार झाला असे 
साांर्ण्यात येते. त्यामुळे त्याांच्या सात्रहत्यात मराठी वळणाचे शब्द अपत्ररहायग ठरतात. 
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हा इत्रतहास लिात घेता त्रसद् सात्रहत्याची भाषा केवळ ‘अपभ्रांश’ आहे एवढेच र्ृहीत धरणे इष्ट ठरते. 
ती कोणत्या प्रादेत्रशक प्राकृताचा अपभ्रांश आहे याचा त्रनवार्ा करता येणे दुरापा्त आहे. त्रसद् सरहपाचे हे 
कवन पहा. 

 
⬤ एकेली सबरी ए वण जहण्डइ कणश कुण्डल वज्रिारी 
जतउण िाउ खाट पजडला सबरी महासुखें सेजि छाइली 
सबरो भिूङ्गम पाइ रमजण दाजर षेईल राजत मोहाइजल १३  
 
या कवनातील काही शब्द मराठी आहेत. तसाच ‘रमत्रण दात्रर’ हा प्रयोर् रु्जराती भाषेची पूवाव्था 

दशगत्रवणारा आहे. हे लिात घेऊन त्रसद्ाांची भाषा अपभ्रांश आहे एवढेच र्ृहीत धरणे श्रेय्कर वाटते. भारतभर 
ही भाषा समाजास समजत असली पात्रहजे. त्याांच्या उपदेशाचा पत्ररणाम त्यामुळेच समाजावर होऊ शकला.  

 
त्रसद् सात्रहत्यास प्रारांभ होतो तो सरहपाच्या सात्रहत्याने. त्रव्थात्रपताांचा कैवारी आत्रण बांर्खोर 

असलेफया या सांताने धमगसाधना ही परलोकाच्या प्राप्तीशी त्रनर्त्रर्त नसून इहलोकाशीच त्रतचा सांबांध आहे असे 
मत प्रत्रतपात्रदले आहे. इहलोक आत्रण नरदेह या दोहअना त्याच्या दृष्टीने अत्रधक महत्त्व आहे: 
 

(१) ‘याच देहात सर्वती, र्ांर्ा, सार्र, प्रयार्, इतकेच नव्हे तर चांद्रसूयगही आहेत. िेिपीठ, 
उपपीठ, याच देहात आहेत. देहासारखे पीठ मी पात्रहले नाही.’ १४  

 
‘देह साांर्ावा न माांर्ावा । एणे परमाथग साधावा’ या सांत एकनाथाांच्या नरदेहत्रवषयक भावाांचे ्मरण 

करून देणारे हे कवन आहे. 
 
‘आत्मज्ञानेंवीण न तुटे बांधन’ हा सांताचा उपदेश पुढील कवनात प्रत्रतसबत्रबत झालेला त्रदसेल, 

वणगभेदाचा त्रनषेधही या र्ीतात ध्वत्रनत झाला आहे. 
 

(२) ‘पवनाचा त्रनरोध करून आत्म्याचा भेद करता येत नाही. नासाग्री दृष्टी लावनू साध्य होणारा 
योर्मार्ग अत्यांत कष्टप्रद असतो. अरे मूखा, तू आपफया सहज्वरुपात रमून जा. त्यासाठी तुला भवबांध व र्ांध 
याांचा त्यार् करण्याची र्रज नाही. मन चांचल तुरांर्ासारखे असते. पाप हा काही त्याचा ्थायी भाव नाही. 
त्रनमगळता हे मनाचे सहज रूप आहे. मनाच्या चांचलतेचा एकदा ऱ्हास झाला की, मानव सवगच बांधनातून मुक्त 
होतो. सामर्याच्या या अव्थेत शूद्र, ब्राह्मण हे भेद उरत नाहीत.’ 

 
‘मांितांिाांचा उपदेश करणारे रु्रू अनेक असतात. परांतु ते सद्रु्रू नव्हेत’ असा उपदेश अनेक सांताांनी 

केला आहे. सरहपानेही या बाबत इशारा देऊन ठेवला आहे : 
 
(३) ‘मांि म्हणून सांत होता येत नाही. पर्लेली सभत कधी उभी राहते काय?फळाच्या दशगनाने त्याचा 

आ्वाद त्रमळतो? वैद्याच्या केवळ दशगनाने रोर् कधी बरा झाला आहे? आत्मज्ञान जोवर होत नाही तोवर 
त्रशष्य करण्याच्या खटाटोपात परू् नये. एक आांधळा दुसऱ्या आांधळ्याला वाट कशी दाखत्रवणार ? दोघाांना 
त्रवत्रहरीत पर्ण्यावाचून दुसरी कोणती र्ती त्रमळणार?’ 
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त्रसद्ाांच्या उपदेशाचे मध्यवती सूि ध्यानात याव ेया हेतूने सरहपाच्या काही प्रात्रतत्रनत्रधक कवनाांचा 
अनुवाद वर त्रदला आहे. उत्तरकालीन सांतसात्रहत्यातील त्रनरत्रनराळ्या सांप्रदायाांतील सांताांचे उपदेश याचा 
मध्यवती सूिावर आधारलेले आहेत. त्यामुळे देशी भाषाांतून उत्तरकाळात सात्रहत्यरचना करणारे सांत 
त्रसद्परांपरेचे वारसदार ठरतात. 

 
दखनी सात्रहत्यातील वातावरण व सां्कृती याांचा शोध घेताना ‘त्रनरांजन’ या शब्दाच्या पाठीशी 

युर्धमाचे प्रतीक आहे असा उल्लेख मारे् केला होता. ‘त्रनरांजना’ची मूळ धारणा त्रसद्ाांची. सरहपाच्या 
कवनातून त्रनरांजनाचा अथग कोणता त्रनघतो ते पाहू: 
 

(४) ‘शून्सय, त्रनरांजन, परमपद हे ् वप्नोपम ् वभाव आहेत. भावात्मकता हा त्रचत्ताचा ् वभाव जोवर 
नाश पावत नाही ते राहतील... जसे सबब तसेच प्रत्रतसबब पर्ते. जसा ्वभाव तसाच भाव उत्पन्न होतो. शून्सय, 
त्रनरांजन, परमपद हेही तसेच जाणाव.े त्या त्रठकाणी पाप आहे न पुण्य. पांच कामरु्ण-भोर्ाने त्रनत्रपत ल््थती 
प्राप्त होते. अशा रीतीने परमपदाची प्राप्ती होते. या त्रवषयी अत्रधक बोलण्यासारखे काही नाही.’ 

 
परांपरार्त धमात परलोकी लाभणारा ्वर्ग प्रधान बनलेला होता. मानवी शरीर आत्रण इहलोक 

याांकरे् दुलगि होऊन देहदांर् भोर्ून साधना करण्याकरे् व प्रपांचाचा त्यार् करण्याकरे् धमोपदेशाचा कल 
अत्रधक होता. लोककफयाणाशी त्रवसांर्त असलेफया या प्रवृत्तीचा त्रनषेध करून त्रचत्तशुद्ी व करुणाभाव याांवर 
आधारलेला सुलभ मार्ग त्रसद्ाांनी सामान्सय लोकाांपुढे ठेवला. 

 
या सुलभ मार्ाचाही कालाांतराने त्रवसर पर्लेला त्रदसतो. धार्वमक अराजकाच्या अव्थेतून समाजास 

मुक्त करण्यासाठी ११ व्या अथवा १२ व्या शतकात दुसरा एक महापुरुष उदयास आला. या सत्पुरुषाने 
अवकळाप्राप्त साधनमार्षांतचे पुनरुज्जीवन करत कमगयोर्ी जोग्याांचा पांथ सांघत्रटत केला. हा महापुरुष म्हणजे 
र्ोरखनाथ. र्ोरखनाथ हे नाथपांथाचे प्रवतगक नव्हते. या पांथास कायगिम रूप देणारे ते थोर सांघटक होते. 
त्याांनी आत्रण त्याांच्या त्रशष्यप्रत्रशष्याांनी देशाच्या कान्सयाकोपऱ्यात सांचार करून समाज- प्रबोधन केले. 
जार्ोजार् मठाांची ्थापनाही त्याांनी केली. आपफया त्रवचारसरणीस ्थायी रूप देण्यासाठी त्याांनी 
लोकभाषेतून सात्रहत्य –रचना केली. ‘नाथवाणी’ प्रर्ट झाली ती लोकजार्रणाचे उत्रद्दष्ट साध्य करण्यासाठी. 
त्रसद् सरहपाचा वारसा पुढे चालत्रवताना नाथत्रसद्ाांना सरहपाची भाषा जशीच्या तशी कायम ठेवणे शक्य 
नव्हते. र्ोरखवाणी ही ‘त्रसद्वाणीची’ भाषेच्या दृष्टीने उत्तराव्था आहे हे भाषावैज्ञात्रनकदृष्या अभ्यास केला 
असता त्रसद् होते. 

 
त्रसद् सात्रहत्याची भाषा अपभ्रांश होती हे वादातीत आहे. नाथत्रसद्ाांच्या सात्रहत्याच्या भाषेसांबांधी माि 

त्रभन्न मते व्यक्त झाली आहेत. वतगमानकालीन देशी भाषाांच्या उदयापूवी व अपभ्रांशोत्तर काळातील भाषेचे 
्वरूप नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत आढळते यात्रवषयी दुमत नाही. काही त्रवद्वानाांनी नाथत्रसद्ाांसह सवगच त्रसद्ाांच्या 
भाषेस ‘सधुक्कर्ी’ अथवा ‘सांधाभाषा’ असे नाव त्रदले आहे. सरहपादी त्रसद्ाांच्या सात्रहत्यातील भाषा अपभ्रांश 
असफयाने नाथत्रसद्ाांनी आपफया सात्रहत्यात योजलेली भाषा ‘सांधाभाषा’ आहे असे मानण्यास हरकत 
नसावी.र्ॉ. मांर्त्रबहरीशरण त्रसन्सहा याांनी ‘सांधाभाषेचे’्वरूप त्रवशद करणारा ग्रांथ त्रलत्रहला आहे व ‘सांधाभाषा’ 
सांबांधाने काही त्रनष्कषगही काढले आहेत. या त्रनष्कषषांतपैकी ‘भाषा तथा भाव दोनअ दृष्टीयअसे त्रसद्अ की सांधाभाषा 
त्रहन्सदी का आत्रदरूप प्र्तुत करती है’ (प.ृ ३३९) हा त्रनष्कषग पूणगतया मान्सय होण्यासारखा नाही.१५ तथात्रप, ‘या 
भाषेने सवग भाषाांतील शब्द अर्दी सढळपणे घेतले आहेत.’ त्यामुळे ‘सांधाभाषा’ ही कोणा एका प्रदेशाची भाषा 
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ठरत नसून ती आपफया काळातील एक मध्यवती भाषा होती, हा र्ॉ. त्रसन्सहा याांनी काढलेला त्रनष्कषग माि 
सवगमान्सय होण्यासारखा आहे.१६ 
 
नाथपंथाणिषयी थोडी अणधक माणहती 

 
त्रसद् सात्रहत्याची अपभ्रांश भाषा मारे् परू्न ‘नाथवाणीत’ आढळणारी ‘सांधाभाषा’ उदयास येण्यास 

त्रनत्रमत्तकारण घर्ले तेही वैचात्ररक आांदोलनाचे. र्ोरखनाथाांच्या काळासांबांधाने एकमत नाही. पण अकराव्या 
शतकाचा उत्तराधग आत्रण बाराव्या शतकाचा प्रारांभ हा ्थूलमानाने र्ोरखनाथाांचा काळ मानण्यास हरकत 
नसावी. या कालखांर्ात उत्तर भारतात इ्लामी सत्ता दृढमूल झाली होती. धमग आत्रण सां्कृती याांवर आांतर 
आत्रण बाह्य अशा दोन्सही मार्षांतनी सांकट आलेले होते. त्रनरत्रनराळे पांथोपपांथ आत्रण काही पांथाांच्या एकाांत्रतक 
साधना याांच्यामुळे धार्वमक िेिात एक प्रकारचे अराजक पसरलेले होते. या र्दारोळात खरा धमग लुप्तप्राय 
झाला होता. समाजास सुसांघत्रटत ठेवणारी धमगभावना आत्रण सां्कृती याांचे बांध िीण झालेले होते.त्यामुळे 
समाज त्रदशाहीन होणे अपत्ररहायग होते. दुष्काळात तेरावा मत्रहना यावा त्याप्रमाणे इ्लामी सते्तचे राजकीय 
आत्रण धार्वमक आक्रमण सुरू झाफयाने सवगसाधारण समाजास हतबुद्तेची बाधा होणे ्वाभात्रवक होते. 

 
या पत्ररल््थतीवर मात करण्यास आवश्यक असलेले खांबीर नेतृत्व र्ोरखनाथ आत्रण त्याांची 

त्रशष्यपरांपरा याांनी पुरत्रवले. या पांथाने अदै्वत वदेाांतास कमगयोर्ाची जोर् त्रदली आत्रण योर्साधनेची सफलता 
लोकोद्ारात असफयाचे प्रत्रतपात्रदले. ‘आत्माराम’ अथवा ‘राम’ म्हणजे त्रनरु्गण परब्रह्म याच्या उपासनेचे अांर्ही 
र्ोरखनाथाांच्या सात्रहत्यात आढळते.१७ त्रसद्ाांच्या या धमाचरणाचा सांबांध त्रचत्तशुद्ीशी असतो. या 
तत्त्वप्रणालीस नाथपांथाने उजाळा त्रदला. केवळ एकाच प्रदेशात लोकभाषेतून त्रवचारप्रसार करण्यात सांतोष 
न मानता नाथत्रसद्ाांनी भारतभर सांचार करून नवजार्रण घर्वनू आणले. समाजातील जात्रतभेद आत्रण उच्च-
नीच भाव याांचे त्रनमूगलन करण्यासही या पांथाने फार मोठा हातभार लावला. र्ोरखनाथाांच्या कायाचे 
मूफयमापन करताना या नाथत्रसद्ाने ‘भारतीय सां्कृतीची त्रव्कत्रळत घर्ी नीट बसत्रवली आत्रण साा्ं कृत्रतक 
धारा प्रवात्रहत ठेवली.’ असा त्रनष्कषग राांरे्य राघव या पांत्रर्ताने काढला आहे तो भारताच्या साा्ं कृत्रतक 
इत्रतहासाशी सुसांर्त असाच आहे.१८  

 
दृढमूल झालेफया उत्तर भारतातील इ्लामी राजवटी केवळ राज्यत्रव्तारावर सांतोष मानणाऱ्या 

नव्हत्या. राजसते्तचा उपयोर् धमगप्रसारासाठी झाला पात्रहजे ही त्याांची धारणा होती. सकबहुना आपफया 
धमाच्या प्रसारासाठीच राजकीय सत्ता सांपादन करावयाची असते हे अकबराच्या काळापयंत होऊन रे्लेफया 
मुसलमान राज्यकत्यषांतचे धोरण होते. आठव्या शतकात झालेफया ससधवरील आक्रमणापासून हे धोरण सुसांर्त 
रात्रहले आहे. राज्यसत्ता प्रत्रतकूल असफयामुळे भारतीय धमग आत्रण सां्कृती याांच्या रिणाथग कायग करण्यासाठी 
अनकूल पत्ररल््थती दत्रिण भारतात असफयाची जाणीव नाथपांथीयाांना झालेली असावी. र्ोदावरीचे 
उर्म्थान आत्रण लर्तचा महाराष्रातील प्रदेश ही नाथपांथाची कमगभमूी बनली. महाराष्रातील नाथपरांपरा 
तशी पुरातन असली तरी बाराव्या शतकात ती त्रवशषे कायगिम झालेली त्रदसते. तेराव्या शतकातील 
महाराष्रात नाथपांथ अर्दी सामान्सय जनतेपयंत कसा पोचलेला होता याचे त्रववरण ‘लीळाचत्ररि’ या एकाच 
ग्रांथाच्या आधाराने अर्ोदर करण्यात आले आहे. या पांथाच्या महाराष्राशी असलेफया घत्रनष्ठ सांबांधाचे आणखी 
एक प्रत्यांतर त्रमळते ते नाथवाणीवर झालेफया मराठी भाषेच्या सां्कारातून. र्ोरखवाणीत मराठी शब्दच 
आढळतात असे नाही. मराठी त्रवभक्त्यांत नामे आत्रण त्रक्रयापदेही र्ोरखनाथाांच्या रचनाांतून त्रवखुरलेली आहेत. 
काही कवने तर तत्कालीन मराठी भाषेत रचली आहेत की काय असा आभास होतो: 
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⬤ माया माजरली माऊसी तजिली तजिला कुटंुब-संबंिु 
संहसर कमल तहाँ गोरखबाला िहाँ मिमिसा सुखबिूं  
आसा तजिला तुसिा तजिला तजिला मिसा भाई 
िवखंड प ृजथमी फेजरिै आलौ गोरख राजहला मछेंद्ठाई  
  
                   हकवा 
 
⬤ देवलोकाची देवकन्या, मृत्यलोकची िारी  
पाताल लोकची िागकन्या, गोरखबाला भारी ।। - गोरखबािी ११७  
 
र्ोरखवाणी आत्रण मराठी भाषा याांचे साहचयग त्रकती त्रनकटचे होते याची अत्रधक कफपना यावी या 

हेतूने ग्रांथाच्या अखेरीस पत्ररत्रशष्ट चार मध्ये अत्रधक उदाहरणे त्रदली आहेत. 
 
र्ोरखवाणीवर मराठी भाषेचे सां्कार आढळतात त्याचप्रमाणे फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यावर 

देखील मराठी भाषेची र्र्द छाया पर्लेली त्रदसून येते. या समान त्रवशषेावरून दोन्सही भाषाांचे एका समान 
िेिात भरण-पोषण झाले असा त्रनष्कषग त्रनघू शकतो.  

 
र्ोरखनाथ व त्याांचा त्रशष्यसांप्रदाय याांनी घर्वनू आणलेफया नवजार्राचे ्वरूप कोणत्या प्रकारचे 

होते? 
हे पाहताना लिात येते की नाथपांथ आत्रण हठयोर् याांचे समीकरण दीघगकाळापासून चालत आले 

आहे. नाथपांथाचे सां्कृत भाषेतील आत्रण ‘नाथवाणी’ त असलेले सात्रहत्य अभ्यासले असता हे समीकरण 
दृढही होते. परांतु, सामान्सय समाजासाठी या पांथाने पथप्रदशगन केले नाही असा अथग माि काढता येत नाही. 
धमाचरणाची सुलभ सूिे र्ोरखनाथ आत्रण त्याांचे त्रशष्य याांनी ज्याांना खर्तर साधना साधता येत नाही 
त्याांच्यासाठी उपदेत्रशली आहेत. ‘योर्दुर्ा’चे रुपक रचणाऱ्या ज्ञानदेवाांनी हत्ररपाठाचे अभांर् त्रलत्रहले 
त्याप्रमाणे.  

 
सरहपादी त्रसद्ाांप्रमाणेच त्रवश्वव्यापी आत्मतत्त्वावर नाथपांथाने भर त्रदला आहे. पुढे युर्धमाची वाहक 

बनलेली ‘त्रनरांजना’ची धारणा याच भतू्रमकेतून र्ोरखनाथाांनी माांर्ली आहे:” १९  

 

(१) उदै ि अस्त राजत ि जदि सरब ैसचराचर भाव ि जभन्न 
सोइ जिरंिि डाळ ि मूल, सब व्याजपक सुषम ि अस्थूल ।। 
⬤ ‘िेथे उदय िाही, अस्त िाही, रात्र िाही, जदवस िाही, 

चर आजण अचर यातं भेद िाही तेच जिरंिि  
ते सवश व्यापक आहे. तेथे मूळ िाही की शाखा िाही, 
स्थूल िाही की सूक्ष्म िाही.’ – गोरखबािी, प.ृ ३९ 
 

(२) घजट घजट गोरख जफरै जिरुता, को घट िागै को घट सूता  
घजट घजट गोरख घजट घजट मीि, आपा परचै गुरुमुखी चीन्ह।। 
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⬤  ‘जवश्वात सवशत्र आत्मतत्त्व भरलेले आहे. काही शरीरातं ते सुप्त आहे तर काही शरीरातं 
िागृत. गुरुमुखातूि बोि झाला म्हणिे आत्मतत्त्वाची ओळख पटते.’ (गोरखबािी, १५) 
 
(३) कैसे बोलो पजंडत देव कौिे ठाइं 

जिि तत जिहरता अम्हे तुम्हे िाहीं ।।टेक।। 
पषाणंची देवळी पषाणंाचा देव  
पषाणं पूजिला कैसे फटीला सिेह (सन्देह)  
सरिीव तोजडया जिरिीवी पजुिला  
पापची करणी कैसे इतर जतरीला  
तीरथी तीरथी सतािं करीला 
बाहेर िोये कैसे भीतजर भेजदला 
आजदिाथ िाती मछींदर पूता । जििमतत जिहारै गोरष अविूता ।। 

 
⬤ आत्मत्त्वाची एकदा ओळख झाली म्हणजे बाह्य उपचार व्यथग ठरतात. कारण, बह्योपचाराने अांतरांर् 
पत्ररशुद् होत नसते’ असा भाव एका पदात आला आहे. या पदाचा अनुवाद असा : ‘हे पांत्रर्ता, देव कोण्या ठाई 
आहे हे मी तुला कसे साांर्ू? आत्मतत्त्वाची एकदा ओळख झाली म्हणजे आम्ही-तुम्ही हा भेदभाव लुप्त होतो. 
पाषाणाच्या देवळातील पाषाणाच्या देवाची पूजा केफयाने सांदेह कसा त्रफटणार? सजीवाचा वध करून 
त्रनजीवाची पूजा केफयाने दु्तर सांसार तरून जाता येत नाही. तीथषांतत ्थान केफयाने बाह्यरूपाचे िालन 
होईल. त्यायोरे् अांतरांर् त्रनमगळ होणार आहे थोरे्च?’ (र्ोरखबानी, ४२) 
 
(४) कहणी सुहेली रहणी दुहेली जबि षाया गुड मीठा  

षाई हहग कसूर बखाणें गोरख कहै सब झठूा ।। 
  

⬤  ‘त्रवचार आत्रण आचार याांत सांर्ती पात्रहजे.’ हा त्रसद्ाांनी धरलेला आग्रह र्ोरखबानीतही आढळतो. 
‘रु्ळाची र्ोर्ी चाखफयात्रवना कळणार नाही. नाहीतर सहर् खाऊन आपण क्तुरीचा आ्वाद घेतला असे 
(ढअर्) होत असते. हे सवग व्यथग आहे.’ (र्ोरखबानी, ४२) 
 
(५) िोग का मूल है दयादािं 

भणत गोरखिाथ ये ब्रह्यगयािंं ।। 
 

⬤ नाथपांथात ‘जोर्’ या शब्दाला त्रवशषे महत्त्व आहे. योर्साधना हे त्याचे एक अांर् आहे. ‘ब्रह्यज्ञानाची 
प्राप्ती करून घ्यावयाची असेत तर दया आत्रण दान आवश्यक असतात. जोर्ाचे हे मूळ आहे.’ (र्ोरखबानी, 
१२६) 

 
हे अत्यांत महत्त्वाचे तत्त्व र्ोरखनाथाांनी उपदेत्रशले आहे. या व्यापक भतू्रमकेवर सहदू आत्रण मुसलमान 

हे धमगभेद त्रनरथगक ठरतात असे अनेक ्थळी र्ोरखनाथाांनी प्रत्रतपात्रदले आहे. २० 
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महाराष्रात प्रचलीत असलेली ‘नाथिािी’ 
 
समाज-प्रबोधनासाठी त्रचत्तशुद्ी आत्रण सदाचार यावर आधारलेफया धमाचा पुर्कार करताना 

त्रसद्ाांनी जी भतू्रमका घेतली होती तीच भतू्रमका काही कालसापेि तपशील वर्ळता नाथपांथानेही पुर्कात्ररली 
आहे. त्रसद्ाांची अपभ्रांश भाषा थोर्ी काळाच्या सां्कारामुळे व थोर्ी वैचात्ररक आांदोलनाच्या प्रभावामुळे बदलत 
रे्ली. या ल््थत्यांतरातून पत्ररणत झालेली भाषा ‘सांधा’भाषा या नावाने आज ओळखली जाते. पत्ररत्रशष्टात त्रसद् 
सात्रहत्यातील अवतरणे त्रदली आहेत तशीच ‘नाथबानीतून’ काही उद्रणे त्रदली आहेत. या दोहअचे तुलनात्मक 
अध्ययन केले असता कोणत्या प्रकारचे ल््थत्यांतर भाषेत घर्ले याची कफपना करता येईल. 

 
प्रकरणारांभी आपफयापुढे प्रश्न होता की ‘महाराष्रात मराठी खेरीज वरे्ळी भाषा फारसी त्रलपीतील 

दखनी सात्रहत्याच्या त्रनर्वमतीसाठी का रूढ झाली? वरील त्रववचेनात त्याचे उत्तर आले आहे. महाराष्र ही 
नाथपांथाने आपली कमगभमूी मानफयामुळे व या प्राांतात अर्दी सामान्सय जनतेतही नाथपांथी जोग्याांत्रवषयी  आत्रण 
म्हणूनच त्याांच्या वाणीसांबांधीही आदर असफयाने ‘नाथवाणी’ महाराष्रातफया समाजाची बोधभाषा झालेली 
होती. साधुसांताांची भाषा या नात्याने या ‘वाणीला’ प्रत्रतष्ठा लाभलेली असफयाने सूफी सांताांनी पांधराव्या 
शतकाच्या उत्तराधात महाराष्रात प्रचत्रलत असलेफया पण नाथत्रसद्ाांच्या वाणीतून पत्ररणत झालेफया भाषेची 
त्रनवर् आपफया सात्रहत्य- रचनेसाठी केली. अशा रीतीने फारसी त्रलपीत त्रनबद् झालेली दखनी ही सुद्ा नाथ 
त्रसद्ाांच्या वाणीतून उत्पन्न झाली.  
 

कालाच्या दृष्टीने त्रवचार केला असता नाथत्रसद्ाांचे सात्रहत्य आत्रण सूफी सांप्रदायाचे दखनी काव्य यात 
त्रकमान तीन शतकाांचे तरी अांतर त्रनत्रपतच आहे. तरीही दखनी सात्रहत्यावर नाथत्रसद्ाांचा प्रत्यिाप्रत्यि प्रभाव 
जाणवतो. दखनी सात्रहत्याचा शवेटच्या कालखांर्ातला कवी शाहतुराब याने ‘मनसमझावन’ या ग्रांथात 
(१७४०) योर्साधनेतील षटचके्र आत्रण त्रनरत्रनराळे बांध याांचे वणगन त्रव्ताराने केले आहे. अर्ोदरच्या सूफी 
आख्यानकाव्यातही नाथजोग्याांसांबांधीच्या त्रनरत्रनराळ्या कथा वा आर्कथा आलेफया आहेत. मूळ 
समाजजीवनात नाथपांथात्रवषयी वसत असलेफया आदरभावाचे ते त्रनदशगक म्हणाव े लारे्ल. १७ व्या 
शतकातील नुस्त्रती या कवीने तर जोग्याांची साधना आत्रण वशेभषूा यावर एक रूपकच ‘रु्लशने इष्क’ या 
आपफया काव्यात रचले आहे. नाथपांथाचा प्रभाव सूफी साधकाांवर असफयाचे ते त्रनदशगक आहे. २१ या 
रूपकातील कथा आहे एका राजाची. तो सांसाराकरे् पाठ त्रफरवतो व ‘जोर्’ घेतो. त्याच्या वषेभषेूचे वणगन 
करताना कवीने वषेभषेूवर रूपक केले आहे. या राजाने कष्टाची कां था, सांतोषाची राख, सांयमाची मुद्रा, 
वैराग्याचे मृर्ाजीन, मनोत्रवकाराची धुनी, धैयाचा जोर्वटा, उदात्त त्रवचाराांचे चेले आपफया साांर्ाती घेतले व 
तो आपफया साधनेस त्रनघून रे्ला असा या रूपकाचा भावाथग आहे.  
 
सारांश 
 

दखनी भाषेच्या उर्माचा मार् काढत काढत त्रसद्ाांच्या काळापयंत आपणास मारे् जाव े लार्ले. 
वैचात्ररक सातत्य आत्रण भाषा-परांपरा या दोन्सही अांर्ाांनी शोध घ्यावयाचा असफयाने एवढ्या दूरवरचा 
साा्ं कृत्रतक प्रवास करणे अपत्ररहायग होते. 

 
अपभ्रांश ही त्रसद् सात्रहत्याची भाषा. नाथत्रसद्ाांची वाणी ही अपभ्रांशातून पत्ररणत झालेली भाषा. 

आधुत्रनक देशी भाषाांच्या उदयाच्या पूवीची अव्था नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत आढळून येते म्हणून ती 
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सांक्रमणकालीन अथवा ‘सांधा भाषा’ या नावाने ओळखली जाते. दखनी भाषेचा उदय या ‘सांधा भाषेतून’ 
झालेला आहे. 

 
सांधा भाषेची पत्ररणती दखनीत कशी झाली हे ध्यानात याव ेया हेतूने ग्रांथाच्या अखेरीस एक ्वतांि 

पत्ररत्रशष्ट क्र. ९ जोर्ण्यात आले आहे. भाषा त्रवकासाच्या त्रनरत्रनराळ्या अव्थाांचे त्रनत्ररिण या पत्ररत्रशष्टाच्या 
आधाराने अभ्यासकाांना करता येईल. 
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 सरह भणइ बपा उिु वाट पाइला ।। - पुरातत्व जिबंिावजल, १७० 
 भव जिवाणे पदह पािला, मि पवि वेली करुनु कशाला 
 िह िह दंुदुजम सादु उछाणलला कण्ह डोंबी णिनादे चाजलला- कण्हपाह  
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  आले गुरु उएसइ सीस, वाक्पथातील कजहला कीस ।। 
 अपभ्रंश भाषा और साजहत्य, ३१५, ३९२ 
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१४. भाषाभ्यासाच्या दृष्टीने मूळ कवने या प्रकरणात जोर्लेफया पत्ररत्रशष्टात देण्यात आली आहेत. 
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आहे – मराठी ्वाध्याय सांशोधन पत्रिका, अांक ५  
 
१८. ‘इस प्रकार भारतीय सां्कृती की कर्ी जो टूटी हुई त्रदखाई देती है र्ोरखनाथ उसे जोर् देते है । 
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र्ोरखनाथ और उनका युर्, प.ृ १५५ 

 
१९. अनुवादरूपाने त्रदलेली र्ोरखनाथाांची वचने पत्ररत्रशष्टात मूळ रुपात त्रदली आहेत. त्रजज्ञासूांच्या 

भाषात्रवषयक अभ्यासास ती उपकारक ठरावीत. 
 
२०. पाहा : र्ोरखबानी ६, २५, ३३, ६१ 
 
२१. त्रफराकर सो शाही त्रकरा भेंस कँू। चत्रलया यू ँजोगी हो परदेस कँू। कथा सखत मेहनत अप्रर्ट त्रकया। 
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में पर्तले आनकर। त्रलये त्रहसग के करडे कँू बर्ल। जलाने हवस की धुनी नीम सर्ल। अपस न पूस तैं करसांर् 
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खुष त्रखलीयाँ के चेले सांर्ात।।  
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५. दखनी भाषेचा उद्भि 
 

साा्ं कृत्रतक परांपरा आत्रण भाषेतील ल््थत्यांतरे ही दोन्सही अांरे् लिात घेऊन ‘सांधा भाषेतून’ दखनी 
भाषेची उत्पत्ती कशी झाली याचा शोध या प्रकरणात घ्यावयाचा आहे. या शोधात दखनी भाषेचा उत्पत्ती – 
काळ देखील त्रनधात्ररत करता येईल. 

 
नाथसांप्रदायाचे एक कते सत्पुरुष र्ोरखनाथ कोणत्या काळात होऊन रे्ले यासांबांधी त्रवद्वानाांत 

एकमत नाही. तथात्रप, इ.स. ११०० च्या पूवी र्ोरखनाथ होऊन रे्ले यात्रवषयी माि दुमत नाही. पां. 
हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी याांनी ‘नाथत्रसद्अ की वाणीयाँ’ या नावाचा एक ग्रांथ सांपात्रदत केला आहे. सांपादकाांच्या 
मते या सांकलनात असलेले सात्रहत्य र्ोरखनाथाांच्या नांतरचे व बारा ते चौदा या दोन शतकाांच्या कालखांर्ातले 
आहे. या सांग्रहातफया भाषेसांबांधी सांपादकाांनी व्यक्त केलेले मत आपफया शोधास उपकारक ठरणारे आहे. 
त्याांनी म्हटले आहे, ‘भाषा की दृष्टी से इि पदोंका महत्त्व स्पष्ट है. यद्यजप इि वाणीयों के रूप बहुत कुछ जवकृत 
हो गये हैं, परंतु, भाषा का कुछ ि कुछ पुरािा रूप उि में रह गया है.’ प्रस्ताविा, प.ृ २५ 

 
याचा अथग असा की उपलब्ध असलेफया नाथसात्रहत्याची भाषा अर्दी तत्कालीन आहे असा दावा 

करता येत नसला तरी प्राचीन भाषेचे काही तरी अवशषे या वाणीत अवत्रशष्ट रात्रहले आहेत असे र्ृहीत धरून 
र्ोरखनाथ आत्रण अन्सय त्रसद् याांच्या सात्रहत्यातील भाषेसांबांधी त्रवचार केला पात्रहजे. या मयादा लिात घेऊन 
र्ोरखनाथ व उत्तरकालीन नाथत्रसध्द याांच्या कवनाांतील भाषेचे ्वरूप कोणत्या प्रकारचे होते हे समजून 
घेतले पात्रहजे. या भाषेच्या पत्ररसरातच दखनीसदृश भाषेचा उद्भव सामान्सयपणे कोणत्या कालात झाला याचा 
सांकेत त्रमळण्याची सांभावना आहे. 
 
तेराव्या शतकातील िैचाणरक क्रांती  

 
तेराव्या शतकाच्या आसपास महाराष्रात दोन सांप्रदायाांची ्थापना झाली. श्रीचक्रधराांनी प्रवर्वतत 

केलेला महानुभाव पांथ आत्रण सांत ज्ञानेश्वराांनी ् थापलेला भार्वत अथवा वारकरी सांप्रदाय; महानुभाव पांथाची 
धमगभाषाच मुळात मराठी होती तर ‘मऱ्हाटीच्या नर्रीत ब्रह्मत्रवदे्यचा सुकाळ करण्याचे उत्रद्दष्ट’ वारकरी 
सांप्रदायाच्या मराठी सात्रहत्याचे होते. तत्त्वप्रणालीच्या दृष्टीनेमहानुभाव पांथ त्रनवृत्रत्तमार्ावर भर देणारा 
असफयाने या पांथाचे सात्रहत्य केवळ साधकाांच्या साधनापद्ती लिात घेऊन त्रनमाण झाले. सांत ज्ञानेश्वराांनी 
प्रवर्वतत केलेला भार्वतधमग माि त्यामानाने अत्रधक व्यापक ठरला. त्याने समाजधमाचे ्वरूप धारण केले. 
रे्ली सातश े वष े या सांप्रदायाची परांपरा अखांत्रर्तपणे चालू आहे. अदै्वत वदेाांत, त्रनष्काम कमगयोर्ावर 
आधारलेली भर्वदभक्ती आत्रण सदाचार ही या सांप्रदायाची मूलतत्त्व ेआहेत. कालपत्ररल््थती ध्यानात घेऊन 
सवग जनाांस सुलभ अशा भक्तीची जोर् वारकरी सांप्रदायाने त्रसद्ाांच्या मार्ास त्रदली आहे. त्रनरु्गण, त्रनराकार 
ब्रह्मोपासनेच्या तुलनेने सरु्ण साकार त्रवठ्ठलाची भक्ती जनसामान्सयाांना आचरण्यास सुलभ असफयाने या 
सांप्रदायाचा व साांप्रदात्रयकाांनी त्रनमाण केलेफया सात्रहत्याचा प्रसार समाजात झाला. प्र्थात्रपत धमगभावनेत 
त्यायोरे् बरेच ल््थत्यांतर घर्ले. या ल््थत्यांतरामुळे अपवादात्मक ग्रांथसांपत्ती असलेली व प्राकृताांची बोली 
असलेली मराठी भाषा सात्रहत्याच्या दृष्टीने समृद् झाली. या दोन सांप्रदायाांनी घर्वनू आणलेफया वैचात्ररक 
जार्ृतीतून मराठी सात्रहत्याचा पत्ररपोष झाला. हे सात्रहत्य एका नव्या युर्धमास आवाहन करणारे ठरले. 
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या वैचात्ररक जार्ृतीतून दुसरीही एक नवी सात्रहत्यपरांपरा महाराष्रात प्रचत्रलत झाली. दखनी 
भाषेच्या उत्पत्तीशी या परांपरेचा जवळचा सांबांध पोचतो. वारकरी सांप्रदायातील सात्रहत्यात मराठी भाषेखेरीज 
त्रहन्सदी सदृश भाषेत अनेक सांताांनी कवने रचलेली आढळून येतात. तेराव्या शतकापासून अठराव्या 
शतकापयंत रचलेले या भाषेतील सांतसात्रहत्य उपलब्ध आहे. पांत्रर्त कवी आत्रण शाहीर याांनी देखील ही 
परांपरा आपफया परीने चालत्रवलेली आहे. या त्रनराळ्या भाषेच्या नावाचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता एकाही 
सांतास भासली नाही. सांपादन करताना अलीकर्च्या सांपादकाांनी ‘सहदी/सहदु्थानी पदे/आख्याने’ असे 
वर्ीकरण केले आहे. 

 
सांत नामदेव हे दखनी भाषेचे आद्य कवी ठरतात, असा त्रनवाळा उपलब्ध सात्रहत्याच्या आधाराने 

आपफयाला देता येतो. त्यायोरे् दखनी भाषेचा उद्भव तेराव्या शतकात झाला आत्रण सांत नामदेव हे या भाषेचे 
आद्य कवी होत असे मानता येते. योर्ायोर् असा की त्रहन्सदी सात्रहत्याच्या इत्रतहासकाराांनीदेखील सांत 
नामदेवाांना त्रहन्सदी भाषेच्या आद्य कवीचा मान त्रदला आहे. इतकेच नव्हे तर त्रहन्सदी भल्क्तसात्रहत्याचा प्रारांभच 
महाराष्रातील त्रवठ्ठल सांप्रदायाने केला असे त्रनःसांत्रदग्ध मत त्रदले आहे. १  

 
एवढे पाठबळ असताना नामदेवाांच्या सात्रहत्याची भाषा ‘दखनी’ आहे यात्रवषयी अट्टाहास का धरावा? 

असा प्रश्न या ्थळी उत्पन्न होतो. याला कारण ऐत्रतहात्रसक तसेच भाषाशास्त्रीय आहे. व्रजभाषेच्याही पूवी 
त्रहन्सदी सात्रहत्याचा आदशग दात्रिणात्याांनी उत्तर भारतीयाांपुढे ठेवला होता असे त्रन:सांत्रदग्ध मत त्रवख्यात 
भाषाशास्त्रज्ञ र्ॉ. सुनीत्रतकुमार चतजी याांनाही त्रदले आहे. २ परांतु नामदेवाांच्या काळापासून म्हणजे तेराव्या 
शतकापासून एकोणीसाव्या शतकात अल््तत्वात आलेफया त्रहन्सदी भाषेपयंत भाषेचे सातत्य प्र्थात्रपत होत 
नसफयामुळे नामदेवाांच्या कवनाांच्या भाषेला ‘त्रहन्सदी’ या नावाने सांबोधता येत नाही. हे समजून घ्यावयास हवे. 

 
प्रादेत्रशक भेद लिात न घेता समग्र सहदी भाषी प्रदेशाची भाषा ‘त्रहन्सदी’ मानली तरीही भाषेच्या 

सातत्याचा प्रश्न सुटत नाही. कारण, सहदीभाषी प्रदेशात सात्रहत्याचे सातत्य आढळते ते सांत कबीर याांच्या 
काळापासून. कबीर-सात्रहत्याची भाषा अवधी आहे याकरे् दुलगि केले तरी सांत नामदेवाांपासून सांत कबीर 
याांच्या काळापयंत म्हणजे तेराव्या-चौदाव्या शतकापासून ते पांधराव्या शतकापयंत सुमारे दीर् शतकाच्या 
कालखांर्ातील भाषा आत्रण सात्रहत्य याांची सांर्ती आपण कशी लावणार ? 

 
नामदेववाणीच्या भाषेचे त्रहन्सदी वा सहदी प्रदेशातील कोणत्याही बोलीशी नाते जोर्ता येत नाही. 

म्हणूनच नामदेववाणी त्रहन्सदी भाषेपेिा, त्रनराळी आहे हा त्रनष्कषग ्वीकारावा लार्तो. नाथत्रसद्ाांच्या ‘सांधा 
भाषे’त देखील नामदेववाणीची र्णना करता येत नाही. कारण र्ोरखवाणी आत्रण नामदेववाणी याांचा 
तुलनात्मक अभ्यास केला असताना असे आढळते की, नामदेवाांच्या कवनाांतील भाषा नाथवाणीचे उत्क्राांत 
्वरूप आहे. म्हणजे र्ोरखवाणीच्या मानाने त्रतचे ्वरूप वरे्ळे असून ती पथृर्ात्म अशी एक त्रनराळी भाषा 
आहे. 

 
ही त्रनराळी भाषा म्हणजेच दखनी. काही सूफी सांताांनी या भाषेला ‘दखनी’ या नावाने सांबोधले आहे 

म्हणून त्रतला दखनी म्हणावयाचे अशातला भार् नाही. त्रसद्ाांच्या परांपरेतील त्रवचारसरणीचा आत्रण याच 
परांपरेतील भात्रषक ्वरूपाचा आत्रवष्कार नामदेववाणीच्या रुपात दत्रिणेत झाला म्हणून ही वाणी दखनी 
ठरते. नाथत्रसद्ाांना त्रवत्रशष्ट कारणाांमुळे दत्रिणेचा त्रवशषेतः महाराष्राचा आश्रय ध्यावा लार्ला होता हे अर्ोदर 
त्रनर्वदष्ट करण्यात आले आहे. नाथत्रसद्ाांच्या वाणीची परांपरादेखील वारकरी सांप्रदायाने आपफया परीने पुढे 
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चालत्रवली. र्ोरखनाथ ते नामदेव याांच्या दरम्यान सुमारे एक-दीर् शतकाांचे अांतर असफयाने एवढ्या 
कालावधीत भाषेत ल््थत्यांतर घर्णे ्वाभात्रवक होते. तसे ते झाले आहे. अपभ्रांश भाषेचा सांधा भाषेच्या 
माध्यमातून उत्क्राांत झालेला दात्रिणात्य आत्रवष्कार या नात्याने नामदेववाणीस दखनी हे नाव साजून त्रदसते. 

 
आणखी एका पूरक आधाराची नअद या ्थळी करणे आवश्यक वाटते. कलवटग या पात्रपमात्य 

त्रवद्वानाने अलीकरे् (१९९०) सांत नामदेवाांची त्रहन्सदी पदावली इांग्रजी भाषेत त्रतचा अनुवाद करून व सोबत 
सांत्रहता त्रसद्ीसाठी योजलेफया सामग्रीची त्रव्तुत मात्रहती प्र्तावनेत देऊन प्रत्रसद् केली आहे. 
ह्तत्रलत्रखताांची जमवाजमव करीत असताना राज्थानात सांत दादू याांच्या सांप्रदायातील पदसांग्रहात 
सांपादकाांना नामदेवाांची काही पदे आढळली. ‘दकनी पद’ या शीषगकाखाली १६२७ सालीच्या एका 
ह्तत्रलत्रखतात नामदेवाांची पदे आली आहेत. याचा अथग असा की त्रनदान १६२७ साली तरी नामदेवाांची वाणी 
‘दकनी भाषेत’ असफयाचे मानण्यात येत असे. राज्थानात तरी अशा प्रकारची धारणा प्रचत्रलत होती. 
यात्रवषयी सांदेह बाळर्ण्याचे कारण नाही. 

 
थोर्क्यात, नाथत्रसद्ाांच्या ‘सांधा भाषेतून’ तेराव्या शतकात दखनी भाषा उत्पन्न झाली असून सांत 

नामदेव हे दखनी भाषेचे आद्य कवी ठरतात. ३  
 
निा समाजधमस आणि त्याची भाषा  

 
हा त्रनष्कषग तकग शुद् असूनही सात्रहत्य आत्रण सां्कृती याांच्या परांपराांचे पाठबळ त्यास असेल तरच तो 

प्रमाण मानता येईल. त्यासाठी र्ोरखनाथाांपासून नामदेवापयंतच्या काळातील म्हणजे सुमारे दोन शतकाांतील 
सात्रहल्त्यक आत्रण साा्ं कृत्रतक िेिाांतील घर्ामोर्ी ध्यानात घ्यावयास हव्यात. 

 
नाथत्रसद्ाांनी साा्ं कृत्रतक जीवनाच्या पुनरुज्जीवनासाठी केलेफया प्रयत्नाांतून बहुदेवतावादाच्या जार्ी 

त्रवश्वात्मक परब्रह्माची धारणा नव्याने उजळून त्रनघाली आत्रण सद्मग, सदाचार आत्रण त्रचत्तशुद्ी या सूिाांवर 
आधारलेला सोपा व आचारसुलभ मार्ग समाजाच्या पत्ररचयाचा झाला. नाथपांथात ध्यानयोर्ासही महत्त्व होते. 
परांतु ही साधना दैववशात सद्रु्रूां ची जोर् ज्याला लाभेल त्यालाच शक्य होती. हा मार्ग सामान्सयाांना पेलता 
येण्यासारखा नसून तो कष्टप्रद आहे हे ्वतः योर्ी व नाथपांथी असलेफया ज्ञानदेवाांनी आवजूगन साांत्रर्तले आहे 
(ज्ञानेश्वरी, अध्याय ६). तथात्रप, नाथपांथाच्या साधनेचे हठयोर् हे एक अांर् होते. अथात ही साधना वैयल्क्तक 
्वरुपाची होती. सामूत्रहक आचारधमाशी त्याचा सांबांध येत नसे. 

 
बाराव्या शतकानांतर पत्ररल््थतीत झपायाने बदल होत रे्ला.परधमीय सते्तच्या राजकीय आत्रण 

धार्वमक अशा दुहेरी आक्रमणामुळे समाजधमासच वैयल्क्तक परमाथग-साधनेचे अांर् बनत्रवणे अत्यावश्यक 
होऊन बसले. काळाची ही त्रनकर् ध्यानात घेऊन महाराष्रात वारकरी सांप्रदायाचे प्रवतगन झाले. या 
सांप्रदायाचे प्रवतगन करणाऱ्या ज्ञानदेवाांनी नाथसांप्रदायाने उपदेत्रशलेफया धमगकफपनेस भल्क्ततत्त्वाची जोर् 
त्रदली. एका परीने वारकरी सांप्रदाय म्हणजे नाथपांथाचेच युर्सापेि रूप होते असे म्हणता येईल. वारकरी 
सांप्रदायातील भल्क्तसांकफपना त्रनताांत व्यापक आहे. साधन आत्रण सध्या या दोन्सही ्वरुपात ती उपदेत्रशलेली 
आहे. ती वैयल्क्तक साधना आहे तसाच तो एक समाजधमगदेखील आहे. भजन-सांकीतगन ही या भक्तीची 
सामूत्रहक अांरे् होत. ज्ञानभल्क्तपूवगक कमग हे या पांथाच्या आचारधमाचे सूि होय. 
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वारकरी सांप्रदायाने वैयल्क्तक अध्यात्मसाधना आत्रण समाजधमग याांत एकरूपता प्र्थात्रपत केफयामुळे 
हा सांप्रदाय सातश ेवषे महाराष्राचे मार्गदशगन करीत आला आहे. 

 
या नव्या समाजधमाचे दूरर्ामी पत्ररणाम समाजावर झाले. या सांप्रदायामुळे साा्ं कृत्रतक जीवनास तर 

वरे्ळे पत्ररमाण लाभलेच त्याबरोबरच समाजाच्या सवग थराांना सात्रहत्यत्रनर्वमतीच्या िेिात सहभार्ी करून 
मराठी सात्रहत्य समृद् करण्याचे फार मोठे कायग या सांप्रदायाने साधले. त्रशवाय रु्रुपरांपरेची खूण या नात्याने 
नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत पदरचना करून वारकरी सांप्रदायाने फार मोलाची कामत्रर्री बजावली आहे. मराठी 
सांताांची अन्सय भाषेतील रचना ‘सहदी’ असफयाची आपली समजूत आजही आहे. व्तुतः या रचनाांची भाषा 
‘त्रहन्सदी’ नसून नाथत्रसद्ाांच्या वाणीतून उत्क्राांत झालेली दखनी भाषा आहे. 

 
नाथत्रसद्ाांच्या वाणीतून उत्क्राांत झालेफया या नव्या भाषेसांबांधी दोन ्तराांवरून त्रवचार करणे 

आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रथम नाथत्रसद्ाांच्या सांधा भाषेत कालाांतराने घर्लेले पत्ररवतगन लिात घेऊन त्या 
नांतर उत्क्राांत झालेफया नव्या भाषेचे ्वरूप-त्रवशषे कोणते होते त्याचा त्रवचार केला पात्रहजे. 
 
नाथणसद्धांच्या िािीची िाटचाल 

 
प्रथम नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत काळाच्या ओघात कोणत्या प्रकारचे बदल घर्ले हे लिात घेऊ या. 

त्यासाठी बाराव्या शतकापासून चौदाव्या शतकाच्या आसपासच्या कालखांर्ातील नाथपांथीय सात्रहत्याचे 
्वरूप अभ्यासले पात्रहजे. या सात्रहत्यातील काही पदे पुढे देण्यात येत आहेत. या पदाांवरून नाथवाणी 
कोणत्या त्रदशनेे बदलत होती याचे काही सांकेत त्रमळू शकतील. पदाांची त्रनवर् करताना वैचात्ररक परांपरा आत्रण 
भाषा या दोहअचेही त्रवशषे ध्यानात यावते यात्रवषयी दिता घेण्यात आली आहे. 

 
नाथपांथाच्या तत्त्वप्रणालीत त्रवश्व ही ‘माया’ अथवा आभास नसून त्रवश्वासह त्रवश्वांभर हा जर्दात्मा 

मानलेला आहे. या पांथात समाधी साधनेसही महत्त्वाचे ् थान आहे. पुढे देण्यात आलेफया र्ोरखनाथाांच्या दोन 
पदाांत नाथपांथाच्या त्रवचारसरणीची ही दोन्सही अांरे् आली आहेत. पत्रहले पद ‘अलि’ अभेद असफयाचे 
प्रत्रतपादन करते तर दुसऱ्या पदात ‘अनहद नाद’ आत्रण त्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या त्रनदं्वद्व करणारे अव्थेचे वणगन 
आले आहे.  

 
‘र्ोरखबानीतील’ ही दोन पदे म्हणजे सांधा भाषेचे आज उपलब्ध असलेले ्वरूप आहे. ही भाषा 

र्ोरखनाथाांच्या काळातील असेलच याची शाश्वती देता येत नाही. प्राचीन भाषेचे काहीतरी अवशषे उपलब्ध 
भाषेत अवत्रशष्ट रात्रहले असतील या भावनेनेच या पदाांतील भाषाांचा त्रवचार करणे क्रमप्राप्त आहे. 

 
र्ोरखनाथाांच्या दोन पदाांतून प्रथमदशगनी लि वेधून घेतात ते मराठी वळणाचे शब्द आत्रण रूपे. 

‘जुझौ’, ‘मात्ररला’, ‘खाई’, ‘फात्रटलै’, ‘करीलै’, ‘भरीलै’ ही त्रक्रयापदाची रूपे मराठी भाषेतून 
उचलफयासारखी वाटतात. सांत नामदेवाांच्या कवनाांत येणाऱ्या मराठी शब्दाांचे एका परीने समथगन तरी करता 
येते. कारण, त्याांची मातृभाषा मराठी होती. र्ोरखनाथाांच्या बाबतीत असे काही म्हणता येणार नाही. या 
वाणीत मराठी शब्दाांचे त्रवशषेतः भाषेच्या प्रकृत्रतधमाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे त्रक्रयापदाांचे अल््तत्व आढळावे 
यास त्रवशषे महत्त्व आहे. या त्रवषेशाचे कारण अथात ऐत्रतहात्रसक व्तुल््थती हे आहे. 
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या कारणाांचा त्रवचार करण्यापूवी प्रथम भाषा व आशय याांच्या दृष्टीने र्ोरखनाथाांच्या दोन पदाांची 
समीिा करू या – 

 
⬤ कासौ झुज्यों अविू-राइ, जवषय ि दीसे कोइ  

िासौ अब झजू्यौ रे आत्माराम होई ।।टेक।। 
आपण हीं मछ, कछ आपण ही िाल 
आपण हीं िीवर आपण ही काल ।।१।। 
आपण हीं स्पंद्य, वाद्य आपण ही गाइ 
आपण हीं मारीला आपण ही षाइ ।।२।। 
आपण हीं टाटी फजडका, आपण ही बिं  
आपण हीं मृतग, आपण ही कंि ।।३।। 
न्हाइबे कीं तीरथ, ि पूजिले की देव 
भणतं गोरखिाथ, अलष अभेव ।।४।। - गोरखबािी, १३५  

 
‘हे अवधूतराज, तू कोणाशी झुांजणार आहेस? ज्याच्याशी झुांजावयाचे तो तर सवगव्यापी आत्माराम 

आहे. मछ, कछ, धीवर, जाल, काल, वाघ, ससह, र्ाय हे सवग आपणच आहोत. येथे कोण कोणाला मारणार 
आत्रण कोण कोणाला खाणार? ताटी, त्रतच्यावरचे पे्रत, त्रतला बाांधलेले फर्के हे सवग आपणच आहोत. 
कोणत्या तीथात ्नान करणार? देव तरी कोणता पुजणार? कारण, अलि सवगि अभेद भावाने वास करीत 
आहे.’ 

 
⬤ मि रे रािाराम होइलै, िृदंद मूलै कमलै साजिलै रजवचंद 

अिहद भौरी भावें तृवणेी कै घाट 
पीयलै महारस फाजटलै कपाट ।। 
चन्दा करीलै षटूा सुरजि करीलै पाट 
जित उठ िोबी िौबै तृवणेी कै घाट 
भरीलै िाडी षोडी पुजरलै बंक िाजल 
वदन्त गोरखिाथ अविू हम उतजरयौ पाजर ।। - गोरखबािी, १५५  

 
‘मना, परब्रह्म होऊन त्रनद्वगद्व रहा. सूयग व चांद्र याांचा योर् कर. त्रिकुटीमध्ये भ्रमर रु्ांजारव करीत आहे. 

ब्रह्मरांध्राचे कपाट उघरू्न महारसाचे पान कर. चांद्राचे धोपटणे व सूयाची त्रशळा करून जीवात्म्यास लार्लेला 
मळ धुवनू काढ. नाड्या पवनाच्या योर्ाने शुद् कर. मना, अशा रीतीने भव पार कर.’ 

 
या दोन पदाांत अपभ्रांश भाषेच्या तुलनेने शब्दोच्चाराच्या त्रदशनेे बरेच पत्ररवतगन घर्ले आहे असे त्रदसून 

येईल. व्यांजनत्रवरत्रहत ्वराांचा शब्दाांत वैपुफयाने उपयोर् करण्याची प्रवृत्ती अपभ्रांशात आढळते. तसेच मूळ 
सां्कृत भाषेतील कठोर वणाचे मृदू वणात व मृदू वणाचे अखेर अधग्वरात वा ्वरात पत्ररवतगन करण्याचाही 
्वभावधमग अपभ्रांशात आढळतो. वर त्रदलेफया पत्रहफया पदाच्या शवेटी आलेले ‘अभेव’ हे रूप अपभ्रांशाच्या या 
्वभावाचा अवशषे आहे. मूळ शब्द आहे – अभेद. नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत उच्चार अत्रधकात्रधक सुलभ करण्याची 
प्रवृत्ती थाांबली आहे असे त्रदसून येईल.उलट शब्दोच्चारात अत्रधक दृढता आणण्याचे प्रयत्न जाणीवपूवगक होत 
असफयाचे त्रदसून येईल. या व इतरही पत्ररवतगनाांमुळे नाथत्रसद्ाांची वाणी अपभ्रांशाची उत्क्राांत अव्था ठरते. 
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त्रसद्ाांचा सांचार भारतात होत असफयाने अनेक प्रादेत्रशक भाषाांतील शब्द नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत 
येतात. मराठी शब्द या मार्ाने तर आलेच. परांतु, महाराष्र ही दीघगकाळ नाथत्रसद्ाांची कमगभमूी रात्रहलेली 
असफयाने मराठी भाषेशी या वाणीचे साहचयग अत्रधक प्रमाणात घर्ले. त्याचा ्वाभात्रवक पत्ररणाम नाथवाणीस 
मराठी वळण त्रमळण्यात झाला. या वाणीतून उद्भवलेफया दखनी भाषेने देखील हा त्रवशषे कायम ठेवला आहे. 
नामदेवाांची मातृभाषा मराठी होती अथवा महाराष्राच्या पत्ररसरात दखनी सात्रहत्य त्रनमाण झाले म्हणून 
दखनीस मराठी वळण लारे्ल असे नसून नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत असलेफया त्रवशषेाचा पुढे मोठ्या प्रमाणात 
त्रव्तार झाला एवढाच त्याचा अथग आहे. तसे नसते तर त्रवजापूर व र्ोवळकअड्याच्या पत्ररसरातील दखनी 
लेखकाांच्या सात्रहत्यावर मराठी भाषेचा प्रभाव त्रदसलाही नसता. या लेखकाांची मातृभाषा मराठी नसली तरी 
सूफींच्या व दरबारी कवींच्याही काव्यावर मराठी भाषेची र्र्द छाया असफयाचे त्रनदशगनास येते. 

 
साधनपद्ती आत्रण पुढच्या काळातील युर्धमग या नात्याने र्ोरखनाथाांचे दुसरे पद अत्रधक लि 

पुरत्रवण्याजोरे् आहे. या पदात मन-पवनावर त्रवजय त्रमळत्रवण्यास साहाय्यभतू ठरणाऱ्या ध्यानयोर्ाचे 
प्रत्रतपादन आहे. ‘देवा बेनू वाजे’ हे सांत नामदेवाांचे पुढे त्रदलेले पद या पदाच्या जोर्ीला अभ्यासाव.े दोन्सही 
पदातील अनुभव समान असला तरी तो त्रभन्न मार्षांतनी आलेला आहे. ध्यानयोर्ाच्या द्वारे र्ोरखनाथाांनी 
घेतलेला अनुभव नामदेवाांना भल्क्तद्वारा लाभलेला आहे. वारकरी सांप्रदायाच्या नव्या युर्धमाचे हे रह्य 
असून त्याचा पुढे अत्रधक त्रवचार आलेला आहे. वैचात्ररक पत्ररवतगन आत्रण भाषेतील ल््थत्यांतर याांचा ॠणानुबांध 
लिात यावा यासाठी हा उल्लेख इथे केला. 

 
⬤ िविाथ कहे सो िाथपथंी िुगती कहै सो िोगी 

जबश्व बझेू सो बरैागी, कही िै गयाि बुझै सो िोगी ।। 
तुम्हे सुिहो जसद्ातं गुरुवा, सारा गयािपंथ हमारा  
सुन्य जिरसून्य काहुके कजहिजत ब्रह्मा जदि िािंजत पारा।। 
आलेख कही सो अपरंपार, िीव कहीिै सो अजविासी  
उत्पजत प्रलयो दुइ घडामोजड हुआ संकेतु।। 
चक्रसामी प्रसादे िागािुशि वदन्न्त श्रीकृष्णराऊ केरा दास ।। 

                  - मस्वासंप अंक १ (१९६६), संजहता जवभाग, 
 
‘नवनाथाांना मानतो तो नाथपांथी. योर्ाचरण करतो तो योर्ी. त्रवश्वाचे रह्य जाणतो तो बरैार्ी. 

ज्ञानाचे आकलन झालेला जोर्ी. (शून्सय आत्रण त्रनःशून्सय या नाथपांथातील पात्ररभात्रषक सांज्ञा असून त्या 
त्रनर्ववकफप अव्थेच्या त्रनदशगक आहेत. हे मत महानुभावपांथास मान्सय नसफयाने दामोदर पांत्रर्त सवाल करतो-
) शून्सय-त्रनराशून्सयाची भाषा कशाला करता. आमच्या (महानुभावपांथाच्या) ज्ञानमार्ाकरे् या. जर्ात उत्पत्ती 
आत्रण प्रलय या दोनच घटना घर्तात. जीव अत्रवनाशी आहे हे श्रीचक्रधर आत्रण नार्ाजुगन याांच्या प्रसादाने 
श्रीकृष्णाचा दास असलेफया मला कळो आले.’ 

 
दामोदर पांत्रर्त या तेराव्या शतकातील महानुभाव पांथाच्या कवीने रचलेफया चौपद्याांपैकी एक चौपदी 

वर त्रदली आहे. हा कवी नामदेवाांचा समकालीन असूनही त्याच्या भाषेचे वळण पुरातन आहे. त्याला कारणही 
आहे. नाथपांथाच्या तत्त्वप्रणालीचे खांर्न करण्याची आज्ञा रु्रूने केफयामुळे या कवीने ६० चौपद्या रचफया. 
त्याांपकैी काही मराठी भाषेत व काही नाथवाणीत आहेत. तत्काली रूढ असलेफया नाथवाणीपेिा दामोदर 
पांत्रर्ताने योजलेली भाषा पुरातन का आहे याचे र्मक एका भाष्यकाराने त्रदलेफया चोपद्याांवरील प्रा्तात्रवकात 
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आढळते. तो म्हणतो – ‘पांत्रर्त बासी (दामोदर पांत्रर्ताने) ते भाषा (नाथवाणी) प्रधान करुत्रन चौपत्रदया 
केलीया.’ याचा अथग असा होता की, पुरातन परांपरेतील नाथवाणीचे अनुकरण करून दामोदर पांत्रर्ताांनी ही 
रचना केली आहे. हे लिात घेऊनच उत्तर-कालीन असूनही र्ोरखनाथाांच्या पदानांतर ही चौपदी त्रदली आहे. 
भाषा र्ोरखवाणीस बरीच जवळची वाटते. पुढच्या दोन पदाांत माि भाषेत बदल झाफयाचे त्रनदशगनास येईल. 

 
⬤ पषेंरू उजडसी, आय लीयौ जवसरामं  

ज्यों ज्यों िर सारथ करै । कोई ि संवाऱ्यौ काम ।।टेक।। 
िलु कुूँ  चाहे मछली घण कुूँ  चाहे मोर 
सेवक चाहै राम कुूँ , ज्यो च्यवतं चंद – चकोर ।।१।। 
...िोगी सोइ िाणी रै, िग ते रहै उदास 
सत जिरंिण पाइया, यों कहै मछंदरिाथ ।। 

                       - िाथजसद्ोंकी बािीयाँ, ११४ 
 
‘पिी उर्तो आत्रण त्रवश्राांती घेतो तद्वत या त्रवश्वात वावराव.े ्वाथगबुद्ी बाळर्ली तर माणसाच्या हाती 

काहीच लार्त नाही. पाण्याला मासळी आवर्ते, घनाला मोर, चांद्राला चकोर, त्याप्रमाणे रामाला सेवक त्रप्रय 
असतो. हे सवग जाणून जोग्याने जर्ात उदासीनतेने वावराव.े म्हणजेच त्याला त्रनरांजनाची प्राप्ती होईल.’ 

 
⬤ माि अजभमािै लाहै जफरै, गुरु ि षैिै मुजरष भरै 

डंड कमंडल भगवा भेस, पाथरपूिा बहू उपदेस  
...तीरथ ज्याइ करैं अस्िाि, बौलै चरपट पजंडत गयाि  
न्हावै, िोवै पषालै अंग, भीतरी मलैा बाहीर चागं  
होम िाप अगयारी करै, परब्रह्म के सुि ि िरै ।। 

                           -िाथजसद्ोंकी बाजियाँ, २७ 
 
‘रु्रूचा शोध न करता मूखग माणूस मानात्रभमानाचे ओझे घेऊन त्रफरत असतो. वषे भर्वा, उपदेश 

दर्र्ाच्या पूजेचा. तीथात ्नान करून शरीर धूत असतो. पण, आत मलीन बाहेर ्वच्छ, होम –हवन, जप-
जाप्य याांच्या नादी लार्फयाने परब्रह्माची प्राप्ती त्यास होत नाही.’ 

 
वर त्रदलेफया दोन पदाांपैकी पत्रहले पद मत््येंद्रनाथाांच्या नावावर आढळते. र्ोरखनाथाांचे रु्रु 

मत््येंद्रनाथाांचे ते असण्याची शक्यता कमी वाटते.कारण, र्ोरखबानीच्या मानाने या पदाची भाषा बरीच 
उत्तरकालीन वाटते. चरपट नाथाांच्या दुसऱ्या पदाची भाषादेखील तशीच अवाचीन वाटते. चरपटनाथ हे 
र्ोरखनाथाांच्या त्रशष्यमांर्ळापैकी एक र्णले जातात. परांतु त्याांच्या पदाची भाषा माि तेवढी पुरातन वाटत 
नाही. सांत नामदेवाांच्या भाषेला ती अत्रधक जवळची आहे. ही दोन्सही पदे भाषेच्या दृष्टीने र्ोरखबानीच्या भाषेची 
उत्तराव्था दशगत्रवणारी आहेत. नाथपांथाचे वैचात्ररक सूि माि या पदाांतून सामावण्यात आले आहे. 

 
सुमारे दीर्दोन शतकाांच्या कालावधीत नाथत्रसद्ाांच्या वाणीत झालेले बदल वरील पाच पदाांवरून 

ध्यानात येण्यासारखे आहेत. या पदाांचा अभ्यास केला असता असे त्रनदशगनास येते की, शब्दोच्चारात दृढता 
आणण्याच्या त्रदशनेे नाथवाणी वाटचाल करीत होती. शब्दाचे मूळ रूप सांदभगभेदाने त्रनरत्रनराळ्या त्रवभक्तींच्या 
अथाने न योजता त्रवभल्क्तप्रत्ययाांचा प्रयोर् करण्याची प्रवृत्ती मत््येंद्रनाथाांच्या पदात आढळून येते. या पदात 
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कठोर व्यांजने वज्यग मानलेली त्रदसून येत नाहीत. शब्दाांतर्गत व्यांजनत्रवरत्रहत ्वराांचे प्रमाण कमी झालेले 
त्रदसून येते. त्यामुळे सांयुक्त व्यांजनाांच्या त्रनत्रमत्ताने होणाऱ्या अन्सय प्रकारच्या ध्वत्रनपत्ररवतगनास पायबांद 
बसफयाचे त्रदसून येते. भाषेला दृढ ्वरूप येत चालफयाचे हे लिण मानता येईल. 

 
भाषा त्रकतीही ल््थरावलेली असली तरी कालाांतराने बदल घर्णे हा त्रतचा सहज ्वभाव आहे. हा 

बदल एका त्रवत्रशष्ट मयादेपयंत असतो तेव्हा ती एकाच भाषेची त्रभन्नकालीन रूपे र्णली जातात. परांतु हा बदल 
जेव्हा अत्रधक व्यापक प्रमाणात होतो तेव्हा माि मूळ भाषेशी बदललेफया भाषेचे नाते सुटत जाते व हा बदलच 
एका नव्या भाषेचे रूप धारण करून नवी भाषा उदयास येते. बाराव्या शतकापासून तेराव्या चौदाव्या 
शतकापयंत बोलीत आत्रण सात्रहत्यात रूढ असलेली नाथत्रसद्ाांची वाणी काळाच्या ओघात बदलत रे्ली. 
आत्रण तेराव्या शतकात महाराष्रात सामात्रजक क्राांती झाफयानांतर नाथवाणीत एवढे ल््थत्यांतर झाले की, ती 
एक नवी भाषा या नात्याने ओळखली जाऊ लार्ली. 

 
नाथवाणीतून घर्लेले ल््थत्यांतर नव्या भाषेचे ्वरूप कसे धारण करते हे ध्यानात याव ेया हेतूने सांत 

नामदेवाांचे एक पद पुढे देण्यात येत आहे: 
 
⬤ बरैागी रामजह गाउंगा । 

सबद अतीत अिाहद राता । अकुला कै घजर िाउंगा ।।टेका।। 
तीरथ िाऊं ि िल में पैसंू। िीव िंत ि सताउंगा 
आठसजठ तीरजथ गुरु लषाये । घट ही भीतजर न्हाउंगा।।१।। 
पाती तोडी ि पाहि पूिी । देवल देव ि ध्याउंगा 
पाजंि पाजंि परसोत्तम राता । ताकूं मैं ि सताउंगा ।।२।। 
वदे पुराि सारत्र गीता । गीत कवीत ि गाउंगा 
अषंड मंडळ जिराकार में । अिहद बेजि बिाऊंगा ।।३।। 
... सदा संतोष रहंू आिन्द में। साइर बुदं समाउंगा 
गगिमंडळ में रहजि हमारी । पुिरजप ििजम ि आउंगा ।।५।। 
इडा हपगला सुषमिी िारी । पविा ंमाजंझ रहाउंगा 
चदं सूर दोइ सजमकाजर राषु । ब्रह्मज्योती जमली िाउंगा ।।६।। 
िामदेव कहै मैं केसव ध्याउं । सहजि समाजि लगाऊंगा ।।७।। 

                               -िामदेव गाथा, क्र. २२०५, प.ृ८३२ 
 
या पदातील भाषा र्ोरखबानीच्या तुलनेने बरीच बदललेली आहे हे ध्यानात येईल. ती उत्तरकालीन 

नाथत्रसद्ाांच्या वाणीच्या मानानेही त्रनराळी वाटते. बदल मयात्रदत ्वरूपाचा नसून भाषेला त्रनराळे रांर्रूप 
त्रमळाव ेएवढा तो ्पष्ट आहे. म्हणूनच या पदाची भाषा ‘सांधा भाषा’ आहे असे मानता येणार नाही. सांधा भाषेशी 
त्रतचे अर्दीच नाते नाही असे नाही. काळाच्या ओघात उत्क्राांत होत होत नाथवाणीने नामदेववाणीचे रूप 
धारण केले हे इथे तुलनात्मक अभ्यासानांतर ्पष्ट होण्याजोरे् आहे. 

 
या पदात आणखीही एक त्रवशषे आढळेल. तो म्हणजे अत्यांत आत्मत्रवश्वासपूवगक केलेला नव्या 

युर्धमाचा पुर्कार. ध्यानयोर्ाच्या साधनाने प्राप्त होणारी सहज-समाधी केशवाला ध्याऊन मी प्राप्त करीन 
असा आत्मत्रवश्वास या पदात आला आहे. वारकरी सांप्रदायाने नाथपरांपरेस सुलभ भल्क्तमार्ाची त्रदलेली जोर् 
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हे या आत्मत्रवश्वासाच्या पाठीशी असणारे महत्त्वाचे सूि आहे.एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेचा उदय होण्यास 
सामात्रजक व वैचात्ररक आांदोलन पे्ररक ठरत असते, त्याचे प्रत्यांतर या पदात याव.े म्हणूनच नाथ सांप्रदायाच्या 
परांपरेशी असलेले नाते कायम ठेवनूही सांधा भाषेतून दखनी भाषेचा उदय झालेला आहे असे म्हणता येईल.  
 
दखनी भाषेचे उत्पणत्तकालीन स्िरूप  

 
सांत नामदेव दखनी भाषेचे आद्यकवी असफयामुळे या भाषेचे उत्पत्रत्तकालीन ्वरूप नामदेवाांच्या 

सात्रहत्यात शोधणे लाभप्रद ठरेल. पुढे सतराव्या –अठराव्या शतकात त्रव्तारलेफया सात्रहत्यप्रवाहात या 
र्ांर्ोिीत आढळणारे कोणते त्रवशषे कायम रात्रहले याचाही बोध त्यायोरे् होऊ शकेल. 

 
पुढचे पद आत्मतत्त्व सवगव्यापक असफयाचा उल्लेख करणारे असून नाथपांथाच्या तत्त्वज्ञानाशी ते 

सुसांर्त आहे. याच आशयाची त्रकत्येक पदे र्ोरखवाणीतही आढळतात. नाथपांथाचे अनुकरण करूनही या 
पदात नामदेवाांची ्वतःची छाप आहे. त्याचप्रमाणे त्यात नव्या युर्ाची, युर्धमाची चाहूलही आढळेल. 

 
⬤ अिीलै कंुभ भराइलै उदक ठाकूर कउ इसिाि करउ 

ित्र िाऊ तत्र । जबठलु भलैा, मि आिन्द करै सद केला  
अिीलै दूद जरिाइलै खीर ठाकूर कऊ िैवेदु्य करउ 
पजहलै दूर जबटाजरउ बछरै, जबठलु भलैा काइ करउ 
इभ ैजबठलु उभ ैजबठलु जबठलु जबि संसारू िाहह 
थाि थिान्तरी प्रणवै िामा पुजर जहबु सरब मही ।। 

 
देवाला ्नान घालण्यासाठी कुां भ भरून उदक आणले आहे. (पण, परमेश्वर आहे कुठे? जाव ेत्रतथे 

त्रवठ्ठल भरलेला आहे. (्नान कुठे आत्रण कोणाला घालाव?े) अांतरी तर आनांदाचा शब्द भरलेला आहे. दूध 
आणून खीर राांधली आहे. देवाला नैवदे्य करावयाच्या आहे. परांतु दूध तर प्रथम वासराने उष्टावलेले आहे. 
अशा दुधाचा (व त्रखरीचा)नैवदे्य देवाला चालणार कसा ? त्रवठ्ठल सवगि भरलेला आहे. त्याच्या वाचून त्रवश्वात 
कोणतेच ्थळ त्ररते नाही. सवग ् थानाांत भरून उरलेफया (हे परमेश्वरा!) नामदेव तुम्हाला प्रणाम करीत आहे. 

 
‘आत्मा’, ‘आत्माराम’, ‘राजाराम’, ‘त्रनरांजन’, ‘अलि’, याांसारखे परब्रह्मवाचक शब्द नाथसात्रहत्यात 

येतात. ‘त्रवठ्ठल’ ही या पदातील सांज्ञा याच अथाने योजण्यात आली आहे. वारकरी सांप्रदायाचे आराध्य दैवत 
पांढरीनाथाचा वाचक असा तो शब्द असूनही पांढरीच्या त्रवठ्ठलमूती पुरता तो मयात्रदत नाही. आपले आराध्य 
सरु्ण असले तरी ते त्रवश्वव्यापक आहे हेही नामदेवाांनी या पदात सूत्रचत केले आहे. ‘त्रवश्वात्मक देवाची’ 
ज्ञानदेवाांनी केलेली प्राथगना मराठी भात्रषकाांच्या पत्ररचयाची आहेच. 

 
‘त्रवश्वी त्रवश्वांभर’ अथवा ‘त्रनरु्गण त्रनराकार परब्रह्म’ या अांत्रतम सत्याचा सांकेत करणाऱ्या सांज्ञा प्राथत्रमक 

अव्थेतील साधकाांच्या आकलनिेिात सहजर्त्या सामाव ूशकत नाहीत. त्याांच्या मयादा लिात घेऊनच 
‘साजरे सरु्ण रूप’ हा आदशग व त्याची भक्ती याांचा उपदेश प्रारांभीच्या अव्थेत करणे अपत्ररहायग असते. परांतु 
या सरु्णातच परब्रह्म साठवलेले आहे अशा मयादा साधकाांच्या आकलनास परू् नयेत म्हणून हे सरु्ण रूप 
सवग ्थळी व त्रवश्वात भरून उरले आहे ही जाणीव असणे आवश्यक असते. भक्तीचा युर्धमग आत्रण 
नाथसांप्रदायाची तत्वप्रणाली याांची साांर्र् या पदात घातलेली त्रदसेल. 
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ध्यान-धारणा अथवा हठयोर् सामान्सयाांच्या आटोक्याबाहेरचा व कष्टप्रदही आहे. ‘लोखांर्ाचे चणे 
बोचऱ्याने खावते’ तसा या साधनेचा प्रकार असतो हे ्वतः योरे्श्वर ज्ञानदेवही ज्ञानेश्वरीत साांर्ून जातात. 
समात्रध – साधना हे मोिाचे साधन खरेच. परांतु, ते सवषांतना योर्साधनेत आचरता येण्याजोरे् नाही. भल्क्तयोर् 
सवगजनसुलभ आहे इतकेच नव्हे तर योर्साधनेत येणारा अनुभव भक्तीच्या योरे्देखील लाभ ू शकतो हा 
आत्मानुभव नामदेवाांनी या पदात ग्रत्रथत केलेला आहे. योर्साधनेनेच परमपदाची प्राप्ती होते असे नसून 
भल्क्तमार्ाच्या अधारानेही मोि प्राप्त होतो हा त्रवश्वास या पदात आढळेल. 

 
पुढच्या पदातही भल्क्तयोर् सवगव्यापक असफयाचे प्रत्रतपादन आले आहे. 
 
⬤ देवा बेिु बािै गगंि गािै सबद अंिहद बोलै 

अंतजर गजत को िािे िाहंीं, मुजरष भरमत डोलै 
चदंसूर दोऊ समकजर राषु मंि-पवि जदि ठाडंी 
सहिै सुषमि तारा-मंडळ इह जविी जत्रस्िा सोडी  
बठै रहंू ि फीरू डोलंू भषूा रहंू ि षाऊं 
मरू ि िीउं, अहणीस भगुतंू िाही आऊ िाही िाऊ  
गगिमंडळ में रहिी हमारी सहजि सुजि गृहमेला 
अंतजर िुजि में मंि जबलमाउं कोई िोगी या गम सहै 
पाजत तोडंू ि पूिंू देवा, देवजल देव ि होई 
िामंा कहै मैं हजर की सरणा, पुिरजप ििंम ि होई ।। 

                      -िामदेवगाथा, ६२२  
 
वणेू वाजत आहे. र्र्न र्ाजत आहे. अनहद नाद घुमतो आहे. अांतरीचे ज्ञान नसफयाने मूखग सैरावैरा 

त्रफरतात. चांद्र-सूयग (इर्ा व सपर्ळा या नाड्या) याांच्या सुषुम्नेत प्रवेश करून समता साधा. अशा प्रकारे 
तारामांर्ळात तुमचा सहज प्रवशे होईल (सहज समाधी साधेल). त ृष्णा सोर्ा, कुठेही भ्रमण करू नका, उपास 
करू नका की खाण्यावर भर देऊ नका. कुठेही जाण्यायेण्याची र्रज नाही. र्र्नमांर्ळ हे आमचे वसत्रत्थान. 
सहज शून्सय ू हे आमचे घर. अांतरांर्ाच्या धुनीत मन त्रवलीन करून टाका. जोर् घेण्याची व इतर कष्टची 
आवश्यकता नाही. पि –पुष्पाांनी देव पुजण्याचीही र्रज नाही. (कारण) देव देवळात नसतो. नामदेव म्हणतो 
मी हरीला शरण रे्लो आहे. मला आठ पुनरत्रप जन्सम वा मृत्य ूनाही. 

 
हे पद वाचताना ज्ञानेश्वरीच्या ११ व्या अध्यायाचे ्मरण अभ्यासकाांना होईल. 

 
समान िैचाणरक सूत्र 

 
वर त्रदलेली सांत नामदेवाांची दोन पदे प्रामुख्याने आत्मसचतनपर आहेत. आत्मसचतन आत्रण 

समाजप्रबोधन या त्रनर्वमतीच्या दोन त्रभन्न पे्ररणाांचा पत्ररणाम भाषेच्या ्वरूपावर अपत्ररहायगपणे पर्तो. त्यामुळे 
पुढे त्रदलेफया समाजप्रबोधनपर पदाांच्या मानाने वरील दोन पदाांची भाषा थोर्ी त्रनराळी असफयाचे प्रत्ययास 
येईल. 
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कमगकाांर्ाचा त्रनषेध आत्रण त्रचत्तशुद्ीची आवश्यकता हे पुढील पदात आलेले त्रवषय असून नाथपांथाच्या 
त्रवचारसरणीशी ते सुसांर्त असेच आहेत. या पदात आलेफया रामभक्तीचा उल्लेख परांपरेचा सांदभात समजून 
घेतला पात्रहजे. र्ोरखवाणीत सवगि आत्रण त्रनवृत्रत्तनाथ, ज्ञानदेव आत्रण नामदेव याांच्या सात्रहत्यात काही 
अपवाद वर्ळता येणारा ‘राम’ हा दाशरथी रामाशी सांबांत्रधत नसून तो आत्मतत्त्वाचा (आत्मारामाचा) बोधक 
आहे. ४ या परांपरेचे ज्ञान नसफयाकारणाने त्रहन्सदी भाषेच्या सात्रहत्येत्रतहासात ‘त्रनरु्गण राम भक्ती-धारा’ आत्रण 
‘सरु्ण रामभल्क्तधारा’ असे वर्ीकरण करण्यात येते. व्तुतः तथाकत्रथत ‘त्रनरु्गण रामभल्क्तपर’ सात्रहत्यात 
येणारे रामाचे सवग उल्लेख हे ‘आत्मारामा’ साठी आलेले आहेत. त्यामुळे उपरोक्त वर्ीकरण अशास्त्रीय ठरते. 

 
⬤ रामाची भगजत दुहेली रे बापा  

सकल जिरन्तजर चीन्हीले आपा।। 
बाहजर उिला भीतजर मैला  
पाणी हपड पषाजलि गहला ।। 
पाखंड भगजत राम िंहीं रीझै 
बाहजर अंिा लोक पतीिै ।।  
िामंदेव कहें मेरा िेत्र पलटया 
राम-चरिा जचत्त जचउटया ।। 

            -िामदेव की जहन्दी पदावली (संपा. भगीरथ जमश्र, क्र. २१, प.ृ ५०) 
 
रामाची भक्ती सफल झाली की त्रनरांतर आत्मतत्व ओळखता येते. बत्रहरांर् त्रनमगळ असून भार्त नाही. 

त्यायोरे् अांतरांर् मलीनच राहते. समग्र सपर् पाण्याने प्रिात्रळला पात्रहजे. पाखांर्ी भक्तीने राम सांतुष्ट होत नाही. 
बाह्य त्रवश्वात्रवषयी नेिहीन झाफयात्रवना (अांतरीच्या रामावर) त्रवश्वास बसत नाही. माझे नेि अांतमुगख झाले 
(पालटले)म्हणूनच त्रचत्त रामचरणी जर्ले. 

 
वरील पदातील रामभक्तीच्या सांदभात र्ोरखबानीतील पुढील वचने ध्यानात घेतली म्हणजे ‘राम’ 

या शब्दाचा साांप्रदात्रयक अथग उमर्तो- 
 
⬤ ... एही रािाराम आछै । सव ैअंगें वासा ।। - गोरखबािी, १०० 
⬤ ... अहजिसी समाध्याि । जिरंतर रमेबा रामं ।। - गोरखबािी, १२७ 
⬤ आब ैसंगे िाइ अकेला । ताथै गोरख रामं रमलैा ।।- गोरखबािी, १४७  
 
त्रनवृत्रत्तनाथाांनी तर रु्रुर्म्य ‘खूण’ या नात्याने रामाचा व आत्मारामाचा उल्लेख केला आहे. 

(श्रीत्रनवृत्रत्तनाथ याांचे अभांर्, क्र. ३०७, ३०५) 
 
नामदेवादी सांत वारकरी सांप्रदायाचे असूनही त्याांची नाथपांथाची भतू्रमका सुटली नाही हेही वरील 

वचनाांवरून ध्यानात येईल. 
 
सांत नामदेवाांच्या पुढील पदास ऐत्रतहात्रसक महत्त्व आहे. या पदाची भाषा ‘दखनी’ असफयाचे 

प्रमाणपि इ.स. १६२७ सालात म्हणजे फार पूवीच लाभले आहे. सांत दादू (१५४४-१६०४) याांच्या परांपरेत 
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सांतवाणीचे सांकलन करण्याची प्रथा होती. त्यात ‘दकणी पद’ या त्रशषगकाखालीच नामदेवाांची काही पदे आली 
आहेत. त्या पदाांपैकी हे एक पद पुढे देण्यात येत आहे. 

 
⬤ कुिंू जक्रया तुझी होइ ज्यूं आवरी 

जबघि ब्यािी तेथै काल काईं करी 
एक महाबला महापुरी बलसी या भीतजर 
िीवल हो तातारू िेंन्हैं िजरला जिि करी 
एक उदैस भतूली तास जदवो सेिभषु भेजटला  
िीिजिया िि द्यौरी ििाइजत कैला 
हरी दीपावली गुणी वाणी रेजषला 
सुरत सुिौ सरपैं पारिी डंजकला 
गाइका पाणिी बाघ झंपाजदला 
िीवल होता हसहू तेन्है जिरदालीला 
ऐसी च्यंचर चे तुझी मका लेवा देवा 
जवश्िदास िामा ंबीिवै केसवा ।। 

              -हहदी पदावली ऑफ िामदेव, क्र. २२६, प.ृ ३७३ 
 
तुझी कृपा माझ्यावर केव्हा होईल? (ती झाली म्हणजे मी) रोर्, सांकट, मृत्य ूया सवषांतपासून मुक्त 

होईन. आत्म्याने धारण केलेली एक प्रिबु्ध महानर्री आतफया आत जळत आहे. त्रवश्वात एक ्थळ त्रनत्रपत 
असे आहे की, जेथे त्रनधगनास धनी करणारा प्रकाश आहे. (हा प्रकाश) त्रदवाळीसाठी वाट पहात बसत नाही. 
आसमांत सतत उजळीत असतो. (आत्मबळामुळे) काही अघत्रटत घटना घर्तात. साप पारध्याला र्ांख 
मारतो,वाघाने पाांदीत झर्प घालूनही र्ाय वाचते, माया चांचल असली तरी परमेश्वर त्रतच्या अधीन नाही. 

 
या पदावर मराठी भाषेची असलेली छाया सहजपणेच समजेल. 

 
अरबी-फारसी शबदांचे प्रयोग  

 
अरबी-फारसी शब्दाांचा भरणा हा देखील दखनीभाषेच्या प्रकृत्रतधमाचा एक भार् आहे. उत्तरकालीन 

दखनी सात्रहत्यात अरबी-फारसी शब्दाांचे प्रमाण वाढलेले त्रदसून येत असले तरी अर्दी उत्पत्रत्तकालीन भाषेत 
देखील हा त्रवशषे त्रदसून येतो हे सांत नामदेव याांच्या पुढील पदावरून लिात येईल. 

 
⬤ हले यारा ंहले यारा ंखुजस खबरी 

बजल बजल िाऊं हंऊ बजल बजल िाऊं ।। 
िीकी तेरी बीगारी आले तेरा िाऊ 
कुिा आमद कुिा रफती कुिा मेरवी 
द्वाजरका िगरी राजस बुगोई  
खुबु तेरी पगरी मीठे तेरे बोल ।। 
द्वाजरका िगरी काहे को मगोल  
चदंी हिार आलम एक लखाणा 
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हम जचिी पाजतसाह सावले वरिा 
असपजत गिपजत िरह िहरद 
िामे के स्वामी मीर मुकंुद ।। 
           -िामदेवगाथा, क्र. २२६२, प.ृ ८४८  

 
नामदेवाांच्या इतर पदाांच्या मानाने या पदात अरबी-फारसी शब्द अत्रधक आढळतात. ही शब्दयोजना 

हेतुपूवगकही झालेली असावी. पदातील आशय इ्लाम धमीयाांस अनुलिून असफयाने त्या धमाच्या पत्ररचयाची 
पत्ररभाषा व शब्द या पदात हेतुत: आलेले असावेत. पुढच्या काळातील सांत एकनाथ आत्रण समथग रामदास 
याांच्या पदातही भाषेचे अशाच प्रकारचे वेर्ळेपण त्रदसून येते. मुसलमान समाजास उदे्दशून रचलेफया पदात 
अरबी- फारसी शब्द अत्रधक प्रमाणात येतात तर सवगसाधारण समाजास अनुलिून केलेफया रचनाांतून माि या 
भाषाांतील शब्दाांचे प्रमाण बरेच कमी असते अथवा नसतेही. ५ दखनी सात्रहत्यातला हा त्रवशषे प्रारांभ काळातही 
अल््तत्वात होता याचे त्रनदशगक या नात्याने वरील पद लिणीय ठरते. 

 
दखनी भाषेचे उत्पत्रत्तकालीन ्वरूप ध्यानात यावे या उदे्दशाने सांत नामदेवाांची पाच पदे वर त्रदली. 

या पदाांतून भाषेचे त्रनरत्रनराळे रांर् त्रदसून येतील. नाथवाणीचे बोट हाती धरून चालणारी मराठी भाषेच्या 
साहचयाने पाऊल टाकणारी, नाथवाणीपासून दुरावत जाणारी व ् वतःचे ् वतांि अल््तत्व प्र्थात्रपत करणारी 
दखनी भाषेची ही रूपे प्रारांभकाळातील उत्पत्तीच्या प्रत्रक्रयेची त्रनदशगक आहेत. तत्त्वप्रणालीच्या िेिात देखील 
ही प्रत्रक्रया घर्त होती हेही पदाांतून त्रनदशगनास येते.  

 
या भाषेचा त्रवकास पुढे दीघगकाळ होत रे्ला. सोळाव्या –सतराव्या शतकात तर दखनी सात्रहत्याने 

सुवणगयुर् अनुभवले. तरी उत्पत्तीकाळातफया अनेक जन्समखुणा या भाषेने वैभव काळातही अांर्ाखाांद्यावर 
बाळर्लेफया आहेत. आज त्रनरत्रनराळ्या भात्रषक प्राांतात प्रचत्रलत असलेफया बोलीतही दखनीचे 
उत्पत्रत्तकालीन काही त्रवशषे आढळतील. या त्रवशषेाांच्या आधारानेच या भाषेचे सातत्य तेराव्या शतकापासून 
ते अठराव्या शतकाच्या प्रारांभापयंतच्या सात्रहत्यात आलेले आढळेल आत्रण आज प्रचत्रलत असलेफया दखनी 
बोलीतही भाषेचे हे ्वभावधमग त्रनदशगनास येतील. 
 

संदभस 
 

१. ‘इस दृष्टी से सांत सात्रहत्य के त्रवकास का इत्रतहास यत्रद देखा जाय तो यह कहा जा सकता 
है त्रक सांत – सात्रहत्य का आरांभ तेरहवी शताब्दी में ही हो चुका था. इस पूवगपि में वह महाराष्रामें त्रवठ्ठल-
सांप्रदाय के रूपमें रहा और पांधरवी शताब्दीमे प्रचात्ररत होने वाले उत्तरपि में वह उत्तर भारत में त्रनरु्गण सांप्रदाय 
का रूप बना’ –र्ॉ. रामकुमार वमा, त्रहन्सदी सात्रहत्य (खांर् २). प.ृ१९२  

 
२. ‘ब्रज भाषा के ्थानपर सत्रहत्य के त्रलये त्रवशषेकर त्रहन्सदी या त्रहन्सदु्थानी के प्रयोर् का आदशग 

उत्तरी भारत के समि सवग प्रथम दक्कनवालअने ही रखा’ – भारतीय आयग भाषा और त्रहन्सदी, प.ृ २११ 
 
३. त्रहन्सदी सात्रहत्याच्या इत्रतहासात ‘दल्क्खनी त्रहन्सदी’ असा दखनी भाषेचा उल्लेख येतो. सहदी 

भाषेची दात्रिणात्य बोली या अथाने हा शब्दप्रयोर् योजण्यात येत असतो. दखनी ही त्रहन्सदी भाषेची बोली होऊ 
शकत नाही याचे त्रववचेन वर येऊन रे्ले आहे. दखनी, त्रहन्सदी आत्रण उदूग या त्रतन्सही भाषाांना खर्ी बोलीचा 
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आधार असफयाने या त्रतन्सही भाषा पर्परसांबद् आहेत असाही युक्तीवाद करण्यात येतो. तदनुसार उदूग भाषेची 
प्राचीन अव्था म्हणजे दखनी (कदीम उदूग) असेही प्रत्रतपादण्यात येत असते. हे प्रत्रतपादनही समथगनीय ठरत 
नाही. 

 
खर्ी बोली ही उत्तर प्रदेशात रूढ असलेली बोली असून आधुत्रनक त्रहन्सदी आत्रण उदूग या भाषाांना 

खर्ीबोलीचा आधार आहे यात वाद नाही. परांतु, दखनी भाषा खर्ीबोलीवर आधारलेली आहे हे मत 
्वीकारता येत नाही. या भाषेचा तअर्वळा खर्ीबोली सारखा त्रदसत असला तरी तो एक आभास आहे, वा्तव 
नव्हे. तेराव्या चौदाव्या शतकात खर्ी बोली अल््तत्वात असली तरी या बोलीत सात्रहत्य आढळत नाही. अमीर 
खुसरो (१२५३-१३२४) याांच्या काही प्रासांत्रर्क रचनाांचा आधार घेऊन तेराव्या-चौदाव्या शतकात खर्ी 
बोलीचे सात्रहत्य होते असा अत्रभप्राय काही-पांत्रर्त देतात. अमीर खुसरो याांचे व्यल्क्तमत्व आत्रण कायग 
दांतकथा-आख्यात्रयकाांनी र्जबजलेले आहे. यात इत्रतहास थोर्ा व र्ौरवभाव अत्रधक आहे. वा्तवात अमीर 
खुसरोने खर्ी बोलीत रचना केली असे र्ृहीत धरले तरी सात्रहत्याचे सातत्य पुढच्या काळात आढळत नाही 
म्हणून अमीर खुसरो या बाबतीत जमेस धरता येत नाही. व्तुल््थती अशी आहे की, दखनीस आधारभतू 
असलेली बोली नाथत्रसद्ाांच्या सात्रहत्यातून पत्ररणत झालेली आहे.या त्रसद्ाांच्या सात्रहत्यात देशातील अन्सय 
भाषाांतील शब्द त्रवशषेत: मराठी शब्द मोठ्या प्रमाणात आढळतात. भाषेच्या व्याकरणासही मराठी वळण आहे. 

 
४. “सांत नामदेवाांच्या सहदी सात्रहत्यातील ‘राम’ या लेखात ही भतू्रमका त्रव्ताराने त्रवशद 

करण्यात आली आहे. –मराठी ्वाध्याय सांशोधन पत्रिका, अांक ८, (१९७३), प.ृ ४१ ते ४८ 
 
५. समथग रामदासाांची पुढील दोन पदे या सांदभात अभ्यास करण्यासारखी आहेत पत्रहले पद 

इ्लाम धमीयाांना अनुलिनू असून दुसऱ्या पदात माि सवग साधारण सामात्रजक उपदेश आढळेल- 
१. रे भाई याद करो अल्ला की । हक्क चलना सब त्रदल-पारखी ।।धृ.।। 

कुबल बखत त्रहन्सदू जायेंरे् ।जायेंरे् मुसलमान । बेर् धनीकी तलब  
आव,े सब को अलबत जाना ।।१।। अल्ला त्रनरांजन दोऊ नही रे ।समजत  
समजनहारे । बन्सदा कहे समझो भाई । सोही खुदा के प्यारे ।।२।। 

२. त्रजत देखो उत रामही रामा । त्रजत देखो उत पूरन-कामा ।।त ृण तरूवर  
साचे सार्र ।त्रजत देखो उत मोहन नार्र ।। जल, थल, काष्ठ, पाखाण, 
आकाश । मेरे मन मानस राम भज्यो रे । रामदासप्रभ ुऐसा त्रकयो रे ।। 
-समथषांतचा र्ाथा, प.ृ ४८८ व ४७६  
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६. दखनी भाषेचा णिकास 
 
दीड शतकांची ‘आस्मानी-सुलतानी’ 

 
उत्तर भारतातील सांत परांपरा आत्रण प्रादेत्रशक सहदी भाषाांतील सात्रहत्यत्रनर्वमती याांना पे्ररणा देऊन 

कृताथग झालेली नामदेवाांची दखनी भाषा, महाराष्रात व लर्तच्या प्रदेशात कालप्रवाहाशी झुांज देत देत, 
साधुसांताच्या सात्रहत्याद्वारे पत्ररल््थतीस योग्य वळण लावण्याच्या प्रयत्नात असताना, महाराष्रातही चौदाव्या 
शतकानांतर पत्ररल््थती अत्रधकच त्रबकट होत रे्ली. कालपत्ररल््थतीच्या या जबर मयादाांचा मराठी आत्रण 
दखनी या दोन्सही भाषाांतील सात्रहत्यावर प्रत्रतकुल पत्ररणाम घर्ला. 

 
नामदेवाांनांतरच्या दखनी सात्रहत्याचा शोध घ्यावयाचा म्हणजे सुमारे दीर् शतक तरी अांधारातच 

चाचपर्त पाऊल टाकावे लार्ते. इ. स. १३५० ते १५०० हा दीर्श ेवषषांतचा कालखांर् महाराष्रात ‘आ्मानी 
सुलतानी’ चा काळ म्हणून ओळखला जातो. त्रनसर्ाचा प्रकोप आत्रण परधमीय सुलतानाांचे आक्रमण याांनी 
महाराष्रास अिरशः ‘िात्रह भर्वान्’ करून सोर्ले होते. मराठी सात्रहत्याच्या इत्रतहासात हा कालखांर् ‘अांधार 
युर्’ या नावाने सांबोधला जातो. दखनी भाषा याच वातावरणात वावरत असफयाने हे दुभाग्य त्रतच्याही वायास 
आले. ‘तुकषांतच्या धार्ीत’ अनेक धमगग्रांथाांची ‘वाट लार्फयाचे’ उल्लेख महानुभाव सात्रहत्यात आढळतात. इतर 
पांथाच्या सात्रहत्याचीही तीच र्त झालेली असणार. 

 
या कालखांर्ात महाराष्रात आत्रण उत्तर भारतातही सत्ता काबीज करण्यासाठी भीषण ्पधा 

मुसलमान सरदाराांत चालू होती. एकाच धमाच्या सरदाराांतील या ्पधषांतची झळ सामान्सय जनतेसच मोठ्या 
प्रमाणात लार्त होती. कारण, राज्यकत्यषांतच्या दृष्टीने ती जनता परधमीय होती आत्रण परधमीयाांचे त्रनदालन 
करणे वा त्याांचा अनल्न्सवत छळ करणे हे त्याांच्या लेखी पत्रवि असे ‘धमग कतगव्य’ होते. ‘म्लें च्छे र्ाांत्रजले देवभक्ता 
। मत्रहमा उच्छेत्रदला सवगथा’ हे एकनाथाांनी केलेले वणगन तत्कालीन वा्तवाचे त्रनदशगक आहे. उत्तर 
भारतातील वातावरण याहून त्रनराळे नव्हते. ‘कत्रलयुर्ात राजे कसाई झाले आहेत. धमग पांख लावनू उरू्न 
रे्ला आहे. असत्याच्या आमाव्येमुळे सत्याचा चांद्र, दृष्टीआर् झाला आहे १ हे सद्रु्रू नानकाांचे उद्र्ार याच 
पत्ररल््थतीचे वाचक आहेत. बाबराच्या केलेफया आक्रमणाचे (१५२४) त्याांनी केलेले वणगन अत्यांत हृदय्पशी 
तसेच प्रत्रतत्रनधीकही आहे. 

 
“हे परमात्मा, बाबराने खुरासानवर राज्य केले. खुरासान, हे आपलेच आहे असे समजून तू या 

प्रदेशाचे रिण केलेस (परांतु, सहदु्थानच्या बाबतीत माि तू कतगव्य- पालन केले नाहीस). बाबराच्या 
आक्रमणामुळे सारा देश भयभीत झाला आहे. सवग त्रवश्वाच्या सांरिणाची जबाबदारी, देवा, तुझ्यावर आहे. (ती 
पार न पार्ता तू मुत्सदेत्रर्रीने वार्तो आहेस) मोर्लाांना यमाचे रूप देऊन तू त्याांच्या करवी सहदु्थानावर 
आक्रमण करत्रवले. लोक एवढा आक्रोश करीत आहेत. तुला थोर्ासुद्ा पाझर फुटत नाही? अरे, तू केवळ 
मोर्लाांचा िाता नाहीस. आम्हा सहदूांचा रिणकता देखील तूच आहेस.” २ 

 
‘आ्मानी सुलतानी’च्या काळातील महाराष्रातले वातावरण कोणत्या प्रकारचे होते याची कफपना 

या उद्र्ाराांवरून यावी. महम्मद तुघलकाने सवग देशावर प्रभावीपणे हुकुमत र्ाजत्रवता यावी या हेतूने 
राजधानीचे ठाणे देवत्रर्री/ दौलताबादेस आणले (१३२६). तरीही त्याला आपफया साम्राज्याचे त्रवघटन 
टाळता आले नाही. दत्रिणेत (आत्रण उत्तरेतही) अनेक मुसलमान सरदाराांनी बांर्खोरी करून लहान मोठी 
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राज्ये ्थापन केली. त्याांपैकी दीघगकाळ त्रटकले ते १३४७ साली ्थापन झालेले बहामनी राज्य. त्याचीही 
शकले १४९० ते १५२६ या कालखांर्ात उर्ाली. त्यातून उदयास आलेफया आत्रदलशाही व त्रनजामशाही या 
दोन घराण्याांच्या हुकुमतीत महाराष्र त्रवभार्ला रे्ला. १६३५ साली शहाजहानने नर्राची त्रनजामशाही 
बुर्त्रवली. त्यानांतर मोर्ल आत्रण आत्रदलशहा याांच्या सते्तखाली महाराष्र व सभोवतालच्या पत्ररसरातील 
प्रदेश रे्ला. 

 
तत्पूवी एक क्राांत्रतकारक घटना घर्लेली होती. १३३६ साली त्रवजयनर्रचे राज्य हत्ररहर आत्रण बुक्क 

या दोघा बांधूनी ‘धमगरिणाथग’्थापन केले. सहदुधमाचे सांरिण हे आपले ब्रीद आहे असे हे राजे मानत. ३ या 
राज्यामुळे मुसलमानी आक्रमणास दत्रिणेत पायबांद बसला. महाराष्राच्या दुदेवात माि फरक झाला नाही. 
कारण, त्रवजयनर्र साम्राज्याचा त्रव्तार कावरेी नदीच्या काठाने होत रे्ला. आपफया धमाला कोणीतरी िाता 
आहे एवढाच त्रदलासा या साम्राज्याने महाराष्रातफया जनतेला त्रमळाला. तोही आधार दीघगकाळ त्रटकला 
नाही. राज्यत्रव्तारासाठी आपापसात लढणाऱ्या मुसलमानी सत्ताांनी सांघत्रटत होऊन १५६५ साली 
त्रवजयनर्रच्या सहदू साम्राज्याचा अांत घर्वनू आणला. 

 
अशा धामधूमीच्या काळात समाजास सावरून धरण्याचे प्रयत्न त्या त्या काळातील साधुसांताांनी 

केलेले असले तरी एकां दरीत पत्ररल््थतीचा प्रत्रतकूल पत्ररणाम सात्रहत्याच्या त्रनर्वमतीवर होणे अपत्ररहायग होते. 
म्हणूनच सांत नामदेवाांच्या नांतर (१३५०) एकनाथाांचा उदय होईपयंतच्या काळात मराठी आत्रण दखनी या 
दोन्सही भाषाांतील सात्रहत्याचे प्रवाह खांत्रर्त झालेले त्रदसून येतात. सांत एकनाथाांच्या कतृगत्वामुळे व त्याांच्या 
अनेकरांर्ी सात्रहत्याच्या प्रभावाने समाजात नवचैतन्सय त्रनमाण झाले. मराठी आत्रण दखनी या दोन्सही भाषाांतील 
सात्रहत्याचे खांत्रर्त झालेले प्रवाह पुन्सहा र्त्रतमान झाले. सांत नामदेवानांतरच्या दखनी सात्रहत्याचे खांत्रर्त 
झालेले प्रवाह पुन्सहा र्त्रतमान झाले. सांत नामदेवानांतरच्या दखनी सात्रहत्याचा मार्ोवा घ्यावयाचा म्हणजे 
एकनाथ काळापासून झालेली सात्रहत्य त्रनर्वमती ध्यानात घेतली पात्रहजे. 
 
प्रजेचा धमस आणि राजसत्तचेा धमस  

 
चौदाव्या शतकानांतर या देशातील धार्वमक व राजकीय वातावरण बरेच रु्ांतारु्ांतीचे होत रे्ले. 

भारतावर मुसलमानाांचे आक्रमण होण्यापूवी अनेक धमग-पांथ या भमूीवर नाांदत होते. तथात्रप, राज्यकत्यषांतचा 
धमग आत्रण जनतेचा धमग असे भेद कधीच पर्ले नाहीत. त्यामुळे या दोहोत सांघषाचा प्रसांर्ही उद्भवला नाही. 
राजा कोणत्याही धमग पांथाचा असला तरी प्रजेच्या धमाचे सवगतोपरी रिण करणे हे तो आपले कतगव्य मानीत 
असे. समाज-व्यव्थेचे त्रनयमन प्रचत्रलत असलेफया धमगशास्त्रानुसार होत असे. या व्यव्थेत राजा व राजसत्ता 
याांनी ढवळाढवळ कधीच केली नाही. त्यामुळे राजा बदलला अथवा राजघराण्याांत पालट पर्ला तरी 
समाज-व्यव्था आत्रण समाजाचे त्रनयमन याांत फारसे अांतर पर्ले नाही. मुसलमानी आक्रमणानांतर माि 
पत्ररल््थतीत मूलभतू बदल झाला. आपफया धमाचा प्रसार हे इ्लामी राजसते्तचे ध्येय होते. धमगप्रसाराथग अन्सय 
धमीयाांवर अत्याचार करावे लार्ले तरी सत्ताधाऱ्याच्या दृष्टीने तो ‘धमगकायाचाच’ एक भार् होता. त्यात 
अन्सयाय्य असे काही आहे असे त्याांना कधीच वाटले नाही. राजसते्तचा धमग आत्रण प्रजेचा धमग त्यामुळे वरे्ळे 
पर्ले. राजसते्तच्या त्रवरोधात ्वधमाचे रिण करणे अथवा राज्यकत्यषांतच्या धमाचा त्रनमूटपणे ्वीकार करणे 
हे दोनच मार्ग जनतेपुढे होते. पत्ररल््थती त्रवषम असफयाने बळाने बळाचा प्रत्रतकार केवळ अव्यवहायगच नव्हे 
तर अयश्वी व सवगनाशास आवाहन करणारा ठरला असता. अशा पत्ररल््थतीत समाजाचे आत्रण ्वधमाचे 
सांरिण साधुसांताांना करावयाचे होते. 



 
 अनुक्रमणिका 

्वधमाचे रिण करावयाचे म्हणजे प्रथम समाजास धमाच्या मूलत्तत्त्वाांत्रवषयीचे ज्ञान असणे आवश्यक 
असते. ज्ञान नसेल तर समाजात धमात्रवषयी त्रनष्ठा जार्ृत होणे अशक्य असते. धमग-रिण केवळ देव – 
देवळाांच्या सांरिणाने होत नसते. व्यक्तीच्या व समजाच्या अांतःकरणात खऱ्या धमगतत्त्वाचा उदय झाला तरच 
धमगरिण शक्य होते. खरा धमग अन्सय धमषांतचा व धमीयाांचा दे्वष करीत नाही, कारण, लौत्रकक धमगभेद अनेक 
असले तरी सवग धमषांतना आधारभतू असलेली मूळ तत्त्वे समान असतात ही धारणा धमाज्ञानाने बळावते. उपा्य 
व उपासना-पद्ती याांच्या सांबांधीचे वादही या ज्ञानाने शाांत होतात. धमाच्या मूलतत्त्वात्रवषयीच्या अज्ञानातूनच 
धमगभेद व तत्सांबधीचे सांघषग उद्भवत असतात. या त्रवकृतीवर एकच मािा रु्णकारी ठरते ती म्हणजे सवग-धमग-
समभाव. सांत एकनाथाांनी आपफया दखनी व मराठी सात्रहत्यातून पुर्कात्ररलेला धमग याच सूिाांवर 
आधारलेला आहे. नाथाांनी त्रवषय पत्ररल््थतीत समाज-प्रबोधन केले ते या सूिाांच्या आधाराने.  
 
दखनी-मराठीचे समान सामाणजक जीिन  

 
एकनाथाांच्या ‘सहदू-तुकग -सांवादात’ या सूिाांचा सुबोध आत्रवष्कार झालेला आहे. दोन्सही धमातील 

काही रूढी व सांकेत याांचे वैयथ्यग या भारुर्ात प्रर्ट झाले आहे. तदनांतर ‘प्राप्ती एक, भजन त्रवरुद्’ असा 
त्रनष्कषग काढण्यात आलेला असून सवगधमग-समभावाचा पुर्कार करण्यात आलेला आहे. राजकीय 
वातावरणातून त्रनमाण झालेला त्रवखार दूर करण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारचे मार्गदशगन समाजास आवश्यक 
होते. नाथाांच्या वाणीचा व व्यल्क्तमत्त्वाचा प्रभाव एवढा मोठा होता की, त्याांच्या नांतर होऊन रे्लेफया सूफी 
सांताांनीही या भतू्रमकेचा पुर्कार आपफया सात्रहत्यातून प्रभावीपणे केला आहे. अर्ोदरच्या प्रकरणात दखनी 
सात्रहत्यातील वातावरण आत्रण साा्ं कृत्रतक परांपरा याांचे त्रववचेन करताना तत्कालीन युर्धमाचे त्रनरुपण 
त्रव्ताराने केले आहे. त्यावरून नाथाांच्या वाणीचे सां्कार त्रकती खोलवर झाले होते याची कफपना करता 
येईल. ‘त्रनरांजन’ हा या युर्धमाचा परवलीचा शब्द. त्रनराकार परब्रह्माचा वाचक असलेला त्रनरांजन 
नाथपांथाशी त्रनर्त्रर्त आहे. उत्तरकालीन सांताांनीही तो योजलेला आहे. 

 
एक जिरंिि अल्लह मेरा ।जहन्दु तुरक दुहू िही तेरा । 

-कबीर गं्रथावली, १५२ 
 

असे कबीराचे वचन असून सूफींच्या दखनी काव्यात देखील हीच सांकफपना येते. नाथाांच्या पुढील 
कवनात हाच युर्धमग प्रत्रतसबत्रबत झालेला आहे. 

 
⬤ चल चल चल । िाम अल्ला का बडा है  

वो अल्ला ब्रह्म िाम जवटपर खडा है  
सो पिंरपूरमें जवठ्ठल ब्रह्म िाम है  
सवश सािुसंत रात और जदि ध्याि करत है  
इसे पार पडेगा । 
ये िाम से चौऱ्यावशंी लक्ष फेरी ि आवगेी 
इस आगे माया लवडंी है  
ये िाम भलू िायगा तो माया डंजखणी झलू मारेगी ।। 

-एकिाथ गाथा, गारुडी, प.ृ ४१६ अ. 
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सवगच धमषांतचे अत्रधष्ठान असलेला परमेश्वर एकच आहे ही साधुसांताांनी घेतलेली भतू्रमका बरीच पुरातन 
असली तरी ४ एकनाथकालीन पत्ररल््थती लिात घेता या धारणेस अत्रधक प्राधान्सय आवश्यक होते म्हणून 
नाथाांच्या दखनी सात्रहत्यात या सांकफपनेचा पुनरुच्चार अनेक ्थळी झालेला त्रदसतो. 
 
एकनाथोत्तर 

 
सोळाव्या शतकानांतर दखनी सात्रहत्याचा त्रवकास दोन समाांतर प्रवाहाांनी घर्वनू आणला हे लिात 

येते. १. नार्री त्रलपीतील सात्रहत्य आत्रण २. फारसी त्रलपीतून झालेली ग्रांथ-रचना. हाच काळ मराठी 
सात्रहत्याचाही उत्कषग-काळ ठरावा हा केवळ योर्ायोर् म्हणता येणार नाही. मराठी आत्रण दखनी या भाषा 
त्रभन्न असफया तरी एकाच समाजजीवनात त्या वावरत होत्या. त्रशवाय, समाजप्रबोधन ही उभय भाषाांतील 
सात्रहत्याची समान त्रनर्वमती –पे्ररणा असफयाने सात्रहत्यातील चढ-उतार व प्रवाह अत्रभन्न राहणे अपत्ररहायग 
होते. फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्य प्रारांभकाळात तरी सूफी सांताांनी रचलेले असले तरी राजकीय 
वातावरणातील धमगभेदाांचे सांघषग त्याांच्या सात्रहत्यात उमटले नाहीत. उलट कमगठतेइतकाच सांकुत्रचत 
धमगभावाांचा त्रनषेधच सूफींनी केला असून उभय प्रवाहाांतून समान युर्धमाचा पुर्कार झालेला आढळून येतो. 
तरीही उभय त्रलपीतील सात्रहत्यात काही वरे्ळेपणाही आढळून येतो. त्याची नअद घेतली पात्रहजे. 

 
नार्री त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याचा प्रारांभ सांत नामदेवाांच्या काव्याने झालेला असला तरी 

मध्यांतरीच्या दीर् शतकात त्रतच्यातील सात्रहत्य –त्रनर्वमती खांत्रर्त झालेली होती. पण सांत एकनाथाांच्या 
काळात सुरु झालेली सात्रहत्य – त्रनर्वमती माि १८५० पयंत अखांत्रर्तपणे चालू होती. कालपत्ररल््थतीनुसार 
भाषेत बदल झाले तसेच काही नव ेप्रवाहही सात्रहत्यात रूढ झाले.सतराव्या शतकापयंत सांत कवीच दखनी 
–भाषेतून रचना करीत होते. नांतरच्या काळात सांतकवींबरोबरच पांत्रर्तकवींनीही सात्रहत्य –त्रनर्वमतीत भार् 
घेतला. प्रारांभीची रचना ्फुट पदाांपुरतीच मयात्रदत होती. पदे भल्क्तपर तशीच समाज- प्रबोधनपर 
असावयाची. पांत्रर्ती काव्याच्या उत्कषगकाळात अनेक आख्यानाांचीही भर सात्रहत्यात पर्ली.नारदीय 
कीतगनाच्या प्रसाराने मराठी आख्यानक कत्रवतेला प्रोत्साहन त्रमळाले. सांतकवींच्या अभांर्ात्मक व ओवीबद् 
आख्यानाांच्या बरोबरीने त्रवत्रवध वृत्त-छांदात्मक आख्याने रचण्यात येऊ लार्ली. उत्तर भारतातील त्रकत्येक 
सांत हे आख्यानाांचे त्रवषय झाले. त्याबरोबरच सांपूणग दखनी व दखनी-मराठी त्रमश्र आख्यानाांचीही रचना सुरु 
झाली. इ. स. १७०० नांतरच्या काळात दत्रिण आत्रण उत्तर या भार्ाांतले साा्ं कृत्रतक दळणवळण वरे्ाने वाढत 
रे्ले. त्याचा पत्ररणाम सात्रहत्यावर होणे अपत्ररहायग होते. तो लिात घेता नामदेवोत्तर दखनी सात्रहत्याचे 
भाषेच्या व अांतःप्रवाहाांच्या दृष्टीने दोन त्रवभार् कफपाव ेलार्तात – एकनाथाांपासून समथग रामदासाांपयंतचा 
कालखांर् आत्रण तदुत्तरचा काल. 
 
आशयाचे अंग आणि भाषेचा रंग  

 
समथषांतच्या नांतरच्या कालखांर्ात भाषा आत्रण सात्रहत्यातील आशय आत्रण अत्रभव्यक्ती याांच्या ् वरुपात 

बरेच ल््थत्यांतर घर्लेले त्रदसून येते. या ल््थत्यांतरास राजकीय, सामात्रजक, आत्रण साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ी 
कारणीभतू आलेफया आहेत.त्याांचा मार्ोवा ्वतांिपणे घेतफयात्रवना या घर्लेफया ल््थत्यांतराची योग्य ती 
मीमाांसा करता येणार नाही. तत्पूवी रामदासाांच्या काळापयंतच्या दखनी सात्रहत्याचे ्वरूप कोणत्या प्रकारचे 
होते हे लिात घेणे श्रेय्कर ठरेल. 



 
 अनुक्रमणिका 

एकनाथ ते रामदास या कालखांर्ातील नार्री त्रलपीतले सात्रहत्य एकतर भल्क्तप्रधान आहे अथवा 
समाज-प्रबोधनपर. समाजप्रबोधनपर रचना करताांना सांतानी त्रभन्नधमीय समाजाचे अल््तत्व र्ृहीत धरून 
रचना केलेली आहे. अशा रचनाांतून आलेली दखनी भाषा भल्क्तपर सात्रहत्यातील भाषेच्या तुलनेने वरे्ळ्या 
प्रकारची वाटते. भक्ती आत्रण अध्यात्म याांच्या त्रववरणाथग रचलेफया सात्रहत्यात अरबी, फारसी शब्दाांचे प्रमाण 
कमी असून समाजप्रबोधनपर रचनेत माि ते वाढलेले त्रदसते. समाजात रूढ असलेली भाषा प्रबोधन 
पत्ररणामकारक रीतीने करू शकेल या जाणीवतूेन अशा रचना होत असफयामुळे भाषेच्या ्वरूपात अांतर 
पर्लेले त्रदसून येत असावे. काही उदाहरणाांच्या आधाराने हा मुद्दा अत्रधक ्पष्ट करता येईल. नाथाांच्या 
सात्रहत्यातून दोन उतारे पुढे उद्तृ करण्यात येत आहेत.पत्रहला उतारा नाथाांच्या एका र्वळणीतून घेतलेला 
आहे; दुसरा ‘फकीर’ या भारूर्ातून उद्तृ केला आहे. नाथाांची र्ौळण भल्क्तभावाची त्रनदशगक आहे. नाथाांच्या 
शलैीप्रमाणे त्यात रुपकही साधलेले आहे. भाषा सां्कृत-प्रचुर नसली तरीही अरबी-फारसी शब्दाांचे प्रयोर् 
फारसे झालेले नाहीत. ‘फकीर’ हा जाणूनबुजून परधमीय. त्याच्या धमाची पत्ररभाषा योजावयाची म्हणजे 
अरबी-फारसी शब्द अपत्ररहायग ठरतात. तथात्रप, या फकीराने त्रदलेला सांदेश माि तत्कालीन युर्धमाशी 
सुसांर्त असा आहे. ‘त्रनजतत्त्व’ हे अल्ला आत्रण त्रवठ्ठल या दोन्सही नावाांनी सांबोधले जात असफयाने या दोहोत 
एकरूपता आहे असे या फकीराचे साांर्णे आहे. 

 
१. मैं दजि बेचि चली मथुरा । तुम क्यंु थोर िंदिी के लाला ।। 
भन्क्त का आचला पकडा हरी । मत खेलो मेरी फारी चुिरी ।। 
अहंकार को मेरा गरगा फोरा । व्हाको गोरस सब ही जगरा ।। 
दै्वति की मोरी अंगीया फारी । क्या कहंू म ैिंगी िार उिारी ।। 
एका ििादशि ज्यासो भेटा । लागत पगले कभी िही छूटा ।। 
                       -एकिाथ गाथा, क्र. ९२, पृ.३६ 
 
२. हिरत मौला मौला । सब दुजिया का पालिवाला  
सब घट मों साईं जबरािे । करत हय बोलबाला  
िवािे मैं गरीब तेरा । तेरे चरण कु रतवला  
अपिा साती समि के लेिा । सलील वोही अल्ला  
िीि रुपसे है िगत पसारा । वोही सल्लाल अल्ला  
एका ििादशिी जििबत अल्ला । असल वोही जवटपर अल्ला  

-एकिाथ गाथा, क्र. ३९५१, प.ृ ४१०  
 
थोर सांर्ीतकार आत्रण सांर्ीतपर रचनेचे नानात्रवध प्रयोर् दखनी व मराठी या दोन्सही भाषाांतून करणारे 

दासोपांत हे एकनाथाांचे समकालीन. भाषेच्या ्वरूपाचा तुलनात्मक अभ्यास करता यावा या हेतूने 
दासोपांताांच्या पदाांपैकी दोन पदे पुढे देण्यात येत आहेत. पत्रहले पद सूफी सात्रहत्यात प्राधान्सयाने येणाऱ्या 
म्नवी छांदात रचलेले आहे. त्याची भाषा सूफींच्या दखनी सात्रहत्यातील भाषेशी सांवादी असून व्यापक 
आत्मतत्त्वाची ओळख करून घेण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पदात सूफी सांप्रदायात 
प्रचत्रलत असलेफया पत्ररभाषेचा उपयोर् करण्यात आला आहे.  

 
१. िरम से करम का भरम कौि िािे 
         उसे देखिे को बडे है जदवािे  
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तजिक बोल मुख लोल हूँसकर खुशीसुूँ 
         लगा है सदाजशव हमारा उसीसूूँ 
गगि घड मिोहर गगि मे िगर कर  
         अलख तूूँ िमाव ेअलख में जिक्र कर  
ि तूूँ है िुदा ि तुि में है िुदाई  
         िुडाई मुझे तव जदगंबर खुदाई  
                 -संत दासोपतं: चजरत्र आजण भावदशशि, २७२  
 
२. लालि मेरा साँवला भोला जदलदार रे  
इष्क बन्दे तुमसे लुटी मेरी सासं रे  
जफर जफर देखी जदलको जदलसे साहब तेरी वाट रे  
जदगंबरसे जमलते जमलते छुटी मेरी गाठं रे ।। 
             -श्री संत दासोपतं: भावचजरत्र आजण वाङ्मयदशशि, २७ 
 
दासोपांताांचा समाधी-काल आत्रण समथग रामदास याांचे त्रनवाण यात अवघ्या वीस वषषांतचे अांतर असले 

तरी (१६६१ व १६८१) नार्री त्रलपीतील दखनी भाषेच्या ्वरूपात मोठ्या प्रमाणात बदल घर्त असफयाची 
लिणे समथषांतच्या सात्रहत्यात आढळतात. समथषांतच्या समाज-प्रबोधनपर रचनाांतील दखनी त्रवशषे बदलली 
नाही. परांतु, त्याांची भल्क्तपर पदे माि भाषेच्या दृष्टीने बरीच सां्कात्ररत झालेली त्रदसतात. उत्तर भारतातील 
व्रज व अवधी या भाषाांचे सां्कार या पदाांवर अत्रधक झालेले आढळतील.त्यामुळे अशा पदाांची भाषा दखनी 
मानावी सकवा नाही असा सांभ्रम आपफयाला पर्तो. पुढच्या काळात ही प्रवृत्ती अत्रधक वाढलेली त्रदसून येते. 
या पत्ररवतगनाची कारणे सामात्रजक तशीच वाढत्या साा्ं कृत्रतक दळणवळणाची त्रनदशगक आहेत. त्याांचा त्रवचार 
पुढे करावयाचा आहे. समथषांतच्या सात्रहत्यातून ही नवी प्रवृत्ती सुरू झालेली आहे हे लिात याव े यासाठी 
समथषांतची दोन पदे पुढे देण्यात येत आहेत. पत्रहले पद लोकरूढ दखनी भाषेतले असून सारांर् रार्ातील 
दुसऱ्या पदाांवर माि उत्तर भारतातील प्रादेत्रशक बोलींची दाट छाया आढळून येईल – 

 
१. सब घट में है रे खुदाई ।।िृ।। 
खाली िागा िही रे, खुदाजबि िाित िाहीं रे ।। 
झुटी काहे सो झुटी जदवािी, खबर िहीं है रे भाई  
दास फकीर कहे इतिाही, आिंद माही रे ।। 

-समथाचा गाथा, ४८  
 
२. खेलते है िन्दलाल बसन्त ।।िृ।। 
अबीर जसलारस मृगमद केसर,डारत लाल गुलाल  
तेल फुलेल गुलाब, कुसंुबा, जछदकर िन्दगुपाल  
केतकी चपंक मालती माला, मारते गंि रसाळ ।। 
आपे रंग जभिे गोपी, जभिाई ति मि दीिे हो ।। 

-समथांचा गाथा,४७९ 
 

 



 
 अनुक्रमणिका 

दखनी, अिधी आणि व्रज  
 
उत्तर भारतातील बोलींचा त्रवशषेत: व्रज भाषेचा पत्ररणाम समथग रामदासाांच्याच पदाांवर पर्लेला आहे 

असे नाही. समग्र दखनी सात्रहत्यातील सवगच पदरचनाांत ही प्रवृत्ती सतराव्या शतकापासून आढळून येते. 
इब्राहीम आत्रदलशाहा याचा ‘नवरसनामा’, सुलतान अली आत्रदलशहाचा पदसांग्रह आत्रण कुली कुतुबशहा 
याची र्ीते, या सवग सात्रहत्यादेखील ही प्रवृत्ती त्रदसते. उपरोक्त सात्रहल्त्यकाांनी आपापफया पदाांतून सहदू 
देवदेवताांची वणगनेही रचली आहेत. काही रार् -लिणेही या सात्रहत्यात आली आहेत. या लिणाांत 
रार्देवताांचे त्रचिण करताना व्रज भाषेचा उपयोर् अत्रधक अांशाने झालेला त्रदसतो. पद - सात्रहत्याव्यत्रतत्ररक्त 
अन्सय सात्रहत्यात माि हा त्रवशषे आढळत नाही. सतराव्या शतकात रार्दारी चीजाांची एक त्रवत्रशष्ट भाषा घर्त 
चाललेली होती असे अनुमान या आधारावरून त्रनघते. तसे नसते तर एकाच कवीच्या काव्यात भाषेची त्रभन्न 
रूपे आढळली नसती. नार्री आत्रण फारसी या दोन्सही त्रलपींतील दखनी सात्रहत्यात हे तारतम्य त्रदसते. 
समथषांतचे पद वर उद्तृ केले आहे. इब्राहीम आत्रदलशाह व सुलतान अली आत्रदलशाह याांच्या काव्यातून दोन 
अवतरणे पुढे देण्यात येत आहेत. सुलतान आत्रदलशहाने तर आपफया काव्यातील नावसुेद्ा दोन धारण केली 
आहेत.दखनी सात्रहत्यात तो ्वत:चा ‘शाही’ या नावाने त्रनदेश करतो. पदाांतून माि ‘मदनरु्पाल’ हे त्याचे 
नाव आढळते. या दोन्सही कवींनी अनुक्रमे आसावरी व भरैव रार्ाांचे रचलेले ‘ध्यान’ पुढे देण्यात येत आहे. 
उत्तर भारतीय बोलींचे सां्कार नार्री व फारसी त्रलपींमधील दखनी भाषेवर सारख्याच प्रमाणात होत होते हे 
या उदाहरणाांवरून ध्यानात येईल. 

 
रार् : असावरी 

इ्तरी र्ौरी चांपकसार 
रर्त त्रपतांबर कां चुकी नीली सरब ससर्ार 
त्रजन्सती त्रजन्सती हँस बोलत पी पें चौसर काांसे र्ार 
ऐचत व्तर नर कर धरनार  
चांचल चपल चक प्रीतम को महँक प्यार 
यो लछन आखें इब्राहीम कत्रवतर्ार  

- त्रकताबे नवरस, ७७  
 

रार् : भरैो 
भरैो भेद मििात सो महासंुदर गौरवणश घिसार  
जतरलोचि चंदर सीस मुकट मदगंगास्वरूप हसगार  
एक हस्त मुडंिर जतरसूल  
िुगलकर तिें खपर हसग उिार  
आसि गि पजरशत व्यागर चरम  
रित बसत मंदर मुरदंग बिावत िार 

-कुजलयाते शाही, १७९ 
 

नार्री व फारसी य दोन्सही त्रलपींतून त्रनबद् असलेफया दखनी सात्रहत्यात त्रदसून येणारी ही नवी प्रवृत्ती 
केवळ कालौघाचा पत्ररणाम नसून सोळाव्या शतकाच्या आसपास सुरू झालेफया साां्कृत्रतक पुनरुज्जीवनाचा 
तो एक पत्ररपाक आहे. वाढत्या साा्ं कृत्रतक दळणवळणामुळे दखनी सात्रहत्यावर उत्तर भारतातील 
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त्रनरत्रनराळ्या भाषाांचे सां्कार झाले. या सां्काराांमुळे समग्र देशाची राष्रभाषा होईल अशा ्वरुपात दखनी 
भाषेला आत्रण सात्रहत्याला नव ेवळण लार्ण्यास प्रारांभ झाला.  

 
हे वळण समजून घेण्यासाठी पुन्सहा पुढील कालातील समकालीन साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींची दखल 

घेतली पात्रहजे. 
 

संदभस 
 

१. कत्रल कात्रत राजे कसाई धरमु पांखु कत्रर उत्रर्ला  
कूर् अमावस सचु -चांद्रमा दीसे नही कर् चत्रर्आ ।। 

-नानक वाणी, माांझ की बार, ३५  
 
२. नानकवाणी, सबद ३९  
 
३. बुक्करायाचे दानपि, इ.स. १३७९ 
 
४. ⬤ त्रहन्सदु ध्यावै देहुरा मुसलमान मसीत  

जोर्ी ध्यावै परम पद जहाँ देर्रा न मसीत ।। - र्ोरखबानी २५  
पांजाबातील नामदेव (प.ृ १११) या ग्रांथात याच आशयाचे नामदेवाांचे पद आले आहे. 
⬤ दादू त्रहन्सदू लारै् देहूरा मुसलमान मसीती 
हमें लारे् एक अलेख सौ सदा त्रनरांतर मीत्रत 

-सां. सांत सुधासार, २९२ 
⬤ रज्जब त्रहन्सदू पासल वही, वोही मुसलमान  

       रज्जब त्रकणका रहम का, त्रजसकँू दे रहमान  
-सां. सांतसुधासार, ३५१  
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७. गोदा णमळाली गंगेला ! 
 
िाढते सांस्कृणतक दळि-िळि  

 
रामदासोत्तर काळातील नार्रीत्रलपीतील दखनी भाषा व सात्रहत्य याांचा त्रवचार आता करावयाचा 

आहे. या कालखांर्ात नार्री त्रलपीतील भाषा व सात्रहत्य याांना त्रनराळे वळण लार्लेले आहे; तसेच फारसी 
त्रलपीतून प्रसृत झालेफया दखनीने देखील वरे्ळे ्वरूप धारण केलेले त्रदसून येते. दोन्सही त्रलपीतील भाषा व 
सात्रहत्य याांत घर्लेले पत्ररवतगन एकाच त्रदशनेे झालेले नाही. या कालखांर्ात दोन्सही त्रलपींतील सात्रहत्याने 
उत्कषाची पत्ररसीमा र्ाठलेली होती हे माि सत्य आहे. रचनेत त्रवत्रवधता आत्रण सात्रहत्यात नव ेप्रवाह दोहींकरे् 
सारख्याच प्रमाणात प्रचत्रलत झाले. या दोन बाबतीत असलेले साधम्यग वर्ळले तर त्याांचा बाकीचा त्रवकास 
माि त्रनरत्रनराळ्या त्रदशनेे घर्लेला आहे असे प्रत्ययास येते. 

 
या कालखांर्ातील फारसी त्रलपीतील सात्रहत्यात दरबारी कवींची परांपरा प्रभावी ठरली आहे. सूफी 

सांताांचे सात्रहत्य त्रनमाण होतच होते. परांतु, दरबारी राजप्रश्तीपर सात्रहत्याचे प्रमाण वाढलेले त्रदसून येते. 
फारसी भाषेतील राजप्रश्तीपर काव्याांचे आदशग दखनी कवींनी आपफया समोर ठेवलेले असफयाने भाषेचे 
पूवीचे वळण सुटत रे्ले. फारसी काव्यातील प्रत्रतमा, रचनापद्ध्ती आत्रण छांद याांचे प्रयोर् दखनी सात्रहत्यात 
वाढत्या प्रमाणावर झालेले आढळतात. अरबी-फारसी शब्दाांची त्रवपुलता हा या आदशषांतचाच पत्ररणाम म्हणता 
येईल. भाषेचे मराठी वळण माि सुटले नाही.फरक एवढाच झाला की, अर्ोदरच्या दखनी सात्रहत्यात मराठी 
सात्रहत्यातले व बोलीतलेही शब्द योजले जात. दरबारी सात्रहत्यात माि ग्रामीण मराठी शब्दाांचे व व्याकरण 
रूपाांचे प्रयोर् वाढत्या प्रमाणात होत असफयाचा प्रत्यय येतो. लोकव्यवहारात प्रचत्रलत असलेफया भाषेवर 
दरबारी कवींचा अत्रधक भर होता असा त्याचा अथग होतो. 

 
नार्री त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यात माि भाषेच्या दृष्टीने दोन धारा प्रचत्रलत झालेफया आढळतात. 

एक धारा मराठी वळण असलेफया परांपरार्त दखनीची आत्रण दुसरी उत्तर भारतीय भाषाांचे सां्कार घेऊन 
त्रसद् झालेली भाषा. या धारेची व्रज, अवधी या तत्कालीन सात्रहत्यात रूढ असलेफया भाषेत र्णना करता 
येत नाही. ती एक सांत्रमश्र भाषा असून फार तर ‘राष्रभाषा’ असे नाव या सांत्रमश्र भाषेस देता येईल. उत्तर-
दत्रिणेचे वाढते साा्ं कृत्रतक सांबांध आत्रण त्रव्तारलेले आदान-प्रदान याांच्या योर्ाने हे पत्ररवतगन घरू्न आलेले 
आहे. 

 
तसे पात्रहले तर समग्र भारतातच सोळाव्या शतकापासून साा्ं कृत्रतक पुनरुज्जीवनाची प्रत्रक्रया सुरु 

झालेली होती. मोर्ल राजवट उत्तरेत ल््थरावफयामुळे या प्रत्रक्रयेत अप्रत्यि त्ररत्या र्त्रतमानता त्रनमाण 
झालेली होती. मोर्ल राजवटीपूवी होऊन रे्लेली परधमीय राज्यकत्यषांतची घराणी नेहमीच ्वतःला 
अभारतीय मानत होती. या देशाशी केवळ राज्य करण्यापुरताच आपला सांबांध आहे अशी सवषांतचीच धारणा 
होती. त्यामुळे या देशातील भाषा आत्रण सां्कृती याांचा पत्ररचय करून घेण्याचाही प्रयत्न राज्यकत्यषांतनी केला 
नाही. मोर्ल राजवटीत त्रवशषेतः अकबराच्या काळापासून सते्तच्या बळावर ्वधमाचा पुर्कार करण्याचे 
राज्यकत्यषांतचे धोरण बरेच सौम्य झालेले त्रदसून येते. त्यामुळे प्रजेचा धमग आत्रण राज्यकत्यषांतचा धमग हा सांघषग 
अर्ोदरच्या काळाइतका प्रखर रात्रहलेला नव्हता. भारतीय त्रवद्या आत्रण कला याांना प्रोत्साहन देण्याच्या 
राज्यकत्यषांतच्या धोरणामुळे वातावरण त्रनवळण्यास बरेच साहाय्य झाले. उपत्रनषदाांची फारसी भाषेतील 
भाषाांतरे याचे काळात झाली. सांर्ीतशास्त्रावरील सां्कृत ग्रांथाांचे अनेक फारसी अनुवाद व रुपाांतरेही झाली. 
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भारतीय सांर्ीताच्या उपासकाांना दरबारात मान व प्रत्रतष्ठा त्रमळत रे्ली. याचा ्वाभात्रवक पत्ररणाम या दोन 
सां्कृती अत्रधकात्रधक जवळ येण्यात झाला. 
 
कृष्िभस्ततपर साणहत्याचा उत्कषसकाळ  

 
देशातफया साा्ं कृत्रतक जीवनास प्रभावी कलाटणी त्रमळाली ती त्रनरत्रनराळ्या प्राांताांतील व भाषाांतील 

भल्क्तपरांपराांचे पर्पराांत वाढलेफया दळणवळणाच्या योर्ाने. या दळणवळणामुळे पर्पर आदानप्रदान 
देखील वाढले. सवगच भाषाांतील साधुसांत भक्तीबरोबरच सवग धमगमताांच्या समन्सवयाचा प्रसार अर्ोदरपासूनच 
करीत होते. सूफींच्या दखनी सात्रहत्यातूनही याच भूत्रमकेचा प्रसार झाफयाचे त्रववेचन अर्ोदर येऊन रे्ले आहे. 
नाथत्रसद्ाांच्या त्रवचारधारेतून उदयास आलेला महाराष्रातील वारकरी सांप्रदाय तेराव्या शतकापासून 
लोकजार्रणाचे कायग करीत होता. या सांप्रदायातील सांत नामदेवाांच्या दखनी सात्रहत्यापासून ्फूती घेऊन 
उत्तर भारतात सांतमताचा प्रसार कबीर व नानक याांनी पांधराव्या-सोळाव्या शतकात केला. इतर भाषाांतूनही 
त्रनरत्रनराळे भल्क्तसांप्रदाय समाजजार्रणाचे कायग करीत होते. या कालखांर्ात या कायाला अत्रधक चालना 
त्रमळाली. 

 
कोणताही एक भल्क्तसांप्रदाय वा एखाद्या भाषेतील सात्रहत्य याांच्या आधाराने भारतभर सुरू 

असलेफया साा्ं कृत्रतक पुनरुज्जीवनाचे समग्र दशगन घर्णे शक्य नाही. आधुत्रनक भारतीय भाषा, त्रवशषेतः 
आयगभारतीय (Modern Indo-Aryan Languages) भाषाांतील या कालखांर्ातील सात्रहत्याचे अवलोकन 
केले असता या कायाची थोर्ी फार कफपना करता येते. या भाषाांतील सात्रहत्य भल्क्तपर तर आहेच; 
कृष्णभक्ती हा सवगच भाषाांतील या कालखांर्ातील सात्रहत्याचा कें द्रसबदू आहे; भल्क्तसांप्रदाय अनेक आहेत; 
प्रत्येकाची तत्त्वप्रणालीही त्रभन्न आहे. परांतु श्रीकृष्ण ही सवगच भल्क्तसांप्रदायाांची आराध्य देवता आहे. 
महाराष्रात त्रवठ्ठल हे दैवत असले तरी कृष्ण आत्रण र्ोपर्ोपी याांना वारकरी सांप्रदायात महत्त्व आहेच. सवगच 
भल्क्तसांप्रदायाांनी र्ीता आत्रण भार्वत या दोन सां्कृत ग्रांथाांना प्रमाण मानले आहे. 

 
र्ीता आत्रण भार्वत याांच्या बरोबरीने जयदेवाच्या ‘र्ीतर्ोत्रवन्सदम्’ या सांर्ीत प्रबांधाचा प्रभावही सवग 

भल्क्तसांप्रदायाांवर पर्लेला आहे. ‘कत्रलयुर्ात व्यासाजे्ञने र्ीतर्ोसवदाची रचना झाली’- असे अमृतराय हा 
कवी एका कटावात नमूद करतो. रु्रु नानकाांनी थोर भक्ताांत जयदेवाचा अांतभाव केला आहे. बाराव्या 
शतकात बांर्ाल प्राांतात रचण्यात आलेले हे काव्य एक सांर्ीत प्रबांध असला तरी ‘भक्ती, शृांर्ार, सांर्ीत, 
सात्रहत्य आत्रण नाय हे सारे माझ्या प्रबांधात आहेत ;ज्याला जे रुचेल ते त्याने घ्यावे’-असे कवी ्वतःच 
प्रत्रतजे्ञवर साांर्तो.त्यात तथ्यही आहे.त्रनरत्रनराळ्या काळातील व भाषाांतील सांत कवींना र्ीतर्ोत्रवन्सदाचे कोणते 
ना कोणते तरी अांर् ्फूर्वतप्रद वाटलेले आहे.कोणी या काव्याचा घाट उचलला,तर कोणी सांर्ीताने प्रभात्रवत 
झाले.त्रकत्येकाांना या काव्यातील नाय आकषगण वाटले,तर त्रकत्येकाांना या काव्यातील शृांर्ारभक्तीने आकृष्ट 
केले. 

 
याच काव्यापासून ्फूती घेऊन त्रवद्यापतीने (१३८०-१४६०)मतै्रथली भाषेत ‘कीतगन-परांपरे ‘ची 

पायाभरणी केली. चांर्ीदास (१५१४-३३) याच परांपरेतला.चैतन्सय सांप्रदायाचे प्रवतगक चैतन्सय महाप्रभ ू
(१४८५-१५६१)चांर्ीदासाच्या कीतगनाने प्रभात्रवत झालेले होते. सोळाव्या शतकातील बांर्ाल प्राांतात कीतगन-
परांपरेस बरीच महती लाभली होती. आसाम प्राांतातील भल्क्तपरांपरेचा प्रारांभ शांकरदेवाांच्या (१४४९-१५६०) 
काव्याने होतो.’एक शरण नामधमग’ हा त्याांचा पांथ. र्ीतर्ोत्रवन्सदाची सांर्ीत व भक्ती याांची परांपरा शांकरदेव 
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आत्रण त्याांचे त्रशष्य याांनी रचलेफया ‘बीरर्ीताांनी’ आजपयंत त्रटकवनू धरलेली आहे. शांकरदेवाच्या सात्रहत्याचा 
दुसरा त्रवशषे असा की त्याांनी मातृभाषेबरोबरच व्रज भाषेतूनही काव्यरचना केलेली आहे, नामदेवादी सांताांनी 
मराठी आत्रण नाथवाणीतही कवने रचली त्याप्रमाणे व्रज ही श्रीकृष्णाची जन्समभमूी, त्यामुळे व्रजभाषा म्हणजेच 
श्रीकृष्णाची मातृभाषा या भावनेने व्रज भाषेतील पदरचना झालेली असावी, ही परांपरा उत्ररया भाषेच्या कवींनी 
देखील चालत्रवलेली आहे.या प्राांतात चैतन्सय सांप्रदायाचे अनुसरण करणाऱ्या सांताांनी उत्ररया भाषेत 
सात्रहत्यत्रनर्वमत केलेली आहे. पांचसखा या नावाने ओळखफया जाणाऱ्या कवींनी (जर्न्नाथदास, बलराम, 
अनांतदास, यशोवांतदास आत्रण अच्युतदास) तेथे जयदेवाची ‘कीतगन’ परांपरा आपफया परीने साांभाळली आहे. 

 
भल्क्तपर सात्रहत्यात आत्रण र्ीत-रचनेत देखील व्रज भाषेस मानाचे ्थान त्रमळवनू देण्यास 

सूरदासाांचे (१४८३-१५६३) असाधारण कतृगत्व कारणीभतू ठरले आहे. कबीराांच्या दोह्याांइतकीच लोकत्रप्रयता 
सूरदासाांच्या पदाांना सहदी भाषेच्या िेिाबाहेरील प्रदेशात लाभलेली असून ती आजही त्रटकून आहे. कारण 
कोणतेही असो सांर्ीतासाठी चीज बाांधावयाची झाफयास ती व्रज भाषेतच असावी असा सांकेत अकबराच्या 
काळापासून रूढ झाला. 

 
रु्जराती आत्रण राज्थानी या भाषाांचे मुळातच व्रज भाषेशी जवळचे नाते आहे. त्यातूनही नरसी मेहता 

(१४४५-१४८१) आत्रण मीराबाई (१४९८-१५०३) याांच्या अनुक्रमे रु्जराती व राज्थानी भाषाांतील कवनाांनी 
ते अत्रधक दृढ केले आहे. या दोन्सही सांताांच्या कवनातील भाषेचे ्वरूप बरेच सांत्रमश्र आहे.  

 
या बदलफया कालपत्ररल््थतीपासून महाराष्र अत्रलप्त रात्रहला असे नाही. महाराष्रातफया दखनी व 

मराठी या दोन्सही भाषाांतील सात्रहत्याने समग्र भारतात सुरु असलेफया साा्ं कृत्रतक पुनरुत्थापनास साथ 
त्रदलेली आहे. सकबहुना असेही म्हणता येईल की, या प्रत्रक्रयेस चालना देण्याचे कायग प्रथम महाराष्रात घर्ले 
व त्याचा त्रव्तार नांतर अन्सयि झाला. सामात्रजक जार्ृती भारतव्यापी व्हायची असेल तर त्रभन्न भाषीय 
समाजास सहजर्त्या आकलन करता येईल अशी एक सामात्रजक बोधभाषा आवश्यक असते. त्रभन्न समाजात 
त्यात्रवना दळण-वळण असांभवनीय होऊन बसते. ही त्रनकर् प्रथम महाराष्राने ओळखली. दखनी भाषेच्या 
उद्भवास नाथत्रसद्ाांची वाणी त्रनत्रमत्तकारण ठरलेली असली तरी अशा प्रकारच्या व्यापक राष्रभाषेची 
साा्ं कृत्रतक त्रनकर् त्याच्या मुळाशी होतीच. म्हणूनच महाराष्रातफया सांत नामदेवाांचे दखनी सात्रहत्य उत्तर 
भारतातील कबीर-नानक याांना पे्ररणा देऊ शकले. उत्तरभारतीय सांतपरांपरेचा त्रवकास त्यामुळे घरू्न आला. 
मध्यांतरीच्या तीन शतकाांच्या कालावधीत साा्ं कृत्रतक पुनरुज्जीवनाच्या कायाला व्यापकता आली. त्यातून व्रज 
भाषेस महत्त्व आले. मराठी सांताांच्या दखनी सात्रहत्यावरही या वातावरणाचे सां्कार झाले. पत्ररणाम्वरूप 
रामादासोत्तर काळातील नार्री त्रलपीतील दखनी भाषेत पत्ररवतगन घर्त असफयाचे दृश्यही त्रदसून आले. 
प्रचत्रलत युर्धमाशी महाराष्र एकरूप झालेला होता याचा बोध या बदलत्या भात्रषक ्वरूपावरून होतो. 
 
सांस्कृणतक एकात्मतेची िाढती जािीि 

 
एक महत्त्वाची परांपरा या सांदभात लिात घेण्याजोर्ी आहे. प्राचीन मराठी ह्तत्रलत्रखताांची बारे् 

चाळत असताना मूळ ग्रांथाचे लेखन होऊन कोऱ्या रात्रहलेफया जारे्त एकतर काही घररु्ती औषधाांची व 
त्याांच्या रु्णधमषांतची नअद आढळेल; अथवा कबीर, सूरदास व अन्सय उत्तर भारतीय सांताांची कवने त्रलत्रहलेली 
आढळतील. मराठी ग्रांथाांचे प्रतलेखन करणाऱ्या लेखकाांनी परप्राांतातील सांताांच्या रचनाही भल्क्तभावाने 
उतरून घेतलेफया आहेत. पांढरपूर येथील अनांतदास महाराजाांनी ्वह्ते त्रलहून ठेवलेफया बार्ाची मात्रहती 
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नुकतीच प्रत्रसद् झाली आहे. १ १६९८ ते १७०० कालखांर्ात त्रलहून ठेवलेफया या बार्ाांत अनांतदास महाराजाांचे 
्वतःचे ग्रांथ तर आहेतच, पण मीराबाई, सूरदास याांची अनेक पदे, ्वामी हरदास व तानसेन याांच्या अनेक 
रार्ातील चीजा व त्रकत्येक अनवट रार्ाांतील पदेही या बार्ात आहेत. ्वतः अनांतदास याांनी मराठी 
भाषेव्यत्रतत्ररक्त दखनीत काही पदे रचली आहेत. या पदाांवर व्रज भाषेचा र्ाढा सां्कार जाणवतो. उदा. 

 
⬤ पंिरीिाथ करत सिाथ सब जिव चेति पति को आप ।। िृ ।। 
सुर, िर, मुजि, गंदवश, िारद, तंुबर, करि िाण ।। १ ।।  
पजतत पावि आतम उिारण जदिबंि जदिािाथ  
तारे रगुवर प्रजत भीमा तीजर आप ताप **** 
यथाथश गुि गावत सकळ हरत और दुख भाव ।। 
 
आदान-प्रदानाचा दुसरा आत्रवष्कार परप्राांतातील सांताच्या चत्ररि-आख्यानाांच्या रूपाने मराठी भाषेत 

झालेला आहे. मीराबाई, कबीर, दादू, रैदास इत्यात्रदकाांच्या चत्ररिावर सांताांनी आत्रण पांत्रर्त कवींनी अनेक 
आख्याने रचली. सांत नामदेवाांचे प्राचीनतम चत्ररि राज्थानी भाषेत अनांतदास कवीने इ. स. १५८८ साली 
रचले. त्याचप्रमाणे इ.स. १६०० च्या सुमारास रचण्यात आलेफया नाभाजीच्या ‘ग्रांथमाल’ या ग्रांथात 
महाराष्रातील अनेक सांताांची आख्याने आली आहेत. 

 
रामदासोत्तर काळात अत्रखल भारतीय ्तरावर झालेले आदान-प्रदान व त्याचे दखनी भाषेच्या 

्वरूपावर घर्लेले पत्ररणाम ध्यानात यावते या हेतूने ही पाश्वगभमूी कथन केली. या कालखांर्ात त्रभन्न 
भाषाांतील सात्रहत्यात कृष्णाच्या बाळलीला, र्ोपाांचे खेळ, र्ौळणीस लार्लेला कृष्णाचा वधे इत्यादी त्रवषयाांना 
प्राधान्सय त्रमळाले आहे. मधुराभक्तीचा प्रसारदेखील याच कालखांर्ातला. नार्री त्रलपीतील दखनी 
सात्रहत्याच्या या भाषेवर काळप्रवाहाचे पत्ररणाम होणे अपत्ररहायग होते. मराठी सांताांनी या कालावधीत रचलेफया 
दखनी सात्रहत्यात भाषेच्या दृष्टीने दोन प्रवाह दृष्टीस पर्तात. कृष्णभल्क्तपर कवने व्रजभाषेकरे् झुकलेली 
त्रदसतात. दखनीचे मराठी वळण अशा कवनाांत आढळत नाही. दुसरा प्रवाह मूळ दखनीचा. सामान्सयपणे 
समाजप्रबोधनपर रचनाांत थेट दखनीचा प्रयोर् झालेला त्रदसतो. रामदासोत्तर काळात दखनी कवनाांवर 
व्रज–अवधीचा पत्ररणाम अत्रधक र्र्द झालेला आढळतो. इतका की नार्री त्रलपीतील या कवनाांची भाषा 
दखनी मानावी सकवा नाही असा सांभ्रम पर्तो. मूळच्या दखनी भाषेवर काळाचे सां्कार झाफयाने भाषेचे ् वरूप 
बदलले असाव ेअसे इथे मानता येत नाही. या मराठी कवींनी भल्क्तपर रचनाांपुरती तरी व्रज-अवधी इत्यादींचे 
सां्कार असलेली भाषाच योजलेली असावी असा ग्रह होतो. पत्ररत्रशष्टात काही कवने त्रदली आहेत. त्यावरून 
या बदललेफया भाषेचे ्वरूप ध्यानात येईल. 
 
गोदािरी ि गंगा यांचा संगम  

 
साकफयाने त्रवचार केला असता असा त्रनष्कषग काढावा लार्तो की, रामादासोत्तर काळात मराठी 

सांताांच्या भल्क्तपर कवनाांतून दखनीभाषा अांतधान पावलेली आहे. एखाद्या योग्याने आपले अवतारकायग पूणग 
होताच सांजीवन समाधी घ्यावी आत्रण अनांतात त्रवलीन व्हाव ेतद्वत नार्री त्रलपीतली दखनी भाषा रामदासोत्तर 
काळात एका व्यापक प्रवाहात त्रवलीन होत चालफयाचे दृश्य तत्कालीन सात्रहत्यात आढळते. या भाषेचे दखनी 
वळण सुटले; पण ती व्रज रात्रहली नाही की अवधी बनली नाही. एका अथाने त्रतला राष्रभाषेचे ्वरूप प्राप्त 
झाले. असे म्हणता येईल की या त्रवलीनीकरणाच्या योर्ाने दखनी भाषेने आपफया मूळ उत्रद्दष्टाांशी इमान 
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राखले. त्रभन्न भात्रषक समाजाची बोधभाषा या नात्याने दखनी भाषेचा उदय महाराष्रात झाला होता. 
उदयकाळात त्रतचे िेि महाराष्र आत्रण लर्तचा प्रदेश याांपुरतेच मयात्रदत होते. प्रारांभी या भाषेने उत्तर 
भारतातील सांत परांपरेस पे्ररणा देऊन अवधी भाषेतील सात्रहत्यास चालना त्रदली. तरीही त्रतच्या मूळ ् वरूपात 
पत्ररवतगन घर्ले नाही, अथवा या भाषेतील सात्रहत्य त्रनर्वमतीतही खांर् पर्ला नाही. तथात्रप, सोळाव्या 
शतकानांतर झालेफया साा्ं कृत्रतक पुनरुज्जीवनानांतर आत्रण व्यापक ्वरुपात आदान-प्रदान प्रत्रक्रया सुरु 
झाफयावर माि नार्री त्रलपीतील दखनीचे ्वरूप पालटले व ती एका व्यापक भात्रषक प्रवाहात – राष्रभाषेत 
– त्रवलीन झाली. एका परीने राष्रभाषेत त्रतचे रुपाांतर झाले. या पत्ररवतगनातून असा त्रनष्कषग त्रनघतो की उत्रद्दष्ट 
सफळ झाफयाकारणाने आपफया अल््तत्वाचे त्रवसजगन ही दखनी भाषा एका व्यापक राष्रीय भाषाप्रवाहात 
करीत रे्ली. 

 
दखनी भाषेत घर्लेले हे पत्ररवतगन सांतसात्रहत्यापुरते मयात्रदत होते असे नाही. या कालखांर्ात पांत्रर्त 

कवींनी रचलेफया पदाांत आत्रण आख्यानांतही या पालट जाणवतो. रामदासपूवगकाळातील देवनार्री त्रलपीतले 
दखनी सात्रहत्य केवळ सांताांपुरते मयात्रदत होते. उत्तरकाळात पांत्रर्त कवींनी दखनीत पदे रचली तशीच 
आख्याने देखील. त्याांची काही आख्याने त्रनखळ दखनी भाषेतली आहेत तर काही रचनाांत भाषेचे ्वरूप 
बरेच सांत्रमश्र आढळते. उत्तर भारतीय सांताांच्या वाणीचा प्रभाव पांत्रर्त कवींच्या या कालखांर्ातील सात्रहत्यात 
आढळतो. त्यामुळे ही भाषा दखनी म्हणता येत नाही तशीच ती त्या काळातफया व्रज व अवधी या भाषाांशीही 
पूणगपणे त्रमळतीजुळती आहे असे म्हणता येत नाही. भाषेच्या या ्वरूपास नावच द्यावयाचे झाले तर 
‘राष्रभाषा’ असे सवगसमावशेक नाव द्यावे लारे्ल. 

 
प्रात्रतत्रनत्रधक उदाहरण म्हणून अमृतराय कवीच्या रचनाांतील भाषेचा त्रनदेश करता येण्यासारखा 

आहे. या कवीची ख्याती कटाव रचनेसाठी आहे. उत्तरभारतात देखील त्याला कधीतरी मान्सयता लाभली 
असावी. ‘तुम त्रचरांजीव कफयाण रहो.’ हे त्याचे पद आजही त्रववाह-मांर्ल प्रसांर्ी आशीवगचनाच्या रुपात 
र्ाण्यात येत असते. त्याच्या काळात उत्तर भारतीय सात्रहत्यात प्रचत्रलत असलेले ‘करक’, ‘दोहा’, ‘कत्रवत्त’ 
आदी छांद योजण्यात आले आहेत. अन्सय समकालीन कवींच्या काव्यात देखील हे छांद प्रयुक्त आहेत. 
‘कृष्णनृत्य’ या अमृतरायाच्या काव्यातून पुढील अवतरण घेतले आहे. त्यावरून या कवीची भाषा दखनीपासून 
बरीच दुरावलेली आहे असे त्रदसून येईल. 

 
⬤ मात िसोमजत ताली बिाव,े िंदिलाल सब देखि आव,े  

श्यामसुंदर प्यारा मि भाव,े जिकल भाि तिसो उड िावे, 
दे जगरकी पवि की ठोकरे, जत्रकट जत्रकट िंु िुदुकट, 
धू्रदुकट, पायल ितशि चालत घंुगरू, छुम, िुम, िुम, 
क्वजणत हकजकणी... 

-महाराष्रकवी अमृतरायकृत पदे, ६७  
 
तथात्रप, अमृतराय व इतर पांत्रर्त कवी याांना दखनी भाषेचा पूणगपणे त्रवसर पर्लेला होता असे म्हणता 

येणार नाही. फारसी भाषेतून आलेले व दखनी सात्रहत्यात रूढ असलेले र्जल व मसनवी हे छांद पांत्रर्त 
कवींनी योजले आहेत. तसेच काही रचना दखनीतूनही केलेफया आहेत. अमृतरायाचे ‘सुदामचत्ररत’ हे 
आख्यान केवळ फारसी- मसनवी छांदात नसून दखनी सात्रहत्यातील मसनवीचा आकृत्रतबांधदेखील त्याने 
उचलला आहे. या आख्यानाचा समाप्ती लेख अर्दी मसनवीच्या पद्तीने त्रलत्रहण्यात आलेला आहे: 
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⬤ बताया चजरतर जकसि का िो िाम 
जकसि की कृपा से हुया है तमाम 
उसे जकन्स्िका जसत्पशाया ंबिाम 
कहे राव अमृत वही का जलयो िाम ।। 
                       -म.अ.प., १०१ 

 
‘वाल्फमकी चत्ररिाती’ ल पुढील अवतरणावरूनही या काळात नार्री त्रलपीतील दखनी भाषा पूणगपणे 

अ्तांर्त झाली होती असे म्हणता येत नाही- 
 
⬤ बडा िष्ट दगाबाि, करे चोरी का काम  

दुष्ट पापी जसरताि, िबरदस्त ििम का  
... ऐसा कीतशि का रंग, बडा संति का संग  
बीिा बािे मृदंग, अमृतराय गावते  
                       -म.अ.प., ११०  

 
मराठी शाहीरांचे अर्धयसदान  

 
मराठीखेरीज ‘दखनी भाषेत’ रचना करण्याची परांपरा सांत व पांत्रर्त कवींप्रमाणेच शात्रहराांनीही 

आपफया परीने चालत्रवलेली आहे. ‘करक’ हा उत्तर भारतात प्रचत्रलत असलेला छांद शात्रहराांनी ‘कर्ाका’ 
र्ाऊन अत्रधक लोकत्रप्रय केला. तथात्रप, कर्ाका वा पोवार्ा याांची भाषा मराठीच रात्रहली. पोवाड्यात 
कथानकाच्या ओघात अधूनमधून येणारे सवाल-जवाब दखनीतून येतात तेवढेच. लावण्याांत माि दखनी-
मराठी त्रमश्र व त्रनखळ दखनी अशा ्वरूपाच्या रचना आढळतात. एक चरण दखनी व दुसरा मराठी असे 
द्वांद्व-र्ीतही लावण्याांतून येते. भाषेच्या ्वरूपाचा काटेकोरपणे त्रवचार केला असता दोन परी आढळतात. 
भल्क्तपर व ‘कृष्णा’च्या लावण्या व्रज भाषेचे सां्कार घेऊन व्यक्त झाफया आहेत. अन्सय शृांर्ारपर लावण्याांतून 
दखनी भाषा योजण्यात आलेली असली तरी रचना व भाषा या दोहअतही फारसी शरेोशायरीचा भर्क र्ांध 
उतरलेला त्रदसून येतो. शात्रहराांच्या काळात उत्तरेत फारसी शरेोशायरी व त्रतच्या जोर्ीने उदूग मुशायरे याांची 
बरीच चलती होती. शाहीर हा शब्दच मुळात ‘शाअर’ या फारसी शब्दाचा मराठी अपभ्रांश आहे. फारसी-उदूग 
शरेोशायरीच्या तत्कालीन मराठी परांपरेचा तो वाहक नसेलच असे म्हणता येणार नाही. दोन्सही प्रकाराांतील 
काही अवतरणाांवरून या दोन भाषाप्रवाहाांची कफपना करता येईल- 

 
१. दखनी-मराठी –त्रमश्र  

दाद कोइ िही देता मैं तो िोजगि होउंगी  
        राख लावा माझे अंगी ।। 
हाल हाल फकीरी लेऊं िंूडत बि बि में िाऊं  

सख्याला दृष्टीिे पाहू  
पीतम प्यारे हो गये न्यारे । जबडा जकसे देऊं 

कोण्या समिूतीिे समिाऊ  
-सर्नभाऊ, ४५ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

२. कृष्णाची लावणी  
⬤ िा सखी पीतम लावो घर बेग बुलावो ।। िृ ।। 

म ैभई री जदवािी, सब की रीत पछािी  
रखी होगी जबरािी, ताको जचत खुलावो 

           -प्रभाकर, १३९  
⬤ सखे िमुिा का पािी गहरा चला  

भरि िाती जिस मों मािो जमला ।।िृ ।। 
सुिे रे यसोदा गोपी मील सबरी  
जसरपों िजरते पािी भरी गगरी  
िलद चली थी अपिे घर िगरी 
पकर मोहे कुूँ  कहे िल दे जपला ।। 

           -होिािी बाळा, ३५  
 
३. दखनी : फारसी प्रभाव दाखत्रवणारी  

तेरे सूरतपर तो प्यारे हुवा जदल जफदा  
घुूँगट लेके करती अबी मैं अदा ।। िृ ।। 
बीस बरस की उम्र बिे तू दुला  
बदि तेरा क्या कहूूँ माषुक चंदा खुला  
मेरा जिकलकर िी िाता है हाये खुदा... 
यही तो इष्क के खाजतर कब की अडी  
मेहरबाि मुिपर होिा क्या आई घडी  

-प्रभाकर, ९६ 
 
लावण्याांतील शृांर्ाररस आत्रण पोवाड्याांतील वीररस एवढ्यापुरतेच शात्रहरी वाङ्मय आपण त्रवचारात 

घेतो. व्तुतः शात्रहराांच्या सात्रहत्याचे ते केवळ एकाांर्ी अध्ययन आहे. महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक आत्रण 
सात्रहल्त्यक परांपराांच्या सांदभात शात्रहरी वाङ्मयाचा नव्याने अभ्यास होण्याची त्रनताांत आवश्यकता आहे. 
महाराष्रातफया ्वतांि सांर्ीत परांपरेचे सांरिण शात्रहराांनी अत्यांत त्रनष्ठेने केले आहे. महाराष्राच्या सां्कृतीत 
शात्रहराांचे हे फार मोठे योर्दान आहे हे सध्या लिात घेतले जात नाही. त्याचप्रमाणे राष्रात प्रचत्रलत 
असलेफया व्यापक साा्ं कृत्रतक प्रवाहाांपासून शाहीर अत्रलप्त रात्रहला नाही ही त्याची कामत्रर्रीही त्रवसरता येत 
नाही. २ सहदी व मराठी शात्रहरी कवनाांचा साांत्रर्त्रतक परांपरेसह नव्याने अभ्यास झाला तरच या सात्रहत्याचे 
योग्य मूफयाांकन होऊ शकेल. 

 
फारसी त्रलपीतील दखनी भाषेची वाटचाल कोणत्या त्रदशनेे होत रे्ली याचा परामशग आता पुढच्या 

प्रकरणात घ्यावयाचा आहे. 
 

संदभस 
१. ‘पांढरीसांदेश’, त्रदवाळी अांक १९७९  
२. प्र्तुत लेखकाच्या ‘ओवी ते लावणी’ या ग्रांथात यासांबांधी अत्रधक त्रववचेन आले आहे.  
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८. अंणतम पिस 
 

सूफी साधूांना दत्रिणेत आपफया सांप्रदायाचा प्रसार करावयाचा होता. सूफींची मूळ भाषा फारसी. या 
भाषेत बरेच सात्रहत्य अर्ोदरपासून अल््तत्वात होते. इ.स. १६०० ते १७०० हे शतक म्हणजे समग्र दखनी 
वाङ्मयाचा उत्कषगकाळ. या खांर्ात एका नवीन प्रवाहाची जोर् दखनी सात्रहत्यास लाभली. दरबारी कवींनी 
रचलेफया राजप्रशल््तपर काव्याने हा नवा प्रवाह त्रनमाण केला. दरबारी काव्याचे आदशग फारसी भाषेतील 
राजप्रशल््तपर काव्याांचे होते. फारसी सात्रहत्यास राजप्रशल््तपर काव्याांची प्रदीघग परांपरा लाभलेली आहे. 
राज्यकत्यषांतच्या समवते भारतात आलेफया कवींनी ही परांपरा या देशात पुढे चालत्रवली.  

 
पूवीच साांत्रर्तले आहे की सतराव्या शतकात त्रवजापूर आत्रण र्ोवळकअर्ा येथील राजघराण्याांनी 

दखनी भाषेस प्रोत्साहन त्रदफयाकारणाने या राज्याांत फारसी भाषेच्या बरोबरीने दखनी भाषेसही प्रत्रतष्ठा 
त्रमळाली. त्यामुळे दरबारी कवींनी दखनी भाषेतूनही राजप्रशल््तपर काव्यरचना करण्यास प्रारांभ केला. 
फारसी काव्याांचे आदशग असफयामुळे दरबारी दखनी काव्याांतील वातावरण व कत्रवसांकेत त्रततकेसे भारतीय 
वाटत नाहीत. अरबी-फारसी शब्द मूळ ्वरुपात योजण्याकरे् दरबारी कवींचा कल अत्रधक असफयाने या 
भाषाांतील त्या शब्दाांचे वैपुफयदेखील वाढलेले त्रदसून येते. 

 
दखनी भाषेचे मराठी वळण या दोन्सही प्रवाहाांत कायम असले तरी त्यातही दोन परी त्रदसतात. सूफींनी 

सामान्सय जनतेसाठी काव्य रचले असले तरी त्याांचा वापर सामान्सयपणे साधुसांताांच्या मेळाव्यात होत असफयाने 
त्याांच्या काव्याांत त्रशष्ट समाजात रूढ असलेफया मराठी बोलीतील शब्द योजले रे्लेल आहेत. त्या मानाने 
दरबारी काव्याांतून येणारे मराठी शब्द सामान्सयाांच्या बोलीतून उचललेले त्रदसतात. आजही ग्रामीण मराठीत 
प्रचत्रलत असलेले शब्द दरबारी काव्याांत जेवढे आढळतात तेवढे सूफी सात्रहत्यात त्रदसून येत नाहीत. या 
ग्रांथाच्या अखेरीस त्रदलेफया शब्दकोशावरून या त्रवशषेाचा प्रत्यय येईल. 
 
दतखनची अस्स्मता  

 
या ल््थत्यांतराच्या मुळाशी दुसरेही एक कारण सांभवते. सूफींच्या दखनी सात्रहत्यास प्रारांभ 

झाफयानांतर सुमारे एक शतक लोटफयावर दरबारी परांपरेतील काव्यरचना सुरु झाली. या कालावधीत 
राजकीय व सामात्रजक िेिात बरीच पत्ररवतगने झाली. प्रारांभीच्या कालखांर्ात सात्रहत्यरचना करणारे सूफी 
साधुसांत परदेशातून आलेले होते. त्याांची मातृभाषा तुकी, इराणी अथवा अरबी याांपैकी कोणतीतरी एक होती. 
नांतरच्या काळातील मुसलमान समाजातील त्रपढी दत्रिणेत ् थायी झालेली असफयाने या त्रपढीत मूळ मातृभाषा 
कायम रात्रहली असली तरी समाजव्यवहारासाठी त्याांना दखनीवरच अवलां बनू राहाव ेलार्त असे. दत्रिणेत 
्थायी झालेफया मुसलमानाांपैकी त्रकत्येकाांनी सोय म्हणून दखनी भाषेचा ्वीकार केलेला असला तरी 
अनेकाांनी मातृभाषेच्या ्वरूपातही त्रतचा त्रनष्ठेने अवलां ब केलेला होता. 

 
‘दखनी’ या भाषानामाची चचा करताना पत्रहफयाच प्रकरणात दखनी अल््मतेचा उल्लेख येऊन रे्ला 

आहे. बहामनी राजवटीच्या काळात मुसलमान सरदाराांतच दखनी आत्रण त्रबर्र दखनी असा सांघषग त्रनमाण 
झालेला होता. या सांघषापायीच बहामनी राजवट त्रखळत्रखळी होऊन त्रतची शकले उर्ाली. नव्याने उदयास 
आलेफया राजघराण्याांनी काळाचा ओघ ओळखून आपफया धोरणास थोर्ी मुरर् घातली. त्रवशषेतः 
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अहमदनर्रची त्रनजामशाही, त्रवजापूरची आत्रदलशाहीची आत्रण र्ोवळकअड्याची कुतुबशाही या घराण्याांनी 
तर मुसलमानेतर सरदाराांना भरपूर वाव त्रदला आत्रण एका परीने दखनी अल््मतेचे सांरिण केले.  

 
ही सवग पाश्वगभमूी लिात घेतली म्हणजे दरबारी कवींच्या सात्रहत्यात त्रशष्टेतर समाजाच्या बोलीत रूढ 

असलेले मराठी शब्द वाढत्या प्रमाणात का आढळतात याची सांर्ती लार्ते. रामदासकालीन आत्रण 
तदुत्तरकालीन ऐत्रतहात्रसक कार्दपिे आत्रण बखरी याांचा अभ्यास केला असता तत्कालीन मराठी भाषा 
देखील त्रकती फारसीमय झालेली होती याची प्रचीती येते. दरबारी सात्रहत्यातील अरबी-फारसी शब्दाांचे 
वाढलेले प्रमाण या सामात्रजक पत्ररल््थतीचाही पत्ररणाम असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूण 
समकालीन भाषा व सामात्रजक जीवन याांचे प्रत्रतसबब दरबारी परांपरेतील दखनी सात्रहत्यात पर्ले आहे या 
त्रनणगयावर याव ेलार्ते. 
 
पणरितसनाच्या णदशा  

 
पुढे त्रदलेफया काही उताऱ्याांवरून फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यातील भाषेत झालेफया 

ल््थत्यांतराची कफपना करता येईल. पत्ररवतगन नेमके कोणत्या त्रदशनेे घर्त रे्ले याची कफपना करता यावी 
यासाठी प्रथम सांत नामदेवाांचे (१३५०) एक पद त्रदले आहे. नांतरचे त्रतन्सही उतारे सूफी परांपरेतफया कवींच्या 
काव्याांतून उद्तृ केले आहेत. हे कवी त्रनरत्रनराळ्या कालखांर्ातले आहेत; फेरोज (१५६४), अफजल 
(१६२५)आत्रण शाहतुराब १६९५-१७८३. याांपैकी शाहतुराब हा सूफी परांपरेतलाच नव्हे तर एकां दरीत दखनी 
सात्रहत्यातला शवेटचा कवी ठरतो. 

 
१. िब देखा तब गावा, तउ तिु मि िजरिु पावा  
िाहद समाइलो रे, सतगुरु भेजटले देवा  
िह जझजलजमजल कारू जदसन्ता  
तह अिहद िाद बिन्ता  
ज्योजत ज्योजत समाजि, मैं गुरुपरसादी िािी ।। 
... िह अिहद सूर उिारा  
तह दीपक िलै छंछारा  
गुरु परसादी िाजिया । तिु िामा सहि समाजिआ ।। 

-संत िामदेव गाथा, प.ृ २३१. 
 
२. अमूलक रति तूूँ के िग माजिया 
खुदा के खिीिे तें तुि आजिया 
सो ‘फेरोि’ सहिे में पाया रति 
रख्या सो रति िाँप, िीवसो िति  
सुिे सार जदल गाल कंदि जकया  
गडत साफ कंदि जिला मि जदया  
के िब तुि रतििोत हम जदल पडे  
पदक जदल मिे लाल म्यािे अडे  
हमि जदल पदक में सो तूूँ लाल है 
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पदक लाल ज्योजत से उिाल है  
रति खास ‘फेरोि’ िब पाइया 
पदक जदल मिे लाल जबसलाजलया ।। 

-अफिल, ‘पीरीतिामा’, उदूश-ए-कदीम प.ृ ३५०  
 
‘तू जर्ातले एक अमोल रत्न आहेस. परमेश्वराच्या खजान्सयातून हे रत्न आणले आहे (आत्रनया). हे रत्न-
‘फेरोज’, तुला सहजर्त्या लाभले आहे. त्याला झाकून जीवाजतन साांभाळले पात्रहजे. लि घालून ऐक : या 
रत्नाने तुझ्या मनाला चैतन्सय त्रदले आहे. या रत्नाची ज्योत आमच्या अांतःकरणात पर्ते तेव्हा हृदयाचे पदक 
रत्नजत्रर्त होते. ही ज्योती त्रवश्व उजळते. म्हणून ती र्वसताच तू त्रतला अांतरात बसव.’ 
 

३. सुिो सजखयों जबकट मेरी कहािी 
भई हूूँ इष्क के गम ते जदवािी  
ि मंुिे कोई भकू जदि, िा िींद राता  
जबऱ्हे के ददश सूूँ सीिा जपराता  
तमामी लोक मंुि बरूी कहे री  
खूद गम करद मंिूूँ हो रही री  
िही इस ददश की दारू जकसीकि  
भये हैराि हकाये दो फि  
अरे, जिस शखे्स को ि देव लागा  
जमयािा देखा उस को दूर भागा  
अरे, या िाग जिस के डंक लावे 
ि पाडे *** िीवडा गूँवाये ।। 
 

‘सख्यानअ माझी त्रबकट कहाणी ऐका. इष्कापायी मी वेर्ी झाले आहे. त्रदवसा भकू व रािी झोप माझ्या 
त्रनत्रशबी नाही. त्रवरहाच्या दुःखाने हृदय पीत्रर्त झाले आहे. सवग लोक मला नाव ेठेवतात. या रोर्ावर औषध 
नाही. हा देव ज्या माणसाला लार्तो (त्याची अशीच र्त होते). शहाणे माि याला पाहून दूर पळतात. हा 
नार् ज्याला र्ांख मारतो त्याला आपला जीव र्मवावा लार्तो.’ 

-अफजल, ‘त्रबकट कहानी’, उदूग-ए-कदीम, प.ृ ४१०  
 
४. िो बादं लंगोटा लगत खाक ति कों । 
जदया छोड यक बार हब्बुलवति को  
िला इश्क की बाट में माल व िि कों 
रखे काँस ि पास परगट कफि कों 
अरे मि इसे क्या है दुजिया का आसा  
जलया हात में भीक का जिसिे काँझा ।। 

   -शाहतुराब, ‘मिसमझावि’, प.ृ ३२, 
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कमरेला लां र्ोट व अांर्ाला राख लावनू जो एकदा आपफया मायभमूीतून बाहेर पर्तो (त्याच्या लेखी 
जर्ात काही उरलेले नसते). अशा माणसाला जर्ापासून कोणतीच आशा नसते. कारण, त्याने त्रभिेसाठी 
कटोरा(काांशाचे भाांरे्) हाती घेतलेला असतो. 
 
दरबारी किींची भाषा  

 
सुमारे दोन शतकाांच्या कालवधीत रचण्यात आलेफया सूफी सात्रहत्यातून वरील तीन उतारे उद्तृ 

केले आहेत. या त्रतन्सही उताऱ्याांत काळाचे अांतर बरेच असले तरी भाषेवर काळाचा पत्ररणाम झाला आहे असे 
जाणवत नाही. सूफींनी त्रशष्टाांची ग्राांत्रथक भाषा आपफया रचनाांतून योजली असा अथग त्यातून त्रनघतो. कारण, 
बोलीच्या तुलनेने ग्राांत्रथक भाषेत मांदर्तीने बदल होत असतो. तत्कालीन समाजात प्रचत्रलत असलेफया 
बोलीचा अवलां ब या ग्रांथकाराांनी केला असता तर भाषेत बराच बदल आढळला असता. त्या मानाने दरबारी 
काव्याच्या भाषेवर काळाचे सां्कार जाणवतात. 

 
दरबारी काव्यातून पुढे दोन उदाहरणे घेतली आहेत.पत्रहले अब्दुल या कवीच्या ‘इब्राहीमनामा’ या 

काव्यातले असून या काव्याचा रचनाकाळ इ.स. १६०४ आहे. दुसरे अवतरण १६७४ च्या सुमारास त्रनधन 
पावलेफया नुस्त्रती या कवीच्या ‘अलीनामा’ या काव्यातून घेतले आहे. दोन्सही काव्याांत सुमारे ६०/७० वषषांतचे 
अांतर आहे. ‘इब्राहीमनामा’तील भाषा सामान्सयपणे सूफींच्या काव्यपरांपरेतली असली तरी अलीनाम्याची भाषा 
माि बदललेली आहे. अब्दुल या कवीने ग्राांत्रथक दखनीचा प्रयोर् केलेला त्रदसतो. तर नुस्त्रती माि तत्कालीन 
बोलीवर अवलां बनू असफयाचे जाणवते. आजही ग्रामीण मराठीत प्रचत्रलत असलेले त्रकत्येक शब्द नुस्रतीच्या 
पुढे त्रदलेफया उताऱ्यात आढळतील. याच कवीने मृत्यूच्या पूवी एकवषग आधी रचलेफया ‘तारीख-ए-इ्कां दरी’ 
या काव्यातून आणखी एक उतारा त्रदला आहे. १६७३ हा या काव्याच्या रचनेचा काळ आहे. दखनी भाषेवर 
फारसी भाषेचा प्रभाव कसा वाढत चाललेला होता याचे प्रत्यांतर या त्रतसऱ्या उताऱ्यावरून येईल. 

 
१. तपे सुजरि तो हो अन्गििाल िग  
कला रवीि हो चादंमुक स्याह लग 
सूजरि जदस जिकले तो जछप रात में 
कला चादं पूरि कलंक िात में 
सूरीि िोती बारा कला लागती  
दुिे चादं सोळा कला लागती  
सुरीि चादं जमलकर अठाईस कला  
कलारूप ति शाह चौंसट कला ।। 

    - इब्राहीमिामा, १४४  
 

‘सूयग तापला तर अग्नी होऊन जर् जळतो. कलािीण चांद्राचे तअर् काळे होते. त्रदवसा उर्वणारा सूयग 
रािी लपून बसतो. पूणग कलाांनी युक्त चांद्रदेखील कलां त्रकत असतो. सूयग आत्रण चांद्र याांच्या त्रमळून अठ्ठावीस 
कला होतात तर बादशहाच्या अांर्ी कला आहेत चौंसष्ट.’ 

 
 २. ि कोई मदद कर सके इस घडी 

हर एक सरपे अपिंच आपसी पडी 
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खुला िा ंिो सूरा को बदं पड्या  
उिाजलयाँ सो खड ्गाँ के चंदिा पड्या  
उठाया िों खिाखि का आवाि िोर 
फलक काि मूूँच्या ि सुि सक शोर  
खरग कडकडाती सूरि ठाँव ठाँव  
सपर बस ि थी कुच बी जकस सर पे छाँव  
ओडाओड में आग खरगाँ ते झडे  
सपर कर जमटे ज्यूूँ भिेू सो पपड ।। 

    अलीिामा, २९०  
 

कोणी कोणाला मदत करणाच्या अव्थेत नव्हते. प्रत्येकाला आपलेच पर्ले होते. उभ्या जर्ाला 
वीराांनी बांधनात टाकले होते. खर् ्र्ाांच्या खणखणाटाने उर्ालेफया त्रठणग्याांमुळे चाांदणे पसरफयासारखे वाटत 
होते. खणखणाट एवढा मोठा होता की, तो आवाज सहन न झाफयाने आकाशाने आपले कान बांद करून 
घेतले. सूयग तळपत असूनही पथृ्वीवर माि त्रवराांच्या र्दीने सावली धरली होती. या ओढाओढीत तरवारीतून 
पर्णाऱ्या आर्ीने (शिपूिाचे) सैत्रनक पापर्ासारखे भाजून त्रनघत होते.’ 
 
 ३. खुसुसत जसवा काजफरे-बे जििाम 

िो जफऔि का है सो साया तमाम  
िबलग िग में मोहलत है इन्ब्लस कूूँ   
िसे पैस िाँलग पवि का मिाल 
अछे वाँ तलग जतसके घोड्या ंकी चाल  
िो िाँलग है चलिे कंू हचटी की झेल 
ििम जतस पो उसके हशम का है खेल ।। ८  

    -तारीखे इस्कंदरी, प.ृ ५ 
 

‘त्रवशषेतः त्रशवा धमगद्रोही व अराजक त्रनमाण करणारा आहे. जणू सैतानाचीच सावली. जर्ात जोवर 
सैतान आहे तोवर त्रशवाजीचे कपट-कार्थान चालूच राहणार. वाऱ्याचाही त्रजथे त्रशरकाव होत नाही त्रतथे 
त्रशवाजीचे घोरे् घुसतात. मुांर्ीलाही त्ररघाव त्रमळणार नाही अशा ्थळी धार् घालणे हा तर त्रशवाजीच्या 
सैन्सयाला एक खेळ वाटतो. 

 
‘प्रर्तीचे अत्युच्च त्रशखर र्ाठणे हा पतन –प्रारांभ ठरतो’ अशा आशयाचे आधुत्रनक कवी ‘बी’ याांचे एक 

वचन आहे. दखनी भाषा आत्रण सात्रहत्य याांना ते पूणगपणे लार्ू पर्ते. इ. स. १६०० ते १७०० हा दखनी 
सात्रहत्याचा उत्कषगकाळ. नार्री आत्रण फारसी या दोन्सही त्रलप्याांतील सात्रहत्याने या शतकात वैभवाचे त्रदवस 
पत्रहले. या कालखांर्ाच्या प्रारांभी भाषाभेद आत्रण धमगभेद याांतील तीव्रताही बरीच कमी झालेली होती. इब्राहीम 
आत्रदलशहाचे (१५८०-१६२०) पुढील वाचन या दृष्टीने वा्तवाचे प्रत्रतसबब वाटते. 

 
⬤ भाका न्यारी न्यारी भाव एक 
कहाँ तुरुक कहाँ बरहमि  
उत्तम भाग िीको सो सोहे 
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िो सरसुती हुई परसि  
इब्राहीम सौंसार चाहे जवद्या 
सबद गुरुसेवा िप, कर मि एक ।। 

-जकताबे िवरस  
 

भाषा त्रभन्न असफया तरी भाव एक असतो. त्यात मुसलमान, ब्राह्मण असा भेद करता येत नाही. श्रेष्ठ 
रु्ण शोभनू त्रदसतात. (या रु्णाांनी) सर्वती प्रसन्न होते. या त्रवश्वात त्रवद्या सांपादन करणे महत्त्वाचे. त्यासाठी 
रु्रूची सेवा करावी व त्याने त्रदलेफया मांिाचा मन एकाग्र करून जप करावा.  

 
पत्ररल््थतीच्या दर्पणातून त्रनमाण झालेला सामात्रजक समतोल सन १६४५ च्या सुमारास सुरु 

झालेफया ्वराज्य सां्थापनेच्या प्रयत्नाने बराच ढासळलेला आढळून येतो. तरीही सात्रहत्यत्रनर्वमतीचा वरे् 
इ.स. १७०० पयंत कायम रात्रहला.इ.स. १७०० नांतर माि दोन वरे्वेर्ळ्या त्रदशाांनी ओहोटीस प्रारांभ झाला. 
साा्ं कृत्रतक आदानप्रदानाचा वाढता प्रभाव पर्फयाकारणाने नार्री त्रलपीतील दखनी सात्रहत्य हळूहळू एका 
व्यापक राष्रभाषेच्या प्रवाहाशी समरस होत रे्ले. सामर्याच्या या प्रत्रक्रयेमुळे दखनी भाषेचे पृथर्ात्म रूप 
पुसट होत रे्ले व एका सांत्रमश्र पण व्यापक अशा राष्रभाषेचा उदय त्यातून झाला.  

 
भारताच्या एकात्मतेच्या जर्णघर्णीत महाराष्राचे हे फार मोठे योर्दान आहे असे आपण मानले 

पात्रहजे. 
 
या ऐत्रतहात्रसक व वैत्रशष्यपूणग कायाची नअद आजवर घेण्यात न आफयाने या त्रवषयाचा प्रपांच एवढ्या 

त्रव्ताराने मला करावा लार्ला आहे. 
 
साणहत्याला उतरती कळा  

 
फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यात पत्ररवतगन घर्ले ते त्रनराळ्या त्रदशनेे. र्ोवळकअर्ा व त्रवजापूर या 

दोन दरबाराांचा आश्रय दखनी सात्रहत्यास दीघगकाळ लाभलेला होता. पण १७०७ च्या सुमारास ही दोन्सही राज्ये 
औरांर्जेबाने खालसा केली. मोर्ल राजवटीत फारसीचे प्र्थ फार. या राजवटीस दात्रिणात्य जनता व देशी 
भाषा याांच्या त्रवषयी मुळीच आत्मीयता नव्हती. मोर्लाांना आपफया राज्य त्रव्तारासाठी दात्रिणात्य राज्याांशी 
सातत्याने लढाया द्याव्या लार्फया होत्या. नर्रची त्रनजामशाही नष्ट केफयानांतर मोर्लाांना समग्र दत्रिणेवर 
प्रभतु्व त्रमळत्रवण्यासाठी आत्रदलशाही व कुतुबशाही आत्रण नांतर मराठे या त्रतन्सही सत्ताांशी दीघगकाळ झुांज द्यावी 
लार्ली. तरीही मोर्लाांना फारशी प्रर्ती करता आली नाही. त्रशवछिपतींच्या त्रनधनानांतर समग्र दत्रिण 
काबीज करण्याच्या महत्त्वाकाांिेने औरांर्जेब दत्रिणेत आला. त्याने त्रवजापूर व र्ोवळकअर्ा येथील राज्ये नष्ट 
केली. परांतु, मराठ्याांचा सांपूणग त्रबमोर् त्याला करता आला नाही. या वातावरणाचा प्रत्रतकूल पत्ररणाम फारसी 
त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यावर झाला. राजाश्रयाच्या अभावी दरबारी सात्रहत्य घसरणीस लार्ले. दखनीचा 
शवेटचा कवी वली १७०७ च्या सुमारास त्रनधन पावला. त्याचा समकालीन त्रसराजी १७६५ पयंत कसा तरी 
तर् धरून होता. सूफी परांपरेतील सात्रहत्याला अर्ोदरपासूनच उतरती कळा आलेली होती. या परांपरेतला 
शवेटचा कवी शाह तुराब १७८३ मध्ये त्रनधन पावला. अशा रीतीने एका वैभवशाली सात्रहत्य परांपरेचा अांत 
झाला. 
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१७६५ नांतर रचलेले दखनी सात्रहत्य आज आपफयाला उपलब्ध नाही. 
 
सात्रहत्य-त्रनर्वमतीत खांर् पर्ला म्हणून दखनी भाषा नष्ट झाली असे नव्हे. भाषा शवेटी त्रटकवनू धरतो 

समाजच. सात्रहत्याने भाषेला र्ौरव लाभतो. पण सात्रहत्याच्या अभावी भाषा जर्ू शकते. चौदाव्या शतकापासून 
दत्रिणेच्या त्रनरत्रनराळ्या भार्ात ्थायी झालेफया मुसलमान घराण्याांच्या दुसऱ्या त्रपढीपासून तरी दखनी ही 
या समाजाची मातृभाषा झालेली होती. समाजव्यवहार याच भाषेतून होत असफयाने सात्रहत्याचे वैभव 
पात्रहलेली भाषा नांतरच्या काळात त्रवत्रशष्ट समाजाची बोली या नात्याने रु्जराण करू लार्ली. इ.स. १७०० 
नांतर आजतार्ायत बोली या नात्याने त्रटकून रात्रहली. पण त्रवपन्न अव्थेतही या भाषेवर असलेफया मराठीच्या 
जन्समखुणा पुसलेफया नाहीत. तेलुर्ू, तामीळ, मफयाळम या त्रभन्न भाषाांच्या सांपकात त्रनरत्रनराळ्या प्रदेशाांत 
वावरत असतानाही दखनीने आपला मूळचा सपर् सुरत्रित ठेवलेला आहे. प्राांतोप्राांतीच्या भाषाांचे कमी-अत्रधक 
सां्कार दखनी बोलीवर झालेले असले तरी त्रतचे मराठी वळण आजही ओळखता येते. 

 
या भाषेचा भतूकाळ जेवढा वैभवशाली तेवढीच त्रतची आजची अव्था दैन्सयवाणी आहे. दत्ररद्री 

आप्ताशी रक्ताचे नाते असले तरी ते साांर्ण्याची लाज श्रीमांताांना वाटते. त्याचप्रमाणे ्वात्रभमानी त्रनधगनाांना 
धनवांताांशी असलेला आप्तसांबांध साांर्ण्यास सांकोच वाटतो, तर श्रीमांत कुळाशी आपला बादरायण सांबांध 
जोर्ण्यात त्रकत्येकाांना भषूण वाटते. फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याच्या समृद्ीने भारावफयाकारणाने उदूग 
आत्रण त्रहन्सदी या दोन्सही भाषाांचे पांत्रर्त दखनीशी नाते –सांबांध जोर्ण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण वतगमान 
दखनी बोलीशी माि या भाषाांचा काही सांबांध आहे असे या भाषाांच्या पांत्रर्ताांना वाटत नाही. दखनी बोलीचा 
परामशग घेण्याचे या दोन्सही भाषाांतील एकाही सांशोधकाच्या मनात आले नाही. सकवा या बोलीची दखल घ्यावी 
असाही त्रवचार या पांत्रर्ताांच्या मनाला त्रशवलेला नाही. 

 
या बोलीचे दात्ररद्र्य हे त्याचे एक कारण असू शकेल. पण, खरी र्ोम त्रनराळी आहे. या बोलीचे 

्वरुपच असे त्रवलिण आहे की, उदूग वा सहदी या दोन्सही भाषाांना ही आपफया भाषेची बोली आहे हे प्र्थात्रपत 
करणे अर्चणीचे होणार आहे. या बोलीचा पद्तशीर अभ्यास केला तर माि त्रतचा दखनी सात्रहत्याशी 
असलेला आप्तसांबांध प्र्थात्रपत होतो.त्यासाठी त्रनरत्रनराळ्या भार्ात प्रचत्रलत असलेफया दखनी बोलींचा 
सांग्रह करून त्याांचा अभ्यास झाला पात्रहजे. एका मोठ्या प्रकफपास पुरणारे हे कायग आहे. 

 
तथात्रप, त्रवषयाच्या पूणगतेसाठी आत्रण केलेफया त्रववचेनास दृढता यावी या हेतूने लेखकाने त्रवजापूरच्या 

व हैद्राबादच्या पत्ररसरातील दखनी बोलीची जी त्रव्ताराने पाहणी केली होती त्या पाहणीचा सांत्रिप्त त्रनष्कषग 
पत्ररत्रशष्ट सात/ आठ मध्ये त्रदला आहे. 

 
या पाहणीतून असे त्रनष्पन्न झाले, की आजच्या अव्थेतील दखनी बोलीस सवाथाने दखनी 

सात्रहत्यावर आपला वारसा हक्क साांर्ता येतो. दखनी भाषेच्या प्रकृत्रतधमासांबांधी पुढे देण्यात आलेले त्रववचेन 
दखनी सात्रहत्यातील भाषेप्रमाणेच आजच्या बोलीसही लार्ू पर्ते. सहा, सात व आठ या पत्ररत्रशष्टाांवरून या 
सत्यासांबांधी थोर्ीफार कफपना करता यावी. सहाव्या पत्ररत्रशष्टात त्रवजापूर येथील कवी नुस्त्रती याने १६७३ त 
रचलेफया ‘तारीखे इ्कां दरी  या काव्यातले एक उदाहरण त्रदले आहे. सतराव्या शतकाच्या अांत्रतम पवातील 
सात्रहल्त्यक दखनीचा एक नमुना तुलनात्मक अध्ययनासाठी पुढे असावा या उदे्दशाने हा उतारा त्रदला आहे. 
सातव्या पत्ररत्रशष्टात त्रवजापूरच्या पत्ररसरातील पाहणीतून त्रनघणारे त्रनष्कषग थोर्क्यात त्रदले असून 
त्रवजापूरच्या एका शतायुषी व्यक्तीशी झालेफया सांभाषणाचा मूळ भार् थोर्क्यात त्रदला आहे. आजच्या 
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बोलीच्या दखनी सात्रहत्याशी असलेला आप्तसांबांध त्या योरे् प्र्थात्रपत व्हावा. आठव्या पत्ररत्रशष्टात सातारा 
त्रजफह्यातील काही लोकर्ीते त्रदली आहेत. ही लोकर्ीते आज प्रचत्रलत आहेत. त्याच्या आधाराने देखील 
बोलीचा दखनी सात्रहत्याशी असलेला सांबांध प्र्थात्रपत होतो. 

 
पुढील त्रवश्लेषणात त्रदलेले दखनी भाषेचे ्वरूपत्रवशषे लिात घेता ‘वतगमानकालीन उदूग भाषेची 

पुरातन अव्था’ अथवा ‘त्रहन्सदी भाषेचा प्रादेत्रशक भेद’ हे दोन्सहीही आज प्रचत्रलत असलेले त्रसद्ाांत मान्सय करता 
येत नाहीत. दखनी भाषेच्या व्याकरणव्यव्थेचे परीिण केले असताही याच त्रनष्कषास पुष्टी त्रमळते. 
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९. दखनीचे भाणषक णिशेष 
 
उदय आत्रण अ्त या दोन टोकाांच्या दरम्यान रचण्यात आलेले नार्री व फारसी त्रलपीतील दखनी 

सात्रहत्य आज उपलब्ध आहे. दत्रिण भारतात प्रचत्रलत असलेफया दखनी बोलीच्या आधारानेही या भाषेचे 
त्रकत्येक त्रवशषे लिात येतात. या सामग्रीच्या आधाराने दखनी भाषेच्या व्याकरण-व्यव्थेचा त्रवचार 
करावयाचा आहे. 

 
दखनीच्या व्याकरणासांबांधी चचा करताना प्रामुख्याने फारसी त्रलपीतील सात्रहत्य आत्रण वतगमान बोली 

याांचा आधार घेतला आहे. मराठी सांताांच्या कवनाांतील दखनी भाषा आवश्यक व अपत्ररहायग अशा ्थळी 
त्रवचारात घेतली आहे. ह्याला कारण असे आहे की मराठी सांताांची ‘सहदी’ कवने सांतमांर्ळात आजही र्ाण्यात 
येतात. त्यामुळे या सात्रहत्यावर काळाचे व उत्तर भारताशी असलेफया साा्ं कृत्रतक दळणवळणाचे सां्कार 
झालेले आहेत. फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याच्या बाबतीत माि तसे झाले नाही. हे सात्रहत्य सूफी 
सांप्रदायात आत्रण दरबारी वातावरणातच प्रसृत झालेले असफयामुळे दखनीचे मूळ रूप आत्रण ्वभावत्रवशषे 
फारसी त्रलपीतील त्या सात्रहत्यात पुष्कळ अांशी सुरत्रित रात्रहले आहेत. म्हणूनच फारसी त्रलपीतील दखनी 
सात्रहत्य व्याकरण-व्यव्थेस इथे आधारभतू मानले आहे. 

 
हा अभ्यास करताना आधुत्रनक भाषावैज्ञात्रनक अभ्यासातील घटक प्र्थात्रपत क्रमानुसार घेता 

येतीलच असे नाही. भाषेचा ्वभाव लिात घेता हे क्रम मारे्पुढे कराव ेलार्तील. सामान्सयतः कोणत्याही 
भाषेच्या अभ्यासास प्रारांभ होतो तो ध्वत्रनव्यव्थेच्या त्रचत्रकत्सेपासून.दखनी भाषेच्या बाबतीत हा क्रम बदलावा 
लारे्ल. दखनी भाषेतील शब्दसांग्रहाचा या भाषेतील ध्वत्रनव्यव्थेशी अत्यांत त्रजव्हाळ्याचा सांबांध आहे. हे 
लिात घेऊनच दखनी भाषेतील शब्दसांग्रहाचा त्रवचार अर्ोदर करण्यात आलेला आहे. या भाषेचे त्रकत्येक 
्वभावत्रवशषेही शब्दसांग्रहाची त्रचत्रकत्सा करताना ध्यानात येतात. म्हणूनच इतर घटक त्रवचारात घेण्यापूवी 
शब्दसांग्रहाची त्रचत्रकत्सा करण्यात आली आहे. 

 
फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्य आत्रण वतगमान दखनी बोली याांत रूढ असलेफया शब्दसांपत्तीचे 

त्रवश्लेषण केले असता दखनीची शब्दसांपदा तीन धाराांनी घर्त्रवलेली आहे असे त्रनदगशनास येते – 
 

 १. पत्रहली धारा मूळ शब्दाांची, हे शब्द सां्कृत –प्राकृत –अपभ्रांश- त्रसद्वाणीची ‘सांधाभाषा’ या 
परांपरेतून आलेले आहेत. 
 
 २. दुसरी धारा त्रनखळ मराठी शब्दाांची. मराठीत रूढ असलेफया आत्रण प्राकृत-अपभ्रांश याांच्या 
परांपरेने आलेफया शब्दाांचाही त्यात समावेश आहे. यादवकालीन मराठीत प्रचत्रलत असलेले व ग्रामीण भार्ाांत 
आजही रूढ असलेफया मराठी बोलीतले शब्द पांधराव्या शतकानांतरच्या दखनी सात्रहत्यात मराठीतूनच 
आलेले असावते असे र्ृहीत धरणे तकग सांर्त ठरते. या दोन्सही धाराांतील भाषा आयगभारतीय कुलातील 
असफयाकारणाने दोन्सही धाराांतील शब्दसांपत्तीचा सांभव एकाच कुलर्ोिात झालेला आहे. 
 
 ३. त्रतसरी धारा अरबी व फारसी या परभाषाांतून आलेफया शब्दाांची. या दोन्सही भाषाांचे कुलर्ोि 
त्रभन्न असफयामुळे अरबी-फारसी शब्द दखनी भाषेत रूढ झाले ते आवश्यक त्या ध्वत्रनपत्ररवतगनासह. कारण, 
या भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था दखनी भाषेपेिा त्रभन्न आहे. मराठी शब्द कोणत्याही प्रकारचे ध्वत्रनपत्ररवतगन न होता 



 
 अनुक्रमणिका 

दखनीत जसेच्या तसे आलेले आहेत. याचा अथग मराठी व दखनी या दोन्सही भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था एका 
मयादेपयंत समान आहे असा होतो. 

 
तथात्रप, या बाबतीत त्रनत्रपत त्रवधान शब्दसांग्रहाच्या त्रवश्लेषणानांतर करता येईल. 
 
एक वैत्रशष्यपूणग बाब या सांदभात नमूद करणे आवश्यक वाटते. दखनी भाषेतील सात्रहत्य प्रामुख्याने 

र्ोवळकअर्ा आत्रण त्रवजापूर या भार्ाच्या पत्ररसरात वाढले. या भार्ातील बहुसांख्य जमातींची भाषा अनुक्रमे 
तेलुर्ू आत्रण कन्नर् असूनही फारसी त्रलपीतील सात्रहत्यात एकही कन्नर् व तेलुर्ू शब्द आढळू नये याचे आपयग 
वाटते. आजच्या बोलीत प्रदेशपरत्वे तेलुर्ू व कानर्ी शब्द आलेले आहेत. सात्रहत्यात माि या भाषाांतील व 
एकां दरीत द्रात्रवर् कुळातील भाषाांतून आलेफया शब्दाांचा अभावच आहे.दखनी सात्रहत्याचे पत्रहफया त्रपढीतील 
सांशोधक पै. मौलाना अब्दुल हक आत्रण आधुत्रनक काळातील अभ्यासक र्ॉ. श्रीराम शमा या दोघाांनीही हेच 
मत सांशोधनाांती त्रदले आहे.१ 

 
दखनी भाषेतील शब्दसांग्रहासांबांधीचा एक रै्रसमज याच ्थळी दूर केला पात्रहजे. सहदी भाषेतील 

शब्द दखनीने उचलले आहेत असे त्रवधान त्रकत्येकाांनी केले आहे. २ हे त्रवधान अनैत्रतहात्रसक आहे. कारण, 
सहदी भाषा व या भाषेच्या पूवगवती बोली अल््तत्वात येण्यापूवी दखनी भाषेचा उद्भव झालेला आहे. सहदी भाषी 
प्रदेशातील बोलीत सात्रहत्यत्रनर्वमती होण्यापूवी त्रकमान दोन शतके तरी दखनी सात्रहत्य अल््तत्वात होते. 
त्यामुळे म्हणायचेच झाफयास दखनीत रूढ असलेले शब्द सहदी भाषेत आढळतात असे फार तर म्हणता 
येईल.अल््तत्त्वात नसलेफया भाषेतून दखनी भाषेने शब्द उचलले हे त्रवधानच तकग दुष्ट ठरते. उदूग भाषेतले 
काही शब्द दखनीत उतरले आहेत ही समजूतही अशीच अनैत्रतहात्रसक ठरते. कारण, एकोत्रणसाव्या 
शतकापूवी उदूग भाषा अल््तत्वात नव्हती. 

 
पारांपत्ररक पद्तीनुसार तत्सम, तद्भव आत्रण देश्य असे कोणत्याही भाषेतील शब्दाांचे वर्ीकरण होत असते. 
 

१. तत्सम सां्कृत भाषेतून जसेच्या तसे आलेले. 
 

२. तद्भव प्राकृत अपभ्रांशद्वारा दखनी भाषेत उतरलेले आत्रण त्रसद्ाांच्या सांधा भाषेतून पत्ररणत 
झालेले शब्द. 

 
 ३. देश्य प्रामुख्याने मराठी वळणाचे शब्द. 
 
 ४. आधुत्रनक युर्ात आणखी एका चौथ्या वर्ाची भर या वर्ीकरणात पर्लेली आहे -ती म्हणजे 
परभाषाांतील उसनवारीने उचललेफया शब्दाांच्या वर्ाची अरबी, फारसी आत्रण तुकी या भाषाांतील शब्द. 
 

या चार वर्षांतपैकी पत्रहफया दोहअची त्रचत्रकत्सा करण्याचे कारण नाही. कारण, तत्सम आत्रण तद्भव या 
शब्दाांच्या पायावरच दखनी भाषा उभी आहे. दखनी भाषेला लाभलेला तो वारसा आहे. मराठी शब्दाांच्या 
बाबतीत देखील असेच म्हणता येईल. कारण पूवगवती ‘सांधा भाषेवर’ देखील मराठीचे सां्कार झालेले 
आढळतात. तरीही दखनीची सपर्प्रकृती लिात येण्याच्या दृष्टीने दखनीतील मराठी शब्दाांची त्रवशषे त्रचत्रकत्सा 
आवश्यक ठरते. परभाषेतील शब्दाांत प्रामुख्याने अरबी-फारसी शब्द येतात. फारसी त्रलपी दखनी सात्रहत्याने 
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्वीकारलेली असफयाने अरबी-फारसी शब्द कोणत्या ्वरूपात दखनीने उचलले आहेत ही बाब महत्त्वाची 
ठरते. 

 
पुढील प्रकरणाांतून मराठी व अरबी-फारसी भाषाांतील शब्दाांचा त्रवचार क्रमशः करावयाचा आहे. 

 
मराठी शबदांचे िैपुल्य 

 
दखनी आत्रण मराठी या दोन्सही भाषा आधुत्रनक आयग - भारतीय भाषाकुळातफया आहेत. एकाच 

कुळातफया भाषाांत काही समान रु्णत्रवशषे असतात तसे ते दखनी आत्रण मराठी या भाषाांतही आहेत. केवळ 
मराठीत रूढ असलेले प्राकृत – अपभ्रांश भाषाांतील शब्द, त्रशलालेखाांतील मराठी शब्द आत्रण यादवकालीन 
मराठी सात्रहत्यातील शब्दसांपत्ती अर्दी ‘घरच्यासारखे’ दखनीत वावरताना आढळतात. इतकेच नव्हे तर 
ग्रामीण मराठी बोलीतील शब्दही दखनी कवींनी अर्दी सराईतपणे व अचूक सांदभात आपफया काव्याांतून 
योजले आहेत.समान साा्ं कृत्रतक व सामात्रजक वातावरणात या दोन्सही भाषा वावरत होत्या हे या साधम्यातून 
त्रनष्पन्न होते. दखनीची जननी असलेली सांधा भाषा आत्रण मराठी या दोन्सही भाषाांत प्रारांभकाळी त्रनमाण 
झालेफया सात्रहत्याची समाजप्रबोधन ही त्रनर्वमती-पे्ररणा होती हे देखील या सांदभात जमेस धरले पात्रहजे. 

 
‘दखनीच्या सवषांतर्ावर मराठीचा प्रभाव आहे’ – असे मत र्ॉ. श्रीराम शमा याांनी व्यक्त केले आहे. ३ 

दखनीचे दुसरे एक अभ्यासक श्री. देत्रवससर् चौहान याांच्या मते ‘केवळ मराठीत रूढ असलेले अपभ्रांशातील 
शब्द दखनीने उचलले आहेत. इतकेच नव्हे तर त्रकत्येक मराठी वाक्प्रचारही दखनीत आलेले आहेत.’ ग्रामीण 
मराठी बोलीतील त्रकत्येक शब्दाांना दखनी सात्रहत्यात ्थान त्रमळाले आहे असाही त्याांचा अत्रभप्राय आहे. ४  

 

-परांतु, असे का घर्ले याची मीमाांसा या पांत्रर्ताांनी केलेली नाही. या ग्रांथात प्रथमच दखनी भाषेच्या 
उत्पत्तीचा मार् काढताना या साधम्याची मीमाांसा करण्यात आली आहे. ती लिात घेतली म्हणजे ‘दखनी 
भाषेच्या सवषांतर्ावर मराठी भाषेचा प्रभाव’ का आढळतो याचा उलर्र्ा होतो. त्या मात्रहतीच्या पाश्वगभमूीवर 
दखनी भाषेतील मराठी शब्दाांचा त्रवचार करावयाचा आहे. 

 
दखनी सात्रहत्यात आत्रण बोलीत आढळणाऱ्या मराठी शब्दाांची त्रनवर् करावयाची म्हणजे ‘उर्दामाजी 

काळे-र्ोरे, काय त्रनवर्ावे त्रनवर्णारे’ या पांक्तीची आठवण होते. दखनी सात्रहत्याचा अभ्यास करणाऱ्या 
कोणाही वाचकास हाच अनुभव येईल. ग्रांथाच्या आलेफया शब्दकोशात दखनी सात्रहत्यात आत्रण बोलीत 
प्रचत्रलत असलेले सुमारे एक हजार मराठी शब्द त्रदले आहेत. त्यावरून दखनी भाषेच्या या त्रवशषेाची कफपना 
करता येईल. या कोशाच्या आधाराने दखनीवरील मराठी भाषेच्या प्रभावाचे िेि आत्रण ्वरूप याांचा शोध 
सहजर्त्या लावता येईल. 

 
दखनी भाषेच्या उत्पत्तीस कारणीभतू ठरलेले महाराष्रातले साा्ं कृत्रतक जीवन या भाषेला जन्सम 

देऊन अत्रलप्त रात्रहले नाही. सहोदरींचा सहप्रवास अखांत्रर्तपणे चालू राहावा त्याप्रमाणे अठराव्या 
शतकापयंत बोलीत आत्रण सात्रहत्यात आत्रण तदनांतर केवळ बोलीत दखनीची साथ मराठीने केली आहे. 
महाराष्रातफया साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींचे साद-पर्साद दखनी सात्रहत्यात वळेोवेळी उमटलेले आहेत. या 
भाषेच्या वाटचालीत मराठी भाषेने दखनीची पाठराखणी सातत्याने केली आहे. मराठी शब्दाांचे त्रवश्लेषण 
म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. 
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ग्रामीि मराठी बोलीत प्रचणलत असलेले शबद  
 
शब्दसांग्रहाचा त्रवचार करताना प्रथम लि वधूेन घेतात ते दखनी सात्रहत्यातील ग्रामीण मराठी शब्द. 

आजच्याही ग्रामीण मराठी बोलीतले शब्द दखनी सात्रहत्यात आढळावेत हे कोड्यात टाकणारे आहे. नार्र 
आत्रण अनार्र ही त्रवशषेणे तशी सापेि असतात; काळाच्या ओघात एखादा नार्र शब्द अनार्र बोलीत त्रटकून 
राहतो, त्रशष्ट सात्रहत्यात तो ‘अपांक्त’ देखील ठरतो. काही कारणाांमुळे अनार्र जीवनास महत्त्व येते तेव्हा 
सात्रहत्यातही ग्रामीण बोलीतले शब्द मानाने वावरू लार्तात. दखनी सात्रहत्यातील ग्रामीण मराठी शब्दाांचे 
वैत्रशष्य असे की, कधीही मराठी सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा न लाभलेले पण आजच्या ग्रामीण मराठीत प्रचत्रलत 
असलेले शब्द दखनी ग्रांथकाराांनी सराईतपणे योजले आहेत. शजेारधमाचा भार् म्हणून एखाद्या भाषेने 
परभाषेतले शब्द दत्तक घेणे ्वाभात्रवक असते. परांतु ग्राांत्रथक भाषा परभाषेतफया ग्रामीण बोलीतील शब्द 
दत्तक घेते तेव्हा त्रतच्या प्रकृतीचा त्रवचार खोलात त्रशरून होणे अर्त्याचे ठरते. 

 
थेट ग्रामीण बोलीतले काही शब्द वानर्ीदाखल पुढे उद्तृ केले आहेत. 

 
साांचां (सायांकाळी), मोप(पुष्कळ), न्सयाव (न्सयाय), भईु(भमूी), बाई (त्रवहीर), फाँटी (फान्सटी-

फाांदी), कौटाल (जादू). 
 
केवळ शब्दच नव्हे तर शब्दाांत असलेफया महाप्राण वणाचा लोप वा ्थलाांतर करण्याची मराठी 

ग्रामीण बोलीतील प्रवृत्तीही दखनीने उचलेली आहे- 
 
भोतेक (बहुतेक), धाशत (दहशत), फाट (पहाट), धा (दहा), धई (दही), जीब (जीभ), 

पावना(पाहुणा). 
 
हे शब्द दखनी सात्रहत्यात रूढ होताना ते ग्रामीण उच्चार-पद्तीसह आलेले आहेत हे त्रवशषेेकरून 

ध्यानात घेण्यासारखे आहे. या शब्दाांपुरातच त्रवचार केला तर असे त्रनदशगनास येईल की, ग्रामीण मराठीची 
ध्वत्रनव्यव्थादेखील या शब्दाांबरोबरच दखनी भाषेने ्वीकारली आहे. भाषेच्या प्रकृतीधमाच्या दृष्टीने ही बाब 
अत्यांत महत्त्वाची ठरते. 

 
शब्द कोणत्याही भाषेतला असला तरी त्यास प्राप्त होणारे अथग सामात्रजक सांदभातून त्रनत्रपत होत 

असतात. हे सांदभग समान नसतील तर एका भाषेतील शब्द दुसऱ्या भाषेत प्रचत्रलत होऊ शकत नाहीत. ग्रामीण 
मराठीची दखनी लेखकाांनी मुक्तपणाने केलेली उसनवारी हे सात्रहल्त्यक मराठी समाजात पूणगपणे त्रमसळून 
रे्लेले होते याची साि देते. 
 
यादिकालीन मराठी शबद  

 
दखनी लेखकाांची उसनवारी अनार्र मराठी शब्दाांपुरती मयात्रदत नाही. सात्रहत्यात आत्रण त्रशष्ट 

समाजात रूढ असलेफया मराठी शब्दाांचाही उपयोर् या लेखकाांनी आपफया सात्रहत्यात केला आहे. शवेटच्या 
भार्ात त्रदलेफया मराठी शब्दाांच्या कोशाचे परीिण केले असताना या वैत्रशष्याचा प्रत्यय येतो. दखनी 
सात्रहत्यातील काही मराठी शब्दाांना तर अकराव्या-बाराव्या शतकाइतका पुरातन इत्रतहास आहे. बाराव्या 
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शतकातील मराठी त्रशलालेख आत्रण तेराव्या शतकातील मराठी सात्रहत्य याांत आढळून येणारे त्रकतीतरी शब्द 
दखनी सात्रहत्यात सहजर्त्या प्रयुक्त झालेले आहेत. उदाहरणाांदाखल काही शब्द देता येतील. 

 
⬤ 
अजँू/अजुईां/अजँ- 

 अद्याप या अथाने येणारा हा शब्द ज्ञानेश्वरीत व दखनी सात्रहत्यात येतो. (ज्ञा.२- 
अझुई. कुतुब १२, सैफु. ९५). 

⬤ ऐलार्- अलीकरे्. हा शब्द ग्रामीण मराठीत तसाच ज्ञानेश्वरीतही येतो. (ज्ञा. ६ – १०१, 
मनैा १६३.) 

⬤ हाट -  बाजार या अथाचा हा शब्द शके ११५० च्या सोमेश्वराच्या त्रशलालेखात येतो. 
(लीळा. उत्तराधग २८, ज्ञा. ९-४९२, सैफुल २) 

⬤ राऊत -  घोरे््वार, (राणेबेन्नुराचा त्रशलालेख शके ११७४, ज्ञा.९ ३२३, लीळा पृ. ५००) 
⬤ पावलाँ -  पाऊल या शब्दाचे अनेकवचन, (मराठी त्रशलालेख शके ११०६, ज्ञा. ६- ३५०, अली 

७२) 
 
मराठी त्रशलालेख आत्रण यादवकालीन मराठी –सात्रहत्य याांत आढळून येणाऱ्या ह्या शब्दाांची त्रनवर् 

करण्यामारे् दुसराही हेतू आहे. फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याचा प्रारांभ चौदाव्या शतकाच्या 
उत्तराधातला. पण, तत्पूवी दखनी भाषा अल््तत्वात होती. ‘सांधा भाषेतून’ दखनी भाषा उद्भवली त्यावळेी 
वारकरी आत्रण महानुभाव या दोन्सही पांथाांनी मराठी सात्रहत्य समृद् केलेले होते. नार्री त्रलपीतील दखनी याच 
सुमारास रूढ झाली, प्रारांभकाळातले दखनी सात्रहल्त्यक मराठी भात्रषक होते. या पत्ररल््थतीचा प्रभाव दखनी 
सात्रहत्यातील शब्दसांग्रहावर होणे अपत्ररहायग होते. दखनी भाषेत आढळून येणारे यादवकालीन मराठी शब्द 
एका परीने दखनी भाषेच्या सांभवाचे ् थळ आत्रण काळ याांचे त्रनदशगक ठरतात. दखनीतील ग्रामीण मराठी शब्द 
या भाषेच्या लेखकाांचे महाराष्रातफया समाजजीवनाशी असलेले सामर्य दशगत्रवतात तर यादवकालीन 
मराठी सात्रहत्यातील शब्दाांचा दखनी सात्रहत्यात होणारा वापर दखनीचे समकालीन मराठी सात्रहत्याशी 
असलेले त्रनकटचे नाते ्पष्ट करतात. जन्समापासूनच दखनी भाषेला मराठी वळण लार्ले आहे याचा हा एक 
अप्रत्यि पुरावा समजता येईल. 

 
प्राकृत-अपभं्रशाची उसनिारी 
 

प्राकृत आत्रण अपभ्रांश या भाषाांतील सात्रहत्यात प्रचत्रलत असलेले त्रकत्येक शब्द दखनी सात्रहत्यात 
प्रचत्रलत आहेत. हे शब्द एकतर सांधा भाषेतून दखनीत उतरले असावते अथवा मराठी भाषेच्याद्वारा त्याांची 
आयात दखनी सात्रहत्यात झालेली असावी. या वैत्रशष्याची त्रनदशगक काही उदाहरणे पुढे देण्यात येत आहेत. 

 
⬤ आांसू -  (र्ाथा सप्तशती, ७-११) 
⬤ उताणा -  (र्ास-उत्ताणअ) – मनसमझावन ‘उताना ‘, मराठी ‘उताणा’  
⬤ ऊसर -  (नापीक जमीन) हा शब्द त्रशलालेख, ग्रामीण मराठी आत्रण दखनी सात्रहत्यात येतो. त्रवशषे 

म्हणजे ‘सावयधम्मदोहा’ या दहाव्या शतकातील ग्रांथातही तो आला आहे.  
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⬤ कां त -  (सां. काांत, पती/ त्रप्रयकर) लावणीत आत्रण लोकर्ीताांत येणारा हा शब्द ‘लीळाचत्ररि’ या 
ग्रांथात आढळतो. दखनीत प्रचत्रलत असलेफया या शब्दास प्राकृत- अपभ्रांशाची परांपरा आहे 
कुमारपालचत्ररि (१-१९), करकण्रु् चत्ररउ (५७१-२), लीलावई (१०५६), 

⬤ कूर् - (खोटे, कुरे्) ज्ञानेश्वरीत आलेला हा शब्द दखनीत प्रचत्रलत आहे. (सबरस, १०) या 
शब्दालाही प्राकृत-अपभ्रांशाची परांपरा आहे (सावयधम्मदोहा, ४९). 

 
‘दखनी भाषेला मराठीच्या भात्रषक व साा्ं कृत्रतक परांपराांनी घर्त्रवले आहे’- हा अर्ोदरच्या प्रकरणात 

माांर्लेला त्रसद्ाांत दखनी भाषेतील श्ब्दसांग्रहाच्या अांर्ानेही त्रवचार केला असता दृढ होतो. 
 
णक्रयािाचक मराठी शबदांचे महत्त्ि  

 
दखनी भाषेतील मराठी शब्दाांचे पत्ररिण करताना आणखीही एक महत्त्वाची बाब ध्यानात येते. 

शब्दाांच्या जातींपैकी कोणत्या जातीतफया शब्दाांची अत्रधक प्रमाणात उसनवारी झाली आहे याचे तपशील 
शोधताना असे आढळते की मराठी त्रक्रयावाचक शब्द दखनीत मोठ्या प्रमाणात प्रचत्रलत आहेत. सामान्सय 
त्रसद्ाांत असा आहे की, परभाषेतील शब्दाांची उसनवारी करताना कोणतीही भाषा क्वत्रचतच परभाषेतील 
त्रक्रयावाचक शब्द उचलते. बहुतेक भाषाांच्या बाबतीत हा त्रसद्ाांत त्रनरपवाद ठरलेला आहे. परभाषेतील 
व्याकरणाची रूपे देखील सहसा परभाषेतून उसनवारीने घेण्यात येत नसतात.५ मराठीच्या बाबतीत दखनीने 
हे दोन्सही त्रसद्ाांत पाळलेले नाहीत. 

 
दखनी त्रक्रयापदाांचा त्रवचार करता असे त्रदसते की, या भाषेने अरबी-फारसी शब्दाांची उसनवारी 

केलेली असली तरी या भाषाांतील मूळ धातू माि घेतले नाहीत. अरबी-फारसी नामाांपासून झालेले काही 
नामधातू दखनीत रूढ आहेत. अरबी-फारसी शब्दाांना साहाय धातू जोरू्न काही सांयुक्त त्रक्रयापदेही प्रचत्रलत 
आहेत. परांतु या भाषाांतील मूळ धातू माि दखनीने उचलला नाही. (उदाहरणाथग कबूलना, दफनाना आत्रण 
फना करना,जाया करना इ.) त्यामुळे दखनी भाषेतील धातूांचा त्रवचार करताना अरबी-फारसी भाषाांतील मूळ 
धातू बाद ठरतात. धातूचे फक्त दोनच प्रकार उरतात. मूळ दखनी भाषेतले आत्रण मराठी भाषेतून उचललेले. 
मराठी त्रक्रयावाचक शब्दाांतही काही धातू मराठी भाषेतील कालवाचक प्रत्ययासह आलेले आहेत हे त्रवशषे. 
आन (आण), घाल, कार् (काढ), जप, जळो ही आज्ञाथाची रूपे; जाइ, भाव,े शोभे, पावे ही रीत्रतभतूकाळाची 
रूपे; तळती, पर्ता, पेरता ही वतगमानकालीन त्रक्रयापदे दखनीत मुक्तपणाने वावरताना त्रदसतात. ‘आती’ 
(आथी) हे प्राचीन मराठीतील ‘अस्’धातूचे भतूकाळी रूप आत्रण काही धातूांची प्रयोजक रुपेही मराठी वळणाची 
आहेत. (उदा. फुटना- फोर्ना, फटना –फार्ना इ.) मराठी प्रमाणेच दखनीत नामाचा त्रक्रयापदासारखा 
उपयोर् होत असतो, सल-सले (सलते), त्रबसर-त्रबसरता, त्रवचार- त्रवचाऱ्या (त्रवचारले), त्रवचार केला, 
त्रचि-त्रचताऱ्या, त्रचत्र्या, अनमान-अनमानना ; तसेच र्ळमळना, चुरचुरना, धर्धर्ना.  

 
त्रवशषे लि वधूेन घेतो तो आहे/ अहे या त्रक्रयापदाचा वारांवार होणारा प्रयोर्. मूळ ‘अस्’ धातूचे हे रूप 

दखनीत वतगमानकाळी आहे/अहे या रुपात आढळते. याच धातूचे अथा/अता (होता) हे भतूकालीन रूपही 
दखनीत प्रचत्रलत आहे. त्रशवाय, ओतना, आपटना, उपटना असे त्रकतीतरी मराठी त्रक्रयावाचक शब्द दखनी 
सात्रहत्यात पानोपानी आढळून येतील. 
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र्ॉ. श्रीराम शमा याांनी आपफया ग्रांथात दखनी भाषेचा धातुपाठ त्रदला आहे. या धातुपाठात आलेफया 
४५९ धातूांची वर्गवारी त्याांनी अशी केली आहे – 
 

केवळ त्रहन्सदी धातू - २०० 
केवळ मराठी धातू - १०० 
त्रहन्सदी-मराठी धातू - १०० 
अन्सय - ५९ 
एकूण - ४५९ 

 
हे वर्ीकरण मुळातच सदोष आहे. दखनी ही त्रहन्सदी भाषेची प्रादेत्रशक बोली आहे असे र्ृहीत धरून 

केलेफया या वर्ीकरणात ‘केवळ त्रहन्सदी’ धातूांचा वर्ग अनैत्रतहात्रसक ठरतो तसाच त्रहन्सदी – मराठी हा वर्ग 
देखील. अन्सय धातू हा त्याांनी कल्फपलेला चौथा वर्ग देखील अल््तत्वात नसफयामुळे दखनीचा धातुपाठ केवळ 
दोन वर्ातच त्रवभार्ला जाऊ शकतो – 

 
मूळ दखनी धातू -  २००  
मराठी धातू -  २५९  
एकूण -  ४५९  

 
सांधा भाषेतून आलेले धातू हे मूळ दखनी धातू आत्रण सांधा भाषेत नसलेले ते मराठी धातू असेच 

वर्ीकरण ्वीकाराव ेलार्ते. प्राकृत – अपभ्रांश याांपासून उत्पन्न झालेले पण सांधा भाषेत रूढ नसलेले धातू 
मराठी भाषेच्याद्वारा दखनीत रूढ झालेले असफयाने तेही ‘मराठी धातू’ याच सदरात येतात. मूळ धातुपाठ 
४५९ धातूांचा आहे असे र्ृहीत धरले तरी दखनी भाषेतील मराठी धातूांचे प्रमाण ५२% होते. 
 
मराठी भाषेच्या व्याकरिाचे संस्कार  

 
दखनी भाषेवरील मराठी भाषेचा प्रभाव दशगत्रवण्याच्या दृष्टीने आतापयंत केवळ मूळ शब्दाांचाच त्रवचार 

केला. मराठी शब्दाांची व्याकरणानुसार बदलणारी रूपे त्रवचारात घेतली नाहीत. तथात्रप, मराठी शब्दच नव्हे 
तर या शब्दाांची मराठी व्याकरणानुसार बदलणारी रुपेदेखील दखनीत प्रचत्रलत आहेत हा मुद्दा या ्थळी 
ध्यानात घेतला पात्रहजे. मराठी धातूांची चचा वर आली आहेच. मराठी धातूांची त्रकत्येक आख्याताांतील रूपे 
दखनी ग्रांथकाराांनी मराठीत रूढ असलेफया काळाथगवाचकाचे सांदभग लिात घेऊन योजलेली आहेत – जाई, 
करी, बोले, धरी ही रीतीभतूकाळाची रूपे; करसी (करशील),जासी (जाशील),होसी (होईल) ही 
भत्रवष्यकाळाची रूपे दखनी सात्रहत्यात प्रचत्रलत आहेत. काही उदाहरणे उद्बोधक ठरतील-   
 
⬤  ‘सुधन के रूप तोले, सूयषांत की बटाँ घाले’ [सुांदरीचे रूप तोलले तेव्हा पारड्यात सूयाचे वजन 
घातले.] 
 
⬤  ‘अब कैसे सोसूूँ मेरे रब,लहू तेल मेनें तलती हँू [माझ्या परमेश्वरा (तुझा त्रवरह) मी कसा सहन करू? 
रक्तरूपी तेलात तळफयासारखे मला होत आहे. ] 
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⬤  ‘सत्ररजन के चांदरने मुक देखन कअ त्रहया तापे’ [त्रप्रयकराचे चांद्रासारखे मुख पाहण्यासाठी हृदय 
तापते.] 
⬤  ‘टुक तलमले, टुक तरफरे’ [त्रवरह बाधेमुळे मी िणात तळमळते, िणात तर्फर्ते.] 
 
⬤ हमें वाटसरू नमन याँ आहे [या (जर्ात) आपण वाटसरूसारख े आहोत. ] 
 

धातूांच्या आख्यातरूपाांप्रमाणेच त्रकत्येक अनेकवचनी मराठी शब्द दखनी भाषेत प्रचत्रलत आहेत. 
दखनी भाषेचा त्रनयम असा की, एकवचनी नामास आँ प्रत्यय लार्ून अनेकवचनी रूप बनते. परांतु काही मराठी 
नामाांच्या बाबतीत या त्रनयमास वळसा घालण्यात आलेला असून अनेकवचनी मराठी शब्द दखनीने जसेच्या 
तसे उचलले आहेत. उदाहरणाथग झरे (एव. झरा), हरबरे (एव. हरबरा), नव े(एव. नवा), शेंर्ा (एव.शेंर्), 
पुतळे (एव. पुतळा), राजे (ए.व. राजा) 

 
अनेक मराठी अव्ययाांची उसनवारीही दखनीने केलेली आहे- आता, अजँू (अद्याप), कदीमदी, 

नावके, बेर्ी, ऐलार्, पैलार् इ. त्याच प्रमाणे कारणे, लार्ी याांसारखी त्रवभल्क्तप्रत्ययाऐवजी योजण्यात 
येणारी अव्ययेही दखनीत त्याच अथाने योजण्यात आलेली आहेत. 

 
मराठी शुद्लेखनाचे नवे त्रनयम प्रचत्रलत झाफयापासून काही शब्दाांवर असलेले ‘अनुच्चात्ररत’ अनु्वार 

बाद ठरले आहेत. दखनीतील काही मराठी शब्द पात्रहले म्हणजे हे अनु्वार खरोखरच अनुच्चात्ररत होते काय 
असा प्रश्न पर्तो. कारण दखनीत असे शब्द येतात ते मुळातला तथाकत्रथत अनुच्चात्ररत अनु्वार घेऊनच. 
उदाहरणाथग: कें स,सांपर्ना (सापर्णे), सहवाळा, हाँक, हाँकाटी, हळँू, वाँटा (त्रह्सा), तू.ँ 

 
दखनी भाषेच्या सवषांतर्ावर मराठीची सावली त्रकती र्र्द आहे याची थोर्ीफार कफपना या 

त्रववचेनातून यावी. 
 

संदभस 
 

 १. ‘अर्रके वजीही (‘सबरस’ या ग्रांथाचा कता) र्ोवलकअरे्का है ओर हैदराबाद तेलां र्ाने में है 
लेत्रकन यह अजीब बात है के वो मराठी त्रमसल (वाक्प्रचार) तो एकजर्ह त्रलखता है एखाद रु्जराती लफ्ज 
और शरे इ्तमाल करता है लेत्रकन कही त्रतलां र्ी त्रमसल, त्रफक्रा, या लफ्ज इस त्रकताब में नही आता’ – 
सबरस, प्र्तावना, प.ृ -४४.  
  
 र्ॉ. श्रीराम शमा याांनी याच ग्रांथाचे नार्री सां्करण प्रत्रसद् केले आहे. या सां्करणास जोर्लेफया 
प्र्तावनेत र्ॉ. शमा याांनी हेच मत व्यक्त केले आहे. प.ृ १२.  
 
 २. ‘दल्क्खनी भाषाः उद्भव और त्रवकास’ या ग्रांथात (प.ृ १२६) र्ॉ. श्रीराम शमा याांनी अशा 
आशयाचे मत माांर्ले आहे. आपफया मताच्या पुष्यथग त्याांनी ‘खोर्’, ‘पैलार्’, ‘रूक’ हे राज्थानी बोलीतले 
आत्रण ‘पातर’ (पाि- नतगकी) व ‘धर्’ हे पूवी सहदीतले शब्द त्रदले आहेत. हे सवग शब्द सहदीच्या प्रादेत्रशक 
बोलीत रूढ असतील. परांतु, यादवकालीन मराठी सात्रहत्यात देखील ते प्रचत्रलत असफयाने या शब्दाच्या 
उसनवारीसाठी दखनी भाषेला उत्तरेचा प्रवास करण्याचे कारण नव्हते. 
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एकतर सहदीभाषेच्या प्रादेत्रशक भेदात सात्रहत्य त्रनमाण होण्यापूवी दखनी भाषा आत्रण सात्रहत्य 
अल््तत्वात होते. त्रशवाय, सहदीची व सहदीच्या प्रादेत्रशक बोलीची ध्वत्रनव्यव्था दखनीन सांपूणगपणे 
्वीकारलेली नाही. ती मराठी भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेस जवळची आहे. दांत्य आत्रण मूधगन्सय वणग असलेफया 
शब्दाांची उदाहरणे (कां सातील शब्द सहदी भाषेतले) या सांदभात देता येतील – 
 

तुकर्ा (टुकर्ा),तूटना (टूटना), थांर्ा (ठांर्ा), धुांर्ना (ढूांड्या), महाप्राणाचा लोप त्रकत्येक शब्दाांत 
मराठीप्रमाणेच झालेला आहे. 
 

हत्ती (हाथी),हात (हाथ), कात (कत्था), लात (लाथ). 
 

 ३. दल्क्खनी त्रहन्सदी: उद ्भव और त्रवकास, प.ृ १०९. 
 
 ४. ‘मराठीने दखनी में ध्वन्सयात्मक भेद भी कराए हैं. मराठी केवल शब्दौंकी देन तो बहुत बर्ी 
है. मराठीने अपनी भत्रर्त्रन को कई वाक्प्रचार और कहावतें प्रदान की हैं. मराठी के कई व्याकरण त्रवशषे दकनी 
त्रहन्सदी के उच्च श्रेणी के सात्रहल्त्यकअ के त्रजव्हाग्रपर खेलते नजर आते हैं. केवळ मराठी के सांभाषण प्रकार और 
अथगव्यक्तीत्रवशषे भी दखनी में प्रयुक्त होते देखे जाते है’- तारीखे इ्कां दरी, प्र्तावना, प.ृ ३४ 
 

याच प्र्तावनेत ‘तारीखे इ्कां दरी’ या २३१ पांक्तींच्या काव्यात शांभर मराठी शब्द आफयाचे त्याांनी 
नमूद केले आहे. 

 
 ५. “ Words can be borrowed freely between distinct languages, but grammar with 
difficulty at all” – KROBER, Language in Culture and Society,643  
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१०. अरबी-फारसी शबदाचंी उसनिारी 
 
परभाषा संपकस  आणि त्याचे पणरिाम  

 
मराठी शब्दाांप्रमाणेच अरबी, फारसी आत्रण तुकी या भाषाांतील शब्द दखनी बोलीत आत्रण सात्रहत्यात 

प्रचलीत आहेत. 
 
केवळ वणगमालेचा त्रवचार केला तरी आधुत्रनक आयगभारतीय भाषाांची वणगमाला अरबी-फारसी 

भाषाांतील वणगमालेपेिा त्रभन्न आहे. या भाषाांतील त्रकत्येक वणोच्चार आयगभारतीय भाषाांत आढळत नाहीत. 
कोणत्याही भाषेची वणगमाला सामान्सयपणे त्या भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेस अनुसरून त्रसद् होत असते. त्रभन्न 
वणगमालाांचा अथग सध्यातरी एवढाच त्रनघतो की, आयगभारतीय भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था अरबी – फारसी भाषाांच्या 
ध्वत्रनव्यव्थेपेिा त्रनराळी आहे. त्यामुळेच मराठी शब्द दखनीत जसेच्या तसे उतरले आहेत तर अरबी-फारसी 
शब्दाांत ल््थत्यांतर होऊन ते दखनीत प्रचत्रलत झालेले आहेत. 

 
‘परभाषा सांपकग ’ हा भाषाशास्त्रीय त्रवचाराांचा एक घटक असतो. कोणतीही भाषा त्रकतीही समृद् 

असली तरी परभाषेतील त्रकत्येक शब्द भाषा उसनवारीने घेत असते. इांग्रजी भाषा जर्ातफया समृद् भाषेतील 
एक मानली जाते. तरीही अनेक परभाषाांतील शब्द इांग्रजीत रूढ आहेत. सामात्रजक, आर्वथक, राजकीय, 
साा्ं कृत्रतक इत्यादी अनेक कारणाांमुळे अनेक भाषाांचा पर्पराांशी सांपकग  येत असतो, अशा भाषाांतून शब्दाांची 
देवाण-घेवाण होत असते त्यामुळे परभाषाांतील शब्द कोणत्याही भाषेत घर करून बसतात. इांग्रजाांच्या 
राजवटीत राजव्यवहाराची भाषा इांग्रजी होती. महात्रवद्यालयीन ्तरावर त्रशिणाचे माध्यमही इांग्रजी होते. 
प्रत्रतत्रष्ठताांचा व्यवहार याच भाषेतून होत असे तर उद्योर्धांद्यातही याच भाषेचे प्राबफय होते. या व्यवहाराचा 
पत्ररणाम असा झाला की, अनेक इांग्रजी शब्द मराठीत ‘घरच्यासारखे’ वावरू लार्ले. काही इांग्रजी शब्दाांचे 
तर परकेपणही लुप्त झाले आहे. 

 
तीच र्ोष्ट फारसी भाषेची. मुसलमानी अमदानीत राजव्यवहाराची भाषा फारसी होती. राज्यकते 

धमाने मुसलमान असफयाने त्याांची धमगभाषा अरबी होती. राज्यकत्यषांतच्या सेवते असलेले त्रकत्येक अमीर 
उमराव आत्रण व्यापाराच्या त्रनत्रमत्ताने भारतात आलेले व्यापारी याांची भाषा अरबी-फारसी तशीच तुकी होती. 
राज्यव्यवहारात या भाषा प्रचत्रलत असफयाने सवगच देशी भाषाांवर या भाषाांचे सां्कार झाले. मराठीत व इतर 
भारतीय भाषाांत अरबी-फारसी शब्द या कारणाांमुळे प्रचत्रलत झाले. दत्रिण भारतात तेराव्या शतकानांतर 
इ्लामी राजवटीस प्रारांभ झाला. या काळापासून अरबी-फारसी भाषाांचा दात्रिणात्य भाषाांशी सांपकग  आला. 
कालाांतराने या भाषाांतील त्रवशषेतः फारसी भाषेतील अनेक शब्द मराठी, दखनी आत्रण अन्सय भाषाांतून घर 
करून बसले. अशा रीतीने मराठी व दखनी भाषाांत अरबी-फारसी शब्दाांची आयात सुरू झाली. कालाांतराने 
हे शब्द भाषेच्या शब्दसांपत्तीचे अांर् होऊन बसले. 

 
दखनी भाषेत अरबी-फारसी शब्दाांच्या आयातीस आणखीही एक साा्ं कृत्रतक घटना कारणीभतू 

ठरलेली आहे. ती म्हणजे पांथाच्या प्रसाराथग सूफींनी दखनी भाषेतून केलेली सात्रहत्य त्रनर्वमती. सूफींच्या 
प्रभावामुळे दखनीत अरबी-फारसी शब्दाांच्या आयातीस प्रोत्साहन त्रमळाले. 

 
दखनीतील अरबी-फारसी शब्दाांच्या अपभ्रांशाांचे त्रवश्लेषण करताना दोन बाबी ध्यानात येतात- 
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 १) मराठी भाषेत रूढ असलेले अरबी-फारसी शब्दाांचे अपभ्रांश दखनीतही त्याच ् वरूपात झाले 
आहेत. 

 
 २) मूळ शब्दाांच्या उच्चाराांत पत्ररवतगन घर्ले आहे ते आयगभारतीय भाषाकुलातील वणगमालेत 
नसलेफया वणोचाराांच्या बाबतीत. 
 

दखनी भाषेत प्रचत्रलत असलेफया अरबी-फारसी शब्दाांच्या अपभ्रांशाच्या मुळाशी एक प्रकाराची त्रश्त 
आहे. या त्रश्तीचा भाषेच्या ्वभावधमाशी त्रवशषेतः ध्वत्रनव्यव्थेशी त्रनकटचा सांबांध आहे असे या 
त्रवश्लेषणातून त्रनष्पन्न होते. या मुद्याचा थोर्ा त्रव्तार केला पात्रहजे. 

 
अपभ्रष्ट शबदांची मीमांसा 
 

भाषेत प्रचत्रलत असलेले व ‘अपभ्रष्ट’ या सदरात मोर्णारे शब्द दोन प्रकारचे असतात. 
 

 १) पूवगवती भाषेतून आलेले (तद्भव) आत्रण 
 

२) परभाषेतून आयात झालेले. 
 

पूवगवती भाषेतील शब्दाांत कालाांतराने पत्ररवतगन होत असते. अशा प्रकारचे पत्ररवतगन भाषेच्या 
्वाभात्रवक त्रवकासातून घर्त असते आत्रण त्या त्या भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेशी ते सुसांर्त असते. परवती भाषेत 
कालाांतराने होणारा उच्चार-त्रवकास अशा पत्ररवतगनास कारणीभतू ठरतो. त्रवशषेतः उच्चारास अवघर् वाटणारे 
शब्द सोपे करणे हा या सामात्रजक सवयीचा पत्ररणाम असतो. उदाहरणाथग, बहीण हा मराठी शब्द घेऊ. 
सां्कृत भाषेतील भत्रर्नी या शब्दाचा तो अपभ्रांश आहे. अपभ्रांशास प्रारांभ प्राकृत भाषेपासूनच झालेला आहे. 
या शब्दाचे ‘बत्रहणी’ असे प्राकृत रूप होते. मराठीत हा शब्द रूढ झाला तो ‘बहीण’ या रुपात. याच शब्दाचे 
ग्रामीण मराठीत भनै असे रूप होते. 

 
या अपभ्रांशाच्या तुलनेने ‘त्रकल्ला’ ह्या मराठीत रूढ असलेफया मूळ फारसी शब्दाचे उदाहरण घेऊ या. 

मराठी बखरीत आत्रण दखनीत हा शब्द ‘त्रकला’ असा येतो. मूळ फारशी शब्द ‘त्रकलह्’ असा असून प्रारांभीचा 
‘क’ आत्रण अांती आलेला ‘ह्’ हा वणोच्चार आयगभारतीय ध्वत्रनव्यव्थेत नाही. त्यामुळे प्रारांभीचा ‘क’ 
आयगभारतीय ‘क’ सारखा उच्चारला जातो व अांतीच्या ‘ह्’ चे रुपाांतर ‘आ’ मध्ये होते. उच्चारात दृढता यावी या 
हेतूने कालाांतराने ‘त्रकल्ला’ असे रूप या शब्दास प्राप्त झाले. दुसरे उदाहरण ‘त्रखलाफ’ या अरबी भाषेतून 
आलेफया शब्दाचे देता येईल. मराठी बखरीत आत्रण दखनीत ‘त्रकलाप’ या ् वरूपात हा शब्द येतो. अरबी शब्द 
आहे ‘त्रखलाफ’ प्रारांभीचा ‘ख्’ आत्रण अांतीचा ‘फ्’ हे दोन्सही वणोच्चार आयगभारतीय भाषाांतील ध्वत्रनव्यव्थेत 
नाहीत. त्यामुळे ‘ख्’ चे ध्वन्सयांतर ‘क’ अथवा ‘ख’ मध्ये होऊन अांतीचा ‘फ’ आयगभारतीय ‘फ’ सारखा उच्चारला 
जातो.ल दखनीत आत्रण मराठी बखरीत महाप्राणाचा लोप होऊन त्रकलाप हा शब्द रूढ झालेला आहे. 
(पत्ररत्रशष्टात अत्रधक उदाहरणे त्रदली आहेत.) 
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णभन्न र्धिणनव्यिस्था असलेल्या भाषा  
 

एकाच कुळातील भाषेतील वणोच्चारात कालाांतराने घर्णारे बदल आत्रण त्रभन्न ध्वत्रनव्यव्था 
असलेफया भाषेतून येणाऱ्या शब्दाांतील ल््थत्यांतर या दोहअना अपभ्रांश मानण्यात येत असले तरी शब्दाांतील 
उच्चारप्रत्रक्रयेत घर्णाऱ्या पत्ररवतगनाची प्रत्रक्रया त्रभन्न असते हे या सांदभात ध्यानात ठेवले पात्रहजे. उच्चाराच्या 
सुलभीकरणाथग घर्णारे बदल सामान्सयपणे ग्रामीण बोलीत आढळतील. 

 
दखनीत प्रचत्रलत असलेफया अरबी-फारसी शब्दाांत झालेले बदल हे त्रभन्न ध्वत्रनव्यव्था असलेफया 

भाषेतून आलेफया शब्दाांच्या धतीवर झालेले आहेत. कारण, परभाषेतून येणारा शब्द कोणतीही भाषा आपफया 
ध्वत्रनव्यव्थेनुसार घर्वनूच त्याांचा ्वीकार करीत असते. दखनीत रूढ असलेले अरबी-फारसी शब्द 
त्यामुळे मूळ ्वरूपात न येता अपभ्रष्ट रुपात आले आहेत. दरबारी दखनी काव्यात मूळ रूपातील अरबी-
फारसी शब्द येतात. अशा अपभ्रांशाचे ् वरूप दखनी आत्रण मराठी या दोन्सही भाषाांत सारखेच आढळते त्यावरून 
दखनी आत्रण मराठी या दोन्सही भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था समान होती हे त्रनष्पन्न होते. 

 
दखनी भाषेतील अरबी-फारसी शब्दाांचा अभ्यास केला असता एक बाब प्रामुख्याने त्रनदशगनास येते 

ती ही की, आयगभारतीय भाषाांतील ध्वत्रनव्यव्थेत नसलेले वणोच्चार असलेफया शब्दाांतच पत्ररवतगन घर्लेले 
आहे. ही बाब समजून घेण्यासाठी फारसी भाषेतील वणगमाला आत्रण उच्चारपद्ती ध्यानात घेतली पात्रहजे. 
नार्री वणगमालेच्या सांदभात त्याचे ्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे देता येईल: 

 
अ  नार्रीतील ‘अ’ हा वणोच्चार फारसी ‘अलीफ’ आत्रण ‘ऐन’ या दोन वणषांतशा सांबद् आहे. पैकी ‘ऐन’ हा 

वणग कां ठ्य –घषगक या ्वरुपात उच्चारला जातो. नार्री वणगमालेत हा वणोच्चार नाही. 

क  नार्रीतील ‘क’ च्या जवळपास पोचणारे दोन त्रभन्न उच्चार-छटा असलेले वणग फारसी वणगमालेत 
आहेत.पैकी ‘काफ’ या वणाचा उच्चार नार्री ‘क’ सारखा होतो तर ‘काफ’ चा उच्चार दशगत्रवणारा वणग 
नार्री वणगमालेत नाही. त्यामुळे दखनी –मराठीत हा वणग असलेले फारसी शब्द येताना त्याचे ‘क’ 
मध्ये व ‘ख’ मध्ये रुपाांतर होत असते. उदाहरणाथग वखत आत्रण कायम. 

ख  या उच्चाराच्या जवळपास पोचणारे दोन वणग फारसी वणगमालेत आहेत त्यापैकी ‘खै’ हा उच्चार नार्री 
वणोच्चारात नाही. नार्री ‘ख’ हा ‘काफ’ आत्रण ‘हे’ याांच्या सांयोर्ाने दाखत्रवता येतो. 

ग  हा वणोच्चार दशगत्रवणारे ‘र्ाफ’ आत्रण ‘रै्न’ हे दोन वणग फारसी वणगमालेत आहेत. नार्री ‘र्’ हा र्ाफ’ 
या वणाने दशगत्रवता येतो. परांतु ‘रै्न’ हा वणगच नार्रीत नसफयाने हा वणोच्चार काही ‘र्’ तर कधी ‘घ’ 
या वणाने दशगत्रवला जातो. उदाहरणाथग, र्त्रनम आत्रण घुसलखाना. 

ज  ही उच्चार छटा असणारे अनेक वणग फारसी वणगमालेत आहेत. सां्कृत ‘ज’ चा उच्चार ‘जीम’ या वणाने 
दशगत्रवता येईल. तथात्रप ‘ज्वाल’, ‘जे’ ज्वाद आत्रण ‘जोम’ या वणोच्चाराांचा समावशे करता येईल असे 
वणग नार्री वणगमालेत नाहीत. 

त  त्रभन्न उच्चार छटा असलेले ‘ते’ आत्रण ‘तोय’ या वणापैकी फक्त ‘ते’ चाच उच्चार नार्री ‘त’च्या द्वारे 
दशगत्रवता येतो. ‘तोय’ हा वणोच्चार नार्री वणगमालेत नाही. 



 
 अनुक्रमणिका 

फ  इांग्रजी वणगमालेतील ‘एफ्’शी समाांतर असणारा ‘फे’ हा वणग नार्री वणगमालेत नाही. महाप्राणयुक्त 
‘फ’ फक्त नार्री वणगमालेत आहे. 

स  या उच्चाराच्या त्रभन्न छटा असलेले तीन वणग फारसी वणगमालेत आहेत से, ्वाद, सीन. याांपैकी फक्त 
‘सीन’चा उच्चार नार्री ‘स’ ने दशगत्रवता येतो. अन्सय उच्चाराांची त्रचन्सहे नार्री वणगमालेत नाहीत. 

ह  ‘है’ आत्रण ‘हे’ अनुक्रमे ‘ह’ आत्रण महाप्राणयुक्त वणात येणारा ‘ह’ याांचे समाांतर ठरतात. 
 
दखनी-मराठीतील समान अपभं्रश 

 
अरबी-फारसी वणगमालेत नसलेले त्रकत्येक वणोच्चार नार्री वणगमालेत आहेत. परांतु या ् थळी त्याांचा 

त्रवचार करण्याचे कारण नाही. मुख्य मुद्दा हा आहे की, नार्री वणगमालेत नसलेले वणोच्चार असलेले फारसी 
व अरबी भाषेतील शब्द दखनीत आत्रण मराठीत रूढ होण्यापूवी अशा शब्दाांतील वणात पत्ररवतगन घर्ते. पुढील 
उदाहरणाांनी हा मुद्दा अत्रधक ्पष्ट होईल- 

 
अकबार  (फा. –अखबार) ‘ख़’ या वणाचा अांतभाव नार्री वणगमालेत नसफयाने दखनीत ‘अकबार’ रूढ 

झाला. 
 

अन्देशा  (‘फा. –अन्सदेशाह्) अांती असलेला ‘ह्’ नार्री वणगमालेत नाही. त्याचे ‘आ’ मध्ये रुपाांतर झाले. 
(पाहा. भाऊसाहेबाांची बखर, १०३). 
 

उजर  (फा. –उजर) या शब्दातील ‘ऐन’ व ‘जे’ हे वणग नार्री वणगमालेत नाहीत. 
 

दानादान  (फा. –दानादान) या मूळ शब्दातील ‘ह्’ नार्री वणगमालेत नसफयाने उच्चारात बदल. 
 

तगादा  (फा. – तक़ाज़ा) ‘क़’ या वणाचे ‘र्’ मध्ये आत्रण ‘ज्’ या वणाचे ‘द’ मध्ये रूपाांतर. 
 

अरबी-फारसी शब्दाांचे अपभ्रांश मराठी भाषेतही अशाच प्रकारे होत असतात. पत्ररत्रशष्टात मराठी 
बखरींत आलेले काही शब्द त्रदले आहेत. दखनी आत्रण मराठी या दोन्सही भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था समान 
असफयाचा तोही एक पुरावा नमूद करण्यासारखा आहे. 

 
या त्रववचेनातून एक त्रनष्कषग त्रनघतो की दखनी सात्रहत्याचे लेखन फारसी त्रलपीतून झालेले असले 

आत्रण अरबी-फारसी शब्द मूळ ्वरूपात त्रलत्रहता येण्याजोर्ी त्रलपी असूनही या भाषेने अरबी-फारसी भाषाांची 
ध्वत्रनव्यव्था ् वीकारली नाही. उलट, मराठी भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेचेच अनुसरण दखनी भाषेने केलेले आहे.  

 
फारसी त्रलपीतून त्रलत्रहण्यात येणाऱ्या उदूग भाषेच्या बाबतीत माि असा त्रनणगय देता येणार नाही. उदूग 

भाषेने फारसी भाषेची वणगमाला आत्रण ध्वत्रनव्यव्थाही जशीच्या तशी ्वीकारलेली आहे. त्यामुळे फारसी 
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शब्द मूळ ्वरूपात आत्रण उच्चाराांच्या लकबीसह उदूग भाषेत रूढ झालेले आहेत. त्रलपी समान असूनही दोन्सही 
भाषाांचे कुलर्ोि त्रनराळे आहे असाच त्रनष्कषग या त्रवशषेातून त्रनघतो.  

 
उदूग सात्रहत्याच्या प्रारांभकाळात माि ही पत्ररल््थती अल््तत्वात नव्हती. उदूग भाषेच्या प्रारांभकाळात या 

भाषेने फारसी भाषेची ध्वत्रनव्यव्था ्वीकारली नव्हती. ‘उदूग ड्रामा और ्टेज’ या ग्रांथात (प्रकाशन १९४७, 
लेखक – सय्यद महम्मद हुसेन रज्वी) प्रारांभकालीन उदूग नाटकाांचा इत्रतहास देताना या नाटकाांतील 
भाषेसांबांधी पुढील त्रवशषे नमूद केले आहेत. अयोध्येचा नवाब वाजद अली शाह याांनी रांर्भमूीवर सादर 
केलेफया ‘रहस’ (रास – १९४२) आत्रण ‘इांदरसभा’ या नाटकाांच्या आधाराने लेखकाने हे त्रनष्कषग काढले 
आहेत. 

 
 १. (या नाटकाांत) अरबी-फारसी शब्दाांतील ‘ख़’ चा लोप होऊन सवगि ‘ख’ उच्चारला जात असे. 
 
 २. ‘ज’ च्या उच्चाराचे ‘जीम’ या वणाखेरीज अन्सय कोणतेही पयाय अल््तत्त्वात नव्हते. 
 
 ३. ‘ग़’, व ‘फ़’ या वणाचे उच्चार अनुक्रमे ‘र्’ व ‘फ’ असे होत असत. 
 
 ४. ‘क’ आत्रण ‘क़’ याांतील भेद नाहीसा होऊन सवगि ‘क’ हाच उच्चार प्रचत्रलत होता. 
 
 ५. ‘श्’ सवगि ‘स’ असाच उच्चारला जात असे. 
 

उदूग भाषेचा उदयच मुळात इांग्रजाांच्या राजनीतीतून झालेला असफयाने या देशातील मुसलमानाांना 
बहुजन समाजापासून अत्रलप्त ठेवण्याच्या हेतूने उदूग भाषा उदयास आली; उत्तरोत्तर अभारतीय साा्ं कृत्रतक 
वातावरणाच्या त्रदशनेे वाटचाल करीत रात्रहली.दखनी सात्रहत्यातील साा्ं कृत्रतक वातावरण त्या मानाने सांपूणग 
भारतीय असफयाचा उल्लेख अर्ोदर येऊन रे्लाच आहे. 
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११. र्धिणनव्यिस्था आणि ििसणिचार 
 
दखनी : आधुणनक आयसभारतीय कुळातील भाषा र्धिणनव्यिस्था आणि ििसमाला  

 
अर्ोदरच्या दोन प्रकरणाांतील चचेतून असे त्रनष्पन्न झाले की, अरबी-फारसी शब्द दखनीत प्रचत्रलत 

होताना मूळ शब्दाांत बदल झालेला आहे. मराठी शब्द दखनीत येताना माि मूळ शब्दाांत बदल झालेला नाही 
; त्यामुळे दखनी आत्रण मराठी या भाषा एकाच भाषाकुळातफया ठरतात. 

 
आधुत्रनक भारतीय आयगकुलोप्तन्न भाषाांची वणगमाला देताना आपण सामान्सयपणे सां्कृत भाषेची 

वणगमाला प्रमाण मानीत असतो. ही वणगमाला आधुत्रनक आयगभारतीय भाषाांना लार्ू पर्त नाही असे नाही. 
परांतु भाषेच्या मूळ ध्वत्रनव्यव्थेचा बोध या वणगमालेवरून होत नाही. सां्कृत भाषेपासून उद्भवलेफया भाषाांची 
वणगमाला समान असती तर त्रनराळ्या भाषा उद्भवण्याचे कारणच नव्हते. नव्या भाषा उदयास आफया त्या त्रभन्न 
ध्वत्रनव्यव्थेमुळे. कालाांतराने सां्कृत भाषेतील तत्सम शब्दही त्रशष्टाांच्या बोलीत आत्रण तद्द्वारा सात्रहत्यात 
प्रचत्रलत झाले. त्यामुळे सां्कृत भाषेची वणगमाला प्रमाण मानावी लार्ते. सध्या प्रचत्रलत असलेफया भाषेच्या 
व्यव्थेचे त्रनदशगक ठरतात ते तद्भव आत्रण देश्य या वर्ात मोर्णारे शब्द. 

 
या बाबतीत मराठी भाषेतील तद्भव शब्दाांचे उदाहरण देता येईल. त्रशष्टेतर समाजात रूढ असलेले 

तद्भव शब्द मराठी भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेची कफपना देऊ शकतात. या शब्दाांचा अभ्यास केला असता असे 
त्रनदशगनास येईल की, सां्कृत वणगमालेतील त्रकत्येक वणग त्रशष्टेतराांच्या भाषेत रूढ असलेफया शब्दाांत येत 
नाहीत. येतात ते मूळ वणात पत्ररवतगन असलेले शब्द. कारण, अशा वणषांतना मूळ भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेत ्थान 
नसते. ‘ॠ’ आत्रण ‘लृ’ हे ्वर असलेले तद्भव शब्द मराठीत आढळणार नाहीत.रीण (ॠण), तण (तृण), 
कु्रपा (कृपा) या शब्दाांत ‘ॠ’ चे ‘त्रर’, ‘अ’, ‘उ’ आदी ्वराांत रूपाांतर झालेले आहे. या रूपाांतरास वररुची या 
प्राकृत व्याकरणकाराची मान्सयता आहे. २ ऐ आत्रण औ या सांयुक्त ्वराांचा तोच प्रकार आहे. ्वर-सांयोर्ातून 
पुढे ऐ आत्रण औ हे ्वर मराठीत रूढ झालेले असले तरी सां्कृत शब्दाांतील ‘ऐ’ आत्रण ‘औ’ या ्वराांचे ‘ए’, 
‘ओ’ मध्ये रुपाांतर होते. या पत्ररवतगनासही प्राकृत व्याकरणकाराांनी मान्सयता त्रदलेली आहे. ३ ‘ङ्’, ‘ञ्’, आत्रण 
‘ण्’ या नात्रसक्यवणाच्या बाबतीत असाच प्रकार आढळतो. तद्व शब्दाांत ‘ङ्’ आत्रण ‘ञ्’ वणग आढळत नाहीत. 
‘ण्’ चे सावगत्रिक उच्चारण ‘न’ असे करण्याची प्रवृत्ती त्रशष्टेतर समाजात आढळते. ४ ‘ष’, ‘श’् आत्रण ‘स’ या 
वणषांतच्या उच्चारात सामान्सयीकरण होऊन ‘स’ हाच वणग प्राकृतात आढळतो. ५ अशा रीतीने ॠ, लृ, ऐ, औ, ङ्, 
ञ् आत्रण ‘ण्’ हे वणग प्राकृत भाषाांच्या ध्वत्रनव्यव्थेने ्वीकारलेले नाहीत. 

 
दखनी भाषेची ध्वत्रनव्यव्था आत्रण वणगमाला याांचा त्रवचार करतानाही सां्कृत भाषेतील वणगमालेवर 

समग्रपणे त्रवसांबनू राहता येत नाही. 
 
दखनी भाषेवर सां्कृतीकरणाचा सां्कार झाला तसाच अरबी-फारसी शब्दाांचाही. दखनीत सां्कृत 

शब्दाांप्रमाणेच अरबी-फारसी भाषाांतूनही तत्सम शब्द आले आहेत. तद्भव शब्द अथातच दखनीने आपफया 
वणगव्यव्थेनुसार रूप देऊन घर्त्रवले आहेत. तत्सम शब्दाांचे त्रववाद्य अपवाद वर्ळले तर एकां दरीत प्राकृत 
अपभ्रांशाची वणगव्यव्था मराठीप्रमाणेच दखनीभाशतेही रूढ आहे या त्रनणगयावर यावे लार्ते. काही उदाहरणे 
घेऊन हा मुद्दा ्पष्ट करता येईल. ‘ॠ’ या ्वराचे उदाहरण देता येईल. वररुची आत्रण हेमचांद्र याांच्या 
व्याकरणाप्रमाणे या ्वराांचे अ, इ, ऊ, त्रर आत्रण रू अशा पाच वणषांतत रूपाांतर होते. ६ दखनी –मराठीत याच 
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पद्तीने ‘ॠ’ चे पत्ररवतगन होत असते. उदाहरणाथग : र्ृह- घर (अ), दृष्टी– त्रदठी (इ), मातृ्वसा – माउसी 
(उ), ॠतु- त्ररतु, (इ) वृि –रूक /रुख (रु). 

 
दुसरे उदाहरण ‘श्’ चे देता येईल. प्राकृतात सां्कृत शब्दातील ‘श’् चा ‘स’ होणे हा सवगसाधारण 

त्रनयम आहे. ७ उदा. त्रशर-त्रसर/सर. तथात्रप, या पत्ररवतगनाखेरीज आणखीही काही बदल सां्कृत शब्दातील 
‘श्’ चे प्राकृतात रूपाांतर घर्ताना होतात. त्याांपैकी एक त्रनयम आहे ‘छ्’ मध्ये रूपाांतरीत होण्याचा. ८ या 
त्रनयमानुसार शकट या सां्कृत शब्दाचे मराठीत ‘छकर्ा’ हे रूपाांतर घर्ते. ‘शावक’ या सां्कृत शब्दाचा 
मराठी ‘छावा’ होतो तोही याच त्रनयमानुसार, दखनी भाषेने सां्कृत शब्दाांच्या बाबतीत तर हे त्रनयम पाळलेच. 
अरबी-फारसी भाषाांतील ‘श्’ चे रूपाांतरही याच त्रनयमानुसार दखनीत होत असते. उदा. शबीनाह – छबीना, 
शात्रमयाना- छावणी, शानशौक- छानछोक. 

 
‘प्राकृत कफपतरू’ या प्राकृत भाषेच्या व्याकरणात एक त्रनयम त्रदलेला आहे.तद्नुसार सां्कृत 

भाषेतील ‘स्’चा प्राकृतात ‘च्’ होतो आत्रण ‘च्’ चा ‘स्’ ९ या त्रनयमानुसार ‘सदात्रनत’ या शब्दाचे ‘चांदन’ असे 
रूप बनते. दखनी भाषेत चांदन हा शब्द रूढ आहे तसाच ‘सांदल’ही.सूफी सांताांच्या पुण्यत्रतथीत्रनत्रमत्त 
त्रनघणाऱ्या त्रमरवणूकीसही ‘सांदल’ असे नाव आहे. ही त्रमरवणूक असते समाधीवर वात्रहलेफया चांदनाच्या 
र्ांधाच्या र्ोळ्याांची. 

 
या त्रनत्रमत्ताने आणखी एका बाबीचा उलर्र्ा होऊ शकतो. मराठी भाषेतील ‘चा’ हा षष्टीचा प्रत्यय 

सां्कृत ‘्य’ प्रत्ययापासून आलेला आहे असे आपण मानतो. परांतु, व्युत्त्पत्तीच्या दृष्टीने माि ‘्य’ चा ‘च’ शी 
सांबांध जोर्ता येत नाही. परांतु ‘स’ चे रुपाांतर ‘च’ मध्ये होत असते हा त्रनयम प्रमाण मानला तर ‘्य’ या 
प्रत्ययापासून त्रद्वतीयेचा ‘स’ आत्रण षष्ठीचा ‘च’ या मराठी प्रत्ययाांची उपपत्ती सहजर्त्या लार्ते. प्राकृत भाषेत 
चतुथीचा लोप झालेला असून षष्ठी त्रवभक्तीने चतुथीचे कायग साधले जाते असे व्याकरणकार साांर्तात. ते 
लिात घेता षष्ठी त्रवभक्तीच्या प्रत्त्ययापासून मराठीत षष्ठीचा ‘च’ आत्रण चतुथीचा ‘स’ हा प्रत्यय यावा हे 
भाषेच्या परांपरेशी सुसांर्त त्रदसते. उदाहरणाथग, बहीण या शब्दाता ‘भनै’ हा अपभ्रांश प्राकृत भाषेच्या 
ध्वत्रनव्यव्थेनुसारच झाला आहे. 

 
ही उदाहरणे लिात घेतली म्हणजे दखनी भाषेने ्थूलमानाने प्राकृत भाषाांची ध्वत्रनव्यव्था व 

वणगव्यव्था ्वीकारली आहे या त्रनणगयावर यावे लार्ते. 
 
काही उच्चारणिशेष 
 

दखनी भाषेत रूढ असलेला शब्दसांग्रह अभ्यासला असता या भाषेच्या उच्चारपद्तीत आढळून येणारे 
आणखीही काही त्रवशषे लिात येतात. त्याांचीही नअद या ्थळी घेतली पात्रहजे. 

 
स्िरभतती : हा सवगच प्राकृत भाषाांचा त्रवशषे आहे. जोर्ािर उच्चाराच्या दृष्टीने सुलभ व्हाव ेया हेतूने 

्वराांचे साहाय्य प्राकृत भाषेत घेतले जाते तसेच ते ग्रामीण बोलीत देखील. त्रकत्येक दखनी शब्दाांत अशा 
रीतीने सुलभता त्रनमाण झालेली त्रदसून येईल. उदा. परर्ट (प्रर्ट), त्रर्यान (ज्ञान), परमेसर (परमेश्वर), 
परनाम (प्रणाम), रर्त (रक्त) इत्यादी. 
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स्िर आणि अधसस्िर यांची अदलाबदल : प्राचीन मराठी सात्रहत्यात आत्रण वतगमान ग्रामीण मराठीत 
आढळून येणारी ही प्रवृत्ती दखनी भाषेतही त्रवद्यमान आहे. या प्रवृत्तीनुसार ‘ए’ च्या जार्ी ‘य’ येतो तर ‘ओ’ 
च्या जार्ी ‘वो’, ‘ई’ चे ‘वी’ सकवा ‘वी’ चे ‘ई’ मध्ये रूपाांतर घर्ते. 

 
येकला (एकला), यकां दर (एकां दर), वोखद (औषध), बाई (सां. वापी, बावी)  
 
दंत्य आणि मूधसन्य ििांचे उच्चार :मूळ शब्दात येणाऱ्या दांत्य व मूधगन्सय वणषांतची दखनीत अदलाबदल 

होते असा त्रनयम देता येत नाही. तथात्रप, दखनी उच्चार पद्तीवर मराठी भाषेचा प्रभाव पर्लेला आहे हे 
लिात न घेतफयाने र्ॉ. बाबरूाम सक्सेना याांनी असा त्रनयम त्रदला आहे की, ‘एकाच शब्दात दोन मूधगन्सय वणग 
जवळ जवळ आले असता पत्रहफयाचे रूपाांतर दांत्य ध्वनीत होते.’ व्तुत: असा त्रनयम देता येत नाही. काही 
सहदी शब्दाांतील मूधगन्सय वणग दखनी भाषेत दांत्य होतात हे खरे आहे. त्याचे कारण हे शब्द मराठी भाषेतून 
दखनीने उचलले आहेत. त्रतलक हा सां्कृत शब्द सहदी भाषेत जसाच्या तसा येतो. पांरतु मराठीत तो 
त्रटळक/त्रटळा असे रूप धारण करतो. थांर्ा हा शब्द दखनीने मराठीतून घेतफया कारणाने तो ‘ठांर्ा’ होऊ 
शकत नाही. तीच र्ोष्ट तुकर्ा (टुकर्ा), तुया (टुया), धुांड्या (ढूांड्या- मराठी धुांर्णे), दाटया(सहदी –
र्ाँटना, मराठी-दाटणे), थाट (सहदी –ठाट, मराठी- थाट), धीट (सहदी – ढीट, मराठी- धीट), दांर्ा 
(सहदी- र्ांर्ा, मराठी-दांर्ा) या शब्दाांच्या बाबतीतही आढळून येईल. 

 
दखनीच्या ध्वत्रनव्यव्थेवर मराठी भाषेचा त्रकती खोलवर पत्ररणाम झालेला आहे हे या श्ब्दाांवरूनही 

लिात येईल. 
 
महाप्राि ििस : महाप्राण वणाच्या ल््थत्यांतराबाबतही दखनीने मराठीचे त्रवशषेतः ग्रामीण मराठीचे 

अनुसरण केले आहे. या सांदभात पुढील त्रवशषे आढळून येतात- 
 

 १) लोप-काही शब्दातील महाप्राणाचा लोप दखनीत होतो- चार्ी (चाहार्ी), न्सयारी(न्सयाहारी), रैता 
(रहता), कता (कहता), सैता (सहता) 
 
 २) अल्पप्रािात रूपांतर –ही प्रवृत्ती ग्रामीण मराठी बोलीतही आढळते-जीब (जीभ), आट (आठ), 
सचदर्या (सचधड्या), त्रलकत्या (त्रलखत्या), कार् (काढ), आदार (आधार), र्र् (ढर्), देक (देख). 
याबाबतीत त्रवशषे लिात ठेवण्याजोर्ी बाब म्हणजे वतगमान सहदी भाषेत रूढ असलेले महाप्राणयुद् शब्द 
दखनीत (मराठीच्या धतीवर) अफपप्राणयुक्त उच्चारले जातात. 
  
 ३) स्थलांतर –ग्रामीण मराठी बोलीप्रमाणेच दखनीतही महाप्राणाचे ्थलाांतर झाफयाची उदाहरणे 
काही शब्दाांत आढळतात – धई (दही), भार (बाहेर), भोतेक (बहुतेक), फाट (पहाट), इभ्राम (इब्राहीम). 
 
ग्रामीि मराठी शबदांचे िैपुल्य  
 

शब्दाांतर्गत महाप्राण वणषांतच्या उच्चाराबाबत दखनी भाषा काही बाबतीत प्राकृत भाषाांच्या 
उच्चारपद्तीचे अनुसरण करीत असली तरी प्रामुख्याने ग्रामीण मराठीत रूढ असलेली उच्चारपद्तीच या 
भाषेने आत्मसात केली आहे असे त्रदसून येते. या त्रवशषेातून दुसराही एक अथग त्रनघतो. आपफया 
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सात्रहत्यरचनेसाठी शब्दाांची त्रनवर् करताना दखनी सात्रहल्त्यक ग्रामीण मराठी बोलीवर त्रवसांबलेले त्रदसून 
येतात.ही बोली त्याांच्या काळी ग्रामीण नसेलही. ती त्रशष्ट समाजात प्रचत्रलत असफयाने त्रतला सात्रहत्यात ् थान 
त्रमळाले असाव.े आज ग्रामीण र्णलेले मराठी शब्द दखनी सात्रहत्यात भरपूर आढळतात हा उल्लेख अर्ोदर 
येऊन रे्ला आहे. शवेटी त्रदलेला शब्दसांग्रह अर्दी वरवर चाळला तरी लीळाचत्ररिातील मराठी शब्दाांचे 
प्रमाण त्यात अत्रधक असफयाचे त्रनदशगनास येईल. त्रलळाचत्ररिाची भाषाही ही तत्कालीन बोलीभाषा असावी 
असे एकूण सांदभावरून लिात येते. लीळाचत्ररिाचा आकृत्रतबांधच मुळी लोककथेचा आहे. अशा रीतीने 
यादवकालीन मराठी सात्रहत्यातील आत्रण बोलीतील मराठी शब्दाांना दखनी सात्रहत्यात प्रत्रतष्ठेचे ्थान 
त्रमळालेले आढळते. 

 
दखनी भाषेतील वणगव्यव्था आत्रण उच्चारपद्ती याांचा साकफयाने त्रवचार केला असता असे त्रदसून 

येते की, या भाषेत सात्रहत्यत्रनर्वमती करणाऱ्या सूफी सांताांनी अरबी-फारसी भाषाांतून असलेफया तत्त्वज्ञानाचा 
प्रसार फारसी त्रलपीतील दखनी सात्रहत्यातून केलेला असला तरी या भाषाांची वणगव्यव्था आत्रण उच्चारपद्ती 
याांचा पत्ररणाम या सात्रहल्त्यकाांच्या दखनी भाषेवर झालेला नाही. अरबी-फारसी भाषाांतील शब्द कोणत्याही 
प्रकारचा बदल न होता उदूग भाषेत रूढ झाले आहेत. नार्री वणगमालेत नसलेले वणोच्चार उदूग भाषेत आले 
आहेत. दखनी भाषा या बाबतीत त्रभन्न असफयाकारणाने ती ‘कदीम उदूग’ मानता येत नाही. तोच न्सयाय 
त्रनराळ्या कारणा्तव सहदी भाषेसही लावता येतो. त्यामुळे दखनी भाषा उदूग भाषेची पुरातन अव्था ठरत 
नाही आत्रण सहदी भाषेची ती दात्रिणात्य बोलीही मानता येत नाही असा त्रनष्कषग त्रनघतो. मराठी भाषेची 
उच्चारपद्ती आत्रण वणगव्यव्था दखनीने आत्मसात केलेली असफयाने दखनी भाषा महाराष्रात उदयास 
आलेली मराठीची सहोदरा भाषा ठरते. 

 
दखनी भाषेने केवळ उच्चारपद्तीच्याच बाबतीत मराठी भाषेचे अनुसरण केले आहे असे नसून या 

भाषेशी व्याकरण- व्यव्थादेखील मराठी भाषेच्या व्याकरणाशी बरीचशी समाांतरच आहे. 
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१२. व्याकरिव्यिस्था 
 
शबद : णसद्ध आणि साणधत  

 
प्राकृत आत्रण अपभ्रांश या भाषाांतील शब्दही काहीही बदल न होता देशी भाषाांत प्रचत्रलत असले तरी 

त्याांची र्णना तद्भव शब्दाांतच होते. परभाषेतून आलेले शब्ददेखील एका दृष्टीने तद्भावच म्हणता येतील. 
कारण भाषा आपफया ध्वत्रनव्यव्थेनुसार परभाषेतील शब्द उच्चारत असते त्यामुळे असे शब्दही तद्भावच 
बनतात. 

 
शब्दाांच्या वर्ीकरणाची आणखीही एक पद्ती आहे. ती शब्दाांच्या जर्णघर्णीवर अवलां बून असते. 

तद्नुसार त्रसद् आत्रण सात्रधत असे शब्दाांचे दोन वर्ग करता येतात. वर त्रदलेफया त्रतन्सही वर्ातील शब्द ‘त्रसद्’ 
शब्दात समात्रवष्ट होतात. या शब्दाांत काही बदल येऊन अथवा प्रत्यय लार्ून दुसरा शब्द बनतो ते सात्रधत 
शब्द. 

 
भाषेत मूळ वा त्रसद् अशा शब्दाांची सांख्या मयात्रदतच असते. शब्दसांपत्तीत भर पर्ते ती सात्रधत 

शब्दाांच्या योर्ाने. सात्रधत शब्द हे मूळ शब्दाांवरून साधण्यात येत असतात. शब्दाांच्या सवगच जातीतफया 
शब्दाांवर आवश्यक सां्कार करून त्रनराळा शब्द बनत्रवण्यात येतो. उदाहरणाथग. नामाांवरून नामधातू होतात 
तशीच त्रवशषेणेही साधण्यात येतात. ‘ढेप’ हे नाम, ‘ढेपाळणे’ हा धातू त्यावरून साधण्यात येतो. ‘पाय’ हे नाम, 
‘पायाळू’ हा सात्रधत शब्द त्रवशषेणात मोर्तो. तसेच धातूवरूनही नाम, त्रवशषेण, अव्यय इत्यादी शब्दाांच्या 
जाती त्रसद् करण्यात येत असतात. ‘जाणे’ हा धातू –या धातूवरून ‘जाणारा’ हे नाम/त्रवशषेण साधण्यात येते, 
‘रे्लेला’ हे त्रवशषेण या धातूच्या भतूकालवाचक रूपावरून साधण्यात आले आहे; ‘जाऊन’ हे धातुसात्रधत 
अव्ययही याच धातूवरून बनते; ‘जाणे’ हे नामही याच धातूचे सात्रधत रूप. 

 
शब्दत्रसद्ी मूळ शब्दास प्रत्यय, उपसर्ग वा अन्सय त्रवकार घरू्न होत असते. दोन वा अत्रधक शब्द एकि 

येऊन बनलेले सामात्रसक शब्ददेखील सात्रधत शब्दाांत समात्रवष्ट होतात. एकाच शब्दाची सांपूणग वा अांशतः 
आवृत्ती होऊन झालेले शब्दही समासच होत. त्याांचीही र्णना सात्रधत शब्दाांत होते. 

 
मराठी भाषेप्रमाणेच दखनीतही त्रनरत्रनराळ्या पद्तीने शब्दसाधना होत असते. शब्द-साधनेसाठी 

योजण्यात येणारे उपसर्ग आत्रण प्रत्यय सां्कृत अपभ्रांशाच्या परांपरेतले असतात तसेच अरबी-फारसी प्रत्यय/ 
उपसर्ग लार्ूनही सात्रधत शब्द होतात. त्रकत्येकदा शब्द सां्कृत परांपरेतला तर प्रत्यय/उपसर्ग फारसी असे 
र्ांर्ाजमनी समासही होतात.हरत्रदन, हरघर्ी, ही अशा समासाची उदाहरणे. हररोज, रोजाना, बेत्रमसाल, 
त्रबलानार्ा अशा उदाहरणे दखनीत त्रवपुल त्रमळतील. 

 
दखनी भाषेतील सामात्रसक शब्दाांचा लिात घेण्याजोर्ा त्रवशषे असा की हे शब्द अरबी-फारसी 

शब्दाांपासून साधण्यात आलेले असले तरीही त्याांचे मराठी भाषेतफया समासाच्या धतीवर सात्रधत रूप बनते. 
समासातील दोन शब्द जोर्ण्यासाठी फारसी समासात ‘इजाफत’ येत असते. दरबार-ए-आम, जुबान-ए-
दकनी, अफसर-ए-आला याप्रमाणे. दखनीत इजाफतचा उपयोर् होत नाही. इश्कशाह (इश्केशहाना), 
माशुकनाज (नाजेमाशूक), शाहदरबार (दरबारेशाह) इ. फारसी शब्दाांचा उपयोर् ज्या समासात होत नाही 
ते समासही सां्कृत भाषेतील समासाांप्रमाणेच बनतात. सीसफूल, कां ठमाल, इत्यादी. 
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समासासांबांधी सां्कृत भाषेत असलेफया त्रनयमाांना वळसा घालून काही वैत्रशष्यपूणग समास आधुत्रनक भाषाांत 
बनतात तसेच ते दखनीतही होतात, अर्दी मराठी समासाांच्या धतीवर. काही उदाहरणाांवरून या त्रवशषेाांची 
कफपना येईल – 
 
⬤ भालेकर : (मालेकरी, मारेकरी या समासाांच्या धतीवर) 

ि िािों के भालेकर उिके हैं भार  
हरि है बेगडी करो संग जशकार ।। तारी, ४.२४ 
 

⬤ घडमोड: (मराठी- घर्ामोर्) 
वाँ क्युूँ बराबर हो सके घडमोड िा मेयार का । - अली, १४० 
 

⬤ खनोखन : (मराठी- खनोखनी) 
जतस चारों जदवारी में भर लगती खिोखि िब जदवे । - अली, १२२ 
 

⬤ घालमेल: जमे थे सो बाजे हुए घालमेल । - अलीनामा, २०८ 
 

वरील समासाांप्रमाणेच पुनरावृत्त व अांशपुनरावृत्त सामात्रसक शब्दही दखनीत रूढ आहेत: तळमळ, 
तर्फर्, झोर्ाझोर्, ओर्ाओर् (ओढाओढ), तर्बर्ी (तर्मर्), चकमक, चरफर् (चर्फर्), दानाँदान 
(दाणादाण), चळावळी (चळवळ), नेमानेम, रोमारोम इत्यादी. 

 
दखनी सात्रहत्यात नामधातू आहेत तशीच धातुसात्रधत नामेही : परर्या (प्रर्ट झाला), त्रचन्सत्या 

(सचत्रतले), त्रवचाऱ्या (त्रवचार केला), त्रचताऱ्या (त्रचत्रित केले), उपज्या (उपजला) अशी अनेक उदाहरणे 
देता येतील. 

 
दखनीतील धातुसात्रधत नामे आत्रण त्रवशषेणे जवळपास मराठीप्रमाणेच बनतात. ‘करणारा’, ‘देणारा’, 

‘त्रलत्रहणारा’ या त्रवशषेणाांच्या धतीवर ‘हारा’ हा प्रत्यय लार्ून धातुसात्रधत नामे/ त्रवशषेणे बनतात : पालनहार 
(पाळणारा), करनहार (करणारा), त्रलखनहार (त्रलत्रहणारा), बुझनहार (समझबुझ- समजणारा), धरणहार 
(धरणारा), अशी या प्रकारात बसणारी अनेक उदाहरणे देता येतील. वतगमानकाळवाचक धातुसात्रधतापासून 
नाम/त्रवशषेण त्रसद् करण्याच्या हेतूने मराठीत ‘णारा’ हा प्रत्यय लार्तो तर दखनीत ‘हारा’. 

 
सांदभग –भेदानुसार वतगमानकाळवाचक धातू अथवा नाम होऊ शकेल अशीही काही रूपे दखनीत 

येतात. पण, ती अपवादात्मक आहेत. उदाहरणाथग : करन्सत (करतो/करणारा), भणन्सत (म्हणतो/म्हणणारा), 
र्सन्सत (र्र्तो/र्सणारा). त्रसद्ाांच्या सांधा भाषेत अशी रूपे त्रवपुल आहेत. या भाषेतला हा वारसा दखनीने 
थोड्याफार प्रमाणात पुढे चालत्रवला आहे. मराठी भाषेतही थोड्याफार फरकाने असे प्रयोर् रूढ आहेत : 
‘बोलत बसला’, ‘चालत रे्ला’, ‘करत आला’ या उदाहरणाांत मूळ धात्वाथाचे सात्रधत रूप बनते व साहाय्य 
धातूच्या योर्ाने त्रक्रयाथास पूणगता येते. 

 
मराठी भतूकालवाचक धातुसात्रधत त्रवशषेणे ‘केलेला’, ‘रे्लेला’, ‘रात्रहलेला’ अशी होतात. दखनीत 

माि त्रक्रयापदाचे भतूकाळवाचक रूपच योजण्यात येते व वाक्याथाच्या सांदभावरून ते त्रक्रयापद आहे की 
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त्रवशषेण याचा उलर्र्ा होतो. उदा. त्रकया काम (केलेले काम), त्रदया दाम (त्रदलेला दाम), धरी पीरत 
(धरलेली प्रीत), सुनी कीरत (ऐकलेली कीती) इ. 
 
अणिकारी शबद  

 
वाक्याथाच्या सांदभात शब्दाांचा त्रवचार करताना शब्दाांचे आणखी दोन वर्ग मानाव े लार्तात : 

अत्रवकारी आत्रण त्रवकारी. 
 
भाषेच्या ध्वत्रनव्यव्थेस अनुसरून अथगपूणग असलेफया काही ध्वनीच्या समूहास शब्द ही सांज्ञा देण्यात 

येते. शब्द मुळातच अथगपूणग असतो. परांतु, वाक्यात शब्दाांची योजना करताना काही शब्द जसेच्या तसे योजले 
जातात तर काही शब्दाांना वाक्याथषांतच्या अत्रभव्यक्तीच्या दृष्टीने रुपत्रसद्ीच्या प्रत्रक्रयेतून जावे लार्ते. केवळ 
अत्रभपे्रत अथाचे त्रनदशगक असलेले शब्द एकापुढे एक ठेऊन वाक्य तयार होत नाही आत्रण वक्त्याच्या मनातील 
अत्रभप्राय देखील ्पष्ट होत नाही. अथात श्रोत्याांपयंत मनोर्त पोचत्रवणे हे भाषाव्यवहारारचे मूळ उत्रद्दष्ट 
तेणेकरून सफळ होत नाही. हे उत्रद्दष्ट साधण्यासाठी वाक्यातील शब्दाांचा पर्पराांशी असणारा सांबांध 
दशगत्रवणारे त्रवकार वा प्रत्यय शब्दाांना लावण्यात येतात. त्रवकारी शब्द अशा ‘रुपात’ वाक्यात आला तरच वाक्य 
साथग होते आत्रण त्यातून अथगत्रनष्पत्ती होऊ शकते. 

 
भाषाव्यवहाराच्या मुलभतू घटक वाक्य असते. ते शब्दाांनी बनते आत्रण त्रवकारी शब्द योग्य त्या रुपात 

आले तरच शब्दसमूहाांना वाक्य ही सांज्ञा देता येते. त्रवकार लार्ून वाक्यात आलेफया शब्दाला ‘पद’ ही सांज्ञा 
आहे. शब्दाचे पदात रुपाांतर घर्ण्याची प्रत्रक्रया ही ्थूल मानाने व्याकरण-व्यव्था या नावाने आपण 
ओळखतो. सवगच शब्दाांना या प्रत्रक्रयेतून जाव ेलार्ते असे नाही. अत्रवकारी शब्द वाक्यात कोणताही त्रवकार न 
घर्ता योजले जातात. वाक्याथास तेणेकरून कोणत्याही प्रकारची बाधा येत नाही. त्रवकारी शब्दाांचे माि तसे 
नसते. इष्ट त्या त्रवकारासह त्याांची रुपत्रसद्ी झाली नाही तर त्याांचा वाक्यात उपयोर् करता येत नाही. त्रवकारी 
शब्दाांना वाक्याच्या सांदभात अथगपूणग ठरण्यासाठी सलर्, वचन, त्रवभक्ती आत्रण आख्यात या त्रवकाराांच्या 
प्रत्रक्रयेतून जाव ेलार्ते. सलर् आत्रण वचन या प्रत्रक्रया सवगच त्रवकारी शब्दाांना समान असतात. तद्व्यत्रतत्ररक्त 
नाम आत्रण सवगनाम याांना त्रवभल्क्त – व्यव्था असते तर त्रक्रयावाचक शब्दाांना आख्याताच्या सां्कारातून 
रे्फयानांतरच वाक्यात ्थान त्रमळते. नाम, सवगनाम, त्रवशषेण आत्रण त्रक्रयावाचक शब्द अथवा धातू याांची र्णना 
त्रवकारी शब्दाांत होते तर त्रक्रयात्रवशषेण, शब्दयोर्ी अव्यय, उभयान्सवयी अव्यय आत्रण केवलप्रयोर्ी अव्यय याांचा 
समावशे अत्रवकारी शब्दाांत होतो. 

 
पत्ररत्रचत असलेफया ह्या मराठी व्याकरण-व्यव्थेच्याच आधाराने दखनी भाषेच्या व्याकरण-

व्यव्थेचा शोध आपण घेणार आहोत. मराठी व्याकरणाशी न जुळणारे जे जे त्रवशषे दखनी व्याकरण-व्यव्थेत 
आढळतील त्याांचा उल्लेख त्या त्या सांदभात करण्यात येईल. 

 
प्रथम अत्रवकारी शब्द त्रवचारात घेऊ. त्रक्रयात्रवशषेण व अव्यय या दोहअचा समावशे या वर्ात होतो. 

त्रक्रयात्रवशषेण तसे अव्ययच. तथात्रप, त्रक्रयेच्या ्थलकालाचा बोध त्यावरून होतो म्हणून त्यास त्रक्रयात्रवशषेण 
म्हणावयाचे. हा वर्ग अत्रवकारी असफयाने तो वाक्याथाच्या दृष्टीने कमी महत्वाचा असतो असे समजण्याचे 
कारण नाही. सावकाश, ताबर्तोब, अवचट, अचानक, हळू, नावके, टुक, अदाांतरी याांसारख्या शब्दाांच्या 
द्वारे त्रक्रयेची पद्ती, रीत इत्यात्रदकाांचा बोध होतो म्हणून त्यास त्रक्रयात्रवशषेण म्हणावयाचे – 
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 ⬤ आय चादं बेगी देख ले तीस बीच आपस दीदार आि – अली, १०७  
 ⬤ िाया ते जफर आिे णदरंग लाया ि अजिवार का –अली, १२१  
 त्रक्रयेच्या ्थल – कालाांचे त्रनदशगनही त्रकत्येक अव्ययाांवरून होत असते – 
 ⬤ इष्क कधीं साहेब कधीं गुलाम – सब, ७८. 
 ⬤ जिसकंू दशशि इत है, जतस कंू दशशि उत  
  जिसकंू इत दशशि िई, जतस कूूँ  इत िा उत– सब १७०   
 

काही सामात्रसक शब्दाांचाही उपयोर् अव्ययाांसारखा होतो. अशा समासास मराठी भाषेत अव्ययीभाव 
समास ही सांज्ञा आहे – 

 
 ⬤ उसकी माजरफत ठािेठाि–सब, १  

 
काटाकाट, मारामारी, झोर्ाझोर्, घरेघर, जार्ाजार्ा याांसारखे समास याच प्रकारात मोर्तात. 

त्रक्रयेची अव्था दशगत्रवणारीही काही अव्यये असतात : 
 
 ⬤ इता मार चौिल हुए जैतलग 

रहेगा तंू वहा ंउहा कौतलग ।। -तारी, २०.  
 

त्रक्रयेशी अप्रत्यि सांबांध असणारे त्रनषेधात्मक वा अवधारणाबोधक शब्द या नात्यानेही अव्ययाांचा 
उपयोर् होत असतो – 

 
 ⬤ जहरस गुस्से का सागंात कर मत–मिस, ३  
 ⬤ अरे मि नको रे नको हो जदवािा –मिस, १०  
 

दखनीत आलेला मराठी ‘च’ आत्रण ग्रामीण मराठीतील ‘बी’ याांचा समावशे याच वर्ात होतो. काही 
धातुसात्रधतेही अव्ययासारखी योजली जातात. देखत, करत, पावत, कलाकर इ.  

 
उभयान्सवयी व शब्दयोर्ी हे अव्ययाांचे मान्सयता पावलेले प्रकार. त्याांपैकी उभयान्सवयीचे कायग 

(उदाहरणाथग – होर, पर, पन, व,या, अथवा) मयात्रदत असते. दोन शब्द वा वाक्याांश जोर्ण्याचे कायग ही 
अव्यये करतात. शब्दयोर्ी अव्ययाांचे िेि माि त्या मानाने व्यापक असते. वाक्यातील एका शब्दाचा दुसऱ्या 
शब्दाशी सांबांध जोर्ण्याचे कायग ही अव्यये करतात. त्रवभक्ती-प्रत्ययाांच्या योर्ानेही हे कायग होत असते. 
म्हणूनच त्रकत्येक त्रवभक्ती – प्रत्ययाांच्या जार्ी अव्ययाांचा उपयोर् होत असतो. सां्कृत भाषेतही शब्दयोर्ी 
अव्ययाांचा असा उपयोर् होत असतो, परांतु तो त्रवभक्त्यांत नामाांबरोबर होत असतो. इतकेच नव्हे तर कोणत्या 
त्रवभक्तीचे प्रत्यय कोणत्या अव्ययाांपूवी असले पात्रहजेत याचीही नअद व्याकरणकाराांनी केली आहे- ‘त्य कृते’ 
कृते या अव्ययाचा उपयोर् वाक्याांत षष्ठ्यांत नामाांबरोबर होतो- ‘मय त्रवना’ त्रवना हे अव्यय तृतीयाांत नामासह 
येते इ. 
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णिभतती प्रत्ययाचे कायस करिारी अव्यये 
 

प्राकृत भाषेत त्रवभक्ती-व्यव्था सां्कृत भाषेइतकी काटेकोर रात्रहली नाही. चतुथी त्रवभक्तीचा लोप 
झाला आत्रण त्रतचे कायग षष्ठीच्या द्वारे होऊ लार्ले. काही त्रवभक्तींच्या कायात फेरबदल झाले तर त्रकत्येक 
त्रवभक्ती –प्रत्यांयात एकत्रवधता त्रनमाण होऊ लार्ली. त्यामुळे त्रनत्रपत त्रवभक्त्यथग दशगत्रवण्यासाठी अव्ययाांचा 
उपयोर् मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला. या प्रवृतीचे सां्कार प्राचीन मराठी वाङ्मयातील भाषेवरही झालेले 
आहेत. एकाच साा्ं कृत्रतक आत्रण भात्रषक वातावरणात दखनी –मराठीचा त्रवकास झालेला असफयाने 
त्रवभल्क्त-त्रनदशगक अव्ययाांचा उपयोर् दखनीतही रूढ झाला. 

 
⬤ िो तुि कारिें िगत सब जकया – लैला, ५१ 
⬤ जदया िीव शरेीि के कारिें–कुमु, ४५. 

प्रसांर्ी अव्ययाांनाही त्रवभल्क्तप्रत्यय लार्ू लार्ले – 
⬤ तेरे करतल करते ते मैं चुप हुई बदनाम  

मैं म्पयाने उट र्ई तूां जाने तेरा काम – सब, १६२  
⬤ जब ते झलक देख्या आर्क सूरज तरी तरबार का – अली, ५८ 
 

वर त्रदलेफया उदाहरणाांत अरबी-फारसी भाषाांतून आलेली अव्यये त्रदसत नाहीत याचा अथग दखनी भाषेत या 
परभाषाांतून अव्ययाांची आयात झाली नाही असा नव्हे.अरबी-फारसी भाषाांतील बरीच अव्यये दखनीत रूढ 
आहेत. ‘व’ हे उभयान्सवयी अव्यय मुळात फारसी आहे. दखनीतील ‘के’ आत्रण मराठीतील ‘की’ हेही असेच 
अरबी-फारसी भाषाांतून आले आहेत. ‘अर्र’ आत्रण ‘त्रबर्र’ ही दखनी भाषेत व ग्रामीण मराठीत प्रचत्रलत 
असलेली अव्यये याच परभाषाांतून आलेली आहेत. उदा. 
 

⬤ बादज होय उस तन नास  
⬤ मछली दायम िल मे बसती. 
⬤ हमेशा ताबा उस मंु सब िहाँ था । 

 
अव्ययांचे काही णिशेष 
 

काही महत्त्वाचा अव्ययाांची सूची पत्ररत्रशष्टात त्रदली आहे. या सूचीवरून मराठी व दखनी अव्ययाांचा 
तुलनात्मक अभ्यास करता येईल. या अभ्यासातून दखनी भाषेतील अव्ययाांसांबांधी पुढील त्रनष्कषग त्रनघतात- 

 
 १. तेराव्या शतकातील मराठी सात्रहत्यात रूढ असलेली व सध्या फारशी प्रचारात नसलेली मराठी 
अव्यये दखनी सात्रहत्यात आढळतात. उदाहरणाथग, अवासवा (ज्ञा. १-१२५-अव्हासवा), ऐलार् (ज्ञा. ६-
१९१), पैलार् (ज्ञा. ६-२६९) इ. 
 

२. एके काळी सात्रहत्यात रूढ असलेली व वतगमान मराठी बोलींनी जतन करून ठेवलेली अव्ययेही 
दखनी सात्रहत्यात रूढ आहेत. उदाहरणाथग, झुांझुरके, लई, बेर्ी, टुक (िणभर), अलादी, बी इ. 
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आजच्या मराठी सात्रहत्यात न आढळणारी ही अव्यये दखनी सात्रहत्यात प्रचत्रलत होती याचा अथग 
एकतर त्याकाळी तरी ती ग्रामीण र्णली जात नसावीत अथवा ग्रामीण मराठी शब्दाांचा वापर अर्दी 
सहजर्त्या दखनी सात्रहत्यात झाला असावा. 
 
 ३. ‘ऐलार्’, ‘पैलार्’, ‘आपसे आपे’ (आपैसें) याांसारखी अव्यये प्राचीन मराठीप्रमाणेच प्राकृत 
भाषेतील सात्रहत्यातही रूढ होती. दखनीच्या त्रवकासकाळात प्राकृतभाषा जवळपास इत्रतहासजमा झालेली 
असफयाने अशी अव्यये दखनीचे उर्म्थान असलेफया ‘सांधा भाषात’ रूढ असावीत सकवा मराठी भाषेच्या द्वारे 
त्याांना दखनी भाषेत प्रवशे त्रमळालेला असावा. ग्रामीण मराठीचाही तो प्रभाव असण्याचा सांभव आहे. 
 
 ४. दखनी सात्रहत्यात येणाऱ्या ‘जे’ (‘की’ या अथाने) या अव्ययाचा त्रवचार त्रवशषेेकरून केला पात्रहजे. 
वतगमान मराठीत हे अव्यय इत्रतहासजमा झालेले असून त्याची जार्ा फारसी ‘की’ ने घेतली आहे. सां्कृत 
‘यत्’ या अव्ययाचा ‘जे’ हा मराठी अपभ्रांश आहे. इांग्रजी भाषेच्या व्याकरणाच्या पत्ररभाषेत साांर्ावयाचे झाफयास 
‘Direct form’ योजताना प्रारांभी ‘जे’ हे अव्यय योजले जाते. उदाहरणाथग,  

 
तोखोजि मि देआवें । पसायदाि हें – 
िे खळाचंी व्यंकटी साडंो । तेया सत्कमीं रती वािो -  

     -ज्ञािेश्वरी, १८-१७७२-७३ 
 

वरील ओव्याांत ‘जे’ चा उपयोर् याच अथाने आला आहे. सभासदाच्या बखरीत देखील – 
 
‘चत्ररि लेहून देणें म्हणोन आज्ञा केली, त्यावरून वतगमान ऐसी जे...’ ‘आज्ञापिा’ तही असा उल्लेख 

येतो. प्रारांभी हे अव्यय योजण्यात आले आहे – ‘राजश्री रामचांद्रपांत्रर्त अमात्य हुकूमत पन्सहा यासी आज्ञा 
जाली यैसी जे...’ भौसाहेबाांच्या बखरीत माि ‘जे’ च्या ऐवजी ‘की’ सवगि आढळते. 

 
दखनी सात्रहत्यात ‘जे’ या अव्ययाचा उपयोर् त्रवपुल प्रमाणात आढळतो. परवती सहदी व उदूग भाषाांत 

या अव्ययाचा उपयोर् होत नाही हे या सांदभात लिात ठेवले पात्रहजे. उदा. 
 
 ⬤ त्रलखूां जे फतेह अलम में फलक तूमार को त्रतसके – अली. १७४. *  
 
 अब्दुलकृत ‘इब्राहीमनामा’ या काव्यात ‘जे’ हे अव्यय ‘जो’ च्या रुपात येते असे या काव्याचे सांपादक 
श्री. देत्रवससर् चौहान याांचे मत आहे. या मताच्या पुष्यथग त्याांनी पुढील, पांक्ती उद्तृ केलेफया आहेत-  
 
 ⬤ बूझ्या कंही उस सुतर का िो भाव । - इब्रा, ११ 
 ⬤ इकायक जिकल्या ंिो उस दौरकर – इब्रा, ६५७, इब्रा, प्रस्ता. ११७  
 
 तथापी सांदभग लिात घेता हे मत त्रकतपत ग्राह्य मानावयाचे हा प्रश्न पर्तो.  
 ५. ‘च’ हे अव्ययदेखील दखनीने मराठी भाषेतून उचलले आहे. या भाषेच्या परांपरेवर हक्क साांर्णाऱ्या 
सहदी व उदूग या भाषाांत हे अव्यय नाही. ‘च’ प्रमाणेच ‘पन’ (पण) दखनीत पदोपदी आढळेल-  
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 ⬤ पि इसके जदल में था खाि का सक्त िाक । - तारी, १-२६. 
 
 ६. आजच्या ग्रामीण मराठीत प्रचत्रलत असलेफया अव्ययाांचा आढळ दखनीत सात्रहत्यात घर्तो हे 
दखनी –मराठीच्या सांदभात त्रनकट सांबांधाांच्या दृष्टीने त्रवशषेेकरून लिात ठेवण्यासारखे आहे. झुांझुरके, लई, 
बेर्ी याांसारखी मराठी अव्यये दखनी सात्रहत्याने जपून ठेवली आहेत- 
 
 ⬤ अवल बेग िा पाँव पडते तई । -कुमु, १०  
 ⬤ जलख्या िामा ंबेगी कर अस िातसों ।-मस्त, २३  
 ⬤ हुई िो सबा  झंुिुरकेच ऊट । -तोती, १०९ 
 

आजच्या मराठी शुद्लेखनाच्या त्रनयमाांप्रमाणे ‘कधी’ या अव्ययातील ‘धी’ वरचा अनु्वार उर्ालेला 
असला तरी दखनीत तो लेखनात आत्रण उच्चारातही कायम आहे 

 
 ⬤ किीं रात हो तो किीं दीस । - कुमु, ३. 
 

कधीशी समाांतर असलेली ‘जधी’, व ‘जेधवाँ’ ही अव्ययेदेखील दखनीत सानु्वार उच्चारण्यात व 
त्रलत्रहण्यातही येतात. आज अनुच्चात्ररत वाटणारे अनु्वार कधी काळी पूणगपणे उच्चारले जात होते म्हणूनच 
प्राचीन मराठीच्या लेखनात त्याांचा समावशे झालेला होता. दखनीने मराठीतून घेतलेले हे व अन्सय शब्द माि 
सानु्वारच कायम ठेवले आहेत. 

 
दखनी अव्ययाांचा समग्रतेने त्रवचार केला असता या िेिातही मराठी भाषेतून बरीच उसनवारी 

झालेली आहे असे प्रत्ययास येते. वाक्यात वारांवार येणारी मराठी वळणाची अव्यये दखनी – मराठीचे 
त्रजव्हाळ्याचे सांबांध पत्ररपुष्ट करणारी आहेत. 

 
णिकारी शबदांची रुपणसद्धी 
 

नाम, सवगनाम, त्रवशषेण, आत्रण त्रक्रयावाचक शब्द अथवा धातू या त्रवकारी शब्दाांच्या चार प्रकाराांचे 
माि तसे नाही. हे शब्द वाक्यात प्रयुक्त होण्यापूवी वाक्याथषांतच्या सांदभात त्याांचे ‘पद’ होताना त्याांना कोणत्या 
ना कोणत्या त्रवकाराच्या प्रत्रक्रयेतून जावचे लार्ते. पुरुष, वाचन आत्रण सलर्भेद हे या चारही प्रकाराांना घर्णारे 
समान त्रवकार आहेत. त्यात्रशवाय नामात्रदकाांना त्रवभल्क्त- प्रत्यय लार्तात तर धातूांना आख्यात – प्रत्यय 
लावफया वाचून अथास पूणगता येत नाही. या सवग प्रकारच्या त्रवकाराांचा म्हणजे रुपत्रसद्ीचा त्रवचार या ्थळी 
करावयाचा आहे. 

 
श्रोता आत्रण वक्ता याांच्या अनुसांधानाने वक्ता हा प्रथम पुरुषी असतो तर श्रोता त्रद्वतीय पुरुषी. 

तत्रदतराांची र्णना तृतीय पुरुषात करण्यात येते. सामान्सयतः सवगनामाांवरून प्रत्यि वा अध्याह्यत पुरुष-भेद 
त्रनधात्ररत करता येतात. त्रक्रयापदाच्या रूपातही पुरुषभेद दशगत्रवण्याची िमता असते. वचनभेद सवग त्रवकारी 
शब्दाांना समान असतात असे आपण मानत असलो तरी त्रवशषेणाचा अपवाद त्यास करावा लार्तो. कारण, 
सवगच त्रवशषेणाांवरून सलर्भेद आत्रण वचनभेद ्पष्ट होईलच याची शाश्वती नसते. त्रक्रयापदाांच्या बाबतीत 
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देखील सलर्भेदाचा अपवाद मानावा लारे्ल. कारण, सवगच आख्यातातील त्रक्रयापदावरून कत्याच्या 
सलर्भेदाची कफपना येईलच असे नाही. 
 
 (अ) नाम  
 

वाक्यात उपयोर्ात येण्यापूवी नामाांना पुढील त्रवकाराांच्या प्रत्रक्रयेतून जाव ेलार्ते. पुरुष, वचन, सलर् 
आत्रण त्रवभक्ती. सवगनामाांनाही हेच त्रवकार होत असतात. नाम आत्रण सवगनाम याांना एक वचन असते तसेच 
अनेक वचन. सां्कृत भाषेत असलेले त्रद्ववचन प्राकृतातच लुप्त झाले; त्यामुळे आधुत्रनक भारतीय भाषाांच्या 
सांदभात त्रद्ववचन त्रवचारात घेण्याचे कारण नाही. मराठी भाषेत पुसल्लर्, स्त्रीसलर् आत्रण नपुांसकसलर् अशी तीन 
सलरे् आहेत. दखनी भाषेत माि नपुांसक सलर्ाचा अभाव आहे, प्राकृत भाषाांच्या त्रवकासकाळातच 
नपुांसकसलर्ाचा लोप होत चाललेला होता असे त्रवद्वानाांचे मत आहे. १ या प्रवृतीचा अखेरचा टप्पा दखनी 
भाषेने र्ाठला आहे. या भाषेत नपुांसकसलर्ाचा पूणगतया लोप झालेला आहे. मूळ नाम तृतीय पुरुषीच असते, 
तसेच एकवचनी. काही नामे मूलतः स्त्रीसलर्ी वा पुसलर्ी असतात. पुसलर्ी नामाांना त्रवत्रशष्ट प्रत्यय लावनू त्याचे 
स्त्रीसलर्ी रूप मराठी प्रमाणेच दखनीतही होत असते. 

 
दखनीच्या सांदभात वचन त्रवचार त्रनराळ्या ्तरावरून करावा लार्तो. एकवचनी नामाचे 

अनेकवचनी रूप करण्याची प्रत्येक भाषेची ्वतःची अशी पद्ती आहे. तशी ती दखनी भाषेतही आढळते. 
परांतु यात्रशवाय मराठी आत्रण फारसी या दोन भाषाांत प्रचत्रलत असलेफया पद्तीप्रमाणेही दखनी नामाांचे 
अनेकवचन होत असते. तुलनात्मकदृष्या त्रवचार केला तर फारसी पद्तीने होणाऱ्या अनेक वचनाांची 
उदाहरणे अर्दी अपवादात्मक आढळतात. उदाहरणाथग फौज (ए.व.), अफवाज (अ.व.), लफ्ज (ए.व.), 
अफफाज (अ.व.) 

 
मराठी शब्दाांची अनेक वचन करण्याची पद्ती माि मोठ्या प्रमाणात त्रदसून येते. उदाहरणाथग – 
 
⬤ खड्ग हल रहे जब भाले परे् । -भाला (ए.व.) – भाले (अ.व.)  
⬤ धर्क आर् उटी जल दांटाले परे्।। - दांटाला (ए.व.) –दांटाले (अ.व.) 
⬤ जो थे कोटपर बान भाांरे् परे् ।। - भाांर्ा (ए.व.) –भाांरे् (अ.व.) 

 
 अनेक िचनाचा ‘आूँ’ प्रत्यय 

 
दखनी भाषेची ्वतःची पद्ती म्हणजे एकवचनी नामास ‘आँ’ प्रत्यय लावनू अनेक वचन साधणे. 

उदा- सकी-सकीयाँ, उांदर-उांदराँ, लोक-लोकाँ, आदमी-आदत्रमयाँ, तअर्-तअर्ाँ, सुांर्-सुांर्ाँ, धर्-धर्ाँ, 
त्रदल-त्रदलाँ इ. 

 
अनेक वचनाचा त्रनदशगक ‘आँ’ प्रत्ययाचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न अनेक त्रवद्वानाांनी केला आहे. फारसी 

भाषेतून हा प्रत्यय आला असावा असे एक मत आहे तर सां्कृत भाषेतील नपुांसकसलर्ी नामाांस प्रथमा व 
त्रद्वतीया त्रवभक्तीस लार्णाऱ्या ‘आत्रन’ या प्रत्ययापासून तो आला असावा असे दुसरे मत आहे. सां्कृत 
भाषेतील नामाांना लार्णाऱ्या षष्ठीच्या ‘नाम्’ प्रत्ययात ‘आँ’ चे मूळ आहे असेही एक मत श्री. देत्रवससर् चौहान 
याांनी माांर्ले आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

माझ्या मते ‘आँ’ हा अनेक वचनाचा त्रनदशगक असलेला प्रत्यय मराठी भाषेतूनच दखनीत आलेला 
असावा. मराठी भाषेत त्रनरत्रनराळ्या त्रवभक्तीत नाम चालताना अनेक वचनाांत अनु्वार अपत्ररहायगपणे येत 
असतो. उदा- लोकाांना, त्रस्त्रयाांचे, खेळाांना, माणसाांतून, देवाांसाठी, शिूांकत्ररता इ. या उदाहरणाांत 
त्रवभल्क्तप्रत्यय व त्रवभक्ती-वाचक अव्यय लार्ण्यापूवी अनेकवचनी रूप अनु्वार देऊन झाले आहे. अकाराांत 
नामाांना तर ‘आँ’ हाच अनेकवचनी प्रत्यय लारे्ला त्रदसून येईल. हाच प्रत्यय पुढील दखनी नामाांच्या अनेक 
वचनाांतही आढळेल – लोकाँ, बाइकाँ, खेळाँ, आदत्रमयाँ, दुश्मनाँ, अछत्ररयाँ (अप्सरा) इ. 

 
अनेकवचन आत्रण त्रवभल्क्त-प्रत्यय याांच्या सूिाांच्या आधाराने थोरे् मारे् जाऊ या. सां्कृत भाषेतील 

त्रवभक्ती-व्यव्था प्राकृत भाषेने जशीच्या तशी ्वीकारली नाही. या व्यव्थेत बरीच पर्झर् झाली. प्रथम 
चतुथी त्रवभक्तीचा लोप झाला. या त्रवभक्तीचे कायग षष्ठीच्या प्रत्ययाने होऊ लार्ले. २ काही त्रवभक्तींचा उपयोर् 
पर्पराांसाठी होऊ लार्ला. उदा. त्रद्वतीयेसाठी षष्ठी, तृतीयेसाठी पांचमी, सप्तमीसाठी त्रद्वतीया इत्यादी. ३ 

त्यामुळे त्रवभल्क्त प्रत्ययाांची त्रवत्रवधता कमी झाली आत्रण अनेक त्रवभक्तींच्या प्रत्ययाांत एकत्रवधता येऊ लार्ली. 
यादवकालीन मराठीतही याच प्रवृत्तीचे दशगन घर्ते. उदाहरणाथग- 

 
डोळां हे तृतीयेचे एकवचन आहे तसेच सप्तमीचे. 

 
तेया हे रूप सांदभग –भेदाने त्रद्वतीया, चतुथी, आत्रण षष्ठी याांपैकी कोणत्याही त्रवभक्तीचे असू शकते. 

याच प्रत्रक्रयेतून पुढे सामान्सय रूपाचा उद्भव झाला आत्रण नामाचे सामान्सयरूप झाफयावर त्या रुपास 
त्रवभल्क्तप्रत्यय लार्ू लारे्ल. त्रवभल्क्तप्रत्यय त्रनदशगक अव्यये देखील सामान्सय रुपासच जोर्ण्यात येऊ 
लार्ली. या घर्ामोर्ीत अनेकवचनाचा त्रनदशगक ‘आँ’ हा प्रत्यय माि त्रटकून रात्रहला. ‘लोकाांपासाव’, 
‘लोकाांतव’, ‘लोकाांही’ या त्रवभक्यांत नामाांत तो आढळेल. इत्रतहासाचायग राजवारे् याांनी या ‘आँ’ प्रत्ययाची 
व्युत्पत्ती सां्कृत भाषेतील त्रद्वतीयेच्या बहुवचनाच्या ‘आन्’ या प्रत्ययापासून साधली आहे.४ कोणत्या सां्कृत 
प्रत्ययापासून मराठीत ‘आां’ हा प्रत्यय आला आहे यास त्रवशषे महत्त्व नाही. त्याचे अल््तत्व आपफया दृष्टीने 
लिात घेण्याजोरे् आहे. यादवकालाप्रमाणेच वतगमान मराठीतही नामाांना त्या त्या त्रवभक्तीचे अनेकवचनी 
प्रत्यय लार्ण्यापूवी ‘आां’ हा प्रत्यय लार्तो. 
 

 मराठी  दखनी  

साप- सापाांना  सापाँ  
माली- माळ्याांना  मात्रलयाँ  
सखी- सख्याांही  सत्रकयाँ  
बायको- बायकाांना  बाइकाँ  
सई - सयाांपासून  सयाँ 

 
वरील उदाहरणाांत आणखीही वाढ करता येण्यासारखी आहे. अनेकवचनी त्रवभक्यांत नामाांत 

अपत्ररहायगपणे येणारा ‘आां’ प्रत्यय हेच दखनी भाषेतील अनेकवचनाच्या ‘आँ’ या प्रत्ययाचे मूळ आहे हे या 
उदाहरणाांवरून ्पष्ट होईल. त्यामुळे ‘आँ’ प्रत्यय लार्ून होणारे अनेकवचन ही दखनी भाषेची वैत्रशष्यपूणग 
लकब असली तरी तो मराठी भाषेच्या साहचयाचा प्रभाव आहे असा त्रनष्कषग त्रनघतो. 
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 णिभस्ततव्यिस्था  
 

नामाांना होणारे सलर् व पुरुष हे दोन्सही त्रवकार त्रवशषे रु्ांतारु्ांतीचे नाहीत. दखनी भाषेतील त्रवभल्क्त-
व्यव्था माि सां्कृत, प्राकृत आत्रण मराठी या भाषाांतील त्रवभल्क्त-परांपरेच्या आधाराने समजून घेतली तरच 
या व्यव्थेची समाधानकारक उकल होऊ शकते. 

 
आधुत्रनक भारतीय भाषाांतील त्रवभल्क्तत्रवषयक त्रवचार प्रामुख्याने सां्कृत भाषेतील त्रवभक्ती-व्यव्था 

प्रमाण मानून होत असतो. सां्कृत भाषेतील त्रवभक्ती आधुत्रनक भाषाांत जशाच्या तशा ्वरुपात आफया आहेत 
हा एक रै्रसमज आहे. सां्कृत भाषेत त्रवभल्क्तप्रत्यय व त्याांची सांख्या अर्दी साचेबांद आहे. कारणे कोणतीही 
असोत ही साचेबांद व्यव्था प्राकृत भाषाांत आढळत नाही. त्रनरत्रनराळ्या प्राांतात बोलींच्या रूपाने प्रथम 
नाांदणाऱ्या भाषा कालाांतराने सात्रहत्याच्या भाषा बनफया व या भाषाांतून सात्रहत्यत्रनर्वमती होऊ लार्ली. या 
घर्ामोर्ीत व्याकरणाच्या बाबतीत सां्कृत भाषेच्या व्याकरणाचे तांतोतांत अनुसरण न करता प्राकृत भाषाांनी 
आपफया परीने बरेच ्वातांत्र्य घेतले. त्रवभल्क्त-व्यव्थेच्या सांदभात प्राकृत भाषाांनी काही त्रनत्रपत त्रनयम 
पाळले असतील ही अपेिा व्यथग ठरते. प्राकृत भाषाांनी नेमके कोणत्या बाबतीत सां्कृत व्याकरणाचे अनुसरण 
केले नाही याचे ्थूल त्रदग्दशगन माि करता येते. 

 
पत्रहली बाब त्रवभक्तींच्या सांख्येचा सांकोच. प्राकृतात चतुथीचा लोप झाला हे पूवी नमूद करण्यात 

आले आहे. षष्ठीने चतुथीचे कायग साधण्यात येते हा उल्लेखही अर्ोदर येऊन रे्ला आहे. सवग प्राकृत 
व्याकरणकार या दोहअच्या बाबतीत एकच मत माांर्तात.५  

 

प्रत्ययच लिात घ्यावयाचे ठरले तर प्रथमा आत्रण त्रद्वतीया या दोन्सही त्रवभक्ती बाद कराव्या लार्तात. 
कारण, या दोन्सही त्रवभक्तींना प्राकृतात प्रत्यय नाहीत.६ (मराठीत – ही प्रथमा आत्रण ‘अपप्रत्यय’ त्रद्वतीया 
प्रत्ययत्रवहीन आढळतात तो प्राकृताचाच प्रभाव म्हणता येईल). प्राकृतात षष्ठीचा लोप झालेला नसला तरी 
या त्रवभक्तीच्या प्रत्ययाांच्या ऐवजी अव्ययाांचा प्रयोर् प्राकृतात वाढला असे हेमचांद्र साांर्तो. ७ अशा रीतीने 
चतुथीचा मुळातच लोप, प्रथमा व त्रद्वतीया प्रत्ययहीन आत्रण मध्यम मार्ाने चालणारी षष्ठी हे सवग लिात घेतले 
असता प्राकृतात त्रवभक्तींच्या सांख्येत घट झाली या त्रनणगयावर यावे लार्ते. 

 
त्रवभल्क्त-प्रत्ययाांच्या त्रवत्रवधतेस लार्लेली ओहोटी आत्रण काही त्रवभक्तींच्या कायषांतची अन्सय 

त्रवभक्तींनी घेतलेली जार्ा या बाबी जमेस धरफया तर ही घट आणखी वाढते. यादवकालीन मराठीतही 
त्रनरत्रनराळ्या त्रवभक्तींच्या प्रत्ययाांत एकत्रवधता त्रनमाण होत चालली होती. त्रद्वतीया, चतुथी आत्रण षष्ठी या 
त्रवभक्तींत येणारी नामे बरीच सारखी आहेत. आठव्या शतकातील सरहपाकृत दोहाकोश आत्रण दहाव्या 
शतकातील ‘लीलावई कहा’ या प्राकृत ग्रांथादेखील हीच अव्था असफयाचा अत्रभप्राय या ग्रांथाांचे सांपादक 
अनुक्रमे पां. राहुल सांकृत्यायन आत्रण र्ॉ. अ.ना.उपाध्ये याांनी व्यक्त केला आहे. त्रवभक्तींच्या कायात होणारी 
अदलाबदल तर प्राकृत व्याकरणकाराांनी वैध ठरत्रवली आहे.८ 

 
त्रवभक्ती आत्रण त्याांचे प्रत्यय याांसांबांधीची ही अत्रनत्रपतता आत्रण काही बाबतीत अत्रनयत्रमतता लिात 

घेऊन दखनी भाषेतील त्रवभक्ती आत्रण याांचे प्रत्यय याांचा शोध न घेता त्रवभल्क्तत्रवषयक कायाचा मार्ोवा घेऊन 
तदनुषांर्ाने प्रत्ययाांचा शोध घेणे अत्रधक लाभप्रद ठरेल. त्रवभक्तीचे कायग त्रद्वत्रवध असते- वाक्यातील नामाांचा 
त्रक्रयापदाशी असलेला सांबांध दशगत्रवणे- यालाच कारकर्ववभक्ती म्हणतात आत्रण वाक्यातील नामाांचा इतर 
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शब्दाांशी असलेला सांबांध प्र्थात्रपत करणे – याला उपपदत्रवभक्ती अशी सांज्ञा आहे. उपपदत्रवभक्तीचे कायग 
मयात्रदत नसते. त्या मानाने कारक-त्रवभक्तीच्या कायास मयादा आहेत. त्रशवाय वाक्य –व्यव्थेच्या दृष्टीने 
कारक-त्रवभक्ती त्रनणायकही असते. म्हणून दखनी भाषेतील कारक-त्रवभक्ती आत्रण त्याांचे प्रत्यय याांचा 
मार्ोवा घेणे श्रेय्कर ठरेल. 

 
कारक त्रवभक्ती सहा मानलेफया आहेत. म्हणजे नामाांचा त्रक्रयापदाशी असलेला सांबांध सहा प्रकारचा 

असतो. ‘प्राधान्सयेन व्यापदेशः’ या न्सयायाने या सहा कारकाांशी सहा त्रवभक्ती प्राधान्सयाने त्रनर्त्रर्त झालेफया 
आहेत. हे सहा कारक असे – 

 
कता - प्रथमा त्रवभक्ती; कमस – त्रद्वतीया त्रवभक्ती; करि- तृतीया 

      संप्रदान- चतुथी; अपादान- पांचमी; अणधकरि– सप्तमी. 
 
या सहाांव्यत्रतत्ररक्त संबंध या उपपदत्रवभक्तीचा ही त्रवचार पुढे आला आहे. संबंध हा प्राधान्सयाने षष्ठी 

त्रवभक्तीच्या कायाचा भार् असून,षष्ठयांत नामे इतर नामाांशी (त्रक्रयापदाशी नव्हे) –असलेला सांबांध 
दशगत्रवतात. षष्ठ्यांत नामाांचा प्रयोर् वाक्यात मोठ्या प्रमाणात होत असफयाने कारक नसतानाही या त्रवभक्तीचा 
समावशे त्रवभल्क्तत्रववरणात करण्यात येत असतो. 

 
कता :दखनी भाषेतील वाक्यरचना सामान्सयपणे कतृगप्रधान असते. मराठी भाषेप्रमाणेच दखनीतही 

कता प्रत्ययत्रवरत्रहत असतो अथवा ‘ने’ प्रत्ययाांत –म्हणजे मराठी व्याकरणाच्या पत्ररभाषेप्रमाणे तृतीयाांत. 
मराठी वाक्यात त्रक्रयापद सकमगक असफयास ते भतूकाळी आत्रण त्रवध्यथी असेल तरच कता ‘ने’ प्रत्ययाांत 
असतो. अकमगक त्रक्रयापदाचा कता भतूकाळी प्रथमाांत असतो तर त्रवध्यथी तो त्रवकफपाने प्रथमाांत वा तृतीयाांत 
होतो. दखनी भाषेतील वाक्यात कत्याची त्रवभक्ती आत्रण त्रक्रयापदाचा काळ व अथग याांचा सांबांध मराठी 
भाषेप्रमाणे राहीलच याची खािी देता येत नाही. वाक्य- व्यव्थेच्या सांबांधात या बाबीचा अत्रधक त्रवचार पुढे 
होणार आहे. या त्रठकाणी एवढेच लिात ठेवले पात्रहजे की, दखनी भाषेतील वाक्यात कता प्रथमाांत म्हणजे 
प्रत्ययहीन असतो तसाच ‘ने’ प्रत्ययाांत. त्रक्रयापदाचा काळ व अथग लिात न घेता ‘ने’ प्रत्ययाांत कता 
योजण्याची प्रवृत्ती या भाषेत मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे दखनीत कतृगप्रधान वाक्यरचना वा कतगत्ररप्रयोर् 
मोठ्या प्रमाणात आढळतो. उदा- ‘मैं काम कऱ्या’ ; ‘उने आया’; लैलाने रा्ता पकर्ी’ असे प्रयोर् दखनीत 
त्रवपुल प्रमाणात आढळतील. 

 
कमस :कमग्थानी असलेले नाम एकतर प्रत्ययत्रवरत्रहत असते अथवा त्यास कुां /कूां  हे प्रत्यय लार्तात. 
 
करि: तृतीय त्रवभक्तीच्या अनेक कायापैकी करण हे एक. त्रक्रयेचे साधन या दृष्टीने येणारे नाम 

सामान्सयपणे सुां, सूां, सो, थी, तई या प्रत्ययाांनी युक्त असते.नें, एां (ए.व.) व एही, ही (अ.व.) हे देखील 
तृतीयेचेच प्रत्यय. परांतु ते प्राधान्सयाने कतृगत्ववाचक आहेत. ‘ने’ हा प्रत्यय मराठीत आहे तसाच तो सहदी-उदूग 
भाषाांतही तृतीयेचा प्रत्यय आहे. परांतु एां (ए.व.) आत्रण एहीं व हीं (अ.व.) हे प्रत्यय माि सहदी-उदूगत नाहीत. 
मराठी भाषेतील हे प्रत्यय दखनीत आहेत. दखनीत ते मराठी भाषेतून आलेले आहेत हे उघर् आहे. तृतीयेचे 
अन्सय प्रत्यय (सुां, सूां, सो, थी, तई) माि सांधा भाषेतून दखनीने उचलले आहेत. 
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⬤ कदम दर कदम मुहक में उि सुं पैठ –तारी,८  
⬤ इसी डरसुं िंगल जफरे ले पराि –तारी, ६१  
⬤ बारा बारे की विासुं जदसता है –सब, ७ 
 
‘ही’ आत्रण ‘एही’ या प्रत्ययाांना र्ाथासप्तशतीच्या काळाइतकी पुरातन परांपरा आहे ‘जेंही’ (र्ास. 

१६), ‘तेहीं’ (र्ास. १-५२) ही पदे र्ाथासप्तशतीत आढळतात:  
 

⬤ तूां हीं तुज थे जर्त सब कऱ्या  
तूांहीं रूप अलम में अपना भऱ्या ।। 

 
संप्रदान :सांप्रदान हे चतुथी त्रवभक्तीचे कारक आहे. सांप्रदानाथी येणारे कुां , कूां , कअ, हे प्रत्यय दखनीने 

सांधाभाषेतून ग्रहण केले आहेत- 
 
⬤ कीं दारा कूां  आ शाह औरांर् सुां- तारी, २८ 
 
अपादान : या कारकाचे त्रनदशगन करणारे ‘से ती’ आत्रण ‘सुन्सतो’ हे प्रत्यय प्राकृतातील पांचमी 

त्रवभक्तीच्या प्रत्ययावरून आले आहेत. प्राकृत भाषेप्रमाणेच दखनीतही तृतीयेचा उपयोर् पांचमीसाठी होत 
असतो; तद्नुसार वरील प्रत्ययाांबरोबरच ए, एां, एही हे प्रत्ययही अपादान या कारकाच्या त्रनदशगनासाठी 
नामाांना लार्तात. त्रशवाय, ते, ये, यें, ओां, सुां हेही आपादानवाचक प्रत्यय रूढ आहेत. सांधाभाषा, हे या 
प्रत्ययाांचे उर्म्थान आहे. 

 
⬤ कह्या सोंच सन्मुकते गाडे जिकाल – तारी, २१  
⬤ ि भलेतें डरेगा ि बुरेतें डरेगा – सब, ७६  
⬤ तेरे होरे के रति थें सुन्या हूूँ बात सही –मािी, ८१  
⬤ तूिा िावं जदल थे सबी याद जदल थे िूत – मािी, ७४ 
⬤ मंुि िीव की आरिंू को बदे मो सीते जपया-मािी, ६६  

 
अणधकरि : हे सप्तमी त्रवभक्तीचे कारक. इां, ए, एां,एसह, त्रह, सह, में हे या त्रवभक्तीचे प्रत्यय. या 

प्रत्ययाांत प्राचीन मराठी वाङ्मयात आढळून येणाऱ्या सप्तमी, पांचमी आत्रण तृतीया या त्रवभक्तींच्या प्रत्ययाांची 
सरत्रमसळ झालेली त्रदसून येईल. सांधा भाषेत रूढ असलेले ‘मने’ वा ‘म्याने’ याांसारखे शब्दही सप्तमीच्या 
अथाने रूढ आहेत. 

 
संबंध : हे कारक नाही. तथात्रप, वाक्यात षष्ठी त्रवभक्तीचा उपयोर् त्रवपुल आत्रण अनेक प्रकाराांनी होत 

असफयाने सांबांधदशगक प्रत्ययाांची देखील दखल घेतली पात्रहजे. प्राकृतात षष्ठीवाचक असलेला ‘केरा’ हा 
प्रत्यय दखनीत अफपप्रमाणात का होईना रूढ आहे. ‘र्ोरखबानी’त तो अत्रधकाांशाने योजलेला आढळतो. 

 
⬤ चींटी केरा िेत्रमा ंगिेन्द्र समाइला – गोरखबािी  
⬤ हलिाये जिया कों सकी अब चोटीकेरे ताब में – मािी, ८५ 
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‘न’ हाही एक सांबांधवाचक प्रत्यय असून तो सामान्सयपणे प्रथम व त्रद्वतीय पुरुषवाचक सवगनामाांनाच 
लार्तो – 

 
⬤ हमन हमकंू देकिे हम िग में आये  

हमन हमकंु देक हम कंू भवंाये –मिसमझावि, २५ 
 
कारकाांच्या अनुसांधानाने त्रवभक्तींचा व त्रवभल्क्तवाचक अव्ययाांचा शोध घेतला असता जे साध्य झाले 

ते वर त्रनर्वदष्ट केले आहे. तथात्रप, मराठी भाषेच्या व्याकरणात कारकाांच्या अपेिेने त्रवभक्ती अत्रधक पत्ररत्रचत 
असफयाने त्रनरत्रनराळ्या त्रवभक्तीप्रत्ययाांची नअद पुढीलप्रमाणे देता येईल 
 

प्रथमा - अप्रत्यय. ९  
णितीया -  अप्रत्यय/ कुां  ,कूां   
तृतीया –१० ने, ए, एां, एांही, हीं, सुां,सूां, सो, थी, तइां, ते. 
चतुथी- कुां  ,कूां , कअ,के. 
पंचमी- थे, थें, से, ते, ओां,सुां, सेत्रत, सुन्सतो. 
षष्टी- का (की, के) केरा, न  
स्तमी- इां, ए, एां, एत्रह, सह, त्रह, सें 

 
त्रवभक्ती-प्रत्यय लार्ण्यापूवी मराठी भाषेत नामाचे सामान्सयरूप होत असते. तसे ते दखनीत होत 

नाही. धातुसात्रधताांना अव्यय लार्ण्यापूवी माि सामान्सयरूप होत असफयाचे आढळते. उदा- आयेपर, 
जायेपर, सोयेपर इ. 

 
 (आ) सिसनाम  
 

पुरुष, वचन, सलर् आत्रण त्रवभक्ती हे नामाांच्या रुपत्रसद्ीस कारक असलेले घटक सवगनामाांसही लार् ू
पर्तात. त्यामुळे त्रवकाराांच्या सांदभात सवगनामाांचा ्वतांिपणे त्रवचार करण्याचे तसे कारण नसते. तथात्रप, 
काही बाबतीत सवगनामाांची रुपत्रसद्ी थोड्या वरे्ळ्या पद्तीने होत असफयाने सवगनामाांचा ्वतांि त्रवचार 
आवश्यक ठरतो. 

 
पुरुष-वाचक, दशगक, सांबांधी, प्रश्नाथगक आत्रण अत्रनत्रपताथगबोधक असे सवगनामाांचे पाच प्रकार 

मराठीत आहेत तसेच ते दखनीतही आहेत. 
 
पुरुष वाचक सवगनाम- 
प्रथम पुरुष- मैं, अपन, (ए.व.); हम, अपन,अपुन (अ.व.) 
त्रद्वतीय पुरुष – तूां, तुम्, आप, (ए.व.); तुम्, आप (अ.व.)  
तृतीय पुरुष – वो (ए.व.), वो (क्वत्रचत् व)े अ.व.) 
दशगक – वो (ए.व.), ये (अ.व.) 
सांबांधी – जो (उभयवचनी) 
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प्रश्नाथगक – कौन, कोन, क्या, कोई  
 
अत्रनत्रपताथगवाचक – कोन, कौन, कोई या पाचही प्रकाराांतील सवगनामाांची रुपत्रसद्ी होताना काहींना 

त्रवकारत्रनदशगक प्रत्यय लार्तात तर त्रकत्येक सवगनामाांचे रूपच बदलते. पुरुषवाचक सवगनामाांपैकी प्रथम व 
त्रद्वतीय पुरुषी सवगनामाांचा सलर्भेद त्रक्रयापदाच्या रुपाांवरून अथवा या सवगनामाांस लार्णाऱ्या त्रवशषेणाांच्या 
्वरूपावरून सूत्रचत होत असतो. ‘मैं’ या एकवचनी सवगनामाच्या ऐवजी बोलीत त्रनरपवादपणे व सात्रहत्यात 
क्वत्रचत ‘अपन’ वा ‘अपुन’चा प्रयोर् होत असतो. ग्रामीण मराठी बोलीतही हाच प्रकार आढळतो- 

 
⬤ अपुन कुां  र्ाांव में येक घर है और छोटासा रान बी । 

(आपफयाला (म्हणजे मला) र्ावात एक घर आहे आत्रण लहानसे शते देखील) 
 

⬤ अपुन का नाांव र्ाांव में सबकूां  मालूम । 
(आपले (माझे) नाव र्ावात सवषांतना माहीत आहे). 
 
या वाक्यात वक्ता एकवचनी असूनही ‘अपुन’चा प्रयोर् करण्यात आला आहे 
 

⬤ अपुन तो अबीच आया । 
(आपण (मी) तर आताच आलो). 

⬤ अपुन का घर नत्रजकच है ।  
(आपले (माझे) घर जवळच आहे). 

⬤ उने्न बोफया अपुन काम में है । 
(तो म्हणाला आपण कामात आहोत.) 

 
शवेटच्या वाक्यात ‘वह’ या तृतीय पुरुषीसवगनामास ‘ने’ हा प्रत्यय लार्ला असून त्याचे उने्न हे रूप 

झाले. आवश्यक असो वा नसो कता तृतीयाांत योजण्याची दखनी भाषेची लकब या वाक्यात आढळेल. 
अपन/अपुन प्रमाणेच ‘हम’ हे सवगनाम वक्ता एकवचनी असला तरीही योजले जाते. त्रकत्येकदा ‘हमन’ हे 
षष्ठीवाचक रूपही मूळ सवगनामाच्या (अप्रत्यय)ऐवजी प्रयुक्त होत असते. तोच प्रकार ‘तुमन्’ या सवगनामाच्या 
बाबतीतदेखील आढळतो. 

 
⬤ हमन-तुमन की बात छोर् हक के राह में चल । 

(आमचे –तुमचे ही भाषा सोरू्न सत्याच्या मार्ाने चल) 
या वाक्यात हमन-तुमन ही रूपे षष्ठीवाचक आहेत. 
 
⬤ हमना आराम है तुमना कैसा । (चतुथी/ त्रद्वतीया) 
⬤ हमना क्या की र्रीबाां, तुमना तो तालेवार ।(प्रथमा) 
परांतु, त्रकत्येकदा हमन-तुमन हीच मूळ रूपे र्ृहीत धरून या रुपास त्रवभल्क्त-प्रत्यय लार्तात- 
 
⬤ तुमन कूां  आमीन अछो । - मानी, ८१  
⬤ हमन कूां  येक हो र्म करता है फयाद । - मानी, ८२  
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⬤ कीं तुमना कूां  याराां न मालूम (अ) हे । - तारी, २८  
 
असाच प्रकार ‘मअ’, ‘मुज’, ‘मुांज’ आत्रण ‘तुज’ या रुपासांबांधी आढळतो. याांपैकी पत्रहली तीन रूपे ‘मैं’ 

या सवगनामाची आत्रण शवेटचे ‘तूां’ या सवगनामाचे त्रद्वतीयाांत/ चतुथषांतत रूप आहे तरीही याच रूपाांना कधी कधी 
अन्सय त्रवभल्क्त-प्रत्यय लावण्यात येत असतात. 

 
⬤ मुांज जीव की अराज् कअ बाांदे मअसीते त्रपया ।- मानी, ५६  
⬤ न लर्सी अपांर् मांज सीते फौज जोर् । - तारी, ७ 

 
सामान्सयपणे मज-तुज ही रूपे त्रद्वतीया, चतुथी आत्रण षष्ठी याांची वाचक असतात. 
 
⬤ र्दा तुांज इश्क का हूां दे जकाते इश्क मुांज साई । - मानी, ६७  
(तुांज-षष्ठी, मुांज- चतुथी) 
⬤ अछो मुांज वचन ते यो मदा का नाँवु ।-तारी, ५०  
(मुांज- षष्ठीवाचक) 
 
प्राचीन मराठी व वाङ्मयातही मज व तुज ही रूपे त्रद्वतीया/चतुथी व क्वत्रचत षष्ठीवाचक असतात तर 

कधी कधी या रुपाांनाही त्रवभल्क्त-प्रत्यय लार्तात- मजला, मजसांरे्, तुजलार्ी, तुजपासाव इ. 
 
दखनी भाषेत तृतीय पुरुषी एकवचनी (वह) सवगनाम कधी कधी ‘त्रतस’ या रुपात योजले जाते. 
 
⬤ असे वाँ तलक त्रतसके घोड्याांकी चाल-तारी, ५  
⬤ जनम त्रतसपो उसके हशम का है खेल-तारी, ५. 

 
सांबांधी आत्रण अत्रनत्रपताथगवाचक सवगनामाांचा एकि उपयोर् होत असताना कधी कधी ‘जो कोई’ च्या 

ऐवजी ‘जे कोई’ असे रूप बनते. अत्रनत्रपताथगवाचक कोन/ कोई हे सवगनाम ‘को’ व ‘कने’ या रुपाांतही 
त्रकत्येकदा योजण्यात येते. 

 
⬤ मरे मजहब की बाताां खोलकर सब पूछे जेको – मानी, ९३ 
⬤ न त्रलक सकेर्ा कने शरा मांज मुांज त्रकताबाां का – मानी, ८५ 
 
सवगनामाांच्या सत्रवभल्क्तक रुपाांसांबांधी एक त्रवशषे र्ोष्ट लिात ठेवण्याजोर्ी आहे –पुरुष वाचक 

सवगनाम वाक्यात कतृग्थानी असताना प्रथमा व तृतीया या दोन त्रवभक्तीपैकी एका त्रवभक्तीत असाव ेअशी 
अपेिा असते. कारण, मराठी भाषेत तसा प्रयोर् होतो. दखनी भाषेत माि ते नाहामी तृतीया त्रवभक्तीत असते. 
‘हमने आया’, ‘उने्न चला’, असे प्रयोर् सावगत्रिक आढळतील. पुढे प्रयोर्-व्यव्थेच्या सांदभात या त्रवशषेाचा 
अत्रधक त्रवचार करण्यात आला आहे. 
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(इ) णिशेषि  
 
मराठी व्याकरणात त्रवशषेणाची र्णना त्रवकारी शब्दाांत होत असली तरी सवगच त्रवशषेणाांना सलर्-

वचन-पुरुष-त्रवभक्ती त्रनदशगक प्रत्यय लार्तातच असे नाही. त्रवशषेणाांचा उपयोर् नामाांसारखा होतो तेव्हा 
माि नामाांना होणारे सवग त्रवकार त्यास होतात. अन्सयथा त्रवशषेणाांत त्रवकाराांच्या दृष्टीने पुढील तीन प्रकार 
आढळतात. 

 
१) काही त्रवशषेणे त्रवशषे्याच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलतात. 
२) त्रकत्येक त्रवशषेणाांना त्रवभल्क्तप्रत्यय न लार्ता त्याांचे केवळ सामान्सय रूप होते. 
३) बरीच त्रवशषेणे अत्रवकृत रूपातच वाक्यात योजण्यात येतात. 

 
सां्कृत भाषेत हे प्रकार आढळत नाहीत. या भाषेत अपत्ररहायगपणे त्रवशषे्याचे सलर्, वचन, पुरुष आत्रण 

त्रवभक्ती ही त्रवशषेणाांसही लार्ते. त्रवशषेणाांच्या त्रवकाराांच्या बाबतीत दखनी आत्रण मराठी या दोन्सही भाषा 
समपातळीवर आढळतील. अर्दी अपवादात्मक पत्ररल््थतीतच त्रवशषे्याचे सलर्-वचन-पुरुष आत्रण त्रवभक्ती 
याांचे त्रवकार घेऊन त्रवशषेणाांचा वाक्यात उपयोर् होत असतो. अशी अपवादात्मक उदाहरणे प्राचीन मराठी 
सात्रहत्यातही आढळतील.११ 

 
⬤ कहे तूां कीं पदा है यक नाटकी- तारी, ४७  
 

या उदाहरणात ‘पदा’ या नामाचे ‘नाटकी’ हे त्रवशषेणे आहे. मूळ नामच प्रत्ययहीन असफयाने त्रवशषेणाला 
त्रवशषे्याचे त्रवकार झाले आहेत सकवा नाही याचा त्रनणगय लावता येत नाही. पुढील उदाहरणात त्रवशषेणाचा 
उपयोर् नामाांप्रमाणे झालेला असफयाने त्यास त्रवभल्क्त-प्रत्यय लार्ला आहे – 
 

⬤ चुकात्याां को जात्रहर नको कस करो – तारी, ७८  
 

पुढील उदाहरणाांत माि त्रवशषेण त्रवशषे्याच्या सलर्-वचन त्रवभक्ती त्रवकारासह योजण्यात आलेली आहेत. ही 
उदाहरणे अथातच अपवादात्मक आहेत. 
 

⬤ झमूत्या मोत्याांक्या लर्ाां रहजू भर – इब्रा, २४२  
⬤ कवफयाां कत्रलयाां हो आत्याां – इब्रा, ३५५. 
⬤ नव्याां कोणत्याां हो सो पर्त्याां नजर – इब्रा, ५०१. 
⬤ त्रजत्याां खूबशकत्याां श्याां सुांदऱ्याां – कुमु, ५०१. 
 
धातुसात्रधत त्रवशषेणे आत्रण षष्ठयांत अनुबांध त्रनदशगक नामाांच्या बाबतीतदेखील असाच अपवादात्मक 

प्रकार आढळतो- उदाहरणाथग, बहत्रतयाां नदीयाां; अवत्रतयाां नात्ररयाां;इमारताां जैत्रसयाां; बुत्ररयाां आदताां इ. 
 
काही त्रवशषेणे मराठीप्रमाणेच त्रवशषे्याच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलतात. 

 
⬤ पु्तक चि ूसो सुांदरी खत कार्त पाांढरी –नवरस  
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⬤ नको चल तपटकर छाती उतानी-मन, २३ 
 
त्रवशषे्याच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलणाऱ्या त्रवशषेणास दखनी भाषेत (आत्रण मराठीतही) त्रवभल्क्तप्रत्यय 

लार्त नाहीत त्याांचे केवळ सामान्सयरूप होते हे वरील काही उदाहरणाांतून लिात येईल. १२ वर त्रदलेली काही 
उदाहरणे आत्रण आकाराांत त्रवशषेणे याांचा अपवाद वर्ळता दखनी भाषेतील त्रवशषेणाांची र्णना अत्रवकारी 
शब्दाांतच करावी लारे्ल. 

 
व्युत्पतीच्या दृष्टीने त्रसद् आत्रण सात्रधत असे त्रवशषेणाांचे दोन प्रकार होतात तर रु्णवते्तच्या 

दृष्टीकोनातून रु्णत्रवशषेण आत्रण सांख्यात्रवशषेण असे दोन प्रकार मानता येतात. सवगनामसात्रधत त्रवशषेण हा 
सात्रधत त्रवशषेणाचाच एक प्रकार मानता येईल. 

 
⬤ यो र्ज नाांऊां  तुज केऊां  साजे – नवरस, ८१  
⬤ रु्मत त्रदसे जेऊ खुद्द त्रदसे मदीना – नवरस, ८२ 
 
या उदाहरणाांत ‘कें ऊ’ आत्रण ‘जेंऊ’ ही सवगनामसात्रधत त्रवशषेणे आहेत. सात्रधत त्रवशषेणाांचा आणखी 

एक प्रकार म्हणजे उपसर्ग व प्रत्यय नामाांना लार्ून होणारी त्रवशषेणे- बेशुमार, बदकार, इष्कबाज, चुर्लखोर 
इ. 

 
धातुसात्रधत त्रवशषेण हाही सात्रधत त्रवशषेणाचाच एक प्रकार. उदा. – देखन्सत, बझून्सत, करन्सत, पेखन्सत 

इ. 
 
शब्दसाधना कोणत्याही प्रकारे झालेली असो त्रवशषेणाांच्या योर्ाने त्रवशषे्याच्या रु्णधमात आत्रण 

एकां दरीत वाक्याथात भर पर्ते यात शांका नाही. त्रकत्येकदा समग्र वाक्याचा आशयदेखील एखाद्या 
त्रवशषेणाच्या पोटात दर्लेला आढळून येईल. 

 
⬤ त्रनराकार त्रनरु्गण वो परमेसरी है – मन, १  
⬤ बर्ा शखे चांचल व अचपल बना है – मन, ७  
⬤ ये सारा हे परपांच झटूा जमाना  

अरे मि िको रे िको हो जदवािा – मि, १०  
⬤ ये पांचभतू का तुज कअ जेवर कते हैं – मन, १२ 
 
वाक्यातील पदक्रम सां्कृत वाक्यात फारसा महत्त्वाचा नसतो. प्राकृत आत्रण देशी भाषाांत माि 

वाक्यातील पदे कोणत्या क्रमाने यावयाची हे त्रनत्रपत झालेले आढळून येते. वाक्यरचनेच्या सांदभात पुढे 
पदक्रमासांबांधी त्रववचेन आले आहे. या ्थळी केवळ त्रवशषेण आत्रण त्रवशषे्यही वाक्यात कोणत्या क्रमाने येत 
असतात एवढेच लिात घ्यावयाचे आहे. भारतीय भाषाांत वाक्यात त्रवशषेणानांतर त्रवशषे्य योजण्याची प्रथा 
आहे. अरबी –फारसी भाषाांत माि अर्ोदर त्रवशषे्य आत्रण नांतर त्रवशषेण असा क्रम येतो. दखनी भाषेत हे 
दोन्सही क्रम आढळतात. त्रवशषे्यानांतर त्रवशषेण योजण्याचा प्रकार मराठी बखरीत देखील आढळतो. हा 
अथातच अरबी-फारसी भाषाांतील वाक्यरचनेचा पत्ररणाम म्हटला पात्रहजे. 
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वाक्य –रचनेच्या अनुरोधाने वाक्यात जे शब्द मूळरूपात योजण्यात येतात व जे प्रत्यय लार्फयावरच 
वाक्यात प्रयुक्त होण्याच्या योग्यतेचे बनतात अशा शब्दाांच्या त्रवचारात आतापयंत नाम, सवगनाम आत्रण त्रवशषेण 
याांचा त्रवचार करण्यात आला आहे. 

 
(ई) धातू अथिा णक्रयािाचक शबद  
 
त्रवकारी शब्दाांच्या किेत येणाऱ्या आणखी एका शब्दासांबांधी त्रववचेन करावयाचे आहे. हा शब्द आहे 

धातू अथवा त्रक्रयावाचक शब्द. वाक्याथाच्या दृष्टीने हा शब्द त्रनणायक ्वरूपाचा असतो. धातूचे ‘त्रक्रया-पद’ 
झाफयात्रवना त्याचा वाक्यात उपयोर् करता येत नाही आत्रण त्रक्रयापद असफयात्रवना अन्सय शब्दसमूहास 
वाक्याची प्रत्रतष्ठा लाभत नाही. वाक्याची रचना आत्रण घर्ण त्रक्रयापदाच्या योर्ाने त्रनत्रपत होत असते. 

 
धातूस प्रत्यय लार्ून त्रसद् झालेफया रुपास त्रक्रयापद म्हणतात. वक्त्यास अत्रभपे्रत असलेला त्रक्रयेचा काळ व 
अथग याांचे त्रनदशगन करण्यास केवळ धातू असमथग ठरतो. त्रक्रयेचा बोध सवाथाने होण्यासाठी धातूस काही 
सां्काराांच्या प्रत्रक्रयेतून जाव ेलार्ते. सलर्, वचन, पुरुष आत्रण आख्यात याांचे सां्कार धातूवर झाफयानांतरच 
धातूचे त्रक्रयापदात रुपाांतर होते. 
 

आख्यात –प्रत्यय दोन प्रकारचे असतात- त्रक्रयेचा काळ दशगत्रवणारे आत्रण त्रक्रयेच्या अथाचे त्रनदशगन 
करणारे. काळ तीनच – भतू, वतगमान आत्रण भत्रवष्य. भाषा-व्यवहाराच्या दृष्टीने रीत्रतभतूकाळ हाही एक चौथा 
काळ मानण्यात येतो. आज्ञा, त्रवत्रध आत्रण सांकेत हे तीन अथग. चार काळ आत्रण तीन अथग अशा साताांचे 
त्रक्रयापदाांना लार्णारे प्रत्यय ते आख्यात प्रत्यय. या सातही आख्याताांत सलर्, वचन आत्रण पुरुष याांचे त्रवकार 
होत असतात. हे त्रवकार /त्रवकार-त्रनदशगक प्रत्यय धातूांना लार्फयानांतरच धातूांचे त्रक्रयापद बनते व त्याचा 
वाक्यात उपयोर् होऊ शकतो. 

 
प्रकृत्रत-धमाच्या दृष्टीने सकमगक आत्रण अकमगक असे धातूांचे दोन प्रकार आहेत. धातू याांपैकी 

कोणत्याही प्रकारातला असला तरी त्याला घर्णारे त्रवकार माि समान असतात. काही आख्याांतात 
त्रक्रयापदाचे रूप कता वा धातूरूपेश याांच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलत असते तर काही आख्याताांत हा बदल 
घर्त नाही. पुरुष आत्रण वचन (कता वा धातूरूपेश याांचे) याांच्याप्रमाणे होणारे बदल माि सवग आख्याताांत 
घर्तात. तोच प्रकार व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने असलेफया त्रसद् व सात्रधत या दोन प्रकारच्या धातूांच्या बाबतीत 
आढळून येतो. धातू त्रसद् असो वा अन्सय शब्दाांपासून साधलेला, त्याला लार्णारे आख्यात-प्रत्यय माि समान 
असतात. प्रयोजक हाही सात्रधत धातूचाच एक प्रकार. या प्रकारात मूळ धातूचे पे्ररणा्थान बदलत असते. 
उदा. फुटना-फोर्ना; तुटना-तोर्ना; फटना-फार्ना. याही प्रकाराांत आख्यात –प्रत्ययाांच्या बाबतीत 
कोणताच बदल घर्त नाही. 

 
सांयुक्त त्रक्रयापदाांच्या बाबतीत माि दोन घटक त्रक्रयापदात असतात-धातूचा मुख्याथग 

धातुसात्रधताच्या रुपात येतो व त्या अथाला पूणगता देणाऱ्या साहाय धातूस आख्यात प्रत्यय लार्तात. 
उदाहरणाथग: ‘देकता अथा’ (पहात होता), बोलता अछेंर्ा (बोलत असेल), या उदाहरणाांत अनुक्रमे 
भतूकाळ व भत्रवष्यकाळ या आख्याताांचे प्रत्यय साहाय धातूस लार्ले आहेत व मुख्य धात्वथग धातुसात्रधताच्या 
रुपात आला आहे. ‘अस्’, ‘अछ’, ‘हो’ हे प्रमुख साहाय धातू आहेत. त्याांचा ्वतांिपणेही वाक्यात उपयोर् 
होत असतो. अस् हा मूळ सां्कृत धातू असून तो दखनीत आत्रण मराठीतही रूढ आहे. ‘आहे’ व ‘अहे’ हा 
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दखनी अपभ्रांश याच धातूचा. ‘अछ’ हाही प्राकृतात रूढ असलेला सां्कृत ‘अस्’चाच अपभ्रांश. दखनीने तो 
बांर्ाली भाषेपासून उचलला असे मत काही त्रवद्वानाांनी व्यक्त केले असले तरी ते ग्राह्य धरता येत नाही. कारण, 
प्राकृत परांपरा दखनीस अत्रधक जवळची आहे. सांधा भाषेच्या द्वारे ‘अछ्’ चा प्रवशे दखनीत झाला आहे. उदा- 

 
⬤ मेरा जो प्यारा है सो तो प्यारा अहे करतार का –अली, १२३  
⬤ र्रज, अपनी समजसूां अछे तो बुरा नई है – सब, १०५  
⬤ आपै अपनी जाया कम न अछता-सब  
⬤ अटल सब थे कबी बाजू अथा हर न सके मांत्रजल का –अली, १६१  
 
परभाषेतून दखनीत आलेफया धातूांचाही त्रवचार या सांदभात केला पात्रहजे. धातूांच्या वर्ीकरणाशी 

त्याांचा सांबांध पोचतो आत्रण पोचत नाहीही. शब्दसांग्रहाच्या प्रकरणात या बाबीचा त्रवचार थोड्याफार प्रमाणात 
येऊन रे्ला आहे. दखनीने मराठी धातूांची सवात्रधक उसनवारी केली आहे हे पूवी ् पष्ट करण्यात आले आहेच. 
तथात्रप, दखनीतील परभाषेतून आलेले धातू त्रवचारात घेण्यापूवी मूळ दखनी भाषेतले धातू कोणते मानावयाचे 
यासांबांधी त्रववेक केला पात्रहजे. 

 
सांधाभाषा हे दखनीचे उर्म्थान. सां्कृत; प्राकृत आत्रण अपभ्रांश या परांपरेतून सांधाभाषा उदयास 

आली. मराठी भाषेलाही हीच परांपरा आहे. या परांपरेतून दखनीत आलेले धातू मूळ दखनीच मानले पात्रहजेत. 
या परांपरेत बसणारे पण मराठी भाषेचा र्ांध धारण करणारे धातू दखनीत रूढ आहेत. त्या बरोबरच त्रनखळ 
मराठी धातूदेखील दखनीत प्रचत्रलत आहेत. या सवषांतना दखनीच्या दृष्टीने ‘परभात्रषक’ मानण्याचे कारण 
नाही.अरबी-फारसी भाषाांतून आलेले धातूच खऱ्या अथाने दखनीतील परभाषाांतील धातू ठरतात. दखनीत 
मूळ अरबी-फारसी धातू फार थोरे् आहेत. जे आढळतात ते नाम व त्रवशषेण याांच्यापासून साधण्यात आलेले 
सात्रधत धातू आहेत. उदाहरणाथग – कबूलना (कबलू), नवाजना (नवात्रजश), दफनाना (दफन) इ. दखनीत 
रूढ असलेफया मराठी वळणाच्या धातूांची कफपना यावी या हेतूने पत्ररत्रशष्टाांत काही धातू त्रदले आहेत. शवेटी 
जोर्लेफया शब्दकोशातदेखील असे अनेक धातू आढळतील. 

 
वर्ीकरणाच्या दृष्टीने धातू कोणत्याही वर्ातला असला तरी त्याला लार्णारे त्रवकार सारखे असतात 

हे ध्यानात घेऊन पुढील त्रववरणात धातूच्या प्रकाराांचे उल्लेख करण्यात आलेले नाहीत. धातूस होणाऱ्या पुरुष, 
वचन, सलर् आत्रण आख्यात या चार त्रवकाराांपैकी वचन आत्रण पुरुष याांच्या अनुसांधानाने होणारे त्रवकार सवगच 
धातूस होतात. सलर्भेद माि सावगत्रिक असतो असे नाही. धातुरुपेशाच्या सलर्भेदास अनुसरून त्रक्रयापदाचे 
रूप बदलते ते काही आख्यातातच. सां्कृत भाषेत आख्यात –प्रत्यय कता वा धातूरुपेश याांच्या 
सलर्भेदाप्रमाणे बदलत नाहीत. परांतु, दखनीत आत्रण मराठीतही वतगमानकाळ, (सकमगक त्रक्रयापद 
असफयास) भतूकाळ, त्रवध्यथग व सांकेताथग या आख्यातात येणाऱ्या त्रक्रयापदाांचे प्रत्यय धातूरुपेशाांच्या 
सलर्भेदाप्रमाणे बदलत असतात. 

 
सां्कृत भाषेत नसलेला हा त्रवशषे देशीभाषेत आला तो एका ऐत्रतहात्रसक परांपरेतून. सां्कृत भाषेत 

त्रक्रयापदाांच्या ऐवजी धातुसात्रधत त्रवशषेणे योजण्याची पद्ती होती. प्राकृतात ही पद्ती जवळपास सावगत्रिक 
झाली. त्यामुळे मूळ आख्यातप्रत्यय मारे् पर्ले. त्रक्रयापदासाठी येणारी ही धातुसात्रधते त्रवशषेणे असफयाने 
त्रवशषे्याच्या सलर्भेदाांप्रमाणे बदलण्याचा रु्णधमग त्याांच्या त्रठकाणी होता. त्याचप्रमाणे आख्याताच्या ज्या 
प्रकारातून ही त्रवशषेणे साधण्यात आली त्या आख्याताचे कालाथगवाचक र्ांधही या रूपाांना अपत्ररहायगपणे 
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लारे्ल. दखनी –मराठीत सलर्भेदाप्रमाणे बदलणारे प्रत्यय हे धातुसात्रधत त्रवशषेणाांपासून आलेले असफयाने 
मूळ सां्कृतात नसलेला हा त्रवशषे दखनी-मराठी आख्याताांच्या काही प्रकाराांत आला आहे. वतगमानकाळ – 
सांकेताथग,भतूकाळ-त्रवध्यथग या आख्याताांचेच प्रत्यय तेवढे धातूरुपेशाच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलत असतात. 
रीत्रतवतगमान, भत्रवष्य हे दोन काळ आत्रण आज्ञाथग या तीन आख्याताांच्या प्रकाराांत त्रक्रयापद धातुरुपेशाच्या 
सलर्भेदाप्रमाणे बदलत नाही. 

 
ितसमानकाळ :नामाांना त्रवभल्क्त-प्रत्यय लार्फयाने त्याचा इतर शब्दाांशी असलेला सांबांध प्र्थात्रपत 

होतो त्याचप्रमाणे धातूचे त्रक्रयापद होऊन वाक्यातील अन्सय शब्दाांशी असलेले धातूचे सांबांध ्पष्ट होतात आत्रण 
वाक्याथास पूणगता येते. आख्यात-प्रत्ययाांच्या बाबतीत दोन प्रकार आढळतात मूळ सां्कृत आख्यात –
प्रत्ययापासून आलेले आत्रण त्रनरत्रनराळ्या आख्यातातील धातुसात्रधताांच्या प्रत्ययापासून आलेले. वर 
त्रनदेत्रशलेले तीन आख्यात- रीत्रतवतगमान काळ, भत्रवष्यकाळ आत्रण आज्ञाथग –मूळ सां्कृत आख्यात 
प्रत्ययापासून आलेले असून अन्सय चार आख्यात प्रत्यय त्या त्या आख्यातात लार्णाऱ्या धातुसात्रधताच्या 
प्रत्ययावरून आलेले आहेत.दखनी-मराठीतील वतगमानकालवाचक ‘त’ प्रत्यय सां्कृत भाषेतील 
वतगमानकालवाचक धातुसात्रधताच्या ‘अत्’ या प्रत्ययापासून आलेला आहे. हा प्रत्यय मुळात त्रवशषेणाच्या 
प्रत्ययापासून आलेला असफयाने धातूरुपेशाच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलण्याचा रु्णधमग या प्रत्ययात आहे. 

 
⬤ चलने में हांस कूां  हटकती-सब, ६९ 
⬤ कां ही तोर् देवल म्जीत बनाते मन,२ 
 
‘ई’ आत्रण ‘ए’ असे वतगमानकाळाचे आणखी दोन प्रत्यय दखनीत आहेत. मराठी व्याकरणाच्या 

पत्ररभाषेत रीणतभूतकाळ असे या आख्यातास नाव देता येईल. हे प्रत्यय सािात आख्यात-प्रत्ययापासून 
आलेले असफयाने ते धातुरुपेशाच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलत नाहीत. या दोन्सही प्रत्ययाांचा उर्म सां्कृत 
भाषेतील अनुक्रमे पर्मपैदी व आत्मनेपदी धातूच्या वतगमानकालीन रुपात आढळेल. कृ या पर्मैपदी धातूचे 
तृतीयपुरुषी एकवचनी करोत्रत असे रूप होते व लभ् या आत्मनेपदी धातूांची रुपत्रसद्ी (तृ-पु-ए-व) ‘लभते’ 
अशी होते. प्राकृतात आत्मनेपदाचा लोप झालेला असफयाने ‘ई’ आत्रण ‘ए’ हे प्रत्यय सामान्सयपणे 
वतगमानकालवाचक बनले- 

 
धुई(र्ा.स.५-३३), देई (र्ा.स. ७.३); होई (सावयधम्मदोहा, ६) बैसई (महापुराण, ४-१-११) 

 
दखनी उदाहरिे : 
 

⬤ बाट सरी सब, १२८, 
⬤ औतार सूरत मजु भौत भाई– सब, ७५ 
⬤ बरत का अहे र्र मुांज भौत घैरा ।मन, ४९  
⬤ कुत्रह्ताां यो ज्युां नौत्रनहालाँ णदसे– तारी, २७  

 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

भूतकाळ : 
 
वतगमानकालवाचक ‘ई’ आत्रण ‘ए’ हे प्रत्यय भतूकाळाच्या अथानेही दखनीत येतात. सांदभावरून या 

प्रत्ययाांनी युक्त असलेफया त्रक्रयापदाचा अथग वतगमानकाळी वा भतूकाळी असा घ्यावयाचा असतो. मराठी 
भाषेतील रीत्रतभतूकाळवाचक त्रक्रयापदाांतही हाच त्रवशषे आढळतो – 

 
⬤ ज्यअ र्र्ाांपर कोंडे उसे – अली, ६३  
⬤ हुई बी अत्रदक रेज चौंर्ल पो यू ँ– तारी, २७. 
 
सांदभावरून वरील उताऱ्याांतील त्रक्रयापदे भतूकाळवाचक ठरतात. 
 
भतूकाळाचा अत्रधक प्रचत्रलत असलेला प्रत्यय आहे ‘या’, अथवा ‘इया’ त्रसद्ाांच्या भाषेतही हा प्रत्यय 

आढळतो – 
⬤ त्रसधे त्रसध णमल्या व ेअवधू- र्ोरखबानी  
⬤ बांर्धया मेफहा जर्ि चेला –र्ोरखबानी, १५३  
⬤ जमी आ दोत्रघर लर्ाई अजीम – तारी, ३५.  
 
‘बै् या’, ‘राख्या’, ‘खोफया’, ‘देख्या’ अशी त्रकतीतरी रूपे त्रसद्सात्रहत्यात येतात तशीच दखनीत 

देखील. 
⬤ कऱ्या चर् जहाजाां जो दया पो दौर् –तारी, ६.  
⬤ पड्या घर तो आपी बी नाबूद है – तारी, १३  
⬤ लग्या है मरी तेर् का त्रजव कँू धाक – तारी, १५. 

 
भणिष्यकाळ : दखनी भाषेतील भत्रवष्यकाळाची रूपे तीन त्रनरत्रनराळे प्रत्यय लार्ून होतात. 
 
१-सी प्राचीन मराठीत ‘सी’ प्रत्यय लार्ून त्रद्वतीयपुरुषी एकवचनी भत्रवष्यकाळाचे रूप बनते. दखनीत 

हा प्रत्यय सवगपुरुषी भत्रवष्यकाळी धातूांना लार्तो. हा प्रत्यय सांधाभाषेतही आढळतो. 
 
⬤ पवना रे तूां जासी कौने बाटीं – र्ोरखबी, ११६ 
⬤ पांत्रर्त ग्यानी न करसी र्रब – र्ोरखबी, २१९ 
 
पत्रहफया उद्रणातील रूप त्रद्वतीय पुरुषी एकवचनी आहे तर शवेटच्या उद्रणातील रूप तृतीय 

पुरुषी अनेकवचनी आहे. आता दखनी भाषेतील काही उदाहरणे 
 
⬤ बादशाह शराब त्रपया तो रु्न्सहार्ार होत्रस-सब, २३  
⬤ यहाँ ते मालूम होता है के सखीपर त्रकसीका बददुआ चालसीना- सब, ४७ 
⬤ हरर्ीज तन्सहाई ना आसी–सब, ६४ 
⬤ खुदा कूां  देखेंगे तो खुदा नजर कूां  न आसी –तारी,१६ 
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२. ‘ई’ हा प्रत्यय सांदभगभेदाने वतगमान, भतू आत्रण भत्रवष्यकाळाचा वाचक आहे. 
 
⬤ तब होई मालुम ऐबो हुनर-इब्रा, १०९ 
⬤ न त्रबन जोहरी त्रतस पछानी तो कोई – इब्रा, ११० 
 
मराठी भाषेतही त्रशलालेखात व प्राचीन वाङ्मयात सांदभगभेदानें ‘ई’ हा प्रत्यय भत्रवष्यकाळाचा वाचक 

या नात्याने आलेला आहे – ‘फोर्ी’, ‘लोपी’, ‘करी’ या त्रशलालेखातील शापवचनात येणारी रूपे 
भत्रवष्यकाळवाचक आहेत. पुढील उताऱ्यात भत्रवष्य काळ सूत्रचत झालेला आहे. ‘न घरी शस्त्र करीं मी’ 
(मोरोपांत), ‘आरोर्ण करी’ (लीळाचत्ररि). 

 
३. गा- वतगमान उदूग/सहदी भाषेत प्रचत्रलत असलेला ‘र्ा’ प्रत्ययाांत भत्रवष्यकाळदेखील दखनी भाषेत 

प्रचत्रलत आहे. अछेंर्ा, करेर्ा/करेंर्ा, बोलेर्ा-बोलेंर्ा अशी रूपे दखनी सात्रहत्यात आत्रण बोलीतही त्रवपुल 
प्रमाणात आढळतात. 
 

संकेताथस : सांकेताथाचे प्रत्यय वतगमान कालवाचक धातुसात्रधत त्रवशषेणाांपासून आलेले असफयाने 
धातुरूपेशाांच्या सलर्भेप्रमाणे बदलण्याचा त्रवशषे या प्रत्ययात आढळतो. 

 
⬤ अर्र रामदास होर केसोदास होते  
हमारा यो दुखददश दरस को रोते 
तुराब व ेतुराब हो के सुदबुद गंवाते -मि. 
⬤ राम जैसा साहेब आये तो हनुमान जैसा नफर पैदा होय–सब, १०५. 
 
णिर्धयथस आणि आज्ञाथस : अर्दी त्रनखळपणे उठून त्रदसतील अशी त्रवध्यथाची उदाहरणे दखनी 

सात्रहत्यात आढळली नाहीत. जी आढळली ती त्रनर्वववादपणे त्रवध्यथाची असतीलच असे वाटते नाही. 
तेवढ्यावरून या भाषेत त्रवध्यथग नाही असा त्रनष्कषग काढणे धोक्याचे ठरेल. तथात्रप, त्रवध्यथाच्या जवळपास 
अभावाचे कारण माि देता येण्यासारखे आहे. दखनी भाषेतील वाक्यरचनाच मुळात कतृगप्रधान असते. 
त्रक्रयापदे कोणत्याही आख्यातात असली तरी ती कतृगर्ामी असतात. त्यामुळे कमगत्रण प्रयोर्च या भाषेत 
अपवादात्मक आढळतो. 

 
कमगत्रण वाक्यरचना त्रवध्यथास पोषक असते. तथात्रप मुळात कमगत्रण – प्रयोर्च तुरळक होत असफयाने 

त्रनरपवाद त्रवध्यथाची उदाहरणेदेखील दुर्वमळ ठरतात. 
 
मराठी भाषेत नसलेले कोणतेही त्रवशषे दखनीतील ‘आज्ञाथात आढळत नाहीत. त्यामुळे आज्ञाथाचा 

अत्रधक त्रवचार करता आला नाही. धातूचे मूळ रूप हे आज्ञाथी त्रद्वतीय पुरुषी एकवचनाचे रूप असते हा मराठी 
भाषेत आढळणारा त्रवशषेही दखनीत उतरला आहे. 

 
साणधत धातू : सात्रधत धातूांचा उल्लेख अर्ोदर येऊन रे्ला आहे. नाम आत्रण त्रवशषेण याांच्यापासून 

साधण्यात आलेफया धातूांना लार्णारे आख्यात प्रत्यय अन्सय धातू सारखेच असतात. त्याचप्रमाणे रु्ण-वृद्ी वा 
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‘अव’ प्रत्यय मूळ धातूांस लार्ून साधण्यात येणाऱ्या प्रायोजक धातूांनाही वरे्ळे आख्यात प्रत्यय लार्त नाहीत. 
उदाहरणाथग- 

 
⬤ वो साती कजर व फलक धातया सो तेरे दर में –अली १०१. 
⬤ उचाया है शतैान ज्युां गदसकार– तारी. १९  
⬤ अपनेच लोकाां लूटते नांर्ाते – सब ११२ 
⬤ जात्रहल थे खुदा के फरमान को नई त्रवचारते – सब. ३१ 
 
वरील उदाहरणाांपैकी पत्रहफया व शवेटच्या उदाहरणाांत नामधातूचा प्रयोर् झाला आहे तर दुसऱ्या व 

त्रतसऱ्या अवतरणात त्रवशषेणसात्रधत धातूांपासून झालेली त्रक्रयापदे आली आहेत. 
 
धातुसाणधत:धातुसात्रधताांत आढळून येणाऱ्या काही त्रवशषेाांची नअद त्रक्रयावाचक शब्दाांच्या सांदभात 

घेतली पात्रहजे. मूळ आख्यात-प्रत्यय न योजता धातुसात्रधताांचा प्रयोर् प्राकृत भाषेत वाढीस लार्लेला होता. 
(तेलां र्णातील अरे मराठ्याांच्या बोलीतही हा त्रवशषे आढळतो.) 

 
दखनीत आत्रण मराठीत या त्रवशषेाचे रुपाांतर त्रनराळ्या ्वरुपात घर्ले ते म्हणजे या धातूसात्रधताांचेच 

प्रत्यय आख्यात-प्रत्यय या नात्याने रूढ झाले हे अर्ोदर नमूद केले आहेच. धातुसात्रधत शब्द नाम, त्रवशषेण 
आत्रण अव्यय याांच्या रुपात देखील प्रयुक्त होतात. त्रकत्येकदा मूळ धातूचा प्रयोर् कृदन्सताप्रमाणे होतो. 
त्रकत्येकदा धातूचे भतूकालीन रूपही कृदन्सतासारखे योजण्यात येते. 

 
उदाहरणाथग : 

⬤ हरेक काम अव्वल एख्तीयार कर करना  
िो काम करते उसे टुक जवचार कर करिा –सब, ३९ 
 
या अवतरणात ‘कर’ हे धातूचे मूळ रूप ‘करके’ (करून) या कृदन्सताच्या अथाने आले आहे. पुढील 

उदाहरणातही तोच प्रकार आढळेल: 
 
⬤ सांभाफया तो भालेले सात्रबत कटार 
 
र्या फेर् वख्तर कूां  छाती के पार – तारी, ३६ 
 
‘त्रकया काम’, ‘धरा नाम’, ‘बोफया राम’ याांसारख्या उदाहरणात मूळ भतूकाळवाचक त्रक्रयापदाचा 

धातुसात्रधत त्रवशषेणासारखा उपयोर् करण्यात आलेला त्रदसून येईल. 
 
त्रक्रयावाचक शब्दाांसांबांधी साकफयाने त्रवचार केला असता असे त्रदसून येईल की ‘या’ प्रत्ययाांत 

भतूकाळ, ‘र्ा’ प्रत्ययाांत भत्रवष्यकाळ आत्रण त्रवध्यथाचा अभाव या बाबींचा अपवाद वर्ळता त्रक्रयावाचक 
शब्दाांना लार्णारे आख्यातप्रत्यय दखनीत आत्रण मराठीत समान आहेत. वतगमानकाळवाचक धातुसात्रधताच्या 
अत् प्रत्ययपासून झालेला ‘त’ प्रत्ययाांत वतगमानकाळ, ‘ई’ प्रत्यय लार्ून होणारी भतूकाळ व 
रीत्रतवतगमानकाळाची रूपे, धातुरुपेशाच्या सलर्भेदाप्रमाणे बदलणारी वतगमान-भतूकाळी व सांकेताथी रूपे 
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दखनीत आत्रण मराठीत सारखीच होतात. धातूांच्या बाबतीत अशा रीतीने दखनी भाषा मराठी भाषेचा सपर् 
धारण करणारी आहे याचा प्रत्यय येतो. 

 
हा प्रत्यय केवळ त्रक्रयावाचक शब्दाांपुरता मयात्रदत नाही. एकां दरीत रुपत्रसद्ीच्या प्रत्रक्रयेतच हे 

साधम्यग आढळून येते. 
 
भाषा –व्यवहारात रुपत्रसद्ीस त्रवशषे महत्त्व असते. भाषेच्या त्रवशषेाांचे त्रनदशगन रुपत्रसद्ीच्या प्रत्रक्रयेत 

जेवढे घर्ते तेवढे अन्सयि होत नाही. रुपत्रसद्ीचे हे महत्त्व लिात घेऊनच दखनी भाषेतफया सवग जातींच्या 
शब्दाांचा त्रवचार रुपत्रसद्ीच्या अनुरोधाने या प्रकरणात करण्यात आला आहे. 

 
दखनी भाषेत अरबी-फारसी शब्द त्रवपुल प्रमाणात असले तरी या भाषाांचा दखनी भाषेतील 

रुपत्रसद्ीवर पत्ररणाम झाला नाही हे त्रवशषेेकरून नमूद केले पात्रहजे. रुपत्रसद्ीच्या बाबतीत दखनीने प्राकृत-
अपभ्रांश-परांपरेचे अनुसरण मराठीच्या द्वारा केले आहे. मराठी भाषेतले त्रकती तरी त्रवशषे दखनीने आत्मसात 
केले आहेत. 
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‘इब्राहीमनामा’ या ग्रांथाच्या प्र्तावनेत व्यक्त केले आहे. (प.ृ १०९). परांतु तो त्रनयम नसून अपवाद 
र्णला पात्रहजे. प्राकृत भाषाांचे उकारबहुलत्व आत्रण यादवकालीन मराठीत आढळून येणारे त्याचे 
अवशषे याांचा हा पत्ररणाम असणे असांभवनीय नाही. 
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असून त्याबाबत ् वतःचे त्रनष्कषग काढले आहेत. श्री. चौहान याांचा मताचा परामशग पत्ररत्रशष्टात घेण्यात 
आला आहे. 
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१३. प्रयोगव्यिस्था 
 

वाक्य –व्यव्थेत वाक्यातील पदाांचा क्रम आत्रण प्रयोर्-व्यव्था या दोहअना महत्त्व असते. वाक्यात 
अव्ययाखेरीज सवगच शब्दाांना कोणत्या ना कोणत्या ्वरूपाचा त्रवकार होतोच. अशा त्रवकाराांनी अथवा 
प्रत्ययाांनी युक्त असलेफया शब्दास ‘पद’ ही सांज्ञा आहे. वाक्यातील पदाांना वाक्याथाच्या दृष्टीने त्रवत्रशष्ट क्रम 
देण्यात येत असतो. सामान्सयपणे कता प्रारांभी येतो. कत्याची काही त्रवशषेणे असतील तर ती अर्ोदर येतात. 
कमग असेल तर ते कत्यानांतर आत्रण त्रक्रयापद शवेटी असा पदक्रम असतो. कता आत्रण त्रक्रयापद या दोन 
टोकाांच्या दरम्यान अन्सय शब्दाांची व्यव्था लावण्यात येते – तेणेकरून वाक्याथग दुराल्न्सवत न होता तो 
सहजपणे लार्तो. त्यामुळेच वाक्यरचनेचे ्वरूप लिात घेताना पदक्रमही ध्यानात घेणे आवश्यक असते. 

 
सां्कृत भाषेतील वाक्यात कोणत्याही प्रकारचा पदक्रम नसतो. कोणतेही पद कोठेही आले तरी 

अथगत्रनष्पत्तीत फारसा अर्थळा होत नाही. प्राकृत भाषेत माि पदाांना क्रम लार्ला व कता, कमग आत्रण 
त्रक्रयापद या क्रमाने वाक्यरचना रूढ झाली. या तीन प्रधान पदाांशी सांबांत्रधत असलेली पदे त्या त्या पदाांच्या 
आरे्मारे् येत असफयाने प्राकृत वाक्याांचा अन्सवय लावावा लार्त नाही. आधुत्रनक देशी भाषाांनीही प्रकृताच्याच 
पदक्रमाचे अनुसरण केले आहे. दखनी आत्रण मराठी या दोन्सही भाषाांतही प्रकृताांचाच पदक्रम रूढ आहे. 
 

वाक्यरचनेत पदक्रमाइतकाच महत्त्वाचा वाटा असतो प्रयोर्-व्यव्थेचा. त्रक्रयापदाचा कता आत्रण 
कमग याांच्याशी असलेला अन्सवय वा अनन्सवय यास प्रयोर् ही सांज्ञा आहे. त्रक्रयापद कत्याप्रमाणे चालणारे 
असफयास वाक्याचा कतगरी प्रयोर् होतो, कमानुसारी असफयास कमगणी आत्रण त्रक्रयापदाचा कता आत्रण कमग 
या दोहअशी अन्सवय नसेल तेव्हा भाव ेप्रयोर् होतो. अशा रीतीने प्रयोर्ाचे तीन प्रकार होतात: कतगरी, कमगणी 
आत्रण भाव.े कोणत्याही वाक्यात या त्रतहीपैकी कोणता तरी एक प्रयोर् असतो. प्रयोर् – व्यव्थेनुसार कता 
आत्रण कमग याांची त्रवभक्ती आत्रण त्रक्रयापदाचे आख्यात त्रनत्रपत होत असतात. 

 
दखनी भाषेतील प्रयोर्- व्यव्था या पाश्वगभमूीवर समजून घेतली पात्रहजे. सां्कृत भाषेत तीन प्रयोर् 

आहेत तसेच ते मराठीतही आहेत. प्राकृत भाषेत माि भाव ेप्रयोर् रूढ नाही. प्राकृतात वाक्यरचना सामान्सयपणे 
कतृगप्रधान असफयाने या भाषेत कतगरी प्रयोर्च अत्रधक प्रचत्रलत असून कमगणी प्रयोर्ाची उदाहरणे तुरळक 
आढळतात. प्राकृतात त्रदसून येणारे कमगणी प्रयोर्ाचे र्ौणत्व आत्रण भाव ेप्रयोर्ाचा अभाव याांच्या मुळाशी एक 
बलवत्तर कारण आहे, ते म्हणजे आत्मनेपदी त्रक्रयापदाांचा प्राकृतात झालेला लोप. आत्मनेपदी आत्रण 
पर्मैपदी असे त्रक्रयापदाचे दोन प्रकार सां्कृत भाषेत आहेत.त्याांपैकी आत्मनेपदी त्रक्रयापद सामान्सयपणे 
कमगणी प्रयोर्ास अनुकूल असते. प्राकृतात आत्मनेपदाचा लोप झाफयाने भाव ेप्रयोर् होऊ शकला नाही आत्रण 
कमगणी प्रयोर्ासही र्ौणत्व आले. सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा लाभण्यापूवी प्राकृत भाषा बोलीच्या रुपात नाांदत होत्या. 
बोलीच्या व्यवहारात वक्ता नेहमी ् वतःला प्राधान्सय देऊन बोलत असफयाने कतृगप्रधान वाक्यरचना हा बोलीचा 
त्रवशषे आजही आढळतो. 

 
बोलीचा हा त्रवशषे दखनी बोलीतच नव्हे तर सात्रहत्यातदेखील त्रदसून येतो. त्यामुळे दखनीत भावे 

प्रयोर् आढळत नाही. कमगणी प्रयोर्सुद्ा बराच कमी प्रमाणात त्रदसतो. मराठी भाषा बोलीतूनच त्रवकास 
पावलेली असली तरी या भाषेवर यादवकाळापासूनच सां्कृत भाषेचे सां्कार झालेले त्रदसून येतात. या 
सां्कारातून मराठी भाषेत त्रतन्सही प्रयोर्ाांना ्थान त्रमळाले. बोलीच्या जवळ असलेले यादवकालीन महानुभाव 
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र्द्य ग्रांथ तुलनात्मक दृष्टया अभ्यात्रसले असता या ग्रांथात कतगरी प्रयोर्च आत्रधक्याने आढळून येतील. दखनी 
भाषेतली प्रयोर्-व्यव्था सात्रहल्त्यक मराठीपेिा यादवकालीन बोलीशी अत्रधक त्रमळती जुळती आहे. 

 
प्रथम महानुभावाांच्या र्द्य ग्रांथातील काही उदाहरणे घेऊ. 
 
या र्द्यग्रांथाांत त्रकत्येक ्थळी प्रथमपुरुषी त्रक्रयापदाच्या जार्ी तृतीयपुरुषी त्रक्रयापदे आली आहेत 

त्याच प्रमाणे प्रथमाांत कता अपेत्रित (प्रमाण भाषेनुसार) असतो त्या ्थळी तृतीयाांत कताही योजण्यात 
आलेला आहे. उदाहरणाथग : 

 
⬤ बाई, मी आताां त्रच आलाां – लीळा, २६०  
⬤ मी मार्ा रात्रहलाां – लीळा, १८८ 
⬤ मी सरला होऊत्रन आलाां – र्ोर्ोच, १९७ 
⬤ मी घरात्रस येत होता – पांचो, १२६ 
 
त्रवभार्ात आलेली दोन्सही वाक्ये कतगरी प्रयोर्ात आहेत. वतगमान मराठीत माि या वाक्याांचे प्रयोर् 

कमगणी होतील: 
 
⬤ भाटोबासाांनी झोळ्या दृष्टीपूत केफया 
⬤ मर् त्रतहीं कुदळी फावरे् आत्रणली. 
 
आता दखनी भाषेतील काही उदाहरणे घेऊ 
 
⬤ हर यक कुसल बरच्या बना –अली १०२.  
⬤ हर यक बैल सो पाांव दावन त्रदसे – अली १९४. 
⬤ हजाराांच आपस यक को देखअ तुमें –अली २०२ 
 
या त्रतन्सही वाक्याांतील त्रक्रयापदे कत्याच्या सलर्वचनापुरुषाांप्रमाणे चालणारी आहेत. पत्रहफया दोन 

वाक्याांतील कता प्रथमाांत (प्रत्ययत्रवरत्रहत) असून शवेटच्या वाक्यातील कता माि तृतीयाांत असूनही प्रयोर् 
कतगरी आहे. आणखी काही उदाहरणे पाहा – 

 
⬤ मनेै जीव दी मेरा तेरो हात में – लैला, ११० 
⬤ कही लैलाने अब त्रमल रहेंरे् सदा-लैला, १०१. 
⬤ मेरे काज (मराठी –मज कारणे) तूां आजलर् टुक सही – लैला, १०५ 

 
या त्रतन्सही वाक्याांतील प्रयोर् कतगरी आहेत. पत्रहफया व त्रतसऱ्या वाक्यातील कता प्रथमाांत असून 

दुसऱ्या वाक्यात पूवाधात कता तृतीयाांत आहे. वाक्याच्या उत्तराधात (हम) हा कता अध्याहृत घ्यावा लार्तो 
तो वतगमान सरणीनुसार. दखनी भाषेचा ्वभाव लिात घेता येथे (हमें) असेच रूप अध्याहृत घ्यावे लारे्ल. 
वतगमान सहदी/उदूगत ही वाक्ये कतगरी राहणार नाहीत. 
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वर त्रदलेफया उदाहणाांवरून दोन बाबी ्पष्ट होतात. 
 
१) दखनी भाषेत प्राधान्सयाने कतगरी प्रयोर् रूढ आहे, आत्रण  
 
२) तृतीयाांत कता व भतूकाळी सकमगक त्रक्रयापद असताही दखनीत कतगरी प्रयोर्च होतो. वतगमान 

मराठीत अशा पत्ररल््थतीत कमगणी प्रयोर् होत असला तरी यादवकालीन मराठीत हा त्रनयम पाळला जात 
नाही. 
 

दखनी भाषेचा हा ्वभावधमग लिात न आफयाने सहदी पांत्रर्ताांची या भाषेच्या व्याकरणाबाबत बरीच 
त्रदशाभलू झाली आहे. तृतीयेच्या ‘ने’ या प्रत्ययावर पांत्रर्ताांनी बरेच वाद घातले आहेत. र्ॉ. श्रीराम शमा याांनी 
‘ने’ प्रत्ययाांत प्रयोर्च मुळात अपवादात्मक मानले आहेत. १ तर र्ॉ. सक्सेना याांच्यासारखे त्रवद्वान हा प्रत्यय 
अत्रनयत्रमतपणे लार्तो असे नमूद करतात. तसे पत्रहले तर सहदी-उदूग भाषेत होणाऱ्या ‘ने’ प्रत्ययाांत नामाांच्या 
उपयोर्ावरून भाषेतफया ‘ने’प्रत्ययाचा त्रनणगय लावणे चुकीचे ठरेल. कारण, या बाबत दखनी भाषेची ्वतःची 
अशा काही ढब आहे. तद्नुसार हा प्रत्यय लार्तो. तो अपवादात्मक नाही तसा अत्रनयत्रमतही नाही. सहदी – 
उदूग भाषेत ज्या वाक्यात नामाला ‘ने’ प्रत्यय अपेत्रित असतो त्या ्थळी तो लार्ावा असे र्ृहीत धरण्याचे 
कारण नाही. कारण, या भाषा वरे्ळ्या आहेत आत्रण प्रत्येक भाषेला ्वतःचे व्यल्क्तमत्व असते. सहदी-उदूग 
आत्रण मराठी या भाषाांतही व्याकरणाप्रमाणे आवश्यक न वाटणाऱ्या ्थळीही दखनीत नामाला ‘ने’ प्रत्यय 
लार्तो. 

 
उने्न काम करी; अब्दुल्लाने चाकरी कऱ्या ; फात्रतमाने बाताँ करी इ. असे प्रयोर् बोलीत व सात्रहत्यात 

रूढ आहेत. इतकेच नव्हे तर सहदी –उदूगत ज्या ्थळी ‘ने’ प्रत्यय लार्तो त्या ्थळी प्रत्ययत्रवरत्रहत नामाचा 
उपयोर्ही दखनीत होत असतो – मैं काम कऱ्या; मैं खाना खाया ; अबदुल्ला मच्छी पकड्या इ. 

 
श्री. देत्रवससर् चौहान याांनी ‘ने’ प्रत्ययाांत नामाच्या उपयोर्ास मराठीप्रभाव कारणीभतू ठरला आहे 

असे मत त्रदले आहे. त्याांच्या मतें ‘ने’ या त्रवभल्क्तप्रत्ययाचा दखनीत होणारा उपयोर् मराठी इतकाच त्रनयत्रमत 
वा अत्रनयत्रमत आहे.२ 

 
िस्तुत: हा प्रश्न नामाांना लार्णाऱ्या ‘ने’ प्रत्ययाशी सांबांत्रधत नसून तो दखनी भाषेच्या प्रयोर्-

व्यव्थेशी त्रनर्त्रर्त आहे. या भाषेतफया प्रयोर् – व्यव्थेच्या अनुसांधानाने या त्रवशषेाचा त्रवचार होणे अर्त्याचे 
आहे. आत्मनेपदाचा प्राकृतात लोप झाफयाने प्राकृतात कतगरी प्रयोर्ास प्राधान्सय त्रमळाले हा उल्लेख पूवी येऊन 
रे्ला आहे. सां्कृतीकरणाच्या प्रभावामुळे मराठीने त्रतन्सही प्रकारचे प्रयोर् ्वीकृत केलेले असले तरी मराठी 
बोलीत माि त्रक्रयापद कतृगर्ामी ठेवण्याचा त्रवशषे अवत्रशष्ट रात्रहला आहे. या सांबांधीची उदाहरणे अर्ोदर येऊन 
रे्ली आहेत. प्रमाण भाषेच्या दृष्टीने (मराठी, सहदी व उदूग) अत्रनयत्रमत वाटणारा ‘ने’ प्रत्ययाांत नामाांचा उपयोर् 
हा कतृगप्रधान वाक्यरचनेचाच एक भार् असून प्राकृताचे हे वैत्रशष्य मराठी बोलीच्या माध्यमातून दखनीत 
सांक्राांत झाले आहे. 

 
यादवकालीन मराठीप्रमाणेच वतगमान काळातील कसरर्ोर्च्या बोलीत देखील सारखेच 

‘अत्रनयत्रमत’ प्रयोर् आढळतात:  
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रामो एक र्ार्ी आर्ला  (प्रमाण मराठी : रामाने एक र्ार्ी आणली  
 दखनी : रामाने/रामा एक र्ार्ी लाया) 
मी तेले येकु बुकू देलो  (प्रमाण मराठी : मी त्याला एक पु्तक णदलें ,  
 दखनी: मैं/मैंने उसे एक त्रकताब णदया) 
मी येकी कार्द अर्लो  (प्रमाण मराठी : मी एक पि आिले. 
 दखनी: मैं/मैने एक खत लाया) 
बाई मले योकी बुकू देलेनी  (प्रमाण मराठी : बाईने मला एक पु्तक णदले,  
 दखनी: अम्मा मुझे एक पु्तक दी) ३  

 
या चारही वाक्याांतील त्रक्रयापदे कतृगर्ामी आहेत. दखनी भाषेतही ती कतृगर्ामीच राहतात. प्रमाण 

मराठीत माि त्रक्रयापद कत्यानुसार बदलफयाचे आढळेल. कसरर्ोर्च्या मराठी बोली प्रमाणेच दखनी 
भाषेतही कत ृगप्रधान वाक्यरचना ठेवण्याकरे् असलेला कल या उदाहरणाांवरून ध्यानात 
येईल.कुर्ाळी,महार्ची कुणबी आत्रण ठाण्याची वारली या बोलींतही अशाच प्रकारे कतगरी प्रयोर्ास प्राधान्सय 
त्रमळालेले आढळेल.४ तेलां र्णातील अरे – मराठा बोलीत देखील हाच त्रवशषे आढळतो –५  

 
तेनं आला; णतनं काम केली,णमयाँ जुांदले पेरलो इ. अशी वाक्ये या बोलीत प्राधान्सयाने येतात. वरील 

उदाहरणातील त्रक्रयापदे कत्याच्या सलर्वचन भेदाने बदलली आहेत असे त्रदसून येईल. 
 
या सांदभात मराठी बखर वाङ्मयाची साि महत्त्वाची ठरते. बखरीत कतृगप्रधान वाक्यरचना 

प्राधान्सयाने आढळेल. ‘भाऊसाहेबाांची बखर’ या ग्रांथातील वाक्यरचनेचा त्रवचार करताना सांपादक श्री. शां. 
ना.जोशी याांनी पुढील त्रवचार माांर्ले आहेत- 

 
“या बखरीत जी वाक्य-रचना आली आहे तीत तृतीयाांत कता आत्रण कतगरी प्रमाणे त्रक्रयापद अशी 

वाक्ये पुष्कळ म्हणजे कमगणी प्रमाणे वाक्याचा आरांभ पण कतगरी प्रमाणे वाक्याचा शवेट; अशी वाक्ये हा साने 
याांनी एके त्रठकाणी भाषा-दोष म्हणून साांत्रर्तला आहे.” (सप्तप्रकरणात्मक चत्ररि, प.ृ ८.) 

 
श्री. जोशी याांच्या मते अशाप्रकारची वाक्ये हा भाषादोष नसून तत्कालीन भाषेचा तो एक त्रवशषे आहे. 

या मताच्या पुष्यथग त्याांनी भाऊसाहेबाांच्या बखरीतील अनेक वाक्ये उद्तृ केली आहेत. ही वाक्यरचना 
दखनी वाक्यव्यव्थेस त्रकती जवळची आहे याची कफपना पुढील उदाहरणाांवरून करता येईल– 

 
१) भाऊसाहेब याांनी मुक्काम करून तेथें रात्रहले. (पत्ररच्छेद ११५) 
२) त्याणें सहमत धरून सोबतीस होते. (पत्रर. १३६) 
३) सवगिाांनी सहमत करून जानकोजी सशदे याजवर नजर ठेवनू रात्रहले. (पत्रर. १७) 
४) येसाजी भोइरे याांणीं जार्ा सोरू्न पळू लार्ले. (पत्रर. ११३) 
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एकूण प्रमाण भाषेच्या दृष्टीचे मानण्यात येणारा उपरोक्त दोष हा व्तुतः दखनी आत्रण मराठी या 
दोन्सही भाषाांत आढळून येणारा एक त्रवशषे आहे. दखनीने तो समकालीन मराठी बोलीतून उचलला. 
बखरसात्रहत्यात या मराठी बोलीचे सांरिण झाले आहे. आता ही दखनी उदाहरणे पाहा – 

 
⬤ कह्या शाह उ्ताद अब्दुल यूां सुन – इब्रा, १००. 
⬤ त्रदया रूप शाहने सो दहलीज लाल- इब्रा, १५९.  
ही दोि वाक्ये प्रमाण भाषेस अिुसरूि आहेत. परंतु- 

⬤ मैं येकायेक देखी खाब – लैला,१०९ 
 
या वाक्यात प्रमाण भाषेनुसार वाक्य कमानुसरी असावयास पात्रहजे होते. त्यासाठी कता तृतीयाांत 

आत्रण त्रक्रयापद कमगर्ामी पुसल्लर्ी असणे आवश्यक होते. तसे न होता भाऊसाहेबाांच्या बखरीत आलेफया 
वाक्याप्रमाणे ही रचना झाली आहे. पुढील वाक्याांतील तृतीयाांत कता याच त्रवशषेाचा त्रनदशगक आहे- 

 
⬤ लैलाने काही आय बशर होश धर – लैला, १०९  
⬤ खुदाके दोस्तोने बोला है – सब, १७. 
⬤ उननने हक बोफया है – सब, ९३. 
 
या त्रतन्सही वाक्याांत त्रक्रयापद अकमगक असून भतूकाळी असले तरी कता प्रथमाांत अपेत्रित आहे.  

वरील त्रववेचनाच्या आधारे दखनी भाषेतील प्रयोर्- व्यव्थेसांबांधाने पुढील त्रनष्कषग काढता येतील – 
 

१. दखनी भाषेत प्रयोर् दोनच –कतगरी आत्रण कमगणी. त्यातूनही कमगणी प्रयोर् र्ौणरुपाने प्रचत्रलत 
असून कतगरी प्रयोर् असलेली वाक्येच प्राधान्सयाने आढळून येतात. ‘लीळाचत्ररि’ व ‘र्ोसवदप्रभचुत्ररि’ या 
मराठी र्द्यग्रांथाांतही असेच प्रयोर् आढळतील.  
 

२. भाषेच्या या ्वभावधमामुळे प्रमाण भाषेत सकमगक त्रक्रयापद भतूकाळी असताना होणारा कमगणी 
प्रयोर् दखनी वाक्यरचनेत माि कतगरीच राहतो. अकमगक त्रक्रयापद भतूकाळी असताना कता सहसा तृतीयाांत 
येत नाही. परांतु दखनी भाषेत माि तो तृतीयाांत असतो. ज्या ्थळी तृतीयाांत कता अपेत्रित असतो त्या ्थळी 
माि दखनी भाषेत प्रथमात कता आढळेल. त्रक्रयापदाचा काळ आत्रण अथग कोणताही असो वाक्याचा प्रयोर् 
माि कतगरी असावा हा मराठी बोलीत आढळणारा त्रवशषे दखनी भाषेत त्रदसून येतो. 
३.दखनी भाषेतील प्रयोर्-व्यव्था प्रमाण मराठीशी जुळणारी नसली तरी यादवकालीन मराठी बोलींतील 
प्रयोर्-व्यव्थेशी माि त्रतचे नाते अर्दी जवळचे आहे. मध्ययुर्ातील मराठी बखरीत देखील अशाच प्रकारची 
प्रयोर्-रचना त्रनदशगनास येते. 
 

३. दखनी भाषेतील प्रयोर्-व्यव्थादेखील मराठी बोलीतील वाक्य –व्यव्थेचे अनुसरण करणारी 
आहे असाच त्रनवाळा या त्रववचेनाच्या आधारे देता येतो. 

 
दखनी भाषेच्या वाक्यव्यव्थेत असलेले इतरही काही त्रवशषे याच त्रठकाणी नमूद केले पात्रहजेत. 

प्रत्येक भाषेची ्वतःची अशी घर्ण असतेच. वाक्यरचेनेवर त्रतचे प्रत्यिाप्रत्यि पत्ररणाम होतातच. पद्यापेिा 
र्द्यग्रांथाांत असे त्रवशषे व्यक्त होण्यास अत्रधक अवसर त्रमळतो. दरबारी काव्ये वर्ळता दखनी भाषेत र्द्य-पद्य 
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रचना करणाऱ्या कवींनी सामान्सयपणे लोककथा व लोकजीवन याांचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे केवळ 
बोलीत रूढ असणारे काही त्रवशषे दखनीच्या सात्रहत्यातही प्रत्रवष्ट झाले आहेत. 
 

‘बोलके’ हा असाच एक शब्द आहे. तो बोलीत प्रचत्रलत आहे. सात्रहत्यातही तो र्ोकावतो. ‘बोलके’ 
(म्हणून-नावाचा या अथी) हे कृदन्सत असून कथाकाव्यात येणाऱ्या पािाांच्या नावाांचा उल्लेख ‘बोलके’ सह येत 
असतो- दशरथ बोलके एक राजा अथा. (दशरथ म्हणून (नावाचा)एक राजा होता.) मराठी बोलीत 
बोलके’चा ‘म्हणून’ हा प्रत्रतत्रनधी आजही वावरतो. ‘म्हणून’ या अथानेही ‘बोलके’चा प्रयोर् होतोच. उदा.- 

 
⬤ मैं क्या पाप करी बोलके ऐसा शोहर त्रमफया. (मी काय पाप केले म्हणून असा नवरा त्रमळाला.) 
⬤ पापाँ भोत बोलकेच पानी नइ पर्ता. (पापे पुष्कळ झाली म्हणूनच पाऊस पर्त नाही.) 
अन्सय व्यक्तींची अवतरणे ‘बोलके’ पूवगक येतात – 
⬤ उने्न मैं नई आताउां बोलके कह्या. (त्याने मी येत नाही म्हणून साांत्रर्तले.) 
 
‘म्हणून’ प्रमाणेच ‘म्हणे’चाही उपयोर् मराठी बोलीत होतो तसाच दखनीत ‘कते’ (कहते-म्हणे) या 

शब्दाांनी होत असतो – 
 
⬤ उने्न तालेवार है कते. (तो धनवान आहे म्हणे!) 
⬤ उनो आते कते. (ते येणार आहेत म्हणे !) 
⬤ उनकू घोर्ा नइ त्रमफया कते. (त्याांना घोर्ा त्रमळाला नाही म्हणे.) 
 
एखाद्या र्ोष्टीची प्र्तावना ‘त्याचां असां आहे’ या शब्दाांत आपण करतो. दखनीत देखील ‘उसका क्या 

त्रक’ असा प्र्ताव होतो. मराठी ‘त्याचां असां आहे’ याचाच तो अनुवाद वाटतो. 
 
लीळाचत्ररिादी प्राचीन मराठी र्द्यग्रांथाांतून लोककथाांच्या बोलीचे अनुसरण केलेले त्रदसून येते. 

प्रारांभीच्या दखनी र्द्यातदेखील अशीच शलैी आढळते. ‘सबरस’ या सूफी पांथाच्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेफया 
र्दयग्रांथातून पुढे दोन उतारे उद्तृ करण्यात येत आहेत. ते वाचताना ‘लीळाचत्ररि’, ‘र्ोसवदप्रभचुत्ररि’ आदी 
ग्रांथाांचे ्मरण होईल. ‘सबरस’चा त्रवषय तत्त्वज्ञानपर असला तरी प्रत्रतपादनशलैी माि दृष्टाांतपाठासारखी 
आहे. 

 
⬤ ‘दुजिया को जदि की, कोई िई जकसी का. आजखर रहेगा सो योच कदर िािता उसका. माल िि 
सब खरच िावगेा. आजखर योच काम आवगेा. आजखर िाम योच उचारेगा. तमाम योच है. काम योच 
है. यो खुदा की इिायत. या ंक्या जशकायत?’ –सबरस, १३ 
 
⬤ ‘आरसी हात में होर मंू देखिे िई आता. जखसा कमर में होर िगद लेिे िई पाता. िीता है होर 
िीिा जबसऱ्या. दरया में पड्या होर पािी पीिा जबसऱ्या. सर में फूल होर जदमाग में बास िई, जदल में 
मािा भऱ्या होर बात कहे िई िाती’ – सबरस, ३५. 
 
एकूण दखनी वाक्यरचनापद्तीवर देखील मराठी भाषेतील/बोलीतील वाक्यरचने- चे सां्कार झाले 

आहेत हे वरील त्रववेचनावरून ध्यानात येईल. 



 
 अनुक्रमणिका 

रुपत्रसद्ी आत्रण प्रयोर्व्यव्था हे भाषेचे अांर्भतू घटक असतात. वस्त्रालां कारासारखे ते उपरे 
नसतात. या दोन्सही िेिाांत दखनीचे ्वतःचे असे वैत्रशष्य आहे तसेच आत्मसात केलेले मराठी भाषेचे 
त्रवशषेही. तसे पात्रहले तर सोळाव्या शतकानांतरचे व जवळपास वैभवकाळातले दखनी सात्रहत्य मोठ्या 
प्रमाणात त्रनमाण झाले ते महाराष्राबाहेर-त्रवजापूर व र्ोवळकअर्ा या राजधान्सयाांच्या पत्ररसरात.या सात्रहत्यावर 
तरी मराठी भाषेचे सां्कार कमी प्रमाणात होणे अपेत्रित होते. परांतु प्रत्यिात तसे घर्ले नाही. शरीरावर 
असलेफया जन्समखुणा वाढत्या वयाबरोबर त्याच प्रमाणात त्रव्तार पावाव्यात त्याप्रमाणे दखनीवरील मराठी 
भाषेचे सां्कार हे दखनी भाषेतील सात्रहत्य-त्रनर्वमती महाराष्राबाहेर होऊनही कायम रात्रहले आहेत. या भाषेने 
आपफया वैभव काळातही आपफया मराठी सपर्ाचे जाणीवपूवगक रिण केले आहे. 

 
वाढत्या काळाबरोबर अरबी-फारसी ग्रांथाांतील त्रवचारसांपदेची उसनवारी दखनीने मोठ्या प्रमाणात 

केली आहे. परांतु, त्या त्रवचाराांना शब्दरूप देताना माि दखनी त्रवसांबनू रात्रहली ती मराठी सात्रहत्यात आत्रण 
बोलीत प्रचत्रलत असलेफया शब्दसांपत्तीवर. दखनी भाषेतील शब्दसांग्रहात मराठी सात्रहत्यात आत्रण बोलीत 
आढळणारे त्रवत्रवध शब्द त्रवपुल प्रमाणात आहेत. त्रवशषेतः मराठी धातूांचे वैपुफय लिात भरण्याजोरे् आहे. 
रूपत्रसद्ीतही त्रवभक्ती आत्रण आख्याताांच्या बाबतीत लिात भरेल एवढे मराठी वळण दखनीने उचलले आहे. 
वाक्यव्यव्थेत मराठी बोलीत आढळणारी कतृगप्रधान वाक्यरचना मराठी भाषेच्या सा्ं काराची त्रनदशगक आहे. 
इतकेच नव्हे तर सामात्रजक अनुभतूी आत्रण शलैी याांच्या सांदभातदेखील दखनी-मराठीचे सांबांध अत्यांत 
त्रजव्हाळ्याचे असफयाचे त्रनदशगनास येते. दखनी वाक्प्रचारदेखील या वैत्रशष्यास दृढ करणारे आहेत हे पुढील 
प्रकरणातील त्रववचेनातून ्पष्ट होईल. 
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१४. दखनी भाषेतील िातप्रचार आणि म्पहिी 
 
सांस्कृणतक जीिनाचे ‘संणचत’ 

 
कोणत्याही भाषेतील वाक्प्रचार आत्रण म्हणी या केवळ शब्दाथषांतच्या वाहक नसतात. त्याांना 

शब्दाथषांतच्या पलीकर्चे सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक सांदभग असतात. त्यामुळे वाक्प्रचार आत्रण म्हणी याांचा 
अभ्यास करताना केवळ भाषात्रवषयक दृष्टीकोन अपुरा ठरतो. वाक्प्रचाराांचे योग्य रीतीने आकलन व्हावयाचे 
असेल तर त्याांच्या मुळाशी असलेले हे सवग सांदभग लिात घेतले पात्रहजेत. 

 
या बाबतीत वेदाांतातील कमगत्रवषयक त्रसद्ाांत बराच उद्बोधक ठरतो. या त्रसद्ाांताप्रमाणे कमाचे एकूण 

प्रकार तीन – सांत्रचत, प्रारब्ध आत्रण त्रक्रयमाण. मानवाच्या हातून घर्णाऱ्या कोणत्याही बऱ्या वा वाईट कमाचे 
फळ त्याला केव्हातरी भोर्ाव े लार्ते – या जन्समी नाही तर पुढच्या. याला अपवाद फक्त त्रनष्काम व 
भल्क्तयुक्त कमषांतचा, कारण, ही कमे ‘त्रनष्फळ’ असतात. अन्सय कमे माि इष्टात्रनष्ट फलदायी असफयाने 
फलभोर्ावाचून त्रजवाला सुटका नसते. हे फलभोर् सांपेपयंत त्रजवाला जन्सममृत्यु याांच्या आवतात प्रवास 
करावा लार्तो. म्हणूनच जन्समाला आलेला जीव हा पूवगकमाचे ‘र्ाठोरे्’ घेऊनच जन्समाला येत असतो. यालाच 
‘सांत्रचत’ ही सांज्ञा आहे. जन्सम घेतफयावर त्रजवाच्या हातून जी कमे घर्तात ते ‘त्रक्रयमाण’ आत्रण ज्या कमषांतच्या 
भोर्ास प्रारांभ झालेला असतो ते ‘प्रारब्ध’. प्रारब्ध कमाचा पुरवठा ‘सांत्रचतातून’ होत असतो आत्रण ‘त्रक्रयमाण’ 
हे पुन्सहा सांत्रचतात भर घालत असते. अस त्रित्रवध कमषांतचे चक्र व त्याबरोबरच जन्सममृत्यचेूही चक्र सुरु असते. 

 
भाषेतील वाक्प्रचार आत्रण म्हणीच नव्हे तर शब्दाथषांतना असलेले सांदभगदेखील या सांत्रचतासारखे 

असतात. नव्याने उदयास येणारी भाषा पूवगवती भाषेतील शब्दसांपत्ती आपफया पद्तीने ्वीकारते व नवा 
सांसार माांरू् लार्ते. तोवर झालेफया सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक त्रवकासाच्या सांत्रचतावर ही उभारणी होत 
असते. भाषेतील वाक्प्रचार या सांत्रचताचाच एक अत्रवष्कार असतो. कारण, भाषा नवी असली तरी सामात्रजक 
व साा्ं कृत्रतक जीवनाच्या सातत्यात खांर् पर्लेला नसतो. त्यामुळे नव्या भाषेला देखील या ‘सांत्रचता’ चा 
पुरवठा सातत्याने होत असतो. मराठी भाषेचेच उदाहरण घेऊ या. या भाषेचा उद्भव आठव्या शतकातला. 
तथात्रप, मराठी भाषेला लाभलेली साा्ं कृत्रतक व सामात्रजक परांपरा आठव्या शतकापेिा त्रकतीतरी आधीची 
आहे, परुातन आहे. म्हणूनच वेदकालीन सां्कृतीवर देखील ती आपला हक्क साांर्ू शकते. 

 
‘सांपुष्टात येणे’ हा वाक्प्रचार घ्या. ‘सांपणे’ व सांपण्याच्या बेतात असणे’ हा या वाक्प्रचारचा अथग. हा 

अथग या वाक्प्रचारास कसा आला हे पाहणे मनोरांजक ठरेल. देवाांची पूजा झाफयानांतर सवग देव झाकण 
असलेफया सांपुष्टात ठेवनू देण्याची प्रथा काही सांप्रदायात आहे. पूजा आटोपत आली की देव सांपुष्टात ठेवण्यात 
येतात. या प्रभेवरून ‘सांपुष्टात येणे’ हा वाक्प्रचार रूढ झाला. आत्रण त्याबरोबरच त्रवचार सांपुष्ट माि र्ताथग 
झाले! देव सांपुष्टात ठेवण्याची प्रथा काही सांप्रदायात आज त्रवद्यमान आहे तशीच ती मराठी भाषेच्या 
त्रवकासकाळात वा तत्पूवीही अल््तत्वात असावी. या ‘सांत्रचता’वर हा वाक्प्रचार आधारलेला आहे. 

 
साा्ं कृत्रतक परांपरेप्रमाणेच जनसामान्सयाांचा अनुभवही काही वाक्प्रचारात दर्लेला असतो. 

कोणत्याही एका भात्रषक समाजाचा तो अनुभव नसतो तर ते अनेक त्रपढ्याांचे सांत्रचत असते. ‘झार् तसे फळ’, 
‘खाण तशी माती’ याांसारख्या म्हणी हा एकाच भात्रषक समाजाचा वारसा नसून तो त्रभन्न काळातील असा 
सावगत्रिक अनुभव असतो; प्रत्येक त्रपढीने तो जपलेला असतो व भाषेच्या ‘सांत्रचतात’ तो भर घालीत असतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

मानवी मन आत्रण सामात्रजक जीवन याांचे प्रत्रतसबब धारण करणारे वाक्प्रचार व म्हणी प्रत्येक भाषेत 
असतात. ‘रु्र्घ्याला बासशर् बाांधणे’ या म्हणीत असलेला वाच्याथग आज लोपला आहे. उतावळेपणा 
दशगत्रवण्यासाठी त्रतचा उपयोर् आज होत असतो. लग्नासाठी उतावीळ झालेली व्यक्ती ्वतःच्या 
रु्र्घ्याएवढ्या मुलीशी देखील त्रववाहबद् होण्यास त्रसद् असते यावरून ‘रु्र्घ्याला बासशर् बाांधणे’ हा 
वाक्प्रचार रूढ झाला. व्तुतः रु्र्घा हे बासशर् बाांधण्याचे ्थान नव्हे. येथे लिणेने जो अथग घ्यावयाचा तो 
अफपवयीन कन्सयेस अनुलिून आहे. तोच प्रकार ‘हळदीचा र्ार् लार्णे’ या वाक्प्रचाराचा. सांसारसुखाची 
ओळख होण्यापूवी त्रवधवा झालेफया स्त्रीस अनुलिून हा वाक्प्रचार येतो. त्याच्या मुळाशी असलेली रूढी 
आजही पूणगपणे अथगहीन झालेली नाही. 
 
सुबोधता आणि सािसणत्रकता  
 

अनेक त्रपढ्याांच्या व्यवहारज्ञानाचे फत्रलत देखील वाक्प्रचाराांनी जतन करून ठेवलेले असते. ‘करावे 
तसे भरावे’ ही म्हण महाभारतकाळीही प्रचत्रलत होती. (करोत्रत यादृशां कमग तादृशां प्रत्रतपद्यते ।। १२-२९०-
२२). ‘जशास तसे’ या म्हणीच्या ऐवजी ‘ये यथा माां प्रयद्यन्सते ताँ्तथैव भजाम्यहम्’ ही र्ीतेतील उक्ती मूळ 
र्ीतेतला सांदभग त्रनराळा असूनही योजण्याची प्रथा आहे. 

 
‘उष्या हाताने कावळा मारला नाही.’ या वचनाचा उपयोर् कां जूष माणसाच्या बाबतीत होत असतो. 

या वाक्प्रचाराच्या मुळाशी असलेली वृत्ती सहसा लिात घेतली जात नाही. कृपण माणूस उघड्यावर जेवत 
असताना कावळा जवळ आला तरी त्याला दूर सारण्याचा प्रयत्न करीत नाही. कारण, त्याचा हात उष्टा 
असतो. त्याला खाद्याचा भार् लार्लेला असतो. कावळ्याला हाकलताना हाताला लार्लेला अन्नाांश खाली 
परे्ल व आपला वाटा कमी होईल या भीतीने तो उष्या हाताने कावळा मारीत नाही. ही मनोवृत्ती या 
वाक्प्रचाराच्या मुळाशी आहे. ही मनोवृत्ती सवगकालीन समाजाच्या पत्ररचयाची असफयाने वाक्प्रचारात या 
वचनास ्थान त्रमळाले. 

 
लोककथाांतून सहजर्त्या येणारी काही वाक्येदेखील अशीच सावगकालीन अनुभवाांनी युक्त असतात. 

पुढे कथेचा सांदभग तुटतो आत्रण अशी वाक्ये म्हणीदाखल योजण्यात येतात. ‘आांब्याला आला पार् आत्रण 
कावळ्याला आला मुखरोर्’ ही म्हण आपफया पत्ररचयाची आहे. तत्पूवी दात्ररद्र्याचा भरपूर अनुभव घेतफयावर 
वैभव आले असताना त्याचा उपभोर् घेण्याची िमता न लाभलेफया व्यक्तींच्या बाबतीत या म्हणीचा उपयोर् 
होतो. एकाच आम्रवु्रिाच्या आश्रयाने राहणाऱ्या भाग्यवान व करांया (कावळा) पक्ष्याांच्या कथेतून ही म्हण 
रूढ झाली असणे असांभवनीय नाही. अत्रभजात सात्रहत्यातील त्रकत्येक वचनाांचाही उपयोर् म्हणीसारखा होत 
असतो. ‘भर्वांताच्या इच्छेने त्रवषाचे अमृत आत्रण अमृताचे त्रवष होते’ या अथाच्या कात्रलदासाच्या वचनाने आज 
म्हणींचे रूप धारण केले आहे. ‘राजशखेराच्या’ कपूगरमांजरी या नाटकात ‘हातीच्या काकणाांना आरसा 
कशाला?’ हे वाक्य कथेच्या ओघात आले आहे. आज माि त्याचा उपयोर् म्हणीप्रमाणे होतो. दखनी 
सात्रहत्यातही ‘हात कां र्न करत आरसी क्या’ (सुखाांजन, १३३) ही म्हण प्रचत्रलत आहे. 

 
सुबोधता, सूिात्मकता आत्रण सावगत्रिकता या रु्णाांमुळे वाक्प्रचार आत्रण म्हणी अत्रशत्रिताांच्या तअर्ी 

सहज बसतात. थोर्क्या शब्दाांत बरेच काही साांर्ू पाहणारा असां्कृत समाज आपले मनोर्त व्यक्त 
करण्यासाठी वाक्प्रचार आत्रण म्हणी याांचा आश्रय मोठ्या प्रमाणात घेत असतात. लोककथाांतही म्हणींचा वापर 
मोठ्या प्रमाणावर झालेला आढळतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

दखनी भाषेतील वाक्प्रचार आत्रण म्हणी याांचा अभ्यास करताना ही सवग पाश्वगभमूी लिात घेणे 
आवश्यक असते. दोन भाषाांचा तुलनात्मक अभ्यास करताना पूवगपरत्व लिात घेऊन पूवगवती भाषेचे कोणते 
त्रवशषे उत्तरकालीन भाषेने ्वीकारले याचा त्रनणगय लावणे सोपे असते. म्हणी आत्रण वाक्प्रचार याांच्या बाबतीत 
माि असा त्रनवर्ा करता येत नाही. समान म्हणी दोन भाषाांत आढळफया तरी त्याांची उसनवारीच झाली असेल 
असे त्रनःशांकपणे साांर्ता येत नाही. कारण, वाक्प्रचार आत्रण म्हणी हा ‘सांत्रचताचा’ आत्रवष्कार असतो. अशा 
प्रकारचे ‘सांत्रचत’ प्रत्येक भाषेस ्वतांिपणे लाभ ू शकते त्यासाठी उसनवारीच केली पात्रहजे असे नाही. 
दखनी-मराठीत समान असलेफया म्हणी फारतर सामात्रजक व साा्ं कृत्रतक अनुभवाांची समान भार्ीदारी 
सूत्रचत करणाऱ्या ठरतील. पण, ती केवळ उसनवारी आहे असे त्रनर्वववादपणे म्हणता येणार नाही. एवढे माि 
खरे की, या दोन्सही भाषाांत समान वाक्प्रचार आत्रण म्हणी त्रवपुल आहेत. अत्रधकाांश दखनी वाक्प्रचाराांत त्रनखळ 
मराठी शब्दही आढळतात. त्यामुळे उसनवारी नसली तरी दखनी-मराठी या दोन्सही भाषाांचे सांत्रचत समान होते 
एवढे तरी मान्सय करणे क्रमप्राप्त ठरते. 

 
समान सामाणजक अनुभि  
 

युद्त्रवषयक वाक्प्रचाराांत दखनी –मराठीचे साधम्यग त्रवशषेेकरून जाणवते. घोर्ा फेकना, चाल 
करना, पाय उतार होता, भाांर्ी/तोप दर्ाना (र्ार्ने), दानाँ दान करना, धूलधान करना, नाव करना, मान 
का पान उठाना, मूां का पानी र्ांवाना, र्रब र्लना (र्भगर्त्रळत होणे), सर बाांच्या तो मुांर्ासे हजार, झअटधरनी 
याांसारखे त्रकतीतरी वाक्प्रचार दखनी सात्रहत्यात आढळतील तसेच ते बखरीत आत्रण प्राचीन कवींनी केलेफया 
युध्दवणगनाांत योजण्यात आले आहेत. अशा दखनी वाक्प्रचाराांत मराठी शब्दाांना भरणा अत्रधक असतो हे त्रवशषे. 

 
असाच प्रकार त्रस्त्रयाांच्या तअर्ी असलेफया म्हणी- वाक्प्रचाराांतदेखील आढळतो. ‘भट पर्ो’ आत्रण 

‘तळपट होवो’ ही शापवाणी सामान्सयपणे त्रस्त्रयाांच्या तअरू्न बाहेर पर्ते. ‘भट पर्ो’ याचा शब्दशः अथग आहे 
‘त्रकरे् पर्ोत.’ त्रशवीर्ाळ करताना ग्रामीण दखनीभाषी त्रस्त्रया ‘तेरे कबर में त्रकरे् पर्ो’ असा शाप देतात. 
त्याचप्रमाणे मराठी भाषी ग्रामीण मत्रहला असत्य भाषण करणाराांस अनुलिून ‘मेफयाच्या तअर्ात त्रकरे् पर्ोत’ 
अशी शापवाणी उच्चारतात.’भट पर्ो’ हा मराठी वाक्प्रचार याच अथाचा असून तो दोन्सही भाषाांत रूढ आहे. 
होनाजीच्या एका कवनातही या वाक्प्रचार येतोः ‘सांसार भट पर्ो दोघाांमत्रध आर् पवगत आले. ‘तळपट होवो’ 
– सवगनाश अथवा अकफयाण होवो या अथाने येणारा हा वाक्प्रचार मराठीत फक्त त्रस्त्रयाांच्या तअर्ी येतो. 
‘म्हणत्रत आत्रदत्यात्रह सख्या त्या मेफयाचें समूळ तळपट हो’ – या पांक्तीत मोरोपांताांनी हा वाक्प्रचार त्रस्त्रयाांच्या 
तअर्ी घातला आहे. दखनी भाषेत माि या वाक्प्रचाराच्या बाबतीत असा पांल्क्तप्रपांच होत नाही! ‘इलाही तूां 
दुश्मन कुां  तळपट कर’ (कुमु. १०८) या पांक्तीत तो पुरुष-कवीच्या मुखातून बाहेर पर्ला आहे. 

 
‘पाठराखणी’ हा मुळात त्रस्त्रयाांशी सांबांत्रधत असलेला वाक्प्रचार प्राचीन सामात्रजक परांपरेचा त्रनदशगक आहे. 
बालत्रववाह रूढ होते त्या काळात त्रववात्रहतेस प्रथमच सासरी पाठत्रवताना पोक्त स्त्री 
‘पाठराखणीस’पाठत्रवण्याची प्रथा असे. सासरच्या अपत्ररत्रचत वातावरणात नवत्रववात्रहतेस सवग प्रकारे 
साांभाळून घेण्याची जबाबदारी या पाठराखणीवर असे. पुढे केव्हा तरी पाठराखणीत असलेफया भावाथाचे 
सामान्सयीकरण झाले आत्रण साथ देणे, सांरिण करणे या अथाने हा वाक्प्रचार प्रचत्रलत झाला. तो दखनी 
भाषेनेही उचलला. 
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‘खुदा त्रतस मदु होकर रखता है पीट’ (अली, १९६) या पांक्तीत परमेश्वर, इब्राहीम आत्रदलशाहाचे 
सांरिण करीत आहे असा भाव आहे. समथषांतनीही याच अथाने तो योजला आहे’ – मर् ते लोक पाठी रात्रखती। 
नाना प्रकारें ।।(दासबोध). 

 
एका शबदाभोिती गंुफलेले िातप्रचार 
 

एकाच शब्दाभोवती रु्ांफलेले अनेक वाक्प्रचार दखनी – मराठीत समान आहेत. त्रवशषे म्हणजे या 
वाक्प्रचारात दखनीने मूळ मराठी शब्द कायम ठेवले आहे. बाँट (मराठी-वाट) हा शब्द उदाहणादाखल घेऊ 
या. या शब्दाांशी सांबांत्रधत असलेले पुढील वाक्प्रचार दखनी-मराठीत रूढ आहेत – 

 
बाँट देखना (वाट पाहणे), बाँट कार्ना (वाट काढणे), बाँट पकर्ना (वाट धरणे), बाँट जाना (वाटी 

जाणे), बाँट पार्ना ((नवी) वाट पार्णे), बाराबाँट होना (बारावाट होणे, त्रव्कत्रळत/नष्ट होणे). 
‘जीव’ या शब्दाशी त्रनर्त्रर्त असलेले असेच त्रकत्येक वाक्प्रचार आहेत- 
 

जीव न रह्यना (जीव न राहणे), जीव पअ उटना (त्रजवावर उठणे), जीव पअ खेलना 
(त्रजवावर/त्रजवाशी खेळणे), जीव लाना (जीव लावणे) इ. 

 
⬤ खेफया है अपने जीव पअ शतरांज – अली ११४ 
⬤ नको जीव ला इस दर्ाबाज सअ – कुमु. ६. 
 
या दखनी वाक्प्रचाराांतमराठी शब्दच योजलेले असफयाने ती मराठी भाषेची उसनवारी आहे यात 

शांका नसावी.  
 
दैनांत्रदन जीवनाशी सांबांत्रधत असलेले त्रकतीतरी समान वाक्प्रचार दखनी – मराठीत रूढ आहेत.  
इधर बाई उधर कँुवा (इकरे् आर् त्रतकरे् त्रवहीर), कान भरना (कान भरणे), र्रब र्लना (र्भगर्त्रळत 

होणे), नाँव छोर्ना (नाव सोर्णे/टाकणे, सांबांध तोर्णे), साटे बुदऱ्हाटे (साठी बुद्ी नाठी), 
 

समान सांस्कृणतक जीिनाचा िारसा  
 

म्हणी आत्रण वाक्प्रचार याांच्या बाबत कोणी कोणाची उसनवारी केली याचा त्रनवार्ा करणे नेहमीच 
सुलभ असते असे नव्हे. तथात्रप, भाषोत्पत्तीचे पूवापरत्व आत्रण उभय भाषाांचे साहचयग या र्मकाांच्या आधारे 
थोर्ीफार त्रदशा त्रमळू शकते.शब्दसांग्रह आत्रण रुपत्रसद्ी याांच्या बाबतीत दखनी भाषेवर असलेला मराठीचा 
प्रभाव लिात घेता मराठी म्हणी व वाक्प्रचार याांचे प्रत्रतध्वनी दखनीत आढळतात असे मानणे अशास्त्रीय ठरू 
नये.त्रवशषेतः मराठी शब्द असलेफया वाक्प्रचाराांच्या बाबतीत तर सांशयाला जार्ा नसते. 

 
म्हणी आत्रण वाक्प्रचार भाषेचे वैभव सूत्रचत करतात त्याचप्रमाणे ते साा्ं कृत्रतक व सामात्रजक 

जीवनाचेही वाहक असतात. या दृष्टीकोनातून दखनी म्हणी व वाक्प्रचार याांचा अभ्यास केला असता असे 
त्रनदशगनास येते की दखनी भाषा मराठीच्याच साा्ं कृत्रतक व सामात्रजक प्राांर्णात नाांदत होती. ‘अवतार पैदा 
करना’ हा वाक्प्रचार उदाहरणाथग घेऊ. अवतार –कफपना इ्लामी तत्त्वज्ञानात बसत नाही. तरीही हा 
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वाक्प्रचार दखनीत रूढ आहे. कारण, दखनी ज्या वातावरणात नाांदत होती त्यास अवताराचे वावरे् 
नव्हते.’हतेली में बेहे्त (त्रभ्त) त्रदखाना’ या वाक्प्रचारचे आणखी एक उदाहरण या सांदभात देता येईल. 
‘तळहातात ब्रह्म दाखत्रवणे’ अथवा ‘तळहातात ्वर्ग दाखत्रवणे’ या मराठी वाक्प्रचाराचा तो प्रत्रतध्वनी आहे. 
एखादा धूतग माणूस आपफया वाक्पाटवाने सत्याभास त्रनमाण करू लार्ला म्हणजे या म्हणीचा उपयोर् होत 
असतो. वदेाांतातील एका दृष्टाांतात या वाक्प्रचाराचा उर्म आहे. सद्रु्रूने परब्रह्माचे अनुभवजन्सय ज्ञान 
सल्त्शष्याांस सांक्रत्रमत केले म्हणजे त्रशष्यास ब्रह्माचे सवषांतर्ीण दशगन घर्ते, कसे तर तळहातावर ठेवलेला 
आवळा सवग बाजूांनी पाहता येतो त्याप्रमाणे. 

 
आता ‘ब्रह्मा’ ही सांकफपना इ्लामी परांपरेत न बसणारी आहे. हे लिात घेऊन दखनीत ‘ब्रह्म’च्या 

जार्ी ‘्वर्षांत्त (बेहे्त) प्रत्रतष्ठापना करण्यात आली एवढेच! – आत्रण ‘तळहातात ्वर्ग दाखत्रवणे’ ही म्हण 
मराठीत रूढ आहेच. 

 
‘चुलीतले लाकूर् चुलीतच जळाव’े ही मराठी म्हण ‘त्रजस चुले की लकर्ी उसीमेंच अच्छी जलती’ 

या रूपात दखनीत आली आहे. त्रववाहोत्तर सासर सोरू्न दीघगकाळ माहेरी राहणाऱ्यास स्त्री सांबांधी ही म्हण 
आहे. माहेर त्रकतीही सांपन्न व त्रजव्हाळ्याचे असले तरी ते त्रववात्रहतेचे ‘खरे घर’ नसते, त्रतचा त्रनभाव माहेरी 
लार्त नसतो. सासर हेच त्रतचे योग्य ्थान होय. समान त्रवचाराांच्या एकाच सामात्रजक पत्ररघात दखनी – 
मराठी या दोन्सही भाषा नाांदत असफयाकारणाने उपरोक्त मराठी म्हण दखनीत सहजर्त्या रूढ होऊ शकली. 

 
अशी त्रकती तरी उदाहरणे देता येतील. त्रजज्ञासूांना अत्रधक अभ्यास करता यावा या हेतूने काही दखनी 

म्हणी आत्रण वाक्प्रचार सोबतच्या शब्दकोशात त्रदले आहेत. दखनी सात्रहत्याची त्रनर्वमती महाराष्रात झाली 
तशीच ती महाराष्राबाहेरही झाली. सकबहुना मराठी भाषेच्या िेिाबाहेर त्रनमाण झालेफया दखनी सात्रहत्याचे 
प्रमाण अत्रधक आहे. त्याचप्रमाणे दखनी बोली महाराष्रात आत्रण महाराष्राबाहेरही आज प्रचत्रलत आहे. 
तथात्रप, दखनी सात्रहत्याच्या भाषेने व बोलीनेही आपफया माहेरचे मराठी वळण सोर्लेले नाही याचा बोध या 
भाषेच्या इतर अांर्ोपाांर्ाांप्रमाणेच वाक्प्रचाराांवरूनही सहजर्त्या होईल.  
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१५. मऱ्हाटी संस्कृतीची राष्रीय कामणगरी 
 

महाराष्राचे समग्र साा्ं कृत्रतक जीवन आत्रण मराठी भाषा व सात्रहत्य याांचे सवषांतर्ीण आकलन करून 
घेण्यासाठी केवळ महाराष्राच्या भौर्ोत्रलक सीमेत अथवा मराठी भाषा व मराठी सात्रहत्य याांच्या मयादेत 
केलेली शोधयािा अपुरी आत्रण अपयाप्त ठरते. असे मी प्रारांभीच म्हटले आहे. महाराष्र हा एका खांर्तुफय 
राष्राचा एक भार् आहे. यामुळे राष्रात अन्सयि घर्णाऱ्या ऐत्रतहात्रसक वा सामात्रजक घर्ामोर्ींपासून तो 
अत्रलप्त राहू शकत नाही. देशातफया वातावरणाचे पर्साद कमीअधीक प्रमाणावर महाराष्रात आत्रण मराठी 
सात्रहत्यात उमटणे अपत्ररहायग असते. या देशात अनेक भाषा आहेत. या भाषाांची मूळ कुळेही त्रभन्न आहेत. 
तरीही एका अदृश्य पण प्रत्ययकारी भावबांधाच्या योर्ाने त्रभन्न भाषा बोलणारे समाज पर्पराांशी सांबद् झालेले 
आहेत. भारतीय सां्कृतीच्या एकात्मतेची जोपासना हे भावबांध सातत्याने करीत असतात. त्यामुळेच प्रादेत्रशक 
भेद आत्रण भाषाांची त्रभन्नता जमेस धरूनही एका साा्ं कृत्रतक पत्ररघात भारतीय समाज नाांदत असतो. भारताच्या 
साा्ं कृत्रतक जीवनातील चढ – उतार आत्रण त्रवत्रभन्न प्रवाह त्रभन्न प्रदेशाांत व त्रवत्रभन्न भाषाांतील सात्रहत्यात 
कालानुसार प्रत्रतसबत्रबत झालेले त्रदसतात. याचे कारण या देशातील साा्ं कृत्रतक जीवनाची मूलभतू एकात्मता 
हे देता येईल. ही एकात्मता कधी सुप्त असते तर, कधी एखादे त्रनत्रमत्तकारण घरू्न मूळ रुपात अत्रभव्यक्त 
होते. 

 
मराठी सात्रहत्यातील प्रवाहाांचा अनुबांध देशातफया अन्सय भाषाांशी कुठे तरी जोर्ला रे्लेला आहे. हे 

अनुबांध ध्यानात न घेता महाराष्रातील साा्ं कृत्रतक जीवन आत्रण मराठी सात्रहत्यातील प्रवाह याांच्यासांबांधी 
काढलेले त्रनष्कषग एकाांर्ी ठरण्याचा दाट सांभव असतो. उलट, व्यापक राष्रीय भतू्रमकेतून महाराष्रातील 
साा्ं कृत्रतक जीवन आत्रण मराठी सात्रहत्य याांचे परीिण झाफयास एक वरे्ळे त्रचि त्रदसू लार्ते. अनुत्तत्ररत 
रात्रहलेले त्रकतीतरी प्रश्न या भतू्रमकेतून सुटतात. इतकेच नव्हे तर आपफया साा्ं कृत्रतक जीवनाचे व सात्रहत्याचे 
त्रनराळेच ्वरूप या भतू्रमकेतून प्रत्ययास येते. 

 
प्राचीन इत्रतहास लिात घेता असे आढळते की महाराष्रातील वैचात्ररक व सामात्रजक आांदोलने आत्रण 

सात्रहत्य –त्रनर्वमती याांना त्रनरांतर राष्रीय सांदभग लाभलेला आहे. महाराष्रात झालेला दखनी भाषेचा उद्भव 
देखील या व्यापक सांदभाचाच एक अत्रवष्कार आहे. महाराष्र आत्रण मराठी भाषा याांचे जे प्रकृत्रतधमग या 
त्रनत्रमत्ताने अत्रभव्यक्त झाले ते लिात घेण्यासाठी महाराष्राच्या चतुःसीमेच्या पलीकरे् व मराठी सात्रहत्याच्या 
िेिमयादा ओलाांरू्न त्रवचार करावा लार्ला. समग्र साा्ं कृत्रतक प्रवाह अनेक भाषाांतील सात्रहत्य याांचा 
तुलनात्मक अभ्यास केला नसता तर दखनी भाषेच्या उद्भवाचा नेमका शोध लार्ला नसता आत्रण महाराष्र 
व मराठी भाषा याांनी या सांदभात बजावलेफया थोर राष्रीय कामत्रर्रीचे आकलनही झाले नसते. 

 
या शोधाला त्रनत्रमत्तकारण घर्ले ते अर्दी सामान्सय ्वरूपाचे वाटण्याचा सांभव आहे. सकबहुना ते 

सामान्सय आहे असाच समाज रूढ असफयाने दखनी भाषेच्या उद्भवाचा शोध योग्य त्रदशनेे झाला नाही. हे 
सामान्सय वाटणारे त्रनत्रमत्त म्हणजे ‘मराठी सांताांची सहदी कत्रवता.’ प्राचीन मराठी सात्रहत्याच्या अभ्यासकास 
अत्यांत पत्ररत्रचत असलेली ही बाब आहे. वारकरी सांताांनी मराठी बरोबरच तथाकत्रथत ‘सहदी’ भाषेतून कवने 
रचली हे आधुत्रनक युर्ात सांत सात्रहत्याचे सांकलन झाफयापासून अभ्यासकाांना ज्ञात आहे. ‘सांत नामदेव हे 
सहदी भाषेचे पत्रहले कवी होत’ असे सहदी भाषेच्या त्रवद्वानाांच्या लेखातून आपण वाचतो तेव्हा आपली छाती 
अत्रभमानाने भरून येते हेही खरे आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

परांतु, हे का घर्ले? प्रश्नाने आपफयाला कधीच ि्त केले नाही. कारण, ही एक सामान्सय घटना 
आहे असाच आजवर आपला समज होता. भारतातील साां्कृत्रतक जीवनात आढळून येणारे प्रवाह आत्रण अन्सय 
भाषाांतील सात्रहत्य याांचा तुलनात्मक अभ्यास केफयानांतर हा अर्दी सामान्सय वाटणारा प्रश्न महाराष्राच्या 
साा्ं कृत्रतक कतृगत्वाच्या दृष्टीने त्रकती मोलाचा आहे याचा प्रत्यय येतो. मराठीच्या सीमेबाहेर जाऊन या प्रश्नाचा 
शोध लावला नसता तर माि ‘मराठी सांताांची सहदी कत्रवता’ ही बाब केवळ अलां करणात्मक म्हणून यापुढेही 
मराठी सात्रहत्याच्या इत्रतहासात नअदत्रवण्यात आली असती. 

 
‘मराठी सांताांची सहदी कत्रवता’ ही अर्दी सामान्सय वाटणारी बाब केवढी थोर साा्ं कृत्रतक परांपरा उराशी 

बाळर्ून आहे याचा उलर्र्ा दखनी भाषेच्या उद्भवाचा शोध लावताना इथे करण्यात आलेला आहे. अर्दी 
सामान्सय वाटणाऱ्या मराठी सांताांच्या ‘सहदी’ कत्रवतेने उत्तर भारतातील सांत परांपरेस पे्ररणा त्रदलेली आहे हे 
अत्रभमाना्पद सत्य याच शोधातून प्र्थात्रपत झाले आहे. “सात्रहत्यसेतू” या प्र्तुत लेखकाच्या ग्रांथात सुमारे 
एक हजार वषषांतच्या साा्ं कृत्रतक आत्रण सात्रहल्त्यक इत्रतहासातून हा शोध माांर्लेला आहे. मराठी सांत आत्रण 
महाराष्रात नाांदणारी सां्कृती याांचे समग्र भारताला त्रमळालेले योर्दान या ग्रांथात त्रवशद केले आहे. 

 
तसे पत्रहले तर दखनी ही भारतीय भाषाांपैकी एक भाषा आहे. या भाषेचे एवढे कौतुक करावे असे 

त्रतच्या त्रठकाणी आहे तरी काय असा प्रश्न उपल््थत होऊ शकतो. भारतातफया सवगच भाषा आपापफया परीने 
थोर आहेत. या भाषाांपैकी प्रत्येक भाषेला ्वतःचे व्यल्क्तमत्व आहे तशाच ्वतःच्या काही साा्ं कृत्रतक व 
सात्रहल्त्यक परांपरा आहेत. दखनीच्याही त्रठकाणी हे सवग त्रवशषे आहेतच. फरक एवढाच की अन्सय भाषा 
्वाभात्रवक क्रमातून पूवगवती भाषाांतून उद्भवफया. दखनीच्या बाबतीत तसे झाले नाही. त्रवत्रशष्ट साा्ं कृत्रतक 
त्रनकर्ीतून ही भाषा महाराष्रात उदयास आली.त्रभन्नभाषी समाजाचे प्रबोध करण्याची िमता राहील या हेतूने 
त्रतची जर्ण-घर्ण होत रे्ली. त्यायोरे् साा्ं कृत्रतक आदान-प्रदानाचे एक नव ेव आवश्यक माध्यम सां्कृतीत 
उदयास आले आत्रण साधुसांताांच्या उपदेशाची भाषा असा र्ौरवही त्रतला लाभला. या नव्या भाषेचा उद्भव आत्रण 
त्रवकासही महाराष्रात झालेला असफयाने जन्समापासूनच त्रतला मराठी वळण लार्ले असले तरी त्रभन्न भाषी 
समाजाचे प्रबोधन करू शकणारे नव ेमाध्यम या नात्याने ऐत्रतहात्रसक दृष्टया दखनी भाषेस एक आर्ळेच महत्त्व 
आहे हे मान्सय कराव ेलार्ते. 

 
दखनी भाषेचे हे ऐत्रतहात्रसक महत्त्व आजवरच्या लेखनात अलत्रित रात्रहले म्हणून दखनी भाषेच्या 

उद्भवाचा त्रवचार बराच त्रव्ताराने करावा लार्ला. त्रभन्न भाषा बोलणाऱ्या समाजास सहजर्त्या बोध करू 
शकणाऱ्या सत्रमश्र ्वरूपाच्या या भाषेतून मराठी सांतानी कवने रचली ती अमराठी भात्रषकाांना देखील 
परमाथगबोध व्हावा या हेतूने. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ावयाचे म्हणजे दखनी राष्रभाषेचे रुप घेऊन जन्समाला आली 
असेही म्हणता येईल. पांधराव्या शतकात दत्रिण भारतात सूफी सांप्रदायाच्या त्रवचारसरणीचा प्रसार करण्याची 
त्रनकर् सूफी-सांताना भासली तेव्हा महाराष्रात प्रचत्रलत असलेफया या राष्रभाषेचाच ्वीकार त्याांनी 
प्रसारमाध्यम या नात्याने केला. लेखनासाठी त्याांनी फारसी त्रलपीचा उपयोर् केला एवढेच. पण फारसी 
त्रलपीतील दखनी सात्रहत्याची त्रनर्वमती होण्यापूवी त्रकमान दोनश े वष े तरी दखनी भाषा अल््तत्वात होती. 
दखनी हे नाव या भाषेला नांतर त्रमळालेले असले तरी सांत नामदेवाांची तथाकत्रथत सहदी कवने हा दखनी 
भाषेचा प्रारांभकाळ ठरतो. 

 
‘साध्या त्रवषयातदेखील कधी कधी मोठा आशय कवींना आढळतो’ असे केशवसुत साांर्तात. 

काव्याइतकेच सात्रहत्य आत्रण सांशोधन याांच्या बाबतीत देखील हे त्रवधान सत्य मानता येईल. तसे नसते तर 
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‘मराठी सांताांची सहदी कत्रवता’ या अर्दी साध्या वाटणाऱ्या त्रवषयातून या ग्रांथाची त्रनर्वमती झाली नसती. या 
साध्या त्रवषयाची उपेिा झाफयाने दखनी भाषेच्या उत्पत्तीसांबांधाने आजवर झालेली चचा एक तर वरवरची 
ठरते सकवा त्रवत्रशष्ट अत्रभत्रनवशेातून ती झाली आहे असा अनुभव येतो. दखनी भाषेसांबांधी. चे सांशोधन – लेखन 
उदूग व सहदी या भाषाांच्या त्रवद्वानाांनी प्रामुख्याने केलेले आहे. उदूग भाषेचे पांत्रर्त दखनीला ‘कदीम उदूग’ ही सांज्ञा 
देतात. त्यामुळे दखनीच्या उर्म्थानाचा शोध घेण्याची र्रज त्याांना कधीच भासली नाही. तीच र्ोष्ट सहदी 
भाषेच्या पांत्रर्ताांची. दखनी ही सहदीची प्रादेत्रशक बोली आहे असा या पांत्रर्ताांचा रै्रसमज झालेला असफयाने 
त्रतचे उर्म्थळ शोधणे त्याांना महत्त्वाचे वाटले नाही. या भाषेत मराठी शब्द त्रवपुल प्रमाणात आढळतात याची 
नअद उभय भाषाांच्या पांत्रर्ताांनी केलेली आहे. त्याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न माि त्याांनी केला नाही. तो केला 
असता तर आजवरच्या सांशोधनास त्रनराळे ्वरूप लाभले असते. 

 
श्री. देत्रवससर् चौहान याांचा अपवाद वर्ळता मराठी भाषेच्या पांत्रर्ताांनी दखनी भाषेची दखलच 

घेतलेली नाही. मराठी भाषेच्या सवषांतर्ीण अभ्यासास दखनीचे अध्ययन उपकारक ठरते हे श्री. चौहान याांचे 
मत मान्सय होण्यासारखेच आहे. शब्दसांग्रहाांव्यत्रतत्ररक्त दखनी भाषेच्या इतर अांर्ावरही मराठीची र्र्द छाया 
पसरलेली आहे याचे त्रववेचन त्याांनी त्रनरत्रनराळ्या लेखाांतून केले आहे. परांतु, या व्यासांर्ी त्रवद्वानानेही दखनीचे 
फारसी त्रलपीतील सात्रहत्य तेवढे जमेस धरले आहे. हे सात्रहत्य पांधराव्या शतकापासून आढळते. तत्पूवी 
दखनी भाषा अल््तत्वात होती – नाव दखनी नव्हते, पण भाषा होती – इतकेच नव्हे तर या भाषेत सात्रहत्य 
त्रनर्वमतीही झालेली होती. हे सात्रहत्य नार्री त्रलपीतून त्रलत्रहण्यात आलेले होते. या वा्तवाची दखल श्री. 
चौहान याांच्या लेखनात आढळली नाही. 

 
भाषा ही एक सामात्रजक आत्रण त्रजवांत सां्था आहे. भाषात्रवज्ञान हे एक सामात्रजक शास्त्र आहे. 

भाषात्रवज्ञानाच्या सवगसामान्सय त्रनयमाांप्रमाणे जर्ातफया भाषाांचा व्यवहार चालत असतो हे एक ् थूल सत्य आहे. 
तथात्रप, सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींचा फार मोठा पत्ररणाम भाषा व्यवहारावर होत असतो. त्रभन्न 
काळातील साा्ं कृत्रतक परांपरा आत्रण सामात्रजक उत्रद्दष्टे याांच्या प्रभावामुळे त्रकत्येकदा भाषात्रवज्ञानाच्या 
सवगसाधारण त्रनयमाांस वळसा घालून त्रवत्रशष्ट पत्ररल््थतीत एखादी भाषा आपला मार्ग काढत असते. सामात्रजक 
आत्रण साा्ं कृत्रतक उत्तरदात्रयत्व पार पार्ताना एखादी भाषा भाषात्रवज्ञानाचे सवगच त्रनयम पाळील याची शाश्वती 
देता येत नाही. या सांदभात परभाषाांतून उसनवारीने आलेफया शब्दाांचे उदाहरण देता येईल. सामान्सय त्रनयम 
असा की, कोणतीही भाषा परभाषेतील त्रक्रयावाचक शब्दाांची उसनवारी सहसा करीत नसते. मराठी भाषेतील 
शब्दाांची उसनवारी करताना दखनी भाषेने हा त्रनयम पाळलेला नाही. अनेक मराठी धातू दखनी भाषेत 
प्रचत्रलत आहेत; ते बोलीत आहेत तसेच सात्रहत्यातही. भाषात्रवज्ञानाच्या चौकटीत ही उसनवारी बसत नसली 
तरी दखनी भाषेत ती घर्लेली आहे. याचे कारण नार्री व फारसी या दोन्सही त्रलप्याांतील सात्रहत्य ज्या 
समाजासाठी रचण्यात आलेले होते त्या समाजास मराठी वळणाचे त्रक्रयावाचक शब्द अत्रधक जवळचे वाटत 
असले पात्रहजेत. समान साा्ं कृत्रतक व सामात्रजक परांपराांत दखनी व मराठी या दोन्सही भाषाांची वाढ झालेली 
असफयाकारणाने दखनीच्या दृष्टीने मराठी ही ‘परभाषा’ रात्रहलेली नव्हती असाही या उसनवारीतून अथग त्रनघू 
शकतो. 

 
या सांबांधीचे त्रववरण अर्ोदर येऊन रे्लेले आहे. तरीही या ्थळी या त्रवशषेाचा पुन्सहा उल्लेख 

करण्याचा हेतू एवढाच की, दखनी भाषेशी सांबांत्रधत असलेले सवगच प्रश्न भाषात्रवज्ञानाच्या राजमार्ाने प्रवास 
करून सुटतीलच असे नाही. काही प्रश्न ऐत्रतहात्रसक, सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक परांपराांच्या आधाराने 
उलर्र्ण्याची शक्यता असते. दखनी भाषेचा उर्म शोधण्यासाठी तेच करावे लारे्ल. या प्रवासात दखनी 
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भाषेच्या उद्भवाचा तर शोध लार्लाच. त्रशवाय, त्रवत्रशष्ट साा्ं कृत्रतक उत्तरदात्रयत्व पार पार्ता यावे या हेतूने 
महाराष्रात ‘राष्र’भाषेचा उद्भव झाला हे ऐत्रतहात्रसक सत्य या त्रनत्रमत्ताने प्र्थात्रपत झाले. असेही म्हटले की 
दखनी भाषेचे मराठी वळण ही वरवर केलेली उसनवारी नसून कणाच्या कवचकुां र्लाांप्रमाणे दखनी भाषेत ते 
जन्समत्रसद् लेणे आहे. कारण, दखनी उत्पत्ती आत्रण त्रवकास झाला आहे तो महाराष्रात प्रचत्रलत असलेफया 
साा्ं कृत्रतक परांपराांतून. 

 
दखनी भाषेचा उद्भव ही महाराष्राने बजावलेली थोर राष्रीय कामत्रर्री होय; इतकेच नव्हे तर दखनी 

भाषा हा मऱ्हाटी सां्कृतीचाच एक अत्रभमाना्पद असा आत्रवष्कार आहे. 
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पणरणशष्ट १ 
 
गोरखनाथ िािीतील आणि दखनी साणहत्यातील णक्रयापदे 
 
(१) त्रसधे त्रसध त्रमघ्या रे अवधू बोघ्या अर बाधा. 
(२) र्जग भोत नात्रहर बाताँ बोफया हूां. 
(३) बास वसांत तहाँ प्रर्या षेनां.  
(४) कह्या अपने लोर्अ कअ मूां खोलबात 
(५) बाांध्या मोहा तो जर्त चेला. 
(६) आपस का आपस को पड्या हर त्रकसे. 
(७) त्रवघ्र दस अवतार थाटया असात्रथ कां द्रप जती र्ोरख लध्या. 
(८) त्रलख्या है बुरा औरअतो का हरफ.  
 

(वरील उताऱ्यापैंकी १,३,५,७, र्ोरखवाणीतून घेतले असून उवगत्ररत चार दखनी सात्रहत्यातून उद्तृ 
करण्यात आले आहेत. कुतुबमुशांतरी, मैनासतवांती, सबरस आत्रण मैना सांतवांती) 
 
दखनीत रूढ असलेली मराठी णक्रयापदे 
(१) सुमन के रूप को तोले दो सूया के बटाँ घाले. 
(२) सत्ररजन के चांदरमुख को देखते कअ त्रहया तापे.  
(३) अब कैसे सोसू मेरे रब. 
(४) लहू तेल मनेै तलती हँु. 
(५) द्त छलाक ते त्रदसे सर्ळे काांर्ीर्ीर वसन.  

 
(कुत्रलयातेशाही या ग्रांथातून वरील उतारे उद्तृ करण्यात आले आहेत. पषृ्ठे अनुक्रमे ५४, ५०, ७०, 

७१ आत्रण २) 
 

पणरणशष्ट २ 
दखनी भाषेतील लयबद्ध गद्य 

 
सांत एकनाथाांच्या ‘बाजेर्ारी’ या भारुर्ातला शवेटचा भार् आत्रण ‘सबरस’ या दखनी ग्रांथातील एक 

उतारा पुढे देण्यात येत आहे. र्द्यशलैीच्या दृष्टीने दोहअचा अभ्यास केला असता सोळाव्या-सतराव्या शतकात 
अशी शलैी प्रचत्रलत असावी असे अनुमान करता येते. सांत एकनाथ १५९९ मध्ये समात्रध्थ झाले. ‘सबरस’ ची 
रचना १६३६ सालातली. त्यामुळे एकनाथाांनी सबरसचे अनुसरण केले असे म्हणता येत नाही. अशा प्रकारची 
र्द्यशलैी हा तत्कालीन भाषेत रूढ असलेला एक प्रकार असावा. नाथाांची भारुरे् जवळपास याच शलैीत 
रचलेली आढळतील. मराठी बखरीच्या घाटावरही या शलैीचा पत्ररणाम झालेला त्रदसतो. पत्रहला उतारा 
‘सबरस’ मधील असून दुसरा एकनाथी भारुर्ातला आहे. 

 
(१) ‘झाड कूूँ  फूल होिा और फूल कूूँ  बासं । जिस झाड कूूँ  फूल िा फल उस झाड (से) जकसे क्या आस? 

वो झाड आपेच जिरास । कौि आयेंगा उस झाड के पास ? वो झाड जकसे िई भाता । सुकया तो िलािे 
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के काम आता । जिस हात में सखावत िई वो पात है ि वो हात है । जिस जदल में हहमत िई वोल जगल 
है, ि वो जदल है । जिस ििर में असर िई सो पत्थर है, ि वो ििर है... जदल कूूँ  दजरया कते और 
कतरा िोश िई खाता हात कूूँ  बादल कते होर बूदं भार िई आता । बात कूूँ  मोती कते होर कौडी का 
काम िई करती । वहीच बात मोती िो मोती का कीमत िरती ।’ - सबरस, प.ृ१०६ 

 
(२) गाफल कहते मेरी माया । गुरुबोि ऐसा पाया । ऐसी हमारी शातंी गाव ेिो क्रोि बाग कूूँ  खाव े। अहंकार 

साप लडे ि चडे । मुआ िैसा चीप का चीप पडे । पर, परका खबूतर, खबतूर का भी घर, ये बाताँ सब 
ही दूर कर । पंख जबिा हौस जकया ।... एका ििादशिी िगसमस्त । इसके बािी में जभस्त दस्त । देखो 
फजरश्ते अजिब बात ।पैगंबर कहे सदर आमात । येही तमाशा जसि देखे । िो देखे सो िुदा िई देखे । 
एका ििादशिी बसैक बािेगरी । ‘अिलहक्’ – एकिाथ गाथा, ३९७१  

 
पणरणशष्ट ३ 

युगधमस : सिसधमी समानत्ि 
 

युर्धमासांबांधीची चचा मूळ प्रकरणात येऊन रे्ली आहे. वर नाथाांच्या भारूर्ातील उतारा या 
युर्धमाच्या दृष्टीनेही त्रवचारात घेण्यासारखा आहे. या भारुर्ात ‘पैर्ांबराने जे साांत्रर्तले त्याचा अनुभव 
त्रसद्ाांनी घेतला आहे.’ असा भाव असून त्रसद् आत्रण पैर्ांबर एकाच तत्त्वाचा उपदेश करतात हे ध्वत्रनत केले 
आहे. शवेटी असलेला ‘अनलहक्’हा शब्दप्रयोर् त्रवशषेेकरून ध्यान देण्यासारखा आहे. ‘मी सत्य आहे’ असा 
या सांजे्ञचा अथग असून सूफी परांपरेतले ते ब्रीदवाक्य आहे.’सोऽहम्’ या महावाक्याशी सुसांर्त असा हा त्रसद्ाांत 
असला तरी कमगठ इ्लामी परांपरेत तो बसत नाही. ‘मी सत्य आहे’, ‘मी परमात्मा आहे’ अशा ्वरूपाचा 
उपदेश करणाऱ्या सूफींचा प्रारांभकाळात भरपूर छळ झाला. एका सांताला तर या मतासाठी फासावर जावे 
लार्ले. तरीही सूफीपांथाने ही अांत्रतम धारणा सोरू् त्रदली नाही. सूफींच्या दखनी सात्रहत्यात येणारे मांर्लाचरण 
हे अदै्वत वेदाताांच्या पत्ररभाषेत का माांर्ले जाते याचा उलर्र्ा या सांदभात होऊ शकतो. 

 
मराठी सांताांच्या दखनी कवनातून देखील या युर्धमाचा प्रसार नाथोत्तर काळात झाला आहे. समथषांतच्या 
काव्यात या त्रवषयीची अनेक उदाहरणे आढळतील. ‘कहत त्रकताब कुराणा’ हे पालुपद असलेली काही पदे 
समथषांतच्या र्ाथ्यात आहेत. पुढील दखनी पदात तोच आशय आला आहे : 
 

रे भाई गैबी मदश सो न्यारे । सोही अल्लाजमया के प्यारे  
देहरा तुटेगा मशीद तुटेगी । तुटेगा है सो  
तूटत िाही फूटत िाही गैबी । सो कैसे रे भाई  
हहदू मुसलमाि महिब चले । येक सरििहारा 
अव्वल येक आजखर येक । दोऊ िहीं रे भाई ।। 

-समथांचा गाथा. क्र. १०, २२, प.ृ ४२४ 
 

लौत्रकक धमगभेद आत्रण सांप्रदाय याांच्या सीमा ओलाांरू्न एका व्यापक वैचात्ररक भतू्रमकेचा प्रसार 
त्रसद्ाांच्या काळापासून होत आलेला आहे. र्ोरखनाथाचे पुढील वचन त्याची साि देईल : 

 
हहदू ध्यावे देहुरा, मुसलमाि मसीत 
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िोगी ध्यावे परमपद िहाँ देहुरा ि मसीत 
हहदू आखै आलख की तहा राम आछै ि खुदाई 
 
सांत नामदेवाांच्या दखनी पदाांत अशाच प्रकारचे त्रवचार आले आहेत. नामदेवाांची भात्रषक व वैचात्ररक 

परांपरा सांत कबीराांनी चालत्रवली. रु्रु नानकाांचे ्फूती्थान नामदेवच होते. सांत दादू त्याचा त्रशष्य पत्ररवार 
याांच्या सात्रहत्यातून याच भतू्रमकेचा प्रसार झाला आहे. वाणनर्ीदाखल काही अवतरणे पुढे देण्यात येत आहेत 
– 

 
⬤  कबीर पुगंडा अलाह राम का सो गुरु पीर हमारा ।। - कबीर 
 
⬤  यहु मसीजत यहू देहुरा, सतगुरु जदया जदखाई 

भीतजर सेवा बंदगी । बाहजर काहे िाई ।।   -संत दादू दयाल 
 

⬤ जहन्दू पावगेा वही । वोही मुसलमाि 
रज्जब जकणका रहम का । जिस कूूँ  दे रहमाि ।। -रज्जब साहेब 
 
फारसी त्रलपीतून दखनी सात्रहत्याची त्रनर्वमती करणारे सूफी सांत धमाने त्रभन्न असले, त्याांचा सांप्रदाय 

त्रनराळा असला तरी त्याांचे सात्रहत्य समकालीन व्यापक वैचात्ररक आत्रण साा्ं कृत्रतक परांपरेशी सांवादी होते 
असा त्रनवाळा समग्र सांत सात्रहत्याचे आलोकन केले असताना देता येती. 
 

पणरणशष्ट ४ 
(अ) णसद्धांची किने 

 
त्रसद् सात्रहत्यातील काही कवनाांचे भावाथग मूळ प्रकरणात त्रदले आहेत. भाषेचे ्वरूप लिात याव ेया 

हेतूने मूळ कवने पुढे देण्यात येत आहेत. 
 

(१) एथु से सरसइ सोवणा, एथु से गड्गासाअरु 
वाराणजस पआग एथु, से चान्द जदवाअरू ।।९६।। 
खेत्त जपट्ठ अपीट्ठ, एथु मई भजमगअ सजमट्ठउ 
देहा सजरस जतत्थ, णइ सुणउ ण जदट्ठउ ।।९७।।  -दोहाकोश, २२  

 
(२) पवण िजर आप्पाण म जभन्दह । कट्ठिोअ िासक्य म जवन्दह ।। 

अरे षि सहि गइ पर रज्जह । मा भव-गन्ि-बन्ि पजडवज्जह ।।९४।। 
एहु जिि मण सबल कातर सचल । 
मेलजह सहाव ट्ठा अ वसइ दोस-जिम्मल ।।९५।। 
िव्व ेमण अत्थामणु िाइ, तणु तुट्टइ बिण 
तव्व ेसम रसजह मज्झे, णउ सद्द णउ बाम्हण ।। ९६।। -दोहाकोश, २२ 

 
(३) मन्तह मन्ते स्सान्न्त ण होइ। पजडल जभजत्त जक उट्ठी होइ ।। 
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तरुफल दजरशणे णउ अगथाइ । वजे्ज देन्क्ख जक रोग पसाइ ।। 
िाव ण अप्पा िाजणज्जइ ताव ण जसस्स करेइ  
अन्िै अन्ि कडाव जतस वणे जव कूव पडेइ ।। -संजक्षप्त संतसुिासार, ३  
 

(४) जिम पजडजबम्ब-सहवता, जतम भाजवज्जइ भाव  
सुण्ण जिरंिि परमपउ, ि तजह पुण्ण णउ पाव ।।१४३।। 
पण्च कामगुण भोअणेहह, जणजचन्त जथयेजह  
एब्बे लम्भण परमपउ, जकम्बहु बोजल्लअ एहह ।।१४४।। - दोहाकोश, ३०  

 
(आ) गोरखबानी आणि मराठी भाषा 

 
१. र्ोरखबानीत मराठी वळणाचे शब्द शब्दाांच्या सवग जातींतून आले आहेत. अव्यय:नाहीतर (नाहीतर) 

मधे, मत्रध, हेला (लीलेने-हेलया) नाम:उांद्र, त्रचरा, येमली (त्रठर्ळ), पलाण (पालाण – खोर्ीर) पौत्रल 
(पौली- तळ्याचा काठ), फत्रर्का (फर्के), भाांरै् (भाांरे्), कावत्रर् (कावर्),नवरा, भेवा (भय, ग्रा. भेद) 
णिशेषि: उजू, उमा, करर्ा, त्रनराळा. णक्रयापदाची रूपे: आलौ, करत्रस, जात्रस, देत्रखलै, पाइला, पुत्रजला, 
त्रफरै, फाइलै, रत्रहला (रात्रहला),फीत्रटला (त्रफटला), माांरै्, बै् या 

 
⬤ त्रचटी केरा नेि मैं, र्जेन्सद्र समाइला र्ोवा. १२९ ⬤ तव भेत्रटलै त्रनरांजन त्रनराधारां  
⬤ इह ही रत्रचलैं  त्रतत्रन त्रिलोक ⬤ अवधू ईर्ा मारर् चन्सद्र भत्रणजै  
 
णिभतत्यंत नामे  
 

⬤ षष्ठी : पाषाणाांची देवळी पाषाणाचा देव (र्ोरखबानी, १३१) 
⬤ पापची करणी कैसे दूतर तत्ररला (र्ोरखबानी, १३१) 
⬤ देवलोकची देवकन्सया मृत्यलोकची नारी  
 
पाताळ लोकची नार्कन्सया र्ोरखबाला भारी (र्ोरखबानी, १४७) 
 

⬤ स्तमी: आमावस कै धत्रर त्रझत्रलत्रमत्रल चांदा (र्ोरखबानी,४) 
⬤ त्रसवसल्क्त लै त्रनजधत्रर रात्रहल (र्ोरखबानी, १३०)  
⬤ कैसे बोलौ पांत्रर्ता देव कौने ठाइां (र्ोरखबानी, १३१) 
⬤ सामान्य : रूप देवाां त्रसत्रर (र्ोरखबानी, १५८) 
 

(इ) णसद्ध साणहत्य ते नाथिािी 
 

कोणत्याही समाजात कोणत्याही काळात प्रचत्रलत असलेली भाषा कालाांतराने बदलत नव्या भाषेचे 
रूप धारण करीत असते. भाषेचा हा एक अांर्भतू प्रकृत्रतधमग आहे. तथात्रप, हा बदल त्रकती काळाने घर्ावयाचा 
याला त्रनत्रपत त्रनयम नाही. मुळातच एकाच काळात भाषेची त्रभन्न रूपे प्रचत्रलत असतात : त्रशष्टाांची आत्रण 
सामान्सय जनसमूहाची बोली. सात्रहत्यरचना त्रशष्टाांच्या बोलीत होत असते. लोकाांच्या बोलीच्या मानाने 
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सात्रहत्यातली भाषा बरीच ल््थर आत्रण त्रनयमबद् असते. त्रतच्या तुलनेने बोली बरीच लवत्रचक असते. 
लोकप्रबोधनाचे प्रयत्न समाजात होतात तेव्हा माि बोलीस महत्त्व प्राप्त होते व सात्रहत्य –रचनाही बोलीतूनच 
होऊ लार्ते. वैचात्ररक आत्रण समात्रजक आांदोलने समाजात होऊ लार्ली म्हणजे प्र्थात्रपत भाषेतून उत्पन्न 
झालेली नवी भाषा आपला सांसार ्वतांिपणे माांरू् लार्ते. 

 
सां्कृत भाषेपासून उत्पन्न झालेफया त्रनरत्रनराळ्या भाषाांच्या उत्पत्तीस कारणीभतू ठरलेली वैचात्ररक 

आांदोलने मूळ प्रकरणात साांर्ण्यात आली आहेत. सां्कृत- प्राकृत आत्रण अपभ्रांश या भाषाांचा उदय कोणत्या 
वैचात्ररक आांदोलनापासून झाला याचे त्रववचेन अर्ोदर येऊन रे्ले आहे. या त्रठकाणी त्रसद् सात्रहत्य ते 
नाथवाणी पयंतच्या काळात भाषेत घर्लेले बदल प्रत्यि त्या त्या काळातील सात्रहत्यातून घेतलेफया 
अवतरणाांच्या आधाराने समजून घ्यावयाचे आहेत. 

 
सां्कृत भाषा ही आधुत्रनक आयग भारतीय (New Indo-Aryan Languages) भाषाांच्या मूल्थानी 

आहे. या भाषेपासून प्रथम प्राकृत भाषा उदयास आफया. प्रादेत्रशक भेदानुसार महाराष्री, शरैसेनी, मार्धी 
इत्यादी नावाांनी त्या प्रचत्रलत होत्या. या भाषाांतून सात्रहत्यत्रनर्वमतीही झालेली आहे. त्रवकासाचा पुढचा टप्पा 
म्हणजे अपभ्रांश भाषा. या भाषाांच्या प्रादेत्रशक भेदातून आधुत्रनक भारतीय भाषा उदयास आफया आहेत. या 
प्रत्रक्रयेतून महाराष्री प्राकृत्ताच्या अपभ्रांशापासून मराठी भाषा उत्पन्न झाली. इतर भारतीय आधुत्रनक भाषाही 
त्या त्या प्रदेशात रूढ असलेफया अपभ्रांशाच्या भेदापासून उत्पन्न झाफया. या दोहअच्या दरम्यान एक प्रवाही 
आत्रण अल््थर असलेली भाषा काही काळ सवगच भात्रषक प्राांतात प्रचत्रलत होती. या सांक्रमणकालीन भाषेला 
‘सांधा भाषा’ असे नाव त्रवद्वानाांनी त्रदले आहे. नाथत्रसद्ाांच्या सात्रहत्यात आढळून येते ती हीच ‘सांक्रमणकालीन’ 
अथवा ‘सांधा भाषा’ ही भाषा त्रसद् सात्रहत्याच्या अपभ्रांश भाषेतून उत्पन्न झाली आहे. नाथत्रसद्ाांनी त्रसद्ाांची 
वैचात्ररक परांपरा चालत्रवली तद्वत त्याच भाषेचे काळानुसार बदललेले ्वरूप आपफया सात्रहत्यात योजले. 

 
हे सांक्रमण अभ्यासण्यापूवी एक महत्त्वाचे सूि ध्यानी बाळर्णे आवश्यक आहे. महाराष्री, शरैसेनी, 

मार्धी या प्राकृत भाषाांत काही समान त्रवशषे आढळून येत असले तरी या प्राकृताांना ्वतःचे असे पृथक् 
व्यल्क्तमत्व होते. अपभ्रांशाव्थेत ही पृथर्ात्मता फारशी कायम रात्रहली नाही. त्रनरत्रनराळ्या प्राांताांत रूढ 
असलेफया अपभ्रांशात बरीच एकत्रवधता त्रदसून येते. काही प्रादेत्रशक वैत्रशष्ये वर्ळली तर सात्रहत्यातील 
भाषेवरून हा त्रनत्रपत एका प्राकृताचा अपभ्रांश आहे असा त्रनवाळा देणे अवघर् होऊन बसते. त्यामुळे प्रादेत्रशक 
प्राकृतानांतर एक मध्यावधी अपभ्रांशाव्था कफपावी लार्ते. 

 
त्रसद् सात्रहत्यातील अपभ्रांश भाषेचा अभ्यास करताना हा अनुभव येतो. त्यातून त्रनरत्रनराळे त्रसद् 

भारतभर सांचार करीत असफयाने त्याच्या वाणीत अनेक प्राांतात प्रचत्रलत असलेफया भाषेचे शब्द येणे अपत्ररहायग 
होते. त्रसद् सरहपाच्या सात्रहत्यात मराठी वळणाचे शब्द आढळतात हा उल्लेख पूवी येऊन रे्ला आहे. 
रु्जराती, राज्थानी, बांर्ाली आदी भाषाांच्या पूवाव्थेस शोभनू त्रदसणारे शब्द अभ्यासाांती त्रनवरू्न काढता 
येतील. तोच न्सयाय नाथत्रसद्ाांच्या वाणीसही लार्ू पर्तो. त्रसद्ाांचा काळ अनेक त्रवद्वानाांनी त्रदलेफया 
त्रनणगयानुसार इ. स. ८०० ते १२०० असा मानला पात्रहजे. त्रसद् सात्रहत्याची भाषा अपभ्रांश आहे यासांबधीही 
त्रवद्वानात एकमत आहे. नांतरचा कालखांर् पर्तो तेराव्या शतकापयंतचा. हजारीप्रसाद त्रिवदेी याांनी अनेक 
नाथत्रसद्ाांच्या सात्रहत्याचे सांपादन केले आहे. त्याांच्या मते तेराव्या शतकानांतर नाथत्रसद्ाांच्या परांपरेत 
सात्रहत्य-त्रनर्वमती झाली नाही. म्हणून बाराव े व तेरावे या दोन शतकाांत प्रचत्रलत असलेली सन्सधा भाषा 
नाथत्रसद्ाांच्या सात्रहत्यात आढळते असे मानण्यास हरकत नसावी. नाथत्रसद्ाांच्या सांक्रमणकालीन वा ‘सन्सधा’ 
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भाषेतून दखनी भाषा कशी उत्पन्न झाली याचा त्रवचार पुढे आपफयाला करावयाचा आहे. या ्थळी त्रसद् 
सरहपा ते र्ोरखनाथ (अपभ्रांश ते सांधा भाषा) याांच्या काळात भाषेत कोणत्या प्रकारची ल््थत्यांतरे घर्ली 
जाणून घ्यावयाचे आहे. 

 
उपलब्ध अपभ्रांश सात्रहत्यपेिा त्रसद् सरहपाची भाषा थोर्ी फार त्रभन्न त्रदसून येते. सरहपाने तत्कालीन 

बोलीत सात्रहत्य रचना केली असफयाने हा फरक पर्ला असावा. र्ोरखवाणी सरहपानांतरच्या सुमारे चार 
शतकाांची. या वाणीत उच्चार सुलभतेच्या दृष्टीने जोर्ािरे टाळण्याकरे् आत्रण कठोर व्यांजनाांचे मृदू व्यांजनात 
रुपाांतर करण्याकरे् अत्रधक कल त्रदसून येतो. त्यामुळे भाषेत ल््थत्यांतर घर्ले असले तरी त्रसद्ाांच्या 
कवनाांतील भाषेतून पत्ररणत झाली आहे हे सहजर्त्या ध्यानात येते. 

 
पणरणशष्ट ५ 

नागरी णलपीतील दखनी भाषा 
 

रामदासोत्तर काळात भाषेत घर्लेफया ल््थत्यांतराची कफपना यावी या हेतूने त्रनरत्रनराळ्या कवींची 
काही कवने पुढे देण्यात येत आहेत. 

 
संत िेिाबाई (जन्सम इ. स. १६२७) 

तेरे बरिपर बारी िाऊ रे राम ।।िृ।। 
सोभा सरल रुजचर िागर सकल मंडल िाम 
वणेी कहे तेरे बरि जिको । देखे मि आराम ।। 

 
रामसुतात्मज (सुमारे १६७२) 
 
या कवीची काही मराठी आख्याने प्रत्रसद् आहेत. त्याचे ‘र्ोपीचांद-आख्यान’ हे काव्य अप्रकात्रशत 

आहे. तीन भाषाांतून हे काव्य रचलेले आहे. काव्यभार्ाचा ओघ माि सां्कृत, मराठी व त्रहन्सदी या त्रतन्सही 
भाषाांतून केलेफया रचनेत अखांत्रर्त रात्रहलेला आहे. या आख्यानात आलेले एक कर्वे पुढे देण्यात येत आहे. 
दखनी भाषेचे सांक्रमण ‘राष्रभाषेच्या त्रदशनेे कसे होत चालले होते’ हे पुढील अवतरणावरून ध्यानात येईल 
– 

िहाँ उन्मिी मगि मंदाण ज्यागा 
अलख सुन्य मैदाि मों लाग लागया 
तहाँ जसद् काजिफ पारा सूँवारा 
जिराया ज्याहाँ सुन्ये का फेर सारा 
करे भपू आदेश चेला-गुरु को कू 
पुछे जसद् िालंिर कौण है तू 
कहे भपू मैं गोजपचंदाजभिािी 
िलो खाक होये चलो िाथवाणी 
पुछे िाथिी कौण है तंू गूँवारा 
कहे भपू मैं गौडबगंाल सारा ।। 

(हस्तजलजखत प्रतीवरूि) 
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णशिरामस्िामी (समाधी इ. स. १६२६) 
 
दखनी भाषेचे राष्रभाषेत क्रमाक्रमाने त्रवसजगन होत रे्ले आहे. पुढील उताऱ्यात मूळ दखनी भाषा व 

त्रतच्यावर अन्सय भाषाांचे झालेले सां्कार हे दोन्सही ्पष्टपणे त्रदसून येतील – 
 

जिि आपकूूँ  िोया िहीं मि मलै कूूँ  िोया िहीं 
अंगुल जकया तो क्या हुआ ।।१।। 
लालुच िरे जदल दाम की, ध्यास िरे बदकाम की 
जहदे भरे सुद राम की, संध्या जकया तो क्या हुआ ।।२।। 
िो खुदा से जमला िही, माला जलया तो क्या हुआ ।।३।। 

(हस्तजलजखतावरूि) 
 

पणरणशष्ट ६ 
 

साणहत्यातील दखनी  
१. सटे वाटसारू िो भइू पो पाँव 

जमले िा यक यक हप्ता बस्ती का गाँव ।।२४।। 
िो उस से जिते फौिदारा ंलडे 
लुटे गये उते या सूँपड बदं पडे ।।२५।। 
पि उस जदल में था खाि का सखत िाक 
जकये थे िो यक बार उसे बी हलाक ।।२६।। 

- तारीखे इस्कंदरी १-२४ ते २६ 
 
२. िति कर वो जफर छोड यूूँ लर चले 

ि था िीर वाँ लहू अपस भर चले 
हुई लाल भईू यूूँ वो काली सगट 
जविापूरकिे ज्युं जक िोगी का मट 
ििर रि के मुद्यां कूूँ  देकत थकी 
कहे तूूँ जक पदा है यक िाटकी ।। 

- तारीखे इस्कंदरी ५-१८ ते २० 
 

पत्रहफया उताऱ्यात पन्सहाळ्याच्या लढाईच्या प्रसांर्ी त्रशवाजी महाराजाांच्या सैन्सयाने दाखत्रवलेफया 
पराक्रमाचे वणगन शिूपिाने केले आहे. या लढाईत मराठ्याांच्या सैन्सयास अनेक मातबर सरदाराांनी तअर् त्रदले 
होते. कवी साांर्तो, या सामन्सयात जे सरदार रे्ले ते एक तर मारले रे्ले, जे त्रजवांत रात्रहले ते लुटले रे्ले 
सकवा त्याांना बांत्रदवास भोर्ावा लार्ला. 

 
दुसऱ्या उताऱ्यात रणभमूीचे वणगन असून काळी जमीन रक्ताने लाल झाफयाचे वणगन कवी करतो. 

पे्रताांचा खच एवढा होता की जणू रांर्भमूीवर एखादा पर्दा लावलेला असावा. 
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पणरणशष्ट ७. 
णिजापुरी बोली 

 
आत्रदलशाही राजवटीत त्रवजापूर हे सात्रहत्य –त्रनर्वमतीचे फार मोठे कें द्र होते.तीन शतकापूवी 

आत्रदलशाही बुर्ाली व मोर्लाांची राजवट त्या त्रठकाणी आली. इांग्रजाांच्या राजवटीत हा भार् मुबई प्राांतात 
होता. ्वराज्यानांतर या भार्ाचा समावशे कनाटक प्राांतात झाला. एवढी ल््थत्यांतरे पात्रहलेफया या भार्ात 
कन्नर् भाषेच्या सहवासात दखनी भाषा नाांदत आली आहे. या भार्ात प्रचत्रलत असलेली दखनी बोली 
कोणत्या ्वरुपाची आहे हे जाणून घेण्याच्या उदे्दशाने १९८० च्या नोव्हेंबर मत्रहन्सयात मी दखनी बोलीचे नमुने 
र्ोळा केले. 

 
या भार्ात रचण्यात आलेफया दखनी सात्रहत्यात एकही कानर्ी शब्द मला आढळला नाही. 

सात्रहल्त्यक दखनी तीनश ेवषापूवी कोणत्या प्रकारची होती याचा नमुना अर्ोदर त्रदला आहे. या भाषेवर कन्नर् 
भाषेचा सां्कार नाही; त्याप्रमाणे सध्या प्रचत्रलत असलेफया दखनी बोलीवरही तो त्रदसून आला नाही. या 
पत्ररसरातील बहुजन समाजाची भाषा कन्नर् आहे. पाांढरपेशा मुसलमान उदूग भाषा आत्मसात करण्याचा प्रयत्न 
करीत आहे. तथात्रप, सवगसाधारण मुसलमान समाज माि दखनीतूनच भाषाव्यवहार करतो. या समाजाच्या 
बोलीत मराठी शब्दाांचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. भाषेचे ् वरूप व वाक्यरचना याांत, एवढा काळ लोटूनही फारसे 
अांतर पर्ले नाही. सात्रहल्त्यक दखनीपासून आजची बोली फार दुरावली आहे असे वाटत नाही. आपयाचा 
धक्का देणारी एक बाब म्हणजे या बोलीत वापरले जाणारे सांख्यावाचक शब्द शुद् मराठी आहेत, ‘सहा’, 
‘पांचेचाळीस’, ‘शांभर’, ‘एकोणीसश ेसते्तचाळीस’ या सारखे शब्द सहज ऐकता येतात. 

 
*त्रनरत्रनराळ्या थरातील व्यक्तींशी केलेफया सांभाषणात वारांवार आलेले काही मराठी शब्द असे  
 
अवकाळी, अहे, उटारेटा, उपराला, कलवा,कोसथबीर, कोस, खोर्ीर, चोपर्ी, जतन, जुना, 

जुप्या(जुांपले), र्ात्रर्ने (दात्रर्ने), ताबर्तोब, तोर्र्ा, थट्टा, दुकळ (दुष्काळ –दुकळ हा शब्द प्राकृतातही 
येतो), देत्रखन्सत, करन्सत, नटना, नाँव, नीट, न्सयारी (न्सयाहरी), पर्ार, परभारे, फर्के, फार् (पहार्), 
फुलारी, फुां कनी, बाइकाँ, बाव (त्रवहीर), र्ार्, भाइर, माहेर, मेजवान्सयाँ, रांर् (रांर्भमूी), सावकाश. 

 
*बोलीत येणारी काही त्रक्रयापदे ‘र्ोरखवाणी’च्या काळाइतकी पुरातन आहेत - 
 
वांद्या, बांच्या,देख्या, राख्या, साांड्या, त्रमफया इ.  
त्रवजापूरच्या पत्ररसरात अनेक सूफी सांताांचे दरे् व ्थाने आहेत. या ्थानाांचे सेवेकरी वांशपरांपरेने 

चालत आले आहेत. एकश े सात वयवषषांतच्या एका सेवकेऱ्याची मुलाखत घेतली असता त्याच्या तअरू्न 
सात्रहल्त्यक दखनी ऐकता आली. फरक एवढाच की हा सेवकेरी ‘ण’ आत्रण ‘ळ’ या वणषांतचा ्पष्ट उच्चार 
आपफया भाषणात करीत असे. फारसी त्रलपीत हे दोन्सही वणग नाहीत. मराठी शब्दाांत असलेफया या वणषांतचे 
रुपाांतर अनुक्रमे ‘न’ आत्रण ‘ल’ या वणषांतत होते. त्यावरून असे अनुमान करावसेे वाटते की, ‘ण’ व ‘ळ’ हे वणग 
फारसी त्रलपीत नसले तरी प्रत्यि व्यवहात ते दखनीत प्रचत्रलत असावते. सहदी आत्रण उदूग या दोन्सही भाषाांत 
‘ळ’ हा वणग नाही. ‘ण’ त्रहन्सदीत आहे, उदूगत नाही. दखनी भाषेने मराठी भाषेची ध्वनीव्यव्था ्वीकारली आहे 
याचे हे प्रमाण आहे. बोलीतील ‘ण’ व ‘ळ’ उपोद्वलक पुरावा म्हणून लिात ठेवण्यासारखा आहे. 
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त्रवजापूरच्या पत्ररसरात आज प्रचत्रलत असलेफया दखनी बोलीचा नमुना अमीनुद्दीन या सेवेकऱ्याच्या 
मुलाखतीतला एक भार् म्हणून देण्यात येत आहे- 

 
“अमीनुद्दीन मेरा नाम. वयस कायकी एक सांबर होर सात (१०७) हत्तीयाँ पैले भोत अथे. माते १ तो 

धाांदल करते. हत्ती को मैं नवकर २ रका था. लशमी बोलके हत्तीण ऱ्हती. उसके ऊपर लकर्ी लादकर लाता. 
क्या क्या मेजवात्रनयाँ३ ऱ्हती तो उसको त्रनकालता, सजाता. हत्ती के उपरीच एक बार खुदबे का नमाज पड्या. 
अांबारी लर्ाके त्रनकलता ऱ्हयता. उसके कारणे क्या क्या नइ कऱ्या, लशमी न्सहई ऱ्हई... ये घराँ खाजासाब 
के बांदे.४ सजावट क्या की याकूब हुसेन कऱ्या. खाजा पीराँ की शादी में आये. पीराँ के सरे् खांधारवाले.५ वाँ 
पैदा हये. खाजासाब पानी के ऊपर नमाज परे्. खाजासाब की शादी में मैं र्या. सोब६ क्या करी हत्ती पो बटेै. 
मैं क्या की दो बलैर्ाड्याँ करा. त्रवजापूरसे र्ये. मांर्व ेबांदे. औरताँ क्या की र्ाने र्ाये. र्ाना अब त्रबसर र्या. 
मेरे बचपन में चार रुपये जवार. घऊ७ त्रपसाके लाते. न्सयारी करते. अब्दुल्ला हुसेनी बार् नाचते. मोरम में मैं 
आल्फवदा पर्त हता. बैलाँ की पीटभर बैट को र्ाना र्ाता. र्ांमत करता. 
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सातारा णजल्यातील स्त्रीगीते 
 

महाराष्रात प्रचत्रलत असलेफया प्रादेत्रशक बोलीचा एक प्रात्रतत्रनत्रधक नमुना दाखत्रवण्यासाठी काही 
लोकर्ीते पुढे देण्यात येत आहेत. सातारा त्रजफह्यातील इ्लामपूरचे कै. वा. दा. मुांर्ले याांनी ‘मुसलमानी 
स्त्रीर्ीते’ या शीषगकाखाली काही र्ीते भारत इत्रतहास सांशोधक मांर्ळाच्या वार्वषक इत्रतवृत्तात (शके १८३५- 
इ.स. १९१३) प्रत्रसद् केली होती. त्याांपैकीच ही काही र्ीते आहेत – 

 
१. बडी बडी चक्की गेंद िक्को मारूिी  

सोती सिींद मी ।। 
बडी मेरी चक्की छातीका छत्तहारू । 

घडाववाला कोरूि काडी, डोंगर का पत्थहरू८ ।। 
दस्तगीर कू िािा कटोरीपर ऊदू 

भाई करंूगी मेरा चादुं, िंगी पाँव का ईथु ।। 
िुम्मा बी िुम्मीरातु मिी ितीयु येती यादु 

पीराँकी दरगा मों िगारा ९ की िादु १० ।। 
जिम्मी जिम्मी रातु, मिी ितीच मालूम  

महम्मद मेरा चादुं, बाम वस्ताद िाजलमु ।। 
जिम्मी जिम्मी रातु, मैं पकाइ ती शक्करभातु    

महलग सायब सब्िा जबछायती वाटू ११ वाटू ।। 
 
२. भाई लेता चोली भाविी १२ आडी आली  

भाई मेरा बोलता िई मेरा तो जदल तोडी ।। 
भाविी तेरा गंगा, मोती सटकु देखी  
समंुदर का पािी डोंगा भाविी मेरी गंगा ।। 
भाई लेता साडी, येक्या साडी कूूँ  मेरा मोती  
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भाई मेरे को दुआ देती ।। 
अल्ला बी अल्ला ककू १३मिेै पुकारी दसबारू  
समाि सुमाि जचराग िलती उच्चा 
भाई कहंुगी मेरा चादुं कुराि पडताय् मेरा बच्चा ।। 

 
३. समदीि १४ चलती िंगी, पाँव चुपते कंकर  

गोरी तेरी िाक में ििर, तुिै देकताय् गुंिर ।। 
जशव १५ का दुला िी आया, संकल्या जपिा कू गया  
सूँकल्याँ की मजहमा बडी, गुलमेंदी रंग चडी ।। 
सूँकल्या म ैपैिी,जहऱ्याँकी िोत चडी  
तेरे िामपर सुआगि १६ बिी ।। 

 
या लोकर्ीताांतील भाषेचे सात्रहत्यातील दखनी भाषेची असलेले नाते त्रवशद करून साांर्ण्याची 

आवश्यकता नसावी. बोलीला असलेले मराठी वळण देखील ् पष्टीकरण न करता ध्यानात येण्यासारखे आहे. 
ही बोली उदूग भाषेची ग्रामीण अव्था आहे असे मानता येत नाही. दखनी भाषेचीच ती उत्तरात्रधकारी ठरते. 

 
पणरणशष्ट ९ 

दखनी भाषेचा णिकासक्रम 
 

सांधा भाषा, दखनी, अवधी आत्रण राज्थानी या चार भाषाांतील पाच पदे पुढे देण्यात आली आहेत. 
या सवग रचना त्रभन्न काळातफया आहेत. रचनाकार सांत त्रभन्नत्रभन्न प्राांतातले आहेत. त्याच्या उपदेशातील 
एकात्मता आत्रण भाषाांतील वरे्ळेपणा याांच्यासांबांधी एकेका पदाच्या आधारावर मत बनत्रवणे धार्साचे ठरेल. 
तथात्रप, त्रवचारप्रणाली आत्रण साधना याांच्या दृष्टीने त्याांचे आांतत्ररक नाते जाणवण्याइतके ्पष्ट आहे. त्रवशषेतः 
त्रवश्वात्मक आत्मतत्त्वाचा त्रनदेश ‘राम’ या सांजे्ञने सवगच सांताांनी केला आहे ही बाब लिात ठेवण्यासारखी आहे. 
पुढील काळातील सांताांनी नामदेवाांच्या पे्ररणेने आपफयापरीने वाटचाल केलेली आहे हे या पदाांवरून ्पष्ट 
होईल. 

 
१. गोरखनाथ 

पजिलै संसवदे करीलै जवजिजिषेद, 
िाणीलै ससंवेद पूजरलै आसा उमेद 
जवषजम सन्न्ि माझारी संझया पाचंै वखत करी 
राजहला दसुवै दुवारी सोइबा परम जिराकार 
िाणीलै अिपािप जवचाजरलै आपै आप 
षुजटला सबै जवयाप, जलपै िही तहो पुजि- पाप 
अहोजिसी समािाि जिरंतर रमवैा राम 
कथ ैगोरखिाथ जगयाि, पाइया परम जविाि ।।  - गोरखबािी 
 

२. संत नामदेि 
अणमंजडआ मंइलु बािै जबि सावि घसहरू गािै 
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बादलु जबिंु बरखा होई, िउ तउ जवचारै कोई 
मोकउ जमजलउ राम सिेही जिह जमजलए देह सुदेही 
जमलु पारस काचंिु होइआ 
मुख मिसा रतिा  परोइआ 
जिि भाऊ भाइआ भ्रमु भागा 
गुरु पूछे मि पजरभागा 
िल भीतजर कंुभ समाजिआ 
सबु रामु एकु करी िाजणआ 
गुरु चेले के मि माजिआ 
िि िाम ैततु पछाजिया ।।   -िामदेव गाथा, ८४७ 

 
३. संत कबीर 

पारस के संग ताबंा जबगजरओ । सो ताबंा काचंि होइ जिषजरओ 
संति संग कबीरा जबगजरओ 
सो कबीर राम ैहोइ जिषारंओ ओ 
अब घजट प्रगट भयै रामराई 
सोजि सरीर किकि की िाई 
किक कसोटी िैसे कजस सुिारा 
सोजि सरीर गयो ति सारा 
त्रबन परचै तन काांच कथीरा 
परचै कां चन भया कबीरा ।।   - त्रसद्सात्रहत्य, ४३६ 
 

४. गुरुनानक 
करम खण्ड की वाणी िोरू । जतथै होरू ि कोई होरू 
जतथै िोि महाबल सूर । जतजि मजह रामु रजहमा भरपूर 
िा ओजह मरजह ि ठाणे िाजह । जििकै राम बसै मिमाजह 
जतथै भगत वसजह के लोअ। करही आिंदु सचा मजि सोइ 
सचखंडी वैसै जिरंकार । कजर कजर बेखै िदजर जिहाल 
बखै जबगसै कजर जबचारू ।िािक कथिा करडा सारू 

-संत सुिासार, १४९. 
 

५. संत दादू 
ऐसा ििम अमोजलक भाई, िावै आई जमलै रामराई 
िाथै प्राण पे्रमरस पीवै, सदा सुहाग सेि सुख िीवै 
आतम आइ राम सौ राती, 
अजखल अमर िि पावै थाती 
परगट परसि दरसि पावै 
परम पुजरख जमली माजह समावै 
ऐसा ििम िही िर आवै 
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सो क्युूँ दादू रति गूँवावै ।। 
- संजक्षप्त संत सुिासार, २६५. 
 

पणरणशष्ट १० 
अरबी-फारसी शबदांचे समान अपभं्रश 

 
पुढील सूचीत योजण्यात आलेले संके्षप: अ अरबी, फा फारसी ; भाऊ भाऊसाहेबाांची बखर; राज 

राजव्यवहार कोश; सन सनपुरीची बखर; स्त सप्तकरणात्मक चत्ररि; सभा सभासदाची बखर; ससध 
ससधखेर्कर जाधवाांची बखर. 

 
अंदेशा (फा. अांदेशाह) सन १५, भाऊ १०५  
अराबा/ आराबा (फा. आराबाह्) राज १२९, सभा. ४५. 
असील/आसील (फा. –असील) सन १०  
इजत/ईजत (फा. इज्जत) सभा ३६  
इतबार (फा. एअतेबार) सभा ३७, भाऊ ३१, ३९. 
इतमाम (फा. एलहतेमाम) भाऊ २, सन ९  
उपराला (फा. सभा ३५,) भाऊ ५३.  
कारखाना (फा. कारखानह) कायग्थानां तु कारखाना ्यात् :, राज. ५  
णकताब (फा. त्रखताब) सभा ३२, सप्त ३५, सन ३६. 
कूच (फा. कूच) सभा. १०.  
धाशत(फा. दहशत) सभा. ३६. भाऊ ४४.  
बातमी (अ. बातीन) सन ३१. 

 
ग्रांथाच्या अखेरीस त्रदलेफया कोशात आणखी काहीअपभ्रांश आलेले आहेत. मूळ मुद्दा ्पष्ट 

करण्यासाठी या ्थळी काही उदाहरणे त्रदली. 
 

पणरणशष्ट ११ 
तृतीयेचा ‘ने’ प्रत्यय 

 
दखनी भाषेतील तृतीया त्रवभक्तीच्या ‘ने’ प्रत्ययासांबांधाने श्री. देत्रवससर् चौहान याांनी त्रनरत्रनराळ्या 

प्रसांर्ाांच्या त्रनत्रमत्ताने बरीच चचा केलेली आहे. ‘मराठी आत्रण दल्क्खनी सहदी’ या लेखसांग्रहातील काही लेखाांत 
हा त्रवषय आला आहे तसेच ‘इब्रात्रहम नामा’ या त्याांनी सांपात्रदलेफया ग्रांथाच्या प्र्तावनेतदेखील ‘ने’ प्रत्यय 
चर्वचण्यात आलेला आहे. या प्रत्ययाला महत्त्व येण्याचे कारण म्हणजे तो मराठी भाषेत आहे. तसाच वतगमान 
सहदी भाषेतही योत्रजला जातो. मराठी भाषेतील ‘ने’प्रत्यय बराच पुरातन आहे. तसा तो सहदी भाषेत आढळत 
नाही. सहदी भाषेच्या कोणत्याही प्रादेत्रशक बोलीत तो आढळत नाही. तो वतगमान सहदीने ्वीकारलेला 
असफयाने दखनीच्या सांदभात सहदी भाषेतील ‘ने’ प्रत्ययाचा त्रवचार करण्याचे कारण नाही. दखनी भाषेच्या 
उद्भव काळात सांत नामदेवाांनी ‘ने’ प्रत्ययाचा प्रयोर् आपफया दखनी कवनाांतून केलेला आहे. अथातच हा 
प्रत्यय मराठीतून दखनीने उचलला हे पुराव्यात्रनशी त्रसद् करण्याचा खटाटोप करण्याचे कारण नाही. ्वतः 
चौहान याांना ‘हा प्रत्यय दखनीने मराठीतून घेतला आहे’ हे मत मान्सय आहे. ‘हा प्रत्यय म्हणजे मराठीची 
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दखनीला ललामभतू देणर्ी आहे’ असेही त्याांचे ् पष्ट मत आहे. ‘खर्ी बोलीत ने प्रत्ययाचा प्रवशे करून देणारा 
नामदेव हाच प्रथम सात्रहल्त्यक आहे’ असा त्रनवाळा देखील श्री. चौहान याांनी त्रदला आहे. ‘ने’ प्रत्यय दखनी 
भाषेने मराठीतून उचलला यात वाद नाही. तथात्रप, “दखनी भाषेत ‘ने’ प्रत्ययाच्या प्रयोर्ाबाबत अराजक 
त्रदसून येते.” हे श्री. चौहान याांचे मत मान्सय होण्यासारखे नाही. दखनी भाषेत कतगरी प्रयोर्ास प्राधान्सय आहे. 
या भाषेत त्यामुळे ‘ने’प्रत्ययाांत कता असूनही कतगरी प्रयोर् होतो.आपफया ्वभावधमानुसार दखनी भाषा ‘ने’ 
प्रत्ययाांत नामाचा प्रयोर् करीत असते. प्रयोर्त्रवचारात या त्रवशषेाची चचा झाली आहे. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

शबदकोश 
 
शबदकोशाचा अभ्यास करण्यापूिी –  
 

दखनी सात्रहत्यात आत्रण बोलीत प्रचत्रलत असलेफया काही मराठी शब्दाांचा हा कोश आहे. बोलीची 
सामग्री त्रवजापूर आत्रण हैदराबाद याांच्या पत्ररसरातून र्ोळा केलेली आहे. औरांर्ाबादच्या पत्ररसरातील बोलीची 
पाहणी करताना असे त्रनदशगनास आले की, या भार्ातील बोलवर उत्तर कालीन उदूग भाषेचा प्रभाव मोठ्या 
प्रमाणात पर्फयामुळे दखनीचे मूळ ् वरूप या पत्ररसरातील बोलीत सुरत्रित रात्रहले नाही. दखनी सात्रहत्याच्या 
पर्त्या काळात औरांर्ाबादच्या पत्ररसरात काही दखनी कवी व लेखक होऊन रे्लेले असले तरी बोलीवर 
कायम ठसा उटत्रवण्याइतका त्याांचा प्रभाव पर्लेला नाही. 

 
त्रवजापूर आत्रण र्ोवळकअर्ा ही दखनी सात्रहत्याच्या त्रनर्वमतीची दोन प्रधान कें दे्र. त्रवजापूरच्या बोलीने 

आजही दखनी भाषा जतन करून ठेवली आहे. हैदराबादच्या पत्ररसरात प्रचत्रलत असलेफया बोलीने दखनीची 
वैत्रशष्ये सुरत्रित ठेवावीत हे वरकरणी आपयगकारक वाटते. त्रनजमाची राजधानी असलेफया या शहरात 
दखनी प्रचत्रलत राहण्याचे कारणही ऐत्रतहात्रसकच आहे. इथफया सामात्रजक जीवनात दखनी आत्रण त्रबर्र 
दखनी हा भेद कधीच पुसला रे्ला नाही. म्हणून दखनी समाजाने आपली मातृभाषा/बोली प्रयत्नपूवगक जतन 
केली. त्रशिणाच्या प्रसारामुळे या बोलीचे िेि मयात्रदत होत असले तरी बाजार-हाटात आत्रण अांत:पुरात 
आजही दखनी बोली प्रचलीत आहे. 

 
दखनी सात्रहत्यातील आत्रण बोलीतील मराठी शब्दाांचा हा समग्र कोश नाही. दखनी भाषेचे ्वरूप 

आत्रण त्रवशषे समजून घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकतील अशाच मराठी शब्दाांची त्रनवर् हेतुतः केलेली 
आहे. वाक्प्रचार आत्रण म्हणीही या कोशात आढळतील. कोशात मूळ शब्द देण्याची प्रथा आहे. ही प्रथा पाळत 
असतानाही मराठी वळणाची, नामाांची त्रवभक्यांत आत्रण धातूांची आख्यात प्रत्यय लार्ून झालेली रुपेही देण्यात 
आलेली आहेत. 

 
शब्दाांची नअद करताना पुढील क्रम पाळण्यात आलेला आहे. 
 

१. शब्द/शब्दरूप/ वाक्प्रचार या मात्रलकेत बसणारे शब्द प्रथम त्रदले आहेत. काही शब्दाांची अनेक वचनी 
रूपे आलेली आहेत. त्याांच्या पुढे (अ.व) असा सांिेप त्रदला आहे. वाक्प्रचार असफयास (वा.प्र.) असा सांिेप 
त्रदलेला आहे.इतर शब्दाांच्या बाबतीत : नामाांची नअद पुसल्लर्ी/ स्त्रीसलर्ी अशी प्रथम त्रदली आहे (दखनी भाषेत 
नपुांसकसलर् नाही याची चचा अर्ोदर येऊन रे्ली आहे) धातू/ त्रक्रयापद याांचे सरळ अथग त्रदले आहेत. 
अव्ययात्रदकाांची नअदही शब्दानुसार करण्यात आली आहे. 
 
२. शब्दाांच्या सरळ मराठी अथग देण्यात आलेला असून एकापेिा अत्रधक अथग असफयास १, २, ३... अशा 
पद्तीने तो नअदत्रवलेला आहे. 
 
३. शब्दाथानांतर शब्दाच्या व्युत्पत्तीसांबांधाने नअद केलेली आहे. परभाषेतील शब्दाचे मूळ चौकटी कां सात 
त्रदले आहे.  
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४. दखनी सात्रहत्यातून घेतलेफया शब्दाांबाबत मूळ ग्रांथाचा सांदभग आत्रण आवश्यक त्या ्थळी उदाहरणे 
त्रदली आहेत. मराठी सात्रहत्यातील समाांतर शब्दाांचेही ग्राांत्रथक सांदभग त्रदले आहेत. 
 
५. उच्चारलेखन : मूळ दखनी सात्रहत्य फारसी त्रलपीत त्रनबद् आहे. नार्री वणगमालेत नसलेले अनेक 
वणग फारसी वणगमालेत आहेत, त्याांचे उच्चारही त्रभन्न होतात. परांतु देवनार्री वणगमालेत नसलेले वणोच्चार, 
त्रलपी फारसी असूनही दखनीने ् वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे वणोच्चाराचे लेखन देवनार्री त्रलपीतून करताना 
उच्चाराच्या लेखनाच्या दृष्टीने कोणत्याही प्रकारची तर्जोर् करण्याचे कारण पर्ले नाही.  
 
६. इतर मात्रहती : मूळ शब्दात आढळून येणारे उच्चारत्रवषयक अथवा साा्ं कृत्रतक त्रवशषे मराठी अथग 
त्रदफयानांतर त्रदले आहेत. 
 
७. वाक्प्रचार: वाक्प्रचाराांचा सरळ मराठी अथग देण्यात आलेला असून आवश्यक त्या ् थळी वाक्प्रचाराांची 
पूवापीत्रठकाही देण्यात आलेली आहे.  
 
शबदकोशात योजलेले संके्षप  
 

१. सांिेपापुढे त्रदलेला आकर्ा पषृ्ठाांकाचा आहे. दोन आकरे् जेथे त्रदले असतील त्या ्थळी 
प्रकरण क्रमाांक आत्रण पषृ्ठाांक असा अनुक्रम समजावा. उदा. १. २९ 
 

२. लीळाचत्ररिाचे सांदभग देताना पूवाधग (पू) व उत्तराधग (उ) असे देऊन आलेला आकर्ा 
लीळेचा क्रमाांक समजावा. असे उल्लेख नसलेफया ्थळी पषृ्ठाांक आहे असे र्ृहीत धराव.े  
 

३. पुढे त्रदलेफया ग्रांथाांचे सांदभग सांिेपाने कोशात आले आहेत. सांिेपात नसलेले ग्रांथ आले आहेत 
ते त्या ग्रांथाच्या सांपूणग नावासह. 
 

अ  अव्यय. 
अबदुल  कुत्रलयात अब्दुल्ला कुतुबशहा  
अर  अरबी भाषा  
इब्रा  इब्राहीमनामा, अब्दुल्ला कुतुबशाहकृत  
कश  कशफुल ्वजूद  
णकता  त्रकताबे नवरस, इब्राहीम आत्रदलशहाकृत  
णकस्मे  त्रक्से बेनजीर  
कुमु  कुतुब मुश्तरी  
णक्रया  त्रक्रयापद  
कुली  कुत्रलयाते महम्मद कुली कुतुबशहा  
खुश  खुशनामा  
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ग्रा  ग्रामीण मराठी बोली  
गुल  रु्लशने इश्क  
गोिा  र्ोरखवाणी  
चंद्र  चांद्रवदन और मोत्रहयार  
तारी  तारीखे इ्कां दरी, नुस्त्रतीकृत  
तोती  तोतीनामा  
धा धातू  
पु  पुसल्लर्  
प्रा  प्राकृत  
फा  फारसी  
फूल  फूलबन  
मन  मनलर्न  
मना  मनसमझावन, शाहतुराबकृत 
मैना  मनैा और सतवांती  
णरज्िा  त्ररज्वाने शाह और रुहे अफजा  
रुस्ि  रुल्क्मणी ्वयांवर, नरेंद्रकृत  
लीळा  लीळाचत्ररि, कोलते प्रत  
लैला  लैला-मजनू  
िाप्र  वाक्प्रचार 
णि  त्रवशषेण  
णशला  त्रशलालेख (मराठी) 
णशशु  त्रशशुपालवध, भा्करभट्ट बोरीकर कृत  
सब  सबरस  
सभा  सभासदाची वखर  
सं सां्कृत  
सुख  सुखाांजन  
सैफु  सैफुफमुहल् क व बत्रदउज्जमा  
सह सहदी  
ज्ञा  ज्ञानेश्वरी (राजवारे् प्रत) 
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दखनी भाषेतील काही मराठी शबद 
 

अई (अ) त्रस्त्रयाांच्या तअर्ी असलेला आपयोद्र्ार.  
ग्रामीण मराठी स्त्रीच्या बोलीतही तो आढळतो. 

अतखड (त्रव) क्रव्याद (स्त्री) 
अगत  (स्त्री) अर्त्य, आ्था, इब्रा. ३००, मराठी आर्त-्वार्त. 
अगला/आगला  (त्रव) आर्ळा; ज्ञा. १.३७; १८.१४४६. तज्जली त्रदये आर्ळा चांद्रसूर 

ते । कुमु. ५  
अगाऊ   अर्ोदर  
अंग  (पु) शरीर.  
अंग धूना  (वाप्र) ्नान करणे. 
आगीठी  (स्त्री) अर्टी, शकेोटी, ज्ञा. १३-१०३१  
अंगनगाडी  (स्त्री) आर्र्ार्ी (अग्नीचा अपभ्रांश अांर्न) 
अंग/आंगे  (अ) ्वतः, सभा ३३, ३५  
अचपल  (त्रव) चपल (त्रवरुद्ाथगत्व) ‘अपचल मन माझे नावरे आवरीता’ 

मनाचे श्लोक; 
 न रह थीर अपचल हो तेजी त्रफरे । इब्रा, ३०७  
अचांबक त्रकते भाांत अचपल तुरांर्ा अली, २७८  

अचानक  (अ) अचानक  
अचंबा  (पु) आपयग. कुली, १-११५  
आछणरयाँ  (स्त्री) अप्सरा; आसरा (ग्रा.) कुली, १. ४९  
अछे  (त्रक्र) प्रा. अच्छई. असे  
अछती   असते  
अछो   असो, रु्ल ४  
अछेगा   असेल  
अछना/आछना   असणे  
अजमास  (पु) अांदाज  
अजूूँ/अजनूूँ/अझूूँ  (अ) अद्याप, अझनू; प्रा. अज्झऊण, अजुई ज्ञा. २- १७ (आझुइां) 

ज्ञा. ७-७९ 
(अझूां) ज्ञा. ११-१०५ (अझुत्रन) झरी लहू की अजुनु उमलती 
है वाां । 
कुमु, १२. अझूँ दीस बाकी है यक त्रसतारा । सैफ, २५  

अतां/अता  (अ) आता  
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अनजानता  (अ) अजाणता  
अबोला पकडना  (वाप्र) अबोला धरणे. 
अपना संुदर, दुसरों (वाप्र) आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचां ते कारटां 
का तया की जंगली 
सुिर  

  

अपू्रप  (त्रव) अपरूप, त्रप्रय, अपूवग. ये जवानी सकी तेरी अपू्रप है । - मनैा, 
१३९  

अभाल/ आभाल (पु) १. आकाश; ‘जैसी आभाळाची बुांथी । करूत्रन राहे र्भाल््त’ – 
ज्ञा. ६-२५१;  
२. ढर्; ज्ञा. १८-१२२५; ‘वरसने को अमत्ररत अभाल होके 
आये । अली ९; ग्रामीण मराठी बोलीत ‘आभाळ येणे’ हा 
शब्दप्रयोर् ‘आकाश ढर्ाांनी भरून आले’ या अथाने रूढ आहे. 
फूल. ७९; कुत्रल, २-१०५; ८५  

अलादी/आलादी  (अ) अल्लाद; हळूवारपणे.  
अल्लड  (त्रव) अल्लर्; ‘के है सखा अल्लर् होर नादाँ तूां’ –तोती,५६  
अिकाली  (त्रक्र) १. अकाली पर्णारा (पाऊस) ग्रा. अवकाली. लीळा १९८;  

‘पर्ी त्रबजली अवकाली मुजधर ऊपर’- लैला, १२०  
२. अवकळा,वाईट अव्था.  

अिगड  (त्रव) अवघर्; ज्ञा. १७-६७, १८.६४३. त्रलया आया जो पन्नाले का 
चर्के अवर्र् र्र् को’ अली, ५५  

अिचट  (अ) अचानक, एकाएकी  
अितार पैदा हुआ  (वाप्र) अवतार धारण केला. 
आिले – जािले  (त्रव) जुळे; ग्रा. आवळ-जावळे  
अिल्याद  (स्त्री) मूळ फारसी; अवलाद –सांतती; ग्रा. अवफयाद.  
अिदसा /अिदासा  (स्त्री) १. दुबुगद्ी; ग्रा. अवदसा  

२. दुःल््थती; ‘तर अवदसा सँु कदा जायेर्ा । मनैा, १२७  
अिसान  (पु) बल, धैयग, अली, ९३, १९९.  
अिासिा  (अ) अवाच्या सवा, भलतेच, अत्रतरांत्रजत. ज्ञा. १३-७३१ 

(अव्हासवा)  
अस्कारा/आश्कारा  (पु) लौत्रकक; ख्याती ; ‘हुआ अश्कारा हर त्रदल ब त्रदल’ –लैला, 

६१  
असुध/ अशुध  (पु) १. रक्त. पाहाः ‘पोतुके त्रभजउत्रन श्रीमुखीचे असुध पुसीले । 

लीळा, (पू.) २४  
२. अशुद्  
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असच  (त्रव) असाच; असांच  
असीिर  (पु) घोरे््वार, ज्ञा. ९-१७२  
अस्तुरी  (स्त्री) ग्रा. अ्तुरी, स्त्री. 
अहे/अहें/आहे/ 
आसी/असिा/आसे 

(त्रक्र) आहे. ‘इश्क नाम त्रजसका त्रबरहा क्या आहे.’  
–लैला ५१; ‘तूां अवल, तू आखर तू कत्रदर अहे’ –कुपु. १; चांद्र 
७९; अब्दु २२, अली १०२  

आखाडा  (पु) ग्रा. आखार्, आषाढ मत्रहना. 
आगाऊ  (अ) १. प्रथम, अर्ोदर;  

२. (त्रव) आर्ाऊ, अत्रतचलाख  
आगाऊ बोल्या  (वाप्र) १. अर्ोदर साांत्रर्तले, पूवगसूचना त्रदली.  

२. उणे – अत्रधक (नको ते) बोलला. 
आगीटी (स्त्री) शकेोटी; ग्रा. अर्टी, तारी ३-३९  
आट  (त्रव) आठ; ग्रा. अटु. 
आड आना :   आर् येणे – 

१) अर्थळा करणे; 
२) मध्य्थी करणे; 
३) सांरिण देणे. ‘ऐसा देवता उभयात्रचये त्रक्रयेचा त्रनवाळा 
देखौत्रन आर् घात्रतलै –लीळा. (उ.) ५१२. 

आड घेिे  (वाप्र) १. आश्रय घेणे, मध्य्थी करणे, सांरिण करणे; अली ५५; 
तारी ४.३  
२. (येणे) त्रवरोध करणे, परावृत्त करणे. 
३. आर्-त्रवहीर. 

आडौ  (त्रव) आढाऊ, आर्दाांर्; ग्रा. आर्ाऊ. 
आती  (त्रक्र) आहे. सां. अल््त; लीळा (पू) : १११. 
आदार  (पु) आधार; ग्रा. आदार. 
आदी  (अ) आधी; ग्रा. आदार  
आिा  (त्रक्र) १. आण; 
 (स्त्री) २. आण, शपथ; ज्ञा. १२-१९६; १८-१३५९. 
आनना  (त्रक्र) आणणे  
आपटना (धा) आपटणे  
आपसे आपे  (अ) आपोआप; ज्ञा. १-१८५ (आपैसें) 
आपस का आपस 
पडना 

 प्रत्येकाला आपलेच पर्ते ! ‘आपस का आपस ‘पड्या हर 
त्रकसे’ कुमु. ८०  
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आंब  (पु) आांबा. 
आये जाये करना  (वाप्र) ये-जा-करणे. 
आरडािता (त्रक्र) ओरर्तो, ग्रा. आरर्णे; ज्ञा. १६.५ (आरर्णे). 
आरत  (स्त्री) इच्छा, तळमळ; ‘पाहे पाां शांभचूी प्रसन्नता । उपमन्सयुत्रचया आता 

। काय त्रिराल्ब्ध दूधभाता । देइजेत्रचना । - ज्ञा. ५.११; लीळा 
(उ.) ५००.  

आरसी  (स्त्री) आरसा; ज्ञा. ११-१५७; १८-९७० (आत्ररसा) 
आलापाला  (पु) झार्ाांचा पाला (समाहार द्वांद्व समास) लीळा (उ.) ४८०  
आिा  (पु) मर्की भाजण्यासाठी असलेली भट्टी. 
आूँसू  (पु) अश्रू; प्रा. आस ७-११.  
आसे  (त्रक्र) १. असे; 

२. होते. 
आभाल तूट पडना  (वाप्र) आकाश कोसळणे. सब ११२  
आमना धरना  (त्रक्र) अत्रभलाषा बाळर्णे. कुमु ७५. ग्रा. आमना धरणे. 
इधर बाई/बाबी,  
उधर कुूँ िा  

(वाप्र) इकरे् आर् त्रतकरे् त्रवहीर; बाबी/बाई  
सां.वात्रप, मराठी ग्रा. बावी. 

इराखत  (स्त्री) फा. इराखत: लघ्वी; ग्रा. इराकत  
उकलना  (धा) उकळणे.  
उंगलना  (धा) उल्लांघणे, ओलाांर्णे.  
उचा  (त्रक्र) १. उचलला; मोती ६५. 

२. उांचावला; कुली १-२७.  
उजल  (त्रव) उजळ, सां. उज्वल, ग्रा. उज्जल. 
उजागर  (त्रव) उजार्र, प्रर्ट  
उजु  (त्रव) १. सरळ – सां. ॠजु, ग्रा. उजु; लीळा (पू.) २९;  

२. उजवा, श्रेष्ठ. 
ऊट/उठ  (त्रक्र) ऊठ; अली ९५.  
उटारेटा (स्त्री) ग्रा. दर्दर्, धावपळ, पत्ररश्रम, नसती उठाठेव.  
उडिा  (पु) ग्रा. उर्वा. शणेाने सलपलेफया तुऱ्हायाच्या माांर्वात  

भरलेला र्ोवऱ्याचा ढीर्. 
उडी  (स्त्री) उर्ी, अली २६७  
उतरता  (त्रक्र) उतरतो  
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उतराई  (त्रव) उतराई; ॠण फेर्णे; ज्ञा. १७-२७५; लीळा २७२ ‘अर्र 
त्रखदमत में अपना जनम खोयेर्ा तो माँ- बाप का क्या उतराई 
होएर्ा’ सब ९६. 

उताना  (त्रव) १. उताणा. 
२. अहांकारी – ‘तैसा त्रवद्यावयमाने । उताणा चाले ।। ज्ञा. १३. 
७१४. 

उतारू  (पु) उतारू, प्रवासी. 
उतारा  (पु) १. उतारा (त्रवषावर, ओषधावर) 

२. वापरलेला कपर्ा (दान देतात तो).  
उतना  (धातु) उतणे, मातणे. 
उतािल  (त्रव) उतावीळ; उतावला ना करना, भोत धीर अछना । सब, ९६  
उतपन  (पु) उत्पन्न, प्राप्ती, त्रनपज. 
उदासी  (त्रव) उदासवाणे  
उधलना  (धा) उधळणे  
उपजना  (धा) उपजणे, उत्पन्न होणे. 
उपटना (धा) उपटणे. अली १०६. 
उपराटा (त्रव) उफराटा ग्रा. उरफाटा. 
उपराल (त्रव) वरचा, श्रेष्ठ. 
उपराला  (पु) उपराळा, लष्करी कुमक, सभा ५५, अली ६७.  
उपाशी  (त्रव) उपाशी 
उमस/उमज  (स्त्री) १. जाणीव; साचोकारे त्रन व्तु त्रवचारें । कैं चे एकात्रस मन 

दुसरें। जे त्रभन्नत्रभन्न व्यवहारें। उमत्रसजै ।। ज्ञा. १५-३०३; ‘सो 
खुदा बेत्रनहायत हो पाया उमस ।। सैफु. १२८  
२. त्रवसावा; तारी ५.३७; तोती १७१; रु्फश.१२८ त्ररज्वा ३७.  

उलना  (धा) उलणे, तर्कणे. ‘जमीं सपर् होकर उली दो सरीर’ – इब्रा. 
१९९. 

उलंगना  (धा) उल्लांघणे – तोती २०८. 
उलेंडना (धा) ओलाांर्णे. 
उलाल  (त्रव) ग्रा. उलाल, उफहाल ; मार्च्या बाजूस ओझे जा्त आफयाने 

 बलैर्ार्ी समोरून उांचावते व बैलाांच्या र्ळ्यास फास बसतो, 
तेव्हा र्ार्ी उलाल झाली असे म्हणतात. कुली १९८. 

उसासाँ (पु) (अ.व.) उसासे, उच्वास; तोती १६३. 
ऊंट (पु) उटणे (शरीरास लावण्याचे सुर्ांधी द्रव्य.) 
ऊद बालना  (धा) ग्रा. ऊद बाळणे; धूप घालणे. 
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ऊसर  (त्रव) ऊसर (जमीन), नापीक जमीन  
ए  (स) हे, प्रा. ए  
ऐलाड  (अ) ऐलार्, अलीकरे्; ज्ञा. ६-१९१ (ऐलात्रर्) ‘तो लोरक ते 

ऐलार् है सब नाम’ मनैा १६३. 
ओडाओड (अ) ओढाओढ 
ओतना  (धा) ओतणे; ज्ञा. ६-२४९; तारी ६.  
ओसनते  (त्रक्र) ओसणतात; बरळतात; ज्ञा ८-६. 
कचकचाना  (धा) कचकच करणे; जाच करणे  
कंचन के उत्तम िरन 
को तया काम 
टंकनखार का? 

(वाप्र) जातीच्या सुांदराला शृांर्ार कशाला? (टांकनखार नावाचे द्रव्य  
सोन्सयाला झळाळी आणण्यासाठी योजतात. शांभर नांबरी  
सोन्सयाला त्याची र्रज नसते.) 

कटक  (पु) १. सैन्सय;ज्ञा. ११-१९६; १८-१६१४; लीळा ७४.  
२. आक्रमण ; लीळा २३७ (कटकै); अली ६७, १०२  

कटकटा! (अ) उद्र्ारवाचक अव्यय. प्राचीन मराठीत दुःखोद्र्ार या अथाने 
रूढ. कटकटा धातेया/ काय केले सांसारा ह्या – उद्वर्ीता  

कडना  (धा) (एखाद्याच्या नावाने) कढणे, दोषारोप करणे. 
कड  (पु) काठ; ज्ञा. १८-१८३; तोती २३६  
कडबा  (पु) कर्बा, लीळा (पु.) ९६. ज्वारीच्या ताटाांची वैरण. 
कडब/कडबू  (पु) कर्ब;ू पुरण घालून केलेली करांजी. 
कंत  (पु) काांत, त्रप्रयकर, प्रा. कां त करकण्रु्चत्ररि ५७५-२. लीलावई 

१०५६; लीळा ३-४८७ (लोकर्ीतात आत्रण लावणीत कां त हा 
शब्द वारांवार येतो)  

कंथा  (स्री) कां था, र्ोधर्ी. ‘तीनसौ साटाां थेर्त्रल कां था’ – र्ोवा. १११-४; 
‘कां था अवदसा का लाया खेलने’ सैफु. ११३; रु्ल १०३, कुली 
१-२०. 

कदमद  (अ) कधीमधी; ‘ये जांर्ल मे कदमद को आती हँू मैं । - त्ररज्वा ३३.  
कदां/कदीं/ कधीं  (अ) कदा, कधी; ‘कधी रात हो दे कधी दीस’ – कुमु. ३; तोती 

१२१; फूल. १२  
कंदूरी  (स्री) ग्रा. कां दूरी; नवस फेर्ण्याच्या त्रनत्रमत्ताने त्रदलेले सात्रमष 

भोजन सैफु. १६८. 
कदूरत  (पु.) कदू्रपणा, तोती १५८. 
कनोले/कानोले  (पु) कानोले.  
कमंद  (पु) कबांध; त्रशरत्रवरत्रहत धर्; त्रक्से ३९  
करडा  (त्रव) १. करर्ा रांर्; ‘पठाणाां के सौंदल में करर्ी कमान’ अली २५६. 
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२. कठोर; ‘काया है बली करर्ा बोलै’ र्ोवा ६८. 
कलकलाट  (पु) कलकलाट, र्अर्ाट. 
कलकलाना  (धा) कलकल करणे, कोलाहल माजत्रवणे. 
कलाना  (धा) १. कालत्रवणे. इब्रा. ३३३. 

२. बोलणे, बोलावणे (कहलाना)  
कलाकर  (अ) कालवनू. कुली १-१९६. 
कलािंत  (पु) १. नतगक, र्ायक. ‘कलावांत नाचे त्रकते ताज सो’ लैला- ५८  

२. वशे्यापुि; ग्रा. कळवात (र्ात्रयका वा नर्वतका याांची सांतती. 
धमाने मुसलमान असूनही अन्सय धर्वमयाांशी त्याांचे सामात्रजक 
नाते असते.) मराठवाड्याच्या काही भार्ात हा समाज 
आढळतो. दखनी सात्रहत्यात याच जमातीस उदे्दशून (अन्सय 
सांदभग नसफयास) कलावांत हा शब्द योजण्यात आलेला आहे.  

कसलगड  (पु) कसलर्र्.  
कलोल  (पु) कल्लोळ. ‘पड्या तो दो दल के दम्या ने समाया शोर कलोल 

का’ अली १६९.  
किणतक/कुतुक  (पु) कवत्रतक, कौतुक, ‘आइकै कवत्रतक होये कैसे’ ज्ञा. ६-४४० 

तोती. २९५.  
कस  (पु) कस; शक्ती, सामथ्यग; अली ५७. 
कसब  (पु) कसब; कौशफय. अली ११६. 
काकलूत  (स्त्री) काकूळती येणे, दीन होणे. ‘काकलूत ते जो त्रदल मुएर्ा तो  

त्रबचारा क्या करेर्ा’ सब ५४; ‘जैसी जात्यांधा पलाणी पाव े।  
मर् ते काकुलती सैरा धावे’ – ज्ञा. २-३२६.  

काग  (पु) कार्, कावळा, लीळा (उ.) ३०३, ‘कोव ेको सो हांस होर हांस 
को सो कार्’ कुमु. ३.  

कांगडे (पु) कसलर्र्. 
काज  (पु) काज, कायग; लीळा (पू.) ३२४. 
काट  (पु) ग्रा. काटुक; सां. काष्ट. 
काटक  (त्रव) काटक, सशक्त. 
काँटा करना  (धा) वजन करणे, काटा कारणे. 
काटाकाट (अ) काटाकाट.  
काडना  (धा) काढणे. 
कात  (पु) कात (सहदी : कत्था). 
कान भरना  (वाप्र) कान भरणे. 
कापड  (पु) कापर् (सहदी: कपर्ा) 
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कापडी  (पु) यािेकरू  
कारिे  (अ) तृतीया व चतुथी या त्रवभक्तींच्या प्रत्ययाांच्या ऐवजी येणारे 

अव्यय.‘इया कारणे’ – ज्ञा. १३.३०९; ‘मज कारणें’ ज्ञा. – 
१०. १३४९. ‘त्रदया जीव शरेीन के कारने’ कुमु ४५.‘जो तुज 
कारने जर्त सब त्रकया’ – लैला. ५१  

कालिा  (पु) कालवा – अली २६७.  
कास  (स्त्री) कास, आश्रय. इब्रा. २७०  
कासि-झोप  (वाप्र) कासव झोप; सावध त्रनद्रा.  
णकताब  (पु) पदवी, त्रकताब. मूळ अरबी त्रखताब. दखनी – मराठीत समान 

अपभ्रांश. 
णकती  (त्रव) त्रकती. त्रक्से १०८  
णकतेक  (त्रव) त्रकत्येक. कुली. १-१४  
णकली  (स्त्री) त्रकल्ली, चावी. ‘खजाँ कुपुल कीता है त्रकली बाहर’ कुमु. ३; 

‘सबरूी त्रकली है त्रज्की’ सब १३१.  
कुचुकुचु करना  (वाप्र) कुचुकुचु करणे; हळू आवाजात सनदा –नाल्ती करणे. 
कुनबट  (त्रव) कुणत्रबकीशी सांबांत्रधत; ज्ञा. १३. २१०.  
कुबल  (त्रव) समथग, कठीण, वजनदार, ‘काम भोत कुबल’ सब ९८ तारी. 

१.१०; सभा १४ (मराठी बखरीत हा शब्द वारांवार येतो) 
कुसल (पु) कुसळ. ‘हरेक कुसळ बरचा बना, काटा सो हरके खांजीर’ 

अली १०२  
कूच  (धा) कूच करणे. अली ९७. 
कूड  (त्रव) कुरे्, खोटे, वाईट. लीळा (पू.) ७८; ज्ञा. २-२६ (कुर्ें) सब. 

१०  
कें स/केस  (पु) केस. तोती. २१, कुली. १.९३  

(मराठी शुद्लेखनाच्या जुन्सया त्रनयमाप्रमाणे या शब्दातील ‘के’ 
सानु्वार असे – ‘कें स’ दखनीने त्याच ्वरूपात हा शब्द 
घेतला असून सात्रहत्यात ‘कें स’ असा रूढ आहें. अनु्वार माि 
पूणगपणे उच्चात्ररत आहे. बोलीत माि तो सानु्वार नाही.) 

केहुरा  (त्रव) केव्हर्ा, केवढा. 
कैरी  (स्त्री) कैरी. इब्रा ५४. 
कोट  (पु) र्र्कोट, प्रकार, तटबांदी. अली ८२. 
कोड  (पु) कोर्कौतुक; लीळा (उ.) १५०. 
कोंडना  (धा) कअर्णे. अली ६३; तोती १९९  
कोंडबार  (पु) कअर्वार्ा. कुली २. १४८  
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कोसथबीर  (स्त्री) कोसथबीर. 
कोंदन  (पु) कअदण. अली १००. 
कोनते  (त्रक्र) कअर्तात. 
कोम  (पु) ग्रा. कोम, कअभ. ‘परम तपसअ कँुवला कँवला ततका कोम-’ 

– लैला ११४   
कोरड  (त्रव) १. कोरर्ा. ‘कोई कोई कोरर् रह र्या यअ भाषै र्ोरखनाथ ।’ 

र्ोवा ७०-२११. 
 (स्त्री) २. कोरर्वाहू जमीन. 
कोरडा/कोरडे  (पु) कोरर्ा (बैलाला मारण्यासाठी योजतात तो.) 
कोलती  (स्त्री) ग्रा. कोलती; कोलीत. 
कोला  (पु) कोफहा. 
कोलाटी  (पु) कोफहाटी. कसरतीचे खेळ करून दाखत्रवणारी भटकी जमात. 

ज्ञा. १८.६० (कोफहाटी) 
कौटाल  (पु) ग्रा. कौटाल. जादूटोणा; ढअर्धतु्तरा, मायती पे्रम मनैा १८३.  
खजीना  (पु) (अ.) खजाना (दखनी-मराठीत समान अपभ्रांश) अली. २५७. 

सभा १५  
खट्टू  (त्रव) खट्टू, नाराज. 
खडक  (पु) खर्क; ज्ञा. १२. १६०; अली १३०.  
खडतल  (त्रव) खर्तर (र् व ल् याांची पर्पर अदलाबदल इतरही अनेक 

शब्दाांत आढळते.) 
खट्टा  (त्रव) १. अांबट; 
 (पु) २. खड्डा. 
खटखट करना  (वाप्र) कटकटी त्रनमाण करणे. नसत्या अर्चणींचा पाढा वाचणे. 
खंड  (पु) त्रवभार्, तुकर्ा, खांर्. 
खंड/खांडा/खांड (पु) खाांरे्, खड्ग. 
खंड्यांती (त्रव) खांड्याांशी,खांर्ोर्णती. (पुरातन र्णना पद्तीनुसार वीस 

मणाांची खांर्ी होते. पुष्कळ, त्रवपुल हा भाव)  
खबर धारिा  (वाप्र) मार्ावर असणे, समाचार घेणे, त्रवचारपूस करणे. 
खरग  (पु) खड्ग; कुली १. २४  
खलबलाट (अ) खळबळ; इब्रा ४३३. 
खलाल  (पु) खळाळ; उताराची जार्ा; ‘सबद था हर खलालते । रकत 

बहने के खलखल का’ ।। अली १७१.  
खाँतक  (अ) कहाँतक, कोठवर (महाप्राणाचे ्थलाांतर) 
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खांदा  (पु) खाांदा; ‘जो खाांदे चवाला त्रचलोटी है त्रसर’ – मनैा २२७, तोती 
१६४; अब्दुल ५. ज्ञा. १६-२९१. 

खान  (स्त्री) खाण; कुली १-२०; अब्दुल ३०.  
खांब  (पु) खाांब; ्तांभ; इब्रा ३४१, ६२२. 
णखजना  (त्रक्र) त्रखजणे, त्रखजात्रवणे. 
खोड  (स्त्री) खोर्, सवय  
खोणडल  (त्रव) खोत्रर्ल, खयाळ, अब्दुल ७४. 
खोंचना (त्रक्र) खअचणे; शस्त्र शरीरात घुसणे. 
खोप  (पु) खोपा; अांबार्ा; कुली १-२०५  
गंगाल  (पु) र्ांर्ाळ, ग्रा. घांर्ाळ  
गंज  (त्रव) पुष्कळ, ग्रा. र्ांज-पुरेसे; फा. र्ांज –ढीर् सब १३. 
गड/गडकोट  (पु) र्र्कोट, त्रकल्ला; तोती १६५; रु्ल १२. 
गदडा/गधडा  (त्रव) १. लिणेने र्ाढव, मूखग. 
 (पु) २. र्ाढव प्राणी (तुच्छतादशगक) 
गमना  (त्रक्र) १. सुखाने कालक्रमणा करणे, करमणे; ज्ञा. १८-२४७; २-७०; 

लीळा (पू.) ५५. ‘अकेली तुजे क्या र्मेर्ा याँ’- त्ररज्वा १२०; 
‘त्रतल तुजत्रबर्र मांज न र्मे’ – अब्दुल ४, अली २२३. 
२. वळे घालत्रवणे, र्मणे. ‘र्मे रात त्रदन हमन सांर् तू’ँ कुतु २; 
‘न र्मना देखत वखत अपना कही’ सैफु. ७९   
३. वाटणे. 

गम से चूर  (वाप्र) दुखाःत चूर ‘पीटता होता र्म से चूर’ – सुखाांजन, १३२  
गम्पमत  (स्त्री) मौज, थट्टा, मनोरांजन; (‘र्म्मत खाना’, ‘र्म्मत र्ाह’ असे  

सामात्रसक शब्दही प्रचत्रलत आहेत) ‘र्म्मत की बात अछो,  
याँ ते वो त्रक्सा काम का बोलँू’ अली १५२. 
२. लहान मुलाांसाठी रह्यमय र्ोष्ट. 

गरब गलना  (वाप्र) र्भगर्त्रळत होणे, धा्तावणे. कुमु. ८७. 
गलना  (त्रक्र) र्ळणे. 
गलसेरी  (स्त्री) र्रसुळी; त्रस्त्रयाांचा एक अलां कार. 
गिंडी  (पु) र्वांर्ी, बाांधकाम करणारा. 
गाजना (त्रक्र) र्ाजणे. 
गांट बांदना  (वाप्र) खून-र्ाठ बाांधणे. 
गादीिाला  (त्रव) र्ादीवर आलेला. वारस. 
गाब  (पु) र्भग; ग्रा. र्ाभ/र्ाब. 
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गाणबन  (स्त्री) र्रोदर, सां. र्र्वभणी; ग्रा. र्ाभण  
गाय कसाबीच कुूँ  
पणतयािे  

(वाप्र) कसायला र्ाय धार्वजण (शब्दशः अथग र्ाईचा कसायावरच 
त्रवश्वास असतो) 

गाल  (त्रक्र) १. र्ाळणे, प्रा. र्ाल-सावयधम्मदोहा २६; ज्ञा. १८-१३२०. 
‘पानी त्रकया र्ाला मेरारा सरीर’ सैफु. ११८  
२. घालणे (महाप्राणलोप) 
३. (पु) र्ाल.  

णगरगुट की  
दौड िाडीलगत 

 सरड्याची धाव कुां पणापयंत. 

णगरान (वाप्र) ग्रहण, ग्रा.त्रर्रान; ‘के जो चाांद को पकड्या त्रर्रान’ –
मनैा.१४२. 

णगराहक (पु) ग्राहक ; ग्रा. त्रर्ऱ्हाईक.लैला १२० 
णगलािा (पु) त्रर्लावा,लैला ८१ 
गुटी (स्री) रु्टी,ग्रा.घुटी 
गुडगा  (त्रस्त्र) रु्र्घा; (अांती महाप्राणाचा लोप) 
गुरगुराना (त्रक्र) रु्ररु्रणे. 
गुदगुली  (स्री) रु्दरु्ली. 
गोट  (पु) र्ोठ. त्रस्त्रयाांचा हातात घालण्याचा सुवणालां कार. 
गोत  (पु) र्णर्ोत; ‘र्ोत्रतया’ लीळा. २७ सैफु. १७०. 
गोदडी  (स्री) र्ोधर्ी; रु्दर्ी-र्ोवा. 
गोरीतगट (स्त्री) र्ोरीतर्ट.  
घड  (पु) घर् (फळाांचा), इब्रा ५३६. 
घडना (त्रक्र) घर्णे, घर्त्रवणे; ‘पानी तें मोती घड्या’ सब २१. 
घडमोड  (स्री) घर्ामोर्, अली १४०. 
घरघालू (त्रव) घरबुर्व्या; ग्रा. घरघालू.  
घर कूूँ  णदिा के मशीद 
कंू णदिा  

(वाप्र) आधी प्रपांच, मर् परमाथग  

घरेघर  (वाप्र) घरोघर. 
 

घाबरा  (त्रव) घाबरलेला. ‘हुवा घाबरा शादमानी सय्या’ सैफु. ५८. 
घारगी  (स्री) घाररे्, एक पक्वान्न  
घाल  (त्रक्र) घालणे; घल्लक- सावय्यधम्मदोहा १६९; ‘आपस कँु कुफ्र में 

घाफया’ सब ४६; तोती ८. 
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घालमेल  (अ) घालमेल – ‘करे यक जो मदाने यअ जीव पे खेला। जमे ये सो 
बाजे हुए घालमेल ।। अली २०८  

घाला  (अ) घाला; सांकट. 
घेरना  (त्रक्र) घेरणे.  
घेरी  (स्री) घेरी, चक्कर.  
घोंगडी  (स्त्री) घअर्र्ी, मनैा १४२.  
घोडा फेकना  (वाप्र) घोर्ा फेकणे. 
घोर  (पु) घोर, सचता; अली २९४. 
च  (अ) दखनी आत्रण मराठी या सहोदरा भाषा आहेत हे त्रसद् 

करण्यास ‘च’ या अव्ययाचा एकमेव आधार पुरेसा ठरावा. 
आधुत्रनक भारतीय भाषाांत मराठी खेरीज अन्सय कोणत्याही 
भाषेत या अव्ययाच्या प्रयोर् होत नाही. त्यामुळे दखनी 
भाषेतील ‘च’ मराठीतूनच उसनवारीने आलेला आहे या 
त्रवषयी शांका बाळर्ण्याचे कारण नाही. ‘नाँव सुनतेच त्रदल 
हुआ बेताब। बाँस आतेच में चड्या यूां शराब’ –सब ३१. 

चकमक  (स्री) चकमक (उर्णे), सांघषग. 
चकणतयाँ  (स्त्री) चकत्या. 
चकोट/चखोट/चोख
ट  

(त्रव) चोखट, चाांर्ले. ज्ञा. २. २१३ (चोखट) 

चट  (स्री) चटक, आसक्ती, ग्रा. चट इब्रा. ५१०. 
चट करना  (त्रक्र) चट्टामट्टा करणे, खावनू टाकणे. 
चड  (त्रव) अत्रधक, श्रेष्ठ. 
चपलाई  (त्रव) चपळाई. 
चरगटपिा  (त्रव) चारर्टपणा. 
चरफरना/ चडफडना  (त्रक्र) चर्फर्णे. 
चलनी  (स्री) चाळणी. ‘चलनी र्र्न की हात ले त्रनस त्रक है मोतीशार आज’ 

अली १०८. 
चिताणलसिाँ  (त्रव) चव्वचेाळीसावा; ग्रा. चवताळीसावा . 
चिाळा (पु) चवाळे. (र्ोणपाट उसवनू एक वा अत्रधक र्ोणपाट एकि 

त्रशवनू त्याचा अांथरुणासाठी उपयोर् करतात ते) ‘की बेबहा 
पाटोला की कमबहा चांवाला’ (मौफयवान रेशमी वस्त्र असो की 
कमी सकमतीचे चवाळे – वाक्प्रचार)  

चलािल  (स्री) चळवळ. 
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चाईमाई (पु) चाऊमाऊ, १. लहान मुलाांचा एक खेळ. घोळक्यात 
वतुगळाकार बसून लहान मुले एकमेकाांचा कान धरून 
‘चाऊमाऊ पिाळीचे पाणी त्रपऊ’ असे तअर्ाने म्हणतात. 
२. अर्दी हलकासा फराळ. सब १७७. 

चाकनी  (स्री) चाखणी (महाप्राणलोप). 
चाकरी  (स्त्री) चाकरी, सेवा ‘आया कमरबांद आ्माँ करने जमी की  

चाकरी’ अली ११५ (कमरेला पट्टा बाांधून आकाश प ृथ्वीच्या  
सेवसे उतरले) 

चाड  (स्त्री) चार्. ज्ञा. १८-७८; लीळा (पू.) २७०. मोती ७७  
चाडी  (स्त्री) चहार्ी (शब्दाांतील महाप्राणाचा लोप. ‘त्रकया है कई लोकाँ 

चार्ी ये काम’ तोती २३.  
चाडखोर  (पु) चहार्खोर  
चापना  (त्रक्र) चापणे, दम भरणे. 
चाबना  (त्रक्र) चावणे. 
चाबूक  (पु) चाबकू. ‘अबर तुरांर् जइचांद नवी । चाबकु सुरांर् त्रतस 

त्रबजली’–कुली ९.३; अली १०२. 
चारा (पु) चारा; ज्ञा. १३.६६८. 
चाल करना  (त्रक्र) चाल करणे, आक्रमण करणे. 
चाले करना  (वाप्र) चाळे करणे, वेर्ाचार करणे. 
णचतारी  (पु) त्रचिकार. ज्ञा. १४.२६०  
णचताऱ्या  (त्रक्र) त्रचतारणे; चांद्र ८५; कुली १.१०८  
सचत्या  (त्रक्र) सचत्रतले, त्रवचार केला, (सां. त्रचन्सतयामास) सब ७  
सचते में पड्या  (वाप्र) सचतेत पर्ला. (सचता या नामास त्रवभक्ती प्रत्यय लार्ण्यापूवी 

त्याचे मराठी प्रमाणेच सामान्सयरूप झाले आहे.) 
सचदी/सचदडी/ 
सचदोटी/सचधोटी  

(स्त्री) ज्ञा. १८.९११ (सचधी), लीळा ७९. 
(सचत्रधया) ‘सत्रखयाँ क्या सचदत्रर्याँ रांर् सया’ अली – १०८. 
‘सदा कां बर को बस यक सचधोटी तुजे’ तोती. ८६ प्रा. सचत्रधय 
– करकण्रु् – चत्ररि १.१.८  

णचरा/चीरा (पु) घर्त्रवलेला दर्र्. लीळा पू. ३८. ‘चीरा बर् तीनसो साटी’  
र्ोवा १६५. 

चीज करना  (वाप्र) चीज करणे, साथगक करणे. ‘करो चीज मेरी मशक्कत तुमे’ कुमु 
७४.  

चीर  (स्त्री) १. चीर, साांद. ‘साांद कोई भाांर् दम्यान यो माांर् चीर’ – इब्रा 
६१०. 
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२. वस्त्र; त्रवशषेत: लुर्रे्. लीळा (पू.) २१७ (चीरचोळी) 
चुकामूक  (अ) चुकामूक. तोती २५४. 
चुक/चूक  (स्त्री) ‘देखो चूक याराँ सो राखोना बोल’ – मनैा १९४.  
चुतया  (त्रक्र) चुकला. ज्ञा. १८-१३० (चुके), कुली १.४७; चांद्र.७७ तोती 

१५९; सबरस १५१. 
चुटपुट/चुटपुटी  (अ) चुटपुट; ‘मुझे चुटपुटी इस के है ख्याल में ‘त्ररज्वी ७२, तोती 

१२७. अब्दुल २९. 
चुरमुराना  (त्रक्र) चुरमुरत बसणे, हात चोळीत बसणे. 
चुलबुलाना  (त्रक्र) चुळबूळ करणे; त्ररज्वा. ४५. 
चुूँटी को णनकले पर  (वाप्र) मुांर्ीला पांख फुटले; त्रवनाशकाल ओढवला. 
चेटक  (पु) चेटूक. 
चोंच  (स्त्री) चअच  
चोर की बोंबडी  
चािडी तलक  

(वाप्र) सरड्याची धाव कुां पणापयंत. (शब्दशः) चोराची बअब 
चावर्ीपयंत. 

चोज  (पु) चोज, कौतुक, लीळा (उ.) १९० प्रा. चोज्ज. सावयधम्मदोहा 
२००  

चोपडी  (स्त्री) चोपर्ी, पु्तक, वही. 
चोली  (स्त्री) चोळी; ‘ओ जोबन सो चोली के दो हात में । त्रजवां अमृत के फळ 

त्रछप रहे पात में ।। 
-तबई (ह्तत्रलत्रखतावरून) 

चौक  (पु) चौक; इब्रा ३२०. 
चौफेर  (अ) चौफेर. इब्रा. १४८. 
छकडा  (पु) छकर्ा (सां. शकट) सां्कृत भाषेतील ‘श’ या वणाचे प्राकृतात 

‘छ’ मध्ये रुपाांतर हाते. दखनी भाषेत सां्कृत आत्रण अरबी-
फारसी भाषाांतील ‘श’चे ‘छ’ मध्ये पत्ररवतगन होते (छबीना- 
समारांभाची त्रमरवणूक, फा. शबीनाहू) 

छलना  (त्रक्र) छळणे. 
छानछोक  (पु) छानछोक; फा. शानोशौकत. 
छािनी  (स्त्री) छावणी, फा. शात्रमयाना, अली १४७. 
छािा  (पु) छावा; सां. शावक, इब्रा. ४३१. 
जंगल  (पु) जांर्ल; रान/शते या अथानेही या शब्दाचा उपयोर् होतो; 

लिणेने बत्रहर्वदशलेा जाणे हा अथग ही दशगत्रवला जातो. 
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जतन  (पु) जतन; ज्ञा. १३-५०२; १८. १४६७; तारी. ५-१८; कुली १-९८. 
‘त्रजसका जोत तुज ध्यान केरा रतन । मरे मन के सांदूक में रक 
जतन ।। - सैफू. ३  

जदीं/जधीं (अ) जेधवाां/ जेव्हा  
जत्रा  (स्त्री) जिा, यािा  
जनािर  (पु) जनावर, प्राणी, फा. जानवर. दखनी –मराठीत समान 

अपभ्रांश. ‘जनावर त्रनकल आये दया के भार’–सैफू. 
६४.‘जनावर देखे आर्, र्ये भार भार्’ – लैला ७०  

जप  (त्रक्र) १. जपणे, 
२. (पु) जप; जप करणे. 

जमदर  (पु) जमदर्, एक हत्यार सां. यमदांष्रा.  
जलते ऊपर तेल 
सटना  

(वाप्र)  
आर्ीत तेल ओतणे. 

जलो  (त्रक्र) जलो, आर् लारे्; ‘कही भार्वांती, जलो मेरा भार्’ मैंना १४१. 
जूँिई (पु) जावाई, सां, जामात; प्रा. जावाय, महापुराण ३३-४-१६  
जागना  (त्रक्र) जार्णे. 
जागा  (स्त्री) जार्ा. फा. जर्ह; दखनी –मराठी समान अपभ्रांश. 
जागाजागा  (अ) जार्ोजार्; मराठी बखरीत ‘जार्ाजार्ा’ हा प्रयोर् येतो. सब 

११. 
जाच  (पु) जाच; 
 (त्रक्र) जाच करणे. ‘तेरा जाचना अबलर् मैं सही’ –मनैा ८९. 
जामना  (त्रक्र) जामणे, दम भरणे. 
जालना  (त्रक्र) जाळणे. ‘के यकदम सो जाफया है सालीम कुफार’ – कुमु १२. 

फल. १२५, तारी ४-१२; अली २७. 
जासों  (त्रक्र) जाशील, जावो; चांद्र १०३. प्राचीन मराठीत ‘जाइजसु’, 

‘येइजसु’ अशी रूपे येतात. भत्रवष्यकाली व त्रवध्यथी ही रूपे 
दखनीत प्रचत्रलत आहेत. मराठी आख्यातरुपेही दखनीने 
उचलली आहेत त्याचे हे एक उदाहरण.  

णजतना  (त्रक्र) सजतणे, सजकणे. ज्ञा. १-२०० (सजत्रतला)कुली १-१८५. 
णजस चूले की कोलती 
उसी मेंच अच्छी 
जलती  

(वाप्र) चुलीतले लाकूर् चुलीतच जळते! 

णजसे नेट नई उसे भेट 
नई  

(वाप्र) कष्टावाचून कैचे फळ ।कष्ट नाहीं ते त्रनफग ळ. 
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जीना  (पु) त्रजना, पायऱ्या. 
जीब  (स्त्री) जीभ, महाप्राणलोप- ग्रामीण मराठीची प्रवृत्ती. ‘मेरी जीब को 

कर शकरबार जम’ सैफु ४, अली २९. 
जीि  (पु) जीव. 
जीि न रहना  (वाप्र) जीव राहात नाही. तळमळणे. अ्व्थ होणे, ‘रह्या नई मांज 

जीव तो त्रफर आई मैं’ मनैा १२४. 
जीि लाना  (वाप्र) जीव लावणे; पे्रम करणे. कुमु. ६. 
जीि पर उटना  (वाप्र) त्रजवावर उठणे ‘दाउद इस खात्रतर जीव पर उटे’ –सब ४६  
जीिखेिी  (त्रव) जीवघेणी. तोती ११९ 
जीिता  (त्रव) त्रजवांत, तोती ९८. 
जीि देना  (वाप्र) १. जीव टाकणे; (त्रक्र) 

२. आत्महत्या करणे. 
जीि पों खेलना  (वाप्र) त्रजवावर/जीवाशी खेळणे; खेफया है अपने जीव  

पअ शतरांज अली ११४.  
जीि पों होड लगाना  (वाप्र) त्रजवाची होर्/बाजी लावणे. 
जीि होठों पे आना  (वाप्र) प्राण कां ठाशी येणे. 
जीि लाना  (वाप्र) जीव लावणे. ‘नको जीव ला इस दर्ाबाज सें’ – कुमु.६  
जीि हात में लेना  (वाप्र) जीव मुठीत धरणे. अली, १६४  
जीिाँ मारना  (वाप्र) जीव ेमारणे. वध करणे. 
जुझ  (पु) झुांज, युद्, (यादवकालीन मराठी-जुझ) त्रलळा- ३४१,  

ज्ञा १. १७२, सां. युद्, प्रा. जुज्झ. 
जुना/ झुना  (पु) झुणा, रांर्ीत परकर  
जु्या  (त्रक्र) जुांपले. 
जूना  (त्रव) जुने. 
जे (अ) –की  
जेब में नई खल्लीकी 
डल्ली, 
छैला णफरे गली गली 

(वाप्र) त्रखशात नाही अर्का, बाजारा त्रनघाला धर्का  

जैसा सूत िैसी फें टी, 
जैसी माँ िैसी बेटी  

(वाप्र) खाण तशी माती  
(शब्दशः अथग –जसे सूत तशी पेटी (रु्ांर्ाळलेली),  
जशी माय तशी बेटी) 

जैसे झाडाँ लगािेंगे, 
िैसे फल पािेंगे  

(वाप्र) कराल तसे भराल. सब, १२६. 
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जोडना  (त्रक्र) जोर्णे. 
जौ  (अ) जांव, जअवर. तारी १.८  
ज्यास्ती  (त्रव) जा्त, अत्रधक. ‘देखनी कहने से ज्या्ती है’ –सब १९  

त्रक्ते ८२, तोती ५९  
झडना  (त्रक्र) झर्णे. तारी २-१९; अली ९८. 
झरे/णझरी  (पु) झरा; ग्रा. त्रझरा; ज्ञा. ६-२८६ (झरी)  

‘तरे लब में त्रदसते है अमत्ररत झरे’ मनैा-२०० (झरे अ.व). 
 ‘दोनअ दो आबे हयात के त्रझरे’ सब – १४१. 

झलकना  (त्रक्र) झळकणे.  
झाँकना  (त्रक्र) झाकणे.  
झाँप  (पु) झापा.  
झुज  (पु) झुांज, युद्; ज्ञा. २३१ (झुज); तोती १६७, अली २६४. 
झंुजुरके/ झंझुरके  (अ) अर्दी प्रातःकाली ; ग्रा. झुांझुरके; लीळा (पू.) २६ (झुांझुरके) 

‘हुई जब सबा तो झुांजुरकेच ऊठ’ – तोती १०६. 
झजूना  (त्रक्र) झुांजणे, लढणे; अली १०२. 
झूटे हात से कोए को न 
मारना  

(वाप्र) उष्या हाताने कावळा न मारणे. 

झोंट धरना  (वाप्र) झौट धरणे; युद्ात अर्दी समोरासमोर शिूचे केस ओढून 
झुांजणे. ‘करे पीरत केरे या बाज्या झअट धरसी अांर्’ – नवरस 
८५. 

झोडाझोड  (अ) मारझोर्; ‘लरे् झअट घरने झोर्ाझोर् हुई’- अली २६५. 
टट्टू को टोमिी, 
तेजी को इशारा  

(वाप्र) शहाण्याला शब्दाांचा मार – सब ११२.  
(शब्दशः अथग. तट्टू वरे्ाने चालावा यासाठी लाकर्ी  
काठीच्या टोकाला लोखांर्ाची अरी बसत्रवलेली असते. 
परांतु, तापट घोड्याला वेर् घेण्यास केवळ शब्दाांचा इशारा  
पुरेसा होतो.)  

णटला/णटलक (पु) त्रटळा, त्रटळक. (सां्कृत शब्दातील दन्सत्यवणषांतचे मूधगन्सयात 
रुपाांतर करण्याची मराठी भाषेची प्रवृत्ती दखनीतही 
आढळते.) 

टुक  (अ) िणभर; ग्रा. टुक  
टेकडी  (स्त्री) टेकर्ी. 
टोपि  (पु) टोपण. 
टोमिी (स्त्री) १. टोचणी, 

२. टोमणा. 
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ठाि/ठाँि/ठाऊ  (पु) ठाव, ्थान; ज्ञा. २-१०; ११-१४६ (ठावो) तूां त्रकसका है 
जार्ा, तेरा ठाव कौन’ – सैफू ८५. इब्रा २१८ (ठाऊ) 

ठािे ठाँि (अ) ठाई ठाई; सब १  
डग  (स्त्री) र्र् (दोन चालत्या पावलाांतील अांतर – ‘एका र्र्ात घर  

जवळ करणे) अली ७६; तोती १२३. 
डगमगा (त्रक्र) १. र्र्मर्ली, 

 २. (स्त्री) र्र्मर्. 
डंड (पु) दांर्, बाहू; अली ६६. 
डंडलाने लगा/ 
डंडलाना 

(त्रक्र) धक्का बसफयाने र्ळमळणे. ज्ञा. १-१५५ (र्ांर्त्रलत);  
लीळा (उ) ३७ (र्ांर्लत्रवणे) अली ६७.  

डलमलना (त्रक्र) र्ळमळणे; ‘ऊपर इसके चर्ने्न  यो र्लमले’ त्ररज्वा-८०  
डाग-डाणगने (पु) दार्दात्रर्ने; ग्रा. र्ार्-र्ात्रर्ने; र्ार्; अलां कार, अली ३.  
डािा  (त्रव) र्ावा. 
डोंगर  (पु) र्अर्र, त्रशला (शके १२१०); ज्ञा. १५-२७१; तारी २-१३; अली 

५६. 
डोंगर खोद चुआ 
मारना  

(वाप्र) र्अर्र पोखरून उांदीर काढणे; अली ५६. 

डोलका  (फ) ढोलके (महाप्राण लोप) 
डोह  (पु) र्ोह; ग्रा. ढव. अली ८४.  
डौरा/ढिा  (पु) १. ढवारा, ढव्हार (नव ेपीक आफयानांतर शतेात देण्यात  

येणारी सात्रमष मेजवानी.) 
२. हल्ला (ढवा-ग्रा.) आक्रमण; अली २६९; तारी ४-२१.  

ढग  (पु) ढर्, मेघ  
ढाळ (पु) १. ढाळ – पाण्याचा उतार. ज्ञा. १३-९८० (ढाळ)  

२. शलैी, पद्ती, प्रकार, ओतीव. कुली १-१०८  
णढगार/णढगाड/ढीग (पु) ढीर्; अली ८५ (त्रढर्ार) सब ६१ (ढीर्) 
ढेप (स्त्री) १. ढेप (रु्ळाची) अली १०४. 

२. त्रनपल बसणे, र्भगर्ळीत होणे. 
तकिा  (पु) धैयग, सामथ्यग; सब २४. 
तगट (पु) १. भरजरी वस्त्र; 

२. सुवणालां कार, अली ३२७. 
तगमग/तगमगी  (अ) तर्मर्, अली ५१. 
तगदा  (पु) तार्ादा, फा. तकाजा, दखनी मराठी समान अपभ्रांश  
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तट (पु) तट, त्रकनारा.  
तटना (त्रक्र) १. तटणे, समथगपणे सामना करणे. अली. २७३  

२. अरू्न बसणे.  
तंटाले  (पु) ताांटाले-ज्वारी-बाजरीची ताटे; तारी २-३६.  
तंटा तूटना  (वाप्र) १. भाांर्ण त्रमटणे; 

२. नाते-सांबांध तुटणे. ‘बदी की के अब तुज सो तांटा तुया’ -
त्ररज्वा ४७.  

तटूिाँ (पु) तट्टू (अ.व). 
तडकना  (त्रक्र) १. तर्कणे; तारी ४.३३ 

२. रार्ावणे. 
तधाँ/तधी  (अ) तेधवा, तदा, तेव्हा, ज्ञा. १८. १०९० (तेधवाां)  
तफास  (पु) तपास, फा. तफत्रतश, दखनी मराठीत समान अपभ्रांश  
तंबू  (पु) तांब.ू  
तडतडना  (त्रक्र) तर्तर्णे. 
तरफर/तडफड  (स्त्री) तर्फर्.  
तरिार  (स्त्री) तरवार, सहदी-उदूग; ग्रा. – तफवार  
तरी  (अ) तरी  
तलना (त्रक्र) तळणे. 
तलमलाना  (त्रक्र) तळमळणे. 
तळपट कर  (वाप्र) तळपट होवो! ‘इलाही तू दुश्मन को तळपट कर’ कुमु. ५३२. 
तलिा  (पु) तळवा; ‘खरे् जोर् तलवा जो आपयाां के झार्’ इब्रा १६८ 

(आपयाच्या झार्ाप्रमाणे तळव ेजोरू्न उभे)  
तिा  (पु) तवा, अली ३२६  
ताडना  (त्रक्र) तार्णे, अनुमान बाांधणे. 
ताने/तान्हे  (पु) तान्सहे (मूल); 
ताबडतोब  (अ) ताबर्तोब. 
ताि  (पु) १. उष्णता. 

२. आवशे (त्रमशाांवर ताव देणे) 
३. अन्नावर ताव मारणे. तारी ३-६  

तास  (पु) तास, घांटा.  
तुरिार  (पु) तुरखार, घोर्ा.  
तुरंग  (पु) तुरांर्, घोर्ा; ज्ञा. १८-१६५३ (तुरांर्). 

‘वाजा सूर अब त्रदसका चर् तुरांर्’ – मैना १८३; 



 
 अनुक्रमणिका 

अली २३, फूल ६५; तारी २-६  
तुलाई  (स्त्री) तुळई. 
तूटना  (त्रक्र) तुटणे, ज्ञा. १६.७४ (तूत्रट) अली ६१. तोती १०६. 
तूरत  (अ) तूतग, सैफू २०. 
तेजी  (पु) घोर्ा. सब ११२. 
तेल गडिा गाना  (वाप्र) लग्न समारांभात तेलवणाची र्ाणी र्ाणे.  
तोड  (स्त्री) १. तोर् (तोर्ीस तोर् –बरोबरी); 

२. उपाय; तारी ३.३६  
तोडगा  (पु) १. उपाय; 

२. सोर्वणूक  
तोडा  (पु) पायात घालण्याचा एक अलां कार. तोर्ा. तारी ४.३६  
थकना  (त्रक्र) थकणे. 
थट्टा  (स्त्री) थट्टा, म्करी. 
थडी  (स्त्री) थर्ी, त्रकनारा, काठ; ज्ञा. ७-९४;  

लीळा (पू) १, कुली २-११. 
थंडी  (स्त्री) थांर्ी (सहदी-उदूग मध्ये ठांर्ी असे रूप येते). 
थमना  (त्रक्र) थाांबणे. 
थर  (पु) थर; सां. ्तर. 
थरथरी (स्त्री) थरथर, ‘पैदा हुई त्रतस घाक ते तन में सूरज की थरथरी’ अली 

१०४. 
थिा /थोिा  (पु) थवा, समुदाय; त्रशशु ८७६ (थवा) तारी ३.१५, अली २३१.  
थाट  (पु) थाट; ज्ञा. १०-३८९ (सहदी-उदूगत ठाट) 

‘चात्रलया लाट का थाट सांर्ात लाके’ –सैफू. १५५. 
थाप  (स्त्री) थाप. 
थांब  (पु) खाांब (सां. ्तांभ) ग्रा. थाांब; ‘थमने घरत लां र्ट है और को थाांब 

आधार का’ –अली ५९.  
थमना/थांबना  (त्रक्र) थाांबणे, थाांबत्रवणे, सब. ११३. 
णथजना (त्रक्र) १. त्रथजणे, घट्ट होणे. 

२. ्तांत्रभत होणे. 
थीर  (त्रव) ल््थर, ग्रा. थीर. 
थोपना  (त्रक्र) थोपणे, तारी ४-३४. 
दगाना  (त्रक्र) र्ार्णे (तोफ), तारी ५-३२. 
दचकना  (त्रक्र) दचकणे; ‘कँही र्र छाँव का दचकना आहे’  
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दंटाला  (पु) ताटाळे(ज्वारी-बाजरीची ताटे असलेले शते) तारी ४-३३. 
दडना  (त्रक्र) दरू्न बसणे. 
दंड/डंड (पु) बाहू; अली ६६. 
दंडम् (पु) दांर्वत, अली १३२. 
दडी मारना  (त्रक्र) दर्ी मारणे, लपून बसणे. 
दंद/दंदी (पु) शि;ू सां. द्वांदी; ज्ञा. १३-५००; रु्व ७३०, लीळा (उ.) २५८  

‘दांदी देख तुज मुख आँत्रखया नोचता’ – अली २५. 
दमना  (त्रक्र) दमणे, थकणे, फा. दम, श्वास; इब्रा. ३२५. 
दम कोंडना (त्रक्र) श्वास कअर्णे. ग्रा. दम कअर्णे. 
दमामा  (पु) १. रणभेरी; 

२. तोफेचा एक प्रकार; फा. दमदमह्- तोफ चढत्रवण्यासाठी 
बाांधलेला चौथरा. दमामे र्र्नमे त्यअ र्रजने लरे्’- तबई 
(ह्त) 

दरोडा सटना  (वाप्र) दरोर्ा पर्णे; सटना : पर्णे. 
दणलदर  (पु) दात्ररद्र्य; (त्रव) दत्ररद्री, करांटा; ग्रा. दत्रलद्दर, दासलदर, तोती 

१६४. 
दशी  (स्त्री) (सुताची) दशी. 
दाई (स्त्री) दाई, सां. धािी, फा. दायह् ‘मैं हँू दाई तरी मुांज प्यार कर’ मनैा 

१३२. 
दाट  (त्रव) घनदाट; अली १५९; इब्रा ४४५. 
दाटन  (स्त्री) दाटणी, र्दी; ‘पेर् है यक रुखन ते आको दाटन दाट झार्ाँ 

की’ - अली ५५९.  
दाट्या (त्रक्र) दाटले; ज्ञा. ६-२०७ (दाटे) लीळा (पू.) २. तोती १२९. 
दाड  (त्रव) द्वार्; ग्रा. दार्. 
दाणडम  (पु) दासर्ब; ग्रा. दासळब.  
दातों में बोट पकडना  (वाप्र) तअर्ात बोट घालणे, आपयग व्यक्त करणे ‘पकड्या अपने दाांतो 

में हैरत सँु बोट’- अली १८५  
दानाँ दान करना  (वाप्र) दाणादाण करणे, उध्व्त करणे. 
दाबना  (त्रक्र) दाबणे. सैफू, ५३; अली १७०  
दार  (पु) दार, (सां-द्वार); ज्ञा. १३-१६९; ‘हती तरे दरबार के पहार् 

सब, छर्ीदार तुज दार के झार् सब’ सैफू १; कुली १-३७.  
दारू  (स्त्री) दारू, मद्य. 
दािन  (स्त्री) दावण; रु्राांना बाांधण्याची जार्ा; ‘हरयक बलै सअ पाँव दावन 

त्रदसे’ – अली १९४. 
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णदपना  (त्रक्र) त्रदपणे, चत्रकत होणे, कवी १.१८  
णदरंग  (त्रक्र) उशीर; फा. –देर, ग्रा. – त्रदरांर्  
णदलगीर  (त्रव) उदास, त्रदलर्ीर, फा. त्रदफर्ीर तोती ९४. 
णदलासा  (पु) धीर. सभा ३६; ‘होर त्रतस त्रदलासे का सबद मरहम है त्रदल 

अांर्ार को’ – अली १२५. 
णदिटी  (स्त्री) त्रदवटी. 
णदिा  (पु) त्रदवा; ज्ञा. १४-५५; चांद्र ८९. 
णदसे  (त्रक्र) त्रदसे; ज्ञा. २-५६; कुली १-२०. 
दीट (स्त्री) १. दीठ, द ृष्टी; लीळा (उ) ३१५ (त्रदठी) 
 (स्त्री) २. त्रदसणे. 
दीस  (पु) त्रदवस; ग्रा. दीस, ज्ञा. ११-५ (त्रदसी) ‘दुत्रनया दो दीस की है’, 

सब ८३  
दुकान मांडना  (वाप्र) १. दुकान लावणे. 

२. व्याप वाढत्रवणे. 
दुकाळ  (पु) दुष्काळ; प्रा. दुकळ, ग्रा. दुकाळ  
दुगदुगी  (स्त्री) धुर्धुर्ी; ग्रा. दुर्दुर्ी  
दुफार  (स्त्री) दुपार, ग्रा. दुफार  
दुशाला  (पु) शाल, ग्रा. दुशाळा 
दूद का जल्या छाँस 
फंूक पीता  

(वाप्र) दुधाने तअर् पोळले म्हणजे माणूस ताक फुां कून त्रपतो. 

देखत  (अ) देखत, समि ; तुझ्या देखत, माझ्या देखत इ. ज्ञा. ६-१७०;  
कुली १-४२  

देिहारा  (पु) १. देव्हारा, मैना ५३. 
२. देणारा, मैना १५३  

दोरा  (पु) १. दोरा; 
२. मनर्टाभोवती बाांधण्याचा एक दात्रर्ना –लीळा (उ) ३६२. 

दौलत  (स्त्री) १. धन  
२. राज्य, जहार्ीर  

धई  (स्त्री) दही, ग्रा. धई  
धग  (स्त्री) धर्, उष्णता, ज्ञा. १६-२९२; चांद्र १०६. 
धगड  (पु) जार,ग्रा. धर्र्  
धटी (स्त्री) नेसण्याचे रेशमी वस्त्र. 
धड  (पु) १. न फाटलेला  
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२. त्रशरत्रवरत्रहत शरीर; त्रशशु ८४०; तारी ५-९  
धर्धर्ना (त्रक्र) धर्धर्णे, ज्ञा १३-५१४, तारी ५-९  

धडपडना  (त्रक्र) धर्पर्णे  
धत्तरुा  (पु) मराठी भाषेत ढअर्धतुरा असा सामात्रसक शब्द वापरतात, 

दखनीत केवळ ‘धतु्तरा’ त्याच अथाने योजला जातो. धोतऱ्याचे 
बीज / मूळ मादक असते. त्याचा रस प्याफयाने माणूस नशते 
वरे्ाचार करू लार्तो. ढअर्ी माणूस प्रसांर्ी नशचेे नाटक 
करतो. त्यास अनुलिून ढअर्धतु्तरा हा सामात्रसक शब्द रूढ 
झाला. ‘धत्तुरा त्रदसे मुजको दीवाना करो’ –सैफु १३३. 

धनुक  (पु) धनुष्य; ज्ञा. ११-५९३; तारी ४-४५. 
धरना  (त्रक्र) धरणे, पकर्णे. 
धरती  (त्रक्र) १. धरणे; 

२. धारण करणे. ‘वहीच बात मोती जो मोती की सकमत धरती’ 
– सब १०६. 
‘धरता है अहलेबेत सँू आखलास मारुसी सहा’ –अली १२९  

धिलार  (पु) धवळार, प्रासाद, ज्ञा. ५-११३; फूल १२७  
धसना  (त्रक्र) घुसणे, प्रवशे करणे. ज्ञा. १०-२९६; त्रशशु २६७ तारी ३१२६  
धाक  (पु) धाक, दरारा, वचक; सब १६-२६०. ‘हुआ ददग दुश्मन के जम  

धाक तुज’ –अली २५. कुली १६८; इब्रा २०६; तारी ४-४१. 
धांदल/धांदली  (स्त्री) घाई, धाांदल. 
धामनी  (स्त्री) धामीण. 
धारकरी  (त्रव) धारकरी, शस्त्रधारी. 
धाशत  (स्त्री) दहशत, सभा २७; फा. – दहशत, ग्रामीण मराठी व बखरीत 

‘धाशत’ – दखनी-मराठी समान ध्वत्रनपत्ररवतगन. 
सधगाना  (पु) सधर्ाणा, अली १९३ ‘बादशहाके घरअ में दायम सधर्ाना अछता’ 

सब १९९. 
णधटाई  (त्रव) त्रधटाई  
धीट  (त्रव) धीट; ज्ञा. १३-५०४; तोती १२७ ‘बर्ा धीट हो र्या 

बदशर्ल’– मनैा १२८.  
धंुडत  (त्रक्र) धुांर्ीत; सहदी –उदूग- दूांर्त  

(या शब्दातील दखनी –मराठीत येणारा ‘ध’ सहदी व उदूग 
भाषेत ‘ढ’ च्या रूपाने येतो. मराठी –दखनीत येणारे काही 
शब्दातील तालव्य वणग सहदी –उदूगत मूधगन्सय बनतात.) 

धूर  (पु) नेता, धुरीण; ज्ञा. ९-९६, लीळा (पू)-२८. त्रशशु २६७, तारी ४-
२८  
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धूूँर/धूूँया  (पु) धूर, सां. धुम्र, झा. १८-५७१ (धू)ँ 
धुलारा  (पु) धुरळा; धूळ; लीळा (पू). २, ११८ (धुत्रलरा) ‘उर्ता त्रदल के 

ददम ते धुलारा बर्ा’ अली- १०८  
धुलधानी करना  (त्रक्र) धुळधाण करणे. उध्व्त करणे. 
धोतरा  (पु) धोतरा- मादक व त्रवषारी वन्पती. ‘धोतरा न त्रपवो रे अवधू, 

भांर् न खावे भाई’-र्ोवा ७६-२४१, 
धोतर  (पु) धोतर, ‘त्रफर बाांद धोतर बजा शांख धर कर’ – मन ४२  
नक  (पु) नख  
नको /नक्को  (अ) ‘च’ या अव्ययाप्रमाणेच ‘नको’चा उपयोर् दखनीत मोठ्या 

प्रमाणावर होतो. ज्ञा. १८.१०५; फूल. १०३; अली १४१; ‘तू 
र्ात्रफल नको अछ मेरे हाल ते’ कुमु. ५  

नग  (पु) अलां कार ; फा. नर्  
नणजक/नजीक  (अ) नत्रजक, जवळ, फा. नजदीक दखनी-मराठीत समान 

अपभ्रांश; ‘नत्रजक है तो ल्कर में त्रफतना उटे’ सैफू. २१  
नटिा  (पु) नट, नतगक. ‘टुक येक खोच पकरे् खो यक पर् उचाव े।  

न उसर्त त्रलख्या कोई नटवा नचाव े।।’ अब्दुल १६५. 
नटिे  (त्रक्र) नटत्रवणे, सजत्रवणे, ज्ञा. १३.८०६; कुली २.३२  
ननंद  (स्त्री) नणांद.  
नरडी  (स्त्री) नररे्, र्ळा; अली ४१६.  
निरा  (पु) नवरा. ‘अवधू जार्र करै पाणी हारी, र्वरी कां धे नवरा’ र्ोवा 

११७.१.  
निल  (पु) १. नवल. आपयग; ज्ञा. १-४२; ६-१३३, अली ११९, 

२. नाना प्रकारचे ‘रु्ांद्या फूल बलैाँ के हाराँ नवल’ अली ४१.  
निा/निे  (त्रव) नवा, ज्ञा. १८-११९१; त्रक्से ६७.  
निस  (पु) नवस, प्रा. वज्जलग्र् ५६१. 
नहनपन  (पु) लहानपण, ग्रा. नहानपन, लैला ८९.  
नांगर  (पु) नाांर्र.  
नाटाँ (स्त्री) लाकर्ी नाट. तुळई  
नाडना (त्रक्र) नार्णे, अर्चणीत टाकणे. 
नांदना  (त्रक्र) नाांदणे, ज्ञा. ९-५७; ‘के तुज साथ त्रमलकर वो नाांद्या अहे’ कुल 

८६; तारी ५-५. 
नांदनूक  (स्त्री) नाांदणूक. ‘तरी नाांदनूक शाह है धात धात’ कुमु ८६  
नाचन  (स्त्री) नर्वतका; ज्ञा. ९-३२० (नाचणी) लीळा (पू.) १; कुली १-१३१. 
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नाजुकी  (स्त्री) नाजुकपण; (त्रवशषेणास ‘ई’ प्रत्यय लावनू भाववाचक नाम 
बनत्रवण्याची फारसी भाषेतील प्रवृत्ती) तोती १९५.  

नाँि  (पु) नाव; ज्ञा. ३-१५७ (नाांव), त्रशला (शके ११५०, अांबे येथील 
खोलेश्वराचा) ‘हुआ नज्म यअ नाँव से तमाम’ मनैा १९४; चांद्र 
७६; कुली १-५१. 

नाँि करना/काडना  (वाप्र) नाव करणे, कीती सांपादन करणे. ‘भले मदा को अचता है र्जग 
एक नाँव मे’ अली १७४.  

नाँि छोडना  (वाप्र) नाव टाकणे, सांबांध तोर्णे. ‘त्रदया लोरक छोर् तुज नाँव को’ 
मनैा १९८  

नाँि न रहे  (वाप्र) नाव न राहणे, नष्ट होणे; अली १२२  
नािेक  (अ) नावके, िणभर. ज्ञा. ४.३०, लीळा (पू.) १  
णनगरगट/णनगरघट  (त्रव) त्रनर्रर्ट्ट, कोर्र्ा; कठीण; ‘यता क्युां तेरा त्रदल त्रनर्रघट 

हुआ’– मनैा १४६. 
णनछल  (त्रव) त्रनतळ, ग्रा. त्रनथळ, तोती ६६, कुली १-१४९  
णनदान  (अ) शवेट; ज्ञा. ३. ३८ (त्रनदानी) 
णनपट  (त्रव) त्रनपट, सांपूणग, सवग्वी, सैफु ५९; अब्दुल ३२. 
णनपजना  (त्रक्र) त्रनपजणे, उत्पन्न होणे. 
णनपातर  (त्रव) त्रनकृष्ट, ग्रा. त्रनपत्तर, सब ६१  
णनशान  (पु) १. त्रनशाण, रणवाद्य, ज्ञा. १-१३३ ‘हुकुम शाह सुनते जो र्जे 

त्रनशान’ – इब्रा १०६, 
२. ध्वज, 
३. त्रचन्सह  

णनस्तारना (त्रक्र) त्रन्तारणे. 
नीका /णनके (त्रव) त्रनके,चाांर्ले;ज्ञा.९-३३६.तोती २०६; कुली १-१४९. 
नीट (त्रव) नीट;ज्ञा.७-२०१,अली ४१२ 
नींद कहते सो मीत से 
कम नई 

(वाप्र) त्रनदे्रसारखा सखा नाही;सब १२४ 

नेट (पु) पत्ररश्रम ; नेट ; सब १२० 
नेमानेम (पु) नेमानेम. 
न्यारा (त्रव) त्रनराळा,ग्रा.न्सयारा 
न्यारी/णनहारी (स्त्री) न्सयाहारी,ग्रा.न्सयारी 
न्याि (पु) न्सयाय, ग्रा. न्सयाव ज्ञा.१८.४५२ (न्सयाओ) ‘चार आत्रशकअ त्रमल 

हमारा उसका करेंरे् न्सयाव’ सब १८३; तोती ६०. 
न्याि णनिडना (त्रक्र) न्सयाय त्रनवार्ा करणे. ग्रा.न्सयाव-त्रनवार्ा 
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न्हिे/नव्हे (अ) नव्हे, तारी ३.३ 
पकड्या (त्रक्र) धरले, पकड्या; तारी १-३०. 
पके फल को झाडसे 
तया िास्ता? 

(वाप्र) फळ त्रपकले,झार् सुटले. 

पगार (पु) पर्ार. 
पछंडे (पु) पाचुांदा-एका कवते येणारा चारा.तोती ८६ 
पझर (पु) पाझर 
पटाया/पठाया (त्रक्र) १. पटत्रवले. 

२. पाठत्रवले. 
पडदा (पु) पर्दा फा.पदाह दखनी –मराठी समान अपभ्रांश. 
पतोला (पु) पाटोळे,रेशमी वस्त्र. 
पणतयाना (त्रक्र) पातेजणे;त्रवश्वास ठेवणे; ज्ञा १७-५१(पात्रतजो) ‘आल््त कहँू तो 

कोई न पत्रतजे’ र्ोवा १०४. 
पन (अ) १. पुन्सहा –त्रशशू ७४ 

२. पण, परांतु;तरी १-२६. 
पनाले (पु) (अ.व) पन्सहाळ. 
पन्नास (त्रव) पन्नास (५०) 
पयली (त्रव) पत्रहली, ग्रा.पैली,पयली; तारी ५-३३. 
परभारे (अ) पर्पर 
परागंदा (अ) परार्ांदा होणे.देश सोरू्न जाणे,फा.परार्ांदाह्, 
परात (स्त्री) परात. 
पसऱ्या (त्रक्र) पसरले. ‘पसऱ्या भर, ना सत, अपना पत सब हऱ्या’ सब ११८. 
पसारा (पु) पसारा 
पाइक (पु) पाइक,त्रशपाई; लीळा (उ.)१२६; ज्ञा.१-१४३ (पाइकु) 
पाखर (स्त्री) पाखर,कवच,आच्छादन; ज्ञा. ६-२११; तारी २-३३. 
पाखराँ (पु) पाखरे; अली ३५८. 
पाट (पु) १. पाण्याचा पाट, ‘त्रफरांर् है हर अजल की नदी का है पाट’ 

अली २७३, 
२. बसण्याचा लाकर्ी पाट. 
३. त्रवधवेशी होणारे लग्न / र्ाांधवग त्रवधीने होणारा त्रववाह. 

पाटल्या (स्त्री) एक सुवणालां कार, पाटफया. 
पाडे (पु) १. पाढे. 

२. र्ाइ-म्हशीचे बछरे् 
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पाडता (त्रक्र) पार्तो. ‘सूरज ते र्रम धूप तू पार्ता’ -सैफू २; तोती १५६. 
पांडरा (त्रव) पाांढरा. 
पात (स्त्री) १. पात, पान; 

२. पत, त्रवश्वास. 
पातराँ (स्त्री) (अ.व) वशे्या, नतगकी.लीळा (उ.) ६०४; ज्ञा. १७-२९६ 

(पाि) ‘सद्र त्रबछा के नाचे, रांभा, उवगसी, मेनका पातराँ आकर 
नाचे’ –सब २०२, ‘कही पातराँ आ खड्या द्वारपर! हर यक 
त्रजन्सस हर रुप आया सांबल’-अब्दुल १०५. 

पान (पु) पान (झार्ाचे) ‘तू ँझार्अ के कपरे् त्रदया सज्ज पान’-कुमु २. 
पांदी (स्त्री) फाांदी 
पायदल (पु) पायदळ. अली ४२. 
पायराँ (स्त्री) (अ.व) पायऱ्या. 
पाया (पु) पाया (इमारतीचा) 
पार (पु) प्रहर, ग्रा. पार/पार,तोती ५७ (त्रतसरे पार) 
पारंबी (स्त्री) पारांबी (वर्ाची) 
पारा (पु) पहारा, रखवाली, ग्रा. पारा अली ७२. ‘जो अपना त्रकया दीस 

पारा तमाम’ – तोती ५५. 
पाल (स्त्री) १. पाल, राहुटी, लहान तांब.ू 

२. पाळू, तळ्याचा काठ, ‘हौजे को पाल तुटे तो यकायक बाांदी 
जाती है –सब ११२. 

पालना (पु) पाळणा. 
पालान (पु) पालाण, खोर्ीर; लीळा (पू.) ७५ ‘सहज पलाण जवन कत्रर 

घोर्ा लै लर्ाम त्रचत्त चबका’ –र्ोवा १०३. 
पांि उतारा (वाप्र) पाय उतारा, वाहन सोरू्न पायीच युद्ात सामील होणे/ वाहन 

सोरू्न पायी चालणे (मराठी बखरीत दोन्सही अथषांतनी हा 
शब्दप्रयोर् येतो.) 

पांि पडना (वाप्र) पाया पर्णे. (सहदी/उदूगत ‘पाांव छूना’ प्रचत्रलत असून ‘पाांव 
पर्ना’ हा वाक् प्रचार’ पाय धरणे’ या अथाने येतो). ‘पड्या पाांव 
जाके अवतार के’ – मनैा १८०.  

पािलाँ (पु) पाउले; ज्ञा. ६-३५० (पाउत्रल); अली ७२ त्रशला, श. ११०६-
पाऊलें   

पािे (त्रक्र) प्राप्त होणे, पावणे, पोचणे, त्रशला (श. १२३३, पांढरपूर पाव)े 
पािते (त्रक्र) प्राप्त होते, ज्ञा. १३-१०१ (पावतु) ‘वचन थे मुरादाँ जर्त 

पावते’ – सैफू १२.  
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पािने (पु) (अ.व) पाहुणे, ग्रा. पावेन  
पाशानी (स्त्री) पाषाणी, पाथरवटाची हातोर्ी. 
णपरणथमी (स्त्री) पथृ्वी; ग्रा. त्रपरत्रथमी  
सपजना (त्रक्र) सपजणे.  
सपड (पु) सपर्, प्रकृत्रतधमग 
पीट रखना (वाप्र) पाठराखणी करणे, सांरिण देणे. ‘रखी पीट मेरी तूां क्या करके 

पुन’ –अली २१८  
पीलखाना (पु) पीलखाना, र्जशाळा. फा. फील-हत्ती  
पीतांबर / णपतंबर (पु) त्रपताांबर, रेशमी वस्त्र  
पंुगडे (त्रव) पौर्ांर् अव्थेतील तरुण-तरुणी; तोती ४२. 
पुरना (त्रक्र) १. पुरणे- पुरेसे होणे. 

२. पुरणे- जत्रमनीत र्ार्णे. 
पूत (पु) पूत, सां. पुि, ‘बुरा पूत उप ज्या भला इसते बाांज’लैला ६२; 

सैफु ३३. 
पूर (पु) पूर. 
पेखना (त्रक्र) पाहणे, सां. पे्रि् 
पेखनी (त्रव) पे्रिणीय  
पेट पकडको हसना (वाप्र) पोट धरून हसणे. 
पेरता (त्रक्र) पेरतो. बीजारोपण करतो. 
पैका (पु) पैका. पैसा. लीळा(उ.) ३३१ (पइका) कुमी. २५  
पैटना / पैठना (त्रक्र) बसणे. ज्ञा. १८-८९२; (पैठा) ‘पैठे रांर् की भमूपर वो सो जाए’ 

– इब्रा ६४९, तोती ९२, अब्दुल ८८  
पैंतन (पु) पायताण.  
पैलाड / पैलार (अ) पलीकरे्; ग्रा. पैलार्, ज्ञा. ६-२६ (पैलार्); ‘नइ त्रदसता यु ँ

अकल ते पैलार् आहे’ सब ३६, तोती २०८ 
पैस (पु) प्रवशे; ‘नसे पैस जाांलर् प्त कँु मजाल’ – तारी १.१९  
पैसना (त्रक्र) प्रवशे करणे. ज्ञा. १७.२७  
पोकल (त्रव) पोकळ. अली १५९  
पोंचना (त्रक्र) पोहअचणे, पोचणे.  
पोत (पु) पोत; देवीचे भतेु सचध्याांचा काकर्ा करून तो देवीपुढे 

प्रज्वत्रलत करतात. तारी ३१२. 
पोती (स्त्री) पोथी. मन ४७  
पोलाद (पु) पोलाद, फा. फौलाद दखनी-मराठी समान अपभ्रांश  
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पोली (स्त्री) पौळी, तळ्याचा काठ; ज्ञा. १२-५१८.  
पोणलयाँ (अ.ि) (स्त्री) मधाचे पोळे.  
फकडी (स्त्री) पाकळी, ग्रा. फकर्ी  
पुणजती (स्त्री) फत्रजती, अ. फत्रजहत  
फडके / फणडका (पु) १. फर्के.  

२. परकरावर घ्यावयाचे वस्त्र.  
फळी (स्त्री) फळी, तटांबदी (सैत्रनकाांची) 
फाँका (त्रक्र) फाकणे; ज्ञा. ६-१४ (फाँक); ज्ञा. ६-२०९ (फाांके); तोती १०८  
फाट  (त्रक्र) १. फाटणे. ‘र्ये कपरे् अांर् के पार फाट’ – सैफू ६२. (नाम) 

२. पहाट, ग्रा. फाट  
फाँटी (स्त्री) फाांदी, ग्रा. फान्सटी ‘सजन त्रबन मुझे फूल काँटे त्रदसे । के 

काँत्रटयाँ को कई फाँटे त्रदसे’ –मनैा १४५.  
फाँटी मारना  (वाप्र) अर्थळा करणे, त्रवश्वासघात करणे (ग्रामीण मराठीत हा 

वाक्प्रचार प्रचलीत) 
फाड  (पु) पहार्, ग्रा.फार् 
फाल्याँ  (स्त्री) (अ.व.) फळ्या, ग्रा. फाळ्या  
णफटना  (त्रक्र) त्रफटणे. 
णफरंग  (स्त्री) तरवारीचा एक प्रकार, फा. त्रफरांर्  
फुकनी  (स्त्री) दात्ररद्र्य, ग्रा. फुकणी पर्णे. दात्ररद्र्य येणे  
फुग्या  (त्रक्र) फुर्ले, ज्ञा. १३-७२३ (फुर्ता), तोती ९३  
फुटाफाट (अ) फाटाफूट; तारी प.ृ १८. 
फेडना (त्रक्र) (वस्त्र/ कजग) फेर्णे. 
फेऱ्याँ (स्त्री) (अ.व) फेऱ्या, प्रदत्रिणा 
फोडना  (त्रक्र) फोर्णे, तारी ४-४४. 
बंक  (पु) चौकी, पाहारा; तोती १३०  
िटिट करना  (वाप्र) वटवट करणे. 
बडबडाना (त्रक्र) बर्बर्णे. 
बदाम  (पु) बदाम, फा. बादाम, दखनी-मराठी समान अपभ्रांश. कुली  

२-१७२. 
बदक  (पु) बदक, फा. बतख, दखनी –मराठी समान अपभ्रांश  
बदरा  (पु) पैशाची थैली, ग्रा. बद्री; अली ७१. 
बजा आनना  (त्रक्र) बजावणे (कामत्रर्री) 
बजरीटीक  (स्त्री) वज्रीटीक, वज्रटीक एक सुवणालां कार र्ळ्यात घालण्याचा.  
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बरी/बरे  (अ) बरे. 
बसना  (त्रक्र) बसणे. 
बस्ता  (स्त्री) चीजव्तू, अलां कार, ग्रा. ब्ता, अली ७७  
बहुतेक/ भोतेक  (अ) बहुतेक, कुली १-९; 
बाई  (त्रक्र) घातली; लीळा (पू) ३०२; ज्ञा. ११-५५७ (बाइली) कुली  

१-२१४. 
बाइकाँ (स्त्री) (अ.व)बायका; लीळा (उ) ४११ (बाइको) 
बाक/ बाग  (पु) वाघ; सां-व्याघ्र, कुली १-१२०. 
बागदानी  (पु) ढाण्या वाघ. अली २३५.  
बांगड्याँ  (स्त्री) (अ.व) बाांर्ड्या  
बाँचना  (त्रक्र) १. वाचणे, त्रजवांत राहणे. ज्ञा. १-२३७ (वात्रचजे) ‘तू ँ जीव 

वाँचते का मुांज दे सबक’ – त्रक्से ८३, चांद्र. ७५ 
२. (पु्तक) वाचणे, अली १७२  

बाजना  (त्रक्र) वाजणे. 
बाँझ (स्त्री) वाांझ; लैला ६२. 
बाँट/िाट  (स्त्री) वाट, सैफु २. 
बाँट काडे  (वाप्र) वाट काढणे, उपाय शोधणे  
बाँट देखना  (वाप्र) वाट पाहणे, प्रतीिा करणे,  
बाँट पाड्या (वाप्र) वाट पार्ली, नवा मार्ग रूढ केला. 
बाँट में पडना (वाप्र) वाटेत पर्णे, सहज प्राप्त होणे. ‘काम के लोकाां क्या बाँट मे 

परे् है?’ सब, १०८  
बाँट पकडना   वाट धरणे, आपफया मार्ाने जाणे. ‘नको हो दीवानी पकर् 

अपनी बाँट’ –मनैा. १८५.  
बाँट पाडना  वाट पार्णे; नवा मार्ग काढणे; ‘इता नवी बाँट पाड्या’ –सब.  
बाँट जाना  (वाप्र) वाटी जाणे, छेर्णे. 
बाँटमाऱ्या (पु) वाटमारी करणारा. 
बाँटसरु/ बाँटसारु  (पु) वाटसरु; तारी १-२४  
बाँटे (पु) (अव) वाटा, भार्  
बाडा  (पु) वार्ा; तोती १९; अली १७७  
बात घट होना  (वाप्र) बोलणी पक्की होणे.  
बांदी मुठ्ठी का भरम  (वाप्र) झाकली मूठ सव्वा लाखाची  
बामनाँ (पु) (अ.व) ब्राह्मण, ग्रा. बामन  
बार  (पु) बहर, ग्रा. बार  
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बारिाट/बाराबाँट 
होना  

(वाप्र) बारावाट होणे, उध्व्त होणे. ‘यक बाँट र्ये हअर्ी अजन,  
पन जीव बारबाँट है’ – मन  

बारा/बारे  (पु) वारा; अली ३२५, त्रक्से ९०. 
बाली  (स्त्री) बाळी, कानात घालण्याचा एक अलां कार  
बालू  (स्त्री) वाळू; तोती २२६. 
बाँि (पु) वाव, दोन्सही हात सरळ ठेवफयानांतर होणारे अांतर (मोजमाप); 

लीळा (उ.) २२६  
बाि/बािी/ बाई  (स्त्री) बावी, त्रवहीर (सां-वापी) त्रलळा (श. ११९५- पांढरपूर) लीळा 

उ. ४३२; अली २२६ 
बािना  (पु) व्रात्य, ग्रा. बावना 
बािरा/बािला/बािल  (त्रव) बावळा, वरे्सर; कुली १-११  
बास  (पु) वास, सुर्ांध. कुली १-११  
णबक  (पु) शोभा, सामथ्यग, ज्ञा. १-१८ 
णबचकना  (त्रक्र) त्रबचकणे; ‘त्रबचकते है देक अपनी छाँव’ तारी ५-२५  
णबनसना  (त्रक्र) त्रबनसणे. 
णबसरना  (त्रक्र) त्रवसरणे, कुली २.१९४ सैफू-८९  
णबसलाना. (त्रक्र) बसत्रवणे.  
बी  (अ) ही,ग्रा. बी, ‘हमना तो बी अांर् थे सो उनोका कुच बी तमीज न 

करे’ – सब ७  
बुरा िकत तया 
पुछकर आता? 

(वाप्र) वळे साांर्ून येत नसते; सब १०८  

बुझना  (त्रक्र) समजणे; ज्ञा. १३. ८२९; १४-१५५; कुली १-१२,  
बुडना (त्रक्र) बुर्णे. 
बेगडी  (त्रव) त्रदखाऊ, बेर्र्ी. तारी ४-२४  
बेगमी  (स्त्री) पुरवठा (आवश्यक व्तूचा आर्ाऊ पुरवठा करणे) फा. 

बीर्मी, दखनी-मराठी समान अपभ्रांश 
बेग/बेगी  (अ) लवकर,ग्रा. बेर्ी/त्रबर्ीन, ज्ञा. १५-८५ ‘अव्वल बेर् जा पाऊँ 

पर्ते तई’ –कुमु १०; अली ४१४; इब्रा ११९  
बेगी घर लेगी  (वाप्र) घाई कर, बुर्व घर. 
बेल मंडिे पे चड्या  (वाप्र) वले माांर्वाला रे्ला, त्रव्तार होणे. 
बेस  (स्त्री) वसे; र्ावाचे/नर्राचे प्रवशेद्वार  
बैस गया  (त्रक्र) १. बसला; ज्ञा. ११-२२२ (बैसला); चांद्र. १०४  

२. त्रनराश झाला. 
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बैस गई कमर  (वाप्र) कमर खचली; त्रनराश झाला/ झाली. ‘कमर बैस र्ई होर 
लर्ी तर्बर्ी’ – सैफु ४६.  

बैसक  (स्त्री) बठैक, बसण्याची जार्ा; ज्ञा. १५-११२ (बैसका) 
बोचरा/बोचडा  (त्रव) बोचरा, दांतत्रवहीन  
बोट/बोंट (पु) बोट; ‘यअ दो बोट की लां र्ोटी तुजे’ तोती ४६  
बोडकी  (स्त्री) बोर्खी, त्रवधवा; ‘तेरी चोटी काट करू बोर्की’ त्ररज्वा १३४  
बोकडाँ  (पु) (अ.व) बोकर्  
बोताटी (स्त्री) बोथाटी  
बोंब  (स्त्री) बअब.  
बोंबी  (स्त्री) बेंबी, ग्रा. बअबी  
बोल रखना  (वाप्र) बोल ठेवणे, दोष लावणे. 
बोल लािना  (वाप्र) बोल लावणे, दोषी ठरवणे. 
बयाल  (पु) व्याल, महासपग  
भईन (स्त्री) बहीण, सां. भत्रर्नी; प्रा. भइत्रण; ग्रा. भईन 
भट परो  (वाप्र) भट पर्ो, जळो, नाश होवो; कुली १-३०६ ‘हार नव्हता साहत 

मत्रध, कसे आर् सांकट वर्वले । सांसार भट पर्ो, दोघामत्रध, 
आर् पवगत आले ।  
-होनाजी बाळा  

भरड्या  (त्रक्र) भरर्ले. 
भराडी  (पु) धार्वमक कथा र्अधळ्याांसारखी एक जमात. 
भरोसे की म्पहैंस कूडा 
जनी  

(वाप्र) भरवशाच्या म्हशीला टोणर्ा  

भाऊजी  (पु) भाऊजी/भावजी (बत्रहणीचे यजमान अथवा नवऱ्याचा भाऊ 
याांच्यासाठी योजण्यात येणारे सांबोधन) 

भांगार/सभगार  (पु) सोने; ज्ञा. १०-५०; लीळा (पू.) २१७; मनैा १५०  
भांडा  (पु) भाांरे्  
भांडी /भांडे  (पु) तोफ; रची तट पो सहमत की भाांर्ी तमाम । भरी र्र्न की दारू 

व र्ोली तमाम ।।- मनैा २; तारी ५-१२  
भांडे घासना  (त्रक्र) भाांर्ी घासणे. 
भान  (स्त्री) बहीण; ग्रा. भान, भाईन, भनै सब १४१. 
भाना  (स्त्री) १. वाहणे, 

२. भावणे. 
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भार (अ) १. बाहेर; ग्रा. भार, भाईर ‘उनकी अकलसँू त्रनकल भार आव’ 
मनैा ११५  

 (पु) २. सैन्सय; भाराँ- अनेकवचन ; ज्ञा. १२-३९० (भार); अली ६३  
भाले  (पु) (अव) भाला; तारी ४-३३  
भालेकर  (पु) भाला धारण करणारे सैत्रनक; ‘न जाने त्रक भालेकर उनके है 

भार’–तारी ४-२४  
भाि  (पु) भाव, मूफय  
भािे  (त्रक्र) भावले, वाटले; कुली १.१३  
णभजना  (त्रक्र) त्रभजणे; इब्रा ४२४  
णभजणभज  (अ) त्रभजून त्रभजून; अली १०४  
णभरकािना  (त्रक्र) त्रभरकावणे  
भूूँयाराँ  (पु) (अ.व) भयुार, अली १२७; १७९  
भुई/भुिी/भोई   भमूी; ग्रा. भोय, भईु, ज्ञा. १८-९५० (भोए), लीळा, (पू.) १५ 

(भइु); अली ४१३, त्रक्से ३६  
भोंदू (पु) भअदू  
भ्याि  (पु) भीती; ग्रा. भेव/भ्याव  
मट  (पु) मठ; तारी ५-१९  
मटकू बैट जातो  (वाप्र) मटकन् बसतो  
मडना (त्रक्र) मढणे/मढत्रवणे 
मंडना  (त्रक्र) माांर्णे  
मत्ता  (स्त्री) मालमत्ता; अ. मत्तह, ‘मेरे पस धन माल है लई मत्ता’ –मनैा 

१२५  
मदत  (स्त्री) मदत, साहाय्य; अ- मदद; दखनी-मराठी समान अपभ्रांश 
मया  (स्त्री) १. माया, पे्रम, लळा; ग्रा. मया ‘मया सब पे यकरांर् धरनहार 

तू-ँ कुमु ४, तुज याद में जन मोत्रहया है जर् ऊपर तरा मया’ -
३-९; सब ५८;  
२. मोह (माया)  

मयाळू  (त्रव) मायाळू, ग्रा. मयाळू  
मरना मरना कोई 
चूकेना, ऐसा मरना 
जो कोई थुकेना  

 मराव ेपरी कीर्वतरूपे उराव.े  

मलूल  (त्रव) कोमेजलेले  
महाल  (पु) महाल;  

१. राजवार्ा, 
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२. प्राांत (अ-महल-दखनी-मराठी समान अपभ्रांश) 
माऊली (स्त्री) माऊली, आई 
माकड  (पु) माकर्, प्रा. मक्कर्  
माग  (पु) शोध, तपास  
माँट  (पु) माठ, मृत्रत्तका घट; अली २८९  
माटी  (स्त्री) माती; तारी ३-११ (सहदी/उदूग- त्रमट्टी) 
मांडना  (त्रक्र) माांर्णे. 
मांडी  (स्त्री) माांर्ी; ‘मांर्ी अपनी माांत्रर्पो लेकर त्रसलाई’ –त्ररज्वा ५५  
मात  (स्त्री) र्ोष्ट, हकीकत, वाता; ज्ञा. १-२५ (मातू) ‘दुत्रनया के अरसे के 

शहान् शाह मात सुन सारे रहे’ –अली १३४ 
माते  (त्रक्र) १. मावतो, समात्रवष्ट होतो. 

२. माततो, उन्समत्त होतो. ज्ञा. १६-१९० कुली २-१०३. 
मान  (पु) मान, प्रत्रतष्ठा; ‘बढाया है जन में त्रसपाही का नाम’ –अली २५८  
मान का पान देना  (वाप्र) मानाचे पान देणे. ‘नजर में येक यक त्रतन तो त्रलये रख मान’ 

अली २५८  
माप  (पु) माप  
माय  (स्त्री) आई, ग्रा. माय, त्रशला परळ शके ११०८  
माया  (स्त्री) १. धन-द्रव्य; अब्दुल ८५  

२. पे्रम; 
३. आभास  

मायेंगे  (त्रक्र) मावले; तोती १५६  
मारामारी  (अ) मारामारी; सब ६७  
माि  (स्त्री) माव, कपट, कृत्रिमता, ज्ञा. १३-७०६ इब्रा ११  
मास  (पु) माांस, ग्रा. मास ज्ञा. १७-२५७ (मास) ‘मेरा मास र्ल जा रहा 

तन पो पो्त’ – तोती ६२; त्रक्से ६०  
माहेर  (पु) माहेर; सां. मातृर्ृह, प्रा. मात्रहएर, लीळा उ. ७६ (मात्रहएर) 
णमठी  (स्त्री) त्रमठी  
णमरिना  (त्रक्र) त्रमरत्रवणे  
मंुगी  (स्त्री) मुांर्ी  
मुटकुले  (पु) मुटकुळे, एक खाद्यपदाथग  
मंुडासा  (पु) फेटा, ग्रा. मुांर्ासा ‘मुांर्ासा त्रफरा बाांद यअ लग्या’ –तोती १०,  

अली १६६; ‘मुांर्ासा पछारे् अांरे् सब के सब’ –कुतु १२०  
मंुडना (त्रक्र) मुांर्न करणे  
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मंुडी  (स्त्री) मुांर्ी, मान (र्ळ्यासह र्ोक्याचा भार्) 
मुसळ  (पु) मुसळ  
मूस  (स्त्री) मूस  
मूूँ का पानी गूँिाना  (वाप्र) तअर्चे पाणी पळणे  
मेख  (स्त्री) मेख; इब्रा ४३७  
मेजिान्याँ (स्त्री) (अ.व) मेजवानी, त्रमष्टान्न भोजन, फा. मेजबानी  
मोकला  (त्रव) मोकळा, इब्रा २२४  
मोट  (स्त्री) मोट (त्रवत्रहरीतून पाणी काढण्यासाठी तयार केलेली 

चामड्याची व्तू) 
मोड  (पु) पराभव, तारी ४-११  
मोप  (त्रव) पुष्कळ, ग्रा. मोप  
मोणहया  (त्रक्र) मोत्रहला  
म्पहइना (पु) मत्रहना, ग्रा. म्हइना – (महाप्राणाचे ्थलाांतर) 
म्पहइती (स्त्री) मात्रहती, ग्रा. म्हाइती – (महाप्रणाचे ्थलाांतर) 
म्पहाडी  (स्त्री) मार्ी, ग्रा. म्हर्ी- (अकारण), महाप्राण तोती ५-४७; ‘त्रदलकू 

बेखबर, बेहोशकर म्हात्रर्या फयाव’े सब १७३  
यकंदर /यकंधर  (अ) एकां दर-अब्दुल ५, ग्रा. येकां धर  

(अकारण) महाप्राण  
यखादा  (त्रव) एखादा, ग्रा. यखादा, अली ४४  
येकट/येकला/येक
ला 

(त्रव) एकटा; ग्रा. येकटा/येकला, ‘यकट शहजादा सो था हुत्रशयार’ 
–सैफु ३५ ज्ञा. १०-३०  
(येकला); कुली २-२५   

येकंग (अ) एकाांर्ी 
येकमूट (त्रव) एका मुठीने  
येकती  (त्रव) एकटी  
येकधात  (त्रव) एकाच प्रकारचा  
येकस येक  एकाला एक (सोबत असणे) 
येकसणरकी (त्रव) एकसारखी  
येक काडी नई हलती  (वाप्र) एक कार्ी (इकर्ची त्रतकरे्) हलत नाही. एखाद्या व्यक्तीचे 

सांपूणग त्रनयांिण असणे  
येकोणिसािाँ  (त्रव) एकोणत्रवसावा  
येडका (पु) बोकर्  
येलाँ  (स्त्री) वळे, सां. वलेा; ग्रा. येळ  
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रखनहार  (पु) रिण करणारा; ‘वही सत रखनहार है बेत्रमसाल’ –मनैा ११९  
रट्टा  (पु) बाहू  
रनखांब  (पु) रणखाांब  
रगत  (पु) रक्त; ग्रा. रांर्त/ रघत  
रणलयाँ (स्त्री) (अ.व) खेळ, थट्टा; ज्ञा. ११-५६७ (रली) लीळा (पु) ४९६ 

(रळी) ‘अकद बाांद करते खुत्रशयाँ सो रत्रलयाँ’ – लैला ८८; 
कुली १-११९  

रहिास  (पु) रत्रहवास, वा्तव्य  
राऊत/ राित/ रािताँ (पु) (अ.व) घोरे््वार; त्रशला, राणेबेन्नूर, शके ११७४ ज्ञा. ९-३२३; 

लीळा (उ.) ५००, फूल १२८, अली १५७; अब्दुल ७१  
राकेस  (पु) रािस, ग्रा. राकेस  
राजकारन (पु) राजकारण; ‘त्रनकाले नई राजकारन की बात’ –तारी २-८  
राजना  (त्रक्र) राजणे, शोभणे  
राजमान  (त्रव) राजमान्सय  
राजिट  (स्त्री) राजवट; सब १५४  
रान  (पु) शते, ग्रा. रान, सां. अरण्य, ज्ञा. ११-६५४  
रानना  (त्रक्र) राज्य करणे, राणीव करणे; ज्ञा. ६-२७२  
राब  (त्रक्र) राबणे, कष्ट करणे, ज्ञा. १२-२९ कुली १-१३  
राय/रािो  (पु) राजा (प्राचीन मराठी राय, रावो) इब्रा ३०१  
रास  (स्त्री) १. रास, ढीर्; ज्ञा. ३-१४० (रासी) इब्रा ३३९  

२. प्रकार  
णरकाबी  (स्त्री) घोड्याच्या त्रजनाच्या दोन्सही बाजूस पाय अर्कत्रवण्यासाठी 

असलेली कर्ी (अ-त्ररकाब) म. त्ररकाबी  
णरझाना  (त्रक्र) त्ररझत्रवणे; अली १११  
रुक/रुख/रुखन (पु) (अ.व) व ृि, सां. व ृि; प्रा. रुख, ज्ञा. ४-९६ (रुख) लीळा  

(पू.) ३२९; अत्रदक छाँव का रुक था शहत्ररयार’– सैफु १९; 
‘पके फल को क्या काम है रुक सअ- लैला २९; अली १५९ 
(रुखन) 

रुसना  (त्रक्र) रुसणे; ज्ञा. १८-१६३ (रुसो); तोती १६३, अब्दुल ७६  
रेलछेल  (स्त्री) रेलचेल, समृद्ी  
रोप  (पु) रोप, इब्रा ५२२  
लई (त्रव) पुष्कळ, ग्रा. लई ‘लर्ती है त्रदल को लई हैरानर्ी’ –सैफु ४० 

‘शरे र्रचे लई लोक जोर्ते अहाँ- कुमु १५  
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लकाकना (त्रक्र) चमकणे  
लगलग करना  (वाप्र) लर्लर् करणे, धावपळ करणे  
लगा देना  (वाप्र) (भाांर्ण) लावनू देणे  
लजाळू  (त्रव) लाजाळू  
लड  (स्त्री) लर्; इब्रा ६३१  
लपोटाँ (त्रव) (अ.व) लपोट, लबार्. ग्रा-लपोट  
लंबर  (पु) शते, ग्रा. लां बर/नांबर  
लव्हार  (पु) लोहार, ग्रा. लव्हार,  
लहनपन (पु) लहानपण  
लहना  (त्रक्र) लाहणे, प्राप्त होणे. 
लाज  (स्त्री) १. लाज; ‘लाज सट को मरँ्ता मरँ्नहार’ –सब २८. ‘लाज 

के आदमी को भोत आती लाज’ –सब ३८ 
२. लाजणे, ज्ञा. १८-१२ (लाजे) कुली १-९१  

लाड  (पु) लार्  
लाडकी  (स्त्री) लार्की  
लांडगे  (पु) (अ.व) लाांर्रे्. अली ३२६  
लात  (स्त्री) लाथ, ग्रा. लात (महाप्राण लोप) इब्रा. १०९  
लायणकयत  (स्त्री) लायकी, फा-त्रलयाकत  
णलखतधनी  (पु) ललाट –लेख त्रलत्रहणारा (ब्रह्मदेव) 
लंुचना (त्रक्र) लुां चणे, उपटणे  
लुबाडना (त्रक्र) लुबार्णे  
लेना  (त्रक्र) लेणे, धारण करणे, त्रशला, खोलेश्वर, शक ११२१ 

‘कौ्तुभवरी ले सारांर्पाणी’ – धवले ५९  
लेखीं/लेखें  (अ) लेखी, र्णती; ज्ञा. १८-१०२९ (लेखी) ‘र्नत मत तुम र्त्रनयाँ 

की देखो तुमें । हजाराँच अपस यक को लेखो तुमें । तारी ५-६   
लोखंड  (पु) लोखांर्, अली १८५  
लोट  (पु) (पाण्याचा) लोट; प्रवाह, तारी ४-४८; अली ९३  
लोटे  (त्रक्र) (्वतःस) लोटून त्रदले; लोटाांर्ण घातले. 
िटिट करना  (वाप्र) वटवट करणे. 
िर/िरे  (अ) वर  
िरकस  (त्रव) श्रेष्ठ, आक्रमक,ग्रा. वरकस  
िरदली (स्त्री) वरदळ  
िरदशना (स्त्री) वर- दत्रिणा (‘ि’चे ‘श’त रुपाांतर) 
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िाँ खाना खा, याँ पानी 
पी  

(वाप्र) तेथे जेवत असशील तर येथे हात धुवायला ये; 
तातर्ी दशगत्रवण्यासाठी योजण्यात येणारा वाक्प्रचार 

िाँचना  (त्रक्र) वाचणे  
िाट  (स्त्री) वाट  
िाँटा  (पु) वाटा, त्रह्सा, त्रशला –उनकदेव शके १२०१  
िानर  (पु) वानर; अली १३२  
िायला होना  (त्रक्र) वरे्ळे होणे, ग्रा. वायला, वरे्ळा  
णिचारे  (त्रक्र) १. त्रवचारले, पुसले  

२. त्रवचार केला  
िीलेिार  (अ) पद्तशीर, फा. त्रवलेह्, ग्रा. येत्रलवार  
िेस  (पु) १. वषे 
 (स्त्री) २. वसे, नर्राचे प्रवशेद्वार  
िैताग  (पु) वैतार्. ‘मुज कु ये वैतार् हुए आत्रदक’ –त्ररज्वा ४६  
शाने  (त्रव) (अ.व) शहाणे, ग्रा. शाना  
शार/शहार  (पु) शहर, ग्रा. शार/शहर  
शेंगा  (स्त्री) (अ.व) शेंर्ा  
शेजारी  (पु) शजेारी  
शेरा/शेला  (पु) शलेा  
शोभे  (त्रक्र) शोभते  
शोभेदार  (त्रव) शोत्रभवांत  
सईन/ सैन्य  (पु) सैन्सय, प्र. सइन्नां, कुमारपालचत्ररतम् १-१५१  
संकल्या  (स्त्री) (अ.व) साखळ्या  
संगत  (स्त्री) साथ  
सगल/ ला/ ली/ ले  (त्रव) (अ.व) सर्ळा, सवग, ज्ञा. ११-४२६ (सर्ळा) ‘तकदीर तो 

सर्ला हुआ’ – सब १८८; चांद्र. ८१; सैफु-७७; अब्दुल ५८  
संघाती/सांगाती  (त्रव) साांर्ाती, सोबती, लीळा २७२ (साांघाती) ‘त्रहम्मत मदा का 

साांघाती’  
सचोटी  (स्त्री) सचोटी  
सजगुरा  (पु) बाजरी, ग्रा. सजरु्रा, तारी ४-३६  
सजना/साजे  (त्रक्र) साजणे, शोभनू त्रदसणे; ज्ञा. १३-६०७ (साजे) 
सटना  (त्रक्र) १. साांर्णे, 

२. हरवणे, 
३. सोर्णे; ज्ञा. १५-३३२; १८-७३९ (सांर्ी) 
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संपडे/संपड्या (त्रक्र) सापरे्/ सापर्ले. ज्ञा. १-२०१; १०-७६ (साांपरे्) कुली १-
१०९; अब्दुल २९  

सपत घालना  (वाप्र) शपथ घालणे. ‘दोनअ जो सपत घाल यारी करें’ कुमु. ९७  
सबजने  (पु) (अ.व) सवगजण, त्रक्से ३२  
समई (स्त्री) समई 
समसार  (पु) सांसार; ग्रा. सवसार; कुली २-१२१  
समा ना सके म्पयान  (वाप्र) एका म्यानात दोन तलवारी राहात नाहीत. 
में दो णफरंग    
समूदा  (त्रव) सवग; ग्रा. समदे  
सर/ सरी  (अ) १. बरोबरी; ज्ञा. १३-३२९; त्रलळा (पू.) ३३६ ‘रत्न खत्रचतें रम्यें 

। सरी न पावती मेरू त्रशखरें । -धवले. १६; कुली १-२०३   
 (स्त्री) २.पावसाची सर. 
सर बाँच्या तो मंुडासे 
हजार  

(वाप्र) सर सलामत पर्र्ी पचास; ‘मुांर्ासा र्वँाना भला सर के ठार। 
के बाँच्या तो यक सर मुांर्ासे हजार’ अली २१७  

सरना  (त्रक्र) सरणे, सांपणे; प्रा. वज्जलाांर् २१७ ‘त्रजता उस खरचते तो सरताां 
नई’ सैफु ११  

सरप  (पु) सपग; ग्रा. सरप  
सराप  (पु) शाप; ग्रा. सराप  
सरीका/साणरका/सार
का  

(त्रव) १. सारखा; ज्ञा. ४-१८१ (सात्ररखी) 

 (अ) २. सतत  
सरोिर  (पु) सरोवर, अली ९०  
सल  (पु) सळ, सां. शफय; अली १४४  
सले  (त्रक्र) सलतो; ज्ञा. १८-६१५ (सले) ‘दकन में सलता है मरे यह 

सोज’ – त्ररज्वा १३४; अब्दुल ६   
सित  (स्त्री) सवत  
सिरात  (पु) सोस, हव्यास, ग्रा. ्वैरात, सवरात ‘इस दुत्रनया रहेर्ी सो 

बात है, बाकी दो त्रदन का सवरात है’ –सब ८; त्ररज्वा १०१; 
फूल १२७; अब्दुल ४६ 

ससा  (पु) ससा  
सांगना  (त्रक्र) साांर्णे; फूल ९७  
सान चं (अ) सायांकाळी; ग्रा. साांच –साांजचां  
सांज  (स्त्री) सायांकाळ, ज्ञा. ९-७२ (साांज) ‘देवे बाज अांधाराँ अछे, घर में 

साांज’ – लैला ६२; तोती २४७ 
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साजना  (त्रक्र) साजणे, शोभनू त्रदसणे. 
सांदना/सांधना  (त्रक्र) साांधणे; ग्रा. साांदणे, ज्ञा. १३-१०९३ (साांधे) चांद्र ८३; तारी ३-

१  
साटे बुद न्हाटे (वाप्र) साठी बुद्ी नाठी; कुमु ६  
साडू  (पु) सारू्; बायकोच्या बत्रहणीचा नवरा; तोती ७९  
सारका/साणरका  (त्रव) सारखा; पाहाः ‘सात्ररका’; ‘तेरे चाांदनी सारके झलकते  

तन की सौ’ –सब १०२  
सारना  (त्रक्र) १. सारणे, दूर करणे; 

२. एखादा उपचार पूणग करणे; ‘सके कोन तेरा शुकर सारने’ 
– कुमु ८; ‘लर् उसके पीछे तुम त्रदन सारना’ –अली ५६   

साि  (त्रव) सभ्य, प्रत्रतत्रष्ठत; ज्ञा. ८-१४५, तारी २-३३  
सािकास  (अ) सावकाश  
सािणचत  (त्रव) सावध  
सािज  (पु) सावज ; ज्ञा. १२-१४  
सासरा  (पु) सासरा  
सासुरिास  (पु) सासुरवास  
सासुरिाडी/सासुरि
डी  

(स्त्री) सासुरवार्ी  

णसताबी  (स्त्री) चपळाई, फा. त्रशताबी  
णसपाही जो समजे 
णसपाही की कदर  

 शूर मदाचा पवार्ा शूर मदाने ऐकावा. रु्णी रु्णां वते्रत्त न वेत्रत्त 
त्रनरु्गण: । 

णसबंदी  (स्त्री) त्रशबांदी; फा. त्रसद्बांटी 
सीका  (पु) सशके  
सीन  (पु) वय, ग्रा. सीन; त्रसनकरी, समवय्व । सब ७२  
णसिार  (पु) त्रशवार; ग्रामाच्या सीमेत येणारा प्रदेश. ग्रा. त्रसवार  
सीस  (पु) सीस, र्ोके, सां. शीषग, लीळा (उ.) १५६ (सीस) कुमी २-३  
सुकी अपना जीि तो 
सारा जहाँ 

(वाप्र) आपसुखी तर जर् सुखी; कुमु १४५  

सुपली  (स्त्री) लहान सूप. 
सुपारी  (स्त्री) सुपारी; तोती १२०  
सूकना  (त्रक्र) सुकणे  
सूप  (पु) सूप  
सेकना  (त्रक्र) शकेणे  
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सेज  (स्त्री) शय्या; ज्ञा. १३-५३ (सेज) ग्रा. शजे, तोती २११  
सेरा  (पु) शलेा  
सेरी  (स्त्री) शरेी- इनाम असलेली शतेजमीन  
सेिट  (अ) शवेट; ज्ञा. ९-१२३ (सेवटु) १५-२०९ (सेवट); अली ३२७; 

तारी ४-३१  
सेिाळ  (पु) शवेाळ, सां. शवैालम्, ज्ञा. १६ -६६९ (सेवाळ) 
सोंग भरना  (त्रक्र) सअर्-सांपादणी करणे, नाटक करणे. 
सोट/सोट्या  (पु) १. झार्ाच्या बुांध्यापासून सरळ वाढलेले फाांद्या नसलेले 

लाकूर्.  
२. (लिणेने) आर्ापीछा नसलेला उनार्, ग्रा. सोया  

सोस  (पु) सोस, हव्यास, ज्ञा. ११-३; तारी ४-३०  
सोसना  (त्रक्र) सोसणे, सहन करणे; ‘जैसा त्रकया वैसा सोसे बाज’ – सब ४;  

‘लर्ा सोसने र्म-ब-र्म दुख-ब-दुख’ – सैफु ७८; चांद्र १०९  
सोहना  (त्रक्र) शोभणे  
हंकाट (पु) हाकाटी; अली ४१५  
हंगन  (पु) अांर्ण (अकारण महाप्राण)  
हटकना  (त्रक्र) हटकणे. आव्हान देणे ‘चलने में हँस कँू हटकती’ –सब ६.  
हडकी  (स्त्री) हर्कुळी, रोर्  
हतखंडा  (पु) हातखांर्ा, अली ४८२  
हतेली में बेहेस्त 
णदखाना  

(वाप्र) तळ हातात ्वर्ग/ ब्रह्म दाखत्रवणे; अशक्य र्ोष्टी शक्य 
असफयाचे भासत्रवणे. 

हत्यार/हणतयार  (पु) हत्यार. लीळा (पू.) १९८ (हातीएर); अली ६२  
हदरना  (त्रक्र) हादरणे. कुमु १२; अली १५७  
हम-तुम होना  (वाप्र) हमरी-तुमरीवर येणे; कुमु १२  
हरबरे  (पु) (अ.व) हरभरे; ग्रा. हरबरे  
हल  (पु) हलकल्लोळ, कोलाहल  
हलगी  (स्त्री) हलर्ी, एक चमगवाद्य  
हलना  (त्रक्र) हलणे, ‘जमीं सु्त हुई यअ जो हलती र्ई’ –कुमु २; तारी  

४-२; फूल १२६  
हलूूँ/ हलूूँहलूूँ (अ) हळू; ज्ञा. १३-२५५ (हळू) ‘हलँू शाहजादे के आया नजीक’  

– सैफू ४२  
हाँक (स्त्री) १. हाक; सरज ते भरे अदल के साथ हाँक थी’ – सैफु २२; 

अली २५  
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२. ओरर्; अली १३६   
हाँक/ हाँकाँ मारना  (वाप्र) तक्रार करणे, दोषारोप करणे, सब २  
हाट (पु) हाट, बाजार; त्रशला, शके ११५० सोमेश्वर, लीळा (उ.) २८; 

ज्ञा. ९-४९२; ‘कह्या यक जना शहर के हाट में’ –सैफु २.  
हाड  (पु) हार्  
हात  (पु) हात (सहदी- उदूगत ‘हाथ’) कुली १-३९  
हात कंगन करत 
अरसी तया? 

(वाप्र) हातच्या काकणाला आरसा कशाला? –सुखा १३३  

हातेहात  (अ) हातोहात  
हात चूरना  (वाप्र) हात चोळत बसणे. 
हात देना  (वाप्र) १) आधार देणे. 

२) धोका देणे. 
हात धोना  (वाप्र) सोर्णे, त्यार् करणे; ‘अरे सांसारसे तो हात धोना है आत्रखर’ 

मन १५  
हात-पाँि पडना  (वाप्र) हातापाया पर्णे. 
हािरा  (त्रव) हावरा, अतृत्प  
सहडे  (त्रक्र) सहर्तो, त्रफरतो, प्र. करकण्रु्चत्ररऊ – सहर्ीअ ८-१-८१ ज्ञा. 

१३-६८९ 
णहया/णहये  (पु) हृदय; ज्ञा. २-२१९ (त्रहये) ‘लर्ी मोज र्म की तो फोरे् 

त्रहया’–लैला ७७; कुली १-३२  
हंुकारना  (त्रक्र) हुांकारणे 
हुच  (त्रव) वरे्ा, ग्रा. हुच्च, ‘त्रदसे यक यो र्म त्रकया हुच मजे’ सैफु – २२; 

तोती ९४; त्ररज्वा १७  
हंुडा  (पु) हुांर्ा  
हुत  (पु) वारुळ (अरे मराठी बोली –हुत) ‘बच्चे साप के हुत में 

बेशुमार’– अली २३४  
हुलमुक  (पु) हुर्ा, बुरुज (हुलमुख) ‘त्रदसे तास हुलमुक सँू त्रमल रुप यू’ँ 

– इब्रा १४९  
होलग  (अ) होईपयंत  
होड  (स्त्री) पैज; ज्ञा ६-५६; १३-२१०; लीळा पू-५१. (होर्); त्रमल उनसो 

लग्या खेलने होर् बाांद’ –तोती ५१; फूल १०९; सब ११३ 
होडी  (स्त्री) होर्ी; ‘त्रकये यक होर्ी मु्तएद इ्तवार’ सैफू १३  
होरेदार  (पु) अत्रधकारी, फा. ओहरेदार, (अकारण महाप्राण) ग्रा. होदेदार, 

दखनी-ग्रामीण मराठी समान अपभ्रांश  
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हौस (स्त्री) हौस; ‘मुजे घअर्र्ी ओर्ने की हौस –मनैा १४६; इब्रा ७०६ 
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संदभस सूची 
 

(अ) दखनी भाषेतील गं्रथ 
 

१. अकबरुद्दीन त्रसद्दीकी (सां.) सय्यद शाह दावलकृत कशफुल्िजूद, हैदराबाद  
२. अब्दुल मजीद त्रसद्दीकी (सां.) मुल्ला नुस्त्रतीकृत अलीनामा (१९५९) हैदराबाद  
३. अब्दुल हक मौलवी सय्यद (सां.) वजीही त्रवरत्रचत सबरस (१९३२) औरांर्ाबाद 
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दखनी भाषेशी सांबांत्रधत असलेले सवग प्रश्न भाषात्रवज्ञानाच्या राजमार्ाने प्रवास करून सुटतीलच असे 
नाही. काही प्रश्न ऐत्रतहात्रसक, सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक परांपराांच्या आधाराने उलर्र्ण्याची शक्यता 
आहे. दखनी भाषेचा उर्म शोधण्यासाठी तेच कराव ेलार्ले. 

 
या प्रवासात दखनी भाषेच्या उद्भावाचा तर शोध लार्लाच, त्रशवाय त्रवत्रशष्ट साा्ं कृत्रतक उत्तरदात्रयत्व 

पार पार्ता याव े म्हणून साधुसांताांकरू्न महाराष्रात राष्रभाषेचा उद्भव झाला हे ऐत्रतहात्रसक सत्य त्यातून 
प्र्थात्रपत करता आले. 

 
दखनी भाषेचे मराठी वळण ही त्रतने मराठीची वरवर केलेली उसनवारी नसून कणाच्या 

कवचकुां र्लाांप्रमाणे ते त्रतचे जन्समत्रसद् लेणेच आहे. 
  

- श्री. रं. कुलकिी 


