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ह्या इ-पुस्तकाचे सिग अवधकार राज्य मराठी विकास सांस्थेच्या अधीि असूि हे पुस्तक जितेसाठी वििामूफय स्िरुपात सांस्थेच्या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले आहे. हे पुस्तक आपण स्ितःसाठी वििामूफय उतरििू घेऊ शकता. परांतु त्याची प्रत 
करतािा अथिा दुिा इतराांिा देतािा पैसे आकारणे, ह्या पुस्तकाची िक्कल करूि त्याची विक्री करणे, सकिा या इ-पुस्तकाची प्रत 
आपफया सांकेतस्थळािर घालणे इ. गोष्टी करणाऱ्या व्यक्ती ि सांस्था आढळलयास त्याांिर कायदेशीर कारिाई करण्यात येईल. 
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मराठीतील ज्येष्ठ व्यासंगी संशोधक आणि महानुभाव 
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माणिक लक्ष्मि धनपलवार 
 

⬜ जन्सम     : ८-११-१९२९, उमरी, वज. िाांदेर् (महाराष्र) 
 
⬜ बी. ए. िागपूर विद्यापीठ (१९५०), एम्. ए. (मराठी) (१९५३), पीएच. र्ी. (१९८५), उस्माविया 

विद्यापीठ. 
 
⬜ एम्. ए. च्या परीके्षत गुणािुक्रमे प्रथम. 
 पीएच. र्ी. च्या उत्कृष्ट प्रबांधाबद्दल कै. रा. ब. माढेकर – सुिणगपदक प्राप्त. 
 
⬜ अध्यापक म्हणूि १९५७ मध्ये उस्माविया विद्यापीठात वियुक्ती, प्राध्यापक ि विभागप्रमुख म्हणूि 

१९८९ मध्ये वििृत्त. 
 
⬜ ‘मराठी स्िाध्यायसांशोधि पविका’ या विद्यापीठाच्या िार्षिकाचे सांपादि. 
 
⬜ तांजािरच्या अप्रकावशत हस्तावलवखताांचे सांपादि तसेच आांध्रातील सामग्रीच्या आधारे 

विठ्ठलदैितविियक लेखि प्रवसद्ध. 
 
⬜ तांजािरच्या मराठी सावहत्याच्या सांशोधिासाठी ‘विद्यापीठ अिुदाि मांर्ळा’ची तीि ििांसाठी 

फेलोवशप (१९९१-९४). 
 
⬜ राष्रीय ि आांतरराष्रीय चचासिाांत विबांधिाचिािे सहभाग. 
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प्रकावशत ग्रांथ 
 
⬜ श्री णवठ्ठलदैवत : एक चचतन 
 सांपावदत : (तांजािरच्या अप्रकावशत हस्तवलवखताांिर आधावरत) 
 

 कृष्णदास मुद्गलकृत अंगदणशष्टाई 
 कान्सहा विमलदासकृत पंुडणलकचणरत्र 
 अखांर्दासकृत णगणरजासैंवर 
 श्यामराजकृत राजगोपालणवलास 
 रांगोकृष्णकृत चान्द्रिासोपाख्यान 
 गोपाळ रघुिाथकृत सीतात्यागकथा 
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णनवेदन 
 

राज्य मराठी विकास सांस्थेिे “दवक्षण भारतातील मराठी िाङ्मयाचा इवतहास” या प्रकफपाची 
आखणी १९९४ मध्ये र्ॉ. िसांत जोशी याांच्या सहकायािे केली. आता या प्रकफपातील पवहला टप्पा पूणग होत 
आहे. या पवहफया टप्प्यातील काही सूची आम्ही यापूिी प्रकावशत केफया असूि आज त्यातीलच तीि महत्त्िाचे 
ग्रांथ प्रकावशत होत आहेत. 

 
“दवक्षण भारतातील मराठी िाङ्मयाचा इवतहास– तांजािर खांर्” या पवहफया ग्रांथात सोळा 

अभ्यासकाांिी तांजािरच्या सरस्िती महाल ग्रांथालयातील िाङ्मयाचा घेतलेला परामशग आपफयाला 
िाचाियास वमळेल. या अभ्यासकाांिी तेथे जाऊि आिश्यक त्या सावहत्याच्या झेरॉक्स प्रती काढूि आणूि, 
एकेका िाङ्मय-विभागासांबांधीचे स्ितःचे अभ्यासपूणग विबांध तयार केलेले आहेत. दुसरा ग्रांथ “दावक्षणात्य 
सावहत्य सांस्कृतीचा मराठीशी अिुबांध” हा र्ॉ. मावणक धिपलिार याांिी वलवहलेला असूि तो त्याांच्या गेफया 
पांचिीस-तीस ििांतील तांजािरसांबांवधत अध्ययिाचे सार प्रकट करणारा आहे. र्ॉ. धिपलिार याांचे िास्तव्य 
अध्यापिाच्या विवमत्तािे अिेक िि ेहैदराबाद येथे रावहले. उस्माविया विद्यापीठामध्ये ते मराठीचे प्राध्यापक 
होते आवण काही काळ मराठी विभागप्रमुखही होते. त्याांच्या पीएच. र्ी प्रबांधाचा वििय ‘तांजािरची आख्याि 
कविता’ असा होता. हैदराबादच्या िास्तव्यामुळे कन्नर्, तवमळ, तेलगु या भािाांशी सहजपणेच त्याांचा विशिे 
पवरचय आहे. 
 

राज्य मराठी विकास सांस्थेिे सदर प्रकफपाची आखणी करतािा या विियािर यापूिी काय काम झाले 
आहे याचा आढािा घेतला. िगेिगेळ्या के्षिाांमध्ये– इवतहास, िाङ्मय आवण भािाविज्ञाि याांमध्ये–थोरे्बहुत 
काम झालेले आहे. र्ॉ. मावणक धिपलिार याांचे लेखि हे त्याांपैकीच एक. तथावप, आमच्या प्रकफपाचे अवधक 
व्यापक स्िरूप लक्षात घेऊि त्याांिी त्याांच्या आजिरच्या लेखिाची िेगळी माांर्णी करण्याची आिश्यकता 
होती. आम्ही त्याबद्दल र्ॉ. धिपलिार याांच्याशी विचारविविमय केला तेव्हा त्याांिी आिांदािे सहकायग देण्याचे 
मान्सय केले; उत्साहपूिगक स्ितःच्या अभ्यासविियाचे पुन्सहा सचतिही केले. या सिग स्िेहपूणग सहकायाबद्दल र्ॉ. 
िसांत जोशी आवण मी त्याांचे आभारी आहोत. 
 

प्रवसद्ध होणारे हे दोन्सही ग्रांथ आशयदृष्या परस्पराांिा पूरक ठरतील, असा विश्वास मला िाटतो. 
 

मराठी िाङ्मयाचा इवतहास प्रथमतः वलवहला गेला या घटिेला यांदा शांभर ििे पूणग होत आहेत. या 
शताब्दी ििात दीघगकाळ लाांबलेली प्राचीि मराठी िाङ्मयाच्या सांबांधातील काही कामे समाधािकारक रीतीिे 
पूणग होत आहेत ही राज्य मराठी विकास सांस्थेच्या दृष्टीिे ि सांस्थेची सांचालक म्हणूि माझ्याही दृष्टीिेही फार 
आिांदाची गोष्ट आहे. 
 

तांजािर येथील मराठी िाङ्मयाचे पाच सूची खांर् यापूिी ‘सरस्िती महाल’िे प्रवसद्ध केले आहेत. या 
सूचीमध्ये अांतभूगत िसलेलीही काही ग्रांथसांपत्ती वतथे आमच्या विदशगिास आली. वतचा सहािा खांर् 
तांजािरच्या सरस्िती महालातील पांवर्त टी. आर. भीमस्िामी याांच्याकरू्ि आम्ही तयार करूि घेतला आहे. 
तोही या प्रकफपाांतगगत राज्य मराठी विकास सांस्था प्रकावशत करीत आहे. 
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या प्रकफपाांतगगत होणारी सांस्थेची पुढील प्रकाशिे आांध्र-किाटक येथील प्राचीि िाङ्मयाच्या 
सांदभातील आहेत. त्याांची जुळिाजुळि सुरू झालेलीच आहे. 
 

सरोणजनी वैद्य 
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गोपुराच्या द्वारी 
 

महाराष्र ि दवक्षण-प्राांत याांच्या अिुबांधािर ग्रांथ वसद्ध करण्याची इच्छा अिेक ििांपासूि सुप्तपणे 
मिात होती. ती आज अांशतः पूणग झाफयाचे पाहूि विवितच समाधाि िाटत आहे. आजपयंत प्रवसद्ध ि 
अप्रवसद्ध अशा माझ्या लेखाांतूि हे सूि प्रभािीपणे विद्यमाि होते. त्याांचे विियािुक्रमे सांकलि करूि ि 
आिश्यक तेथे ते पवरिर्षधत करूि हा ग्रांथ वसद्ध केला आहे. या ग्रांथातील अभ्यासके्षि तसे मराठीला ििीि 
आहे. यातील तांजािरच्या सावहत्याचा भाग मराठी लेखकाांच्या विचारकके्षत फारसा आलेला िाही. यातील 
साांस्कृवतक विियाांिरील उहापोह हा दावक्षणात्य भािाांतील साधि-सावहत्याच्या आधारे केफयामुळे तोही 
तेिढाच ििीि ठरािा. या दोन्सही विियाांिी मला िेहमीच आकृष्ट केले आहे. 
 

तांजािरच्या सावहत्याकरे् मी का ि कसा िळलो याचे विवित कारण साांगता येणार िाही. पण गेफया 
पांचिीस-तीस ििांपासूि त्याचा अभ्यास मी आपफया परीिे करीत आहे. त्या सावहत्याच्या अिलोकिासाठी 
१९७१ ते १९९३ या कालखांर्ात मी चार िळेा तांजािरला जाऊि आलो. प्रत्येक भेटीत तेथे वकमाि आठ ते 
पांधरा वदिसाांचे िास्तव्य असे. सरस्िती महालातील हस्तवलवखताांच्या अभ्यासाबरोबर दवक्षणेकर्ील 
वशफपकलेिे िटलेली भव्य ि उत्तुांग मांवदरेही पाहण्याची सांधी वमळाली. ही मांवदरे पाहतािा तांजािरच्या 
मध्ययुगीि मराठी सावहत्याचा अभ्यास हा वतकर्ील भािेच्या ि सांस्कृतीच्या सांदभातच होऊ शकतो हे ध्यािात 
आले. तांजािरच्या ग्रांथाांतूि जे गिसले िाही ते सभोितालच्या या साांस्कृवतक िातािरणािे वदले, ि 
सभोिताच्या िातािरणाकरे् पाहण्याची दृष्टी तांजािरच्या तांजािरच्या हस्तवलवखताांच्या अध्ययिातूि 
गिसली. हा योग जेिढा फलदायी तेिढाच आिांददायीही होता. अथात, एिढ्या बळािर सिग काही साध्य 
होऊ शकते असे िाही. मांवदर ि त्यातील विग्रह वकती तरी लाांब आहे याची मला जाणीि आहे. मी तर केिळ 
गोपुराच्या द्वारी उभा आहे. तरीही येथपयंतचा प्रिास अिेक सुखद क्षणाांिी मोहरलेला आहे. 
 

या िाटचालीत मला अिेक वमिाांचे साहाय्य ि सहकायग लाभले. उस्माविया विद्यापीठातील विविध 
भािा विभागाांतील माझे सहकारी ि वमि – र्ॉ. पी. श्रीरामचांदु्ररु्, र्ॉ. रव्िा श्रीहरी, र्ॉ. गोपाळ रेड्डी, र्ॉ. 
टी. एस. मावणक्कम्, र्ॉ. रामदास, र्ॉ. के. वज. िारायणप्रसाद – या सिांशी त्या त्या भािेतील सावहत्यासांबांधी 
चचा करता आली. त्यातही र्ॉ. के. वज. िारायणप्रसाद (कन्नर्) याांचा विशिेत्िािे उल्लेख करािा लागेल. 
एक शाांत, विरलस ि समतोल विचाराची ज्ञािासक्त व्यक्ती! त्याांचा प्राचीि कन्नर् िाङ्मय, सांस्कृती ि 
छांदशास्त्र याांचा गाढ व्यासांग आहे. या ग्रांथात आलेले कन्नर् िाङ्मयातील सांदभग केिळ त्याांच्यामुळेच शक्य 
झाले. याव्यवतवरक्त ‘अिुबांध’चे सांपादक प्रा. भाऊसाहेब देऊळगािकर, र्ॉ. चांद्रशखेर कपाळे, तसेच अन्सय 
वमि र्ॉ. प्रमोद लाळे, प्रा. वदिकर देशपाांरे्, र्ॉ. अशोक कामत या सिांच्या सहकायाबद्दल मी आभारी आहे. 
 

मान्सयिर सांशोधक र्ॉ. रा. सच. ढेरे, तसेच स्िामी रामािांद तीथग मराठिार्ा विद्यापीठाचे कुलगुरू र्ॉ. 
जिादगिराि िाघमारे याांिा माझ्याविियी िाटणारा स्िेहभाि केिळ शब्दातीत आहे. 
 

तांजािरच्या सरस्िती महाल ग्रांथालयाचा अवधकारी िगग, तसेच माजी मराठी पांवर्त श्री टी. आर. 
भीमराि, सध्याचे मोर्ी तज्ज्ञ श्री वििकेािांद गोपाल, तेथील मराठी विकास मांर्ळाचे तरुण कायगकते श्री. 
रसिद्रि मािे, धुळ्याच्या ‘समथग िाग्देिता’ मांवदराचे प्रमुख र्ॉ. वि. आ. वचतळे, तसेच व्यिस्थापक श्री. 
बलराज सातभाई या सिांिी केलेफया सहकायाबद्दल त्याांिा धन्सयिाद. 
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हा ग्रांथ र्ॉ. वि. वभ. तथा भाऊसाहेब कोलते याांिा अपगण केला आहे. एक प्रज्ञािाि, विष्ठािांत ि 
वचकाटीचे सांशोधक म्हणूि महाराष्र त्याांिा ओळखतो. महािुभाि सावहत्याचे गेफया अधगशतकापेक्षाही अवधक 
काळ सांशोधि करणारी ही समर्षपत व्यक्ती. माझ्या पीएच्. र्ी.च्या सांशोधिकायात त्याांचे बहुमोल साहाय्य 
झाले. माझ्या लेखिकायासही त्याांिी सतत पे्ररणा वदली. त्याांच्याविियीचा आदरयुक्त कृतज्ञताभाि येथे मी 
व्यक्त करतो. त्याांच्या पे्रमास ि प्रोत्साहिास मी विरांतर पाि राहाि ेअशीच माझी इच्छा आहे. 
 

या ग्रांथाला प्रकाशात आणण्याचे श्रेय ‘राज्य मराठी विकास सांस्थे’ च्या कायगक्षम सांचालक र्ॉ. 
सरोवजिी िैद्य याांचे आहे. त्याांिी यासांबांधात दाखविलेफया आस्थेबद्दल मी त्याांचा आभारी आहे. 
 
३-४-१०१३/१९ बरकतपुरा 
हैदराबाद-५०० ०२७ 
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पार्श्सभूमी 
 

महाराष्र-सांस्कृती ही सांकीणग स्िरुपाची असूि वतचे अिेक धागेदोरे दावक्षणात्य सांस्कृतीशी विगवर्त 
आहेत. त्याांचा शोध घेण्याचे प्रयत्ि आजिर काही अभ्यासकाांिी केले आहेत; पण विियाचे स्िरूप व्यापक ि 
तेिढेच सखोल असफयामुळे या बाबतीत अजूि बराच शोधप्रिास कराियाचा आहे. वकती तरी अज्ञात दालिे 
सांशोधकाांची िाट पाहत उभी आहेत. मी येथे त्या वदशिेे एक िम्र प्रयत्ि केला आहे. 
 

गेफया तीि-चार वपढ्या आमचे कुटुांब महाराष्रात राहत असले तरी घरातील एकूण िातािरण, 
चाली-रीती, बोलीभािा परिा-परिापयंत तेलुगुप्रभावित होती. आमचे अिेक िातलग तेलुगु िा कन्नर् भािी 
आहेत. त्याांच्याशी येणारा सतत सांपकग  माझ्या तुलिात्मक विचारला पे्ररक ठरला. गेफया पांचिीस-तीस ििांत 
तांजािरच्या मराठी सावहत्याचा थोर्ाबहुत अध्ययि-प्रपांच केफयामुळे माझ्या तौलविक प्रिृत्तीचे पोिणच होत 
गेले. मी सांपावदलेफया तांजािरच्या ग्रांथाांतूि, स्ितांि लेखाांतूि, पीएच. र्ी.च्या प्रबांधातूि याचेच पर्साद 
उमटलेले वदसतील. त्या सिांचा पवरपाक म्हणजे प्रस्तुत ग्रांथ होय. 
 

सोयीसाठी ग्रांथाचे दोि विभाग केले आहेत. पवहफया विभागातील लेखि तांजािरच्या सावहत्यािर 
आधावरत आहे, तर दुसरा विभाग व्यापक अशा साांस्कृवतक विियाांशी सांबद्ध आहे. ग्रांथातील वििय-आशयाची 
योग्य ती कफपिा येण्यासाठी पाश्वगभमूीदाखल काही विचार येथे माांर्णे आिश्यक िाटते. 
 
संस्कृणत-संगम 
 

महाराष्राची सांस्कृती हा आयग ि द्रविर् या सांस्कृतींचा सांगम होय, ही गोष्ट िादातीत आहे. भौगोवलक 
ि साांस्कृवतक दृष्या महाराष्र भारताच्या जिळपास मध्यभागी आहे. महाराष्राच्या सीमा आांध्र ि किाटक 
याांिा लागूि असफयामुळे वििाहसांबांध, उदरवििाह, अस्मािी-सुलतािी या ि अन्सय कारणाांिी 
इवतहासकाळापासूि लोकाांचे स्थलाांतर होत आले आहे. सीमेिरील लोकाांची सांस्कृती ही तर सांवमश्र 
स्िरुपाची असते. मराठी-तेलुगु, मराठी-कन्नर् जाणणारी ि त्या भािाांतूि व्यिहार करणारी अिेक कुटुांबे 
सीमाितीच काय, महाराष्राच्या कुठफयाही कोिाकोपऱ्यात आढळू शकतात. अशा ल्स्थतीत भािा, रूढी, सण, 
व्रतिैकफये, श्रद्धा, समजुती याांचे परस्पर सांक्रमण झाले िाही तरच ििल. वशिकालात तर हे सांक्रमण फार 
मोठ्या प्रमाणात झाले. मुलुखवगरीिर जाणारे मराठे दवक्षणेकर्ील लोकाांच्या सतत सांपकात येत. काही 
मराठा सरदाराांिा दवक्षणेकरे् ितिे, इिामे वमळाली. यामुळे लिाजम्यासवहत त्या त्या वठकाणी ते ल्स्थर झाले. 
किी आिांदतियाचे (गोपाळचे) िर्ील आिांदराि देशपाांरे् याांिा आवदलशाहीिे तवमळिारू्त आरणी (वज. 
दवक्षण अकाट) येथे जहागीर वदली होती. प्रत्यक्ष शहाजी राजाांिाही आवदलशाहीकरू्ि बांगळूरचा प्राांत 
जहागीर म्हणूि वमळाला होता. हैदराबादच्या विजामािे देखील काही मराठी लोकाांिा त्याांच्या सेिबेद्दल 
हैदराबादेत ि त्याच्या पवरसरात जवमिी इिाम वदफया होत्या. आजही येथे वशिकालात स्थावयक झालेली 
वकती तरी कुटुांबे आढळतात. बल्लारी (किाटक) वजफह्यातील साांरू्र येथे अद्यापही सांताजी घोरपड्ाांचे एक 
मराठी सांस्थाि-घराणे िाांदत आहे. उदरवििाहासाठी जांगले तोरू्ि तेलां गणाच्या आवदलाबाद, िरांगल 
भागाांत िस्ती करणारी अिेक शतेकरी कुटुांबे असूि त्याांिा ‘आरे’ सकिा ‘मराठोल्ल’ु असे इकरे् सांबोधले जाते. 
त्याांच्या िाड्ा िा छोया िस्त्या असूि त्याांची तेलुगुप्रभावित एक स्ितांि बोली आहे. त्या बोलीत त्याांिी 
अिेक लोकगीताांची ि लोककथाांची विर्षमती केली. हे सिग ‘आरे’ म्हणविणारे लोक मराठिार्ा-विदभातूि 
आलेले होत. अशा स्थलाांतरात तांजािरला झालेले मराठ्याांचे स्थलाांतर अिेक कारणाांिी महत्त्िाचे ठरते. 
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स्थलाांतराची प्रवक्रया ही दुहेरी असते. मराठी लोक परप्राांतात जाऊि स्थावयक झाले, असे आांध्र-
किाटकातील विविध जाती– साळी, मुन्नूरकापु, िेलमा, रेड्डी, मुवदराज इत्यादी– महाराष्रात कैक 
ििांपासूि स्थावयक झाफया आहेत. त्याांचीही एक विवशष्ट जीििसरणी ि बोली आहे; पण त्याांचा 
समाजशास्त्रीय, भाविक िा अन्सय स्िरूपाचा अभ्यास झाफयाचे ऐवकिात िाही. 
 
कन्नड राजवट 
 

सांस्कृवत-समन्सियाच्या सांदभात महाराष्राच्या बाबतीत आणखी एक घटक महत्त्िाचा आहे. 
महाराष्राला राज्य म्हणूि स्ितांि आकार येत असतािा त्याच्या बऱ्याच मोठ्या भागािर राष्रकूट, चालुक्य, 
कलचुरी या कन्नर् भाविक कुळाांचे राज्य होते. त्याांच्या कायगकाळातील महाराष्रात सापर्लेले वशलालेख 
कन्नर् भािेत आहेत. राष्रकूटाांचे राज्य इ.स. ७५० ते ९७३ या कालािधीत होते. या राजिटीचा सांस्थापक 
दांवतदुगग याची राजधािी मराठिाड्ातील िरेूळजिळची. याचा चुलता ि राज्याचा उत्तरावधकारी कृष्ण 
पवहला यािे िेरूळच्या लेण्याांपैकी सिोत्कृष्ट असे कैलास लेणे खोदविले. राष्रकूटाांचा मराठिाड्ाशी घविष्ट 
सांबांध होता. मराठिार्ा हे मराठीचे उत्पवत्तस्थाि होय, असे बऱ्याच विद्वािाांचे मत आहे. त्या दृष्टीिे या 
ऐवतहावसक घटिाांकरे् पावहले पावहजे. लातूर, कां धार आवण मराठिाड्ाच्या अगदी सीमेिरील तेलां गणातील 
बोधि ही राष्रकूटाांची प्रमुख कें दे्र होती. मराठिाड्ातील िाांदेर् वजफह्यातील एकूण पन्नास वशलालेखाांचे जे 
सांकलि वरवत्त आवण शळेके याांिी प्रवसद्ध केले आहे, त्याांपैकी एखाद-दुसरा अपिाद िगळता सिग वशलालेख 
कन्नर् भािेतील आहेत ि त्याांतील बहुसांख्य वशलालेख चालुक्याांच्या कायगकाळातील आहेत. याांतील सिात 
जुिा कन्नर् वशलालेख तर्खेर् (ता. देगलूर) येथील असूि, तो इ. स. १०४७ चा चालुक्य सोमेश्वर पवहला 
याच्या कायगकाळातील आहे. िाांदेर् वजफह्यातील अिेक गािाांची िाि ेकन्नर् आहेत. वशलालेखाांचे सांपादक 
वलवहतात : ‘There is hardly any district in the tract between Godavari and Kavery where no Chalukya inscription is found.’१ 
(गोदािरी आवण कािरेी या िद्याांमधील प्रदेशात असा कोणताही वजफहा िसेल की जेथे चालुक्याचा एकही 
वशलालेख उपलब्ध िाही.) 
 
यादवकाळ 
 

चालुक्याांिांतर देिवगरीचे यादि उदयास आले. वभल्लम यादिािे सोमेश्वर चालुक्याला परावजत 
केफयािर यादि हे स्ितांि राजे म्हणूि इ.स. ११८९ पासूि देिवगरी येथूि राज्य करू लागले. त्याांचा अांमल 
िाांदेर् वजफह्यापयंत होता. उिकेश्वराचा (ता. वकििट) शके १२०१ चा मराठी वशलालेख रामचांद्र यादिाच्या 
काळातील होय. यादिाांच्या काळात मराठीला प्रवतष्ठा वमळाली, तरी तोपयंत घर्त चाललेफया मराठी भािेिर 
कन्नर्चा पवरणाम होत होता. मराठिाड्ाबरोबर किाटकाचा काही भाग यादिाांच्या अांमलाखाली 
असफयामुळे त्याांची दािपिे मराठी ि कन्नर् या दोन्सही भािाांतूि आढळतात. यादिाांच्या पदरी अिेक कन्नर् 
मांिी ि अवधकारी होते. यामुळे कन्नर्चे महत्त्ि कमी झाले होते असे िाटत िाही. यादिकालीि मराठीत वकती 
तरी कन्नर् शब्द आढळतात ि आजही ते वटकूि आहेत. मराठीतील ‘ळ’ हा उच्चार कन्नर्मधूिच 
यादिपूिगकाळात प्रविष्ट झालेला वदसतो. ‘ल’कारयुक्त तत्सम शब्दाांची रूपे मराठीमध्ये ि कन्नर्मध्ये समाि 
रूपािे ‘ळ’कारयुक्त होतात. तेलुगूत असे घर्त िाही. कन्नर्चा पवरणाम केिळ भािेपुरताच मयावदत िाही, 
तर तो सांस्कृतीच्या सांदभातही महत्त्िाचा आहे. वतकर्ील अिेक दैिते याच काळात महाराष्रात प्रविष्ट 
झालेली वदसतात. 
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इ.स. अकराव्या ते तेराव्या शतकाांतील सोलापूर वजफह्यातील ज्या ४० वशलालेखाांचे सांकलि वरवत्त 
आवण कुां भार याांिी प्रवसद्ध केले आहे त्याांतील ३९ वशलालेख कन्नर् भािेतील आहेत. हे वशलालेख िाांदेर् 
वजफह्याप्रमाणेच चालुक्य (कफयाणी), कलचुरी आवण यादिकाळातील होत. या शतकाांतील बऱ्याच मोठ्या 
कालखांर्ात महाराष्र, किाटक, आांध्र ही सध्याची राज्ये एकाच राजसते्तखाली होती ि एक सलग राजकीय 
प्रदेश म्हणूि त्याचा कारभार चालत होता. सांपादक वलवहतात : ‘This (११ िे ते १३ ि ेशतक) was a period of 
intense political and cultural activity in the whole of the Deccan, covering the present day states of Maharashtra, Karnatak and 
Andhra pradesh which, for most part of the period, was under one rule and functioned as one political unit.”२ 
 
कानडा णवठ्ठलु व मैलारदेव 
 

चालुक्य, यादि याांच्या राजिटीत केव्हा तरी एका शुभसमयी किाटकातील विठ्ठलािे महाराष्रात 
हळूच पाऊल ठेिले आवण त्यािे महाराष्रात अभतूपूिग अशी साांस्कृवतक क्राांती घर्ििू आणली. महाराष्रािे 
विठ्ठलाला एक िगेळेच भािमयी रूप वदले. हा मराठी प्रकृतीचा रूपाांतवरत विठ्ठलच किाटकातील ‘दास’ 
परांपरेचा स्फुर्षतदाता होय. महाराष्रातील विठ्ठलभक्ती पुढे आांध्रात ि तवमळिारू्त वझरपत गेली. या सिग 
प्रवक्रयेत मवहपतीच्या ‘भक्तविजया’िे अपूिग कामवगरी बजािली. तेलुगूप्रमाणे तवमळमध्येही याचा अिुिाद 
सुमारे ८० ििांपूिी प्रवसद्ध झाला.३ कुां भकोणम् आदी भागाांतील गेफया वपढीतील िृद्ध भाविक या ग्रांथाचे मोठ्या 
आिर्ीिे पारायण करीत. तवमळ भािेतही विठ्ठलभल्क्तपर अभांगपदे वलवहली गेली. एका पदात तर 
पांढरपूरला पायी यािेला विघालेफया एका तवमळ प्रिाशाचे िणगि आले आहे.४ महाराष्राबरोबर दवक्षणेतील 
अन्सय तीि भाविकाांिा िदे लािणाऱ्या या देिाचा उल्लेख असलेला प्राचीितम वशलालेख (शके १०६४) 
भविप्रोलु (वज. गुांटूर) येथे उपलब्ध आहे. खांर्ोबा हा ‘मलैार’ या िािािे आांध्र-किाटकात प्रवसद्ध आहे. तो 
यादीकाळात महाराष्रात आला. त्याचा उल्लेख असलेला सिांत प्राचीि वशलालेख (शके ९४१) कन्नर्मध्ये 
असूि तो आांध्रातील मेदक वजफह्यातील िेलुपगोंर् येथे उपलब्ध आहे. या ‘मलैार’पासूिच मराठीत ‘मल्लारी’ 
हे िाि झाले. ििसाला पािणाऱ्या या देिाचे महाराष्रािे ‘युद्धदेिा’त रूपाांतर केले. मल्लारीची पत्िी म्हाळसा 
ही माि महाराष्रात त्यापूिीच अितरली होती. खांर्ोबाचे सेिेकरी िाघ्या ि मुरळी होत. तेलुगूत खांर्ोबाच्या 
पुरोवहतास ‘ओग्गय्य’ म्हणतात. त्यािरूिच मराठीत ‘िाघ्या’ हा शब्द आला, तर कन्नर्मधील ‘मरुळ’ (भतू) 
या शब्दापासूि ‘मुरळी’ हा शब्द मराठीिे वसद्ध केला. ‘खांर्ोबाची दावक्षणात्य पाश्वगभमूी’ या प्रकरणात या सिग 
बाबींचा उहापोह आला आहे. 
 

यादिकाळात महािुभाि पांथाचा उदय ि विकास झाला ि मराठी सावहत्याला उधाण आले. 
महािुभाि पांथाच्या ‘लीळाचवरि’ या ग्रांथातील िादग्रस्त स्थळाांची विविती तेलुगु साधि-सावहत्याच्या आधारे 
सांबांवधत प्रकरणात केलेली आढळते. महािुभाि किवयिी महदांबा वहिे धिलगीत हा प्रकार प्रथमच 
हाताळला. धिळे हे प्राकृत भािेतूि तेलुगु, कन्नर् ि मराठी भािेत सांक्रवमत झाले. त्याची विवभन्न रूपे प्रायः 
कन्नर् भािेत वदसतात, मराठीत माि वदसत िाहीत. यामुळे धिलगीताचा केिळ एकाांगी विचार झाला. 
धिलगीतािरील लेखात धिळ्याांचे कन्नर् ि तेलुगु भािेतील विवभन्न उपयोजि ि त्याचे िास्ति स्िरूप 
ऐवतहावसक दृवष्टकोिातूि माांर्ले आहे. 
 

वशिकाळातील ‘राज्यव्यिहारकोश’ हा एक मौवलक क्कोश-ग्रांथ आहे. राज्यकारभारातील पर्षशयि 
शब्दाांिा सांस्कृत प्रवतशब्द देणारा हा कोश रघुिाथ िारायण हणमांते या छिपती वशिाजीराजाांच्या वचटवणसािे 
रचला, असे काही अभ्यासकाांचे मत आहे; पण ते बरोबर िाही. तांजािरच्या शाहजीराजाचा पुरावणक धुांवर्राज 
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लक्ष्मण व्यास हा त्या ग्रांथाचा रचवयता होय. ग्रांथाांतगगत अिेक पुराव्याांच्या आधारे हे दाखविले आहे; तसेच 
तवमळिारू्त उपलब्ध झालेफया कोरीि लेखाांच्या आधारे त्या ग्रांथाची कालविवितीही केली आहे. 
 
शिाजीची बंगळूर येथील णवद्वत्सभा 
 

बांगळूर हे काही काळ छोटे तांजािरच होते. येथूिच मराठ्याांिी तांजािर पादाक्राांत करूि तेथे िस्ती 
केली. आवदलशाहीचे सुभेदार या िात्यािे शहाजी महाराजाांचे बांगळूर प्राांती सुमारे २५ िि े(इ.स. १६३७-
१६६३) िास्तव्य होते. येथे शहाजी राजाांचा स्ितःचा दरबार होता. जयराम सपड्ेविरवचत 
‘राधामाधिविलासचांपू’ या ग्रांथात शहाजी महाराजाांच्या दरबारातील अिेक किींची ि त्याांिी केलेफया 
समस्यापूतींची िणगिे आलेली आहेत. त्याांच्या दरबारी उत्तरेकर्ील भािा जाणणाऱ्या विद्वािाांबरोबर कन्नर्, 
तेलुगु आदी दावक्षणात्य भािाांतील पांवर्तही होते. विविध भािाांतील एकूण ३५ विद्वाि बांगळूरला शहाजींच्या 
दरबारी असफयाचे जयराम साांगतो. 
 
तंजावर आणि मराठे 
 

तांजािर हे गाि मद्रास-रामेश्वरम् या लोहमागािर असूि, मद्रास पासूि अिघ्या ३५७ वकलोमीटर 
अांतरािर आहे. तांजािर हे सावहल्त्यक ि साांस्कृवतक दृष्या महत्त्िाचे कें द्र असूि तावमफिादूचे ते भिूण आहे 
असे म्हणण्यास हरकत िाही. हा प्रदेश मोठा सुपीक असूि िारळाच्या सुांदर िृक्षराजींिी त्या प्रदेशास मोठी 
रमणीयता आली आहे. कािरेी िदी ही तर त्या भागास मोठे िरदाि ठरली आहे. त्या िदीिे त्यास भौवतक 
िैभि तर वदलेच, पण त्याचे साांस्कृवतक जीििही समृद्ध केले. या प्रदेशािर पल्लि, पाांड्, चोल ि चालुक्य 
या कुळाांतील राजाांिी राज्य केले. त्याांिी तांजािर पवरसरात वशफपकलायुक्त भव्य ि उत्तुांग मांवदरे उभारली. 
मराठ्याांिी तांजािर पादाक्राांत करण्यापूिी ते तेलुगु िायक राजाांच्या ताब्यात होते. शिेटच्या िायक राजाला 
मूलबाळ िसफयामुळे गार्ीच्या िारसा हक्कािरूि कुटुांबात कलह विमाण झाला. तो कलह वमटविण्यासाठी 
विजापूरकराांिी शहाजीपुि िेंकोजी यास बांगळूरहूि तांजािरिर पाठविले (इ.स. १६७६). कलह वमटू शकला 
िाही. मग िेंकोजीिे ते स्ितःच्या ताब्यात घेतले ि आपली सत्ता तेथे स्थापि केली. ज्या िायक राजाांच्या 
हातूि मराठ्याांिी राज्य सजकूि घेतले ते िायक राजे हे विजयिगरच्या कृष्णदेिरायाचे सामांत होते. इ.स. 
१५६५ च्या तावलकोटच्या लढाईत विजयिगरचे साम्राज्य िष्ट झाले. मग त्याच्या हाताखालील तांजािर, 
मदुराई येथील सामांत िा सरदार (िायक) हे स्ितांि राजे म्हणूि कारभार करू लागले. या िायक राजाांिी 
सुमारे १२५ िि ेराज्य केले. या राजकुलात रघुिाथ िायक (इ.स. १६१४ ते १६३३) ि त्याचा पुि विजयराघि 
िायक (इ.स. १६३३-१६७३) याांची कारकीदग सावहत्य, कला याांच्या अवभिृद्धीच्या दृष्टीिे विशिे गाजली. 
विजयिगरच्या पार्ािािांतर कृष्णदेिरायाच्या आश्रयाखालील सांस्कृत, तेलुगु आदी भािाांतील पांवर्त मांर्ळी 
िायक राजाच्या आश्रयास आली. िेंकोजीिे तांजािर घेतफयािर बांगळूरची विद्वाि मांर्ळी तांजािरला आली. 
मराठ्याांचा तांजािरप्रिेश ही मराठी सावहत्याच्या दृष्टीिे एक युगप्रितगक घटिा म्हणाियास हरकत िाही. 
कारण मराठी समाजाचा भाविक ि साांस्कृवतक दृष्या सिगस्िी वभन्न अशा प्राांताशी सांबांध आला ि त्याचे बरेच 
दूरगामी पवरणाम झाले. तांजािर प्राांती भोसफयाांची राजिट सुमारे १८० िि े(१६७६-१८५५) होती. या काळात 
िेंकोजीसह सुमारे दहा राजे झाले. किींिा राजाश्रय देण्याची िायक राजाांची परांपरा मराठ्याांिीही पुढे 
चालविली. मराठ्याांच्या काळात सावहत्यविर्षमतीला ि विविध कलाांिा पूिीपेक्षाही अवधक प्रोत्साहि वमळाले.५ 
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तंजावर  :  णवणवध भाषांचे संगमस्थान 
 

तांजािरच्या िायकाांच्या आवण मराठ्याांच्या तीिश े ििांच्या राजिटीत सांस्कृत सावहत्याची विपुल 
विर्षमती झाली. असा कुठलाही सावहत्यप्रकार िसेल की जो या सांस्कृत विद्वािाांिी हाताळला िाही. या 
कालखांर्ात १२५ ग्रांथकार ि त्याांिी विर्षमलेले ५०० च्या िर सांस्कृत ग्रांथ आढळतात.६ ग्रांथाकाराांत िैयाकरणी, 
िदेाांती, मीमाांसक आदी होऊि गेले. याांपैकी बरेच जण मराठी भाविक होते. ‘दशकुमारचवरत’ ि 
‘िीलकां ठविजयचांपू’ याांिर टीका वलवहणारा घिश्याम हा महाराष्रीय पांवर्त तुकोजी राजा याचा मांिी होता. 
‘शृांगारतरांवगणी’ वलवहणारा जगन्नाथ पांवर्त िािाचा महाराष्रीय विद्वाि सफोजी पवहला याचा आवश्रत होता. 
शाहजीचा पुरावणक ि ‘मुद्राराक्षसव्याख्या’ ि ‘शाहविलासगीत’ या ग्रांथाांची रचिा करणारा धुांवर्राज लक्ष्मण 
व्यास हाही मराठी भाविकच होय. सफोजी दुसरा याच्या दरबारात जिळपास ३० सांस्कृत विद्वाि पांवर्त होते, 
असा उल्लेख आढळतो. या सांस्कृत विद्वािाांचे िैवशष्य हे की, ते जसे विद्वाि होते तसेच ते किीही होते. यामुळे 
पाांवर्त्याचा प्रभाि त्याांच्या काव्यकृतींिर पर्णे स्िाभाविक होते. 
 

सांस्कृतप्रमाणे प्रादेवशक भािाांिाही गौरिाचे स्थाि प्राप्त झाले होते. तवमळ ही तेथील स्थाविक भािा. 
िायक ि मराठी राजे याांच्यामुळे अिुक्रमे तेलुगु ि मराठी याांचा तांजािरमध्ये प्रिशे झाला. शाहजी राजाच्या 
(इ.स. १६८४-१७१२) िािािर २० मराठी यक्षगाि रचिा, २५ तेलुगु यक्षगाि िाटके, त्यागेसर 
कुरिांजीसारखी काही तवमळ िाटके; तसेच काही सहदी ि सांस्कृत रचिा आढळतात. तुळजाजी (इ.स. 
१७२८-३५) याच्या िािािर ‘वशिकामसुांदरीपवरणय’ आदी तेलुगु िाटके आहेत. त्याचा ‘सांगीत-सारामृत’ हा 
ग्रांथ सांगीतशास्त्रात विशिे मान्सयता पािलेला आहे. प्रतापससहाच्या (इ.स. १७३९-६३) िािािर २० मराठी 
िाटके आहेत. त्यात तवमळ कुरिांजीच्या धतीिर वलवहलेली ‘जािकीसुखोल्लास’, ‘लक्ष्मणापवरणय’ ही िाटके 
येतात. सफोजी दुसरे (इ.स. १७९८-१८३२) याांच्या िािािर मराठी, सांस्कृत ि तेलुगु ग्रांथरचिा उपलब्ध 
आहेत. देिेंद्र कुरिांजी, सुभद्राकफयाण, राधाकृष्णविलास आदी मराठी िाटके, तसेच कीतगिोपयोगी मराठी 
आख्यािेही याांिी वलवहली. ‘कोव्याचे सावहत्याचे वजन्नस’ हा िृत्यकलेिरील एक अपूिग ग्रांथ याांिी मराठीत 
विर्षमला. अन्सय राजाांच्या िािाांिरही काही ग्रांथरचिा आढळते. या राजाांच्या दरबारातील किींिी 
सावहत्यविर्षमतीत महत्त्िाची भर घातली. त्याांपैकी काही तवमळ रचिाही आहेत. उदा. : ‘भलूोकें द्रविलासम्’, 
‘अवतरूपितीकफयाणम्’ इत्यादी. या राजावश्रत किींबरोबर मठावश्रत किींिीही विपुल सावहत्यविर्षमती केली. 
रामदासाांिी तांजािर प्राांती ज्या तीि मठाांची स्थापिा केली त्याांपैकी माधिस्िामींची परांपरा सावहत्यविर्षमतीत 
अगे्रसर होती. 
 
णनराळ्या पार्श्सभूमीवरील साणित्यणनर्ममती 
 

तांजािरचे मराठी सावहत्य हे महाराष्रापेक्षा वकती तरी िेगळ्या िातािरणात विमाण झाले. तेथील 
भािा ि सांस्कृती ही महाराष्रापेक्षा पूणगपणे वभन्न. महाराष्राच्या तुलिेिे दवक्षणेकर्ील धार्षमक जीिि प्रायः 
सांथ ि शाांत असूि इस्लामी आक्रमणामुळे ते उद्ध्िस्त झाले िव्हते. त्यात एक प्रकारचे सातत्य होते. 
वतकर्ील भव्य ि उत्तुांग मांवदरे आजतागायत उभी आहेत. त्याांच्या आश्रयािे सांगीत, िाय, वशफप आदी कला 
जोपासफया गेफया. राजाश्रयामुळे तसेच विवभन्न भाविक विद्वािाांच्या सांपकामुळे मराठी सावहत्याला एक िगेळे 
िळण वमळाले. त्याांचा महाराष्रातील मराठीशी सांबांध तुटफयामुळे सावहत्याची पे्ररणाकें दे्र तांजािरच्या सांस्कृत 
ि अन्सय भाविक सावहत्याशी विगवर्त झाली. 
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यिगान नाटकांची णनर्ममती 
 

तांजािरकर्ील बहुभािी िातािरणाचा प्रभाि मराठी यक्षगाि िाटकाांच्या विर्षमतीत आपणास प्रथमच 
वदसूि येतो. त्यात िाय, िृत्य ि सांगीत याांचे एक मधुर रसायि असते. मूलतः जािपद स्िरूप असलेफया 
यक्षगािाला तांजािरच्या लेखकाांिी अवभजात रूप देण्याचा प्रयत्ि केला. यक्षगाि ही खास तेलुगूिे मराठीला 
वदलेली मौवलक ि महत्त्िाची देणगी होय. कुठफयाही सावहत्याला एक ििा फॉमग सकिा रूपबांध वमळणे हे अन्सय 
भािाप्रभािाचे एक महत्त्िाचे गमक मािले जाते. मराठी राजाांच्या िािाांिर जिळपास ४४ िाटके उपलब्ध 
आहेत. या िाटकाांिी तांजािरची रांगभमूी गाजविली; पण या िाटकाांिी महाराष्रातील मराठी िाटकाांिा पे्ररणा 
वदली, असे मािण्यास कुठलाही पुरािा िाही. विष्णुदास भाि ेया आद्य िाटककारािर माि कन्नर् यक्षगािाचा 
प्रभाि पर्ला होता, हे सहज वसद्ध करता येण्यासारखे आहे. या सांबांधातील एक ििा पुरािा मी तांजािरच्या 
िाटकाांिरील प्रकरणात वदला आहे. 
 

तांजािरच्या यक्षगािाचे वििय इवतहास-पुराणाांतील असले तरी सांविधािकाची विर्षमती, त्याची 
बाांधणी, प्रसांगयोजिा, पदरचिा, वििोद ि एकूण सादरीकरण या बाबतींत लेखकाांिी पूणग स्िातांत्र्य घेतले. 
काही िाटके ही तर त्या भमूीच्या कोशातूिच जन्समास आली आहेत. उदा. : हवरहरविलास (शाहजी), 
मोवहिीमहेशपवरणय, गांगाकािरेी-सांिाद, मीिाक्षी-पवरणय (सफोजी दुसरे) इत्यादी. पांचभािाविलास 
(शाहजी) हे िाटक तर तांजािरच्या बहुभाविकाांचे जणू प्रवतविवधत्िच करणारे आहे. या यक्षगाि-प्रिाहाला 
कुरिांजी िाटकाची धारा येऊि वमळाली. तवमळ कुरिांजीचा मराठी आख्याि-काव्याच्या रचिाबांधािरही 
प्रभाि पर्ला. ही िाटके दवक्षणी िातािरण, दवक्षणेकर्ील दैिते, दावक्षणात्य श्रद्धा, दावक्षणात्य सांगीतिृत्य ि 
दावक्षणात्य (तांजािरची) मराठी या सिांचा साज घेऊि अितरफयामुळे त्याांिा एक विराळेच व्यल्क्तिैवशष्य 
प्राप्त झाले आहे ि ती एका िगेळ्याच अिुभिविश्वात आपणास घेऊि जातात. अशा िाटकाांचे अिुकरण करणे 
महाराष्रातील मराठी रांगभमूीला अिेक कारणाांमुळे शक्य झाले िाही. 
 

िाटकाप्रमाणे काव्य हे सावहत्याचे दुसरे महत्त्िाचे अांग. तांजािरच्या या िाटकाांिा मराठीची कोणतीच 
पूिगपरांपरा िव्हती. ती िाटके तेथेच जन्समली ि तेथेच िाढली; पण काव्याविियी असे म्हणता येणार िाही. 
वतकर्ील मराठी काव्यविर्षमतीच्या मागे महाराष्राची थोर परांपरा होती.काव्यरचिेतील आख्यािप्रकार हा 
वतकरे् बराच िृसद्धगत झाला. त्याांिी महाराष्रातील परांपरा तर साांभाळलीच, पण दुसरे अन्सय प्रयोगही केले. 
त्या प्रयोगाांचे विरीक्षण करतािा मराठी आख्याि-प्रकाराशी वमळताजुळता असणारा तेलुगूतील प्रबांध 
काव्याचा प्रकार आपणास दुलगक्षिू चालणार िाही. 
 
तेलुगु प्रबंधकाव्य 
 

तेलुगूत ‘प्रबांध’ याचा कोणतीही प्रदीघग काव्यरचिा, एिढा व्यापक अथग होत िाही. साधारणतः 
महाकाव्याची लक्षणे पूणगपणे सकिा प्राधान्सयािे पाळणाऱ्या कृतीला प्रबांधकाव्य म्हटले जाते. यातील कथािस्तू 
आिग महाकाव्ये सकिा पुराणे याांतील असते. महाकाव्याप्रमाणे आश्वास-सांख्येचे बांधि माि िसते. यात प्रायः 
तीि ते सहा आश्वास असतात. एक आश्वासी प्रबांधककाव्य सुद्धा असू शकते.काव्यात विविध िृत्ताांची योजिा 
असते.सांिादाांिा भरपूर िाि असतो. व्यल्क्तवचिणापेक्षा कथािस्तूिर अवधक भर असतो. त्यात 
िायात्मकतेला महत्त्ि वदलेले असते. प्रबांधकाव्यात प्रदीघग समासयुक्त रचिा, आलां कावरकतेचा सोस, 
पाांवर्त्यप्रदशगिाची आिर्, गद्याचा अांतभाि याांचा आढळ होतो. प्रबांधकाव्याची ही िैवशष्ये तांजािरच्या मराठी 
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आख्यािकाव्यातही वदसूि येतात. येथे आपण महाराष्राच्या सांदभात तांजािरच्या आख्यािरचिाांचा थोर्ा 
सविस्तर विचार करू. कारण प्रस्तुत ग्रांथातील बरेच लेख तांजािरच्या आख्यािकाव्यािर आधावरत आहेत. 
 
तंजावरची पृथगात्म आख्यानरचना 
 

महाराष्रातील मराठी आख्यािकाव्यात प्राधान्सयािे दोि प्रिाह आढळूि येतात. एक भल्क्तमुक्तीच्या 
प्रयोजिातूि विमाण झालेली देिाांची, सांताांची, भक्ताांची पुराणाख्यािे आवण दुसरा सांस्कृत महाकाव्याच्या 
विकिाांचे पालि करूि वलवहलेली, काव्यतत्त्िला प्राधान्सय देणारी पांवर्ती किींची विदग्ध आख्यािरचिा. 
िामदेि, जिाबाई आदींची रचिा पवहफया प्रकारात मोर्ते, तर िरेंद्र, भास्करभि, मुक्तेश्वर आदी किी 
विदग्ध रचिाकार होत, असे म्हणता येईल. विदग्ध किींिी आपफया कृतीत काव्यसौंदयग आणण्याचा प्रयत्ि 
केला असूि भाक्तीलाही त्याांिी स्थाि वदले आहे. ििविर्षमतीची प्रबळ इच्छा बाळगणाऱ्या अिेक किींिा 
भक्तीची लक्ष्मणरेिा ओलाांर्ता आली िाही. तथावप भल्क्तविरवहत लौवकक भाििाांची बजू राखणारे 
कथाप्रधाि काव्य मध्ययुगीि मराठी कालखांर्ात विमाण झालेच िाही, असे म्हणणे अिैवतहावसक ठरले. 
आपफयापुढे ठळक उदाहरण तांजािरच्या रघुिाथ पांवर्ताचे आहे. याच्या परांपरेत झालेफया बऱ्याच किींिी 
कृष्णचवरिपर आख्यािरचिा केली असूिही ती महाराष्रातील कृष्णकथाांप्रमाणे भक्तीिे भारलेली िसूि 
माििी लौवकक भाििाांिी व्याप्त आहे. त्याांच्या कथा या भल्क्तकथा िसूि प्रीवतकथा आहेत. रसविर्षमती हे 
काव्याचे उवद्दष्ट पुढे ठेििू विमाण झालेफया या रचिा आहेत. श्रोते िा िाचक याांिी या काव्यापासूि रसास्िाद 
घ्यािा या उदे्दशािे ही विर्षमती झाली आहे. यामुळे त्याांिी ििििीि कथािस्तूांची ि प्रसांगाांची विर्षमती केली. 
एिढेच िव्हे, तर रसाला पोिक ठरािते या दृष्टीिे िृत्तछांदाांचे िि ेप्रकार उपयोवजले. प्रयोजिवभन्नता आवण 
आविष्काराचे आगळे िैवशष्य लक्षात घेता प्राचीि मराठी िाङ्मयाच्या इवतहासात याचा िगेळा प्रिाह मािणे 
इष्ट ठरेल. प्राचीि मराठी िाङ्मयातील सांत परांपरेत िा पांवर्ती परांपरेत या काव्याचा चपखलपणे समािशे 
करता येत िाही. 
 

या वतसऱ्या प्रिाहाचा ि त्याच्या उगमस्थळाचा शोध महाराष्रातील विद्वािाांिी ि सावहत्य विमशगकाांिी 
घेतला िाही. जो काही अफपस्िफप विचार झाला आहे तो यास महाराष्रातील आख्यािकाव्याप्रमाणेच समजूि 
झाला आहे. त्यात काही पृथगात्मता आहे हे कुणालाही फारसे जाणिले िाही. तांजािरची बरीच आख्यािे त्या 
काळी अप्रवसद्ध होती हे त्याचे एक कारण असाि.े तांजािरच्या सावहत्याच्या िगेळेपणाचे मूळ महाराष्रापेक्षा 
वभन्न असलेफया दवक्षणेकर्ील सावहल्त्यक ि साांस्कृवतक िातािरणात आहे. आता त्या प्रकाशात तांजािरच्या 
मराठी आख्यािकाव्याचे कोणते िेगळे रूपदशगि घर्ते ते पाहू. 
 
शंृगारास प्राधान्द्य 
 

तांजािरच्या आख्यािकाव्याचा प्रथम जो विशिे आपणास जाणितो, तो शृांगार-प्राधान्सयाचा होय. 
आपफया काव्यकृतीचे प्रयोजि शृांगारवचिणच होय असे रघुिाथ पांवर्त, विरांजि माधि याांिी स्पष्टपणे 
साांवगतले आहे. रघुिाथ पांवर्तािे अध्यात्माला बाजूला सारूि शृांगाराचा विराळा मागग चोखाळला. त्याला हा 
िगेळा मागग अिलां वबण्याची पे्ररणा तेलुगु काव्य-िाटकाांिी वदली. काव्याच्या आरांभी ि अांती इष्ट देिावदकाांस 
िमि करण्याचा जो प्रघात आहे तोही यािे पाळला िाही. मोक्षप्राप्तीच्या तळमळीिे त्याांिी हे काव्य वलवहले 
िाही, तर माििी शृांगाराचे वचिण करण्यासाठीच वलवहले. म्हणूिच यात ‘विलासरस’ असफयाचे एका 
प्रतकारािे साथगपणे म्हटले आहे.७ शृांगाराचे िणगि करू लागलो तर ‘पुि साधुचे घरै्ल दूिण’ अशी जी भीती 
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‘रुल्क्मणीस्ियांिर’कत्या िरेंद्राला िाटत होती ती रघुिाथाला सकिा विरांजि माधिाला िाटत िव्हती. 
लौवकक भाििाांिा प्राधान्सय देण्याच्या किीच्या प्रिृत्तीमुळे ईश्वररूप कृष्णाचा शृांगारही माििी पातळीिरूि 
तांजािरी किींिी वचवित केला आहे. तांजािरच्या िाङ्मयसृष्टीत श्रीकृष्णचवरिािर तीि प्रमुख कथाख्यािे 
आढळूि येतात. श्यामराजकृत (इ.स. १६८४ ते १७३३ मध्ये हयात) ‘राजगोपालविलास’, प्रतापससह पवहला 
याची ‘श्रीकृष्णमांजरी’ आवण प्रतापससह दुसरा (मृत्यू १८४९) याचे ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या वतन्सही 
अख्यािाांतील कृष्णाचे वचिण एक शृांगारिायक म्हणूिच झाले आहे. िल, अजुगि ही माििी पािे प्रीतीसाठी 
झुरतात यात ििल िाही; पण कृष्णासारखी देिकोटीतील पािेही प्रणयविद्ध झालेली वदसूि येतात. 
महाराष्रातील कृष्णपर आख्यािात माि असे दृश्य वदसूि येत िाही. येथील कृष्ण हा दैिी पातळीिरच 
राहतो. रुल्क्मणी, गोपी या कृष्णासाठी झुरत असफया तरी कृष्ण माि विरहबाधेपासूि अवलप्तच 
असतो.महाराष्रातील सिगच कृष्णकथाांतूि पे्रमाचे एकाांगी वचिणाच रेखाटलेले आढळूि येते. कारण कृष्ण-
रुल्क्मणीचे िाते येथे वप्रयकर-पे्रयसीचे राहत िाही, तर देि-भक्ताचे असते. रुल्क्मणीचे हरण म्हणजे ईश्वरािे 
भक्ताला वदलेली मुक्ती होय, असेच मािले गेले. यामुळे शृांगाराची पवरणती भक्तीत होतािा वदसते. 
 

सांस्कृत विदग्ध महाकाव्याला अिुसरूि वलवहलेफया तांजािरच्या आख्याि-काव्यात िायक-िावयका 
ह्या देिकोटीतफया असोत की माििकोटीतफया असोत, लौवकक भािभाििाच प्रधाि ठरली आहे. या 
लौवकक दृष्टीचा आढळ गोपाळ रघुिाथकृत (इ.स. १६९८ मध्ये हयात) ‘सीतात्यागकथा’ यातही आढळूि 
येतो. गोपाळ रघुिाथािे या काव्यासाठी मराठी स्त्रीगीताांतूि पे्ररणा घेतली आहे. यातील राम, कैकेयी इत्यादी 
पािे माििी भािविकाराांिी युक्त दाखविली आहेत. किीिे यातील एकूण वचिण ग्रामीण, कौटुांवबक पातळीिर 
केले आहे. आपण रेखाटलेले वचिण परांपरागत पद्धतीचे देिचवरि िाही याची किीला जाणीि आहे. 
िाचकािे आपफया या कृतीकरे् रवसक बुद्धीिे पाहािे असेच किीस िाटत असते. किीच्या ठायी असलेफया 
कलादृष्टीमुळे तथाकवथत सीतािधाचा करूि प्रसांग यात आणूिही तो रसाळ असफयाचे किी पुन्सहा पुन्सहा 
साांगतो. “सीतािधाचे अिुसांधाि । पुढे रसाळ असे” २-८७, “सीताभजुाहरणािुसांधािी। पुढे रसाळ कथा असे” 
३-८२. 
 
रसवादी भूणमका 
 

रघुिाथ पांवर्त, विरांजि माधि, श्यामराज, प्रतापससह (पवहला), प्रतापससह (दुसरा), गोपाळ 
रघुिाथ आदी किींिी आपफया काव्यकृतीपासूि रवसकाला आिांद व्हािा ही मम्मटप्रणीत भवूमकाच 
स्िीकारलेली वदसते. आपफया काव्यािे श्रोत्याचे रांजि व्हाि े हेच त्याांिी काव्याचे प्रयोजि मािले होते. 
यासांबांधीचे विदेश त्याांच्या काव्यातूिच आपणास आढळूि येतात. ‘राजगोपालविलास’कता श्यामराज 
म्हणतो, “गद्यपद्यावद-सावहत्य ि सांगीतकला याांची अवधष्ठािी देिता माझ्या वजव्हाग्री िृत्य करते १-४, मी 
रचलेले ‘गोपमिोरमे’चे चवरि ‘वचिमय’ आहे १-४, कृष्णाच्या कृपेमुळे माझ्या िाणीला ‘चातुयग’ प्राप्त झाले 
१-२.” यािरूि रवसक मिािे काव्याचे शृांगारपूणग वििदेि करण्याची किीची प्रिृत्ती स्पष्ट होते. 
‘श्रीकृष्णमांजरी’कता प्रतापससह (पवहला) यािेही सांस्कृत महाकिीचा आदशग आपफयापुढे ठेिला होता. 
“सावहत्यसाम्राज्य पदावधकारी। कोठें तुम्ही दक्ष कलाप्रकारी। १-८” असा श्रेष्ठत्िाचा माि त्याांिा देऊि मी 
त्याांचा एक ‘याचक’ आहे, अशी िम्र भवूमका त्यािे घेतली आहे. ‘श्लेिावदमिोज्ञ गुणाां’िा प्रतापससह (दुसरा) 
यािे आपफया ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या काव्यात प्राधान्सय देऊि कवितेला एक िेगळे प्रौढत्ि प्राप्त करूि 
वदले आहे. सांस्कृत सावहत्यशास्त्रकाराांिी काव्याला आिश्यक मािलेफया गुणाांचे पालि करण्याचा तांजािरी 
किींचा प्रयत्ि वदसतो. यामुळे त्याांची रचिा गुणालां काराांिी युक्त ि सुवश्लष्ट आहे. 
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विप्रजिादगि (इ.स. १७३३ मध्ये हयात) हा किी आपले ‘हवरिांद्राख्याि’ श्रोत्याांच्या 
श्रमविरसिासाठी वलवहफयाचे साांगतो (४-८०).८ काव्यास्िादासाठी जाणत्या मार्षमक श्रोत्याांची आिश्यकता 
त्यािे प्रवतपावदली आहे. चतुर श्रोता ग्रांथाक्षराच्या गाभ्यात प्रिशे करूि त्यातील अिुभि हृदयसांपुटी साठििू 
ठेितो ि त्यामुळे तो तृप्त होतो. 
 

जरी चतुर श्रोत्यासी होय भेटी । तरी गं्रथाक्षरगभीं घाली णमठी 
अनुभव भाव ेहृदयसंर्ुटीं । अणत संतुष्टी तो र्ाव े ४-८८ 

रवसक हा आस्िादक असूि काव्य हा आस्िादवििय होय. 
कीं चदं्र णर्कला अंबरी । ते र्ीक घेईजे चकोरी  ४-९० 

सकिा 
जैसा षटर्द र्राग सेऊन । सपे्रमें करी रंजी  ४-९१ 

 
असे वलहूि किीिे काव्य ि रवसक याांचा सांबांध मोठ्या जाणीिपूिगक व्यक्त केला आहे. 
 

विप्रजिादगिाचे हवरिांद्राख्याि हे काही ‘दमयांती-स्ियांिरा’च्या परांपरेतील शृांगावरक काव्य िव्हे. हे 
पुरणाच्या पठर्ीत मोर्णारे आख्याि-काव्य होय. त्यात शृांगावरक िणगिाला अथातच स्थाि िाही; पण किीची 
काव्यास्िाद ि जिरांजि यासांबांधीची विवित भवूमका असफयामुळे हवरिांद्रकथेत िर्षणलेफया शृांगारात्मक 
वचिणास आिश्यक म्हणूि त्यािे मान्सयता वदली आहे. हवरिांद्राच्या कथेत शृांगारप्रसांगाांिा स्थाि देणे 
अध्यात्मिाद्याांिा रुचणारे िसले तरी रांजिात्मकतेसाठी ते आिश्यक असते आवण त्यासाठी कफपिाविलास, 
व्युत्पन्नता याांचे साहाय्य घ्याि ेलागते, असे आपले मत माांर्ले आहे. 
 

र्णर ऐसीणह काहंी वाग्ववत्र्त्ती । असलीच र्ाणहजे गं्रथीं 
णवत्र्त्तीणवन सुभाणसती । न भासें कणवत्व  ६-८९ 

 
व्युत्पन्नता ि कवित्ि याांचा परस्परसांबांधही किीिे येथे सुचविला आहे. 
 

पौरावणक भवूमकेतूि ‘हरीिांद्रोपाख्याि’ रचणारा आणखी एक किी म्हणजे माधिात्मज.९ त्यालाही 
काव्यातील रसाचे ि रांजिाचे महत्त्ि मान्सय आहे. 
 

“करुणरसभवरत हवरिांद्राची कथा ऐकतािा शोकाचा वकतीही उभर् येत असला तरी ती ऐकण्याची 
वजज्ञासा माि कमी होत िाही” (८-९), असे तो म्हणतो. एक आस्िाद्य रस या दृष्टीिे किीिे करुणाला 
आपफया काव्यात स्थाि वदले आहे. यामुळे त्याला काही प्रसांगाांचा विस्तार करािासा िाटला. “येथें 
करुणािुसार । घेतला काांही विस्तार ।” (७-२२८) ही त्याची कबुली याचीच साक्ष देते. 
 

यापूिी विर्षदष्ट केफयाप्रमाणे मम्मटप्रणीत ‘सद्यःपरवििृगतये’ हे काव्यप्रयोजिच या किींच्या 
काव्यविर्षमतीच्या बुर्ाशी आहे. तांजािरला विमाण झालेफया यक्षगाि िाटकाांतूिही आपणास याच भवूमकेचा 
प्रत्यय येतो. ‘लक्ष्मीिारायणकफयाण’ हे यक्षगाि “सकलरवसकविद्वज्जिप्रीयते” वलवहफयाचे शाहराज 
साांगतो.१० सफोजी भोसले याच्या ‘श्रीराधाकृष्णविलास’ या यक्षगािात शृांगाररसाच्या आश्रयािे श्रोत्याांचे 
मिोरांजि हेच प्रयोजि साांवगतले आहे. त्यातील सूिधार प्रारांभीच साांगतो : 
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श्रीराधाकृष्िणवलासाणमधान शृगंाररसप्रधान नवीन नाटकानुसंधानें 
चतुरवरसभासदणनकरमनोरंजन करावयाकारिें ११ 

 
हे िाटक वलवहले आहे. याच्या ‘गांगाविश्वेश्वरपवरणय’ या िाटकात “ििीि िाटक िाचििू ििरसाच्या योगे 
सभ्याांचे मिोरांजि,” करण्याचा हेतू स्पष्टपणे साांवगतला आहे.१२ उपरोक्त शाहजीच्या ‘हवरहरविलास’ या 
िाटकात “िाङ्मयमाधुयग ि अथगपुष्टी” याांिा स्थाि वदलेले आहे.१३ 
 

आपण विर्षमलेली काव्यकृती ही रसभािादी घटकाांिा प्राधान्सय देणारी आहे हे तांजािरी किींिी मािले 
आहे. 
 
नूतन कथावस्तुणनर्ममती 
 

मुक्त िाङ्मयीि िातािरणात जाणत्या श्रोत्याांसाठी केिळ रसप्रतीती हा हेतू ठेऊि ही आख्याि-
काव्ये विमाण झाली. यामुळे पारांपवरक कथािस्तूत त्याांिी बदल करूि ििीि कथािस्तू िाचकाांपुढे सादर 
केली. आिांदविर्षमतीच्या पे्ररणेिे विमाण झालेफया काव्यात अपूिग कथािस्तुविर्षमती स्िाभाविक ठरते. ज्या 
िळेी आख्यािकिी एखाद्या सांप्रदायाचा, धमगमताचा िा विवशष्ट तत्त्िाचा प्रसार करण्याच्या हेतूिे काव्यरचिा 
करतो तेव्हा माि तो कथािस्तूची वििर् ि वतचा विस्तार करतािा विवशष्ट तत्त्िप्रणाली आख्यािात प्रवतसबवबत 
व्हािी याची दक्षता घेत असतो. अशा आख्यािात काव्यािांदाची प्रतीती हा मग गौण भाग ठरतो. यामुळे शक्यतो 
आपफया धमगसांप्रदायात मान्सयता पािलेफया प्रमाण-ग्रांथाांकरे् कथािस्तूसाठी असे आख्याि किी िळितात; 
तसेच इवतहासपुराणाांिा अिुसरूि रचिा केली तरच आपफया कृतींिा प्रवतष्ठा प्राप्त होईल, याची जाणीिही 
प्रभािी असफयामुळे असे किी परांपरागत स्त्रोताचा अिलां ब करतात. तांजािरच्या बाबतीत असे घर्ले िाही. 
कुठफयाही एका सांप्रदायाचा प्रचार-हेतू समोर ठेििू त्याांिी काव्यविर्षमती केली िाही. कलाविलासाच्या मुक्त 
िातािरणात त्याांिी आपली िाङ्मयविर्षमती केली. यामुळे त्याांिा आख्यािात ििििीि कथाप्रसांगाांची भर 
घालता आली. ‘राजगोपालविलास’, ‘श्रीकृष्णमांजरी’, ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या विदग्ध अख्यािाांत तर ते 
आढळतेच, पण पौरावणकतेला अिुसरणाऱ्या माधिात्मजाच्या ‘हवरिांद्रोपाख्यािा’तही ते अिुभिास येते. 
‘हवरिांद्रोपाख्यािा’तील हवरिांद्राची आक्रमक व्यल्क्तरेखा ही आपले मि िधूेि घेणारी आहे (पवरवशष्ट क्र. २). 
यातील हवरिांद्र परांपरागत हवरिांद्रापेक्षा खूपच िास्ति असा िठला आहे. तांजािरच्या यक्षगािातही िूति 
कथािस्तुविर्षमतीचा अढळ होतो. ‘पांचाभािाविलास’१४ ‘गांगाकािरेी-सांिाद’ (शाहजी)१५, ‘सीताकफयाण’ 
(प्रतापससह पवहला)१६ इत्यादी िाटकाांतील कथािस्तू या दृष्टीिे पाहण्यासारख्या आहेत. तांजािरचे मराठी 
किी राजदरबारातील अन्सय पांवर्ताांच्या िेहमीच सांपकात असफयामुळे आपफया विद्वते्तची, प्रजे्ञची त्याांच्यािर 
छाप पार्ािी अशी त्याांच्या मिात ईिा होती. या ईिमुेळे पारांपावरक आवण रूढ अशा कथािस्तूांच्या मूळ 
स्त्रोताांच्या मयादा ओलाांरू्ि काव्यविर्षमती करण्याची प्रिृत्ती त्याांच्यात वदसूि येते. ििविर्षमतीचे हेही एक 
कारण असाि.े 
 

तसेच काही तेलुगु किींिीही इवतहास-पुराणाचा आधार घेण्याचा दांर्क झुगारूि प्रबांध काव्याची 
स्ितांिपणे विर्षमती केलेली आढळते. सपगवल सूरिा याचे ‘कलापूणोदयम्’ (रचिा इ.स. १५५०) ि मादयगारी 
मल्लन्ना (कृष्णदेिरायाच्या दरबारातील) याचे ‘राजशखेरचवरि’ ही काव्ये या दृष्टीिे महत्त्िाची होत. 
‘राजशखेरचवरिा’प्रमाणेच ‘राजगोपालविलासा’तही शुकदूताची योजिा केली आहे. त्यात विकालज्ञ 
शुकाच्या मध्यस्थीिे राजशखेर ि असुरकन्सया काांवतमती याांचा वििाह होतो, असे दाखविले आहे. 
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नाट्यात्मकता 
 

तांजािरच्या बऱ्याच आख्यािकृतींत िायात्मकतेच गुणधमग आढळूि येतो. काही समीक्षकाांिा 
रघुिाथ पांवर्ताचे ‘दमयांती-स्ियांिर’ ही यक्षगािाप्रमाणे िृत्यगायिासाठी वलवहलेली कृती िाटते.१७ 
‘सुभद्राचांपू’चे स्िरूपही रहस्यमय िाटकाप्रमाणे साधलेले आहे. ‘राजगोपालविलास’ ही कृती तर िाटकाची 
विविध अांगे साांभाळणारी आहे. ‘श्रीकृष्णमांजरी’च्या कथािस्तूिर तवमळ कुरिांजी यक्षगािाचा प्रभाि पर्लेला 
आहे. ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ हे काव्यही िायगुणाांिा युक्त असेच आहे. 
 

तांजािरच्या आख्याि-काव्यात िायात्मकता हा गुणधमग आढळूि येण्याची काही सांभाव्य कारणे 
‘राजगोपालविलासा’च्या प्रस्ताििेत मी माांर्ली आहेत. तेलुगु प्रबांध-काव्यात काव्य आवण िाय याांचा मिोज्ञ 
सांगम असतो, असे तेलुगु समीक्षकाांिी िमूद केले आहे;१८ तसेच सांस्कृत िाटकाांचा काव्यरूपात अिुिाद 
करण्याची परांपरा तेलुगूत विशिेत्िािे विद्यमाि होती. (तांजािरच्या लेखकाांिी सांस्कृत िाटकाांचे मराठीत 
रूपाांतर केफयाची उदाहरणेही आढळूि येतात. उदा. : प्रतापससह (पवहला) याचे ‘मुद्राराक्षसिाटककथा’) 
यामुळे मराठी काव्यरचिाबांध िायात्मकतेकरे् झुकला असािा. 
 

तांजािरला यक्षगाि िाटकाांचे (िृत्य आवण सांगीतयुक्त) फार मोठ्या प्रमाणात प्रचालि होते. 
विरविराळ्या दैिताांच्या उत्सिप्रसांगी ही िाटके होत ि यास जिसामान्सयाचा प्रवतसादही फार मोठा असे. 
यामुळे वतकर्ील काही कृतींतूि काव्य आवण िाय या दोन्सहींची अांगे लाभलेफया कृती विमाण झाफया होत्या. 
‘त्यागराजवििोदचवरि’ (शाहराज) ही या दृष्टीिे लक्षात ठेिण्यासारखी कृती होय. तेलुगु समीक्षकाांिीही या 
िैवशष्याची िोंद घेतली आहे.१९ अशा ल्स्थतीत काव्य आवण िाटक याांच्या सीमारेिा एकमेकाांस वभर्णे ही 
गोष्ट स्िाभाविक आहे. या सांदभात मराठीतील काही कृतींचा विचार करणे आिश्यक आहे. हा विचार करतािा 
तांजािरी किींच्या एका विवशष्ट प्रिृत्तीकरे् लक्ष िधेािेसे िाटते. ही प्रिृत्ती म्हणजे किींची आपफया काव्याला 
दृश्य आवण श्राव्य रूप देण्याची प्रबळ इच्छा. लोकाांिा िाटकाप्रमाणे सांगीताचीही अपार ओढ. अशा ल्स्थतीत 
पांवर्ती किींची काव्यविर्षमती– ती वकतीही सुांदर असली तरी– वतची आिाहिकक्षा फक्त विद्वाि 
रवसकाांपुतीच मयावदत राहत असे. अशा किींिा काव्याला श्राव्यमूफय ि दृश्यमूफय देणे आिश्यक िाटले 
असाि.े या प्रिृत्तीची बीजे त्याांच्या विर्षमवतप्रवक्रयेतच आढळतात. शाहजीकालीि सांताजी या किीिे 
रामायणाचे ‘सुांदरकाांर्’ ि ‘युद्धकाांर्’ रचले. याांपैकी ‘युद्धकाांर्ा’तील पदाांिा तेलुगु पदाांच्या चली वदफया 
आहेत. याांपैकी काहींचे पवहले चरण दावक्षणात्य िाग्गेयकाराांच्या कृतींतील आहेत. म्हणजे या काव्याची 
गाऊि दाखविण्यासाठी तयार केलेली ही रांगािृत्ती वदसते. वहची विर्षमती किीिे केली की मागाहूि 
इतरेजिाांिी केली हे समजण्यास मागग िाही. याप्रमाणे या काव्यास श्राव्यमूफय प्राप्त करूि देण्याचा प्रयत्ि 
झाला. यापेक्षाही ठळक उदाहरण प्रतापससह (दुसरा) याच्या ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या काव्याचे देता 
येईल. ही पांवर्ती धतीची रचिा होय. कधी मिोज्ञ तर कधी चमत्कृवतजिक कफपिाांच्या उपयोजिेतूि किीिे 
आपले पाांवर्त्य ि व्युत्पन्नता प्रकट केली आहे. अिेक वठकाणी ल्क्लष्ट रचिाही झाली आहे. काही वठकाणी 
द्व्यथी शब्दयोजिेमुळे सामान्सय िाचकाांिा अथग कळण्यास अर्चणही विमाण होते. सहजी लक्षात ि येणारे 
पौरावणक सांदभग-सांकेतही त्यात आले आहेत. म्हणजे या काव्याचा केिळ विद्वाि रवसकाच आस्िाद घेऊ 
शकतात. असे असूिही किीिे आपफया काव्यास प्रयोगात्म रूप देण्याचा प्रयत्ि केला. विविध रागाांतील 
पदाांची योजिा करूि त्यास श्राव्यरूप वदले. प्रसांगविर्षमती ि चांद्ररेखेचे व्यल्क्तवचिण हीही िाटकाच्या धतीिर 
गेली. आपली कृती प्रयोगक्षम व्हािी, अशीच तांजािरच्या बऱ्याच किींची सुप्त इच्छा वदसते. त्यामुळे 
राजमान्सयता ि लोकमान्सयता प्राप्त होणारी असते. 
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सारांश 
 

आख्यािकाव्यातील शृांगावरकता,किीची रसिादी भवूमका, लौवकक भाििाांिा वमळालेले प्राधान्सय ही 
िैवशष्ये तेलुगु प्रबांध काव्ये िा सांस्कृत महाकाव्ये याांच्या प्रभािातूि आली. मुक्त िाङ्मयीि िातािरणामुळे 
िूति कथािस्तुविर्षमतीला अिसर वमळाला. तेलुगु प्रबांध काव्यातील गद्याच्या अांतभािाचा आढळ रघुिाथ 
पांवर्त, विरांजि माधि, आिांदतिय, माधिात्मज याांच्या कृतींतील चूर्षणकाांच्या रूपािे वदसूि येतो. तवमळ 
कुरिांजीतील ‘कैकार्ीण’ हे पाि प्रथमच येथे अितरते. यामुळे तांजािरी आख्यािकाव्याला िगेळा रूपबांध 
प्राप्त झाला. आशयाच्या दृष्टीिे पावहफयास तेलुगु, कन्नर् सावहत्यातील आशयाशी काही मराठी 
आख्यािरचिा सांिादी रावहफया. रघुिाथ पांवर्तािे श्रीहिाबरोबर श्रीिाथाला अिुसरलेले वदसते. सांताजीच्या 
रामायणाशी तेलुगु ‘रांगिाथ रामायणा’चा धागा काही वठकाणी जुळतो. चेमकूर िेंकटकिी याच्या 
‘विजयविलास’चा विरांजि माधिाच्या ‘सुभद्राचांपू’शी अिुबांध जाणितो. माधिात्मजाच्या हवरिांद्रोपाख्यािािर 
तर प्रवसद्ध कन्नर् किी राघिाांक याचा सखोल ठसा उमटला आहे. तेलुगुपासूि मराठीिे सांस्कृत ग्रांथाांच्या 
यथामूल अिुिादाची प्रिृत्ती उचलली. तेलुगु छांदाांचाही मराठीिे स्िीकार केला. वियगमक रचिेचा प्रयोगही 
तेलुगूच्या प्रभािािे मराठीत आला. किाटक रागातील विविध मराठी पदरचिाांिा आख्यािकाव्यात ि 
िाटकात स्थाि वमळाले. दवक्षणेकर्ील दैिताांिी, पुराणाांिी, स्थलमाहात्म्याांिी, सांतचवरिाांिी मराठी 
कथाकाव्याला पे्ररणा वदली. काव्यातील ि िाटकातील भािा ि िातािरण हेही खास दवक्षणी आहे. पांवर्ती 
सावहत्याशी समाांतर िाहणारा लोकसावहत्याचाही एक वचमुकला प्रिाह आपले लक्ष िधूेि घेणारा आहे. 
 

यक्षगािाची अ-पूिग विर्षमती ि मराठी आख्यािकाव्याची ही प्रथगात्मता पावहफयािर मराठी 
िाङ्मयसृष्टीत तांजािरी सावहत्यािे आपला एक विवशष्ट सांप्रदाय (School) विमाण केला असे म्हणण्यास 
हरकत िाही. तांजािरच्या तेलुगु सावहत्यालाही असेच िेगळे िळण वमळाले. त्यामुळे त्यास ‘सदिग स्कूल ऑफ 
तेलुगु वलटरेचर’ असे साथगपणे सांबोधले जाते. 
 

महाराष्रापासूि दूर अशा द्रविर् भािा-प्रदेशात विमाण झालेफया सावहत्याला काही मयादाही 
आपोआपच पर्तात. तशा त्या महाराष्रातफया मराठी सावहत्यालाही आहेत. तांजािरच्या वकत्येक किींचे 
सावहत्यमूफय बेताचेच आहे, तर काहींचे सावहत्यमूफयापेक्षा साांस्कृवतक मूफय अवधक आहे. हे सिग मान्सय 
करूिही तांजािरच्या सावहत्यािे मराठीला अिेक बाबतींत समृद्ध केले हे िाकारता येत िाही. वशिकालीि 
मराठी पांवर्ती काव्यात तांजािरचाच ससहाचा िाट आहे. सकबहुिा असेही म्हणता येईल की, तांजािरिे 
महाराष्रातफया पांवर्ती परांपरेचे भरणपोिण केले. सामराज (शहाजीच्या दरबारी बांगळूरला िास्तव्य), 
रघुिाथ पांवर्त, आिांदतिय, विरांजि माधि या किींवशिाय आपण पांवर्ती काव्याची कफपिाच करू शकत 
िाही. या किींिी महाराष्रातील समकालीि ि उत्तरकालीि किींिाही पे्ररणा वदली. तांजािरकर्ील 
प्रकावशत ि अप्रकावशत सावहत्याचा सूक्ष्म ि तौलविक विचार अिेक ििीि गोष्टींिर प्रकाश टाकणारा ठरेल. 
त्या सावहत्याच्या अध्ययिावशिाय मध्ययुगीि मराठी िाङ्मयाचा अभ्यास अिेक दृष्टींिी अपूणगच राहील. 
प्रस्तुत ग्रांथात त्या वदशिेे थोर्ासा प्रयत्ि केला आहे. तो वकतपत यशस्िी झाला हे जाणत्या िाचकाांिी, 
अभ्यासकाांिी ठरिायचे आहे. 
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तांजािरकर्ील आख्यािकाव्य िा अन्सय रचिा ह्या तेलुगु, कन्नर्, तवमळ या भािाांच्या सांपकात 
िाढफयामुळे त्याांिर त्या भािाांतील सावहत्याचा आशयात्म प्रभाि पर्ला आहे. तेलुगूच्या सांदभात विचार 
करतािा मराठीतील आख्यािकाव्य म्हणजेच तेलुगूतील ‘प्रबांधकाव्य’ असे म्हणण्यास हरकत िाही. कारण 
दोन्सही प्रकार समाि लक्षणाांिर आधावरत आहेत. वशिकाळापुरता विचार केला, तर या काळापूिी साधारणपणे 
एक शतक तेलुगूत ही प्रबांधपरांपरा विमाण झाली. कृष्णदेिरायाच्या दरबारातील आठ प्रमुख किींिीच 
(अष्टवदग्गज) आपफया रचिाांद्वारे प्रबांधकाव्याची प्रकृवत आवण आकृवतबांध प्राधान्सयािे विवित केला. ही 
आख्यािपरांपरा तशी मराठी ि तेलुगु या दोन्सही भािाांत समाांतरच िाहत होती. ती तांजािरच्या मराठी 
राज्यकाळापयंत जिळपास वटकली. काव्यप्रयोजिविियक पांवर्ती दृवष्टकोि, रचिापद्धती ि आधारस्त्रोत 
याांत साम्य असफयामुळे दोन्सहींचे तुलिात्मक अध्ययि करण्यास बराच िाि आहे. त्या दृष्टीिे पुढील तीि 
आख्यािकृतींिर तेलुगूचा ि एकीिर कन्नर्चा कसा प्रभाि पर्ला हे पाहण्यासारखे आहे. मराठ्याांच्या काळात 
बांगळूर-विजापूरहूि कन्नर् जाणणारी बरीच मराठी मांर्ळी तांजािरला गेली होती. त्यामुळे कन्नर् भािेचेही 
बरेच चलि वतकरे् होते. अद्यापही कन्नर् जाणणारे अिेक मराठी लोक तांजािर-कुां भकोणम् पवरसरात 
विद्यमाि आहेत. 
 

दावक्षणात्य सावहत्यातील आशयाचा मराठी ग्रांथाांिरील प्रभाि केिळ या चार कृतींपुरताच मयावदत 
िाही. इतर बरीच आख्यािे या गटात मोर्तात. ‘श्रीिेंकटेशस्ियांिर’ यातील कथाही दवक्षणेतच उगम 
पािलेली. तांजािरच्या काही मराठी यक्षगािाांतील कथािस्तू या दवक्षणेतील भमूीिेच वदलेफया. वतकर्ील 
स्थलपुराणाांचाही मराठी आख्यािकाव्याच्या ि यक्षगािाांच्या घर्णीत हातभार लागलेला आहे. 
कीतगिाख्यािातील सांताांची चवरिेही तवमळ िा तवमळप्रभावित सांस्कृत ग्रांथाांतूि घेतलेली आहेत. येथे केिळ 
अभ्यासाच्या सोयीसाठीच वभन्न विभाग कल्फपले आहेत. 
 

या प्रकरणातील वििचेिाची सुरुिात रघुिाथ पांवर्त याच्या ‘दमयांतीस्ियांिर’ या 
आख्यािकाव्यापासूि केली आहे. 
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१. दमयंती-स्वयंवराच्या णनर्ममतीची तेलुगु पार्श्सभूमी 
 

तांजािरच्या मराठी किींत रघुिाथ पांवर्ताचे स्थाि बरेच िरचे आहे. या किीिरील दावक्षणात्य 
प्रभािाचे वििचेि करण्यापूिी त्याच्या स्थलविवितीविियी प्रथम विचार करू. याच्या काळाविियी फारसा 
मतभेद िाही. तो वशिकाळात होऊि गेला, हे त्याच्या ‘रामदासिणगि’ या लघुकाव्यािरूि स्पष्ट होते. रघुिाथ 
पांवर्ताचे िास्तव्यस्थाि तांजािर हे होय. यासांबांधी पवरल्स्थवतजन्सय असा भरपूर पुरािा आढळूि येतो. 
 
गं्रथांतगसत उल्लेख 
 

तांजािर येथे विमाण झालेफया अिेक ग्रांथाांत ‘दमयांती-स्ियांिर’ या ग्रांथाचा उल्लेख आला आहे. 
प्रतापससह दुसरा याच्या ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ यािरील टीकेत ‘दमयांती-स्ियांिरा’चा ‘िलचवरि’ या 
िािािे उल्लेख आढळतो. ‘िलचवरि उदाहरण । कलकल कलहांसे फार केला सुटाया ।।’ (२०३).१ 
 
कल्पनासाम्पय 
 

तांजािरच्या अिेक किींिर रघुिाथ पांवर्ताचा प्रभाि स्पष्ट रीतीिे पर्ला आहे. तवमळिारू्त उत्तर 
अकाट वजफह्यातील आरणी येथील आिांदतिय (विधि, इ.स. १७२३) ि रघुिाथ पांवर्त परस्पराांचे व्याही 
होते, अशी दांतकथा आहे. ही दांतकथा खरी असो अथिा िसो, दोघाांच्या काव्यात काही साम्यस्थळे 
आढळतात’,२ हे महत्त्िाचे होय.कुणी कुणाचे घेतले हा प्रश्ि येथे महत्त्िाचा िसूि ते दोघे समकालीि होते ि 
ते एकाच प्रदेशात राहणारे होते, हे आपफया दृष्टीिे विचाराहग होय. 
 

रघुिाथ पांवर्ताचे ‘दमयांती-स्ियांिर’ एिढे लोकवप्रय होते की त्यातील शब्दाांचे, कफपिाांचे अिुकरण 
करण्याचा मोह अिेक कवि-िाटककाराांिा झाला. श्यामराजाच्या ‘राजगोपालविलासा’त ‘दमयांती-
स्ियांिरा’तील ‘समुद्रोद्भिा अप्सरा साथ कोटी... इयेशीं हळू जाहफया उांच गेफया’ (श्लो. १६३) या 
कर्व्यातील कफपिा ‘राजगोपालविलासा’त मन्नारगुर्ी या के्षिाच्या सांदभात किीिे योवजले आहे.३ 
 

प्रणसद्ध मुग्ततप्रद सातवी जे 
जे सज्जनीं संतत आठवीजे 
जीशीं णवधीनें तूणिता ंसमत्वें ।।१-७।। 

 
तसेच ‘कठीण समय येता कोण कामास येतो’ (श्लो. ५) या हांसोक्तीची ‘लोकीं वमि कलि पुि अिघे 

सांपत्सखे वििये’ (४-१४) या शुकोक्तीिर छाप पर्ली आहे. प्रतापससहाच्या (इ.स. १७३९-६९) िािािर 
असलेफया ‘श्रीकृष्णमांजरी’त४ ‘तेथे भरोवि पवहला रसपूणग केली’ (श्लोक ४२) ही दमयांती-स्ियांिरातील 
कफपिा ‘प्रथमरसात्मक मूती’ (४-२१) या रूपात प्रज्ञािती या िावयकेच्या िणगिात आली आहे. तसेच ‘येणें 
परी पवरसताां अवत दीि िाचा’ (श्लोक ५०) या चरणाचे ‘येणें परी पवरसुिी सवखिाक्यमला’ (६-१७) या 
श्रीकृष्णमांजरीतील चरणाशी साम्य आहे. ‘रुक्माांगद-चवरि’५ या अिाम किीच्या अप्रकावशत श्लोकबद्ध 
काव्यात ‘दमयांती-स्ियांिरा’तील “धाता करींच कवरताां मृदु हे ि होती” (७२) ि “हे अांतरांग वपिळे 
सरसीरुहाचे” (२४) हे दोि श्लोक मोवहिीचे रूप िणगि करतािा किीिे जसे च्या तसे घेतलेले आहेत 
(रुक्माांगदचवरि ४४ ि ४१). ‘दमयांती-स्ियांिरा’तील अिेक शब्द ि शब्दसांहती या किीिे घेतली आहेत. 
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(पुढील उदाहरणात वदलेले कां सातील आकरे् ‘रुक्माांगद-चवरिा’तील आहेत.) उदा. : थारला (८), 
िगेळाले (९), उभासे (२२), भेला (२८), ििलाि (६७), वििसली (७०), विखांदी (७२), मृदुपिि (७३), 
चुकुर (७४), िेंघला (८०), हेलािला (१०२), रागेजणे (११०), सुसीतल (१४९), वसराणी (१५७) इ. 
दमयांती स्ियांिराचे अिुकरण करणारा हा किी तांजािरचाच होय. कारण या काव्याची एकूण धाटणी 
तांजािरच्या आख्याि-काव्याप्रमाणेच आहे. या काव्याची एकमेि हस्तवलवखत प्रत तांजािर येथील सरस्िती 
महाल ग्रांथालयात उपलब्ध आहे. 
 

महादेिात्मज/महादेिसुत िािाच्या तांजािरस्थ किीिे ‘िलदमयांती-वििाह’ िािाचे कीतगिपर 
आख्याि रचले.६ त्यात किीिे रघुिाथ पांवर्ताप्रमाणे ‘सातबांका’चा उल्लेख केलेला आढळतो. 
 

झाला अदृश्य लोका ंठकुणन सकणिका ंलंघुणन सात बकंा ।।५१।। 
 

महाभारतातील कथेला या किीिे अिुसरले असले तरी रघुिाथ पांवर्तही त्याच्या िाचिात होता असे 
वदसूि येते. मुक्तेश्वर, मोरोपांत याांच्या महाभारताांतगगत दमयांती-स्ियांिर कथेत ‘सात बांका’चा उल्लेख िाही. 
तांजािरकर्ील माधिस्िामीच्या महाभारतात ‘सात बांका’ऐिजी ‘सप्तखणी’चा उल्लेख आलेला आहे. 
 

तांजािरकर्ील मराठी यक्षगाि कृतींतूिही रघुिाथ पांवर्ताच्या प्रभािाचा ध्ििी ऐकू येतो. सफोजी 
(दुसरे) याांच्या ‘गांगाविश्वेश्वरपवरणय’ या यक्षगािात७ “सबबा त्यजोवि अधरा शुक पाहताती” ि “हे रम्य 
चांपककलीपवर िाक साजे” या काव्यपांक्तीिर “भासे मिाांत मज सबबफलभ्रमािें” ।।६७।। ि 
“चाांफेकळीपवरसही सरलत्ि िाकीं” ।।६७।। या पांक्तीतील कफपिाांची छाया पर्ली आहे. 
 

रघुिाथ पांवर्ताच्या िािािर “म्हातारा बहु जाहलो किणही िाता िसे भेटला। भाताची तजिीज तेच 
उदरीं भाता गमे पेटला।।” हा श्लोक आहे. तो त्याचा आहे की िाही याविियी िाद आहे; पण तांजािरकर्ील 
किींच्या, िाचकाांच्या दृष्टीखालूि हा श्लोक गेला आहे हे विवित. कारण अशाच प्रकारची एक पांक्ती 
रामकृष्णकविकृत ‘प्रतापससहेंद्रविजय’ यात आली आहे.८ 
 

भाताची तणर बेगमी कणरल हा भाता अशा णनश्चयें १-१९ 
 

या दोहोंत अिुप्रासाचे साम्य तर आहेच, पण ‘तजिीज’ या जगी ‘बेगमी’ असा त्याच अथाचा शब्द 
योवजला आहे. यािरूि रघुिाथ पांवर्ताच्या िािािरील श्लोक यािे िाचलेला असािा. म्हणजे हा श्लोक बराच 
प्राचीि आहे. तो रघुिाथ पांवर्तकृत िव्हे, असे म्हणता येत िाही. कुणी मुद्दाम खोटेपणािे अशा प्रकारचा 
श्लोक रचूि किीच्या िािािर घालील, हे सांभििीय िाटत िाही. 
 
रघुनाथ पंणडत आणि माधवस्वामी 
 

दमयांती-स्ियांिर हे अिेकाांच्या पठिात असलेले एक रवसकमान्सय काव्य होते. यामुळे तांजािरकर्ील 
अन्सय किींच्या याच कथेिरील असलेफया अख्यािाांतील काही कर्िी रघुिाथ पांवर्ताच्या ‘दमयांती-
स्ियांिरा’त वशरली.या दृष्टीिे पाहू जाता रघुिाथ पांवर्त आवण माधिस्िामी याांच्या आख्यािात एक ओिी 
जिळपास समाि अशी आढळूि येते. मूळ ओिी माधिस्िामीची असूि, ती थोर्ीशी बदलूि ‘दमयांत-
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स्ियांिरात’ कुण्या तरी प्रतकारािे समाविष्ट केलेली वदसते. (याचे सविस्तार वििेचि पवरवशष्ट क्र. १ यात 
केले आहे.) 
 

याप्रमाणे तांजािर पवरसरात विमाण झालेफया विविध ग्रांथाांिर रघुिाथ पांवर्ताचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्रभाि 
पर्लेला आहे. काही किींिी ‘दमयांती-स्ियांिरा’चा उल्लेखही आपफया काव्यात केला आहे. तत्कालीि अन्सय 
ग्रांथाांतील हे सिग विदेश पाहता रघुिाथ पांवर्त हा तांजािरचा रवहिासी ठरतो. यामुळे “कथा ऐसी चांदािरकर 
रघुिाथवच करी” ही उक्ती तवमळिारू्तील तांजािरच्या रघुिाथ पांवर्तासच अिुलक्षिू आहे, कारिार 
वजफह्यातील ‘चांदािर’शी वतचा सांबांध िाही. 
 

रघुिाथ पांवर्त ही व्यक्ती विवित कोण, ती तांजािरला कोठूि येऊि स्थावयक झाली, हे जरी 
आपणास उपरोक्त प्रमाणाांिरूि साांगता आले िाही, तरी वतचे िास्तव्य तांजािरला बराच काळ होते ि किी 
तेथील जिजीििाशी एकरूप झाला होता, असे माि यािरूि प्रत्ययास येते. 
 

आता रघुिाथ पांवर्तािरील दावक्षणात्य प्रभािाची पाश्वगभमूी पाहू. 
 
गं्रथणनर्ममतीची पार्श्सभूमी 
 

महाराष्रात मराठी सावहत्याला शृांगाराचे िािरे् असतािा तांजािरला माि लौवकक शृांगाराला प्राधान्सय 
देणारे भल्क्तविरवहत असे ‘दमयांत-स्ियांिर’ हे काव्य का विमाण व्हाि,े असा प्रश्ि साहवजकच विमाण होतो 
आवण ही शृांगाराला अत्मस्थाि देण्याची परांपरा पुढेही काही काळ वटकली. या प्रिृत्तीचे मूळ कशात असािे 
याचा विचार करतािा तेलुगूतील तत्कालीि िाङ्मय र्ोळ्याांपुढे येते. मराठ्याांचे तांजािरला आगमि 
होण्यापूिी या तवमळ प्रदेशािर विजयिगरच्या राजाचे सामांत असलेले तेलुगु िायक राजे राज्य करीत होते. 
या िायक राजाांत रघुिाथ िायक (इ.स. १६१३-३१) ि त्याचा पुि विजयराघि िायक (इ.स. १६३३-१६७३) 
याांची कारकीदग सावहत्यविर्षमतीच्या दृष्टीिे विशिे महत्त्िपूणग होय. या वपतापुिाांिी अिेक तेलुगु कवि-पांवर्ताांिा 
उदार आश्रय वदला होता. त्याांपैकी काहींिी राजाला िायक कफपूि प्रणयकाव्याची रचिा केली आहे. ही सिग 
रचिा लौवकक शृांगारािर आधारलेली होती. प्राचीि तेलुगु काव्यात मराठीप्रमाणे भक्तीला प्रभािी स्थाि होते. 
इवतहास-पुराणाांतील देि अथिा राजे हे काव्याचे िायक होते; पण तांजािरला माि तत्कालीि हयात राजे 
याांिा िायकत्ि देऊि प्रणयाख्यािे विमाण झाली. काही अपिाद िगळता या प्रणयकाव्याचा दजा फारसा 
स्पहृणीय िसला, तरी तत्कालीि िाङ्मयीि प्रिृत्ती समजाििू घेण्याच्या दृष्टीिे ती महत्त्िाची होत. 
 

विजयराघि िायक याच्या िािािर असलेला ‘रघुिाथाभ्युदयमु’ या प्रणयकाव्यात रघुिाथ िायक 
आवण त्याची पे्रयसी वचिरेखा याांची मीलिकथा आली आहे. रांगाजम्माया किवयिीिे रचलेफया 
‘मन्नारदासुविलासमु’ या प्रबांधकाव्यात विजयराघि ि त्याची पे्रयसी वचिरेखा याांचा शृांगारविलास रांगविला 
आहे. कोिेरी दीवक्षत याच्या ‘विजयराघि कफयाणमु’ या यक्षगािात विजयराघि आवण काांवतमती याांचा वििाह 
िर्षणलेला आहे. सोमयाजी या लेखकािे विजयराघि आवण त्याची पे्रयसी लीलािती याांचा एका चाांदण्या 
रािीचा विलास िणगि करणारे ‘विजयराघि-चांवद्रकाविलासमु’ िािाचे यक्षगाि रवचले. वििृत्ती शिेाचल या 
शाहराजाच्या सभाकिीिे वलवहलेफया ‘शाहराज-विलासमु’ यातील िायक शाहराजा आहे. वगरीराज किीिे 
शहाजीचा कविष्ठ बांधू सफोजी (पवहला) याचा वििाह महाराष्रातील कीर्षतचांद्र राजाची कन्सया लीलािती 
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वहच्याशी ‘लीलािती-कफयाणमु’ यात िर्षणला आहे. बालकिी सुबण्णा याच्या ‘लीलािती-शहाजीयमु’ या 
यक्षगािात िरीलप्रमाणेच कथा आली आहे. या सिग तेलुगु रचिा होत. 
 

तांजािरच्या िायकाांची कारकीदग ही अशा प्रकारच्या विलासकाव्याांिी ि यक्षगाि-िाटकाांिी गजबजूि 
गेली होती. राजाांची सुखासीि िृत्ती, आवश्रत किींची राजाांिा सांतुष्ट करण्याची प्रिृत्ती याांतूि ही शृांगाररचिा 
विमाण झाली. अशा िातािरणात मराठीिे भक्तीचा राजमागग सोरू्ि शृांगाराची पायिाट स्िीकारली, तर त्यात 
आियग िाटाियास िको; तसेच इवतहास-पुराणाांतील कथा घेऊि जी तेलुगु प्रबांध काव्ये तांजािरला विमाण 
झाली, तीही शृांगारपवरप्लुत अशी होती. काही वठकाणी त्याांिी सदवभरुचीची मयादाही ओलाांर्ली आहे. 
तांजािरचे काव्य म्हणजे शृांगावरक काव्य हे तेलुगूत जणू समीकरण ठरूि गेले. यावशिाय आणखी एका 
गोष्टीचा विचार कराियास हिा. तेलुगु सावहत्यात दमयांती-स्ियांिराच्या कथेला परांपरागत मान्सयता होती. 
श्रीिाथािे (इ.स. च्या पांधराव्या शतकाचा पूिाधग) श्रीहिाच्या िैिधीयाचा अिुिाद करूि ‘शृांगारिैिधम्’ या 
अपूिग सुांदर काव्याची विर्षमती केली ि तेलुगूत शृांगारकाव्याचा पाया घातला. त्या काव्याचा उत्तरकालीि 
काव्यरचिाांिर बराच प्रभाि पर्ला. तांजािरच्या विजयराघि िायकािे आठ आश्वासाांिी युक्त ‘िळचवरि’ 
वलवहले; तसेच रघुिाथ िायकाचा आवश्रत किी कृष्णाध्िवर (इ.स. १६००-३१) यािे िल ि कृष्ण या दोघाांची 
कथा साांगणाऱ्या ‘िैिधपावरजातमु’ या द्व्यथी काव्याची रचिा केली. याप्रमाणे दमयांती-स्ियांिराची कथा ही 
तेलुगु सावहत्यितुगळात लोकवप्रय होती. शृांगाराला तत्कालीि सावहत्यात वमळालेले प्राधान्सय ि तेलुगूत विमाण 
झालेफया िलकथा याांमुळे मराठीत ‘दमयांती-स्ियांिरा’ची रचिा करण्यास रघुिाथ पांवर्त प्रिृत्त झाला 
असािा. त्या दृष्टीिे श्रीिाथाशी त्याचे काही बाबतींत साम्य वदसते. दोघाांिीही िलकथा ‘दमयांती-
स्ियांिरा’पयंतच वलहूि सांपविली. दोघाांचीही प्रवतभा महाभारताला ि अिुसरता श्रीहिाच्या काव्याचा अिुिाद 
करती झाली. रघुिाथ पांवर्तािे जसे काव्यात शृांगाराला आश्रय वदफयाचे स्पष्टपणे साांवगतले (श्लोक ३) तसेच 
श्रीिाथािेसुद्धा आपफया कृतीस ‘शृांगारिैिधम्’ या िािािे सांबोधूि आपफया कृतीचे प्रयोजि स्पष्ट केले; तसेच 
दोघाांिी वचविलेफया काही प्रसांगाांत साम्यही वदसूि येते. मूळ काव्यात विरही दमयांतीची विचारपूस 
करण्यासाठी दमयांतीचा वपता येतो, तर श्रीिाथात वपता ि माता ही दोघेही येतात. रघुिाथ पांवर्तािे वपत्याचा 
उल्लेख टाळूि केिळ माता येते असे दाखविले आहे.९ आणखी एक महत्त्िाची बाब म्हणजे श्रीिाथािे आपफया 
काव्यात अिुवचत प्रसांगाांिा वदलेला फाटा. तो काव्याच्या अांती स्पष्टच म्हणतो : 
 

अनौणचत्यंबु र्णरहाररणचयु 
औणचत्यंबु र्ोरषणचयु 

 
अिौवचत्याचा पवरहार ि औवचत्याचे पोिण हे त्यािे आपफया अिुिादाचे तत्त्ि ठरविले होते. त्याच्या 

ह्या भवूमकेची प्रचीती आपणास त्याच्या कृतीतूिही वदसूि येते. मूळ श्रीहिात वप्रयेशी रवतक्रीर्ा केफयामुळे श्राांत 
झालेला हांस सरोिराच्या काठी विजला होता असे िणगि आले आहे;पण श्रीिाथािे तसे ि वलवहता ‘िळािे 
िामिाप्रमाणे शरीर आकुां वचत करूि दोन्सही हाताांिी विजलेफया हांसाला पकर्ले’,१० असे दाखविले आहे. 
‘रवतक्लाांत’होण्याचा येथे उल्लेख िाही. रघुिाथ पांवर्तािेही ‘जो भागला जलविहार विशिे केला” असे 
हांसाच्या विजण्याचे कारण साांवगतले आहे. या दोन्सही किींिी येथे औवचत्याची जी मयादा पाळली आहे ती 
योगायोगािे की श्रीिाथ सकिा त्यािे प्रभावित झालेफया अन्सय एखाद्या तेलुगु किीच्या अिुसरणातूि हे साांगणे 
कठीण आहे; पण दावक्षणात्य सावहत्याच्या प्रभािातूि रघुिाथ पांवर्ताचे ‘दमयांती-स्ियांिर’ मुक्त िसाि ेअसे 
िाटते. 
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असे िाटण्यास आणखी एक कारण आहे. रघुिाथ पांवर्तपूिग मराठी काव्यात ‘चूर्षणका’ या गद्यशलैी 
पद्धतीचा अभाि आहे. ‘चूर्षणका’ ही दावक्षणात्य विशिेतः तेलुगु सावहत्याच्या सांपकािे मराठीत आली. 
‘चूर्षणका’ या रघुिाथ पांवर्त, आिांदतिय, माधिात्मज, सचदांर्शांकर, विरांजि माधि या तांजािरच्या किींत 
आढळूि येतात. तांजािरच्या शाहजीराजाांपासूि (इ.स.१६८४-१७१०) ते सफोजी दुसरा (इ.स. १७९८-
१८१२) याांच्या कायगकाळात झालेफया यक्षगािाांतूिही चूर्षणका आफया आहेत;११ तसेच देिताांची स्तोिे सकिा 
एखाद्या के्षिाचे माहात्म्य स्ितांि चूर्षणका रचूि तांजािरच्या किींिी गावयफया आहेत. तांजािरच्या या 
िैवशष्याचे मूळ तेलुगु प्रबांधकाव्यात आहे. प्रबांधकाव्यातील गद्य भागामुळे काही समीक्षक त्यास ‘चांपुकाव्य’ 
म्हणूिही सांबोधतात. तेव्हा रघुिाथ पांवर्ताच्या काव्यातील चूर्षणका ही तेलुगु काव्याची पवरणामरूप आहे, हे 
स्पष्ट होते. 
 
तेलुगु शब्द 
 

याच सांदभात रघुिाथ पांवर्ताच्या काव्यकृतीत येणाऱ्या दोि तेलुगु शब्दाांचा विचार महत्त्िपूणग ठरतो. 
ते शब्द म्हणजे ‘आलोचिा’ ि ‘वचगुर’ हे होत. ‘आलोचिा’ या सांस्कृत शब्दाच्या अिेक अथांपैकी ‘सूक्ष्म विचार 
करणे’ या अथी हा शब्द प्राचीि मराठी काव्यात रूढ आहे; तसेच ‘चचा करणे’ या अथीही हा शब्द मराठीत 
येतो. पण केिळ ‘विचार करणे’ या अथी हा शब्द तेलुगूत रूढ असूि त्याच अथािे हा शब्द ‘दमयांती-
स्ियांिरात’ आलेला आहे. “वजची आलोचिा कवरताां िीरच ये लोचिा” (१८३) या चरणात ‘विचार करणे’ 
या अथीच हा शब्द आलेला आहे. असा अथग मराठीत रूढ िाही, तेलुगूत माि तो रूढ आहे. प्रतापससह 
(दुसरा) याच्या िािािर असलेफया ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या ग्रांथािरील टीकाभाष्यात हा शब्द याच 
अथािे आलेला आहे.१२ 
 

–जीच्या वतराणस = ज्या चदं्ररेखेच्या वदनासीं 
साम्या बहु = सादृश्याते धर 
असे म्हिुनी = या प्रकारे आलोचुनी ।।२०।। 
–श्रीकृष्ि । तेथ त्या वनातं रचते । चदं्ररेखा 
मज कशी घडेल । अशा आलोचनेकडून ।।३८।। 

 
यापेक्षाही महत्त्िाचा शब्द ‘वचगुर’ हा होय. हा खास तेलुगु देश्य शब्द होय. वचगुर म्हणजे पालिी 

सकिा वकसलय; पण पविम महाराष्रातील मराठीत हा शब्द रूढ िाही. ‘महाराष्र शब्दकोशा’तही हा शब्द 
आलेला िाही. तेलुगूच्या सांपकािे मराठिाड्ातील काही भागाांत सचचेच्या कोिळ्या पालिीस ‘वचगुर’ 
म्हणतात. इतर कुठफयाही पालिीस म्हणत िाहीत; पण तेलुगूत माि कोणत्याही झार्ाच्या पालिीस ‘वचगुर’ 
म्हणूि सांबोधतात. रघुिाथ पांवर्तािे तेलुगूतील व्यापक अथािेच हा शब्द िापरला आहे. हे त्याच्या 
‘गजेंद्रमोक्ष’ या काव्यािरूि अिुभिास येते. 
 

चीगुरले फुलले फिले तसे 
तरच भषूि तें वन लेतसे 
सकणिका ंकणिकासं णवकासवी 
मधु सुवास णनवास णवकासवी ।।८।। 

 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

येथे किीिे ‘वचगुर’ याचे ‘चीगुरले’ असे िामधातुरूप केले आहे. हा शब्द तेलुगूच्या सांपकािे रघुिाथ 
पांवर्ताच्या काव्यात आला असूि तो तांजािरच्या सावहत्यात ि व्यािहावरक भािेत सिगि रूढ आहे. याची साक्ष 
‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या कृतीिरूिही येते. त्यात– 
 

णसतकज चामर स्तबक सुछरी 
णचगुर केतु जया 

 
असा ‘चीगुरा’चा उल्लेख असूि या पदाचा अथग टीकाकारािे पुढीलप्रमाणे वदला आहे : ज्या = िसांत 

राजाला, चामर = स्पष्ट, वसतकज = श्वेतकमळ की जया, सुछिी = चाांगले श्वेतछि, स्तबक = पुष्पगुच्छ 
की जया, केतु = ध्िज, वचगुर = स्पष्ट. 
 

या वठकाणी टीकाकाराला ‘वचगुर’ या शब्दाचा अथग देण्याची आिश्यकता िाटली िाही. कारण तो 
वित्य िापरातील शब्द होता. याच टीकाग्रांथात मूळ काव्यात आलेफया ‘सुपल्लि’ या शब्दाचा अथग ‘चाांगला 
वचगोर’ असा वदला आहे. 
 

...र्ावाया अधरा सुर्ल्लव रची चोिी झुिामोणतही 
ना झालो सुचली झषाणद प्रकृणत का घ्यावया स्फूर्ततही ।।५७।। 

 
या चरणातील शब्दाांचा अथग देतािा– 

 
सुर्ल्लव रची = सुर्ल्लव म्हणिजे चागंला णचगोर । 
त्याची रणच जे शोभा तीर्री शोभा ज्याची ऐसा ।   असे म्हटले आहे. 

 
तांजािरी मराठीत कठीण शब्दाचा सोपा अथग देण्याइतपत हा शब्द रूढ होता याची यािरूि कफपिा 

येईल. 
 

रघुिाथ पांवर्ताच्या ‘दमयांती-स्ियांिरा’तील अन्सय काही शब्दाांचाही या दृष्टीिे विचार व्हाियास हिा. 
 

शब्दाांचा विचार आशयाच्या सांदभात गौण म्हणूि सोरू्ि वदला तरी ‘दमयांती-स्ियांिरा’च्या 
विर्षमतीमागील तेलुगु पाश्वगभमूी ि श्रीिाथाचा त्यािर पर्लेला प्रभाि दुलग वक्षता येत िाही. 
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२. संताजी आणि रंगनाथ यांची रामायिे 
 

सांताजी हा रामायणािर रचिा करणारा तांजािरचा एक अप्रवसद्ध मराठी किी.१ हा तांजािरच्या 
शाहजी राजाचा आवश्रत किी होता. या किीसांबांधी आपणास कुठलीच मावहती उपलब्ध िाही. त्याांिी 
सुांदरकाांर्ात स्ितःसांबांधी जी मावहती वदली आहे तेिढ्यािरच सध्या तरी समाधाि मािाि ेलागते. तो वलवहतो: 
 

ऐसें सुंदरकंड र्णवर । सगुि फीरंगोजीचा र्ौर 
शाहेनृर्ासी दयार्ार । भरैजी र्ुर गुिाकर ।।१९८।। 
दुलंबाबंा गभाब्धीसुधाकर । मणहमा संताजी सालंखे धीर 
तेणह रणचला गं्रथ समग्र । संती दयेने रु्सीजे ।।१९९।। 

 
यािरूि सांताजीचे आर्िाि साळुांखे असूि याची वपतृपरांपरा : वफरांगोजी > बवहजी > सांताजी अशी 

ठरते. याच्या आईचे िाि दुलां बाांबा असे होते. त्याचे सुांदरकाांर् ि युद्धकाांर् हे दोि काांर् सध्या उपलब्ध झालेले 
आहेत. त्यािे सांपूणग रामायणाची रचिा केली असािी, असे िाटते. कारण उपरोक्त ओव्याांत ‘रवचला ग्रांथ 
समग्र’ असे त्यािे म्हटले आहे. वशिाय सुांदरकाांर्ाच्या पवहफयाच ओिीत “सदृश ऐकोविवकल्ष्कां धा काांर् । 
जाहला आिांद अखांर्” असा वकल्ष्कां धाकाांर्ाचा उल्लेख येतो. या किीची रामायणािरील रचिा िैवशष्यपूणग 
असूि त्यातील विविध पदे किाटक सांगीतातील रागािर बेतलेली आहेत. काही सांस्कृत अक्षरगणिृते्त ि 
चूर्षणका याांचाही उपयोग केला आहे. या काव्याची विशिेतः युद्धकाांर्ाची विर्षमती कीतगिाख्यािासाठी सकिा 
विरूपणासाठी झाली आहे, हे स्पष्ट आहे. येथे त्याच्या काव्याचे सिांगीण परीक्षण करण्याचा हेतू िाही. 
तेलुगूतील प्रवसद्ध रांगिाथ-रामायणाचा यािर कसा प्रभाि पर्ला आहे एिढेच येथे दाखविण्याचा प्रयत्ि केला 
आहे. 
 

सांताजीच्या रामायण-युद्धकाांर्ाचे रांगिाथ-रामायणातील आशयाशी विशिे साम्य आहे. तेलुगूतील 
उपलब्ध रामायणात रांगिाथ-रामायण ही रामायणािरील पवहली कृती होय. इसिी सिाच्या तेराव्या-
चौदाव्या शतकात या महाकाव्याची रचिा झाली असूि याच्या कत्याविियी माि िाद आहे. याचा करता गोि 
बुद्धा रेड्डी असािा असे अिेकाांचे मत आहे. या काव्यात अिेक अिाफमीकीय प्रसांग आले असूि 
जिसामान्सयाबरोबर पांवर्ताांचेही रांजि करण्याचे सामर्थयग यात आहे. यातील पद्यरचिेस गेयेतेचे अांगही 
लाभलेले आहे. 
 

येथे दोन्सही काव्याांतील साम्यस्थळाांचा विचार केला आहे. 
 
सेतुबंधन 
 

िाफमीवक-रामायणात िल हा सेतू बाांधण्याची कला, मला माझे वपता विश्वकमा याांच्याकरू्ि प्राप्त 
झाफयाचे साांगतो. विश्वकम्यािे स्ितःच्या पत्िीस म्हणजे िलाच्या आईस होणारा पुि माझ्यासारखाच होईल, 
असा िर वदला होता. रांगिाथ-रामायणात िलाच्या िरप्राप्तीची हकीकत यापेक्षा िेगळी आहे. बाल िलािे 
पशुकण्ि िामक ऋिीच्या पूजेच्या सिग मूती समुद्रात फेकूि वदफया. ऋिी त्यािर ि रागािता हा बालक 
समुद्रात जे काही टाकील, ते त्यात तरांगत राहील, असा िर वदला. यामुळे ऋिीच्या मुतीही समुद्रात ि बुर्ता 
त्या तरांगत रावहफया.२ िेमके असेच िणगि सांताजीिे आपफया युद्धकाांर्ात केले आहे. 
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रवध्याचलासमीर् वरन । तर् कणरता ंकण्वमुणन 
नलें  येऊणन बालर्िीं । टाणकता ंजीवनीं सालग्राम ।।२-१२४।। 
भणवष्य जािोणन वर । निें सागरीं प्रस्तर 
टाणकल्या तरोत समग्र । म्हिोणन आदरें शार् णदला ।।२-१२५।। 

 
नल-िनुमान कलि 
 

रांगिाथ रामायणािुसार सेतू बाांधतािा हिुमाि ि िल याांचा सांघिग उर्तो. िलाला आपफया शक्तीचा 
गिग होता. त्यामुळे हिुमािािे दोन्सही हाताांिी उचलूि आणलेफया पिगताला िल एका हातािे घेऊि दुसऱ्या 
हातािे समुद्रात टाकीत असे. हिुमािाला हे रुचले िाही. िलाची घमेंर् वजरविण्यासाठी हिुमािािे सिग शक्ती 
पणाला लाििू एक सात योजि लाांब पिगत आणला ि रामाच्या आजे्ञिुसार िलािे तो पिगत दोन्सही हाताांिी 
घेतला.३ 
 

तये वेिी हनुमंतें । आर्ि आणिल्या र्वपतातें 
नल घेतसे येके हातें । म्हिोणन कुणर्त होऊणनया ं।।२-१४१।। 
बाणंधला सेतु कुशलर्िें । तंुगभजुातंणर । उत्तमागंावणर 
दहावीस डोंगरातंें दृढ ठेवनू । शरे्ुटें णगणरशृगंातें वटेािी 
घालून हनुमंते देता ं। अंगबिें  निें  घेऊन येतया हातानें बाणंधला सेतु ।। 
सात योजनर्यंत र्वपत संरू्िप कोर्ें घेऊन 
वातात्मजें देता ंआिून रामाज्ञें दोन्हीं हातें 
णवनयें नल घेऊन र्वमान-नंदनातें अत्यंत 
तोषऊन णवणचरर्िें ।।२-१४२।। 

 
उपरोक्त दोन्सही स्थळी किीिे रांगिाथ-रामायणाचा आधार घेतला आहे, हे स्पष्ट आहे. कारण हे प्रसांग 

या रूपात रांगिाथ-रामायणाव्यवतवरक्त अन्सय कुठफयाच रामायणात आढळूि येत िाहीत. 
 

िाफमीवक रामायणात राम ि त्याचे सैन्सय सुिले पिगतािर चढूि लां केचे विरीक्षण करतात. त्या िेळी 
सुग्रीिाला रािण एका गोपुरािर उभा असलेला वदसतो. त्या िेळी तो उांच उर्ी घेऊि रािणाजिळ जाऊि 
पोचतो. त्याला चपेटे मारतो ि त्याचे वकरीट वछन्न-वभन्न करूि तो रामाकरे् परत येतो. हा प्रसांग िाफमीवक 
रामायणाच्या केिळ दावक्षणात्य पाठातच आढळतो. तवमळ कां ब रामायण (६-९), तेलुगु रांगिाथ रामायण (६-
३) यातही सुग्रीि-रािण द्वांद्वयुद्धाचे िणगि आले आहे. सांताजीिे आपफया काव्यात २-१९० ते १९६ या 
श्लोकाांतूि हा प्रसांग रांगविला आहे. सांताजीिे हा प्रसांग (दावक्षणात्य पाठातूि सकिा) सरळ रांगिाथ-
रामायणातूि घेतला असािा. 
 
रामाचा प्रताप 
 

प्रस्तुत काव्यातील राम लां केच्या द्वारािर उभा असतािा रािण त्याच्या दृष्टीस पर्तो. त्याचे गिगहरण 
करण्यासाठी राम त्याच्यािर बाण सोर्तो. एका बाणाचे अिेक बाण होऊि त्याांिी रािणाची छि-चामरे ि 
वकरीट हिते उर्विली. ती छि-चामरे शिेटी समुद्रात जाऊि पर्तात. 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

येतया बािें अनेक शर । होऊणनया ंअणत भयंकर 
राविाची छर चामरें । णकरीटणनकर उडणवली ।।२-२४९।। 
छर-चामरें गगनोदरीं । दनुज यशोरूर् हंसार्री 
जाऊन र्डली सागरातंरीं । देखुणन सुरारी घाणबरा जाला ।।२-२५०।। 

 
या प्रसांगासही रांगिाथ-रामायणाचा आधार आहे. ‘रांगिाथ रामायण में मािा गया है की राम का एक 

ही बाण विभक्त होकर एक ही समय... छि... पांखे तथा... चामर काटकर पुिः राम के तूणीर में लौट आया 
था.’४ अध्यात्म-रामायणात (६-५, ४१-४५) हा प्रसांग आला आहे; पण त्यात रामाच्या एकाच बाणािे सिग 
प्रताप घर्फयाचे दाखविले िाही; तसेच छि-चामरे समुद्रात पर्फयाचा उल्लेख कुठेही आलेला िाही. तो 
सांताजीच्या काव्यात माि आला आहे. एका बाणाचे अिेक बाण होणे, हे केिळ रांगिाथ-रामायणातच आढळूि 
येते. या बाबतीत सांताजीिे रांगिाथाचे अिुसरण केले आहे. 
 
कंुभकिसवध 
 

रामकृत कुां भकणगिधाचे दृश्य सांताजीिे असे रेखाटले आहे : 
 

रामाच्या बाणाघातािे कुां भकणाचे वशर उांच उरू्ि लां केतील अिेक प्रासाद, गोपुरे िष्ट करीत ि शिेटी 
भयांकर आिाज करीत समुद्रात जाऊि पर्ले. रांगिाथ-रामायणातही असेच िणगि आले आहे. ‘िह वसर िीचे 
िहीं वगरा; वकन्सतु िह लां का में बहुत सी ऊां ची अिावलकाओां से टकराकर उन्सहें चूर चूर करके अत्यवधक ध्िवि 
करते हुए आगे विकल गया और समुद्र के विविध प्रावण समूह को कुचालते हुए समुद्र में वगरकर रू्ब गया.’५ 
 

सांताजीिे येथे रांगिाथ-रामायणाला कसे पुरेपूर अिुसरले आहे हे खालील उताऱ्यािरूि कळूि 
येईल : 
 

थरथर कारं्ले गगन भतूि । हदरले सकि ब्रह्ाडंगोल 
भ्रमले णदवगज कमठव्याल । इनेंदु णफरले चक्रार्णर ।।३-४०१।। 
तये वेिीं रघुवीर । सोणडता सत्वर याम्यशर 
कंुभकिाचे भीकर णशर । उडाले दुधपर नभमंडली ।।४०२।। 
कंुभकिाचे णशरप्रहारें । धडबड र्डता ंर्ुरगोर्ुरें 
राघव ेसोडूणन णनणशत शर । असुरकलेवर टाणकता ंअग्ब्धं ।।४०३।। 
कोथल अत्यंत भयंकर । अधप सागरीं अधप बाहेर 
र्डता र्ाहुणन णनजपरवर । तोषले अर्ार अभ्यंतरीं ।।४०४।। 

 
रावि यज्ञ 
 

युद्धात रामाकरू्ि परावजत झालेला रािण यशप्राप्तीसाठी पाताळात जाऊि यज्ञ करतो,असे 
रांगिाथ-रामायण, अध्यात्म रामायण, आिांद रामायण याांत आले आहे. तेव्हा सरमा ििचराांिा यज्ञस्थािाचा 
मागग दाखविते, असे रांगिाथ-रामायण (ि अध्यात्म रामायण) यात आले आहे. ‘रांगिाथ रामायण में यह मािा 
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गया है की सरमा िे िािरों को यज्ञस्थल का मागग वदखलाया था.’६ सांताजीिे युद्धकाांर्ात असेच दाखविले 
आहे. 
 

... म्हिता सरमा चातुयपर्िें । बोणलली वचन वनचराप्रणत ।।५-७०।। 
र्ुसता ंतुम्ही दशाननातें । तणर आहे म्हिुणनया ंमृणत्तकें त 
सागुं काय तुम्हा त्वणरत । म्हिता ंमनातं समजेल कर्ी ।।५-७१।। 

 
अमृतकलश 
 

राम-रािणयुद्धात रामाच्या बाणाांिी रािणाची वशरे तुटत ि परत त्याला ििी प्राप्त होत. तेव्हा 
रािणाचा अांत कसा करािा, हा रामापुढे प्रश्ि होता. त्या िळेी वबभीिण रामाला रािणाच्या िाभीत असलेफया 
अमृतकलशाला छेदण्याचा सल्ला देतो. या लोकवप्रय कफपिेचा उगम आिांद– रामायण, अध्यात्म-रामायण 
याांत आढळतो. 
 

रांगिाथ-रामायण (६-४५), भािाथग रामायण (६-६३) ि सांताजीचे युद्धकाांर् याांतही असेच आले 
आहे. सांताजी वलवहतो : 
 

ममप सागंता णबभीषि । रामें संधुणन अवनेय बाि 
अमृत-कलशातें फोडून । छेणदले त्वरेने एकश ेनवदा ।।५-३२।। 

 
यातील रामािे रािणाला एकश े िऊ िेळा छेदफयाचा उल्लेख किीिे कोठूि घेतला आहे, ते 

समजण्यास मागग िाही. 
 

तेलुगूतील रांगिाथ-रामायणाचा सांताजीिरील प्रभाि महत्त्िपूणग असूि त्यामुळे कथेला एक प्रकारचे 
िैवशष्यप्राप्त झाले आहे. दावक्षणात्य सावहत्यात अदु्भततेला प्राधान्सय वदलेले आढळते. रांगिाथ-रामायणातील 
प्रसांग हे असेच अदु्भत आहेत. त्याांचा सांताजीिे आपफया कृतीत केलेला समािशे काव्यसौंदयात विवितपणे 
भर घालणारा ठरतो. 
 

येथे विियाांतराचा दोि पत्करूि हे साांगािसेे िाटते की, तेलुगूतील अन्सय रामायण कृतींचाही 
तांजािरच्या मराठी रामकथाांिर पवरणाम झालेला वदसतो. या सांबांधात ‘भास्कर-रामायणा’तील एक प्रसांग 
िमूद करण्यासारखा आहे. 
 
भास्कर-रामायि 
 

तेलुगूत भास्कर-रामायण (इ.स. चे पांधराि े शतक) िािाचे एक प्रवसद्ध रामायण असूि विद्वाि 
लोकाांत ते विशिे वप्रय आहे. माधिस्िामीचा पौि कृष्णात्मज यादि याची भागिताच्या ििम स्कां धािरील 
रचिा प्रवसद्ध आहे. त्यात दहा अध्यायाांतूि (ओव्या, ५०९) रामकथा आली आहे. सीताहरणािांतर राम वतच्या 
शोधाथग विघतो. पांचिटीस आफयािर गोदािरी िदीस तो सीतेसांबांधीची पचृ्छा करतो. रािणाच्या भीतीमुळे ती 
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काहीही साांगण्यास तयार िसते. त्या िळेी राम कोपायमाि होऊि वतला शाप देण्यास प्रिृत्त होतो. त्या िळेी 
रािणािे सीतेला पळििू िेफयाची िाता ती रामास कथि करते. 
 

रावि जगीं मोटा दाडंगा । आणि सतत होय राडगा 
तेिें तव करणन दगा । नेली महाभागा जानकी ।।१०-२२४।। 

 
तेलुगूतील ‘भास्कर रामायणा’त राम, लक्ष्मणास सीतेसांबांधी मांदावकिीकरे् जाऊि पृच्छा करण्यास 

साांगतो.७ त्या िळेी मांदावकिी िदी सीतेचे हरण रािणािे केफयाचे त्यास साांगते. गोदािरीऐिजी येथे मांदावकिी 
आली आहे. असा प्रसांग िाफमीवक-रामायणात आढळत िाही. 
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३. माधवात्मज आणि कन्नड िणरशं्चर-काव्य 
 

तांजािरकर्ील रामदासी परांपरेतील माधिस्िामीचा पुि माधिात्मज याचे ‘हवरिांद्रोपाख्याि’१ हे 
काव्य अप्रकावशत असूि यात मराठी हवरिांद्र-कथाांत ि आढळणारे एक िगेळे सूि आढळते. त्यास प्रवसद्ध 
कन्नर् किी राघिाांक याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पे्ररणा कारणीभतू ठरली आहे. त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्ि येथे 
केला आहे. 
 

प्राचीि मराठी िाङ्मयाचा अभ्यास करतािा काही वठकाणी तुलिात्मक अध्ययि महत्त्िाचे ठरते. 
ज्या िळेी एखादी सावहत्यकृती परप्राांतात वभन्नभाविक ि साांस्कृवतक िातािरणात विमाण होते, त्यािळेी वतचा 
गाभा एतत्प्रदेशीय िाङ्मयापेक्षा अिेकदा वभन्न असतो. प्रस्तुत हवरिांद्रोपाख्याि तवमळिारू्त तेलुगु, कन्नर् 
आदींच्या िाङ्मयीि िातािरणात वसद्ध झालेले आहे. यामुळे त्या भािेतील सावहत्य-घटकाांचा या अख्यािािर 
वकतपत पवरणाम झाला, हे पाहणे अिेक दृष्टींिी महत्त्िाचे ठरणारे आहे. मराठी िाङ्मयाचा असा तौलविक 
अभ्यास फारसा झाफयाचे आढळूि येत िाही. अशा अभ्यासामुळे मराठी िाङ्मयाच्या अज्ञात पैलूां िर प्रकाश 
परू्ि सावहत्याभ्यासाच्या कक्षा विस्तारतात. मराठी िाङ्मयाला लाभलेले अन्सय भािाप्रभािाचे हे पवरणाम 
साांस्कृवतक ि ऐवतहावसकदृष्या लक्षणीय होय. त्या दृष्टीिे प्रस्तुत आख्याि-काव्याचा केिळ तुलिात्मक 
विचारच येथे अवभपे्रत आहे. तो विचार माांर्ण्यापूिी या आख्याि-काव्याच्या कात्यांसांबांधी प्रथम विवित 
मावहती करूि घेऊ. 
 
माधवात्मज म्पििजे कोि? 
 

माधिात्मज हे तवमळिारू्तील कोिूर येथील रामदासी मठावधपती राघिस्िामी याांचे वशष्य 
माधिस्िामी याांचे पुि होत. तांजािर प्राांतात रामदासाांचे जे एकूण तीि मठ होते त्याांपैकी कोिूर येथील मठ 
हाही एक महत्त्िाचा मठ होय. माधिस्िामी माि कोिुरास ि राहता मायरूम गािालगत असलेफया कािरेी 
िदीच्या पैलतीरािरील वतरुिळेांदूर येथे राहत. त्याांच्या मठात रामाचे मांवदर असूि तेथेच त्याांिी महाभारतादी 
प्रचांर् ग्रांथाांची विर्षमती केली. याांिा दोि पुि ि एक कन्सया असा पवरिार होता. त्याांच्या ज्येष्ठ पुिाचे िाि राम 
असूि, कविष्ठ पुिाचे िाि कृष्ण होते. या दोघाांिीही ग्रांथरचिा केली असूि त्यातूि ते स्ितःस माधिाचे पुि 
म्हणििू घेतात. 
 

प्रस्तुत किीिे आपफया ‘हवरिांद्रोपाख्यािा’त स्ितःचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे केलेला आहे : 
 

– म्हिोणन माधवनंदन । श्रोतया करी णवज्ञार्न  १-२५० 
– श्रोतया करी णवज्ञार्ना । र्ुर आर्ि माधवाचा  ३-२४३ 
– व्यास णशष्या सागें भारत । माधवात्मज स्वतः श्रोतयासंी  ४-२५४ 
– जािों संताचें हृत्कल्हार । णवनवी कुमार माधवाचा  ५-२५३ 
– श्रोतया जोडूणन कर । णवन(वी) रककर माधवाचा  ७-२२८ 

 
 माधव्स्िसमचा ज्येष्ठ पुि राम पांवर्त (शके १६५८ / इ.स. १७३६ मध्ये हयात) हा माधििांदि, 

माधिकुमार ि माधिसककर या िािाांिी रचिा करी, तर कृष्ण पांवर्त हा स्ितःस माधििांदि ि माधिात्मज 
असे म्हणििू घेई, असे ‘मराठी िाङ्मय-कोशा’त त्या त्या ग्रांथकाराांचा पवरचय करूि देतािा िमूद केलेले 
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आहे.२ या िोंदीिरूि ‘माधििांदि’ हे िाि दोघेही जण उपयोजीत होते, असे म्हणाि ेलागते. असे असेल तर 
या ग्रांथाचे कतृगत्ि लेखकािे राम पांवर्तला कोणत्या आधारािर वदले ते समजत िाही. कविद्वयािर वटपणे 
वलवहणारे लेखक कदावचत वभन्न असतील. यामुळे ही विसांगती त्याांच्या लक्षात आली िसािी. या प्रश्िाला 
आणखी एक बाजू आहे. ‘कोशा’त माधिात्मज हे िाि कृष्ण पांवर्ताचे म्हणूि वदले आहे. प्रस्तुत काव्यातही 
किी ‘माधिात्मज’ असे म्हणििू घेतो. यामुळे याचा करता राम पांवर्त असण्यापेक्षा कृष्ण पांवर्त असण्याची 
जास्त शक्यता आहे. दोघाांच्याही काव्यग्रांथाांचे सूक्ष्म अिलोकि केफयासच हा प्रश्ि सुटू शकेल. तूतग आपण 
‘कोशा’िुसार ही कृती राम पांवर्ताची होय, असे धरूि चालू. अ. िा. देशपाांरे् सांपावदत ‘मराठी िाङ्मय-
कोशा’तही हा ग्रांथ राम पांवर्ताच्या िािािरच वदलेला आहे.३ या ग्रांथाचे कतृगत्ि दोघाांपैकी कुणाचेही असले 
तरी त्याचा रचवयता तांजािरकर्ील माधिस्िामीचा पुि होय, याविियी माि िाद असण्याचे कारण िाही. हा 
किी तांजािरकर्ील होय, एिढेच आपफया दृष्टीिे येथे महत्त्िाचे आहे. 
 

माधिात्मजाच्या कृतीिर ज्या कन्नर् हवरिांद्र-काव्याचा प्रभाि उमटफयाचे आपण पाहणार आहोत, 
त्याचा कता जो राघिाांक किी त्याकरे् आपण प्रथम िळू. 
 
राघवांक (इ.स. १२२५-१३००) 
 

कन्नर्मध्ये हवरिांद्र कथेिरील सिांत प्राचीि काव्य राघिाांकाचे ‘हवरिांद्र-काव्य’ होय. हा किी 
िीरशिै असूि तो हांपी येथील रवहिासी होता. हांपीच्या विरुपाक्षाचा हा एकविष्ठ उपासक होता. त्याच्या गुरुचे 
िाि हवरहर सकिा हरीश्वर असे होते. राघिाांक हा विद्वाि असूि, त्यािे आपफया काव्यकतृगत्िाची छाप 
िरांगलचा काकतीय राजा प्रतापरुद्र (इ.स. १२९२-१३३५) यािरही पार्ली होती. यािे ‘वसद्धराम-पुराण’, 
‘सोमिाथचवरते’, ‘िीरेश्वरचवरते’ आदी रचिा केफया असफया तरी त्याची सिगश्रेष्ठ कृती ‘हवरिांद्र-काव्य’च 
होय. हे काव्य एकूण चौदा स्थलाांत (अध्यायाांत) विभागलेले असूि, त्याची श्लोकसांख्या सातश ेएकोणतीस 
एिढी आहे. ‘िाधगक िट्पदी’ या कन्नर् देशी छांदात त्यािे ही रचिा केली आहे. हवरिांद्र-काव्य हे एक िरच्या 
दजाचे काव्य मािले गेले असूि आकिगक ि खटकेबाज सांिाद हे याचे बलस्थाि होय. िायात्मकता हा या 
काव्याचा िेधूि घेणारा गुणधमग असूि, हे काव्य म्हणजे जिळपास पद्यमय िाटकाच होय, असा कन्नर् 
समीक्षकाांचा अवभप्राय आहे.४ 
 
िणरशं्चराची कथा 
 

सांस्कृत सावहत्यात िैवदक िाङ्मयातील ऐतरेय ब्राह्मण तसेच साांख्यायि श्रोतसूि यात हवरिांद्राची 
कथा आली असली तरी वतचा हवरिांद्राच्या सत्िपरीके्षशी सांबांध िाही; त्यातूि हवरिांद्राच्या पुिप्राप्तीची कथा 
आली आहे. हवरिांद्राची खरी कथा म्हणजे विश्वावमिािे त्याची घेतलेली सत्त्िपरीक्षा. ती माकंरे्य पुराण, 
देिी भागित आदी ग्रांथाांतच प्राधान्सयािे आली आहे. मराठीत जिाबाई, विष्णुदास िामा, मुक्तेश्वर, श्रीधर 
(पाांर्िप्रताप), विप्र जिादगि (तांजािर) याांची हवरिांद्र-कथेिरील आख्यािे प्रवसद्ध आहेत. 
 
माधवात्मजाचे िणरशं्चरोपाख्यान 
 

माधिात्मजाचे हवरिांद्र-कथेिरील हे काव्य २२२८ ओव्याांचे असूि िाऊ अध्यायाांत विभागलेले आहेत. 
शिेटचा िििा अध्याय हा अपूणग आहे. अपूणग या अथािे की, शिेटच्या काही मोजक्याच ओव्या त्यात आढळूि 
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येत िाहीत. कथेच्या अांती हवरिांद्र तारामतीचा िध करण्यास वसद्ध होतो, येथपयंतचा कथाभाग आला आहे. 
यामुळे शिेट कसा असेल याची आपण कफपिा करू शकतो; पण तो भाग उपलब्ध िसफयामुळे काव्याच्या 
शिेटी स्ितःसांबांधी िा ग्रांथासांबांधी समाल्प्तदशगक जी मावहती येते तीस आपण िांवचत झालो हे खरे; पण हा किी 
तसा ििीि िाही. याच्या कुळासांबांधी ि ग्रांथाांसांबांधी बरीच मावहती उपलब्ध असफयामुळे आपण फारसे गमािले 
असे िाटत िाही. याचे काव्य पुरणाच्या धाटणीचे असले तरी मराठी िाङ्मयाच्या अभ्यासकास त्यात काही 
महत्त्िाचे विशिे प्रथमच आढळतात. त्या सिग विशिेाांचा परामशग ि घेता माधिात्मज आवण राघिाांक याांच्या 
तुलिेिरच येथे भर वदला आहे. 
 
दोघांच्या भूणमकेतील साम्पय : एकपत्त्नव्रतावर भर 
 

माधिात्मज आवण राघिाांक याांच्या हवरिांद्रकथेतूि दोघाांची त्या कथेकरे् पाहण्याची एक समाि 
भवूमका वदसूि येते. हवरिांद्राकरे् सिगच किींिी वदलेफया िचिाची पूती करणारा म्हणजे सत्यिचिी या 
रूपातच पावहले आहे. त्याांिी या सांबांधात माकंरे्यादी पुराणाांचे अिुसरण केलेले वदसते. 
 

त्यज णचन्तामंहाराज स्वसत्यमनुर्ालय... ८-१७ 
नातः र्रतरं धमं वदग्न्त र्ुरषस्य तु । 
या दृश ंरु्रषव्याघ्र स्वसत्यर्णरर्ालनम्... ८-१८ 

 
सांस्कृतातील हवरिांद्रकथाांतूि याच तत्त्िाला उचलूि धरलेले आहे. जिसामान्सयातही हवरिांद्राची 

अशीच प्रवतमा वसद्ध झालेली आहे; पण माधिात्मज आवण राघिाांक याांिी त्याच्या व्यल्क्तमत्िाला 
एकपल्त्िव्रताचा एक ििा पैलू देण्याचा प्रयत्ि केला आहे. त्याांची ही समाि भवूमका त्याांच्या कृतींिा शिेटपयंत 
व्यापूि आहे. या समाि भवूमकेचे कारण माधिात्माजािे राघिाांकाच्या केलेफया अिुसारणात आहे. त्या दृष्टीिे 
दोन्सही काव्याचे विश्लेिण करू. 
 

“हवरिांद्रोपाख्यािात (माधिात्मज) पहफया अध्यायातील प्रास्ताविक भागातच िैशांपायि 
जिमेजयाजिळ हवरिांद्राच्या एकपल्त्िविष्ठेची िाखाणणी करतात, असे दाखविले आहे. सत्यिावदत्िाबरोबर 
‘येकदारव्रत परी प्रचांर् । परस्त्रीविियी जन्समिांढ ।।’ (१-८), असा गुणगौरि िैशांपायि करतात. पुढे देिसभेत 
िावसष्ठािेही या गुणविशिेाबद्दल हवरिांद्राला प्रशल्स्तपि वदले आहे. तो हवरिांद्रास ‘येकदारव्रती धुरांधर’ (१-
८) म्हणूि गौरवितो. िवसष्ठाचा िेमका हा उद्गार हीच पुढील सांघिाची िाांदी ठरते. तेथे उपल्स्थत असलेफया 
विश्वावमिाला हवरिांद्राची केलेली ही स्तुती आिर्त िाही. विश्वावमि त्या स्तुतीचा ‘खोटी’ म्हणूि सांभाििा 
करतो. तो यािर ‘येकदारे व्रताची । िेणे स्िफपी कथाही साची ।।१-९०।।’ असे उद्गार काढतो. विश्वावमिाची 
ही टीका िवसष्ठास रुचत िाही. िवसष्ठ त्याचे जोरदार खांर्ि करतो. तो या सांबांधात हवरिांद्राची विविध परींिी 
स्तुती करतो. िवसष्ठाचे उद्गार असे : 
 

र्रदारा जननीसम । जो भावी राजसत्तम 
तुटुणन र्डल्याही व्योम । सत्याची सीमा नोलाडंीच  १-९६ 
ते र्रोक्ष नव्हे गाधेया । म्या र्ाणहले दृष्टीनें या 
र्री तो एकदारव्रती सदया । 
णरशकंतनयासम (णरशकुंसम तनय) नव्हे  १-११६ 
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तैसाच सत्यसंध जाि । णप्रय व्रत नव्हे यासमान...  १-११७ 
र्रंतु स्वपनातंरीही हा । हणरश्चदं्र राजा महा 
अमृतवािी न वदे र्हा । जो का गुहा प्रतार्ाची  १-१३६ 
तेवीच अन्य णियेंचें वदन । कामातुर... 
न र्ाहेणच हा णनधान । भोगानुसंधान तेथे कैचें  १-१३७ 
जो भरू्ालाचा राव । सत्याची न सोडेल शीव 
आणिकही याचा प्रभाव । ऐक स्वभावणसद्ध राया  १-१४४ 
उवपसी मेनका णतलोत्तमा । रंभा णवश्वाची रर्ोत्तमा 

 
ह्याही हवरिांद्राला िश करू शकत िाहीत.  १-१४५-१४७ 

 
पवहफया अध्यायातील उपरोक्त अशयाद्वारे व्यक्त झालेली किीची भवूमका पावहफयास किीिे 

हवरिांद्राच्या सत्यिावदत्िाबरोबर त्याच्या शुद्धशीलत्िालाही कसे प्राधान्सय वदले होते याची कफपिा येईल. 
यामुळे या काव्यात विश्वावमि हवरिांद्राच्या दोन्सही गुणविशशेाांची परीक्षा घेतािा वदसतो. कथाशयात किीिे 
दोन्सही धाग्याांची गुांफण केली आहे. या दृष्टीिे काव्यातील पुढील चार प्रसांग महत्त्िाचे ठरतात. 
 

१) प्रथम विश्वावमिािे जया-विजया या चाांर्ाळ सुांदरींची विर्षमती करूि हवरिांद्राला मोहपाशात 
गुांतविण्याचा प्रयत्ि केला; पण त्यात तो यशस्िी होत िाही. या सुांदरींशी लग्ि केफयास त्याचे राज्य, धि िगैरे 
परत करूि त्यास ‘अमरत्ि’ देण्यासही विश्वावमि वसद्ध होतो.५ विष्णुदास िामा, मुक्तेश्वर, श्रीधर 
(पाांर्िप्रताप) याांतही हा प्रसांग आहे; पण तेथे या वस्त्रयाांच्या सांदभात वििाहाचा प्रश्ि विश्वावमि उपल्स्थत 
करीत िाही. तेथे या वस्त्रया राजास फक्त ‘अांगभोग’ मागतात; तसेच या प्रसांगाचा सांबांध त्याच्या काव्यात पुढे 
कुठेही आढळूि येत िाही. 
 

२) पाचव्या अध्यायात हवरिांद्र काशीस जाण्यासाठी विघतो. िाटेतील दाट अरण्यात दुष्ट श्वापदाांचा 
त्यास उपद्रि होतो. त्या िळेी दुःखी-कष्टी झालेला हवरिांद्र आपण म्हणू ते करील अशी विश्वावमिाची अपेक्षा 
असािी. त्यामुळे तो आकाशात प्रकट होऊि कन्सयकाांशी लग्ि करण्याची परत गळ घालतो. लग्ि केफयास 
त्या कन्सयकाांबरोबरच ‘राज्य आवण वित्त’ परत करण्याची तयारी दशगवितो.६ 
 

३) यािांतर सातव्या अध्यायात राजािे स्ितःस र्ोंबास विकूि घेऊि ऋणमुक्त झाफयािरही 
विश्वावमि त्याच्याकरे् येतो ि चाांर्ाळसुांदरींशी लग्ि करण्याच्या अटीिर पत्िी, पुि याांसह राज्य परत करूि 
‘विमूती’चे स्थाि द्याियास वसद्ध होतो.७ 
 

४) रोवहदासाच्या मृत्यिूांतर त्याचे कलेिर स्मशािात असतािा विश्वावमि प्रकट होऊि कन्सयाांचे 
पावणग्रहण केफयास पुिास वजिांत करण्याचे हवरिांद्रास अवभिचि देतो.८ 
 

राघिाांकातही विश्वावमि हवरिांद्राला अशीच गळ घालतािा वदसतो. ते कसे हे पाहू. आठव्या स्थलात 
(अध्यायात) राजािे ि प्रधािािे कुमावरकाांिा मारूि हाकलूि वदफयािांतर विश्वावमि येतो आवण हवरिांद्राला 
त्याांच्याशी लग्ि करण्याचा आग्रह करतो. 
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“माझ्या कन्सयकाांशी लग्ि केफयास मी तुला कुठलाही िास देणार िाही,९ तू या कन्सयकाांिा िरफयास 
मी घेतलेले सिग साम्राज्य तुला भेट म्हणूि मोठ्या पे्रमािे परत करीि;”१० तसेच विश्वावमि राज्याचा ताबा 
घेण्यासाठी अयोध्येस येतो, त्या िळेीही तो आपले म्हणणे हवरिांद्राला पटविण्याचा प्रयत्ि करतो. 
 

“तुला परत राजा व्हाियाचे असेल, तर माझ्या कन्सयकाांशी लग्ि कर. म्हणजे मी तुला यापुढे 
कुठफयाही प्रकारे छळणार िाही ि माझ्या स्थािी मी परत जाईि.”११ 
 

हवरिांद्र िाराणसीस जातािा िाटेत घिदाट अरण्य लागते. अरण्यास आग लागूि हवरिांद्र ि 
तारामती भयांकर सांकटात सापर्तात. त्यािांतर विश्वावमिाचा वशष्य िक्षिक म्हणतो; (विश्वावमि आपला 
वशष्य िक्षिक यास दािाची िसुली करण्यासाठी हवरिांद्राबरोबर पाठवितो.) “तू या िन्सय पशूांचे भक्ष्य का 
होतोस? तू आपफया कुटुांवबयाांिा दुःखात का घालतोस? आतातरी मूखगपणा सोर् आवण माझे स्िामी विश्वावमि 
म्हणतात त्याप्रमाणे कर. (त्या कन्सयकाांशी लग्ि कर.)१२ 
 

आख्यािाच्या शिेटी हवरिांद्र तलिार उपसूि तारामतीचा वशरच्छेद करण्यास सरसाितो. त्या 
िळेीही विश्वावमि शिेटचा उपाय म्हणूि परत वििाहाचा आग्रह धरतो. तो म्हणतो : 
 

“वतचा िध करू िकोस. तू जर माझ्या कन्सयकाांशी लग्ि केलेस तर मी तुझ्या पुिाला वजिांत करीि. 
तुला दास्यातूि मुक्त करीि ि तुला राज्यात प्रिशे करििू तुला पूिीप्रमाणे ससहासिािर बसिीि.”१३ 
 

माधिात्मज आवण राघिाांक याांिी वचविलेले िरील प्रसांग पावहफयास दोन्सही काव्याांत जिळपास ते 
एकाच सांदभात आलेले आहेत हे वदसूि येते. सिांत महत्त्िाचे म्हणजे राजा ऋणमुक्त झाफयािर विश्वावमिािे 
त्याच्याशी सांबांध ठेिण्याचे िस्तुतः काहीच कारण िव्हते; पण तरीही तो त्याच्याकरे् येऊि लग्िाचा आग्रह 
धरतो. हा भाग दोघाांच्याही कृतीत आलेला आहे, हे लक्षणीय होय. यािरूि सत्यिावदत्िाबरोबर 
एकपल्त्िव्रताचा विचारही सत्िभ्रष्टाांत अिुस्यतू आहे, अशी दोघाांचीही समाि भवूमका असफयाचे प्रत्ययास येते. 
 

तेलुगूतील गौरिा (इ.स. १३८४-१४२९) याच्या हवरिांद्रोपाख्यािात लग्िासांबांधीचा विचार फक्त 
दोि स्थळीच माांर्लेला वदसूि येतो.१४ हा विचार त्याच्या काव्याला अथातच व्यापूि िाही. गौरिा हा किी 
राघिाांकाच्या बराच उत्तरकालीि असूि त्याच्या कृतीिर राघिाांकाचाच प्रभाि उमटलेला आहे, असे 
अभ्यासकाांचे मत आहे.१५ माधिात्मजाव्यवतवरक्त मराठी हवरिांद्रकथेत विश्वावमिािे हवरिांद्राला लग्िासांबांधी 
आग्रह केफयाचे कुठेही आढळूि येत िाही. 
 
चांडाळकन्द्या या स्वकन्द्या 
 

चाांर्ाळकन्सयकाांच्या बाबतीत आणखी एक मुद्दा दोन्सहींत समाि आढळूि येतो. िीच कुळातील वस्त्रयाांशी 
वििाह लाििू स्ितःला धमगभ्रष्ट करण्याचा विश्वावमिाचा र्ाि आहे, हे हवरिांद्र ओळखूि असतो. त्याप्रमाणे 
हवरिांद्र विश्वावमिािर तसा आरोपही करतो; पण “त्या वस्त्रया चाांर्ाळ कुळातील िसूि माझ्या पोटी 
जन्समलेफया कन्सया होत,”१६ असे विश्वावमि उत्तरतो. राघिाांकाचा हवरिांद्रही अशीच शांका व्यक्त करतो. त्या 
िळेी विश्वावमि “त्याांिा चाांर्ालकन्सया म्हणणे म्हणजे मला चाांर्ाल म्हणण्यासारखे आहे,”१७ असे हवरिांद्रास 
बोलूि दाखवितो. 
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सौविसयाग 
 

मराठीतील हवरिांद्रकथाांत दवक्षणेचा राज्यदािाशी सांबांध जोर्लेला आहे. ‘(राज्य) दािाच्या 
पूतगतेकवरता द्याव्या लागणाऱ्या दवक्षणेसाठी “हवरिांद्रािे स्ितःस ि स्त्री-पुिास विकले,” असे ‘प्राचीि 
चवरिकोश’काराांिी ब्रह्मपुराण, देिी भागित आदी पुराणाांच्या आधारे म्हटले आहे.१८ महाराष्रातील मराठी 
आख्यािकराांिी या कथाांशासच अिलां वबले. विष्णुदास िामा (इ.स. सोळाव्या शतकाचा पूिाधग) मुक्तेश्वर, 
श्रीधर या सिांिी असेच दाखविले आहे; पण दक्षावित्य म्हणजे तेलुगु, कन्नर् किींिी माकंरे्य पुराणात 
आलेला यागदवक्षणेचा उल्लेख केला आहे. हवरिांद्र एकदा राजसूय यज्ञ करतो. त्या िळेी विश्वावमिाला तो 
इच्छील ती दवक्षणा देण्याचे मान्सय करतो; पण विश्वावमि त्या िळेी दवक्षणा ि घेता िांतर घेईि, असे हवरिांद्रास 
म्हणतो ि पुढे सिग राज्य दाि वदफयािर विष्काांचि झालेफया राजाचे सत्त्ि पाहण्यासाठी एक साधि म्हणूि तो 
याचा उपयोग करतो. माकंरे्य पुराणातील हा अांश दावक्षणात्य आख्यािकाराांप्रमाणे माधिात्मजािेही 
स्िीकारला आहे. माधिात्मजाचा विश्वावमि म्हणतो : 
 

बहु सौविपयज्ञाचे र्ाहंी । रू्वी ता ंदेऊं केली जे काहंीं 
ते माझी दणक्षिा राया देई । णमिणवले काईं त्यातं सागं ५. १६० 

 
आवण ही दवक्षणा वकती, तर ‘वजतुके अपेक्षील धि । समपगण करीि वततुके’ ४-३९, असे हवरिांद्रािे 

त्याच िळेी मान्सय केलेले असते. माधिात्मजाचे हे अिुसरण दावक्षणात्य प्रभािाचेच सूचक मािािे लागेल. 
 
स्वेच्छादानाचे स्वरूप 
 

दािासांबांधी माधिात्मज आवण राघिाांक याांतील एक साम्य म्हणजे विश्वावमिािे मावगतलेफया 
स्िचे्छादािाचे स्िरूप. देिी भागितात ‘हेमभारद्वयां साधं दवक्षणाां देवह साम्प्रतम,’ असे विश्वावमि अर्ीच भार 
सोिे हवरिांद्रास मागतो; पण त्याचा यागदवक्षणेशी सांबांध िाही, तर राज्यदािाशी सांबांध आहे. विष्णुदास िामा 
यातही राज्यदािाच्या सांदभात औटभार (सारे्तीि भार) सोिे दवक्षणा म्हणूि द्यािी, असे विश्वावमि म्हणतो; 
पण राघिाांकातील विश्वावमि माि– 
 

“एका धष्टपुष्ट माणसािे हत्तीिर उभे राहूि िर उांच किर्ी फेकािी. ती जेिढी उांच जाईल, तेिढे 
सोिे मला द्याि,े”१९ असे दाि मागतो. तेलुगूतील गौरिाच्या हवरिांद्रकथेतही असेच दाखविलेले आहे. 
माधिात्मजाचा विश्वावमि राजस सुिणगरत्िाचा ढीग मागतो. 
 

र्णरसोनी कौणशक म्हिे ऐक बा रे । सुविपरत्नाचे णढगारे 
अधपयोजन उंच रे । र्सरून या धरे सावकाश  ४-८२ 

 
सुिणगरत्िाांच्या अधगयोजि उांच वढगाची विश्वावमिाची ही मागणी राघिाांकाच्या उपरोक्त कफपिेशी 

आशयदृष्या जुळणारी अशीच आहे. या कथाांशास प्राचीि सांस्कृत हवरिांद्रकथाांतूि कोणताही आधार वदसत 
िाही. ही विस्मयजिक कफपिा खास राघिाांकाची होय. त्याचाच अिुिाद उत्तरकालीि किींिी केलेला आहे. 
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प्रसंगसाम्पय : राजाचे चांडाळ कन्द्याकांना ताडन 
 

माधिात्माजात विश्वावमि हवरिांद्राला िश करण्याकवरता दोि सुांदरींिा पाठवितो. त्या हवरिांद्राकरे् 
जाऊि िृत्यगायि करतात ि िांतर उन्सहापासूि स्ितःचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्या छिचामराची मागणी 
करतात. त्या म्हणतात : “तवर एकीस आतपि द्याि े । दुसरीस चामर अपािे” ३-२५. पण ही राजवचन्सहे 
असफयामुळे हवरिांद्र ती त्याांिा देत िाही. शिेटी त्या िस्तू जबरदस्तीिे घेण्याचा त्याांचा प्रयत्ि पाहूि राजा 
त्याांिा चाबकािे मारतो. त्यामुळे त्याांिा जखम होऊि रक्त िाहू लागते. माधिात्मजािे तो प्रसांग असा 
रेखाटला आहे : 
 

ऐसी कन्यानंी कणरता घाई । रायें ताणडल्या त्या कैशा घाई 
रदत म्हिता ंअगाई । तेथूणन त्याहंी काणर्ली  ३-५१ 
ताहंी आल्या णवश्वाणमराजविी । आक्रोशें र्डल्या र्दकमिीं 
ताता चाबुकानें तुझ्या मुली । ताणडलेजो छिी हणरश्चदं्रें  ३-५२ 
कशा घातक्षतातूंनी हा । णनघाला रततरू्र र्हा र्हा 
म्हिोनी व्रि की त महा । र्ाठी कु र द्द हा दाणवती शोकें   ४-१२५ 

 
विश्वावमि हवरिांद्राकरे् येऊि “माझ्या पुिीची पाठी पहा । व्रणाांतूिी स्त्रिे रक्त अहा” ४-१२८ अशी 

तक्रार करतो. 
 

राघिाांकातही हवरिांद्र ि सत्यकीर्षत प्रधाि हे दोघे सुांदरींिा चाबकािे (चम्मवि) मारतात ि त्याांच्या 
अांगातूि रक्त येते, असे िणगि आले आहे;२० तसेच हवरिांद्र ि मातांग-सुांदरी (गाणरावणयरू) यातील छिचामर 
देण्याविियीचा प्रदीघग सांिाद जसा राघिाांकात आला आहे, तसा थोड्ाप्रमाणात माधिात्माजातही तो आला 
आहे. 
 

विष्णुदास िामा, मुक्तेश्वर आदींच्या अह्यािाांत राजा त्या मुलींिा मारीत िाही, तर ‘आज्ञा करुवि 
प्रधािाकरिी । मारुि बाहेर घातफया ।’२१ १-१३४, असे मुक्तेश्वरात आले आहे. तसेच मराठी अख्यािाांतूि त्या 
सुांदरी छिचामराची मागणी करीत िाहीत, तर शरीरसुख मागतात. यामुळे छि-चामराच्या मागणीिरूि 
झालेला िाद-प्रवतिाद माधिात्मज सकिा राघिाांक याांत जसा आला, तसा त्यातूि अथातच आला िाही. 
मराठीत मुक्तेश्वारािे विष्णुदास िामाच्या कथेचेच सांपूणगतः ि पद्धतशीरपणे अिुसरण केले आहे, असा साधार 
अवभप्राय अभ्यासकाांिी व्यक्त केला आहे,२२ आवण याचाच पुढील मराठी हवरिांद्रकथाांिर प्रत्याक्षाप्रत्यक्ष 
पवरणाम झालेला आहे. यामुळे त्यातूि प्रसांगाचा सारखेपणा वदसतो. 
 
णवरबािूचे पदसंवािन 
 

माधिात्माजात िीरबाहू हवरिांद्राच्या माांर्ीिर पाय ठेििू ते दाबण्यास साांगतो.२३ राघिाांकातही 
बाजेिर बसलेला िीरबाहू खाली जवमिीिर बसलेफया हवरिांद्राच्या खाांद्यािर पाय ठेििू त्यास ते दाबण्याची 
आज्ञा करतो.२४ मराठी काव्यात सकिा सांस्कृत पुराणाख्यािाांतही हा प्रसांग आला िाही. 
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व्यत्ततनाम 
 

हवरिांद्राच्या पत्िीचे िाि सिग सांस्कृत ि मराठी अख्यािाांतूि ‘तारामती’ असेच आले आहे; पण 
माधिात्मजािे दावक्षणात्य अख्यािांिुसार ते बदलले. कन्नर् किी राघिाांक, तेलुगु किी गौरिा आदींिी वतचे 
िाि ‘चांद्रमती’ असे वदले आहे. माधिात्मजािे ‘चांद्रमती’चे ‘चांद्रिती’ असे रूप केले आहे. 
 
नित्रक : नवीन पात्र 
 

राघिाांकािे प्रथमच ‘िक्षिक’ या ििीि पािाची योजिा आपफया काव्यात केली आहे. िक्षिक हा 
विश्वावमिाचा वशष्य असूि अयोध्येहूि विघालेफया हवरिांद्राकरू्ि दवक्षणा िसूल करण्याचे काम त्याच्यािर 
सोपविलेले असते. हवरिांद्राच्या साांगण्यािरूिच या वशष्याला त्याच्याबरोबर पाठविलेले असते. हा िक्षिक 
िीच िृत्तीचा, असत्यभािणी, असूयायुक्त, दावक्षण्यरवहत, कारुण्यहीि ि अिीवतमाि असा दाखविलेला 
आहे.२५ हा सतत  हवरिांद्राच्या मागे असतो. चांद्रमाच्या मागे राहू लागािा त्याप्रमाणे हा हवरिांद्राची पाठ सोर्ीत 
िाही.२६ शिेटी हवरिांद्र स्ितः चाांर्ाळाला विकूि घेऊि आलेला पैसा िक्षिकाजिळ देतो ि वदलेफया 
िचिाला जगतो. त्या िळेी िक्षिकाचा हृदयपालट होतो ि हवरिांद्राची ‘सत्यसांध’ म्हणूि प्रशांसा करतो.२७ 
 

गौरिाच्या हवरिांद्रोपाख्यािात हे पाि आले असूि त्यािे ते राघिाांकाकरू्ि घेतले, असे कन्नर् 
अभ्यासकाांिीदाखविले आहे.२८ गौरिािे आपफया काव्यात िक्षिकाला राघिाांकापेक्षा बरेच महत्त्िाचे स्थाि 
वदले आहे. काशीच्या प्रिासात हवरिांद्रािर ओढिलेफया सिग प्रसांगाांचा तो साक्षीदार असतो ि चांद्रिती या 
सांकटकाळात िक्षिकाच्या सुरवक्षततेची सतत काळजी िाहतािा दाखविलेली आहे. आधुविक तेलुगु लेखक 
बफजेपल्ली लक्ष्मीकाांत कवि तसेच कां दकूरी िीरेशसलगम पांतुलु याांिी आपफया ‘हवरिांद्र िाटका’त या पािाचा 
समािशे केला आहे. त्याांिी त्यात बराच रांग भरूि त्याची व्यल्क्तरेखा विशिे रोचक करण्याचा प्रयत्ि केला 
आहे. 
 

राघिाांकाला अिुसरूि माधिात्मजािेवह आपफया आख्यािात िक्षिाला (िक्षिक) स्थाि वदले आहे. 
मराठी हवरिांद्र-आख्यािात ‘िक्षि’ हे पाि कुठेच आलेले िाही. राघिाांकात जी कामवगरी िक्षिक बजाितािा 
वदसतो, तीच कामवगरी माधिात्मजाच्या काव्यातही तो पार पार्तािा वदसतो. 
 

 ‘हवरिांद्रोपाख्यािा’तील चौर्थया अध्यायात राघिाांकाप्रमाणेच हवरिांद्र विश्वावमिास दवक्षणेचे धि 
घेण्यास एखाद्या वशष्याला सोबत पाठि, असे म्हणतो.२९ तो वशष्य “दयापूणग ि दावक्षण्यशील,” (४-१८८) 
असा द्यािा असे हवरिांद्र साांगतो; पण प्रत्यक्षात विश्वावमि ‘आत्यांवतक विष्ठुर’ (४-१९२) अशा िक्षि िामक 
वशष्याला पाठवितो. अग्िीस ज्याप्रमाणे शीतलता ठाऊक िाही, तसे िक्षिकाला दया वह िस्तू मावहत 
िसते.३० विश्वावमि िक्षिाला जातािा बजाितो : 
 

ऐसे वदूणन भरू्ासी । र्ुन्हा कौणशक सागें णशष्यासी 
 
कीं नक्षरा सावधानेसी । किपप्रदेशी मद्वातय ऐक ।।४-२०२।। 
प्रभाते दुर्ारा संध्यासमईं । येके णदनीं हो न कणरता ंगई 
माझे गुरूची दणक्षिा देई । म्हिौणन घेई नृर्ाचे चेले ।।४-२०३।। 
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माणझया शासनावंयें । हणरश्चदं्राचे न धरी भये 
गाजंी णरसंध्याकाली स्वयें । णनरूरू्णन हे नक्षरासी ।।४-२०४।। 

 
पाचव्या अध्यायातही दिािलाच्या प्रसांगापूिी विश्वावमि प्रकट होऊि िक्षिाला परत अशीच आज्ञा 

देतो.३१ 
 

सातव्या अध्यायात हवरिांद्र पत्िी ि पुि याांिा विकतो. त्या िळेी वमळालेफया धिाची मागणी 
करण्यासाठी िक्षि प्रकट होतो आवण पत्िी-पुि याांच्या विक्रयामुळे आलेले ‘सहस्त्र ि पांचशत विष्क’ (७-२४) 
हवरिांद्र त्यास देतो. यापूिी या अध्यायात दवक्षणेचा पैसा सत्िर ि वदफयाबद्दल तो हवरिांद्रािर खूप तोंर्सुख 
घेतो (७/११- १४). याच अध्यायात हवरिांद्र स्ितःस र्ोंबास विकूि घेतो. त्याबद्दल त्यास ‘दशयोजिे विस्तीणग 
सुिणगरत्िाचा ढीग’ (७-१०५) वमळतो. िक्षि ती सांपत्ती पाहूि सांतुष्ट होतो ि ती सांपत्ती घेण्यासाठी 
आकाशातूि खाली येतो. 
 

तों नभीहुनी तुष्ट हृदयें । उतरला नक्षर स्वयें 
तो सवप घेऊनी धनसंचय । हृष्ट अणतशयें र्ुन्हा जाला  ७-१११ 

 
याप्रमाणे िक्षिाचे स्िभािवचि अांवकत केले असूि राघिाांकािे िक्षिाच्या ठायी जी व्यल्क्तिैवशष्ये 

दाखविली आहेत, िेमकी तशीच िैवशष्ये माधिात्मजािेही दाखविली आहेत. मराठी हवरिांद्रकथेत िक्षि या 
ििीि पािाची याप्रमाणे भर पर्ली आहे. 
 
कल्पनासाम्पय 
 

उपरोक्त साम्याव्यवतवरक्त दोन्सही काव्याांत काही कफपिासाम्यही वदसूि येते. हवरिांद्र ि 
चाांर्ाळकन्सया याांच्या सांिादात थोर्ा सारखेपणा आहे. ज्याला जे पावहजे ते द्याि,े अन्सय िस्तू देऊि काय 
उपयोग, असा युल्क्तिाद दोन्सहींत आला आहे. 
 

“जो तृिेिें व्याप्त होय । त्यासी द्याि े राया तोय” (३.४५) असे माधिात्मज वलवहतो, तर ‘जो 
तहािलेला आहे, त्याला तूप देऊि काय उपयोग’ (७-८) असा राघिाांतील युल्क्तिाद आहे. ‘देख कीं 
विरोवगया िोखद चोख’ (३-४९) ही माधिात्मजाची कफपिा, तर ‘रोग्याला अमृत द्यािे म्हणजे तो सुखी 
होईल’ (७-९) असे राघिाांकात आले आहे. दािशूरास अदेय असे काही िाही, हे साांगतािा ‘वशबी’ राजाचा 
दृष्टाांत माधिात्मज (३-३८) ि राघिाांक (७-११) या दोहोंतही आला आहे. हवरिांद्राला झालेफया अशुभ 
शाकुिातही तसे थोरे्बहुत साम्य आहे; पण तो मुद्दा गौण म्हणूि सोरू्ि देऊ. कारण अशुभ शाकुिाांचे िणगि 
अिेकदा ठरीि ि साांकेवतक स्िरूपाचे असते. 
 

माधिात्मज आवण राघिाांक याांची हवरिांद्रकथेकरे् पाहण्याची समाि भवूमका, तीिुसार त्यात आलेला 
कथाभाग, त्यातील प्रसांगसाम्य, िक्षि (क) या ििीि पािाची दोघाांिीही केलेली योजिा ि काही कफपिाांत 
वदसूि येणारा सारखेपणा यािरूि राघिाांकाचा माधिात्मजािर प्रभाि पर्लेला आहे, हे स्पष्ट आहे. 
माधिात्मजािे राघिाांकाचे ऋण घेतले असले, तरी हे ऋण साक्षात राघिाांकाच्या कृतीिरूि घेतले, की 
राघिाांकप्रभावित उत्तरकालीि काव्य/कीतगि आदी एखाद्या माध्यमाद्वारे घेतले, याविियी विवित साांगणे 
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कठीण आहे. त्यािे तेलुगु किी गौरिा याच्याकरू्ि माि पे्ररणा घेतली िाही, हे वििचेिाच्या ओघात सूवचत 
झालेच आहे. राघिाांकाचे जे विशिे माधिात्मजािे घेतले आहेत ते विशिे सांस्कृत पुराणावदकाांतआढळत 
िाहीत, तर राघिाांकाची ती स्ितांि विर्षमती होय. स्ितः राघिाांकािे हे काव्याच्या प्रारांभीच स्पष्ट केले आहे. 
“िसुधापती सत्यिादी हवरिांद्र, त्याचा विश्वावमिािे केलेला आत्यांवतक छळ, त्यात शिेटी हवरिांद्राचा 
झालेला विजय...”३२ एिढे कथाबीज पुराणादी ग्रांथातूि घेतले आहे, अशा अथाची त्याची उक्ती आहे. “त्या 
बीजाचा काव्यिृक्ष मी माझ्या कफपिेिे वसद्ध केला. मी कुणाच्या ‘सांपत्ती’ चे (काव्यरुपी) अपहरण केले िाही,” 
असे तो शपथेिर साांगतो.३३ राघिाांकािे गांभीरपणे िाचकाला वदलेफया या िचिािर व्यापक अथािे विश्वास 
ठेिण्यास हरकत िाही. याप्रमाणे त्याच्या काव्यातील अिेक प्रसांग ही त्याची स्ितःची विर्षमती ठरते. 
 

माधिात्मजािे राघिाांकाचे घेतलेले ऋण कथेच्या प्रिाहाशी सांबद्ध आहे. अन्सय बाबतींत माि त्यािे 
स्िातांत्र्य घेतले आहे. याविियीची बरीच स्थळे दाखविता येतील. त्यातही त्याांिी विर्षमलेले हवरिांद्राचे पाि 
महत्त्िाचे आहे. त्याचा हवरिांद्र परांपरागत हवरिांद्रापेक्षा बराच वभन्न आहे. तो स्िावभमािी, करारी ि आक्रमक 
असूि, अिेक वठकाणी विश्वावमिाचे िाभारे् काढतो. असा हवरिांद्र अन्सय मराठी किींिी रेखाटलेला िाही. 
(त्याचा विचार स्ितांिपणे पवरवशष्ट क्र. २ मध्ये आला आहे.) 
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४. सुभराचंपू आणि णवजयणवलास 
 

विरांजि माधि (इ.स. १७०२-१७९०) हा पेशिाईतला एक प्रवसद्ध किी होय. याच्या एकूण 
ग्रांथरचिेत ‘सुभद्राचांपू’ या काव्यग्रांथास महत्त्िाचे स्थाि आहे. या ग्रांथाचे एकूण स्िरूप महाराष्रातील मराठी 
काव्यापेक्षा बरेच वभन्न आहे. कै. ल. रा. पाांगारकर याांिा जेव्हा विरांजि माधिाचे सावहत्य प्रथम उपलब्ध झाले, 
तेव्हा या सावहत्याचे महाराष्र सावहत्यापेक्षा असलेले िगेळेपण त्याांिा तत्काळ जाणिले. ‘याांच्या भािेत, 
विचारात आवण पद्धतीत ििीिपणा आहे,’१ हे त्याांिी विरांजि माधिाच्या काव्याला वलवहलेफया प्रस्ताििेत 
प्रारांभीच साांगूि टाकले. पण त्याची कुठलीही कारणमीमाांसा त्याांिी सकिा िांतरच्या समीक्षकाांिी केली िाही. 
या त्याच्या िाविन्सयाला दावक्षणात्य सावहत्याची पे्ररणा कारणीभतू आहे, असे म्हणाि ेलागेल. याचा उहापोह 
करण्यापूिी विरांजि माधिाच्या जीििचवरिासांबांधी थोर्ा विचार करू. कारण त्याचा त्याच्या सावहत्य-
विर्षमतीशी बराच जिळचा सांबांध आहे. 
 

विरांजि माधि याची गणिा महाराष्रातील किींत करण्याचा प्रघात आहे, पण िास्तविक तो 
तांजािरचा िा दवक्षणेकर्ील होता, असे म्हणणे सयुल्क्तक ठरेल. याचा जन्सम तवमळिारू्तील काांचीजिळील 
पक्षीतीथग येथे झाला. याचे मूळ घराणे मराठिाड्ातील पैठणजिळील रामर्ोह या गािचे, पण पणजोबा 
विजापूर येथे बादशहाच्या िोकरीस होते. पुढे याचे आजोबा वतमाजीपांत याांिी विजापूर सोर्ले ि ते 
‘व्यांकटेशवगरी’ येथे राहाियास गेले. हे व्यांकटेशवगरी म्हणजे वतरुपतीचे सुप्रवसद्ध बाळाजी के्षि होय. हे 
वतरुपतीचे दैितच पुढे विरांजि माधिाचे कुलदैित झाले. िवर्लाांच्या मृत्यिूांतर साधारणतः ियाच्या 
बाविसाव्या ििी हे साताऱ्यास  आले. त्या िळेी त्याांिी महाराष्र भमूीिर प्रथमच पाय ठेिला, पण लगेच म्हणजे 
इ.स. १७२४ मध्ये त्याांिा पेशव्याांचे िकील म्हणूि तांजािरला पाठविण्यात आले. तेथे तीि ििे राहूि इ.स. 
१७२७ मध्ये ते महाराष्रात परत आले. म्हणजे त्याांच्या आयुष्याची पवहली सत्तािीस िि ेदवक्षणेतच गेली. पुढे 
तीथगयािेच्या विवमत्तािे सगळ्या दवक्षण भारतात त्याांिी सांचार केला, हे ‘साांप्रदाय-पवरमळा’तील 
उल्लेखािरूि कळूि येते. िांतर िािासाहेब पेशव्याांिी त्याांची श्रीरांगपिण (किाटक) येथे िकील म्हणूि 
िेमणूक केली. त्याांिी तेथे चीद्बोध रामायण (इ.स. १७४६) िािाचा ग्रांथ वलवहण्यास प्रारांभ केला. किाटकात 
बराच काळ रावहफयामुळे त्यास कन्नर् भािा अिगत होती.२ त्यास “सिग भािा प्रवतज्ञाि घर्ले”, असे ‘साांप्रदाय 
पवरमळ’कार म्हणतो. अत्यांत सांस्कारक्षम अशा ियात या किीिे दवक्षणेत बराच काळ िास्तव्य केफयामुळे 
वतकर्ील कलाांचे ि सावहत्याचे सांस्कार त्याच्या मिािर खोलिर झाले. ‘साांप्रदाय-पवरमळ’ या विरांजि 
माधिािरील चवरिात्मक ग्रांथात यासांबांधीचे मोठे िेटके ि िस्तुल्स्थवतविदशगक वििरण आले आहे. 
 

तथाणर् कनाटक देशातंरी । काव्य नाटक कलाकुसरी 
नाना णवनोद राजसभातंरी । चातुयपवृद्धीस कारि ।।४-२५।। 
सवपभाष र्णरज्ञान । घडो आले देशाटिें 
महाणवदे्यचे मणहमान । कोठेंणच न्यनू णदसेना ।।४-२६।। 
देशाटिें र्णंडत णमरताच । वारागंना राजसभाप्रवशेः 
अनेक शािाथप णवलोकनं । चातुयप मूलाणन भवणत र्ंच ।।१।। 
ऐसा श्लोकाथप प्रणसद्ध । येिे चातुयप घडे णसद्ध 
वशे्या नटकलाकोणवद । राजसभास्थानीं चातुयपवृद्धी ।।४-२७।। 
भरतशाि नटनकला । तारस्वर भेद सकिा 
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व्युत्र्त्ती घडली रणसकत्व लीला । घडि घडे तात्काि ।।४-२८।। 
 

विरांजि माधिाचा प्रज्ञासपर् कसा घर्त गेला ि त्याच्यािर दावक्षणात्य सांस्कार कसे झाले, याची 
यािरूि कफपिा येईल. 
 

तेव्हा या किीचा जन्सम काांचीचा, जन्समापासूि जिळपास सलग तीि दशके दवक्षणेत िास्तव्य, आजोबा 
ि िर्ील विजापूरचे रवहिासी, कुलदैित वगरीचा (वतरुपतीचा) बालाजी, आराध्यदैित उरु्पीचा (किाटक) 
कृष्ण, शाकां भरी या किाटकातील दैिताची भक्ती, मिािर झालेले दावक्षणात्य सांस्कार यामुळे या किीिर 
तांजािरचा (दवक्षणेचा) खरा हक्क पोचतो, हे कुणालाही िाकारता येणार िाही. या दृष्टीिे ‘सुभद्राचांपू’िर 
दावक्षणात्य सांस्कार वकतपत झाले याचा विचार करणे अिाठायी ठरणार िाही, असे िाटते. 
 
सुभराचंपू 
 

‘सुभद्राचांपू’ हे मराठीतील महत्त्िाचे चांपूकाव्य होय. ते मराठीतील एकमेि चांपूकाव्य होय, असे माि 
िव्हे. कारण तांजािर प्राांतात विमाण झालेले सांताजीकृत रामायण : सुांदरकाांर् ि युद्धकाांर्; तसेच 
‘भीष्मप्रवतज्ञा’३ हे माधिात्मजाचे एक चांपू आख्याि-प्रकरणही उपलब्ध आहे. 
 

‘सुभद्राचांपू’ची रचिा करतािा किीिे आधारास घेतलेफया ग्रांथाांचा काव्यात उल्लेख आहे. तो वलवहतो: 
 

काहंीं भागवतीं कथाक्रम असे काहंी असे भारतीं 
काहंीं अन्य र्ुरािभाव वणरला, काहंीं कवीभारती ।।१-१०।। 

 
किीिे आपफया ग्रांथासाठी भारत ि भागितादी पुराणाांचा आधार घेतला असूि काही वठकाणी अन्सय 

किींिाही (किीभारती) अिुसरफयाचे तो साांगतो. येथे ‘किी-भारती’ म्हणजे कोणत्या किीची िा किींच्या 
रचिा ते स्पष्ट िाही. रा. सच. ढेरे याांच्या मते किीिे कोणत्याही विवशष्ट सांस्कृत कृतीला अिुसरले असे िसूि 
काही सांस्कृत कृतींतील कफपिा त्यािेघेतफया आहेत. त्यासाठीच त्यािे हा शब्दप्रयोग केला;४ पण असे 
िसाि.े सांस्कृत काव्यातील कफपिाांचे ऋण घेतफयाचा उल्लेख कोणताही पांवर्त किी सहसा करीत िाही. 
कारण तसे ऋण जिळपास सिगच पांवर्त किी घेत असतात. यामुळे येथे ‘किी-भारती’ हा शब्दप्रयोग 
दावक्षणात्य भािेतील कृतींिा अिुलक्षिू असािा, त्या दृष्टीिे या बाबीचा आपण येथे विचार करू. 
 

रा. सच. ढेरे याांिी ‘सुभद्राचांपू’च्या काव्याधाराांचे जे विश्लेिण केले आहे त्यात ‘सुभद्राचांपू’तील सगग 
पाचिा सांपूणग कविविर्षमत५ आहे, असे आपले अभ्यासपूिगक मत वदले आहे. 
 

या पाचव्या सगात बलराम रैितक पिगतािर जाण्यास विघतो. त्या िेळी तो सुभदे्रला यवतििेधारी 
अजुगिाच्या सेिसेाठी घरी ठेितो. त्याांच्या परस्पर सांभािणातूि वतची अजुगिप्रीती ि त्याच्याशी वििाह 
करण्याची वतची उत्कट इच्छा प्रकट झालेली आहे. पुढे यवतििेधारी पुरुि हा अजुगि होय, अशी वतची खािी 
पटते. 
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सुभद्राचांपूच्या कथािस्तूतील हा प्रसांग महत्त्िाचा असूि, त्यास ‘महाभारत’ ि ‘भागित’ याांपैकी 
कशाचाही आधार िाही. ‘भागिता’त बलराम अजुगिास भोजिाचे विमांिण देतो, त्याप्रमाणे तो बलरामाच्या 
घरी येतो; पण सिग कुटुांवबयाांच्या पिात सुभदे्रसह सन्सयासििेी अजुगिािे घरी राहण्याचा प्रसांग कुठेही आलेला 
िाही. तो प्रसांग विरांजि माधिाच्या ‘सुभद्राचांपू’त माि आला आहे. विरांजि माधिाचा हा कथाभाग कल्फपत 
असफयाचा रा. सच. ढेरे त्याांिी जो अवभप्राय वदला आहे तो बरोबर िसािा. त्याला तांजािरकर्ील मराठी ि 
तेलुगु कृतींचा आधार आहे. 
 

तांजािरच्या शाहजी राजाचे (इ.स. १६८४-१७१०) ‘सुभद्रापवरणय’ िािाचे यक्षगाि प्रवसद्ध असूि, 
त्यात िेमका असाच प्रसांग दाखविलेला आहे. 
 

बलराम अजुगिास घरी राहण्यास आमांिण देतो. त्या िळेी– “सांन्सयासी आम्ही घरीं तो ।। सिगदा राहूां 
िये ।। कां दमूळ खाऊि ।। िििास सदा करािा ।।”६ असे यवतििेधारी अजुगि बलरामास उत्तर देतो. शिेटी 
बलरामाच्या आग्रहास्ति त्याच्या घरी राहण्याचे अजुगि मान्सय करतो. त्यास कृष्ण आके्षप घेतो. “िविता 
पावहफया सकळाांचे मि होते चांचल”७ असा तो सािधवगरीचा इशारा देतो; पण बलराम त्याचे म्हणणे मुळीच 
मिािर घेत िाही. 
 

सुभद्राचांपूत ‘सांन्सयासी’ अजुगिािे बलरामाला स्ितःच्या विवरच्छपणाविियी जे साांवगतले ते 
‘सुभद्रापवरणय’तील उपरोक्त िणगिाशी साम्य ठेिणारे आहे. 
 

यावें त्वत्सदनाणस तंू णवनणवसी, अम्हा ंवनें काननें 
श्रीदेवायतनें गुहा दरकुट्या केल्या णवधीनें मनें ।।४-१७।। 
कंदे मूि फिें अम्हाणंस रचती कंथाणजनें वल्कलें  
काषायाबंर आमुचे णजिणत त्या र्ीताबंरातें बिें  ।।४-१८।। 

 
सुभद्राचांपूतील ििसेिि ि कां दमुळाांिर कराियाचा वििाह याविियीचा हा उल्लेख ‘सुभद्रापवरणय’ या 

यक्षगािाशी साम्य ठेिणारा आहे. 
 

पुढे रैितकोत्सि येतो. बलराम यतीस म्हणतो, “आम्ही स्िामीची सेिा करािी तर आज 
रैितकोत्सिाकारणे (आम्हाांस) जाणे आिश्यक आहे ।। आमची बहीण सुभद्राकन्सयेस तुमच्या सेिकेारणेंठेििू 
जातो ।। पावहजे ते पदाथग सुभद्रा आणूि देईल ।। ती सेिा करीत असेल.” ।।८ 
 

विरांजि माधिाच्या सुभद्राचांपूतही बलराम सुभदे्रस असेच साांगतो : 
 

कािीं दे जि शौचमज्जनतृषानाशाथप अत्यादरें 
काषायाबंर धौत णनर्तमत करी कौर्ीन दे सत्करें ।।५-६।। 

 
पुढे ती अजुगिास ओळखते. तुला प्राप्त करूि घेण्यासाठी मी यवतििे धारण केला, अशी कबुली अजुगि 

देतो. 
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याप्रमाणे बलरामािे अजुगिाला घरी राहाियास आमांवित करणे, रैितकोत्सिाच्या विवमत्तािे कृष्णािे 
बलरामासवहत रैितक पिगतािर जाणे, स्ितःच्या अिुपल्स्थतीत एकया सुभदे्रला मायासांन्सयाशाची सेिा 
करण्यास ठेिणे, सांन्सयासी हा खरोखरी अजुगि आहे याची सुभदे्रस ओळख पटणे, एिढा कथाभाग ‘सुभद्राचांपू’ 
ि सुभद्रापवरणय’ यक्षगाि यात समाि आहे. 
 

विरांजि माधिािे आपफया काव्याच्या पाचव्या सगात आणलेला चमत्कृवतपूणग िायात्मक असा हा 
कथाभाग तांजािरच्या शाहजी राजाच्या ‘सुभद्रापवरणया’िरूि घेतला असािा, असे यािरूि म्हणता येईल. 
ज्या अथी महाराष्रात असा कथाभाग कुठेही आढळूि येत िाही ि तो शाहजीच्या यक्षगािात आहे, त्या अथी 
त्या भागास दावक्षणात्य भािेतील सावहत्याचा आधार असािा ि तसा आधार चेमकूर िेंकट-किीच्या 
‘विजयविलासा’त आपणास आढळतो. या काव्यातही बलराम अजुगिाची स्ितःच्या घरामागील उद्यािात 
राहण्याची व्यिस्था करतो ि तेथे तो राहतो, असे आले आहे. चेमकूर िेंकटकवि हा तांजािरच्या रघुिाथ 
िायकाचा (इ.स. १६१४-३३) आवश्रत असूि याचे ‘विजयविलास’ हे िैवशष्यपूणग प्रबांध-काव्य मािले जाते. 
या काव्याचे तीि आश्वास असूि एकूण श्लोकसांख्या सहाश ेबहात्तर आहे. यात अजुगिाच्या उलुपी, वचिाांगदा 
ि सुभद्रा याांच्याशी होणाऱ्या वििाहाची कथा प्रत्येकी एका अश्वासात आली आहे. या काव्याचा शाहजीच्या 
यक्षगािािर ि विरांजि माधिाच्या सुभद्राचांपूिरही प्रभाि पर्ला असािा. त्या दृष्टीिे ‘सुभद्राचांपू’ ि 
‘विजयविलास’ याांतील साम्याचा विचार करू. 
 
पाथसचणरत्र 
 

विरांजि माधिाचे काव्य ‘सुभद्राचांपू’ या िािािे प्रवसद्ध आहे; पण रा. सच. ढेरे याांिी त्याला 
‘सुभद्रास्ियांिर’ हे िाि प्रयुक्त केले आहे ि त्यासाठी काव्याच्या पुल्ष्पकेचा आधार वदला आहे. किीिे स्ितः 
आपफया कृतीस ‘पाथगचवरि’ (पढेल जो पाथगचवरि त्याला ७-९२), ‘पाथगचांपू’ (इवत श्री पाथगचांपू हा केला किी 
विरांजिे ७-९८) या िािाांिीही सांबोधले आहे. ‘पाथगचवरि’ असे म्हणण्यात अजुगि या िायकाला महत्त्ि प्राप्त 
होते. ‘विजयविलासा’त अजुगिािे तीि वस्त्रयाांशी लग्ि केफयामुळे त्यात कुणा एका स्त्रीला महत्त्ि िसूि खरे 
महत्त्ि अजुगिाला प्राप्त होते. यामुळे िेंकट-किीिे आपफया कृतीस वदलेले ‘विजयविलास’ हे िाि अन्सिथगक 
होय; पण ‘सुभद्राचांपू’विियी असे म्हणता येणार िाही. तरीही विरांजि माधिािे आपफया कृतीस ‘पाथगचवरि’ 
म्हणूि सांबोधले याचे कारण ‘विजयविलास’ हे काव्य त्याच्यापुढे असाि े असे िाटते. असे िाटण्यास 
आणखीही कारण आहे. ‘विजयविलास’ हेही ‘सुभद्राचांपू’प्रमाणे एक चांपूकाव्य आहे. यात गद्याला महत्त्िाचे 
स्थाि वदलेले आहे. गवणती भािेतच साांगाियाचे झाफयास यातील गद्य भाग एकूण आशयाच्या पांधरा प्रवतशत 
आहे.९ अजुगिाचे बलरामाच्या घरी िास्तव्य हा भागही यात आफयाचे प्रारांभी विर्षदष्ट केलेच आहे. यावशिाय 
विरांजि माधि ि चेमकूर िेंकटकवि याांत काही कफपिाांचे साम्यही आढळूि येते. त्या दृष्टीिे पुढील साम्यस्थळे 
महत्त्िाची ठरिीत. 
 

विरांजि माधिािे सुभदे्रचे सौंदयग िणगि करतािा वतचे शरीर शुद्ध सोन्सयाच्या काांतीस सजकणारे आहे, 
तर भालप्रदेश अधगचांद्राप्रमाणे वदसतो, अशी कफपिा केली आहे. 
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सुभराचंपू 
 

...स्वविें हे रजती सुतनु नवजाबंनूदकिा ।।१-१४।। 

...कर्ािीं अधेंदुसदृश उर्मा संुदर वरी ।।१-१५।। 
 
णवजयणवलास 
 

अंगमु जािुवार्णसणड यंगमु; क्रोने्नलवंक नेन्नोसल 
मंुगुरू रलद्र नीतमुल मंुगुरू; लंगजुडालु वालु जू१० 

 
(सुभदे्रचे शरीर शुद्ध सोन्सयाप्रमाणे काांवतमाि आहे. भालप्रदेश वद्वतीयेच्या चांद्राप्रमाणे आहे.) 

 
सुभदे्रच्या केसाांच्या िीलिणाचा दोन्सही किींिी उल्लेख केला आहे; पण िेंकट कवि इांद्रिीलाची११ 

उपमा देतो, तर विरांजि माधि ‘सुिील भृांगाली’ची (१-१५) उपमा योजतो. यापेक्षाही महत्त्िाचे म्हणजे 
सुभदे्रच्या िाकाला वदलेली वतळाच्या फुलाची िैवशष्यपूणग उपमा. हीच उपमा ‘विजयविलासा’त िेंकटकिीिे 
उलुपीच्या सांदभात वदली आहे. महाभारतात सकिा भागितात ही कफपिा आली िाही. 
 
सुभराचंपू 
 

णतिाच्या रु्ष्र्ाचें यश णजिुणन नासा णमरणवली ।।१-१६।। 
 
णवजयणवलास 
 

नुव्वु रु्व्वु नव्वु जव्वणन नाणसक१२ 
(या युवतीची नाणसका णतिाच्या फुलाप्रमािे आहे.) 

 
सुभदे्रच्या िेििणािातही दोन्सही काव्याांत साम्य आहे. 

 
सुभराचंपू 
 

र्शामध्यें दोन्ही नयन व समाती, वरु्किा ।।१-२४।। 
 
णवजयणवलास 
 

कन्नुगव चेरल केकु्कडु चदं्ररबबमे तपर्दु मोम्मु ।।१३ 
(वतचे िेि इतके विशाल आहेत की, ते पशापेक्षाही मोठे आहेत. वतचे मुखमांर्ल चांद्रसबबाप्रमाणे आहे.) 

 
सांस्कृत सावहत्यात स्त्रीरूपाचे िणगि करण्यासाठी विविध कफपिाांचा िापर होतो. त्या अिेकदा 

साांकेवतक असतात. त्याांचे उपयोजि मराठी पांवर्त किींिी केलेले आहे; तसेच तेलुगु प्रबांध किींिीही केले 
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आहे; पण येथील हे िणगिसाम्य विरांजि माधिाच्या सांस्कृत कफपिाांच्या अिुसरणातूि आले, असे िाटत िाही, 
त्या कफपिा साांकेवतक असफया तरी त्या विवशष्ट कफपिाांचाच िापर दोघाांिीही एकाच सांदभात करणे ही 
महत्त्िाची बाब होय. विरांजि माधिािे येथे तेलुगु िेंकटकिीस अिुसरले असे िाटते. विरांजि माधिािे 
कथािस्तूच्या दृष्टीिे शाहजीस अिुसरलेले असो सकिा िेंकटकिीचे अिुकरण केलेले असो, विरांजि माधिािे 
दावक्षणात्य कथास्त्रोताला अिुसरले, एिढे माि यािरूि वसद्ध व्हािे आवण तेच आपफया दृष्टीिे महत्त्िाचे आहे. 
अथात याचा यापेक्षाही सविस्तर विचार व्हािा, असे मला िाटते. 
 

उपरोक्त चार महत्त्िपूणग अख्यािाांचा आशयात्म ऋणाच्या दृष्टीिे आपण तौलविक स्िरूपाचा विचार 
केला. अन्सय भािाप्रभािाच्या सांदभात आशयापेक्षा रूपबांधाचा (फॉमग) विचार अवधक महत्त्िाचा ठरतो. त्या 
दृष्टीिे श्यामराजकृत ‘राजगोपाळविलास’ ि प्रतापससहकृत (दुसरा) ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या दोि 
अख्यािाांचा पुढील प्रकरणात विचार केला आहे. 
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दोन 
 

नाट्यात्म आख्यानरचना 
 

तेलुगु प्रबांध काव्याचा मराठी आख्यािकाव्यािर पर्लेला प्रभाि त्याला वमळालेफया िायात्मक 
घाटातूि आविष्कृत होतो. दवक्षणेकरे् दृश्य ि श्राव्य कलाांविियी विशिे अवभरुची असफयामुळे किींिाही त्या 
घाटाचे विशिे आकिगण िाटणे साहवजक आहे. तेलुगु समीक्षकाांचा आख्याि काव्याकरे्/महाकाव्याकरे् 
पाहण्याचा दृवष्टकोिही िायतांिाच्या सांिादीच रावहला आहे. िाटकातील ‘पांचसांधी’चा विकि 
आख्यािकाव्याला लाििू त्याचे परीक्षण केले जाऊ लागले. महाकाव्य म्हणजे कथारूप िाटकाच होय. 
‘Mahakavya is nothing but a Natak in narrative form’, असे सपगवल सूरिा (इ.स. १५२०-८०) याच्या 
‘कलापूणोदयम’ ‘या प्रवसद्ध तेलुगु प्रबांध-काव्याच्या सांदभात जी. व्ही. कृष्णाराि या समीक्षकािे म्हटले 
आहे.’१ यािरूि तेलुगु समीक्षकाांची आख्यािकाव्याकरे्/महाकाव्याकरे् पाहण्याची दृष्टी स्पष्ट होते. 
 

येथे िायात्मकतेच्या दृष्टीिे ‘राजगोपालविलास’ आवण ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या दोि कृतींचा 
विचार केला आहे. काही समीक्षकाांिी ‘दमयांती-स्ियांिर’ ही कृती याक्षगािासारखी िठली आहे, असे म्हटले 
आहे. ‘सुभद्राचांपू’ ि ‘सीतात्यागकथा’ याांतील प्रसांगयोजिा, गूढ अदु्भतरम्यता, पािाांचे स्िभािवचिण, 
िाचकाच्या वजज्ञासाजागृतीसाठी पेरलेली घटिाबीजे ही िाटकाच्या तांिाशी जुळणारी अशीच आहेत. 
िायात्मकतेच्या या प्रिृत्तीचे स्िरूप जाणूि घेण्यासाठी या दोन्सही काव्यकृतींचे सविस्तर वििेचि पुढे केले 
आहे. 
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१.  ‘राजगोपालणवलास’ 
 

‘राजगोपालविलास’ हे श्यामराज किीिे वलवहलेले शृांगारपर आख्यािकाव्य असूि, ते उस्माविया 
विद्यापीठाच्या मराठी विभागािे प्रथमच प्रवसद्ध केले आहे.२ राजगोपाल हे िाि मराठी िाचकाला ििीि होय. 
तांजािर वजफह्यातील मन्नारगुर्ी येथील कृष्णास राजगोपाल म्हणतात. तोच या काव्यातील िायक आहे. 
त्याच्या जीििातील कल्फपत प्रसांगाांिर यातील कथािक आधारलेले आहे. किीिे एक महाकाव्य म्हणूि याची 
विर्षमती केली असूि ती िाटकाची अिेक अांगे साांभाळणारी आहे. त्याचा सविस्तर उहापोह करण्यापूिी या 
काव्याचा रचवयता, त्याचा काळ आवण काव्याचे एकां दर स्िरूप याांचा प्रारांभी विचार करू. 
 

या काव्याचा कता श्यामराज याचा जन्सम प्रवसद्ध वशिके्षि कुां भकोणम् येथे झाला. त्याच्या वपत्याचे िाि 
खांर्ो त्र्यांबक असूि ‘गोसिदतात कन्सया’ ही त्याची आई होय. हा किी रामदासी परांपरेतील असूि याच्या गुरूचे 
िाि मेघश्याम असे होते. हे मेघश्याम रामदासाचे वशष्य ि मन्नारगुर्ी येथील मठाचे सांस्थापक अिांतमौिी याांचे 
वशष्य होत. म्हणजे हे मेरुस्िमीचे गुरुबांधू ठरतात. श्यामराज हा तांजािरच्या शाहजी राजाच्या कायगकाळात 
होऊि गेला. यािे मेरुस्िामीस पावहले असाि,े असे त्याच्या ‘मेरुस्िामीस्तिि’ या स्फुट कवितेिरूि कळूि 
येते. हा किी साधारणपणे इ.स. १६८४ ते १७३३ यादरम्याि हयात होता.३ हा रघुिाथ पांवर्ताचा समकालीि, 
पण त्याच्यापेक्षा ियािे लहाि होता असे म्हणता येईल. 
 

या किीिे ‘राजगोपालविलास’ या काव्याव्यवतवरक्त ‘दवक्षणद्वारकापर चूर्षणका’, ‘मेरुस्िामीस्तिि’, 
‘ईश्वरवभवल्लणीसांिाद’ ि कृष्णपर काही पदे वलवहली आहेत. (याांपैकी पवहफया तीि रचिा ‘पवरवशष्टा’त वदफया 
आहेत.) 
 

आता ‘राजगोपालविलास’ यातील कथािस्तूचे स्िरूप पाहू. 
 
कथावस्तूचे स्वरूप 
 

मराठीत कृष्णचवरिपर िा अन्सय आख्यािे विपुल ि समृद्ध असली तरी त्याांत स्ितांि कथािस्तूचा 
अभाि आहे. रुल्क्मणी-स्ियांिर, सुभद्राहरण, सीता-स्ियांिर इत्यादी अख्यािाांतील विविध अांगे पुराणाांद्वारे ि 
महाकाव्याांद्वारे आपणास अगोदरच ज्ञात झालेली असतात. किीचे कौशफय काव्याच्या रचिेत ि 
प्रसांगवचिणात अिुभिास येते. क्ववचत एखाद-दुसरा प्रसांग कफपूि त्यात समाविष्ट करण्यात येतो. त्या दृष्टीिे 
त्या त्या किीचे कतृगत्ि मान्सयच कराि ेलागते; पण कथा फुलविण्याला मयादा पर्तात. कारण त्याचा ठराविक 
शिेट अटळ असतो. प्रस्तुत काव्यातील कथािस्तू मुळातच ििीि आहे. यात कृष्णचवरिात कुठेही ि आलेली 
कथा किीिे कल्फपली आहे. पुराणादी अन्सय कृतींचा केिळ साधिरूप िापर करूि ििविर्षमतीचे कौशफय 
दाखविणारी आख्यािे मराठीत जिळपास िाहीतच. त्या दृष्टीिे या काव्यातील कथािस्तूचे महत्त्ि 
जाणिफयािाचूि राहत िाही. 
 

या काव्यातील िायक कृष्ण (राजगोपाल) मृगयेसाठी विघाला असता गिाक्षातूि पाहणारी मिोरमा 
िािाची लािण्यिती त्याच्या दृष्टीस पर्ते. कृष्ण वतच्या सौंदयािर लुब्ध होतो. मृगयेस ि जाता व्यवथत 
अांतःकरणािे तो घरी परत येतो. कृष्णाची ही विरहमिस्क, उदासीि अिस्था पाहूि त्यािे पाळलेला शुक 
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दूतकमग पत्करूि मिोरमेकरे् जातो. तीही कृष्णभेटीसाठी आतुर झालेली असते. कृष्णािे पाठविलेफया 
गरुर्ािर आरूढ होऊि ती कृष्णाकरे् येते ि भेटीिांतर स्िगृही परत जाते. 
 

कृष्णाच्या या पे्रमरहस्याची चाहूल त्याच्या सख्याांिा लागते ि त्या रुष्ट होतात. त्याांची समजूत 
काढण्यासाठी शुक एक िामी युक्ती कृष्णास सुचवितो. त्यािुसार कृष्ण असुराशी झालेफया युद्धात क्षतविक्षत 
झाफयाचे िाटक करूि समुद्रप्रासादात विश्राांती घेतो. इकरे् शुक कृष्णवस्त्रयाांकरे् जाऊि अिांगासुराशी 
झालेफया युद्धात कृष्ण घायाळ झाफयाचे साांगतो. त्याच्या चतुरोक्तीतूि राक्षसयुद्ध ि मदियुद्ध हे दोन्सही अथग 
सूवचत होतात. कृष्णवस्त्रयाांिा (भोळ्या वबचाऱ्या!) अथात प्रकटाथगच उमजतो ि त्या या िातेिे दुःखी-कष्टी 
होऊि कृष्णास भेटण्यासाठी विघतात. 
 

कृष्णवस्त्रयाांच्या प्रासादात उपल्स्थत असलेफया बलरामाच्या गुप्तचराची त्याांच्याप्रमाणेच समजूत 
होऊि तो बलरामाकरे् जातो ि कृष्ण-असुरयुद्धाची बातमी साांगतो. बलराम क्रोधाविष्ट होऊि 
असुरसमाचाराकवरता विघतो. असुराांचे स्थाि समुद्रात असफयामुळे (प्रजापतीच्या शापामुळे) ि तेथेच त्याांिी 
कृष्णास लपििू ठेिले असाि ेया शांकेमुळे बलराम बाणाघाताांिी समुद्र शुष्क करूि टाकतो. त्याला आत एक 
सुांदर िगरी वदसते. त्या िगरीचा राजा विवचिसेि आपला धाकटा बांधू वचिसेि यास बलरामाशी लढण्यास 
पाठवितो. त्या सांग्रामात वचिसेिाचा िध होतो. मग विवचिसेि सैन्सयाचा अवधपती होऊि लढत असतो. 
 

इकरे् कृष्णवस्त्रया कृष्णाच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यास जातात. कृष्ण चतुरोक्तीिे त्याांची समजूत 
काढतो. वस्त्रया त्याच्यािर विश्वासूि सांतुष्ट होतात ि कृष्णासह जलक्रीर्ा करतात. 
 

कृष्णाचा हा विलास चालला असता विवचिसेि-बलरामयुद्ध द्वारकेिर येऊि ठेपते. प्रजा सचताग्रस्त 
होते. शुक प्रजारक्षणाथग कृष्णास वििांती करतो. त्यािुसार कृष्ण शास्त्र घेऊि युद्धास विघतो. कृष्णाच्या 
सामर्थयापुढे विवचिसेिाचा वटकाि लागत िाही. कृष्ण त्यास ठार मारतो ि युद्धाचा एकदाचा शिेट होतो. 
कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्ि ि इतर यादि सैन्सय विजयाची वचन्सहे वमरिीत आपफया िगरीत आिांदािे प्रिशे करतात 
आवण येथे कथािक सांपते. 
 

यातील मूळ कथा कविकल्फपत असली तरी काही पुराणग्रांथाांचा ि मराठी काव्याचा यातील काही 
घटकाांिर प्रभाि पर्लेला आहे. 
 
तेलुगु ‘राजगोपालणवलासमु’ 
 

चेंगफिा काळकवि या तांजािरच्या विजयराघि िायक याच्या दरबारी असलेफया किीिे प्रस्तुत 
ग्रांथाची रचिा इ.स. १६३३ मध्ये केली.४ हे तेलुगूतील ‘प्रबांध-काव्य’ या प्रकारात मोर्ते. यात चार आश्वास 
असूि एकूण श्लोकसांख्या चारश ेएक्कािन्न आहे ि चार गद्य पवरच्छेद आहेत. या काव्याधारे श्यामराजािे मराठी 
काव्य रचले असाि ेअसे प्रारांभी िाटले. कारण दोन्सही काव्याांचे िामसाम्य, दोन्सही किी तांजािरकर्ील, वशिाय 
तेलुगु काव्य मराठी काव्याच्या वकती तरी अगोदर विमाण झालेले; पण अभ्यासाांती या दोन्सहींत 
िामसाम्यावशिाय अन्सय कोणतेच साम्य िसफयाचे आढळूि आले. या ग्रांथात पवहफया चार उल्लासाांत कृष्णाचा 
अष्टिावयकाांबरोबर झालेला शृांगार िणगि केला आहे ि तोही आलां कावरक पद्धतीिे. रुल्क्मणी ही स्िीया, भद्रा 
ही परकीया याप्रमाणे सांस्कृतातील िावयकाांचे भेद अष्टिावयकाांच्या ठायी कल्फपले आहे. किीला मुख्यतः 
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दवक्षणद्वारका असलेफया मन्नारगुर्ीचे माहात्म्य साांगाियाचे होते ि ते त्यािे पाचव्या उल्लासात साांवगतले आहे. 
याप्रमाणे या तेलुगु काव्याचा मराठी ‘राजगोपालविलासा’िर पवरणाम झाफयाचे दृष्टोत्पत्तीस येत िाही. 
 

‘राजगोपालविलासमु’ िािाचे एक तेलुगु यक्षगाि िाटक विजयराघि िायक याच्या िािािर 
आढळूि येते; पण दुदैिािे ते उपलब्ध िाही. तेव्हा या तेलुगु  कृतीचा मराठी काव्यािर वकतपत पवरणाम 
झाला हे समजण्यास सध्या तरी मागग िाही. 
 
िणरवंश 
 

प्रस्तुत काव्याच्या काही भागाांिर विशिेतः सातव्या उल्लासािर ‘हवरिांशा’चा प्रभाि पर्लेला 
जाणितो. सातव्या उल्लासात कृष्णािे आपफया सोळा सहस्र वस्त्रयाांबरोबर केलेफया जलक्रीरे्चे िणगि आले 
आहे. हवरिांशातील विष्णुपिाच्या ८८-८९ या अध्यायाांचा यास आधार आहे. कृष्ण द्वारकेत असता सपर्ारक 
यािेच्या विवमत्तािे आपफया सिग वस्त्रयाांिा घेऊि तो समुद्रात क्रीर्ा करतो. प्रस्तुत काव्यात समुद्रात कृष्णाचा 
प्रासाद असफयाचे िणगि आहे, तर ‘हवरिांशा’त कृष्णाच्या सिग वस्त्रयाांिा पुरेल एिढी मोठी िौका होती. कृष्ण ि 
त्याच्या वस्त्रया याांिी परस्पराांिर पािी उर्ििू जलक्रीर्ा करणे, कृष्णािे सोळा सहस्र वस्त्रयाांइतकी रूपे धारण 
करूि त्याांच्याशी रमणे, त्याांचे मद्यपाि इत्यादी कथाभाग दोन्सहीत समाि आहे. त्या समुद्रातील अफाट 
पाण्यात जलक्रीर्ा करता यािी म्हणूि कृष्णकृपेिे “घोयापयंत, गुर्घाभर, माांर्ीइतके अथिा छातीइतके 
जल त्या त्या वस्त्रयाांच्या इच्छेप्रमाणे होत असे.”५ ‘राजगोपालविलास’ यात माि कृष्णािे सोर्लेफया चक्राच्या 
योगे त्या पोहू लागफया, असे िणगि आले आहे. 
 
श्रीमद्भागवत 
 

‘राजगोपालविलासा’तील श्लोक १.२२ ि ७.५२ याांत आलेफया कफपिाांस श्रीमद्भागिताचा आधार 
आहे.६ 
 
रामदासकृत रामायि-युद्धकांड 
 

‘राजगोपालविलासा’च्या पाचव्या ि सहाव्या उल्लासाांतील युद्धिणगिािर रामदासाच्या ‘युद्धकाांर्ा’चा 
बराच प्रभाि पर्लेला आहे. किी रामदासी परांपरेतील असफयािे हे युद्धकाांर् त्याच्या अिलोकिात येणे 
स्िाभाविक होते. 
 

बाणाांच्या सहाय्यािे समुद्रास िश करण्याची कफपिा रामायणािरूि सुचली असािी. बलराम-
वचिसेि याांच्या युद्धािर रामायणातील इांद्रजीताशी झालेफया युद्धाची छाया पर्लेली वदसते. 
 
एक मिाकाव्य 
 

श्यामराजकृत ‘राजगोपालविलास’ ही कृती महाकाव्याच्या दृष्टीिे आदशग म्हणािी लागेल. “श्री 
राजगोपालविलास िािें । केलें  महाकाव्य तयाच देिें,” असे प्रत्येक उल्लासाच्या शिेटी वलहूि किीिे स्ितःच्या 
काव्यास महाकाव्य म्हणूि सांबोधले आहे. 
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या काव्यातील प्रमुख रस शृांगार असूि त्याखालोखाल िीररसाला स्थाि वमळाले आहे. यातील कथा 

कुठफयाही इवतहास-पुराणातील िव्हे, तरीही या कथेचा िायक महाभारत, रामायण, हवरिांश, भागित याांतूि 
आलेला आहे; पण त्याच्याभोिती जी कथा गुांफलेली आहे, ती कविकल्फपत आहे. रुद्रटाच्या पवरभािेिुसार 
यातील कथा ‘अिुत्पाद्य’ आहे असे म्हणता येईल. या काव्यात सगाऐिजी उल्लास आहेत. महाकाव्याच्या 
वियमाप्रमाणे सगांची सांख्या आठापेक्षा कमी िसािी. म्हणूि किीिे िऊ उल्लासाांची रचिा केली आहे. चारही 
पुरुिाथांची प्राप्ती करूि देणाऱ्या मन्नारगुर्ी या के्षिाचे माहात्म्य गावयले आहे ि कृष्णाचे स्िभािवचि 
रेखाटतािा धमग ि काम या दोि पुरुशाथांिा त्याच्या जीििात स्थाि वदले आहे. महाकाव्यात विसगातील 
विवशष्ट दृश्याांचे कविकल्फपत कारणािे समथगि हि.े तद्िुसार या लक्षणाांची पवरपूती १-३५, ३-५ याांतूि केली 
आहे. प्रातःकाल, सायांकाल, ऋतू, समुद्र, िदी, मद्यपाि, रवतक्रीर्ा याांपैकी काहींचे िणगि आहे, तर काहींचा 
फक्त उल्लेख आढळतो. मृगया, युद्ध, दूतपे्रिण, विरह, मीलि, पुिजन्सम, राजिीती याांचाही प्रस्तुत काव्यात 
समािशे आहे. ‘अल्ग्िपुराणा’िुसार ‘असती’ वस्त्रयाांिादेखील महाकाव्यात स्थाि असाि.े तोही वियम किीिे 
पाळला आहे. प्रत्येक सगग हा एकच िृत्तात असूि त्याचा शिेट विराळ्या िृत्तािे व्हािा या वियमाचे माि किीिे 
पालि केलेले िाही. महाकाव्याच्या जिळपास सिग लक्षणाांची पवरपूती केली असफयामुळे प्रस्तुत काव्य हे 
महाकाव्य म्हणूि उठूि वदसते. 
 

‘राजगोपालविलास’ या कृतीत महाकाव्याची लक्षणे कथौघाचा भाग म्हणूि अगदी सहजगत्या आली 
आहेत. ही सहजताही या कृतीचा एक असाधारण विशिे मािता येईल. 
 

कृष्ण हा दवक्षण द्वारका मन्नारगुर्ी येथे वििास करणारा यामुळे त्या िगरीचे िणगि आले आहे. त्याचे 
वशकारीला जाणे एक क्षविय पुरुि या न्सयायािे योग्यच ठरते. कृष्ण ि मिोरमा याांच्या विरहाच्या ि मीलिाच्या 
सांदभात विसगाची पाश्वगभमूी त्या भािाांिा उत्कटता प्राप्त करूि देण्याकवरता आली आहे. म्हणूि विसगाला 
वमळालेले स्थाि अपवरहायगच ठरते. या विसगगिणगिाच्या विवमत्तािे रािीच्या शोभेचे िणगि आले आहे. 
विसगातील दृश्याांचे कविकल्फपत कारणािे समथगि विरहदुःखाला प्रभािी करणारे असते. ते समथगि 
विरहवचिणाशी सांिादी असेच ठरते. कृष्णाला शीतकर चांद्रािे तप द्यािा हे स्िाभाविक आहे. कारण कृष्णाच्या 
मुखचांद्रास पद्मरूपी बाणािे सजकले. यामुळे चांद्र आवण कमल (सूयगविकासी) याांत अद्यापी िैर आहे. (पद्म 
हे मदिाच्या पांचबाणाांपैकी एक आहे.) कमल हे अक्षोभ्य सरोिरात राहत असले तरी वहमकर चांद्र त्याला िास 
देतोच आहे. त्याला उगि ूदेत िाही. रािी कमले का विकसत िाहीत, याचे हे कविकल्फपत कारण होय. 
 

तसेच मिोरमेशी होणाऱ्या मीलिप्रसांगसांदभात विसगातील चाांदण्या रािीचे रम्य िणगि आले आहे. 
त्या िळेी चांद्रािरील कलां काचे कविकृत स्पष्टीकरण मिोज्ञ असे आहे. 
 

गोर्प्रतार्तर्नें नभसत्तटाकीं 
ताराकळयासंह हसच्छणशर्ुंडरीकीं 
सेऊं सुधारसमरंदभरें स्वलीलें  
वाटे कलंकमधुर्ीं ग्स्थर वास केले  ३-५ 

 
(कृष्णाच्या सामर्थयामुळे आकाशरूपी सुांदर तलािात तारकारूपी कळ्याांसह चान्सद्ररूपी कमल हासत 

आहे. चांद्राचा अमृतस्िरूपी मकरांद सेिि करण्याकवरता कलां करूपी भुांग्याांिी तेथे कायमचे िास्तव्य केले.) 
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कृष्णाच्या उपजत विलासप्रिृत्तीतूि त्याची गोपींसमिते जलक्रीर्ा ि रवतक्रीर्ा आली आहे. या सांदभात 
मद्यपािाच उल्लेख त्याच्याशी सुसांगतच होय. 
 

कृष्णाच्या जीििातील घटिा िर्षणतािा सकाळ, सायांकाळ याांचा विदेश प्रसांगपरत्िे आला आहे. 
सकाळच्या िेळी गुप्तचर राजाला आदफया वदिशी घर्लेले िृत्त साांगतात. त्याप्रमाणे कृष्णाचे सेिक काही 
एक गुप्त बातमी त्याला आणूि देतात. त्या िळेी सकाळ असफयामुळे सकाळचे िणगि आले आहे. ४/२-४ 
 

ज्या िेळी असुर-बलराम युद्ध द्वारकेिर चालुि येते, त्या िळेी जलक्रीरे्त मग्ि असणाऱ्या कृष्णाला 
युद्धासाठी शुक प्रिृत्त करतो ि येऊ घातलेफया सांकटाची जाणीि करूि देतो. त्या िळेी “शृांगारखाणी हे 
कृष्णा, तू सुरशिधु्िांसकही आहेस” ८-१२, अशी शुक त्याची स्तुती करतो. यातूि राजाच्या प्रजारक्षणाच्या 
कतगव्याची सूचिा शुकािे कृष्णास वदली आहे. ही ‘सावभप्राय शुकस्तुती’ ८-१४, पवरसूि कृष्ण आपली “क्रीर्ा 
राहउवि” युद्धास वसद्ध होतो. येथे ‘राजिीती’ वकती सहजात आली आहे, याची यािरूि कफपिा यािी. 
महाकाव्याच्या केिळ सांकेताच्या आहारी जाऊि राजिीतीचे ‘िणगि’ करण्याचा मोह किीिे टाळला आहे. 
कुठलेही िणगि कथेच्या एकूण स्िरूपाशी सुसांगत असािे, िणगिािे कथेिर िरचष्मा गाजि ूिये, हे तत्त्ि किीिे 
येथेच िाही तर सिगि काटेकोरपणे पाळले आहे. 
 

कृष्णाच्या असुरािरील जयािांतर रािी त्याची भव्य शोभायािा विघते (उल्लास िििा). त्या िेळी त्या 
समारांभात ‘असती’ वस्त्रयाांचे िृत्य दाखविले आहे. 
 

या काव्यातील ‘पुिजन्समा’चा (९-४७) भाग तसा योगायोगािे आला असला तरी तो आगांतुक िाटत 
िाही. कृष्णाचा विजयािांद त्याला प्रपौि (अविरुद्ध-उिा याांपासूि) जन्समफयाचे सुचििू वद्वगुणीत झाफयाचे 
दाखविले आहे. 
 

याप्रमाणे महाकाव्याच्या लक्षणाांची पवरपूती हे या काव्यात केिळ सांकेतपालि या दृष्टीिे आलेले िाही. 
यातील सांबांवधत प्रसांग-घटिा एिढ्या प्रभािी ि वदपविणाऱ्या रूपात आफया आहेत की, झार्ास फुले जेिढ्या 
सहजगत्या लागािीत तेिढ्या स्िाभाविकपणे काव्यातील लक्षणविदशगक प्रसांग आले आहेत. या काव्यातील 
महाकाव्यलक्षणे कथेची अांगभतू आविष्कार-वचन्सहे होत. सकबहुिा ती लक्षणे काव्याशी एिढी एकजीि झाली 
आहेत की, ती िगेळी काढूि त्याांची स्ितांिपणे वचवकत्सा करणे म्हणजे एका परीिे काव्यकृतीच्या या साांग ि 
एकसांध रूपाचा अिमाि करणे होय, असेच िाटू लागते. 
 
काव्यरूपाने अवतरलेले नाटक 
 

‘राजगोपालविलास’ हे एक श्रेष्ठ प्रतीचे महाकाव्य आहे हे आपण पावहले. या काव्यास िाटकाच्या 
रूपबांधाचीही अांगे लाभली आहेत. तांजािरच्या आख्याि-काव्याचे िायात्मकता हे महत्त्िाचे िैवशष्य होय. 
 

‘राजगोपालविलास’ या काव्यात सांघिाचे बीज योग्य स्थािी पेरूि त्याचा विकास ि उपशम 
दाखविला आहे. कृष्णाच्या मिोरमेिरील गुप्त पे्रमामुळे कृष्णवस्त्रया कृष्णािर रुष्ट होतात ि काव्यातील 
सांघिाची तेथे विर्षमती होते. शुकाच्या उक्तीचा अन्सय अथग घेऊि बलराम युद्धास प्रिृत्त होतो. शुकाची जी 
उक्ती एका सांघिाचा उपशम करण्यास कारणीभतू होते, तीच िव्या सांघिाला जन्सम देणारीही ठरते ि त्यामुळे 
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ििीि प्रसांगाांची विर्षमती होते ि कथेला गवतमािता प्राप्त होते. एका परीिे या काव्यात ‘कॉमेर्ी ऑफ एरसग’चा 
अिुभि येतो. 
 
सुसंघटीत कथाणशल्प 
 

िाटकाच्या कथािस्तूप्रमाणे या काव्यातील कथावशफप सुसांघटीत, प्रमाणबद्ध ि बांवदस्त असे आहे. 
कुठेही अिाांतर िणगि आलेले िाही. प्रसांगाांच्या गुांफणीतही योग्य ते कौशफय किीिे दाखविले आहे. एखाद्या 
िाटकाप्रमाणे अधलेमधले प्रसांग वटपूि ते पुन्सहा व्यिल्स्थत जोर्ले आहेत. चौर्थया उल्लासात कृष्णसख्या 
कृष्णाकरे् जाियास विघतात; पण पुढच्या पाचव्या ि सहाव्या उल्लासात त्याांच्या भेटीचे िणगि ि करता युद्धाचा 
प्रसांग वचविला आहे ि त्याांची भेट पुढे सातव्या उल्लासात दाखविली अहेि परत युद्धाचे िणगि आठव्या 
उल्लासात आले आहे. प्रसांगाांची योग्य ती गुांतागुांत साधफयामुळे उत्कां ठा, विस्मय, अपेक्षापूती इत्यादी 
िायरचिेला आिश्यक मािले जाणारे गुणधमग या कृतीत एकिटले आहेत. आपण जणू िाटकातील अांक 
एकामागूि एक पाहत आहोत, असेच काव्य िाचतािा िाटते. यातील प्रत्येक उल्लास जर िाटकाच्या एका 
अांकाप्रमाणे मािला; तर त्यातील प्रसांग हे प्रिशेासारखे िठले आहेत. श्रीकृष्ण-मिोरमा याांच्या मीलिािांतरचा 
दुसऱ्या वदिसाचा प्रसांग पाहा. 
 

सकाळ झालेली असते. शीतल िारा िाहत असतो. कमळे उगि ूपाहतात. कृष्णाचा सेिक गरूर् हा 
हात जोरू्ि कृष्णाच्या पायाकरे् दृष्टी लाििू बसतो, तर दुसरा सेिक शुक हा कृष्णािे हातात धरला असूि 
त्याच्याशी तो काही तरी बोलत असतो. अशा िेळी एक गुप्तचर येतो. तो कृष्णाच्या कािात काहीतरी 
कुजबुजतो. ते ऐकूि कृष्णास हसू येते. गरूर् ि शुक याांिा िगळूि इतर सेिाकाांिा िेिािे खूण करुि कृष्ण 
त्याांिा दूर जाियास साांगतो. गुप्तचराच्या साांगण्यामुळे कृष्णाला गांभीर पवरल्स्थतीची एकूण कफपिा येते. तो 
गरुर्ाला म्हणतो, प्रसांग तर मोठा बाका आला आहे. त्यािर शुक एक िामी युक्ती सुचवितो. कृष्णाला शुकाची 
युक्ती पसांत पर्ते ि त्याप्रमाणे पुढील घटिा घर्तात. 
 

हा दृश्य-प्रसांग एखाद्या िाटकातच शोभण्यासारखा आहे. किीिे जिळपास सिगच प्रसांग अशाच 
घाटणीचे विर्षमले आहेत. या ि इतर प्रसांगाांत िाटकाला आिश्यक अशी अवभिेयताही आहे. पुढील प्रसांगही 
या दृष्टीिे पाहण्यासारखा आहे. 
 

अिांगासुराशी झालेफया युद्धात जखमी झाफयाचे िाटक करूि कृष्ण समुद्र-प्रासादात विश्राांती घेतो, 
त्या िळेी तो खरोखरच घायाळ झाला असािा असे समजूि कृष्णसख्या त्याला भेटाियास जातात. कृष्ण 
अांगािर पातळ िस्त्र पाांघरूि झोपी गेफयाची बतािणी करतो. शुक तेथे आलेफया कृष्णवस्त्रयाांिा श्राांत होऊि 
झोपलेफया कृष्णास जागे कृ िका म्हणूि साांगतो. शुकाच्या विरोधास ि जुमािता गोपवस्त्रया आपफया भिूणाांचा 
आिाज होऊ ि देता हळुिारपणे त्याच्या मुखािरील िस्त्र दूर करतात. त्या िळेी कृष्ण झोपेतूि जागा झाफयाचा 
आविभाि करतो. मग हळूच तो उठूि बसतो. त्या िळेी शुकाची भवूमका गमतीदार असते. गोपी कृष्णास 
त्याच्या अांगािरील, मुखािरील क्षताांचे कारण विचारतात. कृष्ण खरी गोष्ट लपविण्यासाठी कल्फपत कारणे 
साांगतो. त्या िळेी गोपींिा ते खरेच िाटले तरी िाचकाला माि हसू आफयावशिाय राहत िाही. या सगळ्या 
कथाप्रसांगाांत इतर अवभियाबरोबर मुद्रावभियाला वकती भरपूर िाि आहे (उल्लास ७-१७ ते ३३) याची कफपिा 
करता येईल. 
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ििव्या उल्लासात युद्ध-समाप्तीिांतर बलराम कृष्णाच्या सुरवक्षततेबद्दल आिांद व्यक्त करतो (९-७). 
खरे म्हणजे तो सुरवक्षतच असतो. त्याला काहीही झालेले िसते; पण बलरामाला खरी पवरल्स्थती मावहत 
िसते. म्हणूि तो कृष्णाची काळजी करीत असतो. त्या िळेी सत्यल्स्थतीची कफपिा असणारे गरूर् ि शक हे 
परस्पराांकरे् पाहूि हसतात ि बलरामाच्या आियात स्ितःही तसाच आविभाि दाखििू सामील होतात. अशा 
वठकाणी योग्य मुद्रावभिय करण्यात िटाांची कसोटीच लागते. अशा प्रसांगाांतूि िायातील दृश्य-मुफयाांचा 
भरपूर पवरपोि झालेला वदसूि येईल. 
 
दृश्यात्मकता 
 

‘राजगोपालविलास’ या काव्यात किीिे प्रसांगोपात्त विरविराळे आांवगक भाि दाखििू प्रसांगवचिणास 
दृश्यात्मकता आणली आहे. मिोरमेिे शुकास र्ाव्या हातािे धरूि उजव्या हातािे िमि करणे (२-२५), 
गरुर्ािर आरूढ होण्यापूिी मिोरमेिे पदराच्या टोकािे र्ोळे पुसणे (२-४३), चांपक िृक्षाला टेकूि 
आकाशाकरे् दृष्टी लाििू कृष्णािे मिोरमेची प्रतीक्षा करणे (२-५८), कृष्णवस्त्रयाांिी परस्पराांची बोटे धरूि 
कृष्णास भेटाियास विघणे (७-७), मद्यपािािे मत्त झालेफया गोपवस्त्रयाांच्या हातूि मद्याांचे पेले खाली गळूि 
पर्णे (७-४५) इत्यादी शब्दवचिाांतूि किीिे वकती तरी दृश्ये आपफयापुढे उभी केली आहेत. जण ु
िाटककारािे िटाांिा वदलेफया या अवभिय-सूचिाच होत. 
 

ििव्या उल्लासातील िारिविताांचे िृत्य असेच दृश्यात्मक पद्धतीिे वचविले आहे. त्याांचे मध्येच उभे 
ठाकणे, ठुमकणे, हळू र्ोलणे, हसणे, बोलणे ि इतर अवभिय याांतूि रांगमांचािरील दृश्य आपण जणू पाहत 
आहोत, असाच भास होतो; तसेच त्याांच्या अांगािरील तळपणारी भिूणे, झळकणारे चुरे्, चमकणाऱ्या कां चुकी 
याांचेही िणगि अशाच पद्धतीचे आले आहे. घामामुळे कां चुकी अांगाला वचकटली आहे, मुखािरील स्िेदसबदू त्या 
पुसट आहेत, हार िीट करूि त्या पदर सािरीत आहेत, कािाांतील सैल दावगन्सयाांिा ियिाांचे चुांबि घर्त 
आहे, कृष्णाला िश करण्याकवरता त्या र्ोळे मोर्ीत आहेत, तो िश होत िाही असे पाहूि आियािे िाकािर 
बोट ठेिीत आहेत... या एकां दर प्रसांगावचिणातूि किीला िायमयतेचे भाि कसे होते याची कफपिा येईल. 
 
संवाद 
 

किीिे या काव्यात प्रत्यक्ष कथिापेक्षा सांिादािर विशिे भर वदला आहे. सांिादाांिी काव्याचा फार 
मोठा भाग व्यापलेला आहे. सांिादावशिाय एकही उल्लास आढळणार िाही. एकाच उल्लासात तीि-चार पािेही 
सांिादाांत भाग घेतािा वदसतात. सांिादाांतील उत्तर-प्रत्युत्तरे मार्षमक असूि त्या त्या िेळेच्या पािाच्या 
मिोिस्था त्यातूि समुवचत रीतीिे व्यक्त झाफया आहेत. 
 
प्रसंगणनष्ठ व स्वभावणनष्ठ णवनोद 
 

वििोदाचे परांपरागत स्थाि काव्य िसूि िाटक असते. तांजािरच्या आख्याि-काव्यात काही वठकाणी 
वििोदाला सहजगत्या स्थाि वमळाले आहे. राजगोपालविलासात शुकाचे कापय ि त्यामुळे विमाण होणारी 
प्रसांगमावलका हास्य विमाण करणारी आहे. कृष्णािे असुराघातािे विद्ध झाफयाची बतािणी करूि हवरद्रा 
िदीतील प्रासादात विश्राांती घेणे, शुकािे पूिगयोजिेिुसार ही बातमी गोपवस्त्रयाांिा साांगणे, त्याांिा ते सिग खरेच 
िाटूि त्याांिी कृष्णभेटीसाठी आतुर होऊि विघणे, अशा प्रसांगाांतूि वििोदविर्षमती झाली आहे. ती जशी 
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प्रसांगविष्ठ आहे, तशीच स्िभािविष्ठही आहे. शुक ि कृष्णवस्त्रया, कृष्ण ि कृष्णवस्त्रया याांच्या सांभािणात शुकाचा 
ि कृष्णाचा सत्य दर्विण्याचा जो प्रयत्ि असतो तो हास्योत्पादक आहे. आपण कृष्णािर अकारण रुसलो 
असे सख्याांिा िाटते. कृष्णाला भेटाियास गेफयािर तो पाांघरूण घेऊि विजफयाचे िाटक करतो. तेथेही शुक 
हजर. तो त्याांिा श्राांत कृष्णाला ि उठविण्याविियी सुचवितो. कारण असुरयुद्धामुळे त्याला ग्लािी आफयाचे 
तो साांगतो, तरीही त्या वस्त्रया त्याच्या अांगािरचे पाांघरूण बाजूला करतात. शृांगारचेष्टेिे शरीरािर झालेले 
िखाघात, दांताघात ि इतर वचन्सहे हा अिांगासुराचाच प्रताप होय, असे कृष्ण भासवितो. अांगाला लागलेफया 
हळदीचे कारणही कृष्ण कल्फपत गोष्ट रचूि साांगतो ि स्ितःची ‘विष्पाप’िृत्ती पटििू त्याांच्याकरू्ि भोजिादी 
कोर्च पुरििू घेतो. कृष्णवस्त्रयाांची अांगािरील व्रणाांची सूक्ष्म पचृ्छा ि त्याचे खरे कारण लपविण्याचा कृष्णाचा 
प्रयत्ि यामुळे एक विवशष्ट पवरल्स्थती विमाण होते ि त्यातूि वििोद विमाण होतो. 
 

या प्रसांगविर्षमत वििोदाबरोबर मिुष्यस्िभािाच्या इांगीतािर प्रकाश टाकणारा मार्षमक वििोदही 
किीिे साधला आहे. ििव्या उल्लासात युद्धसमाप्तीिांतर बलरामाला कृष्ण सुरवक्षत असफयाबद्दल आिांद 
िाटतो (९-७). खरे म्हणजे तो कृष्ण-वस्त्रयाांिा बिविण्याकवरता घायाळ झाफयाचे िाटक करतो.पण 
बलरामाला ते मावहत िसते. या िळेी शुक ि गरूर् बलरामाला िकळत एकमेकाांकरे् पाहूि हसतात ि 
बलरामाप्रमाणे स्ितःही आियग व्यक्त करतात. 
 

असाच स्िभािजन्सय वििोद सातव्या उल्लासातील चोविसाव्या श्लोकातही अिुभिास येतो. सिग 
गोष्टींिा कारण असलेफया शुकाची िामाविराळे राहण्याची िृत्ती वििोदविर्षमतीस कारणीभतू ठरते. कृष्ण ि 
शुक या दोघाांच्याही लीला-िाटकी स्िभािामुळे किीिे वििोदविर्षमती साधली आहे. 
 

याप्रमाणे काव्यातील रहस्यमय सांघिग-बीज, त्यातूि विमाण झालेफया प्रसांगाांची िाटकातफया 
अांकाप्रमाणे/प्रिशेाप्रमाणे केलेली माांर्णी, आांवगक भािाांच्या सूक्ष्म विदेशाांमुळे प्रसांगाांिा आलेली अवभिेयता, 
सांिादाांिा वमळालेला अग्रक्रम, प्रसांगविष्ठ ि स्िभािविष्ठ वििोदाला वमळालेले स्थाि यामुळे हे काव्य 
िाटकाच्या रचिातांिाप्रमाणे उतरले असूि एका यशस्िी िाटकात त्याचे सहज रुपाांतर करता येईल, अशा 
प्रकृतीचे ते आहे, 
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२. ‘श्रीकृष्िचंररेखाणवलास’ 
 

‘राजगोपालविलास’ या काव्यािे अिेक बाबतींत िायरचिाबांधाला कसे अिुसरले हे आपण 
पावहले. येथे ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या काव्यास श्राव्य ि दृश्य पवरमाण देण्याचा प्रयत्ि किीिे कसा केला 
ते आपणास पहाियाचे आहे. 
 

‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ या शृांगावरक काव्याचा रचवयता तांजािरचा प्रतापससह (दुसरा) हा होय. 
तांजािरला दोि प्रतापससह होऊि गेले. एक तुळजापुि प्रतापससह ि दुसरा अमरससहपुि प्रतापससह. हा 
दुसरा प्रतापससह अिौरस असफयामुळे त्याला गादी वमळाली िाही. (या दुसऱ्या प्रतापससहाची मावहती 
पवरवशष्ट क्र. ५ यात वदली आहे.) 
 

हे आख्याि-काव्य अप्रकावशत असूि त्याची हस्तवलवखत प्रत धुळे येथील समथग िाग्देिता मांवदरात 
उपलब्ध आहे (बार् क्र. १२५५). या काव्याची एकूण श्लोकसांख्या २४१ असूि त्यात सांस्कृत िृते्त, ओव्या, 
आया, रागदारीतील पदे समाविष्ट आहेत. हे काव्य यापूिी वििेवचलेफया ‘राजगोपालविलासा’च्या परांपरेत 
मोर्णारे असले, तरी त्याचे स्िरूप काही बाबतींत तसे वभन्नही आहे. यास आख्याि, िाटक ि गायि अशी 
वतन्सही अांगे कमी-अवधक प्रमाणात लाभली आहेत. त्याांचा विचार करण्यापूिी या काव्यातील कथािक पाहू. 
 

कृष्ण एकदा मृगयेस विघाला असता िाटेतच एका मार्ीिर सख्याांच्या समुदायात बसलेली 
चांद्ररेखािामक सौंदयगिती त्याच्या दृष्टीस पर्ते. दोघाांची दृवष्टभेट होऊि ते परस्पराांिर अिुरक्त होतात. 
कृष्ण वशकारीला जातो, पण त्याचे मि त्यात रमत िाही. प्रणयविद्ध कृष्ण वििण्ण मिािे घरी परत येतो. 
त्यािे स्ितःच्या दुःखाची कफपिा आपफया सहृदाांिाही येऊ वदली िाही. व्यवथत झालेफया कृष्णािे अन्नपाणीही 
िज्यग केले. मग तो मि रमविण्यासाठी उद्यािात जातो. कमलतांतूांच्या आस्िादात रमलेले भुांगे ि राजहांसीसह 
क्रीर्णारे राजहांस पाहूि तो अवधक दुःखी होतो. चांद्ररेखा हीही अशीच विरहव्याकुळ झालेली असते. ती 
घराच्या मागील उद्यािात जाते. भृांग, कोवकल, चांद्र याांिा पाहूि वतचा विरहताप अवधकच िृसद्धगत होतो. ती 
त्याांिा दुिणे देते. दुःखािेगािे ती शिेटी मूल्च्छगत पर्ते. जाग आफयािर विरहोपचारासाठी एका दूतीस 
कमलिाल आणण्यासाठी उद्यािात पाठविते. सरोिराच्या काठी असलेफया त्या उद्यािात कृष्णही मि 
रमविण्यासाठी आलेला असतो. त्या दूतीशी झालेफया सांभािणातूि कृष्णास चांद्ररेखाच्या विरहदुःखाची 
कफपिा येते. तोही आपली स्ितःची अिस्था त्या सखीपुढे व्यक्त करतो. दूती हे सिग चांद्ररेखास kathan करते. 
चांद्ररेखा एका हेराकरिी श्रीकृष्णास कुमुदििात येऊि भेटण्यासाठी विरोप पाठविते. त्याप्रमाणे कृष्ण तेथे 
येतो. कथेचा शिेट दोघाांच्या मीलिािे होतो. यातील कथािस्तू राजगोपालविलासाप्रमाणे कविकल्फपत आहे. 
 

या काव्याचे िैवशष्य असे की, यािर स्ितः किीिेच टीका वलहूि अथग विशद केला आहे. सांस्कृत 
महाकाव्यािर अशा प्रकारच्या टीका वलवहफया गेफया. काही तेलुगु प्रबांधकाव्यािरही टीका उपलब्ध आहेत. 
या काव्यािरील टीकेच्या सांदभात किी वलवहतो : 
 

“... श्री गणेशादीष्टदेिताप्राथगिावदरूपमांगळातें करूि त्या वसस्यवशक्षाथग स्िग्रांथमुखभागी विबांधि 
करी” (२). यािरूि ही टीका किीिेच वलवहली आहे हे स्पष्ट आहे. 
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आकृणतबंध 
 

या काव्याचा आकृवतबांध यापूिी विर्षदष्ट केफयाप्रमाणे वतपेर्ी आढळूि येते. त्याांपैकी पवहला पदर हा 
िेहमीच्या आख्याि-काव्याच्या रूपबांधाप्रमाणे साधला आहे. त्यािुसार या आख्यािकाव्यात महाकाव्याच्या 
अष्टादशिणगिाांपैकी काहींची पवरपूती करण्याचा प्रयत्ि केला आहे. मृगया, स्थलिणगि (मथुरेचे िणगि), 
दूतपे्रिण, प्रातःकाळ, सायांकाळ, ऋतू, विरहािस्था, रवतक्रीर्ा, विसगातील िस्तुल्स्थतीचे काफपविक कारण 
उपयोजूि केलेले समथगि आदी घटक यात आढळूि येतात. या स्थळी येणाऱ्या िणगिातूि किी आपले 
कफपिािैभि प्रकट करीत असतो. त्यातूि किीच्या बहुश्रुततेच ि पाांवर्त्याचा प्रत्यय येतो. येथे त्याचे थोरे्से 
स्िरूप समजाििू घेऊ. त्यािरूि त्याच्या शलैीचे गुणधमगही आपणास ज्ञात होतील. 
 

िायक-िावयकेचे रूपगुणिणगि हे कफपिाशक्ती प्रकट करण्याचे किीचे आिर्ते स्थळ. येथे 
िायकाचे गुणिणगि करतािा किीिे िमग वििोदाचा मोठ्या चातुयािे उपयोग केला आहे. 
 

त्याची करं स्तुणत म्हिता ंन चले वेदा धराधरावािी । 
जो हणर र्यदणध लुटता म्हिती गोर्ी धारा धारा वािी ।। 

 
िदे आवण शिे (धराधरा) हे देखील ज्या श्रीकृष्णाची स्तुती करण्यास असमथग होत, त्या श्रीकृष्णास 

दही-दूध लुटतािा गोपी “धरा-धरा” म्हणूि पाठलाग करीत. 
 

चांद्ररेखाचे सौंदयगिणगि करतािा िेहमीप्रमाणे कमलास उपमाि म्हणूि घेतले असले, तरी त्याची 
अवभव्यक्ती येथे वभन्न स्िरूपात आली आहे. “कमलाांिा चांद्ररेखाच्या सौंदयाची बरोबरी करता आली िाही, 
म्हणूि ते शुभ्रजलयुक्त सरोिरात अद्यापही तप आचरतािा वदसतात.” सरोिरातील पाांढरे सांथ पाणी ि त्यात 
वििलपणे उभी असणारी कमळे पाहूि ती जणु सौंदयगप्राप्तीसाठी तपाचरण करीत आहेत, अशी कफपिा केली 
आहे. शुभ्र वकरणाांची प्रभा असलेला चांद्र तो तर चांद्ररेखाच्या ल्स्मतािे परावजत होऊि अपार दुःखािे क्षयग्रस्त 
झाला (१९). 
 

प्रथमदशगिी पे्रम, वियोग आवण मीलि हा पे्रमाचा सिाति विकोण मराठीतील जिळपास प्रत्येक 
आख्याि-कृतीत आढळतो ि या वतन्सही अिस्थाांचे वचिण किी करीत असतो. त्याांपैकी विरहािस्थेचे वचिण 
रेखाटतािा सगळी विसगगसृष्टीच िायक-िावयका याांच्यािर कशी कोपली आहे याचे िणगि येते. िायक-
िावयका विसगातील विविध घटकाांिा दुिणे देतात. विरहािे पोळलेली चांद्ररेखा ही येथे चांद्राला बोल लािते: 
 

णर्यषूाशं नव्हे हा णवरणहजनकुला ंतार्वी जो मयखूें 
भासे संदवध मानंू सुमशरहरदृतजातवदेो मयखूें 
काकोला-दवधशुततीजणनत-नवसुधागोल त्या मावलीला 
मोहाया अंबरीं तो वसवुणन स्मर हा कीं करी माव-लीला -९६ 

 
विरवह जिाांिा गाांजिणारा चांद्र हा पीयिूाांश म्हणजे अमृतवकरणयुक्त िव्हे, तर वशिाच्या र्ोळ्याांतूि 

विघालेफया वकरणाांिी जळत असलेला मन्समथ होय; सकिा काकोळ वििािे जळालेफया सशपफयापासूि झालेला 
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चुन्सयाचा गोळा (सुधागोल) होय. त्या गोलास अांबरी िसििू शीलिती बायकाांस (मािलीला) मोहविण्यासाठी 
तो मन्समथ मायेचा खेळ (माि-लीला) करीत आहे. 
 
विरही कृष्णालाही विसगाच्या सावन्नध्यात विविध भास होतात (असे भासवचि दमयांती-स्ियांिरादी अन्सय 
अख्यािाांतूिही आढळूि येते.) 
 

दामा द्यायाणस रचणत णनरखुणन वनजा त्या णप्रयास्याशयानें 
कोकदं्वद्वा धराया कुचयुगुलभ्रमें जाय आशू शयानें 
कीरालार्ी णप्रयोग्तत णनज म्हिुणन णदले कान लक्ष्मीशयानें 
तदे्विी भाणवजेली चटुल अणलतती शषे भोगीशयानें   -५४ 

 
ििातील कमळास चांद्ररेखाचे मुख समजूि कृष्ण वतला हार घालण्यास वसद्ध होतो. चक्रिाक 

युगुलास वतचे स्ति समजूि धराियास जातो. पोपटाचे शब्द ही चांद्ररेखाचीच िाणी समजूि तो ते एकाग्रतेिे 
ऐकू लागतो आवण कमळािरील चांचल भृांगपांक्ती ही त्याला वतची िेणी िाटते. 
 

उद्यािात सायांकाळ होते. येथे उद्दीपि भािासाठी विसगगदृश्याचा किीिे आधार घेतला आहे. राि ही 
जणू विश्वाची राणी. वतच्या आगमिसमयी विसगग वतचा आरती करूि स्िागत करतो, ही कफपिा खालील 
श्लोकात आली आहे. 
 

संध्याकातंा णश्रयामा रमणिणस करनी णदव्य र्ारा अनंता 
चदं्राणदत्या णदवहेी उर्णर णवखरनी भाक्षताते अनंता 
स्वीया दीपतीणस अंब ूअरि णनरमुनी रंगले मेघ साजें 
मोदें नीराजनातें करं अणस णनघत्या साणरखी फार साजे  -८१ 

 
किीची पाांवर्त्यपूणग रचिा अिेक पौरावणक सांदभांिी युक्त आहे. ते पौरावणक सांदभग चटकि लक्षात 

ि येणारेही आहेत. अिेक तत्सम शब्द ि त्याांचा प्रयोग हे सहजी कळण्यासारखे िसतात. त्यामुळे यािर 
वलवहलेफया टीकेत त्या त्या वठकाणी ‘अमरकोशा’चा, ‘िािाथगरत्िमावलका’चा आधार वदला आहे. 
 

विरही चांद्ररेखा चांद्रास महापातकी म्हणूि सांबोधते. त्या िेळी पुराणातील पापाचरण करणाऱ्या 
चौघाांचा उल्लेख आला असूि त्याांच्या पांक्तीस ती चांद्राला बसविते. या दृष्टीिे पुढील श्लोक ि त्यािरील टीका 
पाहािी : 
 

मामा तो गुरदारजारजणनता तुझा णहरण्या हरी 
स्वचे्छागामी सहाय ते मधुर् जे ब्रह्घ्न काका हरी 
तत्संयोणगच तंू सुता णवट णवधी भ्राता मधू हे स्मरा 
मंरी या स्तवना कृर्ा णवरणहिी माना भल्या घस्मरा   -१०५ 

 
हे स्मरा । अरे मन्समथ । तुझा मामा । मातुल ऐसा चांद्र जो तो । तो गुरुदारजार । प्रवसद्ध ऐसा गुरु तफपग 

। तुझा जविता । बाप । वहरण्याहरी । स्िणगस्तेयीं । वहरण्याक्ष दैत्यहता म्हणूि अथांतर । स्िछेागामी । स्िचे्छा 
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सांचारी ऐश े। मधुप जेते । मद्यपावप जेते । भ्रमर म्हणूि अथांतर । सहाय । स्पष्ट । अिुचर । काका हरी । चुलता 
ऐसा इांद्र जो तोसह । ब्रह्मघ्ि ब्राह्मणहांता । िृत्तासुर आवण त्िाष्र इत्यावदकाांस मावरले म्हणूि पुराणप्रवसद्ध । तूां 
तत्सांयोगीच । पूिोक्त चौघाांचा सांबांध तुला आहे । त्याकवरताां पाचिा महापातकी तूां म्हणूि अथग । सुताविटविधी 
। स्िसुतागामी ऐसा विधी जो तो । भ्राता । भाऊ मधू । सारा जो तो । िसांत ऋतू म्हणूि अथांतर । मांिी । सवचि 
। यास्ति । स्पष्ट । विरवहणी मािा । विरही वस्त्रयाांच्या अवभमािास । गळ्यास म्हणूिही अथांतर । भफया घस्मरा 
। िीट भक्षणारा । ति कृपा िा । दया िाही...  १०५ 
 

आख्याि-काव्याच्या माांर्णीची, अवभव्यक्तीची, अथगप्रतीतील अर्सराांची योग्य ती कफपिा यािी या 
दृष्टीिे श्लोक ि त्यािरील टीका येथे वदली आहे. कुठफयाही पांवर्ती दजाच्या आख्यािकाव्याशी साजेसेच हे 
िणगि ि भािासरणी आहे. 
 

आता अशा ल्क्लष्ट श्लोकाांच्या जोर्ीस किीिे रागदारीतील पदे उपयोवजली आहेत. ती पदे 
श्लोकाांपेक्षा समजण्यास तर सोपी आहेतच, पण ती गेय असफयामुळे त्याांचा िगेळा प्रभाि श्रोत्याांिर पर्तो. 
दोन्सही रचिाांची पद्धती ि प्रभाि वभन्न आहेत. एक रचिा सुविद्य अशा रवसकाला एकाांतात काव्यास्िाद देऊ 
शकणारी तर दुसरी रचिा ही समुदायाकवरता, त्याचे रांजि करण्याकवरता ि तेही ज्यात अथांपेक्षा स्िराांिा 
महत्त्ि असते, अशा रागदारीच्या माध्यमातूि. या दृष्टीिे या कृतीचा हा दुसरा पैलू आपण पाहू. 
 
पदरचना 
 

काव्यातील पदरचिेतूि एकूण १९ राग आले आहेत. त्याांतील काही थोरे् किाटक शलैीतील असूि 
बाकीचे सहदुस्थािी राग आहेत. एकाच रागातील एकावधक पदेही आली आहेत. ही पदे काव्यात सलग आली 
िसूि अधूिमधूि विखुरलेली आहेत. याांचा रचवयताही कुणी अन्सय िसूि प्रत्यक्ष किीच आहे. कारण पदाांच्या 
शिेटी ‘प्रतापससह’ ही िाममुद्रा गुांफलेली आहे. किीिे पदाांचा प्रयोग श्लोकाप्रमाणे सिगि केला आहे. 
चांद्ररेखाच्या विरही अिस्थेचे िणगि पदाांतूिही आले आहे. चांद्ररेखा चांद्राला बोल लाितािा म्हणते : 
 

ओ चदं्रा येथे का ंयेसी मज णनश्चय न जािूनी ।।धृ।। 
नीचा बरे ये श्रीहरी मज भेद कणरल रक 
व्यथप नावं घेसी तंू राजा म्हिुनी ।। 
णनमानुष्य दारी येउणन येउणन र्ािती 
र्ाहसी का ंणवधु हा ।। 
मज सिी फार फार मातुनी 
मुकुरा आिी ग वधू 
हा मम अंगिीं ठेउणनया 
तुजला कोंडुणन आताणंच वधू हा 
शमवाया र्ार्ी तव उर्द्रवासी...   -९९ 

 
चांद्ररेखा आपफया सख्याांिा म्हणते, “या छळणाऱ्या चांद्राला आपण चाांगलीच वशक्षा घर्ि.ू तुम्ही येथे 

अांगणात आरसा आणा. आपण त्याला त्यात कोंरू्ि टाकू!” 
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“त्या िसांत िृपातें जाहले” (िसांत राग), “साजवण मज विवधसी” (िराळी), “माििती जवर मी 
होय” (हमीर), “काां मी भलुलें  हा हा माये” (घांटा), “मजसावरवख िधू वमळणें दुलगभ” (काांबोदी) आदी वकती 
तरी सुभग पदे यात आली आहेत. यािरूि ही सिग रचिा जिसमूहापुढे गाऊि दाखविण्यासाठी आहे, हे 
उघर् आहे. आपफया काव्यकृतीला श्राव्यमूफय देण्याचा येथे किीिे प्रयत्ि केला आहे. या आख्यािकाव्याच्या 
रचिाबांधाचा हा दुसरा पदर सकिा पेर् होय. आता आपण या काव्याच्या रचिाबांधाच्या वतसऱ्या पेर्ाकरे् िळू. 
 
दृश्यमूल्य 
 

किीिे काव्याला काही वठकाणी दृश्यमूफय देण्याचाही प्रयत्ि केला आहे. या कृतीतील काही 
प्रसांगाांची विर्षमती ि त्या सांदभात रेखाटलेले चांद्ररेखेचे व्यल्क्तवचिण िाटकाच्या धतीिर जाते. 
 

चांद्ररेखा आपफया मिातील दुःख सख्याांिा प्रथम सांगत िाही. त्याांिा वतच्या दुःखाची जेव्हा कफपिा 
येते, त्या िळेी ते फक्त विरहदुःख आहे एिढेच त्याांिा ज्ञात होते. कारण चांद्ररेखा कृष्णाचा उल्लेख करीत 
िाही. जेव्हा सख्या वतला िाि साांगण्यास भाग पार्तात, तेव्हा स्त्रीसुलभ लज्जेिे त्याचे िाि ि घेता द्व्यथी 
शब्द उच्चारते. पुढे श्रीकृष्णािर वतची प्रीती असफयाचे सगळ्याांिा समजफयािर ती भीतीिे त्या पे्रमाचे 
विराकरण करते. लोक माझ्यािर अकारण अपिाद घेत आहेत, असे ती म्हणते. हे सिग भाि स्त्रीप्रकृतीिुसार 
वतच्या व्यल्क्तवचिणातूि प्रकट झाले आहेत. चांद्ररेखा उद्गारते : 
 

वृथा अर्वादाची कथा सृजती आहे ।।र्ल्लवी।। 
कैशा मातोनी श्रीरंगशायीशीमी म्हिुनी आहे ।।अनुर्ल्लवी।। 
कधींतरी त्या सन्मुख उभी राणहलें  काय? 
मोदें डोिा ंउघडुणन नीट र्ाणहलें  काय? 
-सुदती म्हिून वदलें  त्यास तो संुदर काय?...।।१।। 
-सये त्याचे अधरीं । णद्वजकुररवदे रोणवलें  काय? 
-आम्ही दोघे मध्यस्थ कोण्ही धाणडले काय?...।।२।। 
अमरेंद्रसुतदेवासीं रतले कोण्ही र्ाणहलें  काय? 
अमये! का ंया वैणरिी कल्रू्णन अघनी काय?...।।३।।   -१४० 

 
चांद्ररेखेचे कृष्णािर पे्रम आहे. ते सिांिा ज्ञात झाले आहे. तीही पुढे ते िाकारीत िाही. ती लोकाांिा 

दोि देत असली, तरी वतच्या मिातले पे्रम येथे व्यक्तच झाले आहे. अत्यांत अवभिेय असा प्रसांग आहे. अशा 
िळेी खऱ्या-खोयाचे बेमालूम वमवश्रत भाि चेहऱ्यािर व्यक्त कराि े लागतात. असे सांिाद ि प्रसांग 
अवभियाच्या दृष्टीिे महत्त्िाचे होत. 
 

विरहव्यवथत चांद्ररेखास शीतलोपचार करणाऱ्या सखींचा प्रसांगही असाच िाटकात शोभणारा आहे. 
शीताांबु, कुसुम, मांदमारुत, चांदि याांिी विरहताप दूर करू पाहणाऱ्या सखींिा चांद्ररेखा म्हणते– शीताांबु 
देणाऱ्या सखीस : मला सुईच्या अग्रािे का टोचलेस? फुले देणाऱ्या सखीस : बाणाांिी माझा िध करू िकोस! 
िारा घालणाऱ्या सखीस : माझ्यािर िज्रप्रहार करू िकोस! चांदि लािणाऱ्या सखीस : माझ्यािर अल्ग्िििाि 
करू िकोस!... उच्चारभेदािे, स्िरभेदािे हे सांिाद अवभियास वकती अिुकूल आहेत याची कफपिा येईल. 
यािरूि किीिर िायरचिातांिाचा कसा प्रभाि पर्ला होता हे वदसूि येते. 
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तीि पेर्ाांतूि आकारास आलेले यातील कथािक माि एका सरळ रेिेत गेले आहे. त्यात फारशी 
गुांतागुांत िाही ि म्हणण्यासारख्या घटिाही िाहीत. युद्धाचा िेहमी असणारा प्रसांगही िाही. पे्रमाच्या 
व्यिहारात आढळूि येणारा खलपुरुि िाही. दोि पे्रवमकाांिा परस्परमीलि हि ेअसते आवण कालाांतरािे ते 
त्याांिा प्राप्त होते. यात शि ू असलाच तर तो समय सकिा काळ आहे. राजगोपालविलासाप्रमाणे यातील 
िावयका चांद्ररेखा ही परकीया आहे. ती रणधीर िामक सैविकाची पत्िी असते. िावयका ही परकीया 
असफयामुळे पती ि लोकसिदा हे वतच्या मागातील अर्सर असतात. पवहफया अर्चणीतूि वतिे स्ितःची 
चातुयािे सुटका करूि घेतली आवण लोकसिदेची तर वतला पिा िाही. कुणी काहीही बोलो, हसणारे हसू 
देत, गणगोत दूर गेले तरी जाऊ देत, श्रीकृष्णपे्रमापुढे वतला कशाचीही मातब्बरी िसते. यातील कथेची गती, 
िावयकेचे व्यल्क्तवचि, उत्ताि शृांगारिणगि आवण अवभव्यक्तीची रागयुक्त गीतरचिा पावहफयािर किीपुढे 
‘गीतगोसिदा’चा आदशग असािा असे िाटू लागते. कारण ‘गीतगोसिद’ हे काव्य तांजािर पवरसरात बरेच 
लोकवप्रय होते. ‘गीतगोसिदा’च्या धतीिर ‘गीतशांकरा’, ‘गीतसुांदरा’आदी सांस्कृत काव्ये प्रसारात होती. 
यावशिाय ‘गीतगोसिदा’िर ‘गीतगोसिद-टीका’, ‘गीतगोसिदपदयोजविका’, ‘गीतगोसिदवििरण’, 
‘गीतगोसिदव्याख्या’ आदी बरेच सांस्कृत टीकात्मक सावहत्य सांस्कृतमध्ये विमाण झाले. मराठीतही 
‘गीतगोसिदा’चा गद्यािुिाद िवुटत स्िरूपात तांजािरला उपलब्ध आहे. या सिांचा मराठी काव्यविर्षमतीिर 
प्रभाि पर्णे अपवरहायग होते. 
 

‘गीतगोसिदा’तील राधा हीही परकीया. ती अयिघोि गोपाची पत्िी. ती कृष्णासाठी िरे्ी झालेली 
असते. त्याला वतिे सिगस्ि अपगण केलेले असते.प्रस्तुत काव्यातील िावयकाही तशीच दाखविलेली आहे. या 
काव्यातील कृष्ण हा बराच लीि दाखविलेला असूि “तुझ्या चरणाांची सेिा करण्यासाठी मला आज्ञा कर”, 
असे चांद्ररेखेला म्हणतो : 
 

र्दाब्जा सेवाया तुज चतुर दासा कणर गती 
णनरोर्ोनी आता त्वणरत मज काहंी कणर गती 

 
‘गीतगोसिदा’तील कृष्णही स्ितःला राधेचा दास म्हणििू घेतो : 

 
“तुझ्या िेिकटाक्षातील सौंदयाचे मोल देऊि तू या दासाला चरणसेिसेाठी विकत घेतले आहेस.” 

 
अस्याड्कं तदलङ्कुर क्षिणमह भ्रकेू्षर्लक्ष्मीलव- 
क्रीतो दास इवोर्सेणवतर्दाम्भोजे कुतः संभ्रमः  ११-२१-२ 

 
याच्याही पूिी कृष्ण राधेचा अिुिय करूि वतच्या चरणी मस्तक ठेितो, असे आले आहे. 

 
अनुनयवचनं वदंतमगे्र प्रितणम णप्रयमाह साभ्यसूयम्  ८-१७-१ 

 
मराठी काव्याला कृष्णाची ही शरणिृत्ती सिगस्िी ििी आहे. ती ‘गीतागोसिदा’च्या अिुसरणािे 

तांजािरच्या मराठी काव्यात प्रथमच वदसूि येते. 
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प्रस्तुत काव्यािर ‘गीतगोसिदा’चा प्रभाि तर आहेच, पण काव्याला प्रयोगक्षमतेचे गुणधमग प्राप्त करूि 
देणाऱ्या तांजािरी प्रिृत्तीचाही येथे आढळ होतो आवण ही दावक्षणात्य प्रिृत्ती होय. 
 

िाटकाच्या रचिाबांधाला अिुसरूि विमाण झालेफया आख्याि-काव्याचे वििेचि येथे सांपते. याच 
िायात्म प्रिृत्तीचे आणखी एक आविष्करण तवमळ कुरिांजीच्या अिुसरणातूि आपणास वदसूि येते.  त्याचा 
विचार पुढील भागात केला आहे. 
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तीन 
 

कुरवंजी आणि मराठी आख्यान-रचना 
 

कुरिांजी सकिा कोरिांझी हा खास तवमळी यक्षगािाचा प्रकार होय. या प्रकारच्या यक्षगािाचा एक 
विवशष्ट रचिाबांध असतो ि त्यािुसार िाटकाचे कथािक वसद्ध होते. या तवमळ यक्षगािपद्धतीस अिुसरूि 
मराठीतही अशा स्िरुपाची िाटके तांजािरला विमाण झाली. प्रतापससहाचे ‘श्रीकोरिांझी’ अथात ‘जािकी-
सुखोल्लास’, तसेच सफोजी (दुसरा) याचे ‘देिेंद्र-कोरिांजी’ ही याची उदाहरणे म्हणूि देता येतील. 
तांजािरच्या आख्याि-काव्यािर िाटकाच्या रूपबांधाचा बराच प्रभाि पर्फयामुळे कोरिांजीतील कैकार्ीण हे 
पाि त्यात अितरले. येथे कुरिांजीिे प्रभावित अशा उपलब्ध दोि आख्याि-काव्याांचा परामशग घेऊ. एक 
प्रतापससहाचे ‘श्रीकृष्णमांजरी’ ि दुसरे िेंकुिांदिकृत ‘श्री िेंकटेशस्ियांिर’. पवहले काव्य प्रकावशत असूि दुसरे 
अप्रकावशत आहे. दोन्सही आख्याि-रचिाांची प्रकृती ि विर्षमवतप्रयोजिही वभन्न आहेत. पवहली कृती ही 
महाकाव्याची बहुतेक लक्षणे पाळणारी आख्याि-काव्यरचिा असूि दुसरी कृती ही केिळ कीतगिोपयोगी 
आख्याि म्हणूि जन्समाला आली आहे. या दोन्सही कृतींचा विचार करण्यापूिी प्रथम ‘कुरिांजी’ या 
यक्षगािप्रकाराचे स्िरूप समजाििू घेऊ. 
 

कुरिांजी हा शब्द ‘कुरि’ या तवमळ शब्दापासूि उद्भिला असूि ते एका भटक्या जमातीचे िाि आहे. 
या जातीच्या स्त्रीस ‘कुरवत्त’ असे म्हणतात. बाांबचू्या टोपफया, चटया विणण्याचा याांचा धांदा असतो. 
उदरवििाहाकवरता िेहमी स्थलाांतर कराि ेलागत असफयामुळे हे लोक बरेच वचिट, धीट ि चाणाक्ष असतात. 
त्याांच्या या स्िभाििैवशष्याांचा यक्षगािकत्यांिी उपयोग करूि घेतला आहे. 
 

कुरिांजी िाटकातील कथा एका विवशष्ट सरणीची असते. यात एखादी सुांदरी (िावयका) राजा, मांिी 
सकिा एखादे के्षिदैित यािर आसक्त झालेली असते. त्याांची योगायोगािे कुठे तरी भेट होते ि ती एकमेकाच्या 
पे्रमात पर्तात. स्त्रीचा वप्रयकर एखादा स्थाविक देि असफयास त्याचे दशगि वतला त्याच्या वमरिणुकीत 
झालेले असते. िायकाच्या प्रथम भेटीिांतर िावयका ही विरहािे व्याकुळ होते. विसगातील विविध दृश्ये वतला 
सुख देण्याऐिजी वतच्या दुःखात भरच घालतात. ती आपफया सख्याांिा वप्रयकराची भेट घर्विण्याविियी 
परोपरीिे वििविते. कथािकाच्या या साांध्यािर कुरवत्त सकिा कुरि स्त्री रांगभमूीिर येते. वतची िशेभिूा अथातच 
िन्सय स्त्रीसारखी असते. वतचे िेि ताांबसू असूि ओठ लाल असतात. गळ्यात शांख, गुांजा आदींची माळ असते. 
पायात पैंजण, कमरेला मवणमय कर्दोरा, एका हातात काठी ि दुसऱ्या हातात बुिी असते.१ पे्रयसीच्या 
हातािरील रेिा पाहूि वतला वतचा वप्रयकर लिकर प्राप्त होईल असे भविष्य ती ितगविते. वप्रयकराच्या 
भेटीसाठी ती िावयकेला अिेक िळेा मागगदशगिही करते. वतच्या या भविष्यिाणीिर िावयका सांतुष्ट होऊि 
अिेक मौफयिाि दावगिे िा िस्तू भेट म्हणूि देते. िायक-िावयकेच्या मीलिािे पुढे िाटक सांपते. 
 

यक्षगािात कुरत्तीचे पाि बरेच ठसठशीत असते. िाटकातील वतच्या गीताांतूि िािा प्रकारच्या 
लोकाांचे ि प्रदेशाांचे िणगि येते.२ ती िेहमी बोलघेिर्ी दाखविलेली असते. अवतशयोक्तीत ती िाकबगार 
असते. अिेक अदु्भत घटिाांची ती साक्षीदार असते. अशक्यप्राय गोष्टी शक्य करूि दाखिीि, अशी वतची भािा 
असते. ‘िीरवळमलइ कुरिांजी’ या तवमळ यक्षगािात वतची अशीच स्िभाििृत्ती दाखविली आहे. एका 
मोहरीच्या दाण्यास वछद्र पारू्ि त्यातूि साता समुद्रास िाहाियास लािीि, कािळ्याचा रांग बदलूि त्याला 
पाांढरा करीि, अशी प्रौढी ती वमरिीत असते.३ वतचे एकूण वचिण तवमळ िन्सयसमाजाशी िाते साांगणारे आहे. 
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िास्तविक ‘कुरिांजी’ या सावहत्यप्रकाराची रचिा मूलतः अध्याल्त्मक स्िरूपाची होती. आत्म्याला 
परमात्म्याविियी िाटणारी ओढ ि त्याच्याशी एकरूप होण्याची इच्छा याचे त्यात वचिण असे. देि ि त्याची 
पे्रयसी याांच्यातील प्रणय हा मधुराभक्तीिर आधारलेले असे; पण कालाांतरािे देिाच्या ऐिजी आश्रयदाते राजे 
हे िाटकाचे िायक बिले ि भक्तीची जागा शृांगारािे घेतली.४ तांजािरचा राजराज चोल (इ.स. ९८५-१०१४) 
याला िायक कफपूि वलवहलेले ‘राजराजेश्वर िाटक’ हे पावहले कुरिांजी िाटक (रचिा इ.स. १०५५) होय. 
याचा प्रयोग राजािे बाांधलेफया भव्य ि उत्तुांग अशा बृहदीश्वर मांवदरात झाला होता. िांतरची िाटके या 
िाटकािे दाखविलेफया आदशािुरूप वलवहली जाऊ लागली, असे मािले जाते.५ 
 

आता मराठीत उपलब्ध असलेफया दोि कुरिांजी-प्रभावित काव्यकृतींचा विचार करू. 
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१. श्रीकृष्िमंजरी 
 

‘श्रीकृष्णमांजरी’ याचा रचवयता प्रतापससह (इ.स. १७३९-१७६९) हा तांजािरच्या तुकोजी उफग  
तुळजाजी या राजाचा पुि. याच्या िािािर ‘श्रीकृष्णमांजरी’ या काव्याव्यवतवरक्त अिेक यक्षगािरचिाही 
आहेत. या सिग सावहत्यकृती प्रतापससहाच्या िािािर असफया, तरी तो त्याचा वकतपत करता होता हा प्रश्ि 
आहे. अिेक आवश्रत किी आपफया काव्यकृती राजाच्या िािे करूि त्याला कतेपणा देतात. ‘श्रीकृष्णमांजरी’ 
या काव्यात आवश्रत किीच करू शकेल अशी राजाची अवतशयोक्त स्तुती आली आहे. (१-१३). तसेच माझे 
हे काव्य राजस आिरे्ल (१-९) अशा अथाचा एक चरण यात आलेला आहे. यामुळे याचा करता प्रतापससह 
िसूि त्याचा एखादा सभाकिी आहे, असे स्पष्टपणे वदसूि येते. 
 
कथाशय 
 

श्रीकृष्णाच्या प्रणयकथेिर आधारलेफया या काव्याचे एकूण ९ अध्याय ि ५५५ श्लोक आहेत. यातील 
कथािक ‘राजगोपालविलासा’दी अख्यािाांप्रमाणे कविकल्फपत आहे. कृष्ण हा मृगयेकवरता घोड्ािर बसूि 
ििातूि जात असतो. ििात सख्याांच्या मेळाव्यात असलेली प्रज्ञादूती िामक असुरकन्सया त्याच्या दृष्टीस पर्ते. 
दोघाांची दृवष्टभेट होऊि ती परस्पराांिर अिुरक्त होतात. कृष्ण पुढे वशकारीसाठी जातो. त्याच्या मिात माि 
या लािण्यितीचाच विचार चालू असतो. तीही कृष्णाच्या विरहािे पोळलेली असते. “त्िन्समूर्षत कैं  मी विरखीि 
िेिीं” (५-६२) अशी ती त्याला भेटण्यासाठी आतुर असते. वतचा विरहताप घालविण्यासाठी वतच्या सख्या 
शीतलोपचारादी उपाय योजतात. अशा वििण्ण मिःल्स्थतीत असतािा वतला भविष्यिेत्ती बुरर्ीण भेटते. 
प्रज्ञादूतीच्या हस्तरेिा पाहूि श्रीकृष्ण वतला भेटेल, असे ती आश्वासि देते. तू कृष्णाकरे् जाऊि त्याला िश 
करण्याचा प्रयत्ि कर, म्हणजे तो तुला िरील असा सल्लाही ती वतला देते. त्यािुसार प्रज्ञादूती कृष्णाचा शोध 
घेऊि त्याच्याकरे् जाते. वतच्या इछेचा, वििांतीचा कृष्ण आदर करतो ि वतच्याशी गाांधिग पद्धतीिे लग्ि करतो. 
प्रज्ञादूतीच्या भीमिामक वपत्यास ही घटिा गुप्तचराांकरू्ि कळते. तो कु्रद्ध होऊि कृष्णािर सैन्सयाविशी चाल 
करूि जातो. युद्धाला तोंर् लागते. हे युद्ध असुर ि कृष्ण याांपुरतेच मयावदत राहत िाही. िज्रसेि, वचिसेि 
आदी अिेक योदे्ध भीमाच्या बाजूिे असतात, तर अक्रोध, अजुगि, गद, साांब, सात्यकी, अवभमन्सय ूइत्यादी िीर 
श्रीकृष्णास येऊि वमळतात. युद्धात मायािी विदे्यचा ि विविध अस्त्राांचा उपयोग होतो. शिेटी कृष्णापुढे आपला 
विभाि लागत िाही, असे पाहूि भीमासुर त्याला शरण येतो. कृष्ण त्याचे स्िागत करतो. शिेटी भीमासुर 
कृष्णास आपली कन्सया अपगण करतो. म्हणजे त्याांच्या झालेफया वििाहास मान्सयता देतो. घरी आफयािर 
कृष्णवस्त्रयाांिा आपणास अजूि एक सित आली, याचे िैिम्य िाटते. कृष्णाविियी आपला सांताप व्यक्त करूि 
त्या स्िगृही जातात. घरी आफयािर कृष्ण आपफयाबरोबरच आहे, असा प्रत्येकीस अिुभि येतो. त्याांचा कोप 
मग िाहीसा होतो ि साऱ्या जणी कृष्णपे्रमात रमतात. 
 
कैकाडीि 
 

या काव्यात कुरवत्त सकिा कैकार्ीण हे पाि आफयामुळे त्याला दावक्षणात्य यक्षगािाची रांगच्छटा प्राप्त 
झाली आहे. कैकार्ीण या स्त्रीपािाची योजिा तवमळ यक्षगािाशी विगवर्त असफयाचे पावहले. ती प्रज्ञादूताचा 
हात पाहूि वतला विवित कृष्णप्राप्ती होईल, असे भविष्य ितगविते. वतच्या स्िभािातील अवतशयोक्ती ही त्या 
जमातीच्या स्त्रीस्िभािाशी सुसांगतच आहे. कैकावर्णीिे अिेक प्रदेशाांत सांचार केलेला असूि अिेक तीथगस्थािे 
पावहलेली असतात. 
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कैं  कैं  देश णफरूणनया ंगुिवती णवख्यात लोकरयीं 
आली ते शकुनज्ञ दैवगणतनें कैकाणडिी येथहीं -  ४.६७ 

 
सगरात्मजा गांगा, करारसिदािे चरणारसिदाला मुखारसिदात घालणारा िटपिशायी मुकुां द, सुमेरू 

धिूचा धिळ गळा, गोदातीरस्थ भद्राचल, तेथील वशिसेव्य राम या सिांिा वतिे पावहलेले असते. 
 

गोदावरीतीरसमीर् भद्रा- । चलाणधवासी णनरसी अभद्रा 
जो सेव्य गौरीहर वीरभद्रा । णवलोणकलें  त्या सणख रामभद्रा -  ५.११ 

 
कैकार्ीण ही अिेक पौरावणक घटिाांिा साक्षीभतू असते. मधुकैटभ दैत्याच्या िधासमयीच वहचे लग्ि 

झाले होते. वतच्या उक्तीतील अवतशयोक्ती, वधटाई, आत्मविश्वास यामुळे हे स्िभािवचि उठािदार असे 
िठले आहे. मराठी काव्याला येथे एका सिगस्िी िव्या ि तीही द्राविर्ी पािाची जोर् प्रथमच मळत आहे. अशीच 
जोर् पण थोर्ी िगेळ्या स्िरूपाची ‘श्री िेंकटेशस्ियांिर’ या अन्सय काव्यातही आढळूि येते. 

 
२. ‘श्री वेंकटेशस्वयंवर’ 

 
िेंकुिांदिकृत ‘श्री िेंकटेशस्ियांिर’ िािाची एक आख्यािकृती तांजािरच्या सरस्िती महालात 

उपलब्ध असूि, (हस्तवलवखत क्र. २७६०) ती अप्रकावशत आहे. हा किी महाराष्र सारस्िताला प्रथमच ज्ञात 
होत आहे. हा िेंकुिांदि म्हणजे मुांगी आर्िाि असलेफया िेंका किीचा पुि वदसतो. िेंका मुांगीचे गुरु हे 
तावमळिारू्तील िले्लोर येथे िास्तव्य करीत. या िेंका मुांगीचे ‘सत्यावधराजप्रशल्स्त’ िािाचे ३२ श्लोकाांचे काव्य 
कै. वि. का. राजिारे् याांिा उपलब्ध झाले.६ िेंका मुांगीची भािा कन्नर् िळणाची आहे. प्रस्तुत िेंकुिांदि हाही 
कन्नर्प्रमाणे ‘चवरि’ ऐिजी ‘चावरि’ असा शब्दप्रयोग करतो. कन्नर् असफयामुळेच असेल कदावचत, याचे 
मराठी भािेिर प्रभतु्ि िाही. िेंका मुांगी मध्िसांप्रदायी होता. िेंकुिांदि हादेखील विष्णुरूप बालाजीच्या 
माहात्म्यापर आख्याि वलवहतो. तेव्हा हा िेंका मुांगीचा पुि असािा, असे मािण्यास जागा आहे. वशिाय दोघेही 
दवक्षणेकर्ील. अथात याविियी विवित मत सबळ पुराव्याअभािी देता येत िाही. 
 

‘श्री िेंकटेशस्ियांिर’ हे काव्य कुरिांजीप्रभावित असले तरी ते ‘श्रीकृष्णमांवजरी’प्रमाणे आख्यािकाव्य 
िाही, तर ते कीतगिासाठी वलवहलेले आख्याि आहे, हे यापूिी विर्षदष्ट केले आहेच. यामुळे याची श्लोकसांख्या 
अिधी ५१ आहे; पण यात केिळ चार चरणी सांस्कृत िृते्त िसूि, चार चरणाांपेक्षा वकती तरी अवधक चरण 
असलेली पदे, कर्ाका ि चूर्षणका आदी छांद आहेत. कीतगिातील गेयतेचे महत्त्ि लक्षात घेऊि अशा विविध 
छांदाांतूि रचिा झाली आहे. 
 
कथाशय 
 

आांध्र प्रदेशात कर्प्पा वजफह्यातील वतरुपतीस एका उांच र्ोंगरािर िेंकटेशाचे देऊळ आहे. त्या 
र्ोंगरास ‘वतरुमलाई’ (म्हणजे श्री पिगत सकिा पविि पिगत) या िािािे सांबोधले जाते. तेथे वििास करणाऱ्या 
िेंकटेशाच्या सकिा बालाजीच्या पद्मािती या राजकन्सयेशी झालेफया वििाहाची कथा यात रांगविली आहे. विष्णू 
(व्यांकटेश) हा िैकुां ठात राहणारा, पण त्यास परृ्थिीतलािर याि ेलागले ि या पिगतािर वििास करािा लागला 
ि त्याला कारणही तसेच घर्ले. 
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एकदा विष्णू शिेािर विवद्रस्त असता भगृू ऋिी त्याच्या भेटीस आले ि त्याांिी एकाएकी त्याला लाथ 
मारली. विष्णूिे ते मिािर घेतले िाही ि भगृूची पूजा करूि त्याचा माि राखला; पण हा अपमाि लक्ष्मीला 
सहाि झाला िाही ि रुष्ट होऊि ती कोफहापूरला विघूि गेली. वतच्या वियोगामुळे दुःखी झालेला विष्णू 
गरुर्ािर बसूि परृ्थिीतलािर किकवगरीिर उतरला. तेथे िराहदेि िास करीत असफयाचे पाहूि त्यािे त्याला 
स्ितःसाठी शांभर पािले जागा मागूि घेतली. िराहािे ती आिांदात वदली. 
 

‘दे गा ठाव वसेन मी म्हिुणनया बोले महा सादरें 
तो तेव्हा ंशत र्ाऊलें  गिुणनया ंया के्षरीं राही बरे... ९ 

 
तेव्हा सुिणगमुखीच्या तीरािर शिेाचलवशखरी िारुळात त्यािे आपले वििासस्थाि थाटले. विष्णूला 

पुढे बकुळा िामक स्त्री भेटली. िवर्लाांिी वतचा त्याग केलेला असतो. ती भटकत भटकत त्या िारुळाजिळ 
आली ि वतिे विष्णूला आश्रयाथग प्राथगिा केली. विष्णूिे वतला आश्रय वदला. पुढे पल्त्िविरहामुळे दुःखी झालेला 
विष्णू मि रमविण्यासाठी वभल्लाचा िशे घेऊि एके वदिशी वशकारीसाठी विघाला. तो श्यामकणी घोड्ािर 
स्िर होता. सोबत धिुष्यबाण, भाला ही शासे्त्र होती. जांगलातूि मागगक्रमण केफयािर त्याला एक उपिि 
लागते. त्या उपििात एक सुांदरी आपफया सख्याांसह खेळत होती. त्यािे सुांदरीस पावहले. दोघेंही प्रथम 
दृष्टीके्षपात एकमेकािर अिुरक्त होतात. विष्णूिे आपली पे्रमभाििा वतच्याजिळ व्यक्त केली. त्यासरशी ती 
ि वतच्या मवैिणी त्याच्या घोड्ाला भांर्ािूि सोर्तात. (भविष्योत्तर पुराणात त्या वस्त्रयाांिी फेकलेफया 
दगर्ाांमुळे तो घोर्ा घायाळ होऊि मरतो ि विष्णूही जखमी होतो, असे आले आहे; पण या कथेत तसे 
दाखविलेले िाही. देिाच्या माहात्म्यकथिाच्या सांदभात ते विरोधी जाते, हे किीिे जाणलेले वदसते.) हे सिग 
करूिही वतचे विष्णूिरील पे्रम अचलच असते. ती आपफया सख्याांिा ‘या ग िर हा मसि ज्या िवरला’ अशी 
स्पष्ट कबुली देते; पण हे सिग वपत्याला साांगू िका म्हणूि त्याांिा बजािते. विरहव्यवथत अशी ती राजकन्सया 
चांद्राला ि मलयाविलाला दोि देते. त्याांच्यामुळे वहचा विरहाग्िी अवधकच प्रज्िवलत होतो. ती काकुळतीस 
येऊि माझी वभल्लाशी (विष्णूशी) भेट घर्िा असे सख्याांस परोपरीिे साांगते; पण शिेटी वतचा वपता 
आकाशराज वतची व्यथा समजाििू घेतो. आकाशराज ि त्याची पत्िी याांिा काय करािे ते समजत िाही. 
राजकन्सया तर उपििात पावहलेफया वभल्लास िरण्याची एकमेि आस मिाशी बाळगूि असते. ही राजकन्सया 
इकरे् तळमळत असतािा विष्णू स्िस्थािी जाऊि वभवल्लणीच्या म्हणजे कुरत्तीच्या ििेात येतो. त्याला स्त्रीचा 
ििे घेण्यास कुठलीच अर्चण िाटत िाही. कारण मागे त्यािे मोवहिीचे रूप एकदा घेतले होते. विष्णू 
बकुळेला पुढे पाठििू तो कुरत्तीच्या ििेात सज्ज होतो ि राजधािीत येतो. रस्त्यारस्त्यातूि भविष्यकथिाची 
आरोळी देत जातो. कुरत्तीची आरोळी ऐकूि राणी त्याला बोलाििू घेऊि आपफया कन्सयेची दुरिस्था ऐकिते. 
‘भाळली मृगियिी वभल्लरूप देखुिी’ असे ती कुरत्तीस आपली व्यथा म्हणूि साांगते. ती कुरवत्त राणीच्या शांकेचे 
विरसि करते. ज्याला तुम्ही वभल्ल समजता तो वभल्ल िसूि प्रत्यक्ष विष्णू आहे; ‘वभल्ल िव्हे, तो िेंकटिायक, 
िेंकुसुताचा धािी’ (२२) असे त्याचे रूप उघर् करूि साांगते. िांतर बकुळेच्या पुढाकारािे त्या भपूतीिे 
पद्माितीस विष्णूला अपगण केले. त्यापूिी मुलीच्या हस्तरेिा पाहणे, भविष्य ितगविणे, इष्ट वप्रयकराची प्राप्ती 
होईल हे साांगणे, हा सगळा कथाभाग आला आहे; पण त्याला फारसे महत्त्ि किीिे वदलेले िाही. किीला या 
कथेतील िायच हेरता आलेले िाही. यात अदु्भत ि प्रभािी असे अिेक िायात्म प्रसांग आहेत; पण त्याांचा 
उपयोग किीला करूि घेता आला िाही. कुरत्तीचा िेि िन्सय जातीचा असतो; पण किीला त्याचे काहीच 
िाही. त्यािे विष्णूला चक्क पैठणी िेसविली आहे. कािात भिूणे, हातात विविध अलां कार घालूि सजविले 
आहे. पाि, प्रसांग याांसांबांधीचा विचार करण्याचे योग्य ते भाि किीला मुळात िाही. वशिाय भािेिर प्रभतु्ि 
िसफयामुळे कुठलेही दृश्य ि प्रसांग यात रांग भारता आलेला िाही. 
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प्रस्तुत अख्यािातील कथािक ‘भविष्योत्तरपुराणा’तील आहे हे स्पष्ट आहे. िराह-पुराणातही 
‘िेंकटेशमाहात्म्य’ आले आहे. तेथे कुरत्तीच्या पािाची िगेळी योजिा आहे; पण या आख्यािात भविष्योत्तर 
पुराणाला अिुसरूि प्रत्यक्ष विष्णूच कुरवत्त होतो. र्ॉ. रा. सच. ढेरे याांिी आपफया विस्तृत ि अभ्यासपूणग  लेखात 
कुरत्तीस पुराणातूि ‘पुसलवदिी’ म्हणूि सांबोधफयाचे विदशगिास आणले आहे.७ कारण सांस्कृत िाङ्मयात 
कुरत्तीची सांकफपिा िाही. पुसलवदिी म्हणजे िन्सय जमातीतील स्त्री. प्रस्तुत किीिे आपले आख्याि ‘भविष्योत्तर 
पुराणा’तूि घेतले असले, तरी ‘पुसलवदिी’ असे ि म्हणता ‘कुरवत्त’ असे तवमळ यक्षगािाला अिुसरूि सांबोधले 
आहे. एक कीतगिाख्याि या दृष्टीिे हे काव्य यशस्िी झाले, असे म्हणता येणार िाही. कुरिांजीच्या धाटणीची 
एक रचिा एिढेच त्याचे महत्त्ि आहे. कुरिांजी पद्धतीच्या रचिेचा ‘हवरकथाकालके्षपम्’ म्हणजे कीतगि 
यासाठीही तवमळमध्ये उपयोग केला गेला, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
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चार 
 

लोकसािीत्यानुसारी रचना 
 

लोकसावहत्याला अिुसरणाऱ्या ‘सीतात्यागकथा’ ि ‘जेजुर गर्ािरी’ या दोि सावहत्यकृती आपफया 
अांगभतू िैवशष्याांिी लोभसिाण्या उतरफया आहेत. ‘सीतात्यागकथा’ या अख्यािातील िातािरण दवक्षणी 
आहे. त्यातील उल्लेवखत व्यक्ती ि स्थळे तवमळिारु् ि किाटक याांतील आहेत. दवक्षण अकाट वजफह्यातील 
िले्लोर हे गाि तसेच विद्यािगर म्हणजे ‘विजयािगर’ याांिा कथेत स्थाि देण्यात आले आहे. या कथेतील राम 
हा गोपुरािरूि लक्ष्मणाचा रथ येतािा  पाहतो. दवक्षणेतील मांवदराांिा उांच गोपुरे असतात. स्थाविक सांदभात 
घटिाांचा उल्लेख करण्याची ही प्रिृत्ती दवक्षणेकर्ील काव्यात आढळणारी होय. ‘राजगोपालविलासा’तही 
कृष्णाच्या सांदभात हवरद्रा िदी (मन्नारगुर्ीत असलेला तलाि), वतरुिारूर (त्यागराज) याांचा उल्लेख आला 
आहे. मन्नारगुर्ीलाच ‘दवक्षण द्वारका’ म्हटलेले आहे. तेलुगु ‘राजगोपालविलासमु’ यातही असेच आलेले 
आहे. राघिाांकाच्या ‘हवरिांद्रकाव्य’ या कन्नर् कृतीतही हवरिांद्राला हांपी येथील रवहिासी म्हणूि दाखविले 
आहे. हांपीचा सगळा पवरसर तो विश्वावमिाला दाि देतो. यास दवक्षणेकर्ील किी कालस्थलविपयासाचा 
दोि मािीत िाहीत, असे वदसते. रािणाच्या वचिाांकिाचा प्रसांग ि सीतािधाज्ञा हे प्रसांग तेलुगु स्त्रीगीतातही 
आले आहेत. तांजािरला लौवकक भवूमकेतूि काव्यविर्षमती करण्याचा जो पायांर्ा पर्ला होता त्यात या कृतीस 
महत्त्िाचे स्थाि आहे. 
 

‘जेजुरगर्ािरी...’ हे िाटुकले तर बरेच ठसकेबाज िठले आहे. त्यातील सांिाद जािपद मराठीतील 
असूि त्यािर तांजािरी बोलीचा प्रभाि पर्लेला आहे. 
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१. सीतात्यागकथा 
 

मराठी स्त्रीगीताांतील आशय आवण किीकल्फपत प्रसांग याांचा सुांदर समन्सिय साधूि रचलेले 
‘सीतात्यागकथा’ हे आख्याि-काव्य िेहमीच्या पठर्ीतले िाही. त्यातील प्रसांग, पािे, माांर्णी ही थेट 
लोकसावहत्याच्या िळणािर गेली आहेत. या काव्याचे हस्तवलवखत सरस्िती महालातले असूि, ते 
उस्माविया विद्यापीठाच्या ‘मराठी स्िाध्याय सांशोधि पविके’त (१९८१) प्रथमच प्रवसद्ध झाले. सरस्िती 
महालाच्या हस्तवलवखत सूचीत हे काव्य ‘सीताकैकेयीप्रसांग’ या िािािे िोंदले गेले आहे.१ एकूण ४२४ 
ओव्याांचे हे काव्य असूि, ते पाच प्रसांगाांत विभागलेले आहे. रामायणातील कथाप्रसांगाांिर आधारलेली ही कथा 
एका दृष्टीिे िाविन्सयपूणग आहे. रािणिधािांतर राम ि सीता अयोध्येस परत येऊि सुखािे कालक्रमणा करीत 
असतात, पण दुष्ट कैकेयीला राम-सीतेचे हे सुख पाहित िाही. ती सीतेला जीििातूि उठििू लािण्याचे 
कारस्थाि रचते. त्यातूि सीतेचे रािणािर पे्रम असूि ती त्याचा सारखा ध्यास घेत आहे ि त्याचे वचि काढूि 
वतिे ते आपफया मांचकािर ठेिले आहे, असे ती रामास साांगते. राम शयिमांवदरात जाऊि पाहतो, तर खरेच 
रािणाचे वचि तेथे असते. राम क्रोधाविष्ट होऊि वतचा िध करण्याची आज्ञा लक्ष्मणाला देतो. लक्ष्मण 
त्याप्रमाणे सीतेला घेऊि विजगि ििात जातो. ‘सीतात्यागकथा’ या काव्याचे कथािक या प्रसांगािर 
आधारलेले आहे. प्रथम आपण या किीचा पवरचय करूि घेऊ. 
 
कवी गोपाळ रघुनाथ 
 

या काव्याचा कता स्ितःस ‘गोपाळ रघुिाथ’ असे सिगि सांबोधूि घेतो. उदा. : ‘गोपाळ रघुिाथ म्हणे 
। ग्रांथ केला अज्ञािपणे’ (१-९५). किीच्या इतर कृतींतूिही ‘गोपाळ रघुिाथ’ असाच िामोल्लेख आढळतो.२ 
पण किीचे पूणग िाि काय होते हे कळाियास सध्या तरी मागग िाही. कारण या किीविियी कुठलीही मावहती 
उपलब्ध िाही. अख्यािातील प्रत्येक प्रसांगाच्या प्रारांभी ि अांती गुरू पूणािांदाला ‘िमि’ ि ‘(ग्रांथ) अपगण’ असे 
अिुक्रमे आले आहे. ग्रांथाच्या शिेटी ‘श्री पूणािांदसद्गुरुियापगणमस्तु’ असे वलवहलेले आहे. तांजािरच्या 
शाहजी राजाच्या अिेक िाटकाांत ‘श्रीपूणािांदगुरििेमः’ असे पूणािांदाला गुरू म्हणूि प्रारांभी िमि केलेले 
आढळूि येते. हे पूणािांद म्हणजे महाराष्रातील ‘आिांदसांप्रदाया’तील सहजािांद-पूणािांद-विजािांद-रांगिाथ 
या गुरु-वशष्य परांपरेतील असूि ते तांजािरच्या शाहजी राजाचे प्रत्यक्ष गुरू होते, असे काही अभ्यासकाांचे मत 
आहे;३ पण तसे मािण्यास सबळ आधार दाखविता येत िाही. तांजािरच्या प्रवसद्ध शाहजी राजाचे 
महाराष्रातील पूणािांद हे गुरू असते, तर ते इवतहासाला एिढे अज्ञात रावहले िसते. वशिाय कालसांगतीचा 
प्रश्िही उभा राहतो. श्री. गो. का. चाांदोरकर याांच्या मते पूणािांदाचा काळ शके १५००-१५४० हा विवितपणे 
असािा.४ पूणािांदािे शके १५३२ मध्ये आपफया एका वशष्यासाठी ‘अिधूत गीते’िर टीका वलवहली,५ तर 
तांजािरच्या शाहजीचा शासिकाल शके १६०६ ते १६३२ (इ.स. १६८४-१७१०) असा आहे. तेव्हा काळाचे 
अांतर पाहता शाहजीच्या काही िाटकाांतील ि प्रस्तुत काव्यातील उल्लेवखत ‘पूणािांद’ हे शाहजी सकिा प्रस्तुत 
किी याांचे गुरू असण्याची शक्यता िाही. तांजािरच्या ‘गोपाळतिय’ या किीिे शाहजी राजािर जी पदे रवचती 
आहेत (पवरवशष्ट पाहा), तीत त्यािे रांगास्िामीचा भािपूणग उल्लेख केला आहे. हे रांगास्िामी म्हणजे विवित 
कोण ते साांगता येत िाही. 
 

या वठकाणी आणखी एक विचार मिात येतो. पूणािांद ही व्यक्ती महाराष्रातील असण्यापेक्षा 
तांजािरकर्ील असणे विशिे सांभििीय िाटते. तांजािरच्या शाहजीच्या काळी विद्यमाि असलेफया सत्पुरुिाांत 
‘पूणािांद’ याांचा उल्लेख येतो. शाहजीच्या दरबारी असलेफया रांगिाथ या सांस्कृत पांवर्तािे आपफया ‘पुरुिाथग 
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रत्िाकर’ या ग्रांथात पुरुिोत्तम योगी, वशिराम सरस्िती, गोपालयोगी या तत्कालीि योग्याांच्या िामािलीत 
‘पूणािांदा’चाही समािशे केलेला आहे. याचे मूळ िाि श्रीवििास उफग  इवक्कवर अप्पाशास्त्री असूि त्याांिी 
‘प्रायवित्तदीवपका’ ि ‘उपग्रांथदीप’ या दोि ग्रांथाांची रचिा केली. पुढे सन्सयास घेतफयािांतर ‘पूणािांदयती’ या 
िािािे ते ओळखले जाऊ लागले. याांचे आर्िाि ‘प्रयाग’ असूि, गोि कौवशक होते.६ हेच पूणािांद शाहजीच्या 
आवश्रत लेखक-मांर्ळींचे ि अन्सय दरबारी लोकाांचे गुरू असािते. 
 
कणवस्थळ व काळ 
 

किी हा तांजािर प्राांतातील होय, असे विवितपणे म्हणता येते. एक तर या काव्याची एकमेि 
हस्तवलवखत प्रत तांजािर येथेच उपलब्ध आहे. वशिाय तांजािरी मराठीतील काही लकबा- उदा.– तृतीयेच्या 
‘त्िा’ऐिजी ‘ताां’७ तसेच ‘िेंघणे’, ‘गोपुर’ आदी तांजािरी मराठीतील शब्द प्रस्तुत काव्यात आढळूि येतात.८ 
या काव्यात तवमळिारू्तील िले्लोर या गािाचा उल्लेख आला आहे. सीतेच्या हातासारखा कृविम हात तयार 
केफयाबद्दल लक्ष्मण िागया िािाच्या कारावगराला येलूर हे गाि मोकासा म्हणूि देतो. ‘येलूर मुकासा वदधला 
। सत्कावरले िागयासी’ (५-१) असे म्हटले आहे. हे येलूर म्हणजेच िले्लोर होय. हे गाि उत्तर अकाट वजफह्यात 
असूि मराठेशाहीतील राजकारणाशी या प्राांताचा जिळचा सांबांध होता. महाराष्रातूि किाटकमागे 
तांजािारास जातािा मराठे िले्लोरिरूिच जात.९ येथे अजूिही काही महाराष्रीय घराणी असूि ती प्रायः 
रामदासी सांप्रदायी आहेत. येथील स्थाविक महाराष्रीयाांचे बरेचसे आप्त आरणी (आिांदतिय), तांजािर ते 
थेट मदुराईपयंत पसरलेले आहेत. वशिाजीिे व्यांकोजीस वलवहलेफया पिात येलूरचा उल्लेख आहे. वशिाजी 
वलवहतात, “...तेथूि किाटकात गेलो. जांजी घेतली ि येलूरतफेचा मुलुख घेतला... त्यािरी 
मजलदरमजल करीत कािरेी तीरास गेलो.”१० यािरूि किी तांजािर प्राांतातील (कदावचत िले्लोरचा) 
रवहिासी असािा. तसेच यात आलेले िागया हे पािही तेलुगु आहे. 
 

‘गोपाळतिय’ या किीच्या िािािर जी पदे उपलब्ध आहेत त्याांत शाहजी राजाचे गुणिणगि आले 
आहे. हा गोपाळतिय म्हणजे प्रस्तुत गोपाळ रघुिाथ याचा पुि असािा. तसे असफयास प्रस्तुत किी 
शाहजीकालीि ठरतो. 
 

वशिाय गोपाळ रघुिाथािे आपफया ‘वदिटा’ या काव्यकृतीत “बहुधान्सय सांित्सर अवधक िद्य ८ शके 
१६२०” असा त्या ग्रांथाच्या लेखिकाळाचा विदेश केला आहे.११ तेव्हा हा किी शाहजीच्या समकालीि होय हे 
स्पष्ट आहे. 
 
कवीची अन्द्य रचना 
 

या किीची ‘गभगगीता-टीका’, ‘वदिटा’ हे तत्त्िज्ञािपर ग्रांथ ि काही पदे उपलब्ध आहेत. 
 

प्रस्तुत अख्यािातील कथेचे स्िरूप : 
रािणिधािांतर राम सीतेसह अयोध्येस परत येऊि सुखासमाधािािे जीिि व्यतीत करीत असतात, 

पण ‘सापत्ि माय दुराचारी’ कैकेयीला त्याांचा सुखी सांसार पाहित िाही. चौदा ििे रामास ििात पाठििूही 
जणू वतचे समाधाि झालेले िसते. ती सीतेला वतच्या लां केतील िास्तव्यासांबांधी सतत पचृ्छा करते. वतच्या 
शुद्ध शीलासांबांधी शांका घेते. स्ितःच्या शुद्धत्िासांबांधी सीतेचे परोपरीचे साांगणे वतला मान्सय िसते. िास्तविक 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

सीतेिे रािणाचे मुखािलोकिही केलेले िसते, पण त्याच्या पायाचा अांगठा माि योगायोगािे वतच्या दृष्टीस 
पर्तो. कैकेयीच्या साांगण्यािरूि सीता त्या अांगठ्याची आकृती काढूि देते ि कैकेयी त्या आकृतीिरूि 
रािणाचे वचि पूणग करते (प्रसांग १). कैकेयी ते वचि सीतेच्या शयैागृहात िेऊि ठेिते ि रामास बोलाििू 
वसतेिेच ते वचि काढफयाचे भासविते. राम क्रोधाविष्ट होऊि सीतेची हत्या करण्याची आज्ञा देतो. लक्ष्मण 
रामाचे मि िळविण्याचा प्रयत्ि करतो. पण त्यात त्याला यश येत िाही. लक्ष्मणािे विजगि स्थािी जाऊि 
सीतािध करािा ि त्याचा पुरािा म्हणूि वतचा छेदलेला भजु आणूि दाखिािा, असे राम लक्ष्मणास साांगतो. 
(‘भजु छेदुविया सांपूणग । मज आणुवि दाखिािी’ २-६२). रामाची आज्ञा प्रमाण मािूि लक्ष्मण सीतेच्या मांवदरात 
येतो ि त्िरेिे विघण्यास सुचवितो. सीतेच्या मिात सांशयाची पाल चुकचुकते. ती वखन्न अांतःकरणािे 
लक्ष्मणाबरोबर विघते (प्रसांग २). िाटेत वतचा िध करण्याची रामाची आज्ञा लक्ष्मण वतला साांगतो. रथ 
घिदाट अरण्यात थाांबतो. सीता िधास तयार होते. तहाि लागफयामुळे ती लक्ष्मणास पाणी आणण्यास 
साांगते. लक्ष्मण पाणी घेऊि येतो; पण तोपयंत वतला झोप लागलेली असते. वतला तशा विद्रस्त अिस्थेत 
सोरू्ि लक्ष्मण विघूि जातो (प्रसांग ३). कारण सीतेची हत्या करण्यास लक्ष्मणाचे मि धजत िसते. सीतेचा 
भजु पुरािा म्हणूि तर न्सयाियाचा असतो. शिेटी धवरिी त्याच्या साह्यास येतो. ती त्यास विद्यािगरीस 
(विजयिगरचे पयायी िाि ‘विद्यािगरी’ असे होते). िागया िािाच्या चतुर कारावगराकरे् जाण्यास सुचविते. 
त्याप्रमाणे लक्ष्मण वतथे जाऊि कृविम भजुदांर् तयार करििू घेतो (प्रसांग ४). तेथूि तो सरळ अयोध्येस येतो. 
राम त्याची िाट पाहतच असतो. लक्ष्मण सीतेसह येत आहे, असे सेिकाांचे बोलणे ऐकूि त्यास अवििार आिांद 
होतो; पण रथ जिळ आफयािर पाहतो तर त्यात लक्ष्मण एकटाच असतो. राम शोकािगेािे मूल्च्छगत पर्तो. 
अमृत सशपूि सीतेला वजिांत करण्याची इच्छा राम बोलूि दाखवितो; पण वतचे अियि िन्सय पशुपक्ष्याांिी भक्षण 
केले असूि रावहलेले धर् दुभांगलेफया धरणीत परू्ि लुप्त झाफयाचे लक्ष्मण रामास साांगतो. सीतेला वजिांत 
करण्याची रामाची अशा कायमची मािळते. (प्रसांग ५) 
 

आतापयंतच्या मराठी आख्याि-काव्याांत अशी कथा आढळत िसफयामुळे ती िैवशष्यपूणग म्हणािी 
लागेल. 
 
आधार व पे्ररिा 
 

िाफमीवकरामायणाच्या उत्तरकाांर्ात वसतात्यागाचा प्रसांग आला आहे. त्यात सीतेसांबांधीच्या 
‘सकिदल्न्सत’मुळे राम सीतेचा त्याग करतो. ती पुढे िाफमीवक-आश्रमात राहते ि वतला कुश ि लि हे जुळे पुि 
होतात; पण रािणाच्या वचिाांकिाचा ि सीतािधाजे्ञचा उल्लेख त्यात आलेला िाही. 
 

रािणाच्या वचिाांकिाचा सिांत प्राचीि उल्लेख जैि लेखक हवरभद्र सूवर (इ.स. ८ ि ेशतक) याच्या 
‘उपदेशपदाां’त येतो. पुढे भदे्रश्वर (इ.स. ११ ि ेशतक)याची ‘कहािली’, मुविचांद्र सूवर (इ.स. १२ ि ेशतक) 
याची ‘उपदेशपदा’िरील टीका, हेमचांद्र (इ.स. १२ ि ेशतक) याचे ‘जैि रामायण’, चांद्रािती (१७ ि ेशतक) 
याचे ‘बांगला रामायण’, तसेच ‘भोजपुरी लोकगीते’ याांतूि वचिाांकिाचा प्रसांग आला आहे.१२ या 
सावहत्यकृतींतूि रािणाच्या पायाचे वचि काढण्यासाठी सीतेला प्रिृत्त करणाऱ्या व्यक्ती वभन्न वभन्न आहेत. 
 

सांस्कृत ‘आिांदरामायण’ (इ.स. १५ िे शतक) यातील जन्समकाांर्, सगग ३ यात कैकेयीच्या 
साांगण्यामुळे सीता रािणाच्या अांगठ्याचे वचि काढते ि कैकेयी त्यािरूि रािणाचे वचि पूणग करते ि रामाला 
बोलाििू ते दाखविते. रामाच्या आजे्ञिरूि लक्ष्मण सीतेला गांगातटी िाफमीवक आश्रमाजिळ िेऊि सोर्तो. 
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सीतेचा उजिा हात कापूि आणण्यास रामािे लक्ष्मणाला साांवगतलेले असते.१३ स्त्रीहत्येचे पातक लागेल 
म्हणूि वतचा िध करण्याची राम लक्ष्मणास अज्ञ देत िाही.१४ सीतेचा हात छेदण्याच्या विचारािे लक्ष्मणास 
अतीि दुःख होते. त्याच्या मिात आत्महत्येचा विचार येतो. येथे विश्वकमा त्यास साह्य करतो ि सीतेच्या 
हातासारखा कृविम हात तयार करूि देतो; पण प्रस्तुत अख्यािातील सीतािधाची रामाची आज्ञा 
सहदुस्थािातील कोणत्याही भािेतील ग्रांथरामायणात आढळूि येत िाही. इांर्ोिोवशयाच्या ‘वहकायत महाराज 
रािण’ (१५ िे १६ ि ेशतक) यात माि सीतािधाची राम आज्ञा देतो ि वतचे हृदय प्रमाण म्हणूि आणण्यास 
लक्ष्मणास साांगतो. लक्ष्मण सीतेला माहेरी पाठििू देतो ि शळेीचे हृदय पुरािा म्हणूि रामास आणूि 
दाखवितो. ‘रामकेर्षत’ (१५ िे १६ ि ेशतक) यातही जिळपास असाच प्रसांग दाखविला आहे. फरक इतकाच 
की, लक्ष्मण वतला माहेरी पाठविण्याऐिजी िाफमीवक-आश्रमात आणूि सोर्तो.१५ 
 
लोकमानस िाच आधार 
 

प्रस्तुत अख्यािातील विविध प्रसांग, त्याांची माांर्णी ि तीद्वारे व्यक्त होणारी किीची भवूमका पावहफयास 
याला कुठफयाही ग्रांथरामायणाचा आधार असेल, असे िाटत िाही. ‘आिांद-रामायणा’ची यािर थोर्ी छाया 
पर्फयासारखी िाटत असली तरी त्यात रामाची सीतािधाज्ञा आलेली िाही. तेव्हा या काव्याची मूळ पे्ररणा 
कुठफयाही ग्रांथरामायणात िसूि ती लोकमािसात असफयाचे वदसूि येते. या दृष्टीिे प्रस्तुत काव्यातील पे्ररणा-
प्रिृत्तीशी स्त्रीगीताांतील भाििृत्तीचा साांधा वकतपत जुळतो हे तपासूि पाहणे महत्त्िाचे ठरेल. किीिेदेखील 
आपफया काव्यात आधारग्रांथाचा यामुळेच उल्लेख केलेला िाही. किीिे ‘ग्रांथ रवचला असाधारण’ (५-७८) असे 
आपफया काव्याविियी समारोपात म्हटले आहे. ‘असाधारण’ म्हणजे वित्याच्या अिलोकिात ि येणारे, अदु्भत 
असे आख्याि असेच किीला म्हणाियाचे आहे. 
 

मराठीत ओव्याांचे स्त्रीधि विपुल आहे. विविध वििय-प्रसांगाांिर लाखो ओव्या वस्त्रयाांिी रवचफया ि 
जात्यािर गावयफया. त्याांतूि त्याांिी आपले वजव्हाळ्याचे वििय माांर्ले. वस्त्रयाांच्या जीििातील सुखदुःखे, त्याांचे 
परािलां बि, िात्यागोत्याांतील परस्पर सांबांध, कौटुांवबक जीििातील एकूण ताणतणाि हे त्याांच्या विर्षमतीचे 
वचरांति वििय होत. कारुण्य हा तर स्त्रीगीताांचा प्राण. त्याांिी अिेक पौरावणक अख्यािाांिा स्ितःच्या 
भािदृष्टीतूि शब्दरूप वदलेलेही आढळूि येते. या दृष्टीिे स्त्रीगीताांतूि वदसणाऱ्या सीतेस पावहफयास ती 
िाफमीवककृत सकिा अन्सय कोणत्याही लेखककृत िाही, हे वदसूि येते. ती सीता सिगसामान्सय ग्रामीण 
कुटुांबातील असूि सासूच्या जाचाखाली जीिि कां ठणारी आहे. वस्त्रयाांिी राम-सीतेच्या कथेत कौटुांवबक रांग 
भरले आहेत. त्याांिी कैकेयीला एका कजाग सासूच्या रूपात पवहले आहे. वतला राम-सीता याांचे समाधािी 
जीिि पाहित िाही. रािणाच्या वचिाांकिाचे कारस्थाि रचूि सीतेचा त्याग करण्यास ती रामास प्रिृत्त 
करते.१६ 
 

प्रस्तुत काव्यातही ‘द्वांद्व साधणाऱ्या सापत्ि मातेच्या’ साांगण्यािरूि राम सीतेचा त्याग करतो असे 
दाखविले आहे. कैकेयीच्या शुद्धतेसांबांधीच्या पचृ्छेस स्त्री गीताांतील सीतेिे असे उत्तर वदले आहे : 
 
  सत्त्वाची सीताबाई । माताची वहाती आन 
  एतया अंगुष्ट्यावाचंून । नाही र्ाणहला रावि१७ 
 
सकिा 
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र्णतव्रता सीताबाई । मायबार्ाची देते आि 
डाव्या अंगठ्यावाचूनी । न्हाई देखीला रावि१८ 

 
प्रस्तुत आख्यानातही कैकेयी सीतेस वणडलाचंी आि घालते, असे आले आहे, “तू जन्मलीस जनकोदरी । 
तेणच शर्थ तुज सुंदरी” (१-५८). ‘आनंद रामायिात’ असे आलेले नाही. 
 

लक्ष्मणािे सीतेस ििात िेण्यासाठी जी युक्ती योवजली ती दोन्सहींत सारखीच आहे. सासुरिाशीण स्त्री 
माहेरी जाण्यासाठी िेहमीच आतुर असते. स्त्रीच्या या सहजात इच्छाप्रिृत्तीचा उपयोग करूि लक्ष्मण 
जिकाकरू्ि लग्िाचे आमांिण आले असे खोटेच साांगतो. ‘आिांद-रामायणा’त सकिा अन्सय कोणत्याही 
रामायणात हे आलेले िाही. प्रस्तुत काव्यात लक्ष्मण सीतेस म्हणतो : 
 

येर म्हिे वो सीते । तुणझया बारे् र्र धाणडले आहे 
घरी लवनकृत्य आहे । शोभना धाडावी ।। २-६७ ।। 
तुज नेतो मणैथलेसी । जनकें  र्ा (चा) णरले असे ।। ३-११ ।। 

 
स्त्रीरामायणातही लक्ष्मण माहेराचेच विवमत्त पुढे करतो. तसेच मागातील घिदाट अरण्य पाहूि वह 

माहेराची िाट िव्हे, हे सीतेच्या लक्षात येते. 
 

सीता म्हिे लक्ष्मिासी । मणैथलेची वाट काय ऐसी 
णवशाल र्वपत अरण्यवासी । ते वाटेसी र्ै कैं चे ।।३-१२।। 
तो मागप ऐसा असे । हे वन दुद्दपर णदसे 
तुम्ही रवदान माणंडले कैसें । ते सागंाव ेसौणमरा ।।३-४२।। 

 
स्त्रीगीतातील सीतेच्या मिातवह दाट जांगलातील अिोळखी िाट पाहूि असाच सांशय येतो. ‘तुझ्या 

बांधूचे लगीि’१९ असफयाचे विघतािा साांवगतलेले असले तरी त्यािर सीतेचा विश्वास बसत िाही. 
 

सीताबाई मने । नव्हं मह्यरेाची वाट । 
रान दीसं ते आचट ।।३५।। 
लक्षीमन देरा । गाडी चालली वनात । 
सीताबाई मने । नव्हं मह्यरेाची वाट ।।३६।। 
लक्षीमन देरा । सागंा मनीच ंकर्ट 
नव्हं मह्यरेाची वाट । रान णदसंतं आचट२० ।।३७।। 

 
सीता ििास जातािा सिांचा विरोप घेते. सिगसाधारण सांसारी स्त्रीप्रमाणे सीता आपफया सख्याांिा 

रामाची काळजी घेण्यास साांगते. यातूि प्रकट होणारे स्त्रीमि आपणास सिगि अिुभिास येणारे आहे. या 
स्त्रीमिाचा पर्ताळा स्त्रीगीताांत ि प्रस्तुत काव्यात सारखाच पाहाियास वमळतो. 
 
सीतात्यागकथा 
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सीता म्हिे सणखयासंी । रामु येत वो घरासी 
र्ाक करा गे त्वरेसी । भकू लागली असेल ।।२-८४।। 
आणिक येक सागंते गे । प्रातःकािी रामासी भकू लागे 
त्याची वेि साभंािा गे । म्हिोनी लोटागंि घातले ।।२-८५।। 
आणिक येक असे मागिे । रामाची जािावी भकूतहान 
मी जातसे वो येथून । देवलोकामाझारी ।।२-८६।। 

 
स्त्रीगीते 
 

सीता बोलती माझ्या, येण्याचे काय सुख । 
साभंाि माझ्या रामाची तहानभकू२१ ।। 

 
तसेच पुढील ओव्याही पाहाव्या : 
 

सीता जाती वनवासाला । सागंून जाती सासूला 
जीऱ्या तादंिाचा भात । रामाच्या भोजनाला ।।२४।। 
सीता जाती वनवासाला । सागंून जाती ननंदेला 
र्ाच गंगािाचं र्ानी । रामाच्या अंघोिीला२२ ।।२५।। 

 
लक्ष्मणािे सीतेस ििात िेफयािर वतथे वतला तहाि लागते. लक्ष्मण िर्ा-पळसाच्या पािाांचे द्रोण 

करूि त्यातूि पाणी आणतो. पवतव्रता सीतेला परपुरुिच केिळ िज्यग िव्हता, तर पुसल्लगी िामधारक पदाथगही 
त्याज्य होता. 
 

िर्ा-पळसाचे केले द्रोण । त्यात घेतले जीिि ।।३-६६।। पण ‘पुरुििाि या पणा’ (३-६७) म्हणूि ती 
त्या पाण्याचा अव्हेर करते. ‘टेंभरुणीचे र्ोफे’ (३-७१) करूि त्यातूि पाणी आणण्यास ती लक्ष्मणास साांगते. 
लोकगीताांतूिवह िेमका असाच विचार आला आहे. 
 

र्ान र्िसाच ं। आहे काडी रईशाची 
सीता र्ीऽना र्ानी । दोनी नाव रु्रषाची ।।३९।। 
सीताबाई मने । लक्षीमन देरा 
अवं हरिीची काडी । र्ानी केिीच्या दोन्यात२३ ।।४०।। 

 
स्त्रीगीतकाराांिी रामाकरे् राजा म्हणूि मुळी पावहलेच िाही. त्याांिी राम-सीतेच्या जीििात स्ितःची 

प्रापांवचक दुःखे पवहली. यामुळे स्त्रीरवचत रामायणाचा गाभा इतर ग्राांवथक रामायणाांपेक्षा वभन्न आहे. प्रस्तुत 
काव्यात किीिे स्त्रीगीताांचा हा गाभा साांभाळला आहे. यातील दुसऱ्या ‘प्रसांगा’त लक्ष्मण रामाला 
सीतात्यागापासूि परािृत्त करण्याचा प्रयत्ि करतो. ती शुद्धशील ि पविि आहे, ती जगन्समाता होय, असे 
लक्ष्मण म्हणतो ि पुढे असेही िदतो की, तुझ्या सहावह अिताराांत ती तुला साह्यभतू होऊि राहत आली आहे. 
ती विरांतर तुझ्याशी एकरूप राहूि तुझी सुखदुःखे वतिे आपली सुखदुःखे मािली. 
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संकासुर वदे घेऊनी आला । तै मत्स्यावतार तुवा ंधणरला 
र्क्षी जाली जानकीबाला । तुवा ंउदकी ताणरलें  ।।२-४०।। 
र्थृ्वी रसातिा होत जाता ं। कुमपरूर् जालासी धणरता 
ते वेिे हे सीता । तदू्रर् णमिाली ।।२-४१।। 
वराहरूर् ता ंधणरलें  । आणि दैत्यातें संहाणरलें  
तेच रूर् सीतेने धणरलें  । तदू्रर् णमिाली ।।२-४२।। 
...ऐसे साही अवतार णफरता ं। रामावतारी जाली सीता 
आता ंतरी रघुनाथा । ईस सवपथा रक्षावे ।।२-४६।। 

 
मत्स्य-कुमादी सहाही अिताराांत सीता तुझ्या जीििाशी एकरूप झाली होती; पवतविष्ठेचे शिेटी हेच 

फळ काय, असा प्रश्ि लक्ष्मण रामाला विचारतो. 
 

सीतेसारखी संुदरी । सपतावतार बरोबरी 
सीिोणनया सेवा करी । तीस काय फल ऐसें ।।२-३८।। 

 
लक्ष्मणाच्या या युल्क्तिादाला रामाजिळ उत्तर िव्हते. विदाि प्रस्तुत आख्यािात तरी ते आलेले 

िाही. स्त्रीगीताांतील रामािे माि याचे उत्तर वदले आहे. स्त्रीगीताांतील रामाला, आपण सीतेला या जन्समात सुख 
देऊ शकलो िाही याची खांत िाटत होती. लोकाराधिेपायी हतबल झालेला राम समजािणीच्या क्षमाशील 
स्िरात सीतेला म्हणतो, “हे सीते, या जन्समी जरी िाही, तरी पुढील कृष्णाितारात तुला िक्कीच सुख देईि.” 
 

राम तो मनीतो । सीता भागलीस भारी 
सूख देईन तुला । कृष्ि अवतारी२४ ।।४।। 

 
सीतेचा साांत्ििासाठी आलेफया या आतग ओिीचा भािविक साांधा उपरोक्त अितार-उल्लेख-प्रसांगाशी 

िेमका जुळतो. जणू ही ओिी प्रस्तुत काव्यातील लक्ष्मणाच्या प्रश्िाला उत्तर देण्यासाठीच जन्समाला आली 
आहे. प्रस्तुत काव्य ि स्त्रीगीते याांतील भािबांध वकती परस्परपूरक ि अतूट आहेत याची यािरूि कफपिा 
येईल. 
 

या दोि रचिाांत माि एक फरक आहे. प्रस्तुत काव्यात लक्ष्मण सीतेची हत्या ि करता कृविम हात 
आणूि दाखवितो; पण स्त्री-ओव्याांतूि लक्ष्मण सीतेची प्रत्यक्ष हत्या करतो ि वतचे अियि रामास प्रमाण म्हणूि 
आणूि दाखवितो, असे आले आहे.२५ कृविम हातासांबांधीची कफपिा काही श्रीयाांच्या लक्षात ि आफयामुळे हा 
प्रमाद घर्ला असािा. (स्त्री-ओव्या ि हे आख्यािककाव्य याव्यवतवरक्त मराठी काव्यात कुठेही सीतािधाजे्ञचा 
उल्लेख िाही, हे लक्षात ठेिण्यासारखे आहे.) कारण काही ओव्याांतूि लक्ष्मणािे सीतेची हत्या केली िाही, 
असेही आले आहे.२६ 
 

रािणाच्या वचिाांकिाचा प्रसांग तेलुगु स्त्रीगीताांतूिही आला आहे; पण वतथे कैकेयीऐिजी शूपणगख 
सीतेस वचि काढण्यास साांगते. कारण सीतेमुळेच वतचा भाऊ रािण याचा िध झालेला असतो ि याबद्दल 
वतला सीतेचा सूर् घ्याियाचा असतो. त्तासेच तेलुगु गीताांतील राम लक्ष्मणास सीतेच्या बाहूऐिजी वतचे रक्त 
आणाियास साांगतो.२७ याप्रमाणे दोन्सहींत भेद असला तरी काही बाबतींत साम्यही आढळते. रामाची 
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सीतािधाज्ञा, त्याला िाटणारे सीतेचे वियोगदुःख ि लक्ष्मणाला आज्ञा वदफयाबद्द्लचा पिाताप मराठी ि 
तेलुगु या दोन्सही स्त्रीगीताांतूि आढळूि येतो. 
 
‘लोकतत्त्वा’चे पालन 
 

प्रस्तुत काव्यातील अिेक प्रसांगाांची विर्षमती ‘लोकतत्त्िा’चे पालि करणारी आहे. यात व्यक्त झालेली 
विचारसरणी गृहस्थधमाशी वमळतीजुळती आहे. सीता रामासाठी तत्परतेिे पाकवक्रया करते, ती त्याच्यासाठी 
वमष्टान्न तयार करते (५-२१, २२), ती रामाचे अहोराि पाय चुरते (५-२१), द्वांद्व साधणाऱ्या सापत्ि मातेच्या 
साांगण्यािरूि पत्िीचा त्याग करणे म्हणजे शुद्ध घरबुर्िपेणा होय (२-२६), तसेच स्त्रीवशिाय सांसार व्यथग 
असूि ते वजणे लावजरिाणे ठरते (५-७०) इत्यादी गृहस्थी जीििातील सामान्सय स्िरूपाचे बारकािे 
लोकगीताांतील साांसावरक िृत्ती-प्रिृत्तीशी साम्य ठेिणारे आहेत. सीतेच्या तथाकवथत मृत्यिूांतर कैकेयी 
साळसूदपणाचा आि आणूि रामास योग्य अशा रूपिती मुलीशी लग्ि करण्याचा उपदेश करते, हीही 
लोकधमी अशीच बाब होय. रामाला कैकेयीच्या एकूण कपटकारस्थािाची चीर् येऊि तो कैकेयीस चपराक 
मारूि हाकूि देण्यास भरतास साांगतो. 
 

राम भरतासी आज्ञा करी । मारा णतचीया मुखावरी 
ईच्या बोले वणधली संुदरी । घाला बाहेरी येथुनी ।।५-७३।। 

 
रामाला धीरीदात्त ि आदशग मािणाऱ्या पांवर्ती रामायणातफया रामाच्या तोंर्ी वह उक्ती शोभत िाही, 

तर लोकजीििाचे दशगक अशा जािपद काव्यातील रामाच्या तोंर्ीच ती शोभते. 
 

‘प्रसांग’ ४ यात आलेला कृविम बाहुविर्षमतीचा प्रसांग हा तर मोठा अदु्भत आहे. कोकसािढ्या२८ याचा 
धाकटा बांधू िागया याचे कृविम हात विमाण करण्याचे चातुयग ि ते पाहूि सीतेचा भजु यािे खरोखरीच छेदूि 
तर आणला िाही िा, अशी लक्ष्मणाला आलेली शांका ि पुढे उकळत्या तेलात टाकफयािर त्याचा रक्तिणग 
उरू्ि गेफयामुळे उघरे् पर्णारे काष्ठ – एखाद्या लोककथेतील अदु्भत िणगि तर आपण िाचीत िाही िा, असा 
आपणास भास होतो. वशिाय त्या ‘बाहू’ला एक कळ लाविलेली असते. ती कळ काढताच रक्ताच्या 
‘रगतधारी’ बाहेर पर्तात. रामाला हा ‘बाहू’ देण्यापूिी ती काढाियाची असते, म्हणजे हा रक्तलाांवछत हात 
खरोखरी सीतेचा होय अशी त्याची खािी पटािी. ‘आिांदरामायणा’त ब्रह्मदेिाच्या आजे्ञिे प्रत्यक्ष विश्वकमा 
सुताराच्या ििेािे प्रकट होऊि क्षणात कृविम बाहू तयार करूि देतो, असा उल्लेख तेिढा आला आहे.२९ येथे 
माि कृविम हाताच्या विर्षमतीची एकूण प्रवक्रया वदली आहे. यातील िागया (िागय्या) हे िाि दवक्षणी िळणाचे 
असूि कदावचत हा कथाभाग एखाद्या दवक्षणी भािेतील लोककथेतूि किीिे घेतलेला असािा. 
 
रचनाबंध 
 

या किीपुढे स्त्रीगीताांचा आदशग असफयामुळे त्याच्या रचिाबांधाचा कळत िकळत प्रभाि यािर 
पर्लेला आहे. जात्यािर गायफया जाणाऱ्या ओव्याांत एकच आशय पवहफया चरणात क्रमािे विदाि दोि-तीि 
ओव्याांतूि तरी पुिरुक्त होऊि येतो ि त्याच्या जोर्ीला दुसऱ्या चरणात इतर आशयाची जोर् वदली जाते. 
गात गात ििीि ओिी विमाण करण्याच्या प्रवक्रयेचा हा भाग असतो. प्रस्तुत काव्यात दुसऱ्या अध्यायातील ८४ 
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ते ८६ या ओव्याांचा रचिाबांधही अशा पद्धतीचा आहे. कथा विस्तारू िये म्हणूि सतत दक्ष असणाऱ्या या किीिे 
अशी पुिरुक्त आशय-वििदेि करण्याची पद्धती स्िीकारािी हे स्त्रीगीताांच्या प्रभािाचेच द्योतक मािाि ेलागेल. 
 
कल्पनाचातुयस 
 

प्रस्तुत काव्यात ‘कथा’ साांगण्याचीच किीची भवूमका आहे. कथा मुळातच अदु्भत ‘लािण्य’पूणग (२-
७६) ि ‘रसाळ’ (४-८२) असूि ती मोठ्या प्रभािी भािेत किीिे माांर्ली आहे. काव्य कफपिारम्य व्हाि ेअसे 
अिेकदा किीला िाटत असते, पण तो िेहमी आपला हात आिरता घेतो. िाचकाचे कथेिरील वचत्त विचवलत 
ि होण्यासाठी तो सतत जपत असतो. लक्ष्मणािे केलेफया रामसीतेच्या एकात्म पे्रमाचे िणगि अिघ्या दोि 
ओव्याांतूि आले आहे : 
 

तंू नेर हे बाहुली । तंू वृक्ष हे साउली 
तंू चरि हे चाली । सवपमान्यर्िे र्णतव्रता ।।२-४८।। 
तंू मंर हे देवता । तंू दैवत होसी ही ध्याता 
तंू गंध हे अक्षता । र्णतव्रता अनन्यर्िें ।।२-४९।। 

 
किी येथेच थाांबतो. कारण– 
 

‘ऐवसया जवर उपमा देता । विस्तारा जाईल कथा’ ।।२-५०।। अशी किीस भीती िाटते. यामुळेच काही 
गोष्टींचा तपशीलही किी देत िाही. लां केतील सिग राक्षसाांची िि ेसाांगू लागलो तर ‘कथा विरस’ (१-५६) 
होईल, असे तो म्हणतो. किी कुठफयाही प्रसांगाचे पाफहावळक, कां टाळिाणे िणगि करीत िाही. काही प्रसांगाांचे 
वचिणही एखाद-दुसऱ्या ओिीतच पण समपगकपणे केले आहे. ििात दगर्ाधोंड्ाांिी व्याप्त अशा जवमिीिर 
विद्राधीि झालेली सीता पाहूि किी वतच्या दैिदुर्षिलासाचे वचि दोिच ओव्याांत पण उत्कट रीतीिे रेखाटतो: 
 

सुमनाणचये अरवारी । सेवा करीत होत्या णदव्य नारी 
तेथे जानकी हे । सुखणनद्रा न र्वेची ।।३-७७।। 
जानकी ये भमूीवरी । र्ाषाि रतती शरीरी 
या अरण्यभीतरीं । सुखणनद्रा र्ावलीसी ।।३-७८।। 

 
विवद्रस्त झालेफया सीतेचा त्याग करूि लक्ष्मण विघूि जातो. त्या विजगि अरण्यात वतला जाग 

आफयािर वतच्या मिात कशी कालिाकालि झाली असेल याचे वचि लक्ष्मण आपफया मिाशी वचतारतो : 
 

सीता जागृती आली असेल । कीं मज बोभात असेल 
उदक देखता ंवले्हाि । शोक अणधक करीतसे ।।४-१३।। 
दृणष्ट देखेल सावजातें । भय वाटेल अवणचतें 
आठणवले असेल मातें । वगेी धावंल लक्ष्मि ।।४-१४।। 
सीतेने राज्य असेल केलें  । रघुनाथासी सुख भोणगले 
आजी असेल आठणवले । वनातंरी सीतेसी ।।४-१५।। 
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अशा मािसवचिणातूि आवण अिुरूप, िचेक कफपिाांच्या सांयमपूणग उपयोजिेतूि एकूण कथेला 
भािोत्कटता आवण पवरणामकारकता आली आहे. 
 
प्रसंगणचत्रि 
 

प्रस्तुत अख्यािास प्राधान्सयािे लोकसावहत्याची पे्ररणा असफयामुळे किीिे ‘कथा’वह प्रधाि मािली ि 
व्यल्क्तवचिणापेक्षा प्रसांगवचिणािर अवधक भर वदला. रामािे कैकेयीिर विश्वासूि सीतािधाची आज्ञा देणे, 
रामाला कृविम ि खऱ्या हातातील भेद ि समजणे, िागयािे केलेला कृविम बाहू पाहूि लक्ष्मणाला शांका येणे 
इत्यादी गोष्टी मिुष्यस्िभािाच्या दृष्टीिे िैसर्षगक िाटत िाहीत. त्या अदु्भत अशा लोककथेतच शोभतात. 
 

व्यल्क्तवचिणाच्या दृष्टीिे पावहफयास शिेटच्या ‘प्रसांगा’तील रामाच्या मिातील आांदोलिे किीिे 
अत्यांत उत्कट ि प्रत्ययकारी अशी रेखाटली आहेत. रामािे सीतािधाची आज्ञा वदली असली तरी लक्ष्मणािे 
आपफया आजे्ञचे उल्लांघि करूि वतची हत्या करू िये असेच त्यास िाटत असते. यामुळे लक्ष्मण सीतेसह येत 
आहे, असा सेिकाांिा होणारा भास ि त्याांच्या साांगण्यािर रामाचा बसणारा विश्वास या एकूण वचिणातूि 
किीिे माििी मिाची अिाकलिीयताच मोठ्या चातुयािे दाखविली आहे. माििी मिाच्या या सूक्ष्म आांदोलि-
दशगिामुळे रामाच्या विरहदुःखाला अवधक िधेकता आली आहे. 
 

लक्ष्मण रामाची अिज्ञा करतो आवण सीतािध केफयाचे वमर्थया साांगतो. असे करण्यात रामाचा कोप 
ओढि ू िये ि सीतेलाही िाचिाि े ही लक्ष्मणाची  भवूमका समजण्यासारखी असली तरी रामाचे िांतरचे 
हृदयपवरितगि पाहूि खरी खरी िस्तुल्स्थती त्यास साांगणे युल्क्तसांगत ठरले असते; पण अशा प्रकारच्या 
अख्यािाांतूि व्यल्क्तदशगिाचा या दृष्टीिे विचार करणे सयुल्क्तक ठरत िाही. जाता जाता कथेतील एका 
विसांगतीचा उल्लेख करािा लागेल. दुसऱ्या ‘प्रसांगा’त लक्ष्मण सीतेस ‘तुला विजिात पाठविण्याची रामाची 
आज्ञा आहे,’ असे साांगतो (२-८०). सीतेला एकूण गोष्टीची कफपिा येते. असे असताही पुढे वतसऱ्या प्रसांगात 
लक्ष्मण सीतेला रथातूि िेत असतािा दाट अरण्य पाहूि ‘मला तुम्ही कुठे िेत आहात,’ असा प्रश्ि ती 
लक्ष्मणास विचारते. यापूिीची दुसऱ्या ‘प्रसांगा’त लक्ष्मणाच्या तोंर्ी घातलेली ििास विघण्याची सूचिा किी 
जणू येथे विसरला आहे असे िाटते. 
 

लोककाव्यापासूि पे्ररणा घेऊि रचलेले हे काव्य मिोरांजक ि तेिढेच करुणोत्कट आहे. मराठी 
आख्याि-काव्याला पे्ररणा वमळाली ती सांस्कृत आिग महाकाव्ये ि पुराणे यातूि. लोकगीताांतूि कथािक घेऊि 
विर्षमलेली अख्यािकाव्ये अत्यांत मोजकीच असतील. या दृष्टीिे हे काव्य िैवशष्यपूणग ठरते. 
काव्यविर्षमतीमागील किीची भवूमका प्राधान्सयािे लोकरांजिाची आहे. प्रस्तुत काव्य जिळपास वशिकालीि 
असूि त्यास आधारभतू असलेली स्त्रीगीते आजही महाराष्रात गावयली जातात. त्यािरूि या गीताांच्या 
प्राचीितेिर प्रकाश पर्तो, तसेच महाराष्र ि तांजािर याांतील साांस्कृवतक आदाि-प्रदािाची व्याप्ती ि खोली 
समजाििू घेण्याच्या दृष्टीिेही अशी काव्ये महत्त्िपूणग ठरतात. 
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२. जेजुर गडावरी । कानडा मल्लारी 
 

खांर्ोबा सकिा मल्लारी हा लोकदेि महाराष्रातील अिेकाांचा कुलदेि होय. महाराष्रातील याचे प्रमुख 
स्थाि म्हणजे पुण्याजिळील जेजुरी. याची उपासिा-भक्ती महाराष्रातूि थेट तांजािर-मदुराईपयंत 
पसरलेली आहे. मदुराईला खांर्ोबाचे भक्त असणारी काही कुटुांबे आजही विद्यमाि आहेत. हा देि 
महाराष्रातूि इतरि गेला असला, तरी तो मूळ कन्नर्प्राांतीय देि आहे. ‘कािर्ा विठ्ठल’ हे जसे खरे, तसेच 
‘कािर्ा मल्लारी’ हेही तेिढेच खरे आहे. “जेजुर गर्ािरी कािर्ा मल्लारी” असे ‘भािसेचे िऱ्हार्’ वलवहणारा 
व्यांकोबा म्हणतो. तवमळिारू्तील आरणी (वज. दवक्षण अकाट) येथील आिांदतियािे आपफया एका पदात 
‘माझा कािर्ा मल्लारी । दीि दुबगल ते तारी’ असा खांर्ोबाचा गौरि केला आहे. खांर्ा म्हणजे खड्ग ि ते धारण 
करणारा देि तो खांर्ोबा. “कुलदेि तो खांर्ाधारी । विज भक्ताचा कैिारी” असे आिांदतिय साांगतो. 
आिांदतियाप्रमाणे इतर काही तांजािरस्थ किींिी खांर्ोबाचे माहात्म्य गावयले आहे. काही रचिा स्फुट 
स्िरुपात, तर काही आख्यािरूपात उपलब्ध आहेत. तांजािरला मराठी राज्य स्थापि झाफयािर अिेक 
शाहीर, गोंधळी, भतु्ये, भरारे् ि इतर देिदेिी-भक्त तेथे िास्तव्यास गेले. वििाहाच्या पूिी देिीचा गोंधळ 
घालण्याची प्रथा अजूिही त्या प्राांतात रूढ आहे. 
 

दोन नात्यकृती : खांर्ोबाला दोि भाया आहेत. पवहली सलगायत-िाण्याची म्हाळसा, तर दुसरी 
धिगराची बाणाई. तांजािरच्या सरस्िती महाल ग्रांथालयात ‘मालशचेे िराढ’ ि ‘भािसेचे िऱ्हार्’ अशा दोि 
छोया गाियुक्त िायकृती उपलब्ध आहेत. पवहलीचा कता अांबादास, तर दुसरीचा व्यांकोबा िामक किी. 
या दोि कृतींत अिुक्रमे खांर्ोबाचे म्हाळसा ि बाणाई (भािुसा) याांच्याशी झालेफया वििाहाची कथा मोठ्या 
रांजकतेिे साांवगतली आहे. (या दोन्सही कृती इ.स. १९९० मध्ये सरस्िती महाल ग्रांथालयािे ‘गोंधळाचे सावहत्य’ 
या शीिगकाखाली प्रवसद्ध केफया आहेत. सांपादक, टी. आर. भीमराि) 
 

तंजावरचे कवी : हे दोन्सही किी तांजािर प्राांतातील होत. व्यांकोबािे आपफया कृतीच्या शिेटी  
 

णशवाणश्रतें व्यंकोबानें 
गाणयजेले सद्भावानें 

 
असे म्हटले आहे. यात उल्लेवखत ‘वशि’ म्हणजे तांजािरचा शिेटचा राजा वशिाजी (इ.स. १८३३-

५५) असािा, असे ग्रांथाचे सांपादक टी. आर. भीमराि म्हणतात, ते मान्सय करण्यास हरकत िाही. िस्तुतः हे 
दोघेही तांजािरचेच असूि समकालीि असण्याची दाट शक्यता आहे. कारण पवहफया किीिे खांर्ोबाच्या 
पवहफया वििाहाचा, तर दुसऱ्या किीिे त्याच्या वद्वतीय वििाहाचा सोहळा िर्षणला आहे. वह दोन्सही आख्यािे 
परस्पराांिा पूरक आहेत. खांर्ोबाचा दुसरा वििाह िर्षणफयावशिाय कुठलाही किी राहत िाही. कारण ती कथा 
अवधक चमत्कृवतप्रधाि आहे. यामुळे या किींिी ठरििूच अशी विभागणी केली असािी. वशिाय दोघाांची 
माांर्णी, रचिापद्धती ि जािपद भािा याांतही साम्य जाणिते. िेिाशासाठी ‘िेमसपूर’ हे िाि दोघाांिीही 
उपयोवजले आहे. या दोन्सही कृतींत तांजािरी बोलीतील बरेच शब्द ि व्याकरणरूपे आढळतात. तांजािरी 
बोलीत ‘िऱ्हार्’ म्हणजे लग्ि. ‘गाईले देिाचे िरार्’ (प.ृ १०) असे अांबादास म्हणतो, तर व्यांकोबा वलवहतो, 
‘त्यािे दोवि िऱ्हारे् करािी.’ (प.ृ १५) आवण म्हणतो, ‘मी जेजुरीचा मातांर् भरैि तुला िऱ्हार् करूि घेणेस 
आलो.’ (प.ृ२०). कफयाण म्हणजे लग्ि. तेलुगु/कन्नर् भािेच्या प्रभािािे ‘मालशचेे िराढ’ यात हा शब्द आला 
आहे. अांबादास वलवहतो : 
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भारसग भडंार समवते - देवसमस्त 
करा कल्याि त्याचे (र्.ृ ५) 

 
व्यांकोबाच्या काव्यात ‘ढप्ळां ’ या दावक्षणात्य अन्नपदाथाचा उल्लेख आहे. : “चिथे वदिशी ढप्ळां  चटणी 

जाण” (प.ृ १३). यािरूि हे दोन्सही किी तांजािरचे होते याविियी कुठलाही सांशय राहत िाही. 
 

रचनाबंध : हे दोन्सही किी खरे म्हणजे रूढ अथािे किी िाहीत. ते मूलतः खांर्ोबाचे भक्त असूि 
धार्षमक कायगप्रसांगी प्रयोग करण्यासाठी या कथात्म िायस्िरूपाच्या रचिा त्याांिी केफया आहेत. दोन्सही 
किींिी आपण हे वििाहाचे आख्याि गात आहोत असे म्हटले आहे. “गाईले देिाचे िराढ” असे अांबादास 
म्हणतो, तर “भािसेचे लग्ि जे गती । जगीं यशोिांत होती” असे व्यांकोबा वलवहतो. यामुळे या कृती समूहापुढे 
गाऊि दाखविण्यासाठी विमाण झाफया आहेत, हे स्पष्ट आहे; पण यात पदाांबरोबर गद्य-सांिादही आहेत. 
पवहफया कृतीत गद्य-सांिाद िाहीत. त्यात गद्याचा जो भाग आला आहे तो केिळ साांधेजोर्ीसाठी. यामुळे 
याच्या प्रयोगासाठी एका पािािर काम भागू शकते. ‘भािसेचे िऱ्हार्’ या दुसऱ्या कृतीत माि खांर्ोबा, 
म्हाळसा, मोरसलगबाबा, जोगीश्वरी, भरैि, मांिी इत्यादी पािे असूि, पदाांबरोबर गद्य-सांिादाांिाही यात 
महत्त्िाचे स्थाि आहे. पण ही िायिजा कृती अिघ्या १४ पषृ्ठाांची आहे ि प्रत्येकाच्या िायाला आलेली 
सांिादाची िाक्ये दोि-चारपेक्षा अवधक िाहीत. यामुळे याच्या प्रयोगात प्रत्यक्ष रांगमांचािर सगळी पािे अितरू 
शकली, तरी एक सकिा दोि पािेही अन्सय पािाांचे सांिादकायग पार पारू् शकतात. अथात येथे रांगमांच म्हणजे 
िेहमीसारखा िाटकाचा रांगमांच िाही. ही िायस्िरूप आख्यािे चौकात, चािर्ीिर सकिा मांवदराच्या 
आिारात कुठफयाही प्रकारचे िेपर्थय ि करता गोंधळी/भरार्ी याांिा आपफया खास िेिात सादर करता येईल. 
यातील आशय ि अवभव्यक्ती पूणगपणे जािपद स्िरूपाची आहे. यातील पदे, छांद वह बरीचशी मुक्त स्िरूपाची 
म्हणूि म्हणता येतील. कारण ते कुठलेही वियम पळतािा वदसत िाहीत. गोंधळी गातािा गद्यालाही लयबद्ध 
रूप देतो. यामुळे त्यातील गद्य-पद्याचे अांतर अिेकदा विरूि जाते. त्यात कथा-कथिािर विशिे भर 
असफयामुळे आख्याि-काव्याच्या ि िाटकाच्या सीमारेिा परस्पराांिा वभर्तात. ज्या िेळी एखादी कृती 
सहजात विमाण होते, त्या िळेी ती बरीचशी तांिमुक्त असते. असेच या कृतींविियीवह म्हणता येईल. याांची 
भािा, शब्दयोजिा, रचिापद्धती, माांर्णी ि वििोदाचा स्तर ग्रामीण स्िरूपाचा आहे. म्हणजे या कृती 
जािपदाांिी जािपदाांकवरता विमाण केलेफया आहेत. देिमाहात्म्य-कथािाबरोबर जिसामान्सयाचे रांजि हा या 
कृतींचा विर्षमवतहेतू होय. दोन्सही कृतींतील आशय ि अन्सय घटक परस्परपूरक असफयामुळे दोन्सहींचा येथे एकि 
विचार केला आहे. 
 

उपरोक्त दोि कृतींपैकी ‘मालशचेे िराढ’ यातील कथाशय तसा सरळ रेिेत धािणारा आहे. कारण 
यातील प्रसांग खांर्ोबाच्या प्रथम वििाहािर आधावरत आहे. 
 
मालशेचे वराढ 
 

िेमसपूर (िेिासे) गािी होिशिेी तमशिेी ि त्याची पत्िी वह राहत होती. होिशिेी रत्िाांचा, वहऱ्याांचा 
व्यापार करणारा ि िीवतमाि असामी होता. पोटी सांताि िसफयामुळे त्याांिी पुिप्राप्तीसाठी वशिाची आराधिा 
केली. 
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करी देवाचे रू्जनें - ध्यानी बसैले हो दोघे 
र्िपवायचूें भक्षि - ध्यान णशवाचे लागले 
अशी बारा वरष झाली ।। 

 
वशि प्रसन्न झाले. त्याांिी कन्सयारत्ि होईल असा आशीिाद वदला. त्याप्रमाणे कन्सया जन्समली. वतचे 

िाि मालसा ठेिण्यात आले. ियात आफयािर वतिे खांर्ोबाचा ध्यास घेतला. त्याच्या प्राप्तीसाठी वतिे तपिया 
आरांवभली. 
 

मालसा तर् करंू लागली - मालसा तर्ी जे बसैली 
णशवचरिाचे ध्यानी - मतणर्त्यासी न किे 
र्िपवायचेू भक्षि - ईश्वराची आराधना 
देव मनीं संतोषला - माग प्रसन्न झालो तुला 

 
“जेजुरीच्या राजाची भाजा” होण्याचे वतचे स्िप्ि आकारास येऊ लागले. वशि प्रसन्न झाला. त्यािे 

ब्रह्मविष्ठास बोलाििू मालसेची इच्छा खांर्ोबास कळविण्यास साांवगतले. खांर्ोबािे वििाहास सांमती वदली. 
स्ियांिर माांर्ले गेले. देशोदेशीचे राजे आले. खांरे्रायही जेजुरीहूि सकळ देिाांस ि ऋविगणाांस घेऊि 
िेमसपुरास आला. त्याच्या िरातीचा तहात काय िणािा? 
 

घेतला बरा हर घोडा - देव सत्वाचा मल्लारी 
देव कर्ट माव केले - नील तेजी आिणवले 
णदले भजपरी आसन - घेतले भजपणर र्टके 
...भरैव बंधु बलाणवले - जोगेश्वरी र्ालखी 
सपतमारका चालल्या - तुिजाबाई रसहावरी 
गजेमुख तो णनघाला - भरे सवा लाख बैइल 

 
आलेफया सिग राजाांपैकी मालसेला कुणीच पसांत पर्ला िाही. वतच्या इच्छेिुसार वतचे खांरे्रायाशी 

पांचमीस लग्ि झाले. भट मांगल बोलूि अक्षता टाकते झाले. लाजाहोम झाला. सुिमुख झाले. मालसेचे िाि 
घेऊि खांरे्रायािे वतला मळिट रेखला. चांदिाची उटी लािली. होिशिेीिे कन्सयेस विरोप वदला. जेजुरीस 
गृहप्रिशे झाला. खांरे्राि मालसेसवहत रत्िजर्ीत ससहासिािर बसला. असे हे देिाचे ‘िराढ’ पार पर्ले ि 
ते अांबादासािे गावयले. मुखािे येळकोटीचा जयजयकार केला. 
 

खांरे्रायाच्या प्रथम वििाहाची कथा वह अशी आहे; पण यापेक्षा दुसऱ्या लग्िाची कथा माि िैविध्यािे 
िटलेली आहे. ‘भािसेचे िऱ्हार्’ यात खांरे्रायाच्या बाणाईशी झालेफया वििाहाची कथा आली आहे. 
 
भानसेचे वऱ्िाड 
 

खांर्ोबाला एक स्िप्ि पर्ते. त्यात त्याला केतकीपरी सुकुमार असलेली भािु िारी (बाणाई) वदसते. 
वतच्या मोहात देि पर्तो. तो जागा होतो. त्याची सांवचत मुद्रा पाहूि म्हाळसा त्याच्या सचतेचे कारण विचारते. 
खरे कारण साांगणे शक्य िसते. मग खांरे्राि बतािणी करतो : “हे बघ, सपपळाच्या पारािर काल सभा भरली 
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होती. तेथे सचतामणी भटािे साांवगतले, सहा मवहिे, सहा घवटका, सहा वदिस, सहा पळे, तुम्ही एकि 
असफयास उभयताांिा िाईट परे्ल. यामुळे गाि सोरू्ि वशकारीस जाण्याचा बेत आखला आहे.” भोळ्या 
म्हाळसेला ते खरेच िाटते. जाताच आहात तर माहेराहूि जा, अशी स्त्रीसुलभ इच्छा ती व्यक्त करते. पण 
सासुरिार्ीला राहणे हे कसे अिमािकारक आहे हे तो वतला साांगतो. पवहफया वदिशी िड्रस पक्वान्न, दुसऱ्या 
वदिशी पोळ्या ि िरे्, वतसऱ्या वदिशी भाजी-भाकरी, चौर्थया वदिशी ढप्ळां  आवण चटणी असे करता करता 
पाचव्या वदिशी चक्क िोकर व्हाि ेलागते. खांरे्राय असे बोलूि जातो खरा; पण िांतर सारिासारि करतो ि 
म्हणतो : “अग म्हाळसे, लोकाांत अशी चाली आहे, तुझ्या माहेराविियी मी म्हणत िाही.” खांरे्राय जेजुरीहूि 
विघूि प्रथम सोिारीस जातो. (सोिारी हे उस्मािाबाद वजफह्यातील पराांर्ा तालुक्यातील भरैिाचे प्रवसद्ध 
स्थाि. याची पत्िी जोगेश्वरी.) तेथूि सासुरिार्ी जातो. जािईबापूांचे अकस्मात आगमि पाहूि सासरे चवकत 
होतात. “मी आता वशकारीस विघालो असूि दोि पायाांचे सािज शोधतो आहे,” असे खांर्ोबा सासऱ्याांिा 
ऐकितात. घोड्ािर स्िार असलेला खांरे्राि धिगरिाड्ाजिळ येतो, तेव्हा त्याला तहाि लागलेली 
असते. सोिेरी केस असलेली बाणाई त्याला पाणी आणूि देते. वतला घोर्ीिर बसििू पळििू न्सयािे असा 
खांर्ोबाचा विचार. पण सचतामणी भटाच्या साांगण्यामुळे त्यािे आपला विचार बदलला. खांर्ोबािे मग युक्ती 
केली. पे्रमपूर येथे बाजार भरविला. (पे्रमपूर याचे आजचे िाि मलैारपूर. बीदर-उद्गीर मागािरील खांर्ोबाचे 
प्राचीि ठाणे.) तेथे बाणाई घोंगर्ी विकण्यासाठी येईल वह खांर्ोबाची अटकळ. त्याप्रमाणे वतिे बाजारात 
घोंगड्ा आणफया. 
 

देववचन - घोंगडीचा मोल काय? 
भानुसा वचन - सव्वालाख सोनटक्का. 
देववचन - ऐसे घेिार णगरायीक कोि? 
भानुसा वचन - र्डंरीचा कानोबा एक, द्वारकेचा कृष्िनाथ दोन, 
गोगुलाचा नररसह तीन, चौथे तुम्ही आला आहा.ं 

 
सौदा वफसकटतो. मग खांरे्राय िृद्धाचे रूप घेऊि भािुसाच्या घरी चाकरीस राहतो. वतथे मेंढ्या 

राखण्याचे काम करतो. एकदा भािुसा पाहते, तर मेंढ्याांिी मािा टाकफया आहेत. भािुसा भयभीत होते. 
शिेटी खांरे्रायािे भांर्ारा फुां कताच मेंढ्या वजिांत होतात. भािुसा आियगचवकत होते. देि वतच्याशी वििाह 
करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. लग्िाचा सोहळा चार वदिस चालतो. सिग देि उपल्स्थत राहतात. त्याांिा 
विरोप देऊि खांर्ोबा भािुसेला आपफयापुढे घोड्ािर बसििू जेजुरीस िेतो. तेथे म्हाळसा त्याांिा ओिाळते; 
पण भािुसा खाली उतरताच ती वतची चाांगली खरर्पिी काढते. शफेयास दोरा भरला जातो. भाांर्ण वमटते. 
देि दोघींसह जेजुरगर्ी भक्ताांच्या मिोकामिा पूणग करीत वििास करतो. 
 
जानपद स्वरूप 
 

या दोन्सही कृतींचे जािपद िा ग्रामीण स्िरूप कथािकाच्या विविध अांगाांतूि व्यक्त होते. या 
कथाशयास बराचसा आधार लोकगीताांचा असला तरी किींिी ििीि पाि-प्रसांगाांची भर घालूि कथा 
सजविली आहे. 
 

या कृतीतूि तांजािरच्या खास मराठी बोलीचा अविष्कार आपणास पाहाियास वमळतो. भािारी ि 
खांरे्राि याांच्यातील सांिादात आपणास याचा प्रत्यय येतो. 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

भानारी - माथाऱ्या! आणज का ंअवघ्या शळेयामेंड्ानंी माना टाणकल्या आहेत? 
देव - चखोट णहरवट चरून र्णडल्या आहेत. 
भानारी - माझे गोत म्हितील कैं चा की गुराखी आिून कुिबाट बुडणवलीस? 
देव - तर काताडे णवकून भारती करीन. 
देव - मी जेजुरीचा मातांड भरैव. तुला वऱ्हाड करून घेिेस आलो. 
 
भानारी - माझे गोत म्हितील की, “कोिेकी गुराख्याने ओहडून नेली.” तन्मुिे तू तेजी 

स्वार होवोणन गोताणनशी मला बलावनू घेऊन जा. 
 
णवनोद 
 

‘भािसेचे िऱ्हार्’ यात प्रारांभापासूि जिळपास शिेटपयंत वििोदाचा िाहता प्रिाह आहे; पण यातील 
वििोदाचे स्िरूप माि राांगरे् आहे. भािारीिे खांरे्रायाला िेमूि वदलेले काम म्हणजे- ‘मोरकुचािे िार्ा 
झार्ािा, मोर्क्या कुऱ्हार्ीिे लाकरे् तोरू्ि आणािीत’ अशा अशक्यप्राय गोष्टींिर तो आधारलेला आहे; तसेच 
खांरे्राय आपला आहार साांगतािा अवतशयोक्तीचा अिलां ब केफयामुळेही वििोद विमाण झाला आहे. अिेक 
वठकाणी खांरे्रायाच्या स्िभाििैवशष्यामुळेच वििोदाची विर्षमवत झाली आहे. बहुपल्त्ित्िाचा चाहता खांरे्राि 
म्हणतो : “दादला जन्समास आफयािांतर त्यािे प्रथम दोवि िऱ्हारे् करािी. वतसरी हत्याराची, चौथी मोहतूर 
लािािी, पाचिी हौसेची, साहिी दाबेची आणािी, सातिी अर्पझर्प, आठिी सासुरिार्ी गोर् जेििू मग 
मेहुणीचा हात धरोवि ओहोरू्ि घ्यािी.” जिसामान्सयाांिा खळखळूि हसविणारे हे वििोदी प्रसांग आहेत. अशा 
कृतीतूि ग्रामीण जीििाचे ि अवभरुचीचे प्रत्यांतर आपणास येते. मराठी लोकगीताांतूि, लािण्या-पोिाड्ाांतूि 
आपणास जे जीििाांग दृष्टीस पर्ते त्याचाच अिुभि आपणास येथे येतो. येथे देि हा देखील तुमच्या-
आमच्यासारखाच एक होतो. स्त्रीगीतकाराांिा राम हा राजा आहे याचा विसर पर्तो. सीतात्यागाच्या प्रसांगात 
सीता आपफया सख्याांिा रामाच्या तहाि-भकेुची काळजी घ्याियास साांगते. (‘रामु येत िो घरासी । पाक करा 
गे त्िरेसी’) स्त्रीगीताांत राम, सीता, कैकेयी वह पािे राजकुलातील राहत िाहीत, तर ती आपफया कुटुांबातील 
व्यक्तीच बिूि जातात. खांरे्रायाच्या या िायाख्यािातूिही आपणास असेच अिुभिास येते. ग्रामीण 
स्तरािरील लोकजीििाचे प्रवतसबब अशा वठकाणी आपणास पाहाियास वमळते. लोकसावहत्य ि पांवर्ती 
िाङ्मय यात िेहमीच अांतर असते. रामजोशीची सुांदरा मिामध्ये भरणे ि कावलदासाच्या दुष्यांताला 
शकुां तलेचा मोह होणे यातील फरक लक्षात घेणे आिश्यक आहे. तरीही यातील काही गोष्टींचे समथगि करता 
येईल असे िाटत िाही. विशिेतः खांरे्रायाचे बहुपल्त्ित्िासांबांधीचे बोल ि त्याची सासऱ्याशी िागणूक प्रशस्त 
िाटत िाही; पण किीला जिरांजि महत्त्िाचे िाटफयामुळे आपण एका देिाचे चवरि-वचिण करीत आहोत 
याचा विसर पर्ला. हे सिग मान्सय करूिही या दोन्सही िायात्मक कथाकृती फारच बहारीच्या उतरफया आहेत, 
असेच म्हणािे लागेल. तांजािरला पांवर्ती काव्य उत्किाप्रत पोचले होते; पण लोकसावहत्याचाही छोटासा 
प्रिाह त्याच्या बरोबरीिे समाांतरच िाहत होता. अशा सावहत्यातूि तांजािरच्या लोकजीििाबरोबर 
लोकभािेचेही मिोज्ञ दशगि घर्ते. 
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पाच 
 

प्रयोगिम रचना 
 

१. यिगान-नाटके 
 

तांजािरची मराठी िाटके ही िैवशष्यपूणग आहेत. या िाटकाांिा यक्षगाि म्हणूि सांबोवधत असले तरी 
मूळ यक्षगाि प्रकारापेक्षा याचे स्िरूप बरेच वभन्न आहे. िृत्य आवण सांगीत याांिा असणारे प्राधान्सय, गायक म्हणूि 
सूिधाराचे स्थाि, गद्य सांिादाांिा असलेले महत्त्ि या दृष्टींिी दोन्सही िायप्रकाराांत साम्य आहे; परांतु 
यक्षगािाचे जािपद स्िरूप माि यात आढळणार िाही. प्रारांभीचा वििोदी सांिादाचा भाग यक्षगािाच्या मूळ 
स्िरूपाची आठिण करूि देणारा आहे. या व्यवतवरक्त दोन्सहींच्या रूपबांधात फारसे साम्य िाही. सांस्कृत 
िायशास्त्राला जागूि केलेली यक्षगाि पद्धतीची रचिा म्हणजे तांजािरची िाटके होत. मूळ यक्षगािाचे 
ग्रामीण स्िरूप-तांि आवण सांस्कृत िायपद्धती याांचा सांयोग तांजािरच्या िाटकाांत आढळतो. तांजािरची 
प्रारांभीची िाटके यक्षगािाप्रमाणे एकाांकी आढळतात; पण पुढे प्रतापससह, सफोजी (दुसरा) याांच्या िाटकाांची 
प्रकृती गांभीर असूि अिेकाांकी िाटके वलवहण्याकरे् त्याांची प्रिृत्ती होती. जिसामान्सयाकवरता असलेले 
यक्षगािाचे जािपद ग्रामीण स्िरूप वशष्ट जिाांसाठी पवरितीत झाले. त्याांचे लेखकही सांस्कृतचे जाणकार होते. 
त्याांची पदरचिा सामावसक असफयामुळे सहजगम्य िाही. वह िाटके मांवदराच्या उत्सिप्रसांगी प्राधान्सयािे होत. 
१८ व्या, १९ व्या शतकात या िाटकाांिा तांजािर पवरसरात अमाप लोकवप्रयता वमळाली होती ि ही िाटके 
पाहणे हा लोकाांच्या आिांदाचा ि औत्सुक्याचा वििय असे. तेलुगूच्या प्रत्यक्ष प्रभािातूि मराठीला ‘यक्षगाि’ 
िािाचा एक अजोर्, प्रयोगात्म, िाङ्मयीि रूपबांध लाभला. 
 

तांजािरची मराठी यक्षगाि िाटके विविध राजाांच्या िािाांिर आहेत. वह िाटके राजाांिी वलवहलेली 
असण्यापेक्षा त्याांच्या आवश्रत किींिी वलवहलेली वदसतात. तसे िाटकाांतगगत पुरािहेी आढळतात. सध्या 
तांजािरची पन्नासच्या आसपास मराठी िाटके उपलब्ध आहेत. शाहजी, प्रतापससह, सफोजी (दुसरा) आवण 
तांजािरचा शिेटचा राजा वशिाजी इत्यादींच्या िाि ेती आढळूि येतात. महाराष्रात ज्या काळी रांगभमूीचे 
िािही ऐकू येत िव्हते त्या काळी तेथील रांगभमूी वजिांत, जागती ि चैतन्सयपूणग होती. महाराष्रात रांगभमूीचा 
उदय फार उत्तरकालीि म्हणजे तांजािरच्या राज्याच्या अस्तािांतर झाला; पण या दोन्सही घटिाांत 
कायगकारण-सांबांध माि िाही. 
 

शंृगारप्रधानता : तांजािरचे राजे विलासी ि उदार असफयामुळे कवि-लेखकाांिा सावहत्यविर्षमती 
करण्यास पूणग स्िातांत्र्य होते; तसेच त्याांच्यापुढे जो तेलुगूचा आदशग होता, त्यातही शृांगार ओतप्रोत भरलेला 
होता. यामुळे मराठी यक्षगाि िाटकात शृांगाराला अपोआप प्राधान्सय वमळाले. लक्ष्मीिारायण-कफयाण, 
हवरहरविलास, पांचभािाविलास, सुभद्रापवरणय (शाहराज), जािकीसुखोल्लास, गांगाविश्वेश्वरपवरणय, 
पारीजातापहरण, राधाकृष्णविलास, मोवहिीमहेशपवरणय (सफोजी दुसरा) वह उदाहरणे या दृष्टीिे महत्त्िाची 
होत. ‘राधाकृष्णविलास’ िाटकाच्या प्रास्ताविकात, हे िाटक शृांगाररसप्रधाि असूि प्पे्रक्षाकाांच्या 
मिोरांजिास्ति ते वलवहफयाचे सूिधार साांगतो. 
 

नूतन कथावस्तू : पे्रक्षकाांचे मिोरांजि हे तांजािरच्या िाटकाांचे प्रधाि प्रयोजि होते. यामुळे लेखकाांिी 
ििििीि वििय कल्फपले. पौरावणक वििय-आशयाांत ि चवरिवचिणात बरेच पवरितगि करूि त्याांिी ििे 
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सांविधािक विर्षमले. शाहजीच्या लक्ष्मी-िारायणाच्या वििाहािर आधावरत ‘लक्ष्मीिारायणकफयाण’ यास 
पौरावणक आधार िाही. ‘गांगाकािरेीसांिाद’ या िाटकात गांगा ि कािरेी या िद्याांिा मािुिी रूप वदले आहे. 
गांगा वह उत्तरेकर्ील प्रदेशास िरदाि ठरलेली आहे, तर कािेरीिे दवक्षण देशाला सुजलाम् सुफलाम् केले 
आहे. भारतीय जीििात या दोि िद्याांचे असाधारण स्थाि आहे; पण या दोघींत श्रेष्ठतेबद्दलचा िाद विमाण 
होतो. त्याचे रुपाांतर कलहात होते. शिेटी समुद्रराज वशिाला पाचारण करतात. मग वशि परृ्थिीतलािर येऊि 
दोघींची समजूत काढतो. वशि म्हणतो : 
 

ऐका जन्हु कवरेकन्या हो तुम्ही दोघी समान 
न्यनूाणधतय मानू नका ।। उत्तरस्थादंीन जनासं र्ावन 
करायास जान्हवी तुज ठेवनू घेतले ।। 
दणक्षिस्था जन र्ुणनत करायास कवेरकन्या तुज 
अमुच्या र्ंचनदीश्वर स्थानार्ासी ठेवनू घेतले ।। 

 
अत्यांत उच्च पातळीिरूि लेखकािे वििय हाताळला असूि आजच्या जलवििादाच्या सांदभात यातील 

आशयाला विशिे महत्त्ि प्राप्त होते. 
 

‘पांचभािाविलास’ या शाहराजाच्या अन्सय िाटकातही असाच सामावजक आशय आला आहे. त्यात 
मराठी, सहदी, तेलुगु आवण तवमळ अशा चार वभन्न भािा बोलणाऱ्या राजकन्सया दाखविफया आहेत. त्या सिांचे 
कृष्णािरच पे्रम असते. त्या आपले पे्रम आपापफया भािेत व्यक्त करतात; पण कृष्ण माि त्याांच्याशी 
सांस्कृतमध्ये बोलतो. कारण सांस्कृत ही देििाणी आहे. िाटक या दृष्टीिे ते मिोरांजक िठले आहे. अिेक 
भािाांचे सांगमस्थाि असलेफया तांजािरला या िाटकािे बरीच गदी खेचूि आणली असेल यात शांका िाही. 
 

दाणििात्य प्रभाव : तांजािरची रांगभमूी दावक्षणात्य भािा ि सांस्कृती याांिी बरीच प्रभावित झालेली 
होती. दवक्षणेतील अिेक देिदेिताांिी मराठी यक्षगािाला आशयसांपन्न केले. वतकरे् विमाण झालेली 
स्थलपुराणे, श्रद्धासांकेत याांचा तेथील लोकजीििािर तसेच सावहत्यस्िरूपािर बराच प्रभाि पर्ला. येथील 
कृष्ण उत्तरेकर्ील द्वारकेतला िसूि दवक्षण द्वारका म्हणूि प्रवसद्ध असलेफया मन्नारगुर्ी या के्षिाचा होय. तो 
वतथे चांपकििात वििास करतो. वतरुिारूरचा त्यागराज, पांचिदीश्वराचे वशिदैित, तांजािरचा बृहदीश्वर 
वशि, वचदांबरचा िटराज, मादुरेची मीिाक्षी याांिा यक्षगािात महत्त्िपूणग स्थाि प्राप्त झाले आहे. 
‘हवरहरविलासा’तील अय्यिार सकिा अय्यप्पा हे दैित महाराष्राला ििीि आहे. 
 

‘गांगा-कािरेी सांिाद’सारख्या िाटकात तेलुगु पािे असफयामुळे काही सांिाद तेलुगूत आढळूि 
येतात. एक तेलुगुभािी स्त्री एका सांन्सयाशास सांन्सयासधमग स्िीकारण्याचे कारण विचारते. ती म्हणते : 
 

ये मयै्या ।। स्वाणमलु ।। मीकु संन्यासं प्रापतमयैयंुणद यटलागु ।। 
 
त्याचे उत्तर सूिधार देतो : 
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वििरोई भागितुलारा ।। आयिा महाराष्र आयिगिका ।। उद्योगां शवेस िष्ट तुवष्टकोसरां सन्सयासां 
पुचु्चकोंवटवि अिेट गािु पवलवकिे ।। (भागित हो ऐका! त्या महाराष्रीय माणसाला व्यापारात तोटा आफयामुळे 
त्याचे मिःस्िास्र्थय वबघर्ले. म्हणूि त्यािे सांन्सयास घेतला.) 
 

िाटकात काम करणारे िट अिेकदा तेलुगुभािक असत. त्यामुळे काही िाटकाांतील िायसूचिा 
तेलुगूत आहेत. 
 

-हणरदासलु वणि हास्यं शसेेणद (हणरहरणवलास, - १३) 
-लक्ष्मीदेवी वणि समुद्रराजकु नमस्कारं शसेेणद (लक्ष्मीनारायि कल्याि, -५१) 
-वणि देवागंनलु दंडं रे्णि कूचुपडेणद (लक्ष्मीनारायिकल्याि, ३६) 

 
तांजािरच्या मराठी िाटकाांतील पदे जशी सहदुस्थािी रागात आढळतात तशी किाटक रागातील 

पदेही आलेली आहेत. िाटकातील िृत्ये ही पूणगपणे दवक्षण भारतीय पद्धतीची होती. मुख्य म्हणजे ‘यक्षगाि’ 
या िाटकाचा फॉमग हाच मुळी दावक्षणात्य असफयामुळे मराठी यक्षगाि िाटकेही तेलुगु पद्धतीिर गेली. 
 

इ.स. १८५५ मध्ये तांजािरचे मराठी राज्य सांपले आवण त्याचबरोबर यक्षगाि-िाटकाचा श्रीमांत 
िारसाही सांपुष्टात आला. कारण हे िाटक त्या भमूीचे, मातीचे अपत्य होय. महाराष्रात ती िाटके रुजण्याची 
अपेक्षाच आपण करू शकत िाही. कारण यक्षगाि िाटकाचे प्रधाि अांग िृत्य हे आहे आवण त्याला तर 
महाराष्रात परांपराच िाही. 
 

काही अभ्यासकाांच्या मते विष्णुदास भािे याांिी या तांजािरी िाटकापासूि पे्ररणा घेऊि आपले 
‘सीतास्ियांिर’ हे िाटक इ.स. १८४३ मध्ये रांगभमूीिर आणले; पण यास िस्तुल्स्थतीचा आधार िाही. दोन्सही 
िाटकाांच्या प्रकृतीच वभन्न आहेत. प्रथम म्हणजे ‘सीतास्ियांिर’ िाटकात (सकिा भाव्याांच्या कुठफयाही 
िाटकात) शास्त्रीय िृत्य िव्हते. त्यातील सांिाद हे यक्षगािाप्रमाणे वलवखत िसूि स्ियांस्फूतग होते. तसेच 
काळाचा मुद्दाही या सांदभात विचारात घ्याियास हिा. तांजािरचे पवहले िाटक इ.स. १६९० च्या आसपास 
वलवहले गेले, तर भाव्याांचे ‘सीतास्ियांिर’ हे पवहले िाटक इ.स. १८४३ मध्ये रांगभमूीिर आले. जर भाव्याांच्या 
िाटकाांिा तांजािरची पे्ररणा असती तर दीर्श ेििांच्या कालखांर्ात तांजािर पद्धतीचे एकही िाटक महाराष्र 
रांगभमूीिर येऊ िये हे आियगकारक िव्हे काय? खरे म्हणजे भाव्याांिा सकिा त्याांच्या अश्रयदात्याांिा 
तांजािरच्या िाटकाांची िा रांगभमूीची कफपिाच िव्हती. त्याांिा ती िाटके ज्ञात असती तर भाव्याांच्या िाटकाांचे 
स्िरूपाच बदलूि गेले असते. अत्यांत प्रयत्ि करूिही भाव्याांिा स्ितःच्या िाटकात घालण्यासाठी कुणाही 
हवरदासाकरू्ि एकही रागदारीतील पद वमळाले िाही, हा इवतहास आहे. तसेच तांजािरला व्यािसावयक 
रांगभमूी िव्हती. त्याांची िाटके वतथफया दरबारात काम करणाऱ्या सकिा मांवदराशी सांबांवधत असणाऱ्या हौशी 
माणसाांकरू्ि उभी राहत असे वदसते. तांजािरच्या यक्षगािात जी िृत्ये असत, ती भरतिायम् पद्धतीची होती. 
ती िृत्ये करणारे िट/कलाकार वकतपत महाराष्रीय होते याची शांका आहे. अिेक तेलुगु िट वस्त्रयाांची भवूमका 
िठििू मराठी िाटकाांत िृत्य करीत असफयाचा पुरािा िुकताच पुढे आला आहे. मीिाक्षी सुांदर, अहोवबल 
सुांदर, सुब्बुकुिी आदी तेलुगु मांर्ळी स्त्रीिेि घेऊि िृत्य करीत, असे तांजािरचे तेलुगु पांवर्त श्री. विश्विाथन् 
याांिी विदशगिास आणले आहे. वजथे तांजािरची ही ल्स्थती, वतथे ही िाटके महाराष्र-रांगभमूीिर रुजतील ही 
गोष्टच अशक्य होती. तांजािर ि महाराष्र यातील मयावदत दळणिळण, तांजािरला व्यािसावयक रांगभमूीचा 
असलेला अभाि ि तांजािरी िाटकाांचे अििुकरणीय स्िरूप, यामुळे ही िाटके महाराष्राच्या रांगभमूीिर येऊ 
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शकली िाहीत ि त्याांचे अिुकरणही होऊ शकले िाही. विष्णुदास भाव्याांिा कन्नर् दशाितारी िाटकाचा 
आधार होता हे सिगमान्सय आहेंिी तेच बरोबर आहे. यासांबांधात एक मुद्दा मला महत्त्िाचा िाटतो. तो म्हणजे 
‘बालगोपालाच्या िृत्या’चा. (यासांबांधी कुठे वलवहलेले माझ्या पाहण्यात िाही.) के. वशिराम कारांत आपफया 
‘यक्षगाि’ या ग्रांथात वलवहतात : कन्नर् यक्षगािात “कथािक के आरांभ में रांगमांचपर ‘बालगोपाल’ के िामसे 
भाइयों की जुगलजोर्ी को िचाया जाता है” (यक्षगाि, प.ृ २६). विष्णुदास भाव्याांिी आपफया िाटकाांतील 
पदाांचे जे सांकलि प्रवसद्ध केले आहे त्यात “बालगोपालगांधिाचे गायि” या यक्षगािाच्या प्रारांभी म्हणाियाच्या 
पदाचा उल्लेख आला आहे. यािरूि िायारांभी बालगोपालाच्या गाण्याची/िृत्याची ही पद्धती त्याांिी कन्नर् 
यक्षगािािरूि घेतली हे स्पष्ट आहे. तेलुगु यक्षगािात ‘बालगोपाला’च्या िृत्याला स्थाि िाही. तेव्हा मराठी 
िाटकाची गांगोिी तांजािरच्या िाटकाांत िसूि ती कन्नर् यक्षगािात आहे, हे स्पष्ट आहे. 
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२. यिगान प्रबंध : ‘श्री त्यागराजणवलास’ (शािजी) 
 

तांजािरच्या सावहत्यातील सांगीत ि िृत्य यािर आधावरत यक्षगाि पद्धतीच्या िाटकाांचा विचार यापूिी 
केला. येथे त्याच्याशी सांिादी अशा ‘यक्षगािप्रबांध’ या िेगळ्या सावहत्य प्रकारचा उहापोह कराियाचा आहे. 
या प्रकारात तसा सिग भर सांगीतािर असतो, यामुळे यात विवभन्न रागाांतील पदे असतात ि त्याांच्या जोर्ीस 
गद्य भागही (साांधेजोर्ीसाठी) येतो ि दोन्सही वमळूि कथा वसद्ध होत असते. यातील कथा एखाद्या दैिताच्या 
सकिा सांताच्या जीििचवरिािर आधावरत असते. यात िाटकातफयाप्रमाणे पािे िसतात. यात सूिधार-
गायक पर्द्याआरू्ि गीतगायि करतो ि त्या गाण्यातील आशयािुरूप भािमुद्रा प्रकट करीत ितगकी 
रांगभमूीिर िृत्य करते. यािांतर येणारी गद्य िाक्येही (िचि) सूिधारच म्हणत असतो. तो पदाांतूि ि गद्यातूि 
सिग घटिाांचा, प्रसांगाांचा तपशील देत असतो. पािाांचा अभाि हा भाग सोर्ला तर यक्षगाि िाटकाांत ि यक्षगाि 
प्रबांधात कुठलाच फरक िाही. यामुळे हा यक्षगािाचा एक प्रकार मािला जातो. मराठीत यक्षगाि प्रबांध 
िाङ्मयात शाहजीविरवचत ‘श्री त्यागराजविलास’ ही एकच कृती सध्या उपलब्ध आहे.१ याचा रचवयता 
स्ितःच्या कृतीस ‘यक्षगाि’ ि ‘यक्षगािप्रबांध’ या दोन्सही िािाांिी सांबोधतो.२ याचे विर्षमती-प्रयोजि यक्षगाि 
िाटकाप्रमाणे दृश्य ि श्राव्य आिांद देण्याचे होय. 
 

यक्षगान करन अणखल णवद्वासं 
चक्षःुश्रुणत सेवोत्सव कारिास... र्.ृ ५ 

 
या प्रबांधाची फलश्रुती साांगतािाही “गायिा”चा ि ते “श्रिण करण्या”चा विदेश आला आहे. 

 
आणयकेल जो भतती (ने) - हा सुप्रबधं 
गाईल जो हे कथा कनकवसंत... 

 
या कृतीच्या रूपबांधाची वचवकत्सा करण्यापूिी यात आलेफया कथेचे स्िरूप पाहू. 

 
कथास्वरूप 
 

यातील कथा प्रवसद्ध शिै सांत सुांदर सकिा सुांदरकिी याच्या जीििातील एका प्रसांगािर आधारलेली 
आहे. सुांदर हा इ.स. च्या ििव्या शतकाच्या पूिाधात होऊि गेलेफया ६३ िायन्समाराांपैकी एक तवमळ सांत. 
िायन्समार सांताांच्या िगात याचे फार िरचे स्थाि आहे. हा वशिाचा अत्यांत लार्का भक्त. एकदा तो वतरुिारूर 
येथील त्यागराज (वशि) मांवदरात गेला असता, त्याचे लक्ष परिा िामक एका सुांदर िशे्याकन्सयेिर जाते. दोघे 
परस्पराांिर मोवहत होतात. तो आपली पे्रमभाििा वतच्यापुढे व्यक्त करतो. ती िशे्याकन्सयाही मोठी वशिभक्त 
होती. वशिाची सांमती वमळाली तरच मी तुझ्याशी लग्ि करीि, असे ती त्यास म्हणते. त्याांचा हा सुखसांिाद 
चालला असता तेथे िशे्यामाता येऊि वतच्यािर रागािते ि वतला घरी घेऊि जाते. दोघाांचे परस्पर पे्रम वतला 
पसांत िसते. कारण वतचे लग्ि झाफयास वतच्या स्ितःच्या उदरभरणाचा प्रश्ि विमाण होणार असतो. यामुळे 
ती आपफया कन्सयेस वििाह ि करता व्यिसाय करीत तारुण्य कसे वटकििू ठेिाि ेयाचा उपदेश करते. इकरे् 
वतच्या विरहािे सुांदर व्याकुळ होतो. तो सारखा वतच्या सचतिात मग्ि असतो. या प्रसांगातूि केिळ वशिच तारू 
शकेल, हे िेश्याकन्सयेचे िाक्य त्याला आठिते. तो वशिाची प्राथगिा करतो. वशि त्याच्यािर प्रसन्न होऊि परिा 
वहला सुांदरशी लग्ि करण्याची अिुमती देतो. 
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अवङीकरन देव हर सुन्दरारस 
सवङ करी म्हून चदं्रमुखीस 
आज्ञा असी केली. 

 
वशिाचा बराच काळ म्हणजे सात मवहिे या मृत्युलोकातच गेले. वशिाची प्राथगिा करीत कैलासल्स्थत 

पािगती विरव्यवथत होते. 
 

कोिाला मोणहला - कोठें गंुतून राणहला 
कोि बिें ठेणवला - कोिास न किे 

 
पािगती आपफया सखीस आपले दुःख साांगते : 

 
सजिी युगसमरजनी झाला - भजुगभषूि नाही आला 
सजिी कैसी मज णन (नी) ज येईल - मज तंू सागं 

 
मिोवििोदिाथग ती सखीसह शृांगारििात गेली. िसांत ऋतूमुळे वतचा विरहज्िर अवधकच तीव्र झाला. 

सूयग मध्यभागी आला. तो अस्तास गेला. सायांकाळ झाली. रािही पुन्सहा दुःखदायक ठरली. अांधकाररूपी 
हत्तीचा कळप बाजूला सारण्यासाठी गुहेच्या आतूि कोपायमाि असा चांद्ररूपी केसरी प्रकट झाला. 
विरहदुःखात भर टाकणाऱ्या चांद्राला पािगती दूिणे देते. वतची सखी वशिाच्या िास्तव्यासांबांधीची मावहती 
वमळविते. वतला समजते की, वशि परृ्थिीतलािर एका िशे्येच्या घरी आहे. ती हे ितगमाि पािगतीस साांगते. 
पािगती दुःखािे अवधकच खचूि जाते. (मागे वशि एका ‘वभल्लीणी’च्या मागे लागफयाचे वतला आठिते.) पण 
वतचे दुःख जास्त काळ राहत िाही. लिकरच वशि कैलासास परत येतात. परिा ि सुांदर याांच्या वििाहाचा 
िृत्ताांत साांगूि वतच्या मिातील गैरसमज ते दूर करतात. तसेच आपफयामुळे देिी पािगतीला विरहदुःख सहि 
कराि ेलागले, याचा सुांदर किीला पिाताप होतो. तो येऊि वतची क्षमा मागतो. याप्रमाणे कथा सुखान्सत होते. 
 
रचनाबंध 
 

यक्षगाि-प्रबांधाची रचिा गद्य-पद्ययुक्त असूि ती सांगीतमय कृती होय, हे प्रारांभी विर्षदष्ट केले आहे. 
येथे ‘श्रीत्यागराजविलास’ या प्रबांधकृतीचा रचिाबांध पाहू. यात एकूण ४२ पद्यखांर् असूि पुन्सहा प्रत्येकात 
अिेक कर्िी आहेत. याांतील पदे गुम्बकाम्बोदी, पार्ी, केदारगौळ, अठाणा (अर्ाणा) आदी विवभन्न रागाांिर 
आधावरत आहेत. यावशिाय ‘वद्वपद’, ‘कन्सदपद्य’, ‘गीतपद्य’ या तेलुगु देश्य िृत्ताांचाही यात अांतभाि आहे. 
‘उत्पलमाला’सारखे सांस्कृत िृत्त आले तरी ते तेलुगु छांद-वियमाांिा अिुसरूिच अितरले आहे. (तेलुगु 
छांदाांचे लक्षणाांसवहत सविस्तर वििचेि सहाव्या प्रकरणात आले आहे.) यात मराठीतले एकही िृत्त आले 
िाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
 

यक्षगािाचा िा यक्षगािप्रबांधाांचा एक रचिाबांध ठरलेला असतो. यक्षगािाच्या प्रारांभी आराध्यदैिताला 
िमि केलेले असते. िमिाची पदे एकूण पाच असतात. त्याांपैकी पवहफया पदास ‘तोरे्यम्’ असे म्हणतात. ते 
पद ‘िाट’ रागातील असते ि शिेटच्या पदास ‘मांगलम्’ हे िाि आहे. या पाचही पदाांस सांयुक्तपणे 
‘तोरे्यमांगलम्’ असे म्हटले जाते. प्रस्तुत कृतीत शहाजीिे आपले आराध्यदैित वशि यास िमि करूि या 
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वियमाचे पालि केले आहे. ही ‘तोरे्यमांगलम्’ गाण्याची प्रथा १५ व्या शतकातील ‘ताळपाक’ म्हणविफया 
जाणाऱ्या अन्नमाचायांच्या कुटुांबातील किींच्या भजिपद्धतीत प्रथम आढळूि येते. ते िैष्णि भक्तकिी 
भजिारांभी वतरुपतीच्या बालाजीचे पाच पदाांत स्तिि करूि भजिास प्रारांभ करीत. ही प्रथा पुढे दवक्षण 
प्राांतातील भजिात सिगि रूढ झाली. तांजािरच्या शाहजीच्या काळापासूि यक्षगािातूि- िाटकाांतूि ि 
प्रबांधातूि– ती पाळली जाऊ लागली.३ (िारकरी सांप्रदायातही ‘रूप पाहता लोचिी’, ‘सुांदर ते ध्याि’ आदी 
पाच अभांग भजिारांभी म्हटले जातात. त्याांिा ‘पांचपदी’ असे म्हटले जाते.) या पाच पदाांिांतर ‘िष्ठ्यन्सत दरु’ 
म्हणजे िष्ठी विभक्तीतील एक रागदारीतील पद येते. ‘एणें रीती विज इष्टदेिता प्राथगिा करूि प्रबन्सधरीतीिे 
(म्हणजे तेलुगु प्रबांध पद्धतीप्रमाणे) िष्ठयन्सत दरु साांवगतला तो कैसा’ : 
 

कामगवपहर - कालहरास । 
सामजचमांबर - चदं्रधरास । 
फाललोचनणशव - फणिभषूिास । 
नीललोणहतभव - णनगमवदे्यास... 

 
यािांतर यक्षगािात आलेली कथा थोर्क्यात ‘कथासांग्रह’ या शीिगकाखाली वदली जाते. तशी ती या 

कृतीतही आली आहे. यावशिाय ऋतूचे िणगि प्रबांधात याि ेअसाही एक दांर्क आहे. तो पािगतीच्या विरहाच्या 
सांदभात िसांत ऋतूचे िणगि करूि किीिे पाळला आहे. हा सगळा रचिाबांध याप्रमाणे प्रबांध-परांपरेप्रमाणे 
उतरला आहे. 
 
माडंिी व शलैी 
 

हा सावहत्यप्रकार दावक्षणात्य पद्धतीचा कसा आहे ते आपण पावहले. प्रबांधाचा रचिाबांध तेलुगूचा, 
छांद तेलुगूतील, अिेक राग किाटक शलैीतील, प्रारांभ ि शिेट तेलुगु भजिपद्धतीला अिुसरूि, कथािायक 
तवमळ सांत– यामुळे ही कृती मराठीत असली तरी वतचा प्राण माि दवक्षणी आहे. यातील भािा ि माांर्णी 
हीदेखील रूढ मराठीतील िाही. तेलुगु छांदाच्या विवशष्ट प्रकृतीमुळे ि रागदारीतील पदाांमुळे भािेची सरणी 
आपणास सिगस्िी ििखी जाणिते. त्या शलैीचे ि माांर्णीचे स्िरूप येथे थोरे्से जाणूि घेऊ. 
 

स्त्रीसौंदयगिणगि हा आख्यािकाव्य, यक्षगाि िाटक, यक्षगाि-प्रबांध आदी सावहत्यप्रकाराांत येणारा 
महत्त्िाचा ि अपवरहायग घटक होय. अथात त्याचे स्िरूप येथे बरेच आलां कावरक ि साांकेवतक स्िरूपाचे आहे. 
त्यािर सांस्कृत सांकेताांचा, कफपिाांचा प्रभाि पर्लेला आहे. पदाांप्रमाणे गद्यातूिही कथेचे घटक प्रकट होतात. 
येथे आपण काही उदाहरणाांच्या आधारे पदाांचे ि गद्याचे स्िरूप पाहू. त्यामुळे कथेतील घटिाक्रम लक्षात 
येण्यासही थोर्ी मदत होईल : 
 

प्रथम परिा या स्त्रीचा साजशृांगार किीिे रागयुक्त पदातूि कसा िणगि केला आहे ते पाहाि.े 
 
 
 
 
 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

मध्यमावती राग 
 

दरु  झम्पपताल 
वतलक मृगमद करूि - अलवकफूलें  धरूि  

कलकण्ठ भरूि - घििस्त लेऊि -१- 

कङ्कणभवूिले कर -  काजळ िेिभर  

कुङ्कुमचन्सदि चचूगि - कुचकुम्भ भरुि -२- 

कीरिावसबेसर - चारुभजुकेयुर  
सारविर् मुखभर - सार्ी भरजार -३- 

 
एणे रीती सकल शृांङ्गार करूि सलवलत कपूगरिीर्ी घेऊि सकल पवरमळिस्तु लाऊि 

पटुतरविटजिािवर प्रयोवगफया िैलोक्यिीरमारशरासारखी हे महामोवहिीसावरखी तरुणीमणी हवरणियिी 
सजलघिपवरलत्सौदावमिीपवर काया हे सरवसजगिगहरण चरणरवितमिुळमिीरवकवि्कणीवििाद 
आकर्षित घिविटतिमिधि महामन्सिेच काय!... यारीती विजभिुिी म्हणूि त्यागेशाचे देिळास येता िीथींत 
विटजि पाहूि बोलतात ते कैसे ।। 
 

राजिदिा िव्हे - राजहांसी हे  
राजहांसी िव्हे - रवतहातीच रािे -१- 
रवतहातीच राि ेिव्हे - चतुर मोती हे  
चतुर मोती िव्हे - चाांप्याची कळी -२- 
चाांप्याची कळी िव्हे - कल्म्पत लता हे  
कल्म्पत लता िव्हे - कामशरा हे... -३- 

 
एणे रीती सकलविटजिसमूह चटुल पटुयुक्ती बोलतात. विविध ििविटी उत्तम साटी 

ििरत्िभिूणपेटी पाटीरपङ्कावदसुगन्सधिस्तु घुमघुमायमाि विविध कुसुमहारावद िजर कवरतात. येकदाां 
आपणाकरे् पावहले पुरे जन्सम सफल मावितात. वकते्तक येकदाां बोवलला मदिसाम्राज्य आपण लुवटलेस 
मावितात. ऐसी तरुणीमणी... भक्तित्सल श्री त्यागराजास पाहूि िन्सदि करूि विजसेिा करीत असता त्या 
समई... सकल सौंदयगगाि श्री त्यागराजयापाि सुन्सदरिाम विख्यात किी श्रीत्यागेशाचे दशगिास येऊि िन्सदि 
करूि परतताां परिा िाम िारविलासिीस पाहूि तदेक अांतःकरण वचन्सत होऊि वचत्तजबाणें मि चञ्चल होऊि 
तीस मोहूि आपादकेशावद िर्षणतो ते कैसे ।। 
 

विसगाच्या पाश्वगभमूीिर विरहािस्थेचे िणगि अिेक काव्याांतूि येते. ते येथेही आले आहे. किीच्या गद्य 
शलैीचे येथील रूप माि सामावसक िसूि बरेच सुटसुटीत आहे. 
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“–एणे रीती पविम समुद्रीं लोकसाक्षी प्रिशेला । अिांतर सांध्याकाल झाला । सिगि वद्वजगण 
सायांसांध्या अघ्यग देते झाले । विवखलखग जोरे् वमळूि विजिासास आले । हें पाहूि जगज्जििी! 
पिगतराजकुमारी! श्रीगौरी! पञ्चशरबाण भेदीत मि चञ्चल होऊि बोवलली ते कैसी ।” 
 

यक्षगािप्रबांधातील पदे ि गद्य भाग याांच्या स्िरुपाची ि परस्पर अिुबांधाची कफपिा यािी या दृष्टीिे 
एिढा विस्तार केला आहे. यातील गद्य तत्सम शब्दयुक्त ि प्रदीघग समासयुक्त कसे आहे याची कफपिा येते; 
तसेच गद्याचे सुटसुटीत रूपही पाहाियास वमळते. एकाच लेखकाची ल्क्लष्ट शलैी ि सोपी शब्दयोजिापद्धती 
आपणास येथे वदसते. याच्या कारणाांची मीमाांसा विस्तारभयास्ति येथे देता येत िाही. 
 

यक्षगािप्रबांध ही सांगीतप्रधाि रचिा होय. यात सावहत्यगुणाांचा पूणग अभाि आहे असे माि िव्हे. अथात 
अशा कृतीचा हेतू सावहत्यविर्षमती िव्हे हेही मान्सय कराियास हि.े ‘श्रीत्यागराजविलास’ या प्रबांधामुळे सिगस्िी 
अज्ञात अशा एका िव्या रूपबांधाची जोर् मराठीला वमळाली आहे. सांगीताचा ि िृत्याचा भाग सोर्ला तर याचे 
िाते हवरदासाच्या कीतगि पद्धतीशी बरेच जुळते. 
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सिा 
 

संकीिस 
१. चान्द्रिासोपाख्यान आणि अनुवादाची तेलुगु परंपरा 

 
ईश्वरभक्तीचे महत्त्ि जिमािसािर सबबविण्याच्या उदे्दशािे ज्या अख्यािाांची विर्षमती झाली त्याांत 

चांद्रहासकथेस महत्त्िाचे स्थाि आहे. मराठीत माि या कथेिर स्ितांिरूपािे फारशी आख्यािविर्षमती झाली 
िाही. प्रकावशत झालेफया अख्यािाांत रामसुतात्मजाचे ‘चान्सद्रहास्यकथा’ एिढे एकच िाि र्ोळ्याांपुढे येते.१ या 
दृष्टीिे तांजािरकर्ील रांगोकृष्णकृत प्रस्तुत ‘चांद्रहासोपाख्यािा’चा विचार महत्त्िाचा ठरतो. ही रचिा जैवमिी 
अश्वमेधाांतगगत चांद्रहासकथेचा यथामूल अिुिाद आहे आवण सध्या तरी मराठीत उपलब्ध असलेला हा एकमेि 
अिुिाद होय, असे म्हणण्यास हरकत िाही.२ सांस्कृत ग्रांथाच्या यथामूल अिुिादाची प्रिृत्ती ही तेलुगु 
सावहत्याच्या सांपकािे ि सहिासािे मराठीत आली. 
 

प्रस्तुत काव्य श्लोकबद्ध असूि याचे एकूण दहा अध्याय आहेत ि श्लोकसांख्या ३८९ आहे. तांजािर 
येथील सरस्िती महाल ग्रांथालयात या आख्यािाच्या दोि प्रती आहेत.३ 
 
काव्याचा कता 
 

या किीिे स्ितःचे िाि ‘रांग’ असे चौर्थया अध्यायाच्या शिेटी वदले आहे. 
 

णवषया णवषयात रंगली 
स्वमनोभावजिीं तरंगली 
हणरभततर्दींच लाधली 
कणर रंगच ते कथाविी ।।४-३९।। 

 
तसेच काव्यात काही वठकाणी ‘रांग’ हे िाि कृष्णाला उदे्दशूिही आले असूि तोच काव्याचा करविता होय, असे 
किी म्हणतो. वतसऱ्या अध्यायाच्या शिेटी– 
 

जो अंतरंगी कर्टा धरीतो 
तो बाह्य रंगीनणह दाखवीतो 
तया तरंगी हणरही न रंगे 
स्मरा मनीं रंग सुखातंरंगें ।।३-४८।। 

 
असे वलहूि कृष्णास ‘रांग’ म्हणूि सांबोधले आहे. आठव्या अध्यायात कृष्णास उदे्दशूि ‘रांगपती’ (८-

४२) असेही म्हटले आहे. ‘रांग’ या शब्दाचा द्व्यथी उपयोग किीिे केलेला आहे. रांग हे किीचेही िाि ि 
कृष्णाचेही िाि. तेव्हा ‘रांग’ किी म्हणजे कोण याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. 
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‘रांग’ िामधारी किीचे पूणग िाि ‘रांगिाथ’ असाि;े पण किी आपफया िािाचा तसा पूणग उल्लेख कुठेच 
करीत िाही. ‘रांगिाथ’ या िािाचे मराठीत अिेक किी होऊि गेले. तेव्हा प्रस्तुत काव्याचा कता याांच्यापैकीच 
कुणी आहे की हा विराळाच किी होता, याचा येथे थोर्क्यात विचार करू. 
 

प्राचीि मराठी सावहत्यात योगिावसष्ठ, चीत्सदािांदलहरी (रचिा शके १५३०) वलवहणारा रांगिाथ 
मोगरेकर, रांगिाथ विगर्ीकर (शके १५३४-१६०६), किाटकातील मुर्लगी परांपरेतील रांगबोध ि रांगबोध 
(दुसरा) आवण तुलामाहात्म्य रचणारा तांजािरकर्ील रांगिाथ (कुप्पाचारे) हे रांगिाथ िािाचे पाच किी 
आढळूि येतात. याांपैकी काही जण स्ितःस ‘रांग’ असे म्हणििूही घेतात. पण याांपैकी कुणीही प्रस्तुत 
आख्यािाचा कता िव्हे. ‘चांद्रहासोपाख्यािा’चा कता या सिांपेक्षा िगेळा आहे, हे काव्याांतगगत उल्लेखाांिरूि 
स्पष्ट होते. 
 

प्रस्तुत काव्याच्या ििव्या ि दहाव्या अध्यायात किीिे कृष्णास ‘रांगोकृष्ण’ सकिा ‘रांगकृष्ण’ म्हणूि 
सांबोधले आहे,४ पण हा जोर्शब्द द्व्यथी असूि त्याद्वारे किीिे कृष्णाबरोबर स्ितःचे ि िवर्लाांचे िािही 
सूवचत केले आहे, असे िाटते. या दृष्टीिे पवहफया अध्यायातील पुढील चरण यािर विशिे प्रकाश टाकतात. 
 

श्रीकृष्िरग्तमणिसुतें हणरभतत रंगें 
सद्भततकीर्तत रणचली र्दर्द्य रंगे ।।१-५१।। 

 
यािरूि किीचे िाि रांग (रांगिाथ) असूि त्याच्या िवर्लाांचे िाि कृष्ण ि आईचे िाि रुल्क्मणी होते 

हे स्पष्ट होते. ‘श्रीकृष्ण-रुल्क्मणीचा पुि अशा हवरभक्त रांगािे’ हे आख्याि रवचले, असे किी साांगतो. कृष्ण 
आवण रुल्क्मणी या दैिताांिा किीिे लक्षणेिे आईबाप मािले, असा अथग येथे विष्पन्न होत िाही. कारण पुढे 
‘हवरभक्त’ असे विशिे रीतीिे स्ितःस सांबोधूि घेतले आहे. यामुळे सांशयाला जागा राहत िाही. िवर्लाांचे 
‘कृष्ण’ हे िाि त्यािे स्ितःच्या िािापुढे लािले आहे. स्ितःच्या िािाला जोरू्ि िवर्लाांचे िाि वलहाियाचा 
मराठेशाहीत पवरपाठ होता, हेही या सांबांधात लक्षात ठेिाियास हि.े या कवििामासांबांधी आणखी एक 
महत्त्िाचा ि विणायक पुरािा उपलब्ध आहे. या किीिे जी स्फुट पदे रवचली आहेत त्याांतील एका पदात 
‘ब्रह्मावदक िांवदती ज्याचे चरण रांगोकृष्ण शरण’ असे वलहूि स्ितःचे िाि ‘रांगोकृष्ण’ असे स्पष्टच वदले आहे.५ 
तेव्हा मराठी सावहत्याला सध्या ज्ञात असणाऱ्या किींपेक्षा हा एक विराळाच किी आहे. 
 
कणवस्थल 
 

या काव्यातील भािाविशिेाांिरूि किी तांजािरकर्ील आहे, असे विर्षििादपणे म्हणता येईल. िघूेिी 
(२-१७, ७-१४), बीद (३-८, ३-१०), वबदोवबदी (७-४), बुझाली (५-१), पिण (३-२१, ३-२६, १०-२७) 
इत्यादी तांजािरी मराठीत प्राधान्सयािे आढळणारे शब्द ि शब्दरूपे प्रस्तुत काव्यात आढळतात. काही 
वठकाणची शब्दयोजिा रघुिाथ पांवर्ताची आठिण करूि देणारी आहे. 
 
उदा. : “तोया बाहीर आल्या सकिणह वसनें नेसल्या त्या णमिाल्या” ।।४-३७।। 
तुलना : “उर्वन-जलकेली जे कराया णमिाले” ।।४५।। 
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या किीच्या कालविणगयासांबांधी सध्या तरी कुठलाच पुरािा उपलब्ध िाही. गेफया दोिश े ििांच्या 
आत-बाहेरील हा किी असािा. 
 

प्रस्तुत काव्य अिुिादरूप आहे. महाराष्रातील प्राचीि मराठी सावहत्यात अिुिावदत ग्रांथ िाहीत. 
मराठीत सांस्कृत ग्रांथाांिर टीका, भाष्ये उपलब्ध आहेत; पण एखादा ग्रांथ घेऊि त्याचा यथामूल अिुिाद 
करािा, असे सहसा घर्ले िाही. (मराठीत सांस्कृत ग्रांथाांचे जे अिुिाद झाले ते इांग्रजी अमदािीपासूिच). 
तांजािर प्रदेशात माि विविध विियाांिरील सांस्कृत ग्रांथाांचे मराठी अिुिाद झाले आहेत. याला कारण तेलुगु 
सावहत्याचा सांपकग  हे होय. तेलुगु भािेतील अिुिाद-परांपरा समृद्ध असूि वतचा मराठीिर बराच प्रभाि पर्ला 
आहे. 
 
अनुवादाची तेलुगु परंपरा 
 

तेलुगु सावहत्य सांस्कृत सावहत्याच्या प्रगाढ छायेखाली िाढले आहे. प्राचीि तेलुगु सावहत्यात िन्नय्या, 
वतकन्ना एरन्ना ही महाभारतकार-ियी महत्त्िाची मािली जाते. हे किी अिुक्रमे बाराव्या, तेराव्या ि चौदाव्या 
शतकाांतील असूि महाभारताच्या तेलुगु अिुिादात या वतघाांचाही िाटा आहे. इ.स. १०२० ते १३८० या 
कालखांर्ास तर तेलुगूतील ‘अिुिाद-युग’ मािले जाते.६ िवन्नचोर् (इ.स. ११५०-१२२०) यािे 
‘कुां भारसांभिा’चा अिुिाद केला. ‘भास्कर रामायण’ हेही मूळ रामायणाचा अिुिादाच होय. केतिािे इ.स. 
(१२००-१२५०) बाणाच्या ‘कादांबरी’चा अिुिाद केला.७ मारन्न यािे ‘माकेरे्य पुराणा’चे गद्य-पद्यात्मक 
रुपाांतर केले. िाचि सोमन्ना (इ.स. १३४०-१४००) यािे ‘हवरिांशा’चे स्िैर रुपाांतर केले. आांध्र प्रदेशातील ही 
अिुिादाची परांपरा पुढे तांजािर ि मदुराई येथील िायक राजाांच्या कारवकदीत जोपासली गेली. तांजािर येथे 
थोरे्फार अिुिादात्मक सावहत्य विमाण झाले असले, तरी मदुराईला माि ते विपुल प्रमाणात विमाण झाले. 
तेथील विजयरांग चोक्किाथ (शासिकाल इ.स. १७०४-१७३१) या राजाच्या समकालीि असलेफया अिेक 
किींिी सांस्कृत सावहत्याला तेलुगूत आणले. कलुिे िीरराजु याचे ‘महाभारत’, मीिाक्षी िायकाचा पुि 
शामराय किी याचे ‘रामायण’ (सुांदरकाांर्), तुपकुला अिांत भपूाल याचे ‘विष्णुपुराण’ ि सांमुखम् 
िेंकटकृष्णप्पा िायक याचे ‘जैवमिी भारत’८ हे त्या त्या सांस्कृत ग्रांथाांचे अिुिाद होत. मदुराईतील वकत्येक 
तेलुगु ग्रांथकाराांचे ि तांजािर येथील मराठी ग्रांथकाराांचे अिुिाद-ग्रांथ ि वििय सारखेच आहेत.९ 
 

तांजािर पवरसरात विमाण झालेले मराठीतील अिुिाद-िाङ्मय अिेकदृष्या समृद्ध आहे. तेथील 
किींिी पुराणादी अिेक ग्रांथाांचा ि सांस्कृत काव्यिाटकाांचा मराठी अिुिाद केला आहे. रांगिाथाचे ‘कार्षतक-
माहात्म्य’, माधिस्िामीचे ‘विष्णुपुराण’, विरुपाक्षकृत ‘भक्तविलास, माघमाहात्म्य’ ि ‘अग्िीश्वर माहात्म्य’, 
माधिात्मजाचे ‘वदिोदास-चवरि’, िासुदेिकृत ‘भागित’ इत्यादी ग्रांथरचिा विविध पुराणाांची सकिा पुराणाांच्या 
विवशष्ट अांशाांची पद्य रूपाांतरेच होत; तसेच बाणाची ‘कादांबरी’, ‘अमरुशतक’, ‘मुद्राराक्षस’, जयदेिाचे 
‘गीतगोसिद’ इत्यादी विदग्ध लवलत कृतींचेही गद्यमय सकिा पद्यमय अिुिाद तांजािर येथे झाले,१० तसे 
महाराष्रात माि झाले िाहीत. तांजािरच्या मराठी राजाांिी महाराष्रीय विद्वािाांप्रमाणे तेलुगु विद्वाि-
पांवर्ताांिाही आश्रय वदला होता. तांजािरचे मराठी लेखक तेलुगु कवि-लेखकाांच्या सांपकात आफयामुळे 
सांस्कृत ग्रांथाांचा यथामूल अिुिाद करण्याची प्रिृत्ती मराठीतही विमाण झाली. तशी ती काळाचीही गरज होती. 
तेथील अफपसांख्य मराठी भािक जिसामान्सयाांिा सांस्कृत सावहत्याचे, पुराण-ग्रांथाांचे ज्ञाि मराठीतूि करूि 
देणे आिश्यक होते. ‘मुद्राराक्षस िाटककथा’ यात अिुिादकाांिी हीच भवूमका बोलूि दाखविली आहे.११ 
रांगोकृष्ण किीचा दृवष्टकोिही असाच होता. 
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मराठी अिुिाद-सावहत्यात प्रस्तुत चांद्रहासोपाख्यािािे महत्त्िाची भर घातली आहे. आख्याि ज्या 
मूळ ‘जैवमिी अश्वमेधा’तूि घेतले आहे, त्या ग्रांथाचे स्िरूप ि त्यातूि व्यक्त होणारी ग्रांथकाराची विचारदृष्टी 
याांचा परामशग घेतफयावशिाय चांद्रहासचवरिाचे रहस्य लक्षात येणार िाही. 
 
जैणमनी अर्श्मेध 
 

‘जैवमिी अश्वमेधा’ची रचिा महिी व्यासाचा वशष्य जैवमिी यािे केली अशी कथा आहे. जैवमिीिे 
व्यासाची बरोबरी करण्याच्या उदे्दशािे स्ितांि असे सांपूणग महाभारत रचले होते असे साांगतात; पण व्यासाांच्या 
आजे्ञिरूि अश्वमेध पिाव्यवतवरक्त त्याचा सिग भाग िाहीसा करण्यात आला.१२ यामुळे जैवमिीिे वलवहलेले 
सांपूणग महाभारत सध्या उपलब्ध िाही असे साांगण्यात येते. या ‘अश्वमेध पिा’त भक्तीचे माहात्म्य गावयले 
असूि त्यात आलेफया इतर कथाांपेक्षा चांद्रहासकथा विशिे लोकवप्रय ि लेखकवप्रय ठरली आहे. 
 

जैवमिीच्या अश्वमेधपिात पाांर्िाांिी केलेफया अश्वमेध यज्ञाची कथा आली आहे. भारतीय युद्धाच्या 
समाप्तीिांतर आपफया सिग गोिजाांिा ि सुहृदाांिा आपण मारण्यास कारणीभतू झालो याचे धमगराजास दारुण 
दुःख होते. भीष्मद्रोणावदकाांच्या वियोगािे आपले राज्य जणू िेिरवहत देहाप्रमाणे झाले आहे, असे त्यास 
िाटते. कोणतीही तीथगके्षिे सकिा दािे मिाला समाधाि देतील असे त्यास िाटत िाही. आपफया हातूि 
घर्लेफया पापाच्या क्षालिाथग राज्यत्याग करूि िििास पत्करािा असे त्यास िाटले. त्याची ही शोकसांतप्त 
ि विरागी मिःल्स्थती पाहूि व्यासाांिी पापक्षालिाथग अश्वमेध करण्याचा उपाय सुचविला. या यज्ञासाठी 
सोर्ण्यात आलेफया अश्वाचे ि सैन्सयाचे िेतृत्ि अजुगिाकरे् होते. सोबत कृष्णही होता. िाटेत अजुगिाला अिेक 
राजाांशी लढाि ेलागले. त्याला सहजासहजी यश कुठेही वमळत िाही. सारस्ित िगरीचा िीरिमा राजा एिढा 
बलाढ्य होता की, त्याच्यापुढे कृष्णाजुगिाांचे काहीही चालले िाही. शिेटी श्रीकृष्ण हताश होऊि म्हणतो की, 
या अस्त्रकुशल राजाला एक हजार ििहेी सजकता येणार िाही.१३ हा पराक्रमी राजा अखेरीस कृष्णभक्तीपायी 
अजुगिाला जीिदाि देतो. कौंतलपुराचा चांद्रहास राजा हाही सामर्थयगिाि असूि तो आपफया पुिाांिा यज्ञीय 
अश्वाांिा एक मवहिाभर जिळ बाळगूि सोरू्ि देण्याची आज्ञा करतो. आम्हाला घोड्ाांशी काय कतगव्य? 
कृष्णाच्या दशगिािे प्राप्त होणारे पुण्यच महत्त्िाचे, असे चांद्रहासास िाटते.१४ कृष्णही अजुगिाला 
चांद्रहासाबरोबर लढण्यास प्रिृत्त करीत िाही, उलट तो त्यास भल्क्तपे्रमािे दृढ आसलगि देण्यास साांगतो. 
कृष्णाच्या भारतीय युद्धातील भवूमकेशी हे ितगि विसांगत असते.१५ अजुगिािे विदशगिास आणलेफया या 
विसांगतीचे समथगि करतािा कृष्णािे या वठकाणी ‘धमा’ची ििीिच व्याख्या साांवगतली आहे. तो म्हणतो : 
“माझ्या भक्तािर पे्रम करणे हाच धमग होय.” मद्भक्तेिु च या प्रीवतः स धमगः पवरकीर्षततः ।।५९-२२।। यािरूि 
साहस आवण पुरुि याांची जागा श्रद्धा आवण भक्ती याांिी घेतलेली वदसते. एका दृष्टीिे बदललेफया काळाचेच 
हे द्योतक होय. भक्ती हे जीििमूफय म्हणूि स्िीकारफयािांतर इतर ऐवहक जीििमूफये बाजूला पर्ली ि 
भक्तीचाच पुरस्कार करणे हे पुराणकाराांिी आपले ध्येय मािले. या दृष्टीिे ‘जैवमिी-अश्वमेध’ हा ग्रांथ 
महाभारताच्या साच्यात ि बसता ‘पुराणा’च्या साच्यात बसतो. या ग्रांथकत्यािेही ग्रांथपठणािे वमळणारे फळ 
अठरा पुराणाांच्या श्रिणािे वमळणाऱ्या फळाएिढे श्रेष्ठ मािले.१६ चांद्रहासकथेकरे् पाहतािा ते एक पुराण-
आख्याि म्हणूिच त्याच्याकरे् पावहले पावहजे, हे यािरूि स्पष्ट होते. 
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चंरिास कथा 
 

जैवमिी अश्वमेधाांतगगत चन्सद्रहासाचे चवरि ही एक श्रेष्ठ भक्ताची कथा आहे. बालपणापासूि कृष्णाची 
विष्काम भक्ती करणाऱ्या पुरुिास शिेटी यश ि सुख प्राप्त होते, हे तत्त्ि ग्रांथकत्याला वििद कराियाचे आहे. 
चांद्रहासाच्या कथेची रूपरेिा पुढीलप्रमाणे आहे– 
 

श्रीकृष्ण ि अजुगिादी पाांर्िसैन्सय यज्ञीय अश्वासह कुां तलपुरास पोचतात. तेथे गेफयािर अश्व एकदम 
वदसेिासा होतो. त्याच समयी देििी िारद आकाशमागािे येऊि खाली उतरतात. चांद्रहासपुिाांिी यज्ञीय 
अश्व िेफयाचे िारद अजुगिास साांगतो. पराक्रमी ि भगिद्भक्त चांद्रहासाचे चवरि जाणूि घेण्याची अजुगिाची 
उत्सुकता पाहूि िारद ते त्यास कथि करतो. 
 

चांद्रहास हा केरळचा राजा सुधार्षमक याचा पुि असूि तो अशुभ अशा मूळ िक्षिािर जन्समला. 
पवरणामतः राज्यािर परकीयाांचे आक्रमण झाले. त्यात राजा मारला गेला. तेव्हा त्याच्या पत्िीिे मोठ्या 
आिांदािे सहगमि केले. पोरक्या झालेफया बालकास दाईिे कौंतलपुरास िेऊिमोठ्या पे्रमािे त्याचा साांभाळ 
केला. एकदा हे बालक धृष्टबुद्धी या मांत्र्याच्या घरी गेला असता तेथील ब्राह्मणाांिी याची शुभ लक्षणे पाहूि हा 
धृष्टबुद्धीच्या सांपत्तीचा स्िामी होईल असे भविष्य ितगविले. धृष्टबुद्धीिे या भािी शिलूा िाहीसा करण्याची आज्ञा 
चाांर्ाळाांिा वदली. त्या बालकास ििात िेफयािर त्याचे सुांदर रूप ि त्याची कृष्णभक्ती पाहूि चाांर्ाळाांचे मि 
द्रिले ि त्याांिी त्याचा िध ि करता त्याची सहािी अांगुली कापली ि ती चांद्रहासिधाचा पुरािा म्हणूि राजस 
दाखिली. वशकारीस गेलेफया विपुविक कुसलद राजाला या बालकाची कीि आली ि त्यािे त्यास 
आपफयाबरोबर चांदिाितीस आणले. त्याची पत्िी मेधावििी वहला हे बालक पाहूि आिांद झाला. बालकाच्या 
ठायी कृष्णभक्ती बाणफयामुळे विद्याजगिात त्याला रस िव्हता. पुढे मोठा झाफयािर वदल्ग्िजय करूि त्यािे 
अिेक राजाांिा सजकले ि अमाप सांपत्ती वमळविली. कुसलदािे त्या सांपत्तीचा काही भाग आपला स्िामी 
कुां तलाधीश ि त्याचा प्रधाि धृष्टबुद्धी याांस देण्यासाठी आपफया सेिकाांिा पाठविले. हवरवदि असफयामुळे 
सेिकाांिी तेथे अन्नग्रहण केले िाही. धृष्टबुद्धी कोपायमाि झाला ि दुसरे वदिशी कुसलद राजास भेटण्यासाठी 
तो चांदिाितीस आला. तेथे चांद्रहास वजिांत असफयाचे पाहूि त्याला आियग िाटले. त्यािे चांद्रहासाचा िध 
करण्यासाठी आणखी एक युक्ती योजली. त्यािे चांद्रहासाजिळ एक गुप्त पि देऊि ते स्ितःचा पुि मदि 
यास देण्यास साांवगतले. त्या पिात चांद्रहासास विि द्याि,े अशी मदिाला आज्ञा केली होती; पण िाटेत एका 
उद्यािात चांद्रहास विवद्रस्त असता धृष्टबुवद्धकन्सया वििया वहिे त्या पिात बदल केला. या बदलामुळे 
चांद्रहासाला विि वमळण्याऐिजी वििया प्राप्त होते. चांदिाितीहूि परत आलेफया धृष्टबुद्धीला झालेला प्रकार 
पाहूि धक्का बसतो. चांद्रहासाला मारण्याचा तो आणखी एक उपाय योजतो. धृष्टबुद्धी चांद्रहासास पूजासावहत्य 
देऊि रािीच्या िळेी देिळात पाठवितो. कमगधमगसांयोगािे मदि चांद्रहासास भेटतो ि मांवदरात जाण्याचे काम 
तो पत्करतो. तेथे अगोदरच ठेिलेले मारेकरी चांद्रहास समजूि मदिाला ठार मारतात. मदिाच्या मृत्यमुूळे 
धृष्टबुद्धी मांवदरात प्राणत्याग करतो. त्याच समयी कुसलदाधीशाच्या मिात विरक्ती विमाण होऊि तो आपले 
सिग राज्य ि कन्सया चांपकमावलिी चांद्रहासास अपगण करतो. पुढे चांद्रहासाच्या प्राथगिेमुळे देिी प्रसन्न होते ि ती 
मृत वपतापुिास वजिांत करते. याप्रमाणे भगिद्भक्ताचे पावरपत्य कुणीही करू शकत िाही. जे दुजगि भक्तास 
पीर्ा देतात, तेच शिेटी दुःखी-कष्टी होतात. खऱ्या भक्ताला ऐवहक सुखाबरोबर पारलौवकक सुखाचीही 
प्राप्ती होते. 
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हणरगुिकथनीं जो रंगला अंतरंगें 
णवष अमृत तयातें तो भवब्धी तरंगे ।।७-३५।। 

 
हे या कथेचे सार आहे. 
 

या आख्यािाची रचिा पुराणाच्या धतीिर झालेली असफयामुळे यातील विविध प्रसांगाांकरे् ि एकूण 
रचिेकरे् तार्षकक दृष्टीिे पाहणे उवचत ठरणार िाही. यातील प्रसांगाांची गुांफण ि व्यल्क्तस्िभािवचिण याां 
बाबतीत शक्याशक्यतेचा विचार केलेला िाही. हेतुप्रधाि भवूमकेतूि जेव्हा एखादी कथा रवचली जाते त्या 
िळेी त्यात काही दोि अपवरहायगपणे वशरतात. यातही तसे झाले आहे. त्या सिांची वचवकत्सा करण्याचे हे 
स्थळ िव्हे. किीिे मूळ सांस्कृत आख्याि मराठीत वकतपत यशस्िीरीत्या अिुिावदले हेच पाहणे आपफया 
दृष्टीिे महत्त्िाचे आहे. 
 
अनुवादाचे स्वरूप 
 

जैवमिी अश्वमेधात एकूण ६८ अध्याय असूि अध्याय क्रमाांक ५० ते ५९ या दहा अध्यायाांतूि ही कथा 
आली आहे. किीिे अिुिादात दहाच अध्याय ठेिले असूि मुळातील अध्यायािुसार एकूण प्रसांगाांचा क्रम 
पूणगपणे पाळला आहे. किीिे स्ितःची अिुिादाची भवूमका काव्यात स्पष्टपणे माांर्ली आहे. 
 

जे भारतीं ऋणष वदे हयमेधर्वीं 
भाषातंरें वदणवलीं हणरनेंच सवी ।।१-५१।। 

 
‘जैवमिी अश्वमेधा’तील सांस्कृत भािेतील कथा लोकाांच्या ठायी भल्क्तभाििा विमाण करण्यासाठी 

मराठी भािेतूि साांगण्याची किीला आिश्यकता िाटली. 
 

...जे का ंजैणमनीअश्वमेधकणवता हे चंद्रहासी कथा 
छंद श्लोक णगरा मऱ्हाष्ट सकिा हे ऐणकता ंवाणचता ं
कृष्िीं भग्तत घडोन र्ार्णह झडे नाही रु्नजपन्मता ।।९-५३।। 

 
चांद्रहासकथा ही विविध प्रकारच्या प्रसांगाांच्या गुांफणीतूि तयार झाली आहे. यातील कथािक 

गुांतागुांतीचे असूि प्रस्तुत किीिे यातील प्रसांगवचिणे ि व्यल्क्तदशगिे यथायोग्य रेखाटण्याचा प्रयत्ि केला 
आहे. अिुिादाची सहजता, योग्य ि िेमकी अथगव्यक्ती अिेक स्थळी प्रत्ययास येते. भक्तीिर केलेले 
धिुर्षिदे्यचे रूपक या दृष्टीिे पाहण्यासारखे आहे. 
 

वदेातंीं स्मृणतशाि-सवप-णनगमीं माझा हरी गाईला 
नाहीं जेथ हरी असी न णदसते वस्तू प्रर्ंचीं मला 
वदेीं जािुणन तत्त्व यार्णर धनुवेदा र्ढे आदरें 
केलें  लक्ष्य हृदंबुजी नृहणरतें ठेऊणन रवधी शरें ।।२-४०।। 

 
मुळात - 
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वदेेषु स्मृणतशािेषु गीयते मे प्रभहुपणरः ।।५१-४८।। 
तन्न र्श्याम्यहं वस्तु यर नायं हणरः ग्स्थतः 
 
इत्थं वदेाथपमालोतय धनुवेदमथाभ्यसत ।।५१-४९।। 
हृदंगिें हरर लक्ष्य स्थापयं बािानमूमुचत... ।।५१-५०।। 

 
उद्यािात वििया ि वतच्या सख्याांची जलक्रीर्ा, त्याांचा आपसातील शृांगार-सूचक िमगवििोद ि त्याांची 

अिखळ उत्तर-प्रत्युत्तरे तेिढ्याच समथगपणे किीिे अिुिावदली आहेत. एक सुांदरी विवद्रस्त चांद्रहासास लक्ष्य 
करूि आपफया सखीस म्हणते : 
 

बोले येणक दुजीस गे मदगजी जातेस कोठें मुली 
येथें तो नरकेसरी णदसतसे जाऊं नको येकली 
तुझे हे स्तनकंुभ तो करनखें भेदून मुतताविी 
जािें वो णवखरील गे म्हिुणनया ंहासें णत त्या आविी ।।४-२५।। 

 
मुळात - 
 

मागाहग्स्तणन कंुजं त्वमेका र्ुष्र्ाणभलाणषिी 
दारणयष्यणत मुतताढ्यौ स्तनकंुभौनृकेसरी ।।५३-४४।। 

 
रांगोकृष्णाची रचिा मुळापेक्षाही येथे अवधक विलोभिीय िठली आहे; तसेच चांपकमावलिी ि वििया 

याांच्यातील सांिादाांतही अशीच सहजता आली आहे. (४-२७, २८) 
 

विियेची चांद्रहासाकरे् जाण्याची सांथ गती ि तो जागा तर होणार िाही िा, ही वतला िाटणारी 
आशांका किीिे मुळािुसार समुवचत शब्दाांतूि माांर्ली आहे-िव्हे, मुळापेक्षाही यात अवधक उठािदारपणा 
आला आहे असे िाटते. 
 

र्दजवणि र्दातें ठेउनी चालता ंते 
स्वमरन धणर णवशकंा वि वाजेल कीं ते 
कणर गमन जसी ते हंणसनी हंसकातंा - 
सम गणत मग येता ंअश्व देखो णनवातंा ।।५-३।। 

 
मुळात - 
 

ततः र्दं र्दे कृत्वा दुकूलेऽणर् णवशणंकता ।।५४-४।। 
हंसीव सा यथा हंसं ययौ दृष्टस्तुरंगमः ।।५४-५।। 

 
मिुष्य हा परस्िाधीि असूि, ईश्वराच्या मजीिुसार सिग गोष्टी होतात. हवरभक्ताचे अकफयाण 

इल्च्छफयािे स्ितःचीच हािी होते. हा िीवतविचार पुढील पांक्तींतूि आला आहे : 
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र्रवश अणभमानी होतसे व्यथप जंतू 
हट धरूणन करी जे होइना ते र्रंतू 
त्वणरतणच णवषयातें र्ावला श्रीकृरे्नें ।।६-१९।। 

 
मुळात - 
 

णवषमस्म ैप्रदाव्यणमणतहेतोश्च मंणरिा 
पे्रणरतश्चदं्रहासोऽयं णवषया ंप्रार् कन्यकाम् ।।५५-४८।। 
भमूौ र्रवशोजंतुरणभमानी भवदृे्वथा 
हठाद्यः कुरते जंतुस्तन्न णसद्धध्यणत कर्तहणचत् ।।५५-४९।। 

 
यािरूि किीच्या अिुिाद-कौशफयाची प्रचीती येते. 
 

अिुिादात मुळाला प्रामावणकपणे अिुसराि ेलागते, पण काही स्थळे अशी असतात की परभािेतील 
मूळ कफपिा आणतािा त्यातील शब्दाथग-सांकेत पाळाि ेलागतात. 
 

मूळ आख्यािात ‘वििमस्म’ै या शब्दात ‘विियास्म’ै असा बदल वििया करते. रांगोकृष्णािे मराठीत 
‘विियास’ यात ‘विियेस’ असा बदल केलेला दाखविला आहे. येथे ‘य’चा कािा जाऊि त्यािर मािा येते. 
(रामसुतात्मजािे ‘विि देणे’ या शब्दाांत ‘या’ हे अक्षर अवधकचे घालूि ‘वििया देणे’ असा बदल केला आहे.) 
 

अक्षरात बदल करण्याकवरता या किीिे आांब्याच्या वचकाचा उपयोग केलेला दाखविला आहे; पण 
त्यात र्ोळ्याांचे काजळही वमसळले, असे मुळाला सोरू्ि वलवहले आहे. या लेखिासाठी फक्त काजळाचा 
उपयोग केला, असे श्रीधर ि रामसुतात्मज हे दोघेही किी वलवहतात.१७ प्रस्तुत काव्यात काजळाचा उल्लेख 
श्रीधराच्या पवरणामामुळे आला असािा सकिा इतर ऐकीि कथाांचा पवरणाम असािा. 
 

किीिे चांद्रहास-कथेचा मुळािुसार अिुिाद केला असला तरी मुलातील काही कफपिाांिा अिुिादात 
स्थाि वदले िाही, तर काही वठकाणी मुलातील तपशील गळूि टाकला आहे. 
 

अध्याय ५१-४४ यातील ‘सर्षपण्या बहिः पुिः’, अध्याय ५३-७४ यातील “रमा जशी हरीला त्याप्रमाणे 
ती चांद्रहासास पाहत होती,” अध्याय ५६-२२ यातील “मोठा िारा सुटला असता िाि जशी चालते, त्याप्रामाणे 
मेणा िाहूि िेणारे ते धीिर भराभर चालू लागले,” अध्याय ५८-२८ यात मदिाचा वछन्नविवछन्न मृतदेह पाहूि, 
त्यािर वशखर तुटलेफया मांवदराची सकिा पाखांर्ी लोकाांिी फोर्लेफया कावश्मरातील भग्ि सलगाची केलेली 
कफपिा, या ि याांसारख्या काही कफपिा अिुिादात आलेफया िाहीत. 
 

किीला वििरण सकिा तपशील देण्याची फारशी आिर् िाही. अध्याय एक यात, ििात एकाकी 
पर्लेफया चांद्रहासािे ईश्वराचा धािा करतािा धु्रि, प्रफहाद, गजेंद्र याांिा तारफयाचा केलेला उल्लेख (जै.अ. 
अध्याय-५०-५५, ५६), अध्याय सात यात, धृष्टबुद्धीिे चांदिाितीस अिेकाांिा ज्या वशक्षा वदफया, त्यात 
वकत्येकाांिा अग्िीिर धरले, तर काहींिा िाकािे चुण्याचे पाणी ओढाियास लािले (जै.अ.-अध्याय ५६-२, 
३), तसेच याच अध्यायात धृष्टबुद्धी कौंतलपुरास परतफयािर त्यािे हातातील दांर्ािे िीणा, मृदांग, ढोलक ही 
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िादे्य फोर्ली. (जै.अ. अध्याय ५६-३७); तसेच अवरष्टाध्यायातील काही तपशील (जै.अ. अध्याय ५७) 
इत्यादी सूक्ष्म ि गौण गोष्टींिा अिुिादात स्थाि िाही. यामुळे कथेचा पाफहावळक पणा थोर्ा कमी व्हाियास 
मदत झाली. 
 
कल्पनाचातुयस 
 

हे आख्याि अिुिादात्मक असफयामुळे किीच्या कफपिाशक्तीस फारसा अिसर िाही. यामुळे ििीि 
कफपिाांचा यात अथातच अभाि आहे. तरी यास काही अपिाद वमळतातच. 
 

चांद्रहासाची शोकविव्हळ अिस्था पाहूि पशुपक्षीही त्याच्या दुःखात सहभागी झाले. यासांबांधात 
आलेफया काही कफपिा किीच्या आहेत. हत्ती चीत्कार करूि दुःखाश्रू ढळू लागले. 
 

त्वरें येउनी हग्स्तनी शीत्कराभंें 
णमसे रोदना दाखवी बािलोभें ।।२-७।। 

 
तसेच साप आपले फणे जवमिीिर टाकूि विपवचत पर्ले होते. पण याहीपेक्षा बगळ्याच्या स्िाभाविक 

ठाणमािाचा उपयोग करूि किीिे मोठी मिोरम कफपिा केली आहे. 
 

तदुःख र्ाहोणन सरोवरीं बकें  
ध्यानस्थ तें बैसणत की अधोमुखें ।।२-८।। 

 
तसेच २-५, २-१८, २-१९ यात आलेफया कफपिाही स्ितांि आहेत. आख्याि-कथिाबरोबर 

काव्यविर्षमतीही आपण करीत आहोत, याची किीला जाणीि आहे. यामुळेच उपरोक्त कफपिा आफया आहेत. 
तसेच अिेक वठकाणी शब्दालां कार साधूि काव्यास िादमाधुयग आणण्याचाही प्रयत्ि किीिे केला आहे. तेलुगु 
किींिी विशिे वप्रय अशा िृत्त्यिुप्रासाची रचिा किीिे अिेक वठकाणी केली आहे. उदा. : 
 

संतोषोणन मनीं म्हिे समजुनी सत्र्ुर हा तारिी 
णवष्िूतें स्वमनीं जरे् णनणशणदनीं भततातं हा अग्रिी 
र्चंावनीतर्नीं सदा अनशनीं केलीं तर्ें साधनी 
तत्र्ुण्यें करनी सुर्ुर अवनीं मी लाभलो हा मिी ।।२-३७।। 

 
तसेच ‘रांग’ या शब्दाचा वचिमय ि श्रुवतमधुर उपयोग मिाला सुखविणारा आहे (१-५१, ३-४८, ४-

३९, ५-२९). 
 
अनुवादाच्या मयादा 
 

अिुिादात सहजता ि प्रिावहत्ि ही गुणिैवशष्ये वदसूि येत असली तरी काही वठकाणी मूळ 
आशयाचा काटेकोर अिुिाद झाला िाही. काही कफपिाांचा अिुिाद होऊिही मूळ कफपिा िवुटत स्िरूपात 
आली. ‘क्षुरां प्रवलप्तां मधुिेि तीक्ष्णम्’ (५२-९१) यातील आशय ‘क्षुरप्रवलप्ते’ (३-४७) यात आला िाही. 
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‘माखलेला सुरा” एिढेच म्हटले आहे. ‘मधािे माखलेला’ हा अथग त्यात आला िाही; तसेच अ. ३-२५ यातील 
‘व्याकुळा’ या सांबोधिाथी शब्दात मुळातील ‘राजकाजामुळे व्यग्र’ हा अवभप्राय अिुिावदत झाला िाही. 
 

काही वठकाणी अिुरूप शब्दाांचा िापर केला िाही, तर काही वठकाणी उपयोवजलेले शब्द यथायोग्य 
अथगविष्पत्ती करीत िाहीत (७-२४). 
 

काही िामाांिा वक्रयापदाचे अप्रचवलत रूप वदफयामुळेही अथग समजण्यास अर्चण येते. ‘हरी हा 
तुळशीच्या मांवजरीत वििास करतो’ हा अथग ‘तुळवसमांजवर केशि िासी’ (९-५०) अशी रचिा करूि व्यक्त 
केला आहे. 
 

काही वठकाणी तत्सम शब्दाांचा उन्समुक्त उपयोग केला आहे, तर वकत्येक स्थळी प्रौढ सांस्कृत 
शब्दाांबरोबर ‘लेहों घाली बाप साळे विलासा’ (२-२६) अशी बोलीभािेतील शब्दयोजिा केली आहे. 
 

अिुिादातील उपरोक्त काही िटुी मान्सय करूिही मूळ आख्यािाचा अिुिाद करण्यात किीला बरेच 
यश प्राप्त झाले आहे, असे म्हणण्यास हरकत िाही. सावहत्याच्या इवतहासात अिुिावदत ग्रांथ प्रायः उपेवक्षतच 
राहतात; पण त्याांचा तत्कालीि सावहत्यविर्षमतीिर ि अवभरुचीिर पवरणाम होत असतो. तसेच अिुिाद हीही 
एक ‘विर्षमती’च असते. त्या दृष्टीिे कुठफयाही अिुिादाचे मूफयमापि होणे आिश्यक आहे. तांजािरकर्ील 
अिुिावदत गद्य-पद्य कृती दवक्षणेकर्ील मराठीचे स्िरूप, वतची अवभव्यक्तीपद्धती, वतचे सामर्थयग ि मयादा 
समजाििू घेण्यास उपकारक ठरतात. चांद्रहास-आख्यािाची उपलब्ध अशी ही एकमेि अिुिावदत कृती 
यामुळे अिेक दृष्टींिी महत्त्िाची ि अभ्यसिीय ठरते. 
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२. तंजावरच्या काव्यातील वृत्तसृष्टी आणि तेलुगु छंद  
 

या प्रकरणात तांजािरच्या आख्यािकिींिी उपयोवजलेफया विविध िृत्तछांदाांचा विचार केला आहे. हा 
विचार सांस्कृत अक्षरगणिृते्त, मािािृते्त, पदरचिा, देशी छांदरचिा ि तेलुगु िृते्त याांच्या सांदभात आहे. 
 

काव्यातील िृत्त आवण छांद याांचा विचार मूफयमापिाच्या सांदभात अिेकदा गौण लेखण्यात येतो. 
िस्तुतः काव्यसौंदयाच्या अन्सय घटकाांइतकेच जिळपास महत्त्ि योवजलेफया िृत्त-छांदाांिा असते. काव्याचे ते 
बवहरांग असते. त्याचा काव्याच्या अांतरांगाशी सांबांध पोचत िाही, असे मािणे सयुल्क्तक ठरणार िाही. किीची 
काव्यावभव्यक्तीची जी प्रवक्रया असते वतचा प्रकटाविष्कार विवशष्ट िृत्त/छांद याांच्या रूपािे होत असतो. 
किीच्या अांतःकरणातील भािभाििेचे िृत्त/छांदाांशी असलेले िाते िरिरचे िसूि अवधक घविष्ट स्िरूपाचे 
असते. किीच्या वठकाणी भािाप्रभतु्ि असले म्हणजे तो कोणत्याही िृत्तात/छांदात रचिा करू शकतो; हे खरे 
असले तरी आपली रचिा भािसौंदयगयुक्त व्हािी या हेतूिे विवशष्ट छांदाांचाच त्या त्या भािासाठी प्रयोग 
आांतवरक पे्ररणेिे तो करीत असतो. शब्द आवण अथग परस्पराांपासूि िगेळे करता येत िसतात. त्याचप्रमाणे 
किीच्या अांतःकरणातील अमूतग भाि आवण जे शरीर धारण करूि हा भाि प्रकट होतो ते िृत्त िा छांद याांिा 
परस्पराांपासूि विभक्त करता येत िाही. िाफमीकीिे क्रौंचिध पाहूि स्ितःचा जो शोक व्यक्त केला तो 
सहजतया स्फुरलेफया अिुष्टुभ िृत्तातूि. येथे शोकाला सहजगत्या श्लोकत्ि आले. उत्कट भल्क्तभाििेचा 
अविष्कार करणारा अभांग छांदही असाच विमाण झाला. िृत्ताची विर्षमती कशी झाली असेल याची यािरूि 
कफपिा येईल. भािाविष्काराशी िृत्तयोजिेचा घविष्ट सांबांध आहे, हे यामुळे स्पष्ट होईल. 
 

िृत्ताचा भािाविष्काराशी सांबांध असफयामुळे कोणत्या रसाला कोणते िृत्त अिुकूल ठरते याचा विचार 
सांस्कृत आलां कावरकाांिी केला आहे. 
 
वृत्त : रसाणवष्काराचे मध्यम 
 

प्रवसद्ध आलां कावरक के्षमेंद्र यािे आपफया ‘सुिृत्तवतलक’१ या ग्रांथाच्या ‘िृत्तविवियोग’ या प्रकरणात 
िृत्ताच्या उपयोजिेसांबांधी काही विरीक्षणे माांर्ली आहेत. ‘अिुष्टुभा’िे महाकाव्याचा आरांभ करािा. विस्तृत 
कथेला सांवक्षप्त रूप देण्यासाठी या िृत्ताचा उपयोग करािा. ‘उपजावत’ हे िृत्त शृांगाररसाचे आलां बि अशा 
िावयकाांच्या रूपिणगिासाठी तसेच िसांतऋतुिणगिासाठी िापराि.े ‘रथोद्धता’ चांद्रोदयादी विभािाांच्या 
िणगिासाठी, तर ‘िांशस्थ’ हे राजिीती साांगण्यासाठी योजाि.े विर ि रौद्र यासाठी ‘िसांतवतलका’, तर 
‘मावलिी’ हे सगाच्या समाप्तीसाठी विवियोगाि.े ‘वशखवरणी’ यातूि दृढ विियाचे व्यक्तीकरण कराि,े तर 
‘हवरणी’त उवचत, सुांदर विचार माांर्ािेत. अवधके्षप, वधःकार यासाठी ‘परृ्थिी’ िृत्त, तर पजगन्सयकालीि 
विरहदुःखासाठी ‘मांदाक्राांता’उपयोगी ठरते. राजावदकाांचे शौयग िर्षणण्यासाठी ‘शादूगलविक्रीवर्त’, तर प्रचांर् 
झांझािाताच्या िणगिासाठी ‘स्त्रग्धरा’ योग्य होय. 
 

के्षमेंद्रािे हे वििचेि सांस्कृत भािेची प्रकृती ि त्यातील सावहत्य याांच्या आधारे माांर्लेले आहे. 
कीतगिकार/हवरदास याांची िृत्तयोजिेसांबांधीची भवूमका सांस्कृतपेक्षा बरीच वभन्न आहे. त्याांचे विचार मराठी 
आख्यािाांिर आधारलेले असफयामुळे आपफया दृष्टीिे ते महत्त्िाचे होत. 
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करुण रसासाठी िसांतवतलका सकिा हवरणी, िीररसात शादूगलविक्रीवर्त ि इांद्रिज्रा, शाांतरसासाठी 
वशखवरणी ि स्त्रग्धरा, शृांगारात प्रहर्षिणी ि मांजुभाविणी ि भयािक रसासाठी रथोद्धता, असे कीतगिकाराांिी 
रसािुकूल िृत्तासांबांधीचे आपले विचार माांर्ले आहेत.२ अथात ही सिग मागगदशगक तत्त्ि ेहोत. किीस कुठलेही 
िृत्त कोणत्याही कायासाठी िापरण्याचे पूणग स्िातांत्र्य आहे. अांगी शब्दसामर्थयग असले म्हणजे किी कोणत्याही 
िृत्तप्रकारातूि इष्टभािवसद्धी साधू शकतो. के्षमेंद्रालाही हे मान्सय आहे. साधिाांचा उपयोग कसा करािा हे 
ज्याच्या त्याच्या कौशफयािर अिलां बिू असते. उत्तरगोग्रहण-प्रसांगी अजुगिािे उत्कृष्ट सारर्थयकमग केले, पण 
तेच घोरे् ि तोच रथ असूिही उत्तराला ते जमले िाही, असा या सांदभात एक मार्षमक दृष्टाांत के्षमेंद्रािे वदला 
आहे.३ तो योग्यच होय; पण िणाची लघुगुरुयुक्त विवशष्ट बाांधणी, त्या बाांधणीतील लय, ताल तसेच त्याची 
लघुता ि लाांबी याांिर कुठफयाही िृत्ताची अथगभािग्रहणक्षमता ि मयादा ठरत असतात, याचेही भाि ठेिणे 
आिश्यक आहे. हे लक्षात घेऊिच विवशष्ट िृत्ताची विवशष्ट रसासाठी असलेली अिुकूलता शास्त्रकाराांिी 
प्रवतपावदली आहे. 
 

तांजािरच्या पवरसरातील अख्यािाांत आलेफया िृत्त-छांदाचा विचार ही पाश्वगभमूी लक्षात ठेििू 
कराियाचा आहे. हा विचार करतािा एक िैवशष्यपूणग स्थूल दृश्य वदसते, त्याचीही िोंद या वठकाणी घेतली 
पावहजे. 
 

प्राचीि मराठी काव्यात ओिी छांदाचा िापर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सांत आवण पौरावणक 
परांपरेतील किी याांिी ओिी छांदाच्या माध्यमातूिच विविध रसाांचा पवरपोि केला आहे. पांवर्त किींिी माि 
सांस्कृत भािेत रूढ असलेफया िृत्ताांची योजिा केली आहे. तांजािरच्या पवरसरात हीच परांपरा कमी-अवधक 
प्रमाणात रूढ होती. लोकपरांपरेिर आधारलेली ि पौरावणक परांपरेचे अिुसरण करणारी तांजािरच्या 
पवरसरातील आख्यािे प्रामुख्यािे ओिी छांदात आहेत, तर रसाविष्कारािर दृवष्ट ठेििू रचण्यात आलेली 
आख्यािे सांस्कृत िृत्ताांत आढळतात. 
 

दावक्षणात्य मराठी अख्यािाांत आढळणाऱ्या िृत्ताांची िगगिारी पुढीलप्रमाणे कता येईल : 
 

१. सांस्कृत अक्षर गणिृते्त २. मािािृते्त, पदे 
३. मराठी छांद आवण ४. तेलुगु भािेत रूढ असलेली िृते्त 
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१  .संस्कृत अिरगिवृत्ते  
 

सांस्कृतातील रूढ लोकवप्रय अक्षरगणिृते्त िापरण्याकरे् तांजािरच्या किींचा विशिे कल आहे. 
शादूगलविक्रीवर्त, िसांतवतलका, दु्रतविलां वबत, भजुांगप्रयात, वशखवरणी, इांद्रिज्रा, उपेंद्रिज्रा, स्िागता, 
मावलिी, रथोद्धता, स्रग्धरा, परृ्थिी, िांशस्थ, मांदाक्राांता, शावलिी, पांचचामर, स्रल्ग्िणी ही िृत्ता काव्यात 
प्राधान्सयािे आढळतात. अिुष्टुभ या िृत्ताचाही ‘चांद्रहासोपाख्याि’४ ि ‘दमयांती-स्ियांिर’५  यात उपयोग केलेला 
आहे. बाण ि मृदांग ही फारशी ज्ञात िसलेली िृते्तही रांगोकृष्णािे िापरली आहेत. (चांद्रहासोपाख्याि १-४७, 
३-३३, ३-६३); तसेच विरांजि माधिाच्या ‘सुभद्रा चांपू’तही६ (२-३७) बाण हे िृत्त येते. 
 

दोि वभन्न िृत्ताांचे वमश्रण करण्याची प्रिृत्ती काही किींच्या वठकाणी आढळूि येते. इांद्रिज्रा ि उपेंद्रिज्रा 
याांच्या वमश्रणाला ‘उपजावत’ म्हणतात. विरांजि माधिािे इांद्रिांशा-इांद्रमाला (७-४५), िांशस्थ-इांद्रिांशा-
इांद्रमाला (७-६७, ६८, ८०, ८१) अशी वमश्रणे साधली आहेत. रांगोकृष्णाच्या ‘चांद्रहासोपाख्यािा’त एका स्थळी 
तर िांशस्थ, इांद्रिांशा, उपेंद्रिज्रा ि इांद्रिज्रा या चारही िृत्ताांचे चरण एकाच श्लोकात आले आहेत (५-१९). 
 
उदात्त भावाचे वािक–शादूसलणवक्रीणडत 
 

‘शादूगलविक्रीवर्त’ हे िृत्त साधारणपणे गांभीर भािाच्या प्रकटीकरणासाठी िापरण्यात आले आहे. 
“जो धैयें धरसा, सहस्रकरसा तेजें तमा दूरसा” (दमयांती-स्ियांिर, १७), “जें िेदीं स्तविलें  सुरी प्रणवमलें  
ब्रह्मावदकीं पूवजलें ” (राजगोपालविलास, ८-२३),७ “श्रीरामा स्तविती, पराक्रम असा िाहींच आखांर्ळी” 
(आिांदतिय, विश्वावमि-यज्ञरक्षण, ३२).८ अशा वठकाणी धीरोदात्त िायकाच्या गुणिणगिाांसाठी ते आले 
आहे. िीररसाला अिुकूल असे हे िृत्त असफयामुळे युद्धप्रसांगिणगिात किी याचा हमखास िापर करतात. 
“िावदिारि आवण बांवदवििद प्रोच्चांर् िीरध्ििी” (राजगोपालविलास, ६-२८), “मूच्छा साांिरूिी कुमार हवरचे 
यािाांतरारूढले”, (तिैि, ६-२३) “पूिी म्या शकटासुरा वििवटलें  त्या पूतिें आवटले” (श्रीकृष्णमांजरी, ६-
५९)९, “लां कािायक सायकासि गुणीं सज्जािया सज्जला” (आिांदतिय, सीतास्ियांिर, श्लो. ३६) असा याचा 
उपयोग केलेला आहे. युद्धप्रसांगी योद्ध्याच्या गजगिा याच िृत्तातूि वदलेफया आढळूि येतात (श्रीकृष्णमांजरी 
६-५९). गाांभीयग, दुःख, वििाद इत्यादी भािाांसाठी हे िृत्त पोिक ठरते. सुभद्रा दुयोधिाला िरणार आहे हे 
समजफयािर अजुगिाचा मिःस्ताप याच िृत्तातूि विरांजि माधिािे िर्षणला आहे (सुभद्रा स्ियांिर, २/२२-२६). 
“िाही मी जठरींच काां विघरलो काां जन्सम म्याां घेतला” (तिैि, २-२३); “वधग माझा पुरुिाथग अांधतिया जेव्हाां 
सुभद्रा िरी,” तिैि २-२२. यातूि या िृत्ताचे कारुण्यभाि व्यक्त करण्याचे सामर्थयग वदसूि येते. विरांजि 
माधिािे या िृत्ताचा ‘सुभद्राचांपू’तील सिगच सगांत विपुल प्रमाणात उपयोग केला आहे. चौर्थया सगातील एक 
चूर्षणका िगळता सांपूणग सगग याच िृत्तात वलवहलेला आहे. ‘श्रीकृष्णमांजरी’तील युद्धिणगिात 
शादूगलविक्रीवर्तास महत्त्िाचे स्थाि देण्यात आले आहे. 
 

शादूगलविक्रीवर्ताच्या विवशष्ट ठेिणीमुळे एखादा प्रसांग सकिा दृश्य उभे करण्यात याचा प्रयोग 
अिेकदा केला जातो. प्रदीघग समास िापरण्याची सोय या िृत्तात होत असफयामुळे ते-ते दृश्य आपफया 
र्ोळ्याांपुढे सगळ्या बारकाव्याांसह उभे राहते. या दृष्टीिे ‘राजगोपालविलासा’तील ििव्या अध्यायातील 
कृष्णाच्या विजययािेचा प्रसांग पाहण्यासारखा आहे (९/२७-३३, ९/३५, ३७/४०, ४३-४४). “ज्या िामाांवकत 
बालचांद्र िीवटला कस्तूवरकाकोज्ज्िला” (९-३१), “माध्िीमाधि दशगिारतलता द्वारावश्रता देवखफया” (९-
३२), “अन्सतःकच्छकवटस्थगुच्छिसिा वििोलचोलाांगिा” (९-२९), “रत्िोत्तुांग-सहस्रशृांग-
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विलसन्समेरुस्थिीलाांबुदा” (९-८७), “श्रृांगारोदयश्रृांवग-श्रृांगविलसच्रीकामचांद्रोदयें” (९-४४), 
‘िक्षोजािृतकां चुका चकचकत्कस्तूवरकावचिका’ (९-२८) येथे अथगगौरि प्राप्त करूि देण्यासाठी शा. वि. 
िृत्ताचे मोठ्या प्रमाणात साह्य झाले आहे. 
 

िृत्ताच्या लाांबीमुळे तपशीलकथिादी गौण कायासाठीही हे िापरले जाते. ‘राजगोपालविलास’ यात 
िीलेिे कृष्णास जल वदले, भदे्रिे ताट िाढूि आणले, तर कासलदी कृष्णास िर घालू लागली (७-३७), असे 
या िृत्तातूि आले आहे. “आले िार्षिकमास सवन्नध पहा िीरा ययाकारणे” (सुभद्राचांपू ३/२५) : पािसाळ्याचे 
चार मवहिे अजुगिािे येथेच काढाि,े असे यातूि सुचविले आहे. याप्रमाणे तपशील साांगण्यासाठीही याचे 
उपयोजि अिेकदा होते; पण याचा खरा ि योग्य उपयोग धीरगांभीरत्ि, शौयग, वििाद, दुःख या भािाांच्या 
प्रकटीकरणात होतो. िीररसाच्या पवरपोिाथग शादूगलविक्रीवर्ताचा उपयोग करण्याची सिगसाधारण प्रथा आहे. 
 
कारुण्याने णभजलेली माणलनी 
 

करुण रसासाठी ‘मावलिी’ हे िृत्त विशिे लोकवप्रय वदसते. ‘दमयांती-स्ियांिरा’तील “तवदतर खग 
भेणें िगेळाले पळाले” (४५) “कलकल कलहांसें फार केला सुटाया” (४४), “सदय हृदय याचें भपू हा 
तापहारी” (५३), “धरुवि कर सखीिें सौधशाळेत िेली” (१४३), “गजबज बहु जाली माय धाांिोवि आली” 
(१४९), “गसहिरत गळाही चािळे जीभ िाळे” (१८२) मावलिीच्या या उपयोजिेतूि कारुण्याची 
पवरणामकारकता दृष्टोत्पत्तीस येते. ‘राजगोपालविलास’ यात वचिसेिाच्या मृत्यचेू दुःख या िृत्तातच िर्षणले 
आहे. “सरुवदत िदली ते िोखटे दैि जालें  । दृढजलविवधतारू वथल्लरीं काां बुर्ाले” (६-१३). मिोरमेचे 
विरहदुःखही या िृत्तयोजिेमुळे विशिे चटका लािते. “हवरविरवहत बाई िैर विश्वी उठािे” १२-७१, तसेच 
२/६, २/१२ ही उदाहरणेही या दृष्टीिे महत्त्िाची होत. ‘श्रीकृष्णमांजरी’ यातही “िवरल मज दयेिें काय तो 
चक्रपाणी” (५-१४), “अिघर् कवस आली साांिळ्या आवज िळेा” (६-५५) यातूि करुण भाि समुवचतपणे 
प्रकट झाला आहे. ‘चांद्रहासोपाख्याि’ यात “रथ उतरुवि अग्रीं चावलला चांद्रहास” (३-८), “स्िवशरकमळ 
अपूग चांद्रहासाकराब्जीं” (६-९), “परिश अवभमािी होतसे व्यथग जांतू” (६-१९), तसेच ९/११, ९/१५, ९/१६ 
याांतही करुणातगता प्रकट झाली आहे. ‘सुभद्रास्ियांिर’ यात माि मावलिी िृत्त आले िाही. साधारणपणे 
करुण, मृदु भाि व्यक्त करण्याकरे् या िृत्ताचा कल आहे. याचे प्रारांभीचे दोि गण ‘लघु’ असफयामुळे उद्दाम 
भािापेक्षा कोमल भाििाांिा हे िृत्त अिुकूल ठरत असाि.े रामदासाांचे ‘करुणाष्टक’ही याच िृत्तात आहे, हे 
लक्षात ठेिण्यासारखे आहे. 
 
गणतमान इंरवज्रा 
 

यात इांद्रिज्राबरोबर उपेंद्रिज्रा, तसेच इांद्रिज्रा आवण उपेंद्रिज्रा याांच्या वमश्रणािे होणारी ‘उपजावत’ 
याांचा समािेश करण्यास हरकत िाही. इांद्रिज्रा ि उपजावत याांचा ‘राजगोपालविलासा’त युद्धाच्या 
िणगिासाठी विशिे उपयोग झाला आहे. ‘राजगोपालविलासा’तील पाचव्या, सहाव्या ि आठव्या उल्लासाांतील 
युद्धप्रसांगिणगिात या िृत्तािे सिावधक भाग व्यापला आहे. या िृत्तात एक प्रकारची गवतमािता आहे. 
एकामागूि एक वक्रया घर्त असफयाचे वचि यातूि चाांगफया रीतीिे उभे कता येते. शादूगलविक्रीवर्त हे एका 
विवशष्ट दृश्याच्या सांथ, साांगोपाांग वचिीकरणासाठी आहे, तर हे िृत्त एखाद्या प्रसांगातील वक्रया-प्रवतवक्रया, 
घर्ामोर्ी याांचे िणगि करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. उदा. : 
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प्रचडं कालायसरर्ड येती । उदंडसें यादवसैन्य नेती 
यदुप्रवीरा ंन णदसेच काहंीं । धूम्रें णदशा वणेढणलया दहाही  ५-४४ 
कुलाणद्र तेव्हा ंखचले कडाडे । नादावलें  अंबर तें धडाडें 
तडाणडता ंभ ूफणि कूमप धाके । प्रकंर्ले सवपणह लोक लोकें   ५-५९ 

 
याचा विरांजि माधिािेही आपफया काव्यात भरपूर उपयोग केला आहे. त्याच्या या िृत्तयोजिेतही 

अशीच गवतमािता आहे. “सेिा त्िरें सिगही वसद्ध कीजे” (७-१७), “झाला जरी वपतृस्िसाकुमार” (७-१८), 
“िा ठेविजे ते सदिाांत काांही” (७-२९), “द्यािी तया चांद्रमुखी विधीिें” (७-४२) इत्यादी अिेक स्थळे 
उदाहरणादाखल देता येतात. ‘श्रीकृष्णमांजरी’तील युद्धिणगिातही याचा यशस्िी िापर झाला आहे. (सगग ७, 
८, ९) याचेच भािांर् शोभणारे दुसरे िृत्त म्हणजे ‘भजुांगप्रयात’ हे होय. 
 
अचपल भुजंगप्रयात 
 

हे िृत्त दु्रत चालीचे असफयामुळे इांद्रिज्रापेक्षाही यात चापफयाचा गुणधमग अवधक प्रमाणात वदसतो. 
राजगोपालविलासात याचा युद्धिणगिात विशिेत्िािे उपयोग केला आहे. “वकती भेवदती छेवदती अांगअांगी” 
(६-३२), “तटीं ससधुचे िाचताां ते कबांधें” (६-३३), “स्िपक्षी विपक्षाांतही तो वमळाला” (८-३८), “स्िशस्त्रा 
असे बोलुिी ते प्रसांगीं” (८-३४), “गदाद्वांद्वयुद्धीं स्फुसलगौधिृष्टी” (८-५८), अशी याची बरीच उदाहरणे देता 
येतात. यातील गवतमािता इांद्रिज्रापेक्षाही अवधक जाणिते. ‘समुद्रोद्भिा अप्सरा सावठ कोटी’ (६-१३) हे 
‘दमयांती-स्ियांिरा’तील एकुलते एक भ.ुप्र.चे उदाहरण होय. 
 

‘श्रीकृष्णमांजरी’त भजुांगप्रयाताची “सिें घेऊिी सिग दैत्यिज्राला” ६-५७, “सुदेिा करीं पविका 
भीमकीिे” (५-४२) इत्यादी तुरळक उदाहरणे आढळतात. त्या तेिढ्या पवरणामकारक िठफया िाहीत. 
‘चांद्रहासोपाख्यािा’त “कसें िावशलें  द्रव्य माझे तुिाां रे” (७-३), “वहरण्याक्ष िक्षा विदारी तयाचे” (९-७), 
“परे् भवूमके दांर्ित्चांद्रहास” (१०-१२), “महाबाहु-योद्ध िसे त्या समाि” (१-१२), “ि भी बाळ त्याांते करी 
मांदहास” (१-३५), “पुन्सहा जोवर्लें  पि ते िृक्षचीकें ” (५-९) इत्यादी अिेक वठकाणी या िृत्ताच्या सामर्थयाचा 
योग्य उपयोग किीिे करूि घेतला आहे. सहदीतही या िृत्ताचा अिलां ब िीररसाच्या पवरपोिासाठीच केला 
जातो.१० 
 
स्वरूपसंुदर वसंतणतलका 
 

किींिी या िृत्ताचा विविध कायांसाठी उपयोग केला आहे. ‘दमयांती-स्ियांिरा’त िफेहाळ ते ि वदसताां 
विरहाांधकारी” (७६), “भृांगें विरावजत ििीं अरसिद पिें” (७८), “काांते विलोकुवि सुधाकर अष्टमीचा” (७९) 
इत्यादी वठकाणी विरहदुःख व्यक्त करण्यासाठी या िृत्ताचा प्रयोग झाला आहे. रूपिणगि करण्यासाठी हे िृत्त 
अिेकाांिी उपयोवजले आहे. “हें अांतरांग वपिळें सहसीरुहाचें” (२४), “चाांफेकळीपवरसही सरलत्ि िाकीं” 
(६७), “राया! वतचें मुख सुधाकर या द्वयाला” (६६), तसेच ६८, ६९, ७०, ७२ याांतही दमयांतीचे रूपिणगि 
आले आहे. रघुिाथ पांवर्तािे या िृत्ताचा सिावधक उपयोग केला आहे. ‘श्रीकृष्णमांजरी’तही “िोष्टें वजचे 
अधरसबबफळावस केलें ” (४-१८), “जो बैसला धरुविसज्जि वचत्त र्ोला,” (५-३७), “त्ित्कीर्षतरूप अिुरूप 
सुधाकराचे” (५-४६), “िैलोक्यिाथ जवर तूां मम िाथ होसी” (५-४७) इत्यादी वठकाणी रूपिणगि सकिा 
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विरहिणगि आले आहे. विरांजि माधिािे ‘सुभद्रा-स्ियांिरा’त ५-३६ ते ५-४३ यात कारुण्यदशगिासाठी याचा 
उपयोग केला आहे. 
 

‘चांद्रहासोपाख्यािा’त “शाळग्राम वशला स्कां धी” इत्यादी ९-३६, ते ९-४८ पयंतचे श्लोक अिुष्टुभ् 
िृत्तातील असूि भल्क्तभाििेचा पवरपोि करण्यासाठी त्याचे उपयोजि झाले आहे. ‘वशखवरणी’ हे िृत्त सुभदे्रचे 
रूप, वतचे अलां कार-आभरण याांच्या िणगिासाठी उपयोवजले आहे. (सुभद्रास्ियांिर, १/१३-१४-ि ६/१४-१५) 
बाकी रावहलेफया अक्षरगणिृत्ताांचा काही विवशष्ट कायाकवरताच उपयोग केला गेला असे िाही. उपरोक्त 
वििचेिािरूि मराठी आख्याि-काव्यात अक्षरगणिृत्ताांचे उपयोजि साधारणतः कोणत्या कायासाठी झाले 
याची कफपिा येते. 
 
मराठी कवींचा स्वतंत्र मागस 
 

मराठी किींिी िृत्तविवियोगासांबांधी पूिगसूरींिी माांर्लेफया विचाराांशी पूणग सहमती दशगविली िाही. 
त्याांिी िृत्तयोजिेत भरपूर स्िातांत्र्य घेतले आहे. काही बाबतींत त्याांिी पूिगसुरींशी सुसांिादही साधला आहे. 
त्याांचा शा.वि.चा प्रयोग सांस्कृत ि मराठी पांवर्ताांच्या विचाराांशी जुळता असाच आहे. ि.वत. हे करुणभािासाठी 
आले आहे. अिुष्टुभ् भक्ती-अध्यात्मासाठी म्हणजे पयायािे शमोपदेशासाठीच आले आहे. या व्यवतवरक्त अन्सय 
बाबतींत मराठी किींिी स्ितांि भवूमकाच घेतली आहे. उदा. मावलिीचा करुण रसासाठी, इांद्रिज्रा/उपजावत 
ि भजुांगप्रयात याांचा वक्रयेतील गवतमािता दाखविण्यासाठी म्हणजे प्राधान्सयािे युद्धातील वक्रया-प्रवतवक्रया 
िर्षणण्यासाठी उपयोग केलेला आहे. अशा उपयोजिेला तांजािरच्या किींत परांपराही लाभलेली वदसते. 
कोणत्या कायासाठी कुठले िृत्त िापराि ेहे शिेटी किीच ठरिीत असतो, हे स्पष्ट आहे. जे शा. वि. िृत्त गांभीर 
भािदशगिासाठी प्राधान्सयािे प्रवसद्ध आहे ि ज्या िृत्तात केशिसुताांिीही ‘आम्ही कोण’ ही गांभीर विचारयुक्त 
कविता वलवहली, वतचेच विर्ांबि त्याच िृत्तात ‘केशिकुमारा’िे केले आहे ि ते पूणगपणे वििोदीही िठले आहे. 
यामुळे िृत्तविवियोगासांबांधी कुठलेही विणायक तत्त्ि माांर्ता येईल, असे िाही; पण त्याचबरोबर प्रत्येक िृत्ताचे 
काही अांगभतू गुण ि मयादा असतात, हेही आपणास विसरता येत िाही. एखादे िृत्त परस्परविरोधी 
कायासाठी िापरताही येईल, पण काही बाबतींतच त्याचा प्रयोग अवधक यशस्िी होईल. कुठले कायग 
यशस्िी/अयशस्िी झाले हे ठरविणे माि कठीण आहे. या बाबतीत मतभेदाला भरपूर िाि असफयामुळे िृत्त-
उपयोजिेचा विचार ठराविक मयादेपलीकरे् करता येत िाही. तांजािरच्या आख्याि-किींिी अक्षरगणिृत्ताांचा 
िापर साधारणपणे कोणत्या पद्धतीिे केला, एिढेच दाखविण्याचा येथे हेतू आहे. रसभािपवरपोिाचे उवद्दष्ट 
र्ोळ्याांपुढे ठेििूच विविध िृत्ताांची योजिा झाली आहे, हे माि विियात्मक रीतीिे प्रत्ययास येते. 
  



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

२ . मात्रावृत्ते  ,पदे  
 

मािािृत्ताांच्या योजिेचा अभ्यास केला असतािाही हाच अिुभि येतो. प्रथम आपण ‘सदर्ी’ या 
लोकवप्रय िृत्ताचा विचार करू. 
 
चदडी 
 

या महत्त्िाच्या देशी िृत्तास त्याच्या विवशष्ट गेय स्िरूपामुळे कीतगिोपयोगी आख्यािात मािाचे स्थाि 
प्राप्त झाले आहे. सदर्ीवशिाय एखादे कीतगिाख्याि असण्याची आपण कफपिाच करू शकत िाही. 
साधारणतः गांभीर, करुण भािाला अिुरूप असे हे िृत्त आहे. तांजािरच्या आिांदतिय, रघुिाथ पांवर्त, 
शांकरसुत, जीिराम, सफोजी (दुसरे), उटके गोसिद याांच्या अख्यािाांतूि सदर्ीचा िापर झाला आहे. “सदर्ी 
ऐसी आिांदसुतें केली” (पूतिािध, श्लो. १०) यात आिांदतियािे ‘सदर्ी’ या िृत्ताचा प्रथम उल्लेख केला आहे. 
आिांदतियाच्या विश्वावमिावभगमि, पूतिािध, वशवबचक्रित्याख्याि यात ‘सदर्ी’ हे िृत्त आले आहे. त्याचे 
‘वशिरािी-पूजामाहात्म्य’ हे बेचाळीस श्लोकाांचे आख्याि सांपूणगपणे सदर्ी िृत्तात आहे. रघुिाथ पांवर्ताच्या 
‘दमयांती-स्ियांिरा’त एकूण दोिश ेचोपन्न श्लोकाांपैकी साठ रचिा सदर्ी िृत्तात आहेत. 
 
मूळ नाव दंडी 
 

सदर्ी याचे मूळ िाि ‘दांर्ी’ असाि.े ‘दमयांती-स्ियांिरा’च्या एका प्राचीि हस्तवलवखतात, 
दासबोधाच्या एका विश्वसिीय प्रतीत ि महाराष्र भािेच्या शब्दकोशात ‘दांर्ी’हाच शब्द आढळूि येतो.११ मूळ 
‘दांर्ी’चे ‘सदर्ी’ हे रूप झाले, हे वप्रयोळकराांचे म्हणणे मान्सय करण्यास हरकत िाही. कारण माझ्या पाहण्यात 
आलेफया तांजािरच्या काही काव्यकृतींत ‘दांर्ी’ असेच िृत्ताचे िाि वदले आहे. तांजािरच्या शांकरसुत या 
किीच्या ‘रामजििविरूपण’१२ या आख्यािात किी ‘दांर्ी’ हेच िृत्ताचे िाि देतो. तो ‘दांर्ी’ िामक श्लोक 
म्हणजे ‘सदर्ी’च होय. उदा. : 
 

प्रगटवील्या करबदंताल नाना 
करी वीिा घेऊणन तानमाना 
कणरत आल्या त्या ऋणषसंणनधाना ।।जी।। 
र्ाहताणच तो र्िे शीघ्र रािा ।।५।। 

 
सदर्ी िृत्ताचे एकूण अठरा श्लोक या आख्यािात आहेत. सिग वठकाणी वतसऱ्या चरणािांतर ‘जी’ असे 

येते. हवरदासाांिी तािा घेण्याचे ते स्थाि होय. यामुळे सदर्ीच्या चालीत चढ-उतार अिुभिास येतात. 
 

जीिरामकृत ‘कचोपाख्यािा’१३ तही िृत्ताचे िाि ‘दांर्ी’, ‘सदर्ी’ असे दोन्सही प्रकारे वदले आहे. याच 
किीच्या ‘वभल्लचवरिा’त१४ ‘दांर्ी’ असा िृत्तिामोल्लेख अिेक वठकाणी आला आहे. यािरूि ‘दांर्ी’, ‘सदर्ी’ ही 
दोन्सही िाि ेरूढ होती असे वदसते, पण ‘दांर्ी’ हे ‘सदर्ी’चे मूळ रूप असाि.े 
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चडणडम, चदडी, दंडी 
 

‘सदर्ी’ सकिा ‘दांर्ी’ हे दोन्सही शब्द मूळ सांस्कृतपासूि व्युत्पावदता येतात. ‘सर्वर्म’चे कन्नर्मध्ये 
‘दमवर्’ तर मराठीत ‘दिांर्ी’ असे रूप झाले आहे. या ‘दिांर्ी’चे पुढे ‘दांर्ी’ असे रूप झालेलेही आढळूि येते. 
तांजािरचा दुसरा सफोजी याच्या ‘वकराताजुिीय विरूपणा’त१५ दिांर्ी यास ‘दांर्ी’ म्हणूिच सांबोधले आहे. 
 

रान चरारे शबरा गवें तू थार्टंू नको दंडी 
खरतर-णनणशचर-हननीं मजसम समरातं कोि कोदंडी ।।६।। 

 
यािरूि येथे र्फासारख्या चामगिाद्याला ‘दांर्ी’ असे म्हटले आहे, हे स्पष्ट आहे. ‘सदर्ी’ या 

िाद्यविशिेाचा उल्लेख ज्ञािेश्वराांिी आपफया अभांगात केफयाचे वप्रयोळकराांिी विदशगिास आणले आहे,१६ पण 
या िाद्याच्या स्िरूपासांबांधी कुठलीच कफपिा देता येत िाही. वप्रयोळकराांच्या मते, हे एक तांतुिाद्य असूि, 
त्याला खाली दाांर्ी ि िर भोपळा असतो. त्या िाद्याच्या दाांर्ीिरूि ‘दांर्ी’ हे िृत्तिाम आले असाि,े असे त्याांिा 
िाटते. कारण त्या िाद्याच्या आधारे गाणे गाणाऱ्या गोसाव्याांची एक जात पूिी विद्यमाि होती. याप्रमाणे ‘दांर्ी’ 
हे िाद्यिाम चमगिाद्य ि तांतुिाद्य या दोन्सहींचे िाचक ठरते. या दोन्सहींपैकी ‘दांर्ी’चा तांतुिाद्याशी सांबांध असािा 
असे म्हणणे सयुल्क्तक वदसते. कारण कन्नर्मध्ये ‘दांवर्गा’ म्हणजे तांबुरी. सध्या ‘तांबुरी’ ही एकतारी असली 
तरी मराठीतील ‘तांबोरा’ या िाद्यास चार तारा असतात. श्रीविजय (ििि ेशतक) याच्या ‘कविराजमागग’ या 
प्रवसद्ध कन्नर् काव्यात ‘बेदांरे्’ (म्हणजे िैदांवर्का, विगतदांवर्का) हा शब्द ‘तांबोरीवशिाय’ गाियाचे गीत या 
अथािे येतो.१७ यािरूि त्या िळेी ‘दांवर्गा’ हे एकतारीपेक्षा िगेळे असूि ते गीत गाण्यासाठी उपयोगी असे 
तांतुिाद्य होते, असे म्हणता येईल. तेव्हा ‘दांर्ी’ हे िृत्तिाम ‘दांवर्गा’ या कन्नर् तांतुिाद्यिामािरूि आले असािे 
असे िाटते. 
 
चदडीचा उगम दणििेत 
 

तसेच या िृत्ताचा आढळ आिांदतिय, रघुिाथ पांवर्त या दवक्षणेकर्ील किींतच प्रथम वदसतो. 
त्याांच्या अगोदर कुणीही ‘सदर्ी’ वलवहलेली वदसत िाही. वप्रयोळकराांिीही ‘वशिपूिगकालीि कोणत्याही किीिे 
त्याचा उपयोग केलेला मला आढळत िाही,”१८ असा आपला वििाळा वदला आहे. यामुळे याचा उगम दवक्षणेत 
झालेला असूि आिांदतिय/रघुिाथ पांवर्त हे या िृत्ताचे ज्ञात इवतहासातील प्रथम पुरस्कते ठरतात. ‘सदर्ी’ 
िृत्त लोकगीताांतूि कीतगिात प्रथम प्रविष्ट झाले असाि.े त्याचा सुविवहत उपयोग या दोि तांजािरी किींिी 
आपफया अख्यािाांतूि प्रथम केलेला आहे. आिांदतियािे िापरलेफया काही पदाांचा उगम दवक्षणेत असािा, 
असा जो तकग  वप्रयोळकराांिी केला आहे१९ तो योग्यच िाटतो. 
 

सदर्ी हे गेय मािािृत्त असूि त्यात माधुयाचा महत्त्िाचा गुणधमग आहे. त्याचे उपयोजि रघुिाथ 
पांवर्तािे करुण भािासाठी श्लोक २५-२६, ५१-५२ तसेच श्लोक ५७-६१ याांत यशस्िी रीत्या केले आहे. 
आिांदतियािे ‘पूतिािध’ यात पूतिेच्या रूपिणगिासाठी, वतच्या अलां करण-आभरणासाठी हे िृत्त िापरले 
आहे; पण त्यात पवरणामकारकता आली िाही. 
 
उदा. :  भवूमपयंत रुळे िीळ िेणी । िरी शोभे ती भव्य िगश्रेणी... १५-१ 

वाणंक बाहुवटें, बाजुबदं, बािी । ल्याणल चोिी ते, मोणतयाणंच जािी... १५-४ 
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उलट “एक राया तंू थोर दयारसधू” (५७) इत्यादी णठकािी या वृत्ताची र्णरिामकारकता 
जािवते. 
 
अन्द्य मात्रावृत्त े
 

आयागीणत :  मािािृत्ताांपैकी आयागीवत या िृत्तास सफोजी (दुसरा), उटके गोसिद इत्यादींच्या 
कीतगिाख्यािाांतूि महत्त्िाचे स्थाि वमळाले आहे. 
 

हवरभवगिी :  “विशीत महायुध, मीि वशरोरुह, जाल भयांकर शिैल हो” (सांताजी युद्धकाांर् प्रसांग 
५), पादाकुलक : “प्रलयमहाजलधरवििदापवर । िावजत िाजांिी रणभेरी” (तिैि प्रसांग ३/१). तसेच मािा 
आठ अवधक सात, अशी पादाकुलकसम रचिाही सांताजीच्या युद्धकाांर्ात२० आढळते. उदा. : “चालवत 
वगवरपवर-मदमातांग, चालवत मारुत गगि तुरांग” (प्रसांग ३/१). बालािांद (अचलगीत) जातीची रचिा 
‘पवििमपुल्लेचवरि’२१ आदी अख्यािाांतूि आढळते. पुढील उदाहरण पाहाि े: 
 

मजला सद्धगुर र्ाय रचे 
याणवि साधन काय सुचे ।।धृ।। 
मायाजािीं गुंतुणनया 
श्रमलो हे मी गुरराया ।।१।। 
तव र्दर्द्धमीं मन लीन 
कणर भ्रमरार्णर तल्लीन ।।२।। 
जर्तर् साधन तंूणच मला 
योणगणस तें सुख दे णवमला ।।३।। 
करोणन मजवणर अनुकंर्ा 
बार्ा तरवी भवकंर्ा ।।४।। 
मेरअनंता णशवर्द ता ं
दाउणन तारी बा आता ं।।५।। 

 
सफोजी (दुसरा) आदी किींच्या आख्यािात ‘केशिकरणी’ हे िृत्त बऱ्याच वठकाणी आले आहे. 

‘िीलवभल्लचवरि’२२ यात वजला ‘लािणी’ची चाल म्हटले आहे ते - 
 

ऐकुणन कानी, भाणवक वािी, आली तै ललना 
जे की शरिंद्रवदना 
ज्योत्स्ना र्ा(ंफा)ं के चहंूकडे, ही चाले गजगमना 
नेसली भव्य शुभ्रवसना - नीलणभल्लचणरर, र्.ृ ४ 

 
हे पद ‘केशिकरणी’ िृत्तात आहे. काही वठकाणी ‘वशिपसद मि जर्लें , सुख घर्लें , तन्समय होऊवि 

ठेलें ” (वकराताजुगि॰ प.ृ २७) अशी “िाजवि रे बाळा, िेफहाळा, रुणझुण घुांगुरिाळा” या आधुविक कवितेच्या 
चालीची आठिण करूि देणारी रचिा आहे, तर कधी आधुविक भािगीताशी सांिाद साधणाऱ्याही काही ओळी 
पदात येऊि जातात. सफोजीच्या िीलवभल्लचवरिातील पुढील रचिा या दृष्टीिे पाहण्यासारखी आहे : 
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भव आत्मा माझा, मीच तयाचें अंग 
मी अलंकार भव सुविप तोणच अभगं 

 
भव सुखसागर मी त्याचा एक तरंग.....  (र्.ृ १७) 

 
आनंदतनयात पदांची णवणवधता 
 

पदाांच्या दृष्टीिे आिांदतियाच्या काव्यात बरीच विविधता आहे. त्यामुळे कीतगिास रांग येण्यास मदत 
होते. “कवस गवत झाली माझे जीिाला । माझा राम झाला मजहुि िाला” (प.ृ २९), “राघि गमि करी ज्या 
मागे त्या मागािे जाईि मी” (प.ृ ३०) हा भरताचा रामवियोगाबद्दल शोक यातूि चाांगफया रीतीिे व्यक्त झाला 
आहे. “माभळभट मी मज मारुां  िका” (प.ृ ५४), “हवरपवद लागा, मागा धिधान्सयवचरे” (प.ृ ९९), “चल 
चोरुवि गोरस खाऊ गड्ा” (प.ृ ६१), “बाई, हे हवरची अिखुण गे” (प.ृ ६४), “अग, मुरदारे् दाढी सोर्” 
(प.ृ६३), “ति वकशोर िांदा । फां द करी” (प.ृ ६२) इत्यादी वठकाणी त्याांची पदे प्रभािी ठरली आहेत. साधी, 
अथगिाही ि जीििातील प्रसांगाांचे सरळ दशगि घर्विणारी त्याांची काही पदे माििी मिाचे ि त्यातही स्त्री-मिाचे 
दशगि घर्विण्यास समथग आहेत. 
 
प्रसंगणचत्रिास साजेशी पदे 
 

प्रसांगवचिणाला त्याांची पदरचिा कशी साजेशी झाली आहे ते ‘िौकाचवरिा’त पाहण्यासारखे आहे. 
गोपी िािते बसफया आहेत. िाि चालली आहे. त्या श्रीकृष्णाचे गुणगाि करीत आहेत. एक सखी दुसरीला 
विश्वासात घेऊि कृष्णाविियी, त्याच्या ठायी असलेफया गुणाांविियी, त्याच्याविियी िाटणाऱ्या पे्रमाविियी 
साांगत आहे आवण दुसरी वतचे म्हणणे एकाग्रतेिे ऐकूि हुांकार देत आहे. पदरचिेतील िण्माविक आितगि, 
आितगिपूतीिांतरचे “हा सखये!” हे सांबोधि, त्यािांतर अपोआप येणारा सकवचतसा विराम यामुळे िािचे्या 
गतीशी या गीताची लय सांिाद साधूि आहे, असे सतत िाटत राहते. 
 

कंसाचा मारक वो । मोहमहारसधूचा तारक वो । 
हा ंसखये । 
तो गाना णनशीं णदवशीं । भोगावा बहु नवशीं । 
हा ंसखये । 
बसुैणनया ंतनु नाव े। श्रीहणरचे गुि गाव.े..। 
हा ंसखये । 
आशचे्या घनसुसरी । आकिुनी नेणत दुरी । 
हा ंसखये । 
गवप जिें उसितसे । गगनवरी तिर्तसे । 
हा ंसखये । 
मदलहरी नावंरती । नरआचरी वावरती । 
हा ंसखये ।।२२।। 

 
‘सीतास्ियांिर’ हे तर एके काळी हवरदासाांचे अत्यांत आिर्ते आख्याि होते. त्यातील 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

कोि तुझ्या मनाणस येतो, सागं वो सीते । 
र्ैल कुसंुबी दुस्तर ल्याला ।... 
र्ाघुंरला नवरंग दुशाला ।... 
माथा ंमंणदल झिकत शलेा ।।२५।। 

 
या पदाला दु्रत गती असूि प्रत्येक राजाच्या पवरचयपर आलेले पोशाखविशिेाांचे एकाएका चरणातील 

धािते िणगि जेिढे गेय आहे, तेिढे अवभियालाही िाि देणारे आहे. सांस्कृत िृत्तापेक्षा मराठी मािािृते्त, पदे 
ही अवभियाला विशिे पोिक ठरतात, असे आढळूि येते. 
 
नवीन पदरचनेचे मानकरी 
 

यावशिाय विविध प्रकारची अन्सय पदरचिा तांजािरच्या अख्यािाांतूि आढळूि येते. त्या रचिाांपैकी 
काहींचे िामकरणही छांदशास्त्रकाराांिी केले आहे. आिांदतियािे ‘रघुिीर’, रघुरमण’, ‘िीलमणी’, 
‘मन्समथसुांदर’ या ििीि जातींची भर मराठी पदाांत घातली आहे.२३ मध्िमुिीच्या “उद्धिा शाांतिि कर जा” या 
पदािरूि ‘उद्धि’ हे जावतिाम रूढ झाले; पण मध्िमुिीच्या अगोदर ती जावत रचण्याचे श्रेय आिांदतियाला 
द्याि ेलागेल. कारण “साजवण गे माझे मविचें । वहतगुज हे ऐकें  बाई” ही आिांदतियाची रचिा ‘उद्धि’ जातीची 
आहे; तसेच रघुिाथ पांवर्तािेही ‘शशीचारुमुखी’, ‘कृवतमांवर्त’, ‘बांभरी’ या िव्या जावतरचिा प्रथमच मराठीत 
आणफया आहेत.२४ एिढेच िव्हे, तर सप्तमािकाितगिी गझल स्िरुपाची रचिा मराठीत प्रथम आणण्याचे श्रेय 
तांजािरच्या श्यामराजाकरे् जाते.२५ 
 
रागदारीच्या पदांतील भावाणवष्कार 
 

मराठी किींची बरीच पदे हवरदासाांिी विरविराळ्या रागाांत बसविली आहेत. आिांदतियाची पदे या 
दृष्टीिे विलोभिीय ठरतात. “मदिलाल मिमोहि मुरली िाजवि कुां जििीं” हे पद ‘आसािरी जौिपुरी’ सुरात 
चाांगले रांगते, असा िा. ग. जोशी याांिी आपला अिुभि साांवगतला आहे.२६ तांजािरच्या अिेक कीतगिाख्यािाांत 
पदाांचे राग त्या त्या वठकाणी किींिी िमूद केलेले आढळूि येतात. सफोजी (दुसरा) याच्या ‘वकराताजुगि’ या 
अख्यािातील “वशिपसद मि जर्लें , सुख घर्लें .” हे पद ‘येरुकलकाांबोदी’ रागातील होय; तसेच याच 
आख्यािात ‘सैंधिी’ ि अन्सय रागयुक्त पदे आली आहेत. ‘पांचाक्षरी विभवूत’॰२७ या आख्यािात ‘मुखारी’, 
‘आिांदभरैिी’, ‘उमामहेश्वर’॰२८ या आख्यािात ‘लवलत’, ‘सैंधिी’ या रागाांिी युक्त रचिा झाली आहे. 
‘श्रीकृष्णचांदरेखाविलास’२९ यात िीलाांबरी, िसांत, झुांझोटी, िरावळ, हमीर, तोर्ी, घांटा, केदार, परज, 
काांबोदी, गुजरी, आहेरी इत्यादी रागदारीतील पदे आली आहेत. यावशिाय सांताजीच्या ‘युद्धकाांर्ा’त 
रागयुक्त पदे असूि दावक्षणात्य सांगीतकाराांच्या कृतींच्या चाली त्यास वदलेफया आहेत. रागाांचा विचार हा 
सांगीताच्या के्षिातील असफयामुळे त्याविियी येथे विशिे साांगणे अप्रस्तुत ठरणारे आहे. काही रागयुक्त 
रचिाांत काव्यात्मता आली िाही, तर काही पदे रागयुक्त असूिही सुांदर िठली आहेत. िर उल्लेखलेले 
“वशिपसद मि जर्लें ” हे ‘येरुकलकाांबोदी’ रागातील पद “श्रीवशि पाहताां विज दृवष्ट” हे 
‘पांचाक्षरीविभवूत’मधील मुखारी रागातील पद, सांताजीच्या युद्धकाांर्ातील मांजरी रागातील “चालवत वगवरपवर 
मदमातांग” सकिा काफी रागातील “विवशथ महायुध मीि वशरोरुह” ही पदे काव्यदृष्या सरस-रमणीय 
अशीच िठली आहेत. रागदारीतील पदे प्रामुख्यािे विविध भािाांचा आविष्कार करण्यासाठी आली आहेत. 
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३  .मराठी छंद  
 

ओिी आवण अभांग हे मराठीतील प्रमुख छांद होत. ओिीचा िापर पुराणपद्धतीच्या अख्यािाांत तसा 
सािगविक आहे, पण अभांग हा माि सफोजी (दुसरा) याच्या अख्यािाांत विशिे महत्त्ि पािला आहे. याच्या 
आख्यािात भल्क्तभाििेसाठीच अभांगाचे उपयोजि झाले आहे. “आली कळिळा देिाचे मािसी । भक्त 
सांकटासी पाहोविया” (विळकां ठकुलालिरचवरि३० श्लो. १२), “देिा साांबा मायाबापा । पवरहाराि े माझ्या 
पापा” (िीलवभल्ल-चवरि, श्लो. १३). उटके गोसिद यािेही आपफया ‘रामजििविरुपणा’त३१ अभांगाचा िापर 
केला आहे, पण तो िगेळ्या कारणासाठी. ते अभांग माि पवरमामकारक िठले िाहीत. 
 
चूर्मिका : भव्योदात्ततेचा ध्वज 
 

तांजािरच्या अिेक किींिी ‘चूर्षणकाां’चा िापर केला आहे. आिांदतिय, रघुिाथ पांवर्त, विरांजि 
माधि, सचदर्शांकर याांच्या आख्यािकाव्यातूि चूर्षणका आफया आहेत; तसेच माधिात्मजाचे ‘भीष्मप्रवतज्ञा’३२ 
िािाचे एक आख्याि-प्रकरण असूि त्याचा अधा भाग चूर्षणकेिे व्यापला आहे. दवक्षणेत लोकवप्रय ठरलेली 
चूर्षणका पुढे महाराष्रातील आख्यािकाव्यात र्ौलािे वमरि ूलागली. 
 

‘चूर्षणका’ हा पद्यािुकूल अशा गद्य रचिेचा प्रकार होय. हे पद्य िसले तरी पद्य रचिेला आिश्यक 
असलेली लयबद्धता यात आढळते; पण यात मािाांचे ठराविक आितगि िसफयामुळे ते ‘पद्य’ होऊ शकत िाही. 
यामुळे िा. ग. जोशी याांिी “आितगिहीि पण आांदोवलत, साघात प्रिाही स्िैर शलैी” अशी याची व्याख्या केली 
आहे.३३ प्राचीि छांदशास्त्रकाराांिी अशा गद्यशलैी पद्धतीचे तीि प्रकार साांवगतले आहेत. मृदू अक्षरे ि अफप 
समासयुक्त रचिा यास ‘चूणगक’ म्हणतात, कठोर िणांिी ि प्रदीघग समासाांिी युक्त रचिेस ‘उत्कवलकाप्राय’ 
हे िाि आहे, तर िृत्ताला थोरे्से अिुसरणाऱ्या रचिेस ‘िृत्तगांवध’ म्हणतात. तांजािरच्या अख्यािाांत प्राधान्सयािे 
‘उत्कवलकाप्राय’ चूर्षणकाच आढळूि येतात. 
 

चूर्षणकाांचे उपयोजि किींिी विशिेतया भव्यतेचा पवरणाम साधण्यासाठी केलेले दृष्टोत्पत्तीस येते. 
कठोर िणगयुक्त, समासप्रचुर असलेफया या चूर्षणकाांचा प्रकृवतधमग हा एखादी भव्यवदव्य िस्तू, व्यक्ती, स्थळ 
िा कृती याांच्या उज्ज्िल िणगिासाठी पोिक असतो. ‘सीट्स-स्ियांिरा’त (आिांदतिय) सुकृतराशी 
विश्वावमि, सीतेचे रूपिैभि, सुरसािगभौम राम, रामािे वशिधिुष्य उचलण्याचा प्रसांग, तसेच माकंरे्याचे उग्र 
तप (माकंरे्याख्याि क्र. ३६), कपोताला आश्रय देणाऱ्या वशबी राजािर धाििू जाणारा उग्र ससाणा याचा 
क्रोध (वशवबचक्रिर्थयाखाि २, क्र. २०)... आिांदतियाच्या कृतीतील चूर्षणकाांचे हे उपयोजि मूळ भािाशयाला 
पवरणामकारी करणारे ठरले आहे. 
 

“जेिी दांर्वितांर्मुांर्वदकशुांर्तुांर्पुांर्प्रचांर्गांर्भरैि खगलगधग धगीततगतग अांगारपणग 
प्रलयाकग रवश्मउदयसमाि श्रुतकाांती, झणत्कार द्वयपक्षघांटासकवकणीसवहत अिांतकामुगकी आकणग ओढी शर 
टणत्कार मारिार दुधार िज्रविबांध सहस्राक्ष धरी हातीं... ये वरतीं उद्घाट लोचिीं भासे, कीं िर्िािल 
उदधींत विकासे युगाांतसमयीं वििाांत तैं वचदांबरी प्रकाश.े.. ऐसा तो विहांगम” (वशवबचक्रित्याख्याि २, क्र. 
२०), ससाण्याच्या भयांकर स्िरूपाचे हे वचिण ‘चूर्षणका’ या शलैीचे खरे गुणधमग प्रकट करणारे आहे. 
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माधिात्मजाच्या ‘भीष्माजुगियुद्ध’ यातही युद्धाचा प्रसांग िर्षणतािा या चूर्षणकेचे भयकारी रूप व्यक्त 
होते : 
 

णनणबडतरचराचरादृष्टचरशरमंडर् घालुणन सणरद्वरकुमरें 
तुरंगरथाजंनेयकंजनयनासणहत धनंजय आछाणदला यकसरें... 
उग्र थणक्कत जाले वीर समग्र तेव्हा.ं.. 
भतूि दिदणित झिझणित फिींद्र र्ि र्ुष्कि सकि 
जलेणनधीजि खिबणित उद्भट करकणरत कृतादंाणदक गाढ 
गरगणरत णदवचक्र चक्रसम अणमत धराधर 
कुटतट थटथट उतट नवखंडभमंूडिग्स्थत जन धन 
भयाभीत अंतरीं 

 
एखाद्या िगरीच्या ऐश्वयाचे िणगि करण्यासाठी या शलैीचा उपयोग करण्यात येतो. रघुिाथ पांवर्तािे 

कुां वर्िपुराचे िणगि ि श्यामराजािे दवक्षण द्वारका मन्नारगुर्ीचे स्ितांि िणगि चूर्षणकेतूि३४ करूि त्याचे िैभि 
योग्य सरणीतूि प्रकट केले आहे. 
 
णनरंजन माधवाची वृत्तगंणध 
 

विरांजि माधिाची चूर्षणका माि बरेच सौम्य स्िरूप धारण करते. वतचे िाते ‘िृत्तगांधी’शी अवधक आहे. 
उदा. : 
 

“योणषता म्हणिजे मदनज्वािा । स्वरूर्ेंघनप्रदीपतणवशािा । 
ते रु्रषणचत्तचंचि र्तंगकुिा । न जाणिता ंराहील, या बोला । 
केणव माणनजे सवपज्ञणशखामिी”  ५-५५ 

 
विरांजि माधिािे रूपिणगिासाठीही चूर्षणकेचा उपयोग केलेला आहे. श्रीकृष्णाच्या एकूण 

व्यल्क्तत्िाचे िणगि चूर्षणकेतूिच केले आहे : 
 

“अतसीर्ुष्र्संकाश नीलविप । मंदहासणकरिसंयुतत वदनचंद्र रू्िप । 
कृर्ाकटाक्षशोणभत अरिाररवददिनयन । मस्तकीं सूयपकोणटसंकाश 
मुगुट णवराजमान । कणटदेशीं र्ीतर्ट सुविपविप । 
मकरकंुडलघणटत उदार समकिप... 

 
श्रीकृष्णाच्या व्यल्क्तत्िाचा जो सखोल प्रभाि अजुगिािर पर्ला त्याचेही िणगि पुढे चूर्षणकेतूिच केले 

आहे (३-७). रैितक पिगतािरील विसगगिणगि चूर्षणकेतूि पवरणामकारी िठले आहे. 
 

विरांजि माधिाच्या चूर्षणका अफपसमासयुक्त ि मृदुिणगयुक्त असफयामुळे त्यात आिशे िाही, तर 
प्रसन्नता आहे. त्याच्या सिगच चूर्षणका त्याच्या काव्याप्रमाणे सांथ लयीतच िाहतािा वदसतात. सुभद्राचांपूची जी 
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एकूण समतोल बठैक वदसते तीत ती शोभणारीच आहे. चूर्षणकाांस पयायी गद्य मािफयामुळे वतचे सामर्थयग 
ओळखण्याचा ि वतचा अवधक चाांगला उपयोग करण्याचा प्रयत्ि माि किीिे केला िाही.३५ 
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४ .तेलुगु वृत्त े
 

अवभपे्रत असलेला रस िा भाि आस्िाद्य व्हािा या हेतूिे सांस्कृत ि मराठी िृत्तछांदािरच विसांबूि ि 
राहता या भागातील किींिी आपफया हेतुवसद्धीसाठी तेलुगु िृत्ताांचाही अिलां ब केला आहे. अख्यािाप्रमाणे 
मराठी यक्षगािातूिही तेलुगु िृते्त आढळतात. विियाच्या पूतगतेसाठी त्याांतील उदाहरणेही घेतली आहेत. 
 

तेलुगु पद्यरचिेचे स्िरूप मराठीपेक्षा वभन्न आहे. पद्यरचिेसांबांधी त्याचे काही विवशष्ट वियम असूि 
तेलुगु देश्यिृते्त ि सांस्कृत अक्षरगणिृते्त या दोन्सहींिाही ते लागू पर्तात. मराठीतील तेलुगु िृत्ताांचा उहापोह 
करण्यापूिी मराठीला अज्ञात असलेफया तेलुगूतील पद्यविियक वियमाांचा आपण प्रथम विचार करू. 

 
तेलुगूचे णवणशष्ट णनयम 

 
अ) णद्वतीयािरी प्रास  
 

तेलुगूत वद्वतीयाक्षरािर प्रास साधणे ही िृत्तपालिाची एक महत्त्िाची अट असते. पवहफया चरणात जे 
वद्वतीय अक्षर असेल तेच अक्षर इतर चरणाांतूि वद्वतीय स्थािी आले पावहजे. मराठीत अांत्य यमक साधणे हे 
जसे आिश्यक आहे, तसेच तेलुगूत वद्वतीय अक्षरािर प्रास साधणे अपवरहायग मािले गेले आहे. मराठी किींिी 
िृत्तउपयोजिेत तेलुगूच्या या वियमाचे पालि केले आहे. 
 

राग नको करंू सागं वनी यया 
वागणस येकट चागंट तंू भया 
न गिुणन कोि या योगच कीं 
णनगमागम रूर् कीं दयाघना 

 
    - श्रीरामजििविरूपण, प.ृ ७. 
 

सकलम्लेंछमथनें सरस कल्तयवतार 
अकलंक क्षीराग्ब्ध (शयन) अच्युतानन्त 
णवकच कमलनेर णवश्वभराभरि 
मकराकंजनक मा ंर्ाणह त्यागेश णप्रया 

 
    - त्यागेशपदें,३६ प.ृ १५. 
 

िरील दोि उदाहरणाांत अिुक्रमे ‘ग’ ि ‘क’ या वद्ववतयाक्षराची पुढील तीिही चरणाांतूि पुिरुक्ती 
झाली आहे; तसेच यात मराठीत येणारे अांत्य यमक आलेले िाही. वद्वतीय िणाच्या पुिरुक्तीत तोच िणग यािा 
लागतो असे िाही, तर त्याचा वमििणग आला तरी चालतो. जसे, ‘प’, ‘फ’ हे एकच िगातील असफयामुळे 
वमििणग होत. 
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आ) यणतमैत्री 
 

िृत्तपालिाच्या सांदभात तेलुगूतील हा दुसरा महत्त्िाचा वियम होय. ‘यवत’ म्हणजे विराम. या 
विरामाच्या वठकाणी चरणातील पवहले अक्षर वियमािे आले पावहजे. िृत्त सांस्कृत असो की तेलुगु देश्य असो, 
वद्वतीयाक्षरी प्रासाप्रमाणे ‘यवतमिैी’चे बांधिही पद्यकारास पाळाि े लागते. तांजािरी मराठी किींिी सांस्कृत 
अक्षरगणिृत्ताांचा अिलां ब करतािा सकिा तेलुगु देश्य िृते्त िापरतािा तेलुगु िृत्तविवियोगाची ही पर्थये पाळली 
आहेत. 
 

‘उत्पलमाला’ हे सांस्कृत अक्षरगणिृत्त आहे. त्याचे गण भ, र, ि, भ, भ, र, ल, ग असे असूि तेलुगु 
छांदकाराांिी दहाव्या अक्षरािर ‘यवतमैिी’ हा वियम साांवगतला आहे. मूळ सांस्कृत लक्षणात हे ‘यवतमिैी’चे 
बांधि अथातच िाही. ‘उत्पलमाला’चे पुढील मराठी उदाहरण तेलुगु लक्षणाची पवरपूती करणारे आहे : 
 

तारकनाथधाणर वरत्याग महेश्वर ऐस केल आ- 
हार कशाल विमणिहार कशाल णवलासहास शृ ं
गार कशाल भषूिद करू्परणवडे कशाल सौध सं 
चार कशाल देहउर्चार कशाल कशाल यौवना 

 
    - श्री त्यागराजविलास,३७ प.ृ १७. 
 

यात त, ह, ग आवण च हे िणग त्या त्या चरणात परत दहाव्या अक्षरािर आले आहेत. वतसऱ्या चरणात 
‘ग’ ऐिजी ‘क’ आहे; पण हे दोन्सही िणग एकाच िगातील असफयामुळे वियमाला बाधा येत िाही; तसेच तेलुगु 
िृत्तरचिेत चरणाच्या अांती शब्द पूणग झाला पावहजे असे बांधि िाही. कारण “पादान्सती यवत” हा मराठी वियम 
तेलुगूत िाही. यामुळेच तेलुगु पदे्य-चरणाांती विरामाचे बांधि िसफयामुळे-सलग िाचािी लागतात. यास 
तेलुगूत िृत्तदोि मािीत िाहीत. उपरोक्त उदाहरणातही चरणे सलग म्हणािी लागतात. याप्रमाणे 
‘वद्वतीयाक्षरी प्रास’ ि ‘यवतमिैी’ हे तेलुगूचे िृत्तपालिातील महत्त्िाचे वियम होत. त्याला अपिाद िाही. 
 
तेलुगु देश्य वृत्त े
 

ज्याप्रमाणे ओिी, अभांग ही मराठीची खास देशी िृते्त होत त्याप्रमाणे तेलुगूची वद्वपद, गीतपद्य, कां दपद्य 
ही प्रमुख देशी िृते्त होत. या िृत्ताांचे मराठीतील उपयोजि पाहण्यापूिी त्याची लक्षणे समजाििू घेणे आिश्यक 
आहे. या िृत्ताांची लक्षणे लघु-गुरू अक्षराांच्या विवशष्ट माांर्णीक्रमािरच आधावरत आहेत. देशी िृत्ताांची 
अक्षरगणाांिरूि माांर्णी करण्याची पद्धती तेलुगूिे सांस्कृतिरूि उचलली असािी. 
 

लघु-गुरू अक्षराांच्या विवशष्ट क्रमपद्धतीच्या आधारे तेलुगूत गणाांची िगगिारी तीि प्रकारे केली जाते : 
 
१. इांद्रगण िल । UUUU । िग । UUU– ।  
  सल । UU –U । भ । – UU । र ।–U– । त ।––U ।    
२. सूयगगण   ि । UUU । ह ।–U ।  
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३. चांद्रगण रग ।–U– – । िगग । UUU– – ।  
  यग । U – – – । सलग । UU–U– । भग ।–UU– । 
  िलग । UUUU– । भल । – – –U । सह । UU – – U । 
  रल ।–U–U । िह । UUU–U । तल ।– –UU । 
  सलल । UU–UU । भल ।–UUU । िलल । UUUUU । 

 
तेलुगूतील देश्य िृत्ताांची लक्षणे िरील गणाांच्या आधारे साांवगतली जातात. 

 
णद्वपद 
 

सहदीतील दोह्याप्रमाणे हे तेलुगूतील लोकवप्रय िृत्त होय. मराठीत जशी ओिीला लोकवप्रयता प्राप्त 
झाली, त्याप्रमाणे वद्वपद हे िृत्त तेलुगु किींकरू्ि मान्सयताप्राप्त असे आहे. इ.स. च्या चौदाव्या शतकातील शिै 
किी पालकुवरवक सोमिाथ यािे या िृत्तास प्रवतष्ठा प्राप्त करूि वदली. याच्या ‘पांवर्ताराध्यचवरिा’तील 
“मागार गा िको मज बापु म्हणत । भागिो दे िाटे भक्त ते म्हणत,” ही प्रवसद्ध रचिा मराठीतील पवहली वद्वपद 
रचिा होय, असे म्हणण्यास हरकत िाही. तांजािरच्या मराठी सावहत्यात आलेफया तेलुगु िृत्तात वद्वपदाांचा 
भरणा सिांत अवधक आहे. 
 

‘वद्वपद’ या िृत्तात दोि चरण असतात. प्रत्येक चरणात तीि इांद्रगण ि एक सूयगगण असतो. यवत 
वतसऱ्या गणाच्या पवहफया अक्षरािर असतो. मराठीतील पुढील उदाहरण पाहा : 
 
  कमनीय श्रीर्ुणर-कणव सुन्दराख्य 
  रमिीय र्वप किावग्न्तणनवणर 
    - श्री त्यागराजविलास, प.ृ ४ 
 
याचे गण-विश्लेिण पुढीलप्रमाणे : 
 

कमिीय  श्री पुवर  कविसुन्सद राख्य 
UU–U –UU UU–U –U 
रमणीय पिगक ळािल्न्सत वििवर 
UU–U –UU ––U UUU 

 
पवहफया चरणात सल, भ, सल, ह असा क्रम आहे, तर दुसऱ्या चरणात सल, भ, त, ि असा क्रम 

आहे. याप्रमाणे तीि इांद्रगण ि एक सूयगगण, या वियमाची पवरपूती झाली आहे. यवतमिैीच्या वियमाचेही पालि 
झाले आहे. पवहफया चरणातील पावहला िणग ‘र’ याऐिजी यवतस्थािी ‘ळ’ येतो. ‘र’ ि ‘ळ’ हे वमििणग 
असफयामुळे िृत्तदोि होत िाही. या िृत्ताचा िापर ‘श्री त्यागराजविलास’ या यक्षगािात विपुल प्रमाणात आहे. 
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गीतवैद्य 
 

या िृत्ताचे दोि प्रकार आहेत. 
 

१) आटिलवद तेटगीवत    २) तेटगीवत 
 
१) आटवलणद तेटगीणत 
 

हा वििम िृत्ताचा प्रकार असूि यात पावहला चरण तसेच दुसरा ि चौथा चरण याांत लक्षणसाम्य असते. 
प्रथम ि तृतीय चरण याांत तीि सूयगगण ि दोि इांद्रगण असतात, तर दुसरा ि चौथा चरण याांत पाच सूयगगण 
असतात. यवतमिैी चौर्थया गणाचे प्रथम अक्षर. िेमिा या तेलुगु किीिे या िृत्ताचा विशिे िापर केला. याचे 
उदाहरण तांजािरच्या मराठी सावहत्यात वमळाले िाही. 
 
२) तेटगीणत 
 

हे समिृत्त असूि, प्रत्येक चरणात एक सूयगगण, दोि इांद्रगण आवण दोि सूयगगण असतात. यवतमैिी 
चौर्थया गणाच्या प्रथम अक्षरािर असते. ‘तेटगीवत’चे मराठीतील पुढील उदाहरण पाहा : 
 
 िीलविभिवेणगौवर येणे प्रकारे (र) 
 कालसवन्नभ काय जे कां जबाण 
 ज्िालपीवर्त पाहूि सहत जलवध 
 मध्ये (ध्य)सत्िर सूयास्तमाि झाला (ल) 
 - श्री त्यागराजविलास, प.ृ १५. 
 
यातील गणाांचे विश्लेिण पुढील प्रमाणे : 
 

िील विभिवेण गौवरये  णेप्र कारे (र) 
–U UU–U –U–  –U -U 
ह सल र ह ह 
काल सवन्नभ कायजे  कां ज बाण 
–U –UU –U–  –U -U 
ज्िाल  पीवर्त पाहूि सहत जलवध 
–U –UU – –U UUU UUU 
मध्ये (ध्ये) सत्िर सूयास्त माि झाला (ल) 
–U –UU – –U  –U –U 
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तेटगीवतची लक्षणे यात पाळली गेली आहेत. ‘यवतमिैी’चा वियमही पाळला आहे. वतसऱ्या 
चरणातील प्रथम अक्षर ‘ज’ ि यवतस्थािाचे अक्षर ‘स’ हे वमििणग होत. म्हणूि िृत्तदोि िाही. 
 
कन्द्दपद्य 
 

कन्सदपद्यात ग, ग, भ, ज, स, िल याांव्यवतवरक्त अन्सय गण असू ियेत. यात एकूण आठ गण असतात. 
प्रथम ि तृतीय चरणाांत याांपैकी कोणतेही तीि ि वद्वतीय ि चतुथग चरणाांत याांपैकी कोणतेही पाच गण असािते; 
तसेच गण १, ३, ५, ७ या वििम स्थािात ‘ज’ गण असू िये. सहािा गण ‘िल’ सकिा ‘ज’ असणे आिश्यक 
आहे. तेलुगु किी वतकण्णा ि चौंर्प्पा याांिी या िृत्ताचा विशिे उपयोग केला आहे. मराठीतील पुढील 
उदाहरण पाहा : 
 
  र्ुरहूतर्ुरणतरस्कणर 
  धरिीनारीसकबरी-धनधमपकरी 
  वर कुसुमगन्धलहणर 
  र्रममुणनस्वान्तहाणर - र्द्धमानगरी 
              - श्री त्यागराजणवलास, र्.ृ ५. 
 
याचे गणविश्लेिण पुढीलप्रमाणे : 
 

पवहला चरण : पुरहु  तपुरवत रस्कवर   
 UU– UUUU  –UU   
 स िल भ   
वतसरा चरण : िरकु सुमग न्सधलहवर   
 UUU UU– UUUU   
 ि स िल   
दुसरा चरण : धरणी िारी सकबवर धिध मगकरी 
 UU– – – UUUU UU– UU– 
 स गग िल स स 
चौथा चरण : परम मुविस्िा न्सतहावर पद्मा िगरी 
 UUU UU– U–U – – UU– 
 ि स ज गग स 
      

 
कन्सदपद्याची सिग लक्षणे यात पाळली गेली आहेत. 
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सीस पद्य 
 

याचे एकूण चार चरण असतात. प्रत्येक चरणात आठ गण असूि, पवहले सहा गण इांद्रगण असतात. 
िांतर दोि सूयगगण येतात. यवत पवहफया ि वतसऱ्या गणाचे प्रथम अक्षर ि पाचव्या ि सातव्या गणाचे प्रथम 
अक्षर यािर असतो. याचे चरण लाांब असफयामुळे प्रत्येक चरणाचे लेखि दोि ओळींतूि करण्याची प्रथा आहे. 
दुसरी ओळ– म्हणजे चरणाचा दुसरा अधग–पवहफया ओळीच्या लगोलग खाली ि वलवहता र्ािीकरे् थोर्ी 
जागा सोरू्ि वलवहली जाते. म्हणजे पवहफया चरणाचाच तो भाग आहे हे िाचकाच्या लक्षात याि.े तेलुगु किी 
श्रीिाथ यािे या िृत्ताचा विपुल उपयोग केला आहे. 
 

सीस पद्याचा मराठीतील पुढील उदाहरण पाहा : 
 
  कमलालय अजुणि करिाणनधी शवप 
  का ंनये मन असे कणठि करणन 
  कणश करू गणत सागं कवि दावी मला 
  णनजकातं राजया णवजन राणन 
  मायबार्ास गुज काय म्हिुणन 
  सागुं जन हास्य सोसुणन दीन वािी 
  अग सये क्षि एक युग गमे त्याणवना 
  जगदीश मत्र्ती सगुि खाणि 

- र्ावपतीर्णरिय,३८ र्.ृ ३. 
 

आख्याि-काव्याप्रमाणे ‘राधाकृष्णविलास’ िाटक यातही या पद्याची उदाहरणे आढळूि येतात. 
उदा. : 
  राजख्य र्णर र्हा रारीच संचा(च)रे 
  चोर हा समज गे नीरजाणक्ष 
  गुि न ज्याचे बरे गुरर्ग्त्नसंगमी 
  गिनाणच र्ार्ाणश गवपकुणक्ष 
  राहुचे आननी राहोणन णनसटतो 
  एकसम अणतरनद्य शकंलाणक्ष 
  क्षयरोग तो जया क्षय न सोडी र्हा 
  हीनता र्ावतो हेणच साक्षी 
       - राधाकृष्िणवलास नाटक,३९ र्.ृ ९. 
 
पवहफया उदाहरणाचे गणविश्लेिण पुढीलप्रमाणे : 
 

कमलाल यअजुवण करुणावि धीशिग 
UU–U  UUUU  UU–U – –U 
काां िये मि असे कठीि करुवि 
–U–  UUU–  UUU UUU 
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कवश करू  गवतसाांग किणदा िीमला 
UU U– UU–U UUU– –U– 
विजकाांत  राजया  विजि  रावि 
UU–U  –U– UUU  –U 
मायबा पासगुज कायम्ह णुविसाांगु 
–U–  –UUU  –UU UU–U 
जिहास्य  सोसुवि  दीि िाणी 
UU–U –UU –U  –U– 
अगसये  क्षणएक युगगमे त्यावििा 
UUU– UU–U UUU– –U– 
जगदीश  मत्पती  सगुण खावण 
UU–U –U– UUU –U 

 
उपरोक्त विश्लेिणात वतसऱ्या चरणाच्या प्रथमाधात (पाचिी ओळ) दुसऱ्या गणात ‘पा’ हा गुरुिणग 

आहे, पण तो लघु हिा. हा दोि िगळता किीिे सीसपद्याचे सिग वियम पाळले आहेत; पण तेलुगूतील या 
िृत्ताच्या सांबांधातील एका सांकेताचे पालि किीिे केलेले िाही. सीसपद्यािांतर आटिलवद तेटगीवत सकिा 
तेटगीवत िृत्तातील एक रचिा यािी, पण तसे मराठीत येथे सकिा उपलब्ध असलेफया कोणत्याच कृतीत 
आढळूि येत िाही. या काव्यात ि इतर कृतींतूि जेथे जेथे ‘सीसपद्य’ आले आहे, तेथे तेथे त्या सीसपद्यािांतर 
एक श्लोक आलेला आहे, पण तो आटिलवद तेटगीवत सकिा तेटगीवत याांपैकी कशातच बसत िाही. 
 

‘एळा’ (एळे) या िृत्तातील म्हणूि वदलेली काही पदे ‘श्री त्यागराजविलास’ या कृतीत आढळतात. 
उदाहरणाथग : ‘कोवकलध्िवि कठोर’ (प.ृ १६) ि ‘चन्सद्रवकरण कठोर’ (प.ृ १९); पण ती ‘एळे’च्या 
िृत्तलक्षणाांशी जुळत िाहीत. यािरूि एिढेच म्हणता येईल की, तेलुगु िृत्ताप्रमाणे काही कन्नर् िृत्ताांची 
मावहतीही मराठी सावहत्यकाराांिा होती. 
 

मराठीतील तेलुगु िृत्ताच्या आविष्काराशी मराठी िाचक एकदम एकरूप होऊ शकत िाहीत. कारण 
िृत्तातील अांत्य प्रासाचा अभाि ि विवशष्ट पद्धतीचे िणग-सांयोजि त्याच्या कािाला आवण िाणीला पवरचयाचे 
िसते. मराठीत “पादान्सती यवत” हा वियम असफयामुळे चरणाच्या शिेटी विराम येतो ि तेथे शब्द पूणग व्हािा 
लागतो, पण तेलुगु छांदशास्त्रात असे बांधि िसफयामुळे एका चरणातील अपूणग शब्द दुसऱ्या चरणात पूणग होऊ 
शकतो. वशिाय कुठलेही िृत्त त्या त्या भािेची प्रकृती घेऊि जन्समाला येत असते. यामुळे तेलुगु भािेच्या 
अध्ययिातूि त्या भािेची प्रकृती जाणूि घेतफयावशिाय त्यातील िृत्तयोजिेची स्िाभाविकता ि साथगकता 
लक्षात येणार िाही. 
 
णनयसमक रचना 
 

तेलुगूत अांत्य प्रास सकिा अांत्य यमक िाही. मराठी पद्याचे ते तर व्यिच्छेदक लक्षण आहे. तेलुगूच्या 
अांत्ययमकविरवहत रचिा-पद्धतीचा मराठीिर पवरणाम झाफयाचे मराठीिे स्िीकारलेफया तेलुगु िृत्तातील 
उदाहरणाांिरूि वदसते; पण काही किींिी वद्वतीयाक्षरी प्रास सकिा अांत्यप्रास हे कुठलेही बांधि ि मािता 
पद्यरचिा केली आहे. असे करण्यास तेलुगूच्या अांत्यप्रासाविरवहत रचिा-पद्धतीचा पवरणाम झालेला वदसतो. 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

कारण मध्यिती मराठी काव्यात अांत्यप्रासाचे बांधि कुणीच उल्लांवघले िाही. तांजािरच्या श्रीवििासकृत 
‘चांद्रमांजरी’४० या काव्यात किी आपली ‘अांत्यप्रास’ ि मािण्याची भवूमका प्रारांभीच विशद करतो आवण तीही 
वियगमक आया रचूि : 
 
  सकल प्राकृत र्ठता ंणवशषे जािावयास या गं्रथीं 
  अंताक्षर णनयमणवना अनंत अक्षर कथेस कणथतो हे ।।२।। 
 
किीची रचिा आया िृत्तात असूि, बहुतेक आया वियगमक आहेत. उदाहरणाथग : 
 
  - ज्ञानािपव आस्वादुणन मुणनहृदयाकारश जो सुखच वषे 
  तो नीलघनमुकंुदू गोकुणि गोणर्कुचाणद्रवणर णमरव े।।२-६।। 
 
  - न गिोणन सवप कामणह कामवशा होणत गोणर्का जै जै 
  तै तै कृष्िदयािू सुर-ता न गिोणन अनुभवी सु-रता ।।२-१४।। 
  - गोर्ीमुखचदं्रातें णवकसणवणत नेरर्द्धम कृष्िाचे 
  कृष्िानखचदं्रातें गोर्ीकुचकोक सुखणवताणत अहो ।।२-१७।। 
  - कृष्िा णवष्िु म्हिणवणस चतुभुपजच तुज करील र्णत माझा 
  सापं्रत आरलगुणनया तंूणच सुजािे चतुभुपजा कणर का ं।।३-१३।। 
 

यािरूि मराठीत आिजूगि वियगमक रचिा करणारा हा किी महत्त्िाचा ठरतो. आिांदतियाच्या 
काव्यातही एके वठकाणी वियगमक रचिा आढळते. त्याच्या ‘सेतुबांध’ काव्यातील पुढील उदाहरण पाहा : 
 
  या मणहमंडिीं काम नाही दुजे 
  राममंराणवना रामचदं्रप्रभ ु। 
  कामरागाणदका ंर्ामरा ंवाणरती 
  रामनामाविी श्यामतेजोणनधी ।।२८।। 
 

अशी रचिा योगायोगािे झाली असे म्हणता येणार िाही. कणग येथे अांत्य यमकाची परांपरागत पद्धती 
तर किीिे पाळली िाहीच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्िाचे म्हणजे तेलुगु पद्धतीप्रमाणे वद्वतीयाक्षरािर प्रास साधला 
आहे. अांत्य यमकाचा अभाि आवण वद्वतीयाक्षरी प्रास ही िैवशष्ये तेलुगु िृत्ताची होत. यामुळे अशी रचिा 
तेलुगूच्या प्रत्यक्ष प्रभािामुळे झाली, हे स्पष्ट आहे. आिांदतिय हा तांजािरच्या पवहफया वपढीतील मराठी किी 
होय. तेव्हापासूि मराठी काव्यािर तेलुगूचा पवरणाम व्हाियास प्रारांभ झाला, असे यािरूि म्हणता येईल. 
त्याचे ‘कृष्णचवरिा’तील एक पदही वियगमक आहे, पण तेथे वद्वतीयाक्षरािर प्रास आला िाही. सांबांवधत पद 
पुढीलप्रमाणे : 
 
  मन्मथसुंदर णचन्मय माधव सन्मणत मोहन नीलतनु 
  ती रणतसणन्नभ कीरणगरा नवनीरजनेरयुगाकृणत केली 
  सत्य सनातन णनत्य णनरंजन कौस्तुभकंधर लोकर्ती 
  र्ीनकुचा लघु मीन सुचचंल मानवती अणभमान नव्हािी  क्र. १९ 
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याप्रमाणे तेलुगूच्या प्रभािािे मराठीत वियगमक रचिा आली. 
 
समारोप 
 

रसोत्पादि ि रांजि हे तांजािरच्या किींचे विर्षमती-प्रयोजि होते. त्यासाठीच त्याांिी आपली िृत्तसृष्टी 
राबविली. विविध अक्षरगणिृत्ताांचा, मािािृत्ताांचा, पदाांचा, छांदाांचा उपयोग त्याांिी या हेतूच्या वसद्धीसाठीच 
केला. विवशष्ट भाि-िृत्तीच्या आविष्कारासाठी विवशष्ट अक्षरगणिृते्त त्याांिी िापरली; तर काव्याला जेथे गेयतेचे 
अांग द्याियाचे होते, तेथे मािािृत्ताांचा ि छांदाांचा प्रयोग केला. तांजािरच्या किींिी काही िव्या जावतरचिेची 
मराठीला जोर् करूि वदली. गेय, रागयुक्त पदरचिा हे तांजािरच्या आख्याि-काव्याचे असाधारण िैवशष्य 
आहे. यामुळे सांगीताचा प्रभाि आख्यािरचिेिर पर्ला. रागयुक्त पदरचिा असूिही काव्यात्मतेत – काही 
अपिाद िगळता- ते उणे पर्ले िाही. मािािृत्तात ‘सदर्ी’ ि मुक्त शलैीची ‘चूर्षणका’ हे तांजािरच्या आख्यािात 
प्रथमच आपणास वदसतात. सदर्ी ि चूर्षणका याांिी मराठी आख्यािकाव्याला अिुक्रमे माधुयग ि गाांभीयग याांची 
जोर् करूि वदली. महाराष्रातील उत्तरकालीि काव्याला वदलेफया या महत्त्िाच्या देणग्या होत. तांजािरच्या 
कृतीतील तेलुगु िृत्ताचा िापर हा त्याांिा दवक्षणी र्ौल देण्यास कारणीभतू ठरला. एिढी िाविन्सयपूणग, 
िैभिसांपन्न आवण िैविध्यािे िटलेली िृत्तसृष्टी मराठी सावहत्याच्या इवतहासात अपूिगच म्हणािी लागेल. 
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संस्कृती 
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सात 
 

नायन्द्मार – वीरशवै – वारकरी 
 

दवक्षण भारताच्या साांस्कृवतक इवतहासात िायन्समाराांचा शिैवसद्धाांत, बसिशे्वराांचा िीरशिै पांथ आवण 
ज्ञािेश्वाराांवदकाांचा िारकरी सांप्रदाय याांचे विशिे स्थाि आहे. त्याांच्या तत्त्िज्ञािाचा, वशकिणुकीचा, 
आचारविचाराांचा तत्कालीि समाजजीििािर प्रगाढ प्रभाि होतो. कालक्रमािुसार तवमळिारू्तील िायन्समार 
(शिै सांत) ७ ि ेते १० िे शतक, किाटकातील बसिाांचा अितीणगकाळ १२ ि ेशतक, तर िारकरी पांथाचा 
उदय १३ व्या शतकातील होय. या वतन्सही भक्तसांप्रदायाांत बराच आांतवरक अिुबांध असफयाचे वदसूि येते. 
 

महाराष्रातील िारकरी सांप्रदाय हा सिगसमािशेक असा िैष्णिमागग असूि अिेक लहाि-मोठे पांथ 
त्यात विरूि गेले,समरसूि गेले. ही एक महत्त्िाची सामावजक चळिळ होती. जिसामान्सयाांिा भक्तीचा सोपा 
मागग दाखििू त्याांची कमगकाांर्ापासूि मुक्तता केली. यातील सांत समाजाच्या विविध थराांतूि पुढे आले. 
जावतिणाची बांधिे बरीच वशवथल झाली आवण एक प्रकारच्या अध्याल्त्मक साम्यिादाची येथे स्थापिा झाली, 
असे मािले जाऊ लागले. िारकरी पांथािे देि या कफपिेचे लोकशाहीकरण केले, असेही म्हटले गेले. हे सिग 
ऐकतािा आपण असे धरूि चालतो की, अशी क्राांती फक्त महाराष्रातच झाली होती, िास्तविक अशा 
स्िरुपाची क्राांती महाराष्रापेक्षा वकती तरी अगोदर तवमळिारू्त झाली होती ि तीही शिै सांप्रदायात. 
 

तवमळिारू्च्या धार्षमक जीििात िायन्समाराांचे आगळे स्थाि आहे. हे िायन्समार सांत इ.स. ७ ि ेते १० 
ि ेशतक या कालखांर्ात होऊि गेले. ज्ञािसांबांधार, अप्पर, सुांदरार, विळकां ठ, कन्नप, मार, िांदिार आदी 
प्रवसद्ध ६३ सांत होऊि गेले. याांचे जीििचवरि सेवक्कलार या किीिे पेवरयपुराणम् (महापुराण) यात वदले 
आहे. याची रचिा इ.स. ११४० मध्ये पूणग झाली. या सिग सांताांची वशिािर अपार विष्ठा ि भक्ती होती. त्याांिी 
वशिला सिगस्ि अपगण केले होते. त्या काळी बौद्ध ि जैि पांथाांचा बराच प्रभाि राजाांिर ि जिसामान्सयािर होता. 
याचा िैवदक धमािर बराच विपरीत पवरणाम झाला. िैवदक धमाची खच्ची थाांबििू त्यास परत पूिीची प्रवतष्ठा 
प्राप्त करूि देण्याचा या सांताांिी प्रयत्ि केला. िैवदक शिै बौद्धधर्षमयाांिा ‘पाखांर्’ म्हणूि सांबोधीत. 
बौद्धाांविियी त्याांिा िाटणाऱ्या तीव्र त्ििेाचे प्रत्यांतर आपणास ‘पेवरयपुराणम्’ मधूि वदसूि येते. या पुराणाचा 
अप्रत्यक्ष मराठी अिुिाद तांजािरच्या विरूपाक्ष किीिे ‘भक्तविलास’ या ग्रांथात केला आहे.त्यात तो वलवहतो: 
 
  बहु दूर बौद्धातें र्ाहून । 
  चक्षूंचे करावे णनमीलन । 
  जरी र्ाणहला प्रमादानें । 
  स्मरावें जाि णशव र्ाहत ।।३७-४६।।१ 
 

बौद्धाांचे मुखािलोकि करू िये. जर चुकूि त्याांच्याकरे् लक्ष गेले तर वशिाला स्मरूि त्याचे ध्याि 
र्ोळ्याांपुढे आणाि.े 
 

बौद्ध ि जैि या अिैवदक पांथाांशी शिैाांिा बराच काळ सांघिग करािा लागला. त्याांिा सजकण्यासाठी 
शिैाांिी चमत्काराांचाही आश्रय घेतला. वशिभक्तास ज्या अचाट गोष्टी लीलया करता येतात त्या बुद्धाांच्या 
आिाक्यापलीकर्च्या आहेत, असे दाखििू जिसामान्सयाांिा िैवदक धमात आणले गेले. असा प्रयत्ि करतािा 
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त्याांिा आपफया परांपरागत धमगवियमाांत बराच लिवचकपणा आणािा लागला, कमगकाांर्ाचे प्रस्थ कमी करािे 
लागले. जावतभेदरवहतता हे अिैवदक बौद्ध-जैिाांचे बलस्थाि होते. त्यासाठी या शिै धुवरणाांिी चातुिगण्यातील 
जन्समजात उच्च-िीचपणाच्या तत्त्िास भक्तीच्या के्षिातूि फाटा वदला. यामुळे ‘पेवरयपुराणम्’मधील वशि हा 
पूणगपणे लोकािुिती दाखविला आहे. तो विम्िस्तरीय समाजघटकाांिर कृपा करणारा आहे. एिढेच िव्हे तर 
भल्क्तभाििेिे अपगण करण्यात आलेफया अभक्ष्य पदाथांचाही स्िीकार करणारा आहे. हा वशि माांसाचाही िैिदे्य 
मोठ्या आिांदािे ग्रहण करतो. प्राण्याचे माांस मधात बुर्ििू भक्त आपफया आिर्त्या वशिला देऊ लागला. 
वशिसलगाच्या आसमांतात माांस ि अस्थी पाहूि पुजारी दुःखीकष्टी झाला; पण देिाला यथासाांग पूजा करणाऱ्या 
पुजाऱ्याची भक्ती रुचली िाही. माांस अपगण करणाऱ्या िील िािाच्या वभल्लाचीच पूजा रुचली. त्यािरच तो 
प्रसन्न झाला. यािरूि कमगकाांर्ाचा वििेधच येथे केलेला वदसतो. वशिाय ब्राह्मणत्ि म्हणजे सिग िणांत श्रेष्ठत्ि 
असेही िव्हे, हेही येथे सूवचत केले आहे. 
 

हे शिै मत अांत्यजाांिा भक्तीिे मोक्षाची सोय करूि देणारे होते. वशिाचे िांदिारासारखे काही भक्त 
अांत्यज असूिही उद्धरूि गेले. एकदा तर वशि मातांग ििेािे ‘मार’ िामक ब्राह्मणाच्या घरी जाऊि तेथील 
यज्ञात उपल्स्थत राहतो. (यज्ञाचे पावित्र्य िष्ट झाले म्हणूि जमलेले ब्राह्मण तेथूि विघूि जातात.) 
िारकऱ्याांचा विठ्ठल महार होऊि दामाजीपांताचा ऋणभार िाहीसा करतो. महाराष्रात विठ्ठल महार 
होण्यापूिी वकतीतरी शतके अगोदर वशि अांत्यज होऊि भक्ताचे पाांग फेर्ीत होता. भक्तीच्या के्षिात जातीिर 
आधावरत पविि, अपविि असे काही िाही, हेच या घटिेतूि सूवचत होते. “ज्ञािकमास जे योग्य िाहीत 
त्यािरही वशि प्रसन्न होतो” (भक्तवि., १५.९), “ज्याच्या इष्टतम पदाथांतें । लोकी प्राथील वशिाचा भक्त । तो 
ते देऊि त्यास हिगयुक्त । होय विमुक्त जातीहीिही” (भक्तवि., १५-१०), “तो कोणीतरी असो जातीिें । 
मुक्त होय सांसारापासूि” (भक्तवि., २८.९). ‘भक्तविलासा’तील (पेवरयपुराणम् चा अिुिाद) या उक्ती 
अांत्यजाला वमळणारी प्रवतष्ठा दशगवितात. “देि भािाचा भकेुला । जावतकुळ िाही त्याला” ही मराठी सांताांची 
धारणा या तत्त्िाशी सांिादी अशीच होती. या उपायाांिीच बौद्धमत खांवर्त करण्याचा तवमळ शिै सांताांिी प्रयत्ि 
केला. 
 

याच उदार मताचा किाटकातील बसिेश्वराांच्या िीरशिै पांथािर प्रभाि पर्लेला वदसतो. इ.स. 
१२०० मध्ये हवरहर या प्रवसद्ध िीरशिै किीिे ‘पेवरयपुराणम्’ याचा कन्नर्मध्ये अिुिाद केला. पालकुवरकी 
सोमिाथ हाही िीरशिै असूि त्याचाही ‘पांवर्ताराध्यचवरि’ हा ग्रांथ ‘पेवरयपुराणम्’च्या धतीिर बेतलेला आहे, 
असे अभ्यासक माितात. (पेवरय. P.V.)२ याचा अथग तवमळ शिै सांताांची चवरिे ि त्याांचे जीिि कन्नर् 
भािकाांिा ज्ञात असािे असा होतो. (काांचाचा प्रवसद्ध वशिभक्त मातांग चन्नय्या याचा बसिािे आपफया एका 
िचिात गौरि केला आहे.) तसा किाटकाचा ि तवमळिारू्चा इवतहासकाळात दृढ सांबांधही होता. 
बसिेश्वराांचा िीरशिै पांथ परांपरेिे चालत  आलेफया शिै धमाचे पवरितीत रूप असला तरी बसिाांिी त्याला 
सामावजक समतेची बठैक देण्याचा महाि प्रयोग केला. िीरशिै पांथाची दीक्षा घेतफयािांतर ब्राह्मण आवण 
महार, एक श्रेष्ठ ि दुसरा िीच असा भेद राहू शकत िाही. बसिाांची ही तत्त्िप्रणाली क्राांवतकारक असूि, तवमळ 
शिै मतातील अध्याल्त्मक उदारतेच्या वकती तरी पुढे जाऊि समाजातील जावतविमूगलिाकरे् झुकली आहे. 
जावतभेदरवहत सहदूांची एकात्मता हेच बसिाांचे ईल्प्सत होते. अांत्यजाांिा प्रवतष्ठा देणाऱ्या तवमळ शिै मताची ही 
पुढची पायरी असली तरी दोन्सहींत गुणात्मक अांतर आहे. पवहफया तत्त्िप्रणालीत सामावजक दृष्या 
वशिभाक्ताची जात तशीच राहते, तर दुसरीत ती िष्ट होते. 
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बसिाांच्या काळी बौद्ध धमाचा प्रभाि लोपला असला तरी जैि पांथाला बरीच लोकमान्सयता होती. 
तवमळ वशिभक्ताांप्रमाणे बसिाांिाही जैिाांचे तत्त्िज्ञाि ि आचार-विचार मान्सय िव्हते. त्याांच्याविियी बसिाांच्या 
मिात त्ििेच होता. या सांबांधात पाांरु्रांग देसाई वलवहतात : He (बसिशे्वर) ridiculed Jainism and its odd 
practices like nudity” (BAHT, १५९)३ तवमळ शिैाांिा ज्या परील्स्थत िणगजावतबांधिे वशवथल करािी 
लागली, तशीच पवरल्स्थती थोड्ाशा फरकािे बसिाांच्या काळीही वटकूि होती. 
 

या दोि भल्क्तसांप्रदायाांचा परस्परसांबांध हा असा वदसूि येतो. िीरशिै पांथाचा िारकरी पांथािरील 
प्रभाि माि स्पष्टपणे जाणिणारा आहे. महाराष्र ि किाटक हे प्राांत परस्पराांिा लागूि असफयामुळे एके 
वठकाणी प्रसृत झालेली विचारधारा लगतच्या प्राांतात लिकर पसरते. इवतहासकाळात जसे किाटक ि 
तवमळिारु् याांचे घविष्ट सांबांध होते, तसे महाराष्र ि किाटक याांच्या बाबतीतही आढळूि येते. बसिाांिी 
पांथप्रसारासाठी ि तत्त्िचचेसाठी एक अवभिि उपक्रम सुरू केला. तो म्हणजे ‘अिुभिमांटपा’ची कफयाणीला 
केलेली स्थापिा. येथे बसिेश्वर, अल्लमप्रभ ूि अन्सय अवधकारी व्यक्तींची प्रिचिे होत, िाद होत. या प्रिचिाांिा 
येणारे वजज्ञासू श्रोते विविध प्राांताांतूि जसे येत; तसेच ते समाजाच्या विविध स्तराांतील ि 
जावतव्यिसायातीलही असत. यात तवमळिारु्, आांध्र येथील लोकाांप्रमाणे महाराष्रातील लोक येत. 
उरसलगदेि ि कुां भारगुांर्य्या हे महाराष्रातूि येऊि त्यात सहभागी झाफयाचा उल्लेख आला आहे (BAHT, P. 
191) याचा अथग ज्ञािेश्वरपूिग महाराष्राच्या धार्षमक घर्णीत ि विचारसृष्टीत बसिेश्वराांचाही हातभार 
लागलेला होता; तसेच बसिाांचा काही काळ (इ.स. ११३२-११५३) पांढरपूरपासूि जिळ असलेफया 
मांगळिढे्यात वबज्जलाच्या कायगसेिते व्यतीत झालेला होता (BAHT, P. १७९-१८८), हेही लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. िारकरी सांप्रदायाचे अध्ियूग असलेफया ज्ञािेश्वराांिी योगविदे्यच्या सांदभात िीरशिैाची 
पवरभािा िापरली आहे. ‘सलगागसामरस्या’ची कफपिा ही िीरशिैाची. ती ज्ञािेश्वरीत आढळते (चक्रपाणी, 
१०९). वशिाय िारकरी पांथातफया विसोबा खेचराचा ‘िटस्थल’ हा ग्रांथ िीरशिै तत्त्िज्ञाि साांगणारा होय 
(चक्रपाणी, १११). ज्ञािेश्वराांप्रमाणे त्याांची भवगिी मुक्ताबाई वहच्या अभांगाांतही योगािुभिाच्या सांदभात 
िीरशिैाची पवरभािा आली आहे. “ही िस्तुल्स्थती िीरशिैाच्या सूक्ष्म प्रभािाची द्योतक आहे. हा प्रभाि आद्य 
मराठी िाङ्मयापुरताच मयावदत रावहला िसूि, तो पुढील काळातील अिेक ग्रांथकाराांच्या कृतींतूि पाझरत 
आहे,” (चक्रपाणी, ११३)४. 
 

या िस्तुल्स्थतीचा विचार केफयास िारकरी सांप्रदायाच्या तत्त्िाांगािर िीरशिैाांचा प्रभाि पर्ला होता 
असे मािण्यास जागा आहे.भक्तीच्या प्राांतात विम्िस्तरीय लोकाांिा लाभलेले स्िातांत्र्य, चोखमेळासारख्या 
अांत्यजाला प्राप्त झालेले सांतत्ि, पुरोवहतशाहीला विरोध, कमगकाांर्मुक्ती या िारकऱ्याांच्या तत्त्िविचाराांत 
बसिाांच्या वशकिणुकीचाच आढळ होता. या तत्त्ििैवशष्याांचे पे्ररणास्थाि अन्सय कुठलेही दाखविता येईल, 
असे िाटत िाही. “गुरु तो सकळाांवस ब्राह्मण” हे तत्त्ि िारकऱ्याांच्या बाबतीत बाद झालेले होते; तसेच 
प्रारांभकालीि िारकरी सांत हे िैष्णि सांत म्हणूि पुढे प्रवसद्धीला आले असले, तरी ते मूलतः शिै होते. 
ज्ञािेश्वर, िामदेि, विसोबा खेचर, िरहरी सोिार ही मांर्ळी शिैच असफयामुळे बसिाांच्या तत्त्िज्ञािािे ि 
त्याांच्या सामावजक दृष्टीकोिािे प्रभावित झाली असणे अशक्य िाही. या सांताांिी बसिाांप्रमाणे जावतभेदविरोधी 
भवूमका घेतली िसली, तरी एका ठराविक मयादेत त्या दृवष्टकोिाचे अिुसरण केलेले वदसूि येते. भक्तीच्या 
प्राांतात जाती आवण िणग हे अिघे अकारण होत, असे ज्ञािेश्वराांिी मािलेच आहे. तसे हे तत्त्ि तवमळ शिै मत, 
िीरशिै पांथ आवण िारकरी सांप्रदाय या तीन्सहींतही समाि आहे. 
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िीरशिै ि िारकरी पांथ याांचे आिाहि जिसामान्सयाांिा होते, दीिदवलताांिा होते. बसिाांच्या 
प्रभािके्षिात येणाऱ्या ि त्याांची वशकिण अांवगकारणाऱ्या भक्ताांची जातिार यादीच पाांरु्रांग देसाई याांिी वदली 
आहे. तीत व्यापारी, धोबी, कुां भार, सोिार, चाांभार, कोळी, सशपी, कोष्टी, बुरूर्, तेली, शतेकरी, गुराखी, 
न्सहािी, वशकारी इत्यादी जावतव्यिसायातील लोक होते (BAHT, P. १९२). तवमळ ‘पेवरयपुराणम्’मधील 
भक्तही धोबी (विचारिि), व्यापारी (परमदत्त), कोळी (प्लि), गुराखी (एक कुटुांब), वशकारी (कन्नप्पा), 
कुां भार (वतरुविळकां ठ), अांत्यज (िांदिार) िैश्य (महाधि), योद्ध (एिावदिाथ); तसेच अन्सय व्यािसावयकही 
होते. महाराष्रात तेराव्या शतकातील  सांतही विवभन्न जातींतील होते. िामदेि (सशपी), जिाबाई, िरहरी 
(सोिार), सािता (माली), गोरा ि राका (कुां भार), चोखामेळा (महार), विसोबा (पाांचाळ), कान्सहोपािा 
(िशे्या) इत्यादी. 
 

उपरोक्त तीि पांथाांतील सांताांच्या पारमार्षथक ि सामावजक भवूमकेचा विचार केफयास हे पांथ 
परस्पराांशी सांिादी असेच रावहले आहेत. तवमळिारू्तील शिै मताचा िीरशिैािर ि िीरशिैाचा 
महाराष्रातफया िारकरी पांथािर प्रभाि पर्लेला आहे. त्याांची दैिते, तत्त्िज्ञाि याांत वभन्नता असली, तरी 
त्याांची सामावजकता, जावतबांधिाांची वशवथलता, जिसामान्सयाांच्या उद्धाराची तळमळ हा माि 
परस्परपवरणामरूप असा सिांिा जोर्णारा समाि धागा आहे. 
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आठ 
 

तंजावरच्या मराठी लोकांची श्रद्धास्थाने 
 

तांजािरच्या मराठी समाजाचा इवतहास आता तीि शतकाांचा इवतहास होय. या तीि शतकाांत अिेक 
उलाढाली झाफया. मराठ्याांचे राज्य सांपुष्टात आले, तरीही तेथील मराठी समाज आपफया सांस्कृतीची जपणूक 
करीत आहे, ही तशी अवभमािाची बाब मािाियास हरकत िाही. त्या समाजािे तवमळ सांस्कृतीशीही तेिढीच 
जिळीक साधली आहे. वतकर्ील देिदेिता, सांत, भािा, राहणी, सण, रूढी याांचा बऱ्याच प्रमाणात अांगीकार 
केला आहे. आज वतकर्ील मराठी माणूस मराठीतूि बोलला तरच ओळखता येईल, एिढा तो त्या प्राांताशी 
एकरूप झाला आहे. 
 

तांजािरचे राज्य हे ती सुभ्याांत विभागलेले होते. वतरुिारूर, कुां भकोणम्, मायरूम्, मन्नारगुर्ी आवण 
पुदुकोिाई हे ते पाच सुभे होत. या सिग सुभ्याांत वमळूि ५७५३ गाि ेहोती. मराठ्याांची िस्ती तेथे वठकवठकाणी 
विखुरलेली आहे. तांजािर हे राजधािीचे वठकाण असफयामुळे तांजािर ि त्याच्या पवरसरात बरीच मराठी 
िस्ती आहे. कुां भकोणम् या प्रवसद्ध शिै के्षिी तीि-चारश ेमराठी भािक कुटुांबे राहतात. तांजािरला मराठी 
लोकाांिी स्ितःबरोबर विठ्ठल, खांर्ोबा, दत्तािेय ही दैिते िेली. हे मराठी लोक पूिापार पद्धतीिे आपले सिग 
सांस्कार पार पार्तात. गोंधळ घालणे, मांगलाष्टके ि अन्सय सिग विधी याांिा वििाहसांस्काराांत स्थाि आहे—
िव्हे, ते त्याांचे कसोशीिे पालि करतात. तांजािरच्या मराठी लोकाांिी दवक्षणेकर्ील देिदेिताांशी भक्तीचे 
िाते जोर्ले असले, तरी महाराष्रातील देिाांविियीही त्याांच्या मिात तेिढीच श्रद्धा आवण भक्ती आहे, हे 
तांजािरकर्ील विविध किींच्या रचिाांिरूि स्पष्टतया प्रतीत होते. रामदासी पांथाच्या प्रचारामुळे वतकर्ील 
लहाि-मोठ्या किींिी रामभक्तीिर रचिा करािी, हे स्िाभाविक असले तरी विठ्ठलादी देिाांविियीही त्याांच्या 
मिाला तेिढीच ओढ आहे. 
 

पुदुकोिाइ या गािची अांबुबाई वलवहते : 
 
  संतसज्जना सि णदवािी साधु येती घरीं.... 
  अंबुसीही सि णदवािी णवठ्ठल भेटे तणध१ 
 

तांजािरचा सुब्बराि याची पांढरपूरच्या यािेिरील एक ‘लािणी’ आहे. तीत तो म्हणतो : 
 
  आषाढ कार्ततक मासीं भरते यारा र्ढंरीणस जावे 
  गोर्ुर किस सोन्याचा दृणष्ट भरोणनया र्हावे 
  ...णर्विा णर्ताबंर णहरवा झगा मंणदल णशरावणर र्ागोट 
  संुदर श्याम मूर्तत शोभली थोर थोर लहान धाकुट... 
  बौद्धरूर् तो उभा णवठोबा देतो सकलासंी भेट२ 
 

विठ्ठलविियक अशा फुटकळ रचिाकाराांत तांजािरचा गांगाराम याचेही “िैकुां ठीची मूर्षत सािळी 
भीमरथीच्या तटीं शोभली”३ या िािाचे एक पद आहे. 
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विठ्ठलाप्रमाणे तांजािरकर्ील मराठी माणूस दत्तािेय ि दत्तोपासक याांसही भजतो. तांजािरचा 
बाळगोसिद म्हणतो : 
 
  दत्तणदगंबर मूर्तत णनणशणदरन, स्मर हृदयी तंू मनुजा रे 
  ...दंड कमंडलु कणर घेउणनया ंऔदंुबर तर छायीं रे 
  गािगाभवुनीं वास करणनया ंभतत रणक्षसी अर्ुले रे४ 
 

तांजािरच्या लोकाांिा खांरे्रायाचाही विसर पर्ला िाही. किाटकातील खांर्ोबा महाराष्रातूि 
तांजािरकरे् गेला. आिांदतियाचा कुलदेि खांर्ोबा होता. अद्यापही मदुराई ि अन्सय वठकाणचे खांर्ोबा-भक्त 
सिर् वमळेल तेव्हा जेजुरीच्या खांर्ोबास येऊि जातात. ‘त्यागेशपदाांत’ शाहजी जेजुरीच्या खांरे्रायाचे स्तिि 
करतो. तो म्हणतो : 
 
  काय म्हिून स्तोर 
  करंू तुझे देव जेजुरीरलग५ 
 

कारण “तुझे रूप अिांत” ि “चवरिही अिांत आहे”. खांरे्रायािर काही आख्यािरचिाही वतकरे् 
विमाण झाली आहे. खांर्ोबाच्या म्हाळसा ि बाणाई याांच्याशी झालेफया लग्िाची कथा अांबादास आवण व्यांकोबा 
या कविद्वयाांिी आपफया खास ग्रामीण ढांगात गावयली आहे. िेंकोजी राजाचा प्रधाि असलेफया गांगाधराचा पुि 
त्र्यांबक चौंर्ाजी याांिा प्रातःस्मरणीय देिाांची िामािली देतािा महाराष्रातील देिाांचा विसर पर्लेला िाही. 
 
  णवठल र्ंढरीचा राव । रलग शभं ुमहादेव 
  नीरा संगमींचा नृरसह । प्रातःकािीं स्मरावा 
  गोदातीरीं मुद्धगल देव । जेजुरगडीचा खंडेराव 
  मोरेश्वर णसद्ध नाव । प्रातःकािीं स्मराव६े 
 

तांजािर हे सांस्कृवतसांगमाचे के्षि होय. तांजािरच्या मराठी लोकाांिी महाराष्रातील दैिताांप्रमाणे 
दवक्षणेतील विविध दैिताांचीही मिोभाि ेभक्ती केली आहे. ती दैिते त्याांच्या जीििाचा आता एक भाग झाली 
आहेत. या सिग देिाांत त्यागराज (वशि) याचे स्थाि आगळे आहे. 
 
त्यागराज 
 

वतरुिारूर (वज. तांजािर) येथील वशि हा ‘त्यागराज’ म्हणविला जातो. येथील मूतीस ‘सोमस्कां द’ 
म्हणूि सांबोधतात. सह+उमा+स्कां द म्हणजे सोमस्कां द. येथे वशि हा आपली पत्िी उमा ि पुि स्कां द याांसह 
विराजमाि आहे. वशिािे समुद्रमांथिातील विि प्रश्ि करूि सृष्टीला िाचविले. त्याच्या या महाि त्यागामुळे 
त्यास ‘त्यागराज’ असे म्हटले जाते. प्रवसद्ध दावक्षणात्य सांगीतज्ञाचे त्यागराज हे िाि याच वशिािरूि देण्यात 
आले. सुांदर या ब्राह्मण कुलातील वशिभक्तािे परियार या स्त्रीशी वशिाच्या सांमतीिेच येथे लग्ि केफयाची 
कथा आहे. या के्षिाशी अिेक पुराणकथा विगवर्त आहेत. 
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मराठ्याांचा कुलदेि शांभ ू महादेि. तांजािरला मराठी गादी स्थापि झाफयािर मराठ्याांिा 
वतरुिारूरच्या त्यागराजात स्ितःचा कुलदेि गिसला ि त्याची ते विष्ठेिे भक्ती करू लागले. असे म्हणतात 
की, तांजािरचा शाहजी राजा वतरुिारूरच्या त्यागराजाची पूजा झाफयावशिाय सकाळचे भोजि करीत िसे.७ 
एिढी शाहजीची ि तांजािरच्या उत्तरकालीि सिग राजाांची त्यागराजािर भक्ती होती. शाहजीिे त्यागराज-
वशिाला पदोपदी आळविले आहे. विठ्ठलाच्या भेटीसाठी मराठी सांताांचा जीि तुटत असे. शाहजीच्या पदाांतही 
त्यागराजाच्या भेटीची तशीच आतुरता जाणिते. 
 
  कधी भेटसी णशवणशवा 
  हरहर मज तंू त्यागेश 
  नेर तुझें दशपन इग्च्छतात 
  श्रोतृ वरगुिचणरर त्यागेश 
  गार इग्च्छतें अष्टागं प्रिाम 
  वतर सदा तुझें स्तोर त्यागेशा सतत 
  क्षि णवरह तुझा न साहे अनु- 
  क्षि दया करी शकंर त्यागेश८ 
 

—हे त्यागेशा! तुझे सुांदर रूप विरांतर पाहाि ेअसे कर. 
 
  नेर इतर किराणद र्ार् न र्ाहता ं
  णनरंतर तुझें संुदर रूर् र्ाहेसें करी देव...९ 
 

एके वठकाणी शाहजी म्हणतो : “देि-त्यागेश-भल्क्तिीण भजि िाही.”१० 
 

माधिात्मजािे ‘त्यागराजमाहात्म्य’ यात वतरुिारूरच्या या त्यागेशाचे माहात्म्य गावयले आहे. 
शाहजीचा ‘त्यागराजविलास’ िािाचा यक्षगािप्रबांध असूि त्यात सुांदरार या आिर्त्या भक्ताकरे् त्यागेश 
गेफयामुळे पािगतीस जाणिणारे विरहदुःख िर्षणले आहे. तसेच सुांदरच्या वििाहाची कथाही आली आहे. 
 
नटराज 
 

देिाची अिेक रूपे भक्ताांिी कल्फपली ि स्थपतींिी विर्षमली. वशि हा िटराजाच्या रूपािे िृत्याच्या 
ध्यािात (pose) वचदांबर के्षिी उभा आहे. वशिाचे हे िृत्यध्याि अिेक सौंदयगिते्त्याांिा आकर्षित करते झाले. 
शिै सांत मावणक्किाचकर, सांबांधार आवण िांदिार हे या वशिाचे उपासक होते. 
 

शाहराज म्हणतो : “सुवदि आवज झाला-सुांदर िटेश घरास आला.”११ या िटराजाच्या एका 
भक्तािर ‘िीलकां ठकुलालचवरि’ या िािाचे आख्याि शाहराजािे रवचले आहे. त्यात कुां भार ज्ञातीतील 
प्रवसद्ध वशिभक्त िीलकां ठ याची कथा आली आहे. हा िीलकां ठ येथील िटराजचा विस्सीम उपासक असतो. 
“दृश्य पदाथी विटले पवर मि माझें िटेश्वरीं िटलें ” अशी त्याची पार्षथि जीििाविियी िृत्ती असते. वशिाच्या 
कृपेमुळे िृद्ध िीलकां ठ ि त्याची पत्िी ही दोघेही तरुण होतात. कारण िीलकां ठ हा सत्याचरणी वशिभक्त 
असतो ि वशिािे घेतलेफया परीके्षस उतरतो. याच िटराजाच्या वििाहािर आधारलेले 
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‘वशिकामसुांदरीपवरणय’ िािाचे एक सुांदर तेलुगु यक्षगाि िाटक शाहजीचा कविष्ठ बांधू तुळजाराजा याच्या 
िािािर आहे. तांजािरचा शिेटचा राजा वशिाजी (दुसरा) यािेही याच िटराजािर ‘िटेशविलास’ हे मराठी 
िाटक वलवहले. 
 
वैदीर्श्रन 
 

वशि हा िैद्यराज म्हणूिही पूवजला जातो. तांजािरजिळ ‘िैदीश्वरि कोईल’ म्हणजे िैद्यािाथाचे 
मांवदर आहे. त्याच्यापुढे शाहराज आपले गाऱ्हाणे माांर्तो. “तू िैद्यिाथ म्हणितोस, पण माझा भिरोग माि 
िाहीसा करीत िाहीस...” 
 
  भव वैदे्यश म्हिणवतोस 
  भवरोग माझें हरवनेा तुझ्याने 
  अवनीवणर व्यथप प्रणसद्धी कशास 
  आणजर्ासून हरहर तंू णनत्य...१२ 
 

“कायग माि हातूि कुठलेच घर्त िाही; पण िुसते िाि माि िागवितोस!” या िैद्यिाथाला 
आळविताि शाहराजस महाराष्रातील परळीचा िैद्यिाथही आठितो. तो त्यास वििवितो : “रक्षी 
आवधव्यावधपासूि परवळ-िैदे्यश ।”१३ 
 

दवक्षणेतील अिेक वशिमांवदरे कुठफया ि कुठफया भक्ताशी दृढ भल्क्तभािािे बद्ध आहेत. िव्हे, 
एखाद्या मांवदराचा उच्चार झाला की त्याच्याशी विगवर्त भक्ताचा उच्चार, विचार हमखास येतो. वतरुिारूर 
म्हटले की सुांदरार आठितो. वचदांबरच्या िटराजावश वतरुिीलकां ठ हा सांबद्ध आहे; तसेच काळहस्ती म्हटले 
की कन्नपाचे िाि ओठािर येते. 
 
काळित्स्त 
 

काळहल्स्त हे वतरुपतीजिळील एका प्राचीि देिस्थळ. प्रवसद्ध वशिोपासक कन्नप िायिार हा येथील 
वशिाचा दृढ उपासक. एकदा वशिाच्या र्ोळ्याांतूि येणारे रक्त पाहूि तो दुखीकष्टी झाला ि त्यािे स्ितःचा 
र्ोला काढूि त्या वठकाणी बसविला. वशि या भक्तािर प्रसन्न होतो, तो त्याची त्याच्यािर असीम श्रद्धा होती 
म्हणूि. या सांताची कथा ‘िीलवभल्लचवरि’ यातूि सफोजी (दुसरा) यािे इ आहे. शाहजीिेही या वशिाचे 
स्तिि केले आहे. तो वलवहतो : 
 
  कािहस्तीश तुझे महत्त्व 
  काय मी विुं 
  सरस भततीनें तुज नेर 
  समर्तर्ल्यास हरा 
  र्रम दया केली त्यास१४ 
 

जीिराम या किीिेही हेच आख्याि ‘वभल्लचवरि’ या िािािे रवचले. तो प्रारांभीच वलवहतो : 
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  शोभे समस्त जग काननराजराजे 
  श्रीकािहग्स्त णगणरजार्णत शलै साजे१५ 
 
या काळहस्तीशािे सफोजीचे कफयाण कराि ेम्हणूि किी त्यास प्रार्षथतो : 
 
  तो श्रीकालगजेश देव णशव हा गौरीर्णत चागंलें  
  राजश्रीशरभेंद्र भोसलकुलोत्तंसा करो मंगले१६ 
 
मुरुगन 
 

तवमळिारू्तील जिसामान्सयाांचा देि म्हणजे मुरुगि. याचे िाहि मोर. उत्तरेकरे् श्रीकृष्ण, 
महाराष्रात विठ्ठल, तर दवक्षणेकरे् जिसामान्सयाचा ओढा कुमार सकिा मुरुगि याच्याकरे् आहे. वशि-
पािगतीपुि कुमार याचा जन्सम तारकासुराच्या िधाकवरता झाला. हा देिाांचा सेिापती असूि कार्षतकेय, 
सुब्रह्मण्यम्, िर्ािि, स्कां द आदी अन्सय िािाांिीही तो ओळखला जातो. महाराष्रात कार्षतकेय दैित असले, 
तरी त्याची भक्ती सिगमान्सय िाही. वशिाय वस्त्रयाांिा या देिाचे दशगि घेण्यासही प्रवतबांध आहे, तसे दवक्षणेत 
आढळूि येत िाही. तांजािरकर्ील मराठी समाजािे इतर अिेक देिाांबरोबर यासही आपफया अांतःकरणात 
श्रदे्धिे स्थाि वदले आहे. रामचांद्र गोसािी या तांजािरस्थ किीिे ‘सुब्रह्मण्यवििाह’ िािाचे ५० श्लोकाांिीयुक्त 
असे आख्याि रवचले आहे. त्यात सुब्रह्मण्य ि इांद्रकन्सया देिसेिा याांच्या वििाहाचा सोहळा रांगविला आहे.१७ 
‘भक्तविलास’ वलवहणाऱ्या विरूपाक्ष किीिे ग्रांथारांभी इतर अन्सय देिाांबरोबर “उमापुि िण्मुख भजतो”१८ असे 
वलहूि कार्षतकेयाला िन्सदि केले आहे. “िर्ािि पद दाखिी ियिा” असे ‘दास’ िामक किी म्हणतो. 
शाहजीिेही आपफया ‘त्यागेशपदात’ 
 
  सतत रचणततों तुझे र्ाय 
  सकि अभीष्ट दे मुद्दय्या...१९ 
  उन्नत तुझा मणहमा 
  उडुर् सुब्रह्ण्य देव२० 
 

असे म्हणूि त्यास िमि केले आहे. 
 
अय्य्प 
 

या देिाची उपासिा केरळ ि तवमळिारु् येथे विशिेत्िािे आढळूि येते. वशि ि मोवहिीरूप विष्णू याांचा 
हा पुि. (विष्णूिे समुद्रमांथिाच्या िळेी मोवहिीचे रूप धारण केले होते.) महाराष्रातील मराठी समाजाला ि 
मराठी सावहत्याला हा देि अज्ञात असला, तरी तांजािरच्या मराठी लोकजीििात ि सावहत्यात याला स्थाि 
वमळालेले आहे. शाहजीच्या ‘हवरहरविलास’ या प्रवसद्ध िाटकात याच्या जन्समाची कथा रांजकतेिे साांवगतली 
आहे. या िाटकात यास ‘हवरहरपुि’ म्हणूि सांबोधले आहे. ‘मोवहिी महेशपवरणय’ हे सफोजी (दुसरा) याचे 
िाटक याच विियािर आधारलेले आहे. 
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मीनािी 
 

मदुराईची मीिाक्षी ि सुांदरेश हे तर अिेक किींच्या काव्याचे वििय झाले आहेत. या स्थािाविियी 
अिेक कथागाथा तवमळ भािेत गुांफलेफया आहेत. ‘मवणमेखलै’ या प्रवसद्ध तवमळ कृतीतील कथािक येथेच 
घर्ते. 
 

सफोजी (दुसरा) याचे ‘मीिाक्षीपवरणय’ हे िाटक मीिाक्षी ि वतचा पती सुांदरेश याांच्यािर आधावरत 
आहे. तांजािरकर्ील एका किीिे मीिाक्षीचा पाळणा गायीला आहे. 
 
  णनज माझे मीनाक्षी तंू मधुरार्ुरणनलये 
  गजमुख-षण्मुख-जननी कुलेश्वरी तंु णहमाचलतनये 
 
असे वलहूि पुढे मीिाक्षीला शक्तीच्या रूपात पवहले आहे : 
 
  कंुडणलनी माया बीजासन घालुणनया ंबससी 
  हणरणवणधरद्र सदाणशव ईश्वर बािे णनर्जणवशी२१ 
 

याच पदात शिेटी, “रामचांद्रिरदावयिी शोभवस दावि त्ि पदासी” असे वलहूि किीिे मदुरामीिाक्षीचे 
तुळजापूरच्या भिािीशी साम्य कल्फपले आहे. 
 

दवक्षणेकरे् शिै भक्तीचे प्राबफय असले, तरी िैष्णि धमाचा प्रिाहही बराच बवलष्ट आहे. शिै 
दैिताप्रमाणे मराठी किी-लेखकाांिी त्य्लाही आळविले आहे. 
 
श्रीरंगम 
 

िैष्णि मांवदराांपैकी श्रीरांगम हे विष्णूचे प्रवसद्ध के्षि होय. हे वतरुवचरापल्लीपासूि अगदी जिळ असूि 
त्याचे ते एक उपिगरच होय, असे म्हणाियास हरकत िाही. कािेरी िदी ि वतची एक शाखा कोलेरूि या 
दोि िद्याांच्या सांगमािरील प्रदेशात श्रीरांगम् हे के्षि बेटाप्रमाणे िसलेले आहे. हे के्षि िैष्णि आळिाराांचे माहेर 
असूि प्रवसद्ध विवशष्टादै्वती रामािुजाचायग याचे प्रारांभीचे ि सांपूणग उत्तर आयुष्य येथेच व्यतीत झाले होते. 
पोईगाई आळिार, भतूत्ताळिार, कुलशखेर आळिार आदी प्रवसद्ध सांताांिी या रांगिाथास आळविले आहे. 
आांर्ाळ ही प्रवसद्ध िैष्णि सांत या रांगिाथाची उपासक होती. ही ‘गोदादेिी’ म्हणूि तेलुगूतील 
कृष्णदेिरायकृत ‘आमुक्तमाफयदा’ या श्रेष्ठ प्रबांधकाव्याचा वििय झाली आहे. 
 

रुक्माांगद किीचा पुि गांगाधर याची ‘श्रीरांगिाथमवहमा’ ही २५ अध्यायाांिी युक्त अशी 
स्थलमाहात्म्यपर रचिा याच रांगिाथािर आधावरत आहे. या आख्यािात येथील मूतीच्या अितीणासांबांधी एक 
मिोरांजक कथा वदली आहे. रामािे राज्यावभिेक समारांभािांतर वबभीिणाला भेट म्हणूि ही रांगिाथाची मूती 
वदली होती. ती तो घेऊि जात असता मध्यान्सहकालच्या अिुष्ठािामुळे त्याला ती कािेरीच्या आसमांतात ठेिािी 
लागली; पण अिुष्ठाि सांपफयािर त्याला ती उचलता येईिा. तेव्हा वबभीिण त्या मूतीस/रांगिाथास िन्सदि 
करूि त्यास तेथेच राहण्यास वििवितो. 
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  र्णडला रंगनाथाच्या र्ाई । मग बोलता ंझाला शषेशाई 
  हा मनोहर देश र्ाणह । रहाव ेया ठाई वाटते मज ।।२२ 
 
राजगोपाल 
 

मन्नारगुर्ीचा राजगोपाल हे तवमळिारू्तील िैष्णिाांचे दुसरे प्रख्यात दैित होय. हे मन्नारगुर्ी के्षि 
तांजािरपासूि २४ मैलाांिर आहे. येथील गोपालक कृष्णाची अितरण-कथा पांढरीच्या विठ्ठलाप्रमाणेच आहे. 
पुांर्वलकाच्या तपियेमुळे द्वारकेचा राजा पांढरपुरी येऊि विसािला, त्याप्रमाणे (गोवभल ि) गोप्रलयाच्या 
तपामुळे विष्णू गोपालरूपािे येऊि चांपकििातील मन्नारगुर्ी येथे वििास करू लागला. येथे ‘हवरद्रा’ िदी 
िािाचे कुां र्ही आहे. ‘चांपकारण्यके्षिमाहात्म्य’ या स्थलपुराणात ही कथा आली आहे.२३ तांजािरच्या 
शाहजीच्या समकालीि असलेफया कुां भकोणमच्या श्यामराज या किीिे िऊ उल्लासाांचे ‘राजगोपालविलास’ 
िािाचे जे आख्याि-काव्य वलवहले आहे त्यातील कृष्णाची प्रणयकथा या राजगोपालाभोितीच गुांफलेली 
आहे. राजगोपालाच्या स्तििपर मराठीत स्फुट रचिाही उपलब्ध आहेत. तांर्ालां  रामचांद्र या १९ व्या 
शतकातील किीिे ‘मिाच्या श्लोका’च्या धतीिर राजगोपालाची आळिणी केली आहे. 
 
  णकती र्ाहसी अंत या सेवकाचा 
  नव्हे मी कदाही उरे्क्षावयाचा  
  दयासागरा लोकणवख्यात वीरा 
  करावी कृर्ा राजगोर्ाल धीरा ।।९।।२४ 
 

वििाहसमयी म्हणाियाच्या मांगलाष्टकातूिही राजगोपालाचे स्तिि केलेले आढळूि येते. एका 
मांगलाष्टकात “...हवरद्रािदीतटाकविलया कुयात् सदा मांगलम्”२५ असे म्हणूि त्यास आिाहि केलेले वदसूि 
येते. 
 
कावेरी 
 

तीथगके्षि आवण िद्या याांचे अतूट िाते असते. वकती तरी महत्त्िाची तीथगके्षिे िदीच्या काठीच आढळूि 
येतात. या दृष्टीिे तवमळिारु् (ि किाटक) या प्रदेशात कािेरी िदीला विशिे महत्त्ि आहे. दवक्षणेच्या 
साांस्कृवतक इवतहासात वतचे आगळे स्थाि आहे. या कािरेीिे तवमळिारू्चा सगळा इवतहास पावहला आहे. 
याच्या काठािरील उत्तमोत्तम वशफप-मांवदराांिी कािेरीला पावित्र्य आवण ऐश्वयग प्रदाि केले. महाराष्रात 
गोदािरीचे जे स्थाि तेच दवक्षणेकरे् या पुण्यतोया कािेरीला आहे. कािरेीच्या काठी श्रीरांगम्, वतरुिय्यारु, 
(पांचिदीश्वर), कुां भकोणम् (वशि) इत्यादी वकती तरी के्षिे/मांवदरे आहेत. शाहजीिे ‘गांगाकािरेी-सांिाद’ 
िािाचे िाटक वलहूि गांगेला जे स्थाि उत्तरेत आहे तेच स्थाि दवक्षणेकरे् कािेरीला असफयाचे म्हटले आहे. 
कािरेीच्या मधुर पाण्यामुळे शाहजी वतला ‘द्राक्षरस कािेरी’ म्हणूि या िाटकात सांबोधतो. एका स्फुट पदात 
एक किी वतला ‘विश्वजििी’ असे सांबोधूि वतची प्राथगिा करतो. 
 
  कवरेाचे कन्ये मजवणर कृर्ा तंू लवकरी 
  करोनी या रक्षी सकि भवबाधा दुणर करी 
  र्हा कोण्ही नाहीं तुजणवि मला अन्य सणखये 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

  म्हिोणनया ंआलो शरि तुजला णवश्वअमये२६ 
 

अशी काही पदे तांजािरच्या सरस्िती महाल ग्रांथालयात आढळूि येतात. शाहजीही आपफया एका 
पदातूि कािरेीचे स्तिि करतािा वदसतो. कािरेीस ‘सकळ िदीस वशि’ म्हणूि प्रार्षथतो. तो वलवहतो : 
 
  शरिु कावरेीमाते सतत तुज... 
  तंुगे अणखलान्त रंगे र्ार् संघ 
  अंगे र्ावनान्त रंगे जलणनधी- 
  संगे र्ोणषत णवहंगे गणत भ-ु 
  जंगे कमलराणजत भृगें शुभाङे्ग२७ 
 
नायन्द्मार संत 
 

तांजािर प्राांतातील मराठी भािकाांिी तवमळिारू्त होऊि गेलेफया शिै सांताांिाही आपफया जीििात ि 
सावहत्यात महत्त्िाचे स्थाि वदले. याांपैकी किींिी काहींची चवरिेही गावयली. त्यात सफोजी (दुसरा) यािे 
रवचलेली िीलकां ठकुलालचवरि (वतरुिीलकां ठ िायिार) ि िीलवभल्लचवरि (कन्नप्प िायिार) ही महत्त्िाची 
होत. यािांतर ‘मेरुवशष्या’िे रवचलेले ‘पवििमपुफफयाचे विरोपण’ (पविित्तु वपल्ले) या आख्यािाचा उल्लेख 
करािा लागेल. ही आख्यािे विर्षमण्यात किीच्या श्रदे्धचा भाग जेिढा आहे, तेिढाच दावक्षणात्य सांस्कृतीशी 
एकरूप होण्याचाही भाग आहे. यामुळे मुलातील काही कफपिा त्याांच्या रचिाांत अपोआप आफया आहेत. येथे 
एक उदाहरण वदफयास पुरेसे होईल. ‘पवििम्पफुफयाचे विरोपण’ या आख्यािात एके वठकाणी माििी 
जीििाच्या िश्वरतेचा विचार आला असूि “काि तुटली सुई तुझ्या साांग येिा” (काि तुटलेली सुईही 
तुझ्याबरोबर येणार िाही) असे एक िचि आले आहे. हे िचि “कादरुां द ऊवसयुां करै् िवळक्क िरादु गाि” हा 
त्याच सांदभात आलेफया तवमळ उक्तीचा अिुिाद होय.२८ 
 

येथे तांजािरला विमाण झालेफया दोि महत्त्िपूणग मराठी ग्रांथाांचा उल्लेख करणे आिश्यक आहे. 
विरूपाक्ष किीचा ‘भक्तविलास’ आवण शिे किीचे ‘हालास्य माहात्म्य’ हे दोन्सही ग्रांथ अिुिादात्मक असले तरी 
तवमळिारू्तील शिैभक्तीचे रहस्य समजाििू घेण्यास ते उपयोगी ठरतात. १२ व्या शतकाच्या मध्यात किी 
सेवक्कलार याांिी तवमळमध्ये ‘पेवरयपुराणम्’ वलहूि त्यातूि ६३ िायन्समाराांची (वशिभक्ताांची) चवरिे गावयली. 
पुढे सांस्कृतमध्ये त्याची दोि रूपाांतरे झाली. याांपैकी ‘वशिभक्त-विलास’ या रूपाांतराच्या आधारे विरूपाक्ष 
किीिे ‘भक्तविलास’ हा ग्रांथ वलवहला.२९ ‘हालास्यमाहात्म्य’ हा प्रचांर् ग्रांथ मदुराईची मिाक्षी ि हालास्येश 
(वशि) याांच्या लीलाांिर आधावरत आहे. विम्िस्तरीय लोकाांिा जिळ करणारा वशि ि वशिभक्ती जैि ि बौद्ध 
धमाच्या प्रसाराला चाांगला शाह देऊ शकेल या भाििेिे पे्रवरत होऊि त्याांिी ही वशिभक्ताांची चवरिे वलवहली 
आहेत, आवण तसा स्पष्ट वििाळा दोन्सही ग्रांथकाराांिी आपापफया ग्रांथातूि जागोजागी वदला आहे. 
 

पुिोल्लेखीत दैिताांवशिाय इतर अिेकािेक देिाांचे स्तिि, कीतगि तांजािरकर्ील मराठी किी-
लेखकाांिी केले आहे. त्यात रामेश्वर, िेदििेश्वर (िेदारण्य), एकाांबरेश्वर (काांची), कुां भेश (कुां भकोणम्), 
जम्बुसलगेश्वर, तांजेश्वर, बृहदीश्वर, वतरुपतीचा िेंकटेश, आिांदिल्ली (चोळराजाांची कुलदेिता), 
अरुणाचलेश्वर, पांचिदीश्वर (वतरुिैय्यारु) इत्यादींिा स्थाि वदले. 
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तवमळिारू्तील पयायािे दवक्षणेकर्ील अध्याल्त्मक ि साांस्कृवतक जीििाशी मराठी माणूस वकती 
एकरूप झाला होता याची उपरोक्त वििचेिािरूि कफपिा येईल; पण दावक्षणात्य सांस्कृती आपलीशी 
करतािा त्यािर त्याांिी सवहष्णुतेचा ि औदायाचा आपला खास मराठी ठसा उमटविला. तांजािरचे राजे 
वशिभक्त असले, तरी दवक्षणेतील पांथीय किरता त्याांिा वशिली िाही. यामुळेच शाहजीिे आपफया 
‘त्यागेशपदा’त वशिाबरोबर राम, कृष्ण, िेंकटेश, रांगिाथ या िैष्णि देिाांचेही स्तिि केले आहे. स्ितः राजा 
प्रतापससह परांपरेिे शिै असला, तरी रामाचा एकविष्ठ उपासक होता. शाहराज हा वशि ि विष्णू याांत भेद 
मािीत िसे. 
 
  हणरहरास वणंदतों 
  अहर्तनशीं संतोषें ३० 
 

अशी आपली भाििा तो बोलूि दाखवितो. प्रतापेंद्रसुत तुळजेंद्र आपफया ‘उमासांवहता’ या ग्रांथात— 
 
  एव ंणशव तोणच राम । राम तोणच णशव णनष्काम ३१ 
 

असा राम ि वशि याांत अभेद माितो. तांजािरचे काही ग्रांथकार रामोपासक असूिही त्याांिी 
वशिमाहात्म्य गावयले. हे सामांजस्याचे तत्त्ि दवक्षणेकरे् अभािािेच आढळूि येते. विठ्ठलाच्या मस्तकािर 
वशिसलग असफयाचे आपण माितो, पण कन्नर् िैष्णिोपासक त्यास श्रीकृष्णाचे सशके माितात. 
 

दवक्षणेकर्ील देिदेिताांशी एकरूप होणाऱ्या मराठी माणसाला महाराष्रातील देिाांचे माि विस्मरण 
पर्ले िाही. िैदीश्वरिच्या िैद्यिाथाला िन्सदि करतािा त्याला परळीचा ‘िैजिाथ’ आठितो. मदुरेच्या 
मीिाक्षीचे स्तिि करतािा त्यास ती ‘रामिरदावयिी’ तुळजाभिािी िाटते. त्यागेश्वराला भजतािा “त्याग 
शांभमुहादेि मज । अभेदसा भासतोस”३२ असे वलहूि त्याग (त्यागेश्वर) ि शांभ ूमहादेि याांत त्यािे अवभन्नता 
पवहली. अय्यिारची जन्समकथा साांगतािा त्यास खांर्ोबाचे स्मरण झाले.३३ (िास्तविक हे दोन्सही देि वभन्न 
होत.) विठ्ठल, दत्तािेय, खांर्ोबा आदींिर स्ितांि स्फुट रचिा असफयाचे आपण पावहले. याप्रमाणे दवक्षणेतील 
विवभन्न देि ि महाराष्रातील देि यात त्याांिी एकरूपत्ि पावहले. या सिग विवभन्न िामधारी देिाांच्या मागे एकच 
एक चैतन्सयतत्त्ि असफयाची त्याांची विष्ठा होती. यामुळे असे म्हणािसेे िाटते की, मराठी सांस्कृतीिे दावक्षणात्य 
सांस्कृतीिर धार्षमक सवहष्णुतेचे कलम करण्याचा म्हण प्रयोग केला. तो वकतपत यशस्िी झाला हा स्ितांि 
सांशोधिाचा वििय होईल. 
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नऊ 
 

तणमळ संतांवरील मराठी कीतसनाख्याने 
 

दावक्षणात्याांच्या समाजजीििात उद्बोधि ि मिोरांजि करणाऱ्या मांवदराश्रयी अशा दोि सांस्था होत्या. 
एक मांवदराच्या उत्सिप्रसांगी होणारी यक्षगाि िाटके ि दुसरी हवरभल्क्तभािपूवरत कीतगिे. पवहलीच अितीणग-
हेतू प्राधान्सयािे रांजि, तर दुसरीचा उद्बोधिाबरोबर रांजि. हे दोन्सही दृश्य, श्राव्य सावहत्यप्रकार समाजाच्या 
भािविक गरजेतूि विमाण झाले. यक्षगाि हा खास सांगीती, िृत्ययुक्त दवक्षणी िायप्रकार मराठीिे उचलला 
पण कीतगिसांस्थेविियी माि असे म्हणता येणार िाही. कारण ती खास मराठी होय. त्यासाठी विमाण झालेली 
आख्यािे ‘विरूपणात्मक आख्यािे’ म्हणूि तांजािरकरे् सांबोधली जातात. दवक्षणेत कीतगिास 
‘हवरकथाकालके्षपम’ म्हणतात. आपफया आवण त्याांच्या कीतगिपद्धतीत थोर्ासा फरक आहे. दावक्षणात्य 
हवरदासाांची कथिपद्धती उत्कटतेपेक्षा पाांवर्त्यप्रदशगिाकरे् अवधक झुकलेली असते; तसेच त्याांचे कीतगि-
कथि आटोपशीर कधीच िसते. ते बरेच प्रदीघग ि अिेक िेळा कां टाळिाणे होते. तांजािरकर्ील मराठी 
लेखकाांिी तेलुगु यक्षगािातूि पे्ररणा घेतली असली, तरी कीतगिाच्या बाबतीत माि त्याांिी महाराष्रातील 
परांपराच चालविली आहे. महाराष्रातील अिेक कीतगिकार तांजािरला वियमािे जाऊि कीतगिे करीत. 
तांजािरच्या जुन्सया मांर्ळींत रामचांद्रबाबा मोरगािकर या कीतगिकाराचे ि अजूिही घेतले जाते. ते ग्िाफहेरहूि 
तांजािरास इ.स. १८६४ च्या सुमारास आले ि तेथेच स्थावयक झाले. याांचे पुि, िातू, पणतू हेही उत्तम 
कीतगिकार म्हणूि िािारूपाला आले; पण रामचांद्रबाबा याांच्या पूिीची हवरदासाांची परांपरा आपणाांस ज्ञात 
िाही. या सांबांधात िरससहपूरकर टी. बी. रामचांद्र गोस्िामी वलवहतात “... पण याच्याबद्दल (म्हणजे 
कीतगिपरांपरेबद्दल) पावहजे ती मावहती देणारे लेख सकिा िार्िर्ील माणसे ही दुर्षमळ आहेत.”१ 
रामचांद्रबाबाांिांतर बरेच कीतगिकार वतकरे् उदयाला आले. रामदासी परांपरेतील भीमस्िामी मठाचे अवधपती 
श्री. गोसिदबाळस्िामी याांची कीतगिे रांगत असत, असा उल्लेख आढळतो.२ तेथील कीतगिपरांपरा प्रारांभापासूि 
अखांर्पणे चालू रावहली, असे वदसूि येते. 
 

मराठी कीतगिपद्धती ही तांजािरकरे् एिढी लोकवप्रय ठरली की, तवमळ भागिताराांच्या 
(हवरदासाांच्या) कथाकालके्षपमिर (कीतगि) वतचा बाराच प्रभाि पर्ला ि अजूिही तो अिवशष्ट रूपािे वटकूि 
आहे. तांजािर पवरसरात होणाऱ्या तवमळ कीतगिात तुकारामाचा एक तरीअभांग वियमािे म्हटला जातो. त्या 
अभांगाचा अथग त्याांिा कळतो असे िाही, पण जी पवरपाठी एकदा पर्ली ती ते मोठ्या श्रदे्धिे अिुसरतािा 
वदसतात. सांस्कृतमधील थोर विद्वाि र्ॉ. व्ही. राघिि याांिीही तवमळ कीतगि पद्धतीिर मराठीचा पवरणाम 
झाफयाचे मोकळेपणे मान्सय केले. प्रवसद्ध वचिकलासमीक्षक जया अप्पासामी याांिीही त्यास दुजोराच वदला 
आहे.३ सांगीताला मयावदत प्रमाणात वमळालेले स्थाि, उत्कटता ि िायात्मकता ही मराठी कीतगि-पद्धतीची 
िैवशष्ये दावक्षणात्य पांवर्ताांच्या िजरेतूि सुटली िाहीत. मराठी कीतगिात तवमळ भािकही सामील होत. “या 
सिग प्रसांगी द्राविर्ी कीतगिकार ि विद्वज्जि येऊि भाग घेत असफयािे त्याांिाही बहुमोल फायदा झाला आहे.”४ 
असे टी. बी. रामचांद्र गोस्िामी याांचे विरीक्षण आहे. त्याांचे तीथगरूप श्री. भाऊस्िामी गोस्िामी हे रामदासी 
परांपरेतफया तांजािर येथील गोसिदबाळस्िामींच्या मठाचे अवधपती होते. यामुळे त्याांच्या विरीक्षणाला विशिे 
महत्त्ि आहे. दवक्षणी हवरदासाांचा मराठीिरही प्रभाि उमटला. मराठी कीतगिात तवमळ रचिा ि त्यागराजाची 
तेलुगु पदे गावयली जाऊ लागली. किाटक रागाांतील पदाांचा याप्रमाणे मराठी कीतगिात प्रिशे झाला. टी. बी. 
रामचांद्रराि वलवहतात : “श्रीत्यागय्या स्िामींची तेलां गी पदे (ज्याला इकरे् ‘कीतगिै’ म्हणतात), तवमळ भािेची 
पदे िगैरेही म्हणूि मराठीची साकी, सदर्ी, पदे िगैरेिर अिलां बूि इकरे् उत्तम कीतगि करतात.”५ 
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तांजािरची कीतगि– परांपरा महाराष्रोद्गमा होय. यामुळे वतकरे् मराठ्याांच्या आगमिापासूिच 
कीतगिाख्यािाांची विर्षमती होत आली आहे. आिांदतिय हा हवरकीतगिाख्याि रचणारा पवहला मराठी किी 
होय. वतकर्ील कीतगिाख्याि-विर्षमतीचा यािे पाया घातला. आिांदतिय याचे मूळ िाि गोपाळ, िवर्लाांचे 
िाि आिांदराि ि आर्िाि देशपाांरे् होय. आिांदरािाांिा विजापूरच्या आवदलशाहीिे आरणीची (वज. दवक्षण 
अकाट) जहागीर वदफयामुळे ते विजापूरहूि येऊि आरणीस िास्तव्य करू लागले. आिांदतियाचे विधि 
इ.स. १७२३ मध्ये झाले. हा तांजािरच्या शाहजी राजाचा समकालीि ठरतो. तांजािरचे शाहजी राजे, 
उटकेगोसिद, जीिराम, रामचांद्र गोस्िामी, सफोजी (दुसरे), कोिेरिांदि आदींची आख्यािरचिा उपलब्ध 
आहे. आख्याि-रचिेची ही परांपरा तांर्ालां  रामचांद्र (इ.स. १८१२-७१) या किीपयंत चालू होती. यावशिाय 
रामजन्समाच्या कथेिर वलवहलेली काही आख्यािे आढळूि येतात. रामदासाांच्या विवभन्न मठाांतूि 
रामजन्समसोहळ्याच्या प्रसांगी ही आख्यािे लािली जात. अद्यापही ती परांपरा वटकूि आहे. 
 

हवरदास कीतगिाचा प्रारांभ ‘ब्रह्मविरूपणा’िे करतात. त्यासाठी ते प्रायः मराठीतील एखादे 
िीवतभल्क्तिचि घेतात. अन्सय सांदभाच्या साह्यािे त्याचा अथग विशद केला जातो. यास कीतगिाचा ‘पूिगरांग’ 
म्हणतात. या विरूपणास पोिक असे आख्याि िांतर लािण्यात येते. हा दुसरा भाग ‘उत्तररांग’ म्हणविला 
जातो. ही कीतगिपद्धती तांजािरला विद्यमाि होती. सफोजी (दुसरे) याचे ‘वकराताजुगिीय विरूपण’ आदी 
अख्यािाांची रचिा याच पद्धतीची आहे. त्यात ‘पूिगरांगा’चे िचि देऊि त्याचे वििरणही केले आहे. 
 

तांजािरच्या मराठी किींिी महाराष्राची कीतगिपरांपरा जोपासली ि ती पुढे िृसद्धगत केली. तेथील 
लोकजीििात मराठी माणसे जसजशी रुळू लागली, तसतसे वतकर्ील दैिते ि सांत हे त्याांच्या श्रदे्धचे वििय 
झाले. दवक्षणेकर्ील सांस्कृती ही मांवदराच्या माध्यमािे िर्षधष्णू झाफयामुळे कीतगिाच्या के्षिातही त्याचा प्रभाि 
उमटणे स्िाभाविक होते. यामुळे तवमळ दैिाताांिरील/सांताांिरील आख्यािे मराठीत रचली जाऊ लागली. 
पवरणामतः कीतगिात आशयात्म असा एक ििा प्रिाह उदयाला आला. 
 
नवा प्रवाि 
 

या िव्या प्रिाहाचे प्रवतविवधत्ि करणाऱ्या बऱ्याच आख्याि-रचिा उपलब्ध आहेत. ही आख्यािे 
प्राधान्सयािे शिै सांताांिर वलहलेली आहेत. तवमळिारू्च्या समाजपुरुिािर शिै सांप्रदायाचा सखोल ठसा 
उमटलेला आहे. त्यातही िायन्समार सांताांचे आगळे स्थाि आहे. या सांताांवशिाय तवमळिारू्च्या जीििाची ि 
सांस्कृतीची आपण कफपिाच करू शकत िाही. प्रवसद्ध सांतचवरिकार सेल्क्ललार यािे इ.स. ७ ते ११ या 
शतकाांत समाजाच्या विविध थराांत होऊि गेलेफया ६३ िायन्समाराांची (वशिभक्ताांची) चवरिे ‘पेवरयपुराणम्’मध्ये  
(रचिाकाल इ.स. ११४०) ग्रवथत केली आहेत. येथे तांजािरमध्ये विमाण झालेफया चार कीतगिाख्यािाांचा 
परामशग घेण्याचे योवजले आहे. 
 

(१) सफोजी दुसरे (इ.स. १७७८-१८३२) याांचे िीलकां ठकुलालिर चवरि ६ 
(वतरुिीलकां ठिायिार), श्लोकसांख्या ८३; (२) िीलवभल्लचवरि ७ (कण्णप िायिार) श्लो. ७२; (३) 
कोिेरिांदि (इ.स. १८२५ अांदाजे) याचे हालास्यमाहात्म्य ८ (मावणक्किाचकर) श्लो. २१ आवण (४) 
श्रीमेरुवशष्यकृत श्रीपिणपुल्लयाचें विरोपण ९ (पविित्तुवपल्ले याचे चवरि) श्लो. १३७ ही ती चार आख्यािे होत. 
याांपैकी तीि ‘िायन्समार’ सांताांच्या गटात मोर्तात, तर चौथा सांत हा फार िांतरचा म्हणजे १७ व्या शतकाांतील 
होय. आता क्रमािे या सांताांिरील अख्यािाांचा विचार करू. 
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१. नीलकंठ कुलालवर चणरत्र 
 

तवमळ प्राांतात जे प्रवसद्ध िायन्समार सकिा शिै सांत होऊि गेले त्याांत वतरुिीलकां ठ िायिार या सांतास 
बरेच िरचे स्थाि आहे.जातीिे कुां भार असलेला हा वशिभक्त वचदांबरमचा रवहिासी होय. हा तेथील 
िटराजाचा विस्सीम उपासक होता. वशिगांगा या पुष्कवरणीत स्िाि करूि तो वित्यवियमािे कपाळी भस्म 
लािी ि गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा धारण करी. हा सदा िटेशाच्या िामस्मरणात ि सचतिात मग्ि राहत असे. 
त्याचा व्यिसाय मृवत्तकापाि तयार करण्याचा होता. व्यिसाय म्हणूि तो ते करीत असला तरी वशिभक्ताांिा 
माि तयार केलेली मातीची भाांर्ी वििामूफय देत असे. खऱ्या वशिोपासकास वशिाप्रमाणे त्याचे भक्तही वप्रय 
ि पवििच असतात. या िटराज वशिाचे माहात्म्यही काही आगळेच होते. प्रत्यक्ष सुरपती त्याच्या चरणी लीि 
होत. ब्रह्मदेि, इांद्र आदी देि मांवदरात येऊि िीणा िाजििू गायि करीत. कृष्ण येऊि पािा िाजिी. या 
िटराजाचा िीलकां ठ कुां भारािर भारी लोभ. 
 
  काय कृर्ालुत्व वदंूणरझला भव नीलकंठ कुम्भारीं 
  जो देवाचा राजा गौणरर्ती कालकुम्भकुम्भारी     णनगु., र्.ृ १. 
 

एकदा िटराजाचे दशगि घेऊि िीलकां ठ घरी परत येत असता मुसळधार पाऊस परू् लागला. 
आकाशात ढगाांची प्रचांर् गदी झाली होती. विजाांचा कर्कर्ाट होत होता. अांधकारामुळे वदशा झाकोळूि 
गेफया. रस्त्यातूि पाण्याचे ओहळ िाहू लागले. पािसािे वभजूि सचब झालेला िीलकां ठ वििाऱ्यासाठी एका 
घरात वशरला. ते घर एका िशे्येचे होते. त्याचे ‘िीलकां ठ’ हे िामस्मरण ऐकूि ती सुांदर िेश्या वशिभक्ताच्या 
स्िागताथग पुढे आली. त्याची वभजलेली िसे्त्र त्याला काढाियास लाििू कोरर्ी िसे्त्र घालाियास वदली. 
त्याच्या अांगाला चांदिादी सुगांधी द्रव्याचा लेप वतिे लािला. तेथे काही िळे राहूि तो घरी परत आला. 
चांदिाचा िास ि त्याचा एकां दर पोशाख पाहूि पत्िीिे त्यासांबांधी विचारणा केली. त्यािे िशे्यागमि केफयाचा 
वतला सांशय आला. वतिे त्यास शांकराच्या शपथेिर स्ितःच्या अांगास स्पशग करण्यास कायमचा प्रवतबांध केला. 
त्यािेही भाििेच्या भरात पत्िीसच काय, पण कुठफयाही स्त्रीस कधीच स्पशग करणार िाही, अशी िटेशाची 
शपथ घेऊि प्रवतज्ञा केली. िास्तविक तो शुद्धच होता. पुढे ती दोघेही विरक्त िृत्तीिे जीिि कां ठू लागली. 
पत्िीला त्याच्या प्रवतजे्ञिे फार दुःख झाले ि पतीला आपण टाकूि बोलफयाबद्दल पिात्तापही झाला. वतिे 
वशिाची प्राथगिा करूि उभयताांतील दूरत्ि िाहीसे करण्याविियी परोपरीिे वििविले. कालक्रमािे पुढे दोघेही 
िृद्ध झाली. देिाला त्याांचा कळिळा आला. 
 
  वय सारे नेलें  इंणद्रयणनग्रहें  
  त्यासी अनुग्रहें तारंू म्हिे     णनगु., र्.ृ ७. 
 

मग वचदांबरिाथ एका मुिीचा िशे घेऊि त्याच्या घरी प्रकट झाला. कुां भाराच्या घरी जाण्यात त्याला 
कसला कमीपणा? त्याच्याजिळ उच्च-िीच असा भेद िाही. सिांिा तो सारखेच पाहतो. 
 
  जाती उंच नीच न र्ाहे तो काहंी  
  भाव एक र्ाही मुख्य त्याशी      णनगु., र्.ृ ७. 
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घरी कुणी साधु आलेला पाहूि िीलकां ठािे त्याला िन्सदि केले. उच्चासिािर बसििू त्याची पूजा 
केली. त्यािांतर त्या साधूिे त्याला एक मृवत्तकापाि देऊि ते जपूि ठेिण्यास साांवगतले. जणू ही एक प्रकारची 
विश्वासािे ठेिलेली ठेि होती. अिेक वशिके्षिाांचे दशगि घेऊि मी परत येईि, त्या िळेी मी ते पाि घेऊि 
जाईि, असे त्यािे साांवगतले. तीथगयािेहूि परत आफयािर त्यािे त्या भाांड्ाची मागणी केली; पण त्याला ते 
घरात कुठेच सापरे्िा ि तो मुविरूप वशि त्या भाांड्ाऐिजी अन्सय भाांरे् घ्याियास तयार होईिा. वदलेले पाि 
ि वमळाफयामुळे मुिीिे िीलकां ठाची विश्वासघातकी म्हणूि विभगत्सिा केली. शिेटी हे प्रकरण पांचाकरे् गेले. 
पांचािे विणगय वदला की पवत-पत्िीिे एकि वशिगांगेत अिभतृ स्िाि करूि शपथेिर खरे काय ते साांगाि;े पण 
असे करण्यािे परस्परस स्पशग ि करण्याची प्रवतज्ञा मोर्ािी लागली असती. मग त्यातूि त्याांिी एक मागग 
काढला. त्यािुसार काठीच्या एका टोकाला पतीिे ि दुसऱ्या टोकाला पत्िीिे धरूि वशिगांगेत बुर्ी मारली. 
स्िाि करूि जेव्हा ती दोघे िर आली तेव्हा वशिकृपेिे दोघेही तरुण झाली. मुिी माि गुप्त झाला. वशिािे 
िीलकां ठाला श्रेष्ठ भक्त म्हणूि आपफया चरणी स्थाि वदले. पवत-पत्िीच्या विग्रहामुळे त्याांिा सांसारसुख लाभ ू
शकले िव्हते. आता वशिकृपेिे दोघाांिाही तारुण्य प्राप्त झाले. समर्षपत भक्तािर कोणतेही सांकट आले, तरी 
देि त्याचे वििारण करूि शिेटी त्यास सुखसमृद्धी देतो, हे या कथेद्वारे दाखविले आहे. 
 

कीतगि ही िाटकासारखीच एक प्रयोगक्षम कला आहे. िाटकाप्रमाणे विविध भाििाांचा/रसाांचा त्यात 
अविष्कार अस्तोि त्याांस अिुकूल असे घटिा-प्रसांग असतात. कथेत चढ-उतार ि गवतमािता असािी 
लागते. जीििातले तत्त्िज्ञाि, िीती याांचे विरूपण करण्यास त्यात योग्य तो अिसर असािा. त्या दृष्टीिे हे 
आख्याि बरेच पवरणामकारक िठले आहे, असे म्हणता येईल. यातील घटिा-प्रसांगाांचा क्रम ि त्याांची माांर्णी 
या दृष्टीिे पाहण्यासारखी आहे. 
 

िीलकां ठ या भक्ताचे अखांर् वशििामस्मरण, िादळाचा प्रसांग, िशे्येच्या रूपिणगिातील मािीि 
शृांगार, पवत-पत्िीच्या कलहािे घर्णारे सांसाराविियीचे भेदक दशगि, वशिाय साधुििेािे िीलकां ठाच्या घरी 
प्रकट होणे, मृवत्तकापाि गुप्त होणे, िृद्ध पवत-पत्िीला तारुण्य प्राप्त होणे इत्यादी प्रसांगाांमुळे भक्ती, कारुण्य, 
शृांगार, अदु्भतादी गुणधमग कथेस प्राप्त झाले आहेत. ईश्वराचा जावतभेदरवहत समदृष्टीचा अन्सय कथाांच्या 
सांदभात तौलविक विचार माांर्ण्यास यात िाि आहे. शिेटी हाही िीत्युपदेशाला अिुकूल असा उतरला आहे. 
या सिग स्थळी हवरदासला स्ितःच्या व्यासांगािे आवण रसाळ िाणीिे रांग भारता येतो. काही वठकाणची 
काव्यात्म पदरचिा मिाला वभर्णारी आहे. “दृश्य पदाथी विटलें , पवर मि माझें िटेश्वरी िटलें ,” असे काही 
चरण श्रोत्याांचे मि िेधूि घेतात. 
 

गेयता हे कीतगिाचे एक प्रधाि अांग होय. त्यासाठी अभांग, लािणी, कर्ाका, सदर्ी, धािा, गोपीगीत 
(कामदा) इत्यादी छांदाांचा िापर केला आहे. काही पदे ििीि धतीची िाटतात. उदा. : “श्रीमहेश प्रकटला 
पहा” (विगु. १०), यात अयािृत्ताचा िापर करतािा रूढ सांकेतािुसार चरणाच्या अांती यमक साधण्याऐिजी 
ते चरणाधात साधले आहे; तसेच काही पदाांतूि दावक्षणात्य छांदपद्धतीच्या प्रभािामुळे अांत्य यमकही पाळलेले 
वदसत िाही. 
 
२. नीलाणभल्लचणरत्र 
 

सफोजी (दुसरे) याांच्या िािािर असलेले हे दुसरे वशिभक्ताचे आख्याि. जीिराम या तांजािरच्या 
किीचेही याच सांतािर आधारलेले ‘वभल्लचवरि’ या िािाचे एक आख्याि उपलब्ध आहे. आांध्रातील वतरुपती 
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के्षिाच्या जिळ असलेफया ‘काळहल्स्त’ येथील वशिाचा हा एकविष्ठ उपासक. सुिणगमुखी िदीजिळील ‘िेणू’ 
िािाच्या पिगतासमीप िील िामक वभल्ल राज्य करीत असे. शतेातील वपकाांचा फर्शा पर्णाऱ्या श्वापदाांची 
वशकार करण्याकवरता हा िील एके वदिशी विघाला. त्यािे आपफया सोबत बवर्श आवण कवणश या मांत्र्याांिाही 
घेतले. वगवरकां दरातूि सहर्तािा त्याला एक वशिमूती वदसली. िीलािे त्याला कर्करू्ि वमठी मारली. 
त्याच्या मिात एकाएकी वशिाविियी पे्रम ि भल्क्तभाि जागृत झाला. एका िन्सयजमातीतील कू्रर ि बेर्र 
माणसाच्या मिात भक्तीचा पाझर फुटला. 
 
  शबर नरवर कू्रर फार जो र्ामर त्या लागुनी 
  मनीं बािली दशा उन्मनी  णनगु.,  र्.ृ १६. 
 

त्याला स्ितःच्या अप्तेष्टाांपेक्षा वशिच जिळचा िाटू लागला. वशि हा माझा आत्मा ि मी त्याचे अांग 
आहे, अशी आत्मौपम्याची भाििा त्याच्या ठायी विमाण झाली. 
 
  भव आत्मा माझा, मीच तयाचें अंग 
  मी अलंकार, भव सुविप तोणच अभगं 
  भव सुखसागर मी त्याचा एक तरंग... णनगु., र्.ृ १७. 
 

वभल्लाच्या मिातील हा बदल पाहूि मांत्र्याांिा आियग िाटले. अरण्यातच सकाळ झाली. िदीत स्िाि 
करूि िीलािे वशिाची पूजा आरांवभली. वशिमूतीजिळील पालापाचोळा आपफया पादिाणािे दूर लोटला. 
स्ितःच्या मुखातील पाण्यािे चूळ भरुि त्यास स्िाि घातले. स्ितःच्या र्ोक्यातील फुले काढूि त्यास िावहली 
ि वशकार करूि आणलेफया माांसाचे तुकरे् िैिदे्य म्हणूि देिास अपगण केले. या तुकड्ाांची प्रथम स्ितः चि 
पाहूि रुचकर असलेले तुकरे्च त्यािे देिास वदले. पूजा झाफयािर तो तेथूि विघूि गेला. िांतर िेहमीचा 
ब्राह्मण पुजारी आला. तेथील अल्स्थ-माांसाचे ओांगळिाणे दृश्य पाहूि त्याला धक्का बसला, तसेच पराकाष्ठेचे 
दुःखही झाले. त्यािे वशिसलग धुऊि स्िच्छ, शूवचभूगत केले ि त्याची पूिीप्रमाणे यथासाांग पूजा करूि तो घरी 
विघूि गेला. परत दुसऱ्या वदिशी येऊि पाहतो, तर तेच वकळसिाणे दृश्य. शिेटी हे कृत्य करतो तरी कोण, 
असा त्याला प्रश्ि पर्ला. एके वदिशी वशि पुजाऱ्याच्या स्िप्िात आला ि तुला विपरीत िाटणारा माझा भक्त 
आहे तरी कसा हे एकदा पहा, म्हणूि साांगूि गेला. त्याप्रमाणे दुसऱ्या वदिशी त्या पुजाऱ्यािे झुर्पाआर् लपूि 
वभल्लाला पूजा करतािा पावहले. वभल्लाची पूजापद्धती ि पवित्र्याच्या कफपिा मुलखािगेळ्या होत्या, हे त्या 
पुजाऱ्याला वदसफयावशिाय रावहले िाही. त्याच िेळी शांभचू्या उजव्या र्ोळ्यातूि रक्त स्रितािा वभल्लािे 
पावहले. ते पाहूि तो दुःखी झाला. त्यािे त्या र्ोळ्यात ििस्पतीचा रस वपळला, पण रक्त िाहणे काही थाांबले 
िाही. मग त्यािे आपला र्ोळा काढूि त्या वठकाणी बसविला. िांतर वशिाच्या दुसऱ्या र्ोळ्यातूिही रक्त 
येण्यास सुरिात झाली. तेव्हा दुसराही र्ोळा तो काढतो. 
 
  करावया भतता ंकृर्ावलोकन । दुजेही लोचन असो माझे (णनगु. २०), 
 

असे म्हणूि दुसरा र्ोळाही शांकराला बसवितो. त्याच्या या त्यागामुळे वशि त्याला पूिगित दृवष्ट देतो. 
“देि प्रकटला भक्ताचा कैिारी । पाहे र्ोळाभवर वभल्लराि” (विगु. २०); पण मूळ ‘पेवरयपुराणम्’मध्ये वशि 
प्रकट होऊि त्याचा हात धरतो ि दुसरा र्ोळा काढू देत िाही,१० असे आले आहे. 
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ईश्वराला उपचारात्मक, भािहीि, याांविक स्िरूपाच्या ब्राह्मणाच्या पूजेपेक्षा वभल्लाची लोकविलक्षण 
पण भािपूिगक केलेली राांगर्ी पूजा आिर्ली. वभल्लाचा िेिदािाचा त्याग तर अपूिगच होता. वशि त्याच्यािर 
प्रसन्न झाला. एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीच्या बाह्य आचरणािरूि सकिा उपचारािरूि त्याच्या अांतःकरणातील 
भक्तीचे मोल जोखू िये. सिगसामान्सयाांिा ि रुचणारे ि पापमय िाटणारे आचरण कण्णपाकरू्ि घर्ते.        
 

कारण सुसांस्कृतपणाचा त्याच्या अज्ञ मिाला स्पशग झालेला िव्हता. उष्टे माांस देिाला अपगण 
करणाऱ्या कण्णपाचे कृत्य पाहूि रामाला उष्टी बोरे देणाऱ्या शबरीची आठिण व्हािी. कण्णपािरील या 
अख्यािामुळे एका अिागर भक्तचवरिाची जोर् मराठीला प्रथमच वमळाली आहे. 
 

या कथेतील एकूण िातािरण हे तवमळिारू्तील िन्सय समाजजीििाची आठिण करूि देणारे आहे. 
त्या प्रदेशातील जांगले, र्ोंगरकपाऱ्या  ि त्यात वििास करणारे काळेशार वभल्ल, त्याांचे िन्सय पशूांच्या माांसाचे 
सेिि यािरूि त्याची प्रचीती येते. तवमळिारू्ि (सांगमकालीि िाङ्मयात) विसगाच्या सावन्नध्यात मुक्त पे्रम 
करणारे पे्रमिीर आढळतात; तसेच अज्ञ, भोळे, राकट असे कण्णपासारखे भल्क्तिीरही आढळतात. 
आख्यािात कण्णपाचे िणगि करतािा - 
 
  आलार्ाला गंुजामािा 
  घाणलती गिा हेणच तयाशंी वस्त 
  तये कािीं श्वानाविी आणिक जािी 
  घेऊणन बिी साजते झाले णवहािी तैं र्हा  –णनगु. १३ 
 

असे वलहूि तत्कालीि वशकाऱ्याचे वचि आपफयापुढे उभे केले आहे. 
 

या अख्यािातही कथा रांगविण्यास हवरदासला भरपूर िाि आहे. वभल्ल िीलाचा िेि, त्याचे विर्र 
व्यल्क्तमत्त्ि, वशिाविियी अकस्मात उद्भिलेली भल्क्तभाििा त्याच्या पूजापद्धतीतील विलक्षणपणा, 
पुजाऱ्याच्या मिािरील धक्का, ताण ि दुःख आवण या सिांिर कर्ी करणारा वभल्लािे स्ितःचे र्ोळे काढण्याचा 
प्रसांग - हे सिग एकापेक्षा एक चढत्या क्रमािे आलेले सरस आख्यािघटक होत. त्याांचा विवियोग कीतगिाला 
उत्कटता आणण्याकवरता चाांगफया प्रकारे होऊ शकतो. यातील पदेही ‘िीलकां ठकुलालिरचवरि’ या 
अख्यािाप्रमाणेच आली आहेत आवण ती अथातच गेय आहेत. 
 
३. िालास्यमािात्म्पय (भतत-मणिक्कवाचकर)   
 

कोिेरेिांदि या किीची ही आख्यािरचिा अप्रकावशत असूि ती समथग िाग्देिता मांवदर, धुळे येते 
उपलब्ध आहे. हालास्य हे शांकराचे िाि होय. ‘हालास्यमहात्म्य’ या िािाचा एक बृहद्ग्रांथ तांजािरच्या 
सरस्िती महाल ग्रांथालयात उपलब्ध आहे.११ तो मूळ स्कां दपुराणातील ‘हालास्यमाहात्म्य’ या भागाचा 
अिुिाद होय ि हा अिुिाद कोिेरीसुतशिे या किीिे केला आहे. प्रस्तुत कोिेरेिांदि हा कोिेरीसुतशिे या 
किीपेक्षा वभन्न होय. स्कां दपुराणातील ‘हालास्यमाहात्म्य’ हे स्थलपुराण असूि त्यात मदुरेच्या वशिाचे 
माहात्म्य गावयले आहे. कोिेरेिांदि या किीिे आपफया या छोया आख्यािास तेच िाि वदले आहे. 
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या आख्यािात मदुरेच्या वशिाचे माहात्म्य दाखविण्यासाठी ‘मावणक्किाचकर’ या सांताची योजिा केली 
आहे. या आख्यािाचे स्िरूप विशद करण्यापूिी यातील कथािायक मावणक्किाचकर या सांताचा थोर्ासा 
पवरचय करूि घेऊ. 
 

मावणक्किाचकर या सांताचे िायन्समारात अत्यांत श्रेष्ठ स्थाि आहे. एकूण ६३ वशिभक्ताांपैकी अप्पर 
(इ.स. ५७३-६५४) आवण वतरुज्ञािसांबांधार (इ.स. ६३८-६५४) या दोि प्रारांभीच्या सांताांिी वशिभक्तीच्या 
प्रचार-प्रसाराचे अवद्वतीय कायग केले. याांच्यािांतरचा आणखी एक सांत सुांदरर (इ.स. ८०७-८२५) हा होय. 
या वतघाांिी वशिस्तििपर रवचलेफया पदाांिा तेिारम (=ईश्वराची पुष्पमाला) असे म्हटले जाते. या तेिारम 
गीतात तवमळिारू्तील एकूण ५१२ मांवदराांतील वशिाचे स्तिि आले आहे. ही पदे मोठ्या श्रदे्धिे मांवदरात 
गावयली जातात.या तीि सांताांच्या मांर्लात मावणक्किाचकर (इ.स. चे ििि ेशतक) या सांताचाही पुढे समािेश 
करण्यात आला. या चौघाांिा शिै पांथाचे समयाचार (= शास्ते) असे म्हटले जाते. मावणक्किाचकर याांिी 
वशिस्तििपर पदे रवचली असूि, ती ‘वतरुिाचकम्’ या िािािे ओळखली जातात. ती हृदयांगम असूि 
रागदारीतूि गावयली जातात. 
 

उपरोक्त उल्लेवखलेफया ‘हालास्यमाहात्म्य’ (वतरुविळैयाटल पुराणम्) या स्थलपुराणात वशिाच्या 
६४ लीला िर्षणफया असूि प्रकरण ५६ ते ६१ याांतील लीलामावणक्किाचकर या सांताशी सांबांवधत आहेत. प्रस्तुत 
आख्याि ५८ व्या लीलेिर आधारलेले आहे. या अख्यािातील कथाशय पुढीलप्रमाणे : 
 

मावणक्किाचकर हा मदुरेच्या पाांड् राजाचा सवचि होता. हा ब्राह्मण असूि ‘िातपुरेश्वर’ या िािािे 
प्रारांभी ओळखला जात असे. हा विद्यािांत, बुवद्धमाि ि योग्याप्रमाणे सद्गुणी होता. त्याचे हे लोकोत्तर गुण 
पाहूि पाांड् राजािे त्याला सचीित्ि वदले. अश्वशाळेत चाांगफया घोड्ाांची कमतरता जाणिफयािे राजािे या 
कायगकुशल सवचिाला घोड्ाांच्या खरेदीसाठी पाठविले. त्यासाठी त्याला पुरेसे धिही वदले. सवचिािे 
मदुराईच्या सुांदरेशाळा (वशिाला) िमि करूि सोपविलेफया कायात यश वमळाि े म्हणूि प्राथगिा केली. 
मावणक्किाचकर हा प्रिृत्तीिे सत्िशील ि धार्षमक असफयामुळे हे धि घोड्ाांऐिजी एखाद्या चाांगफया 
धरणकायाथग खचग करािे अशी त्यास बुद्धी झाली. त्यािे आपली इच्छा वशिाजिळ बोलूि दाखविली. वशिािे 
त्याच्या इच्छेला मान्सयता दशगविली. वशिािे हे ‘अशरीरी िाणी’िे साांवगतले. वद्वजियास आिांद झाला. 
 
  त्यानंतरे णवनणवता ंणवभ ुशकंरातें 
  तंू नीट धमप करी रे म्हिुणन नरातें 
  येिें र्णर सरस ते अशरीरवािी 
  होता ंगमे णद्वजवराप्रणत सौख्यवािी  -१५- 
 

मदुराईच्या वशिाचा विरोप घेऊि मावणक्किाचकर आत्मिाथिगरीस आला. तेथे त्याला 
‘योगाांबापवत’चे एक पुराति देिालय वदसले. त्याचा जीणोद्धार करािा, असे त्याच्या मिािे घेतले. लगेच 
त्यािे देिालयाचा प्राकार ि तोरण (िक्षीकाम केलेले द्वार) बाांधण्याचे काम आरांवभले ि त्यासाठी सिग पैसा 
खचग केला. 
 
  द्रव्याचा णवणनयोग नीट करणन प्राकारही तोरिा 
  बाधंोनी र्रमेश्वरार्पि करी मोदें जगत्कारिा  -१७- 
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राजाला हे िृत्त समजताच तो कोपायमाि झाला. मावणक्किाचकराला पकरू्ि आणण्यासाठी त्यािे 
सैन्सय पाठविले. मावणक्किाचकरािे सुांदरेशाची प्राथगिा केली. “मी तुझ्या िचिाचे पालि केले. (“तुझ्या 
िचिािे । िगजेशा । केला धमग सुरेशा” -२१) तेव्हा माझ्या भीतीचे हरण करूि माझे रक्षण करािसे. वशिािे 
त्याची प्राथगिा ऐकली ि त्यास मदुरेला जाण्याची आज्ञा वदली. राजाला घोरे् लिकरच येऊि पोचतील असे 
कळविण्यास साांवगतले ि िांतर चार वदिसाांतच राजाला सुांदर घोड्ाांची प्राप्ती हली. िातपुरेश्वराची असीम 
विष्ठा पाहूि वशिािे त्याचे िाि मावणक्किाचकर असे ठेिले. 
 

या अख्यािातील कथा अगदी सरळ ि सोप्या भािेत माांर्लेली आहे. घोड्ाांच्या चमत्कारावशिाय 
यात कुठलाही चढ-उतार िाही. मावणक्किाचकर याचे िीवतधैयग तेिढे यात वदसूि येते. त्यातच एक महत्त्िाचा 
सांदेश दर्लेला आहे. राजाचा पैसा धमगकायाथग खचग व्हािा, युद्धाच्या तयारीसाठी िाही, तरच तो साथगकी 
लागतो. असे करण्याचे जर कुणी साहस दाखविले, तर देिही त्याच्या साह्याथग धाितो. यामुळे या अख्यािाला 
थोर्ासा सामावजक सांदभग प्राप्त झाला आहे, से म्हणता येईल. काव्य या दृष्टीिे हे आख्याि तसे बेताचेच आहे. 
यात सांस्कृत िृत्ताांबरोबर ‘सदर्ी’, ‘चूर्षणका’ या िृत्ताांचाही उपयोग केला आहे. 
 
आधार 
 

उपरोक्त ‘िीलकां ठकुलालिरचवरि’,  ‘हालास्यमाहात्म्य’ ही आख्यािे स्कां दपुराणातूि तर 
‘िीलवभल्लचवरि’ हे वशिपुराणातूि घेतफयाचा उल्लेख त्या त्या अख्यािातूि आला आहे. िास्तविक ही 
सांतचवरिे तवमळ भािेतील पेवरयपुराणम् या ग्रांथात आली आहेत; पण देशी कथाांिा पावित्र्यप्रवतष्ठा लाभािी 
म्हणूि त्याांिा विविध पुराणाांत िांतर समाविष्ट केले आहे. ही प्रिृत्ती तशी ििी िाही. अिेक स्ितांि कथाांच्या 
बाबतीत असे झाले आहे. राजा हवरिांद्राची सुप्रवसद्ध कथा ही अशीच महाभारताचा (दावक्षणात्य प्रत) भाग 
बिूि गेली आहे. 
 
४. श्रीपटिपुल्ल्याचें णनरोपि (पणिनत्तणुपल्लेचणरत्र) 
 

आता आपणास आणखी एका शिै सांताचे चवरिाख्याि पाहाियाचे आहे. हा सांत तसा प्राचीि िाही. 
१७ व्या शतकात होऊि गेलेला हा सांत पविित्तुवपल्ले या िािािे प्रवसद्ध आहे. याचे चवरि ‘मेरुवशष्य’ यािे 
गावयले आहे. किीिे आपले िाि कुठेही वदले िाही. ज्या मेरुस्िामीचे प्रस्तुत किी वशष्य म्हणवितात ते 
मेरुस्िामी (इ.स. च्या १७ व्या शतकाच्या उत्तराधग) हे मन्नारगुर्ीच्या रामदासी मठाचे अवधपती होते. त्याांचे 
अिेक वशष्योपवशष्य होते. प्रस्तुत किीिे आपफया आख्यािात “सदगुरू माझा श्रीमेरुअिांत” (३२) असे म्हटले 
आहे; तसेच ‘मेरुअिांता’िे मला तारािे असेही एका वठकाणी आले आहे. काव्याची पुल्ष्पका “श्री 
समथािांतमेरिगुेरि ेिमः” अशी आहे. यािरूि हा किी मेरुस्िामीच्या वशष्याांपैकी एक होता, एिढेच आपणास 
सध्या साांगणे शक्य आहे. 
 

या आख्यािाची प्रत सरस्िती महाल ग्रांथालयात उपलब्ध असूि ते अद्याप अप्रकावशत आहे. या 
काव्यात किीच्या रचिाांवशिाय माधिस्िामी, राम पांवर्त, केशिस्िामी, जिाबाई, मोरोपांत, कुप्पाचारी याांचे 
श्लोक/पदे याांचा अांतभाि केला असूि त्या किीची िाि े श्लोकारांभी वदली आहेत. ही पदे सिगसाधारण 
िीवतवििचेिासाठी योवजलेली असूि त्याांचा कथाशयाशी तादृश सांबांध िाही. ही पदे किीची िसफयामुळे 
त्याांिा क्रमाांकही वदलेला िाही. हे श्लोक िा पदे ग्रांथात मागाहूि कुणी तरी समाविष्ट केली असािीत. 
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आख्यािाची ही प्रत कीतगिकाराची ‘रांगािृत्ती’ असण्याची शक्यता आहे. यातील वतसरा श्लोक राम पांवर्ताचा 
असूि त्याला माि २ हा क्रमाांक वदलेला आहे. एिढा एकच श्लोक कदावचत किीिे आख्यािात घातला 
असािा. या काव्याचे अन्सय एखादी जुिी प्रत वमळाफयावशिाय या सांबांधात विियात्मकरीत्या काहीही साांगता 
येणार िाही. अन्सय किींच्या पदाांचा/श्लोकाांचा अांतभाि एकूण श्लोकसांख्येत मी अथातच केलेला िाही. 
यातील काही पदे पुन्नागिराळी, शांकराभरण, आिांदभरैिी या रागाांतील आहेत. 
 

पविित्तुवपल्ल ेयाचा जन्सम वशििेसर चेवियार आवण ज्ञािक्कलै या दाांपत्याच्या पोटी कािरेीपिणम येथे 
झाला. कािरेीपिणम हे तांजािर वजफह्यातील एक प्रवसद्ध बांदर होय. ती एके काळी चोलाांची राजधािीही 
होती. पविित्तुवपल्ले याचे मूळ िाि वतरुिेंकर्ार होते. त्याचे ियाच्या सोळाव्या ििी वशिक्कलै या मुलीशी लग्ि 
झाले. व्यापार-व्यिसायात पर्फयािर पविित्तु चेवियार या िािािे तो सांबोधला जाऊ लागला. ियाच्या 
वतसाव्या ििापयंत त्याला मूलबाळ िव्हते. पुढे वशिकृपेिे स्िप्िात दृष्टाांत झाफयािरूि एका दाांपत्यािे आपले 
मूल त्यास वदले. त्याचेच तो स्ितःच्या मुलाप्रमाणे पालिपोिण करू लागला. त्यािे त्याचे िाि मरुद्दवपराि 
(मरुदिाणर) असे ठेिले.वशिािेच या मुलाच्या रूपािे जन्सम घेतला, अशी सिांची श्रद्धा होती. ियाच्या 
सोळाव्या ििीच समुद्रमागे परदेशात जाऊि खूप सांपत्ती वमळििू आणण्याचा मिोदय त्यािे वपत्याजिळ व्यक्त 
केला. िवर्लाांिी त्यास त्यापासूि परािृत्त करण्याचा प्रयत्ि केला. “आपणाांस कुठफया गोष्टीची कमतरता 
आहे म्हणूि धिाजगिासाठी तू परदेशात जातोस? या िृद्धपणी मी तुझा वियाग सहि करू शकत िाही. 
इतराांच्या भरीस परू्ि कुठलेही काम करूि िकोस...” असे िवर्लाांिी त्यास िािा परीिे समजाििू 
साांवगतले; पण मुळाला ते पटले िाही. पुिािे गोर् बोलूि वपत्याचे समाधाि केले ि धिाजगि करूि लिकर 
परत येईि, असे आश्वासि वदले. एके वदिशी वपत्याचा विरोप घेऊि तो िािते बसूि विघाला. त्याच्याबरोबर 
गािातील इतर व्यापारीही होते. शिेटी ते एका द्वीपािर येऊि पोचले. मरुद्दवपराि व्यापारासाठी आला तरी 
त्याला व्यापार कशाशी खातात हेच मावहत िव्हते. जेव्हा त्याच्याबरोबरचे व्यापारी बाजारात सोिे, चाांदी, 
उांची िसे्त्र आदींची खरेदी करीत होते, तेव्हा विवरच्छ, विलोभी अशा पिणपुिािे पैसे देऊि आपफया पेटीत 
िुसत्या गोिऱ्या भरफया. सोबतच्या व्यापाऱ्याांिा त्याचे हे कृत्य भ्रवमष्टपणाचे िाटले. ते त्याच्याकरे् पाहूि 
उपहासािे हसू लागले. 
 
  अहह भ्रमस्त कीं हा र्ििस्वामीस चागंला र्ुर 
  जाहला धननाशक हा व्यार्ार करावयास ना र्ार.. -३०- 
 

धि देऊि शुष्क गोमयघेणाऱ्या पिणपुिास लोकाांिी िेड्ात काढले; पण त्यास त्याचे काहीच िाटले 
िाही. पुढे परतीचा प्रिास सुरु झाला. समुद्रात एकाएकी िादळ आले. मुसळधार पाऊस परू् लागला. विजा 
कर्करू् लागफया. जहाज िरेे्िाकरे् होऊ लागले. व्यापारी देिाची प्राथगिा करूि त्याचा धािा करू लागले. 
थोड्ा िळेािे िादळ शाांत झाफयािर त्याांचे जहाज एका समुद्रवकिारी लागले. िवणग्जि भकेुिे व्याकुळ झाले 
होते; पण स्ियांपाक करण्यासाठी त्याांच्याजिळ लाकूर्फाटा िव्हता. तेव्हा पिणपुिास भरपूर द्रव्य देऊि 
गोिऱ्या विकत घेण्याची त्याांिी तयारी दशगविली. तो गोिऱ्या उसन्सया द्याियास तयार झाला; पण गोिऱ्याांची 
सकमत पैशात चुकि ूिये, तर त्याबदली तेिढ्याच गोिऱ्या द्याव्यात असे ठरले. शिेटी त्याांचा प्रिास सांपला. 
त्याांची िाि गािाच्या वकिाऱ्यास लागली. पविित्तुवपल्ले आपफया पुिाची आतुरतेिे िाट पाहताच होता. पुिाला 
पाहताच वपत्यािे त्याला घि धरूि आसलगले. त्याच्या र्ोळ्यात अश्रू आले. वियोगाचे दुःख मािळले. आपफया 
वपत्यास तुमच्यापेक्षाही अवधक धि वमळविण्यासाठी हे कष्ट घेतफयाचे त्यािे साांवगतले. 
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  याहुणन असंख्य धन मी आिायासी उदंड बा श्रमलों 
  आणि धनाणदर्णतहुणन व्हाव ेधनवतं म्हिून रे धजलों  -५१- 
 

“हे तात, मी द्रव्य देऊि अपूिग िस्तु खरीदफया आहेत, त्या पाहा तर खरे!” असे म्हणूि त्यािे 
आणलेफया गोिऱ्या दाखविफया. त्या पाहूि “काय कराि ेव्यथगवच व्यापार कराियास ि तूां योग्य” हा वपत्याचा 
अवभप्राय. अशा प्रकारचा व्यापार परृ्थिीिर कुणी केफयाचे आपफया तरी ऐवकिात िाही असे तो म्हणतो (५५). 
पण ईशकृपेिे आणलेफया गोिऱ्याांत वहरेमाणके विघाली. मग वपत्यास ते धि पाहूि आिांद झाला. असा अदु्भत 
चमत्कार पूिी कधी घर्ला िाही, असे म्हणूि तो पुिाची पाठ थोपटतो. एिढ्यात घेतलेफया गोिऱ्या परत 
करण्याकवरता व्यापारी आले; पण त्या गोिऱ्याांत माि काहीच विघाले िाही. तेव्हा वपता उद्गारतो, 
“स्ितःजिळच्या गोिऱ्या पुिािे त्याांिा वििाकारण वदफया. त्यामुळे आपले िुकसािच झाले.” वपत्याच्या या 
उक्तीतूि प्रकात्लेला धिलोभ पुिास आिर्ला िाही. तो जात्याच विरक्त िृत्तीचा होता. तो उद्गारला : 
 
  आणिखी मायाचक्रीं भ्रमोणन णफरसील काय योवय तुला 
  संतर्दीं मन र्िभणर रतणवणस तणर का ंन उद्धणरणस णवमला  -६९- 
 

आता मोहमायावदकाांच्या चक्रात ि भ्रमता सांताांची सांगती धरा, म्हणजे मुक्ती वमळेल, असा उपदेश 
त्यािे वपत्याला केला. मरुदिाणर आता तेथे जास्त िळे थाांबला िाही. तेथूि तो तर्क वतरुविरै्मरुदूर या 
वशिके्षिी गेला. हा (तेथील) वशिाचा अितारच मािला जात होता, हे पूिी विदेवशले आहेच. िांतर तेथूि तो 
िाहीसा झाला. त्याच्या वपत्यािे त्याचा खूप शोध घेतला, पण तो काही सापर्ला िाही. घरूि जाण्यापूिी 
त्यािे आपफया आईस एक पेटी वदली होती. ती पेटी त्यािे उघरू्ि पवहली. त्यात दोि िस्तू विघाफया. एक 
होती काि तुटलेली सुई ि दुसरी तार्पिाचा एक तुकर्ा. त्या तार्पिािर वलवहले होते : मिुष्याच्या 
अखेरच्या प्रिासात काि तुटलेली सुईही येत िाही. -“काि तुटली सुई तुझ्या साांग ये िा” (७३). ते िाचूि 
पिणस्िामीस सिग सांसार विःसार िाटू लागला. त्यािे आपली सिग सांपत्ती दाि करूि टाकली. त्याला 
आपफया आतापयंतच्या कृत्याचा पिाताप झाला. 
 
  होऊणनया भगवतंा िीधनमत्त मी तुला चुकलो 
  (भ्र)मलो भवातं श्रमलों म्हिउणन णनजर्द-सुखाणस बा मुकलो  -७७- 
 

एखाद्या िडे्ाप्रमाणे तो कािरेीपिणातील रस्त्यातूि वफरू लागला. आईच्या मृत्यूपयंत तो तेथेच 
रावहला. त्याची विरक्ती ि वशिभक्ती उत्तरोत्तर िाढत गेली. त्यािे तीथगयािा आरांवभली ि अिेक वशिके्षिाांिा 
भेटी वदफया. शिेटी त्याचे मि वतरुिोवरयूर येथे रमले. 
 
  ऐसे रहडत असता ंणशवमंणदर फार रम्य तों र्ाहे 
  त्या णतरवत्तुरीं मन गंुते श्रीत्यागराजही आहे  -१२८- 
 

तो तेथील त्यागराजास मिोभाि ेशरण गेला. जन्सममरणाची बाधा पुिरपी िको असा या वशिभक्तािे 
िर मावगतला ि शिेटी त्याच वठकाणी समाधी घेतली. 
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पविित्तुवपल्ले याच्या मूळ चवरिातील बरेच रासांग यात अभािािेच आढळतात. मरुद्विािे परदेशात 
आपफयाजिळील सिग पैसा मांवदरे ि तलाि बाांधण्यात ि दािधमात खचग केला; पण यात तसे आले िाही. 
गोिऱ्या घेण्याचा प्रसांग अथात दोन्सहींतही आहे. तो िेरे्चार करू लागफयािर त्याच्या बवहणीिे अप्पमला 
(भाकरीसारखा पदाथग) विि माखूि तो त्यास खाियास वदला. त्यािे तो घराच्या छपरािर फेकूि वदला. 
त्यामुळे त्या घरास आग लागली. आप्त-स्िकीयाांिी त्याची क्षमा मावगतफयािर ती आग त्यािे आपफया 
सामर्थयािे विझिली. अशा काही चमत्कार-कथा त्याच्या चवरिात येतात; पण कथा विस्तारू िये म्हणूि त्याांस 
किीिे आख्यािात फारसे स्थाि वदले िाही. 
 

हे आख्याि विरक्ती ि वशिभक्ती याांचे महत्त्ि पटविणारे आहे. तशी यातील कथा ही अिेक रोमहिगक 
ि अदु्भत प्रसांगाांिी भरलेली आहे. वपता ि पुि याांच्यातील स्िभािभेद, पुिाचे व्यापारासाठी प्रयाण, मरुदिाणर 
ि व्यापारी याांच्या दृवष्टकोिातील फरक, िादळाचा भयांकर प्रसांग, वपता-पुिाची भेट, गोिऱ्याांतूि वहरे, रत्िे 
विघण्याचा चमत्कार, मरुद्वाणराची विरक्ती, वपत्यािर त्याचा होणारा पवरणाम, त्याची तीथगयािा ि शिेटी 
समाधी... आख्यािाचे हे सिग घटक कथिक्षमतेिे भरलेले आहेत; तसेच माििी मिाची विविध स्पांदिेही यात 
अिुभिास येतात. या सिग घटिा-प्रसांगाांची पवरणती व्यापक अशा वििेदात होते. किीच्या रचिेत काही 
वठकाणी सफाईदारपणा िाही. कथावििदेिात विस्कवळतपणा ि सांवदग्धता जाणिते. पण चवरिातील एकूण 
प्रसांग प्रभािी असफयामुळे आख्याि िाचतािा मि भारािफयावशिाय राहत िाही. 
 

पविित्तुवपल्ले ही मध्ययुगीि काळातील ऐवतहावसक व्यक्ती होय. तो तसा व्युत्पन्न लेखक होता. 
बाळपणीच व्याकरण ि सावहत्य याांचा त्यािे अभ्यास केला होता. त्याची बरीच ग्रांथरचिा उपलब्ध आहे. 
वतरुकळ्ळमुांमवि कोिै, कोईलिान्समवणमालै, कवच्चवतरुअांदावद या काव्यकृतींत अिुक्रमे वसरकाळी, वचदांबरम् 
आवण काांचीपुरम् येथील वशिाांचे स्तिि आले आहे. 
 

महाराष्रातील कीतगिकाराांिी/किींिी सांत दामाजी, िरहरी सोिार, गोरा कुां भार आदी मराठी 
सांताांिरच आख्यािे रवचली. िाही म्हणाियास श्री दासगणू महाराजाांिी दवक्षणेकर्ील तेलुगुभािक जगन्नाथ 
पांवर्तला कीतगिाख्यािाचा वििय केला; पण तो अपिादभतूाच मािािा लागेल. वशिाय त्या अख्यािातील 
िातािरण दवक्षणी िाही. उलट तांजािरकर्ील उपरोक्त आख्यािात तवमळ प्रदेशातील लोकजीििाचा, 
श्रद्धा-सांकेताांचा पुरेपूर प्रत्यय येतो. याप्रमाणे तांजािरच्या मराठी किींिी दावक्षणात्य सांताांिा आपफया 
अख्यािाांचे वििय केले. महाराष्रातील सांताांिाच प्राधान्सयािे वििय करणाऱ्या पारांपवरक मराठी 
आख्यािसृष्टीला एक िगेळा ि ििा पे्ररणास्रोत तेथे वमळाला. मराठी कीतगि-सावहत्यप्रिाहाला वभन्न िळण 
देणारी ही घटिा अपूिगच म्हणािी लागेल. 
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दिा 
 

तंजावरी मराठी : राणवड भाषा-प्रभाणवत 
 

णशवकालीन बोली 
 

मराठी भािेच्या विविध बोली आढळूि येतात; पण यात तांजािरी मराठी बोलीचे एक िैवशष्यपूणग 
स्थाि आहे. कारण वहचा उदय सुदूर अशा तावमफिादूत झाला आहे. या प्रदेशाला महाराष्राचा कुठलाही 
भभूाग अथातच लागूि िाही. येथील मराठी भािक एखाद्या बेटािरील िस्तीप्रमाणे असूि ते तवमळ, तेलुगु 
आदी दावक्षणात्य भािाांच्या सांपकात ि सहिासात राहत आले आहेत. िायक राजाांपासूि (इ.स. १५५० ते 
१६७६) तेलुगु भािेचा तांजािर पवरसरात प्रिशे झाला. मराठी भािक लोक तांजािरच्या राज्यस्थापिेिांतर 
म्हणजे १७ व्या शतकाच्या उत्तराधात प्राधान्सयािे वतकरे् िस्तीस गेले. मराठी भािकाांची थोर्ीबहुत िस्ती 
याच्याही पूिी वतकरे् विद्यमाि होती, असे काचीमठम् ताम्रपटािरूि वदसूि येते. हे ताम्रपि १८ जािेिारी 
१६५४ चे असूि त्यात कुणी िीरजी साहू याच्या िातिािे देििाथपुरम् येथे जमीि विकत घेऊि चौदा घरे 
बाांधफयाचे िमूद केले आहे.१ तांजािरिर मराठ्याांचे स्िावमत्ि इ.स. १६७६ ते १८५५ असे दीर् शतकापेक्षाही 
अवधक काळ होते. आजवमतीस तांजािरच्या मराठी बोलीचा इवतहास हा तीिश ेििांचा इवतहास ठरतो. 
 

तांजािरचा मराठी समाज प्रारांभी तेलुगु भािकाांच्या सावन्नध्यात रावहला. अद्यापही तांजािर प्राांतात 
तेलुगु लोकाांची बरीच िस्ती आहे; तसेच जी मराठी मांर्ळी तांजािरला प्रारांभी गेली ती बांगळूर, विजापूर आदी 
किाटकच्या भागातूि गेली. कारण बांगळूरहूिच िेंकोजीिे तांजािरिर चढाई केली होती. यामुळे या मांर्ळींची 
मराठी कन्नर्-प्रभावित असणे स्िाभाविक होते. तवमळ ही तर त्या प्रदेशाची भािा होय. या तीिही दावक्षणात्य 
भािाांचा कमी-अवधक प्रभाि तांजािरच्या मराठीिर झालेला दृष्टीस पर्तो. वशिकालीि मराठी ि तेथे ल्स्थर 
झालेफया विविध दावक्षणात्य भािा याांच्या सांदभातच तांजािरी मराठी बोलीचा विचार होऊ शकतो. 
 
तंजावरी बोलीची व्या्ती 
 

तांजािरी मराठी बोली असे म्हणतािा तांजािर िगराशीच ती सीवमत आहे असे िव्हे. तांजािर 
प्राांतातील मराठी बोली असेच येथे अवभपे्रत आहे. कारण तांजािर शहराच्या आसमांतातील वकती तरी 
खेड्ाांतूि मराठी लोकाांची िस्ती आजही आढळूि येते; तसेच मदुराई, विचिापल्ली, कुां भकोणम, मायरूम, 
मद्रास, िले्लोर, आरणी, सजजी या वठकाणीही मराठी भािक लोक आहेत. कुां भकोणम हे प्रवसद्ध वशिके्षि 
असफयामुळे तेथे महाराष्रीय ब्राह्मण लोकाांची िस्ती बरीच आहे.हे सिग लोक बहुतेक वशिकालातील होत. 
त्यात िांतर भािसार-सशपी लोकाांची भर पर्ली. ही िस्ती वब्रवटश आमदािीच्या काळातील होय. इांग्रज 
सैविकाांचे, अवधकाऱ्याांचे कपरे्/युविफॉमग वशिण्यासाठी याांिी तेथे िस्ती केली. कारण तवमळ लोकाांिा पँटी 
िगैरे वशिता येत िसत. वजथे वजथे सैविकाांचे तळ असत वतथे वतथे त्याांिी िस्ती केलेली आढळूि येते. सध्या 
या समाजाची दोि-तीिश ेकुटुांबे तेथे राहत असािीत. याांची बोली ब्राह्मण िगाच्या बोलीपेक्षा अथातच वभन्न 
आहे. तांजािर ि कुां भकोणम ही मराठी िस्तीची दोि प्रमुख कें दे्र होत. काही जणाांच्या मते तांजािरपेक्षा 
कुां भकोणमला मराठी भािकाांची सांख्या अवधक आहे. 
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कुठलीही बोली जर मध्यिती भािेच्या प्रदेशालगत असेल, तर वतला त्यापासूि जीििरस वमळतो. 
कोकणी, िहार्ी या बोली प्रमाण मराठीच्या सांपकात आहेत. त्यामुळे त्या बोलींच्या स्िरूपात पवरितगि घरू्ि 
त्या प्रमाणीकरणाकरे् (Standardisation) झुकतात. महाराष्रापासूि तांजािर बरेच दूर असफयामुळे 
इवतहासकाळात त्याचा महाराष्राशी जो थोर्ाफार सांबांध होता तोही गेफया एक शतकात पूणगपणे िाहीसा 
झाला. वशिाय खेड्ापाड्ाांतूि विखुरलेफया लोकाांचा मराठी िृत्तपिे, पुस्तके इत्यादी प्रसारमाध्यमाांशी 
सांपकग  येत िसफयामुळे त्याांच्या भाविक िेगळेपणात आणखीिच भर पर्ली. पवरणामतः त्याांिा ज्या वठकाणी 
स्ितःच्या बोलीचा अपुरेपणा जाणितो तेथे ते चक्क तवमळ भािेचा अिलां ब करतात. तांजािरकर्ील मराठी 
बोली स्ितःच्या घरापुरतीच प्राधान्सयािे सीवमत आहे. बाहेर त्याांचे सिग व्यिहार बहुतेक तवमळ भािेतच 
चालतात. 
 

काही ििांपूिी आम्ही तांजािर, मदुराई, कुां भकोणम, मायरूम आदी स्थळाांिा भेटी देऊि तेथील 
लोकाांच्या बोलीचे िमुिे सांग्रवहत केले. त्या आधारािरच प्रस्तुत लेखाचा प्रपांच आहे. काही वठकाणी ग्राांवथक 
भािाही विचारासाठी घेतली आहे. येथे तांजािरी बोलीच्या सिगच अांगाांचा मी परामशग घेतला असे िाही. त्या 
बोलीच्या स्िरूप-िैवशष्याांचे ि िगेळेपणाचे शक्य तेिढे वदग्दशगि करण्याचा प्रयत्ि केला आहे. 
 

विविध शहराांतूि ि खेड्ाांतूि पसरलेफया ि विवभन्न व्यिसाय करणाऱ्या मराठी लोकाांची बोली 
अथातच एकवजिसी िाही. प्रदेश, जात आवण व्यिसाय याांमुळे त्यात पराकाष्ठेची वभन्नता आली आहे. ब्राह्मण 
समाज ि उच्चस्तरीय मराठे याांची भािा प्रमाण मराठीच्या सांदभात थोर्ीबहुत ‘शुद्ध’ रावहली; पण जसजसे 
आपण विम्िस्तरीय लोकाांत जाऊ, तसतशी त्याांची मराठी आपणास दुबोध होत जाते. तवमळसदृश 
ध्ििी/उच्चार, शब्दाांची अप्रचवलत रूपे, महाप्राणाचा अभाि, अफपप्राणाच्या वठकाणी महाप्राण, दावक्षणात्य 
भािाांतील शब्दाांचा िापर याांमुळे ते िक्की काय बोलत आहेत, हे समजणेही कठीण होऊि जाते. 
 

ब्राह्मण आवण अन्सय जाती याांच्यातील उच्चारभेदही अिेकदा स्पष्टपणे जाणितो. “उभा रावहला” याचे 
मराठीतील ग्रामीण रूप “उभा ठाकला” असे आहे. तांजािरकरे्ही हे आहे; पण िगेळ्या स्िरूपात. मराठे 
“भटाकला”म्हणतात, तर ब्राह्मण लोक ‘होटाकला’ असे म्हणतात.२ उभा ठाकला याचीच भटाकला, 
होटाकला ही रूपे झाली आहेत. महाप्राणाचा अफपप्राण केफयामुळे अथाच्या बाबतीत आपण बुचकळ्यात 
पर्तो. ‘सांगम’ (स्थावपला) म्हणजे “सांघ स्थावपला” (सांघमु > सांगमु); पण ‘सांगम’ याचा मराठी मिाला 
िगेळाच अथग जाणितो. काही तवमळ शब्द त्याांच्या बोलीत सहजपणे येतात. आई आपफया मुलीस म्हणते, 
“जन्नलाांत कोटाांगचीत चटिी आहे, ती वघउि ये.” म्हणजे “वखर्कीत िारळाच्या किटीत ठेिलेली चटणी 
घेऊि ये.” 
 
तणमळ भाषेची प्रकृती 
 

तांजािरी बोलीचा परामशग घेण्यापूिी ज्या भाविक प्रदेशात ती बोलली जाते त्या तवमळ भािेची प्रकृती 
समजाििू घेणे आिश्यक आहे. कारण तांजािरी बोलीच्या अिेक िैवशष्याांचे मूळ त्यात आहे. प्रथम आपण 
तवमळ भािेतील िणगमालेच विचार करू. 
 

तवमळ भािेतील िणगमालेत मराठीप्रमाणे सिग उच्चाराांचे िणग िाहीत; प्रत्येक िगातील पावहला ि 
पाचिा िणग आहे. हे िणग सांदभाप्रमाणे त्या त्या िगातील अन्सय उच्चाराांचेही काम करतात. 
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तवमळ िणगमाला अशी अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए (दीघग) ऐ, ओ, ओ (दीघग) औ, अां, अः हे स्िर 
आहेत आवण क, ङ, च, ञ, ट, ण, त, ि, प, म, य, र, ल, ि, स, ह, ळ, रग ही व्यांजिे आहेत. “रग” हा उच्चार 
तेलुगूतही आहे. उदा. : गुरगम् (घोर्ा). मराठीच्या दृष्टीिे तवमळमधील एिढ्याच िणोच्चाराांचा विचार आपणास 
कतगव्य आहे. 
 

या िणगमालेबरोबर तवमळ भािेची पुढील काही लक्षणे विचारात घेणे आिश्यक आहे : 
 

तवमळ मध्ये शब्दाच्या प्रारांभी क, च, ट, त, प हे उच्चार येतात. तत्सम िा अन्सय भािेतील शब्दाांत 
प्रारांभी ग, ज, र्, द, ब हे उच्चार आफयास त्याांचे अिुक्रमे क, च, ट, त, प मध्ये रुपाांतर होते. शब्दाांच्या आद्य 
स्थािाव्यवतवरक्त अन्सयि क, च, ट, त, प आफयास त्याांचे अिुक्रमे ग, ज, र्, द, ब मध्ये रुपाांतर होते. 
शब्दातील स्थािािुसार कठोर व्यांजिाचे मृदू व्यांजिात ि मृदू व्यांजिाचे कठोर व्यांजिात रुपाांतर होते. 
 

तवमळमध्ये सकिा मूलतः कोणत्याही द्राविर्ी भािेत महाप्राण िाही. 
 

तवमळची ही उच्चार-िैवशष्ये मिात िागििूच तांजािरी मराठीकरे् पाहािे लागते. अथात सिगच 
वठकाणी मराठी बोलीिे तवमळला अिुसरले असे िव्हे. काही वठकाणी आपफया प्रकृतीप्रमाणे त्यात बदलही 
केला आहे. तेलुगूचाही प्रभाि काही वठकाणी जाणितो. काही वठकाणी मराठीचे वशिकालीि/पेशिेकालीि 
रूप त्या बोलीतूि आपणाांस वदसते. तसेच महाराष्रातील मराठीच्या जािपद स्िरूपाशी असलेले साम्यही 
पाहाियास वमळते. स्िरप्रवक्रयेपासूि या बोलीचे स्िरूप तपासूि पाहू. 
 
स्वरप्रणक्रया 
 
 ⬜ ओ > अ. रोिािां > रिािां 
 ⬜ ओ > ि. ओलाांरू्ि > िांर्ाळूि, ओळख > िळख 
 

महाराष्रातील ग्रामीण बोलीठी ही प्रिृत्ती विद्यमाि आहे. 
 

⬜  सध्याच्या प्रमाण मराठीतील अिुच्चावरत अिुस्िाराचा अिुिावसक उच्चार होतो. 
 
 लालािां  > लािाि,ँ >  करािां  कराि ँ
 

लािाि,ँ कराि ँहे अिुक्रमे लािािें, करािें याांपासूि वसद्ध झाले आहेत. जुन्सया लेखिाप्रमाणे ‘ि’े हा 
सबदुयुक्त आहे. याचा अथग वशिकालात/पेशिकेालात त्याचा अिुिावसक उच्चार होत असािा. तो तांजािरी 
बोलीत तसाच वटकूि रावहला आहे. महाराष्रातील गेफया वपढीतील काही लोक तसाच उच्चार करीत; पण 
मराठीत आता तो लुप्त झाला आहे. 
 
⬜ काही अिुस्िारयुक्त िणांचे उच्चार खणखणीत होतात : 
 

गाांठ > गाण्ठ,  पाांच > पाञ्च, पोटाांत > पोटान्सत 
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व्यंजनप्रणक्रया 
 

⬜ कठोर व्यांजिाांचे मृदू व्यांजिाांत रूपाांतर करण्याची प्रिृत्ती तांजािरी बोलीत आढळूि येते. 
 

िेंकोजी > िेंगोजी, आकाश > आगाश, खजािा > गजािा, खीर > गीर. 
 

पवहफया दोि उदाहरणाांत तवमळ वियमाचे पालि झालेले असले, तरी शिेटची दोि उदाहरणे तवमळ 
वियमाला सोरू्ि आहेत. यावशिाय पुढील उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत :     
 
  - पांचाांग > पांजाांग,  मठावधपती > मर्ावधपती,  उठाउठी > उर्ाउर्ी 
  - आयुष्य िेचले उर्ाउर्ी । बुधी कुर्ी तू ि करी, माधमहा ३ -  ३०८-४० 
  - सांक्राांवत > सांग्राांवद 
  - कळप > कळभ,  गुांवफयेला > गुांवभयेला,  उपजती > उबजती 
  कळभापवर कृष्ण अत्यांत । वफरती जेथें मेघसमूह,  भक्तवि  २४-१९ 
  - साराांश जाण गुांवभयेला,  उमा.४  -  १४० 
  - पादपापासूि उबजती,  भक्तवि.  ७७-६५ 
  - प्रभल्ल पवद्मिीपवर,  रागोवि.५  प.ृ  १३२ 
 

⬜ मृदू व्यांजिाांचे कठोर व्यांजिाांत पवरितगि झाफयाची उदाहरणेही तांजािरी बोलीत वमळतात : 

 
   - इांवगत  >  इांवकत,  मांर्प  >  मांटप 
   र्बर्बा  >  टबटबा, भाललोचि  >फाललोचि 
   - विराजमाि प्राकार मांटप,  भक्तवि.  ७५-७ 
   - िेि टबटबा स्रिती,  माधमहा.  ३०७-५५ 
   - रक्षी फाललोचिेस... कणग,  त्यागेश.६  पृ.  ६४ 
   - फालाक्ष मावरल अशा धरुवि भयाला,७  रुक्माांग.  श्लो.  ४५ 
 

ही प्रिृत्ती आरे बोलीतही विद्यमाि आहे. 
 

तुलिा  -  “तोबत्तुमु’ (मूळ तेलुगु शब्द दोब्बुटा)  अरेम ८  ६५ 
(दोब्बुटा = ढकलणे),  भाांकु (भाांग)  DOAL, P. 27. 

 
⬜ क, ग, घ आवण ह या कण्ठ्य उच्चाराांत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पवरिृत्ती होते. या अांतबगदलासांबांधी 

कुठलाही वियम िाही. 

 
- हरहर  >  करकर, महाल     >  मघाल, हार  >  घार, 
  रावहलां   >  रावघलां , आम्हीही  >  अम्मीवग 
- गळाां तुळवसघार काांसे पीताांबर ९ 
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तेलुगूच्या सावन्नध्यात रावहलेफया आरे मराठी बोलीतही ‘माहेर’चे ‘माघेर’ असे रूप होते. (अरेम. 
२४५) सहदीतही ‘ससहासि’ याचे ‘ससघासि’ होते. 
 

शब्दाच्या आद्य स्थािाव्यवतवरक्त येणाऱ्या ‘क’ चे तवमळ उच्चार-पद्धतीप्रमाणे अिेकदा ‘ग’मध्ये 
रूपाांतर होते, सकिा त्या ‘क’चे “क्क” असे वद्वत्ि रूप होते. 
 
 - िाईक  >  िाईग सकिा िाईक्क 
 
⬜ दन्सततालव्य ‘च’चा तालव्य उच्चार करण्याची प्रिृत्ती अिेक वठकाणी वदसते. 

 
 - जाऊि, चर्ािां, िाचािां याांतील ‘ज’, ‘च’ याांचे उच्चार तालव्य आहेत. हा तवमळ भािेचा पवरणाम 
होय. कारण तवमळ (ि कन्नर्) मध्ये दन्सततालव्य उच्चार िाही. हा उच्चार तेलुगूत असूि त्यापासूिच प्रमाण 
मराठीिे तो स्िीकारलेला वदसतो. कन्नर्मध्येही हा उच्चार आहे, असे ज्यलेू ब्लोक म्हणतात ते बरोबर िाही. 
कृ. पाां. कुलकणी याांिी मराठीतील हा उच्चार द्राविर् भािाांचा पवरणाम होय, असे सरसकट विधाि केले 
आहे.१० (मउवि. ३९५) तेही िस्तुल्स्थतीला सोरू्ि आहे. 
 

⬜ दन्सततालव्य ‘च’, ‘ज’चा ‘स’ करण्याची प्रिृत्ती 
 

   आिाज  >  आिास, पाांचु  >  पाांसु 
- अवतशयेसी प्रीती जर्ली,  माधमहा.  ३०७-९ 
- विघवटलें  असताां तेथील । सुिणग होती पाांसु सकळ,  भक्तवि.-  ६९-६ 

 
आरे मराठीतही ही प्रिृत्ती वदसूि येते. उदा. : आांबास झारु् (आांब्याचे झार्), उमरास झारु् (उांबराचे 

झार्), DOAL,११ P. 1 & 3 तेलुगूत दन्सततालव्य ‘च’चा उच्चार ‘त्स’सारखा होतो. यामुळे तांजािरी मराठीत 
आवण आरे मराठीत त्याचे पवरितगि ‘स’मध्ये झाले असाि.े 
 

⬜ ‘द’चे पवरितगि तालव्य ‘ज’मध्ये होते; पण याची विशिे उदाहरणे आढळूि आली िाहीत. 

 
- उदांर्  उज्जांर् 
⬜ म  >  ि ँ
गमाििू  >  गिाँऊि 
- धिधान्सय देशराज्य गिाँऊि,  त्यागेश,  प.ृ  १४३. 
⬜ अिुिावसक ‘ि’ँचे ‘म’ँ यात पवरितगि. 
- पोहाि ँ >  पोगाम,ँ  वशिाि ँ >  वशमाँमां 
 
⬜ अिुिावसक ‘ि’ँचे ‘य’ँमध्ये रूपाांतर होण्याची एक ििी प्रिृत्ती तांजािरी बोलीत वदसते. 

 
- त्यात साखर वमळयू ँ(वमळिूां), सचचाचां पाि वमळयू ँ(वमळिूां) अशी िाक्ये तांजािरी बोलीत येतात. 
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⬜ ल  >  ळ, तसेच ळ  >  ल 
‘ल’ ‘ळ’ याांच्या पवरिृत्तीसांबांधी कुठलाही वियम िाही. 
काल गेला  >  काळ गेला, बोलावितो  >  बळाितो. 

 
तसेच  - 
 

ताांदूळ  > ताांदूल, दाळ  >  दाल,  गळूि  >  गलूि 
तेलुगूत ‘कावळदास’, ि कन्नर्मध्ये ‘िवळिी’, ‘शकुां तळे’ असे म्हटले जाते. 
 

“- जेथ उगिती बहु िवळिे । ऐसे जलपूणग सरोिर”,  भक्तवि.,  ३३-५८ 
प्रमाण मराठीत प्राधान्सयािे ‘ल’ येणाऱ्या स्थािी तांजािरी मराठीत ‘ळ’ येतो. 
 
⬜ क्ष  >  च्छ 

पक्षी  >  पच्छी, क्षण  >  च्छि 
 

हा तवमळचा प्रभाि होय. तवमळमध्ये ‘पक्षी’ याचे ‘पट्िी’, तसेच ‘लक्ष्मी’ याचे ‘लट्िमी’ अशी रूपे 
होतात. या रूपाशी साम्य ठेिणारेच हे मराठी उच्चार होत. 
 

⬜ अिुस्िाराच्या सावन्नध्यामुळे ‘ह’चा लोप होऊि त्याच्या जागी वद्वत्ि ‘म्म’ येतो. 

 
ससह  >  वसम्म, ससहासि  >  वसम्मासि,  तेव्हाां  >  तम्मा, केव्हाां  >  कम्मा. 
आरे मराठीतही अशीच रूपे आढळूि येतात.  (अरेम.  २२९  ि  २३७) 

 
विसलोप : 
 

⬜ शब्दातील मध्यस्थािाचा ‘ह’कार अिेकदा लुप्त होतो. 

- कहाणी  >  कािी, पहाांटे  >  पाटे, लहाि  >  लाि 
  - हे लािसे विियासक्त ग्रांथ,  गोंधसा.१२  प्रस्ताि.  XXVIII 
 

तेलुगु ि आरे मराठीतही (अरेम प.ृ १५१) असेच आढळूि येते. महाप्राणाच्या अिुच्चाराची प्रिृत्ती हे 
त्याचे कारण होय. सुलभीकरणाच्या प्रिृत्तीमुळेही अिेकदा िणगलोप होतो. “सोरू्ि टाकले” याचे “सोऽि 
टाकले” असे होणारे पवरितगि याच प्रिृत्तीचा पुरािा होय. 
 

- मांगलाष्टक िदूि अांतःपट सोऽि लग्ि लागफयािांतर... गाताहेत विरखा, राधावि.१३ प.ृ २३. 
 
‘उदांर्’चे ‘दांर्’ असे रूपही झालेले आढळूि येते. 
 

“िैगई िवदतां दांर् पािी चलतां” (िैगाई िदीत उदांर् पाणी िाहते.) 
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मिाप्राि  >  अल्पप्राि : 
 

⬜ महाप्रणाचा अफपप्राण करण्याची प्रिृत्ती दावक्षणात्य भािाांत आहे. त्याांच्या प्रभािािे तांजािरी 
मराठीतही ती प्रिृत्ती वदसते. 
 

वठकाण  >  वटकाि, झार्  >  जार्, भाकर  >  बाकर, हत्ती  >  अवत्त, 
घवि  >  गवि,  भािा  >  बासा, घोर्ा  >  गोर्ा  इत्यादी 
- अांथरूण पलां गािवर बसैविली । असताांवह गवि आसलगि वदफहे असताांवह,  रवसक,१४  प.ृ ६. 
- यासावटच विलां बलां ब घर्ला येऊ सुिणाबरा,  श्रीकृष्ण.१५  ६.४५ 
- िािा जावत-तुरांग भासवत गती मोया खगासावरखे,  रागोवि.  ६.२६ 
⬜ महाप्राण याचा अफपप्राण होऊि तो वद्वत्त होणे. 
मध्ये  >  मद्दी, आम्ही  >  अम्मी, कोठे  >  कोिां, अवधक  >  अवद्दक 

 
ही प्रिृत्ती आरे मराठीतही वदसूि येते.  (अरेम. प.ृ २२५) 
 
णवशेषिे 
 

- केिर्ां’ हे विशिेण ‘वकती’ या सांख्यािाचकासाठी येते. 
- (तुम्हाला) केिर्ां लेकरां आहेत? 

 
‘वतसरा’ या क्रमिाचक विशिेणासाठी ‘तीििा’ असा शब्द ‘पाचिा’, ‘सहािा’ या धतीिर येतो. 

 
शब्दसांग्रह मयावदत असफयामुळे उदांर्, चकोट (चाांगले), वचमिा (लहाि) ही विशिेणे प्रत्यही 

िापरली जातात. ‘चाांगला’ हा शब्द क्ववचतच िापरला जातो. ‘चकोट’ हा शब्द आरे मराठीत ि 
मराठिाड्ातील िाांदेर् भागात रूढ आहे. 
 
कृदन्द्त 
 

कसरगुि (करूि), स्मरण कसरगुि, धसरगुि (धरूि), ‘बोट धसरगुि’ अशी रूपे तांजािरी मराठी 
बोलीत येतात. यात ‘इांग’चा आगम का ि कसा झाला ते समजत िाही. 
 

णक्रयापदाचे अथस 
णवध्यथस 
 

सध्या आपण असाि,े करािे, जाि ेअशी विध्यथी वक्रयापदे योवजतो. त्याांचे मूळ असूां ये, जाऊां  ये असे 
असूि ती तांजािरी बोलीतूि ि ग्रांथाांतूि आढळूि येतात. असूां ये > असािें, करूां  ये > करािें, जाऊां  ये > जािें 
अशी ती वसद्ध झाली. 
 

- पुढील दोि ग्रांथाांचे कता बहुतेक एकच असूां या असे िाटते, गोंधस.  प्रस्ता.  XXVI 
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- ते त्याांचे सेिटफया ग्रांथसुद्धा असूां या असे िाटते,  श्रीरांग १६, प्रस्ता. ६४. 
तांजािरच्या सावहत्यातूिही अशी रूपे आढळतात. 
- राधाकृष्णास विघर् घर्ला असूां ये,  राधावि.  पृ.  ७. 

 
णक्रयाणवशेषिे 
 

लगवट  -  (लगेच, ताबर्तोब) 
- मी उठफया लगवट कॉफी वपईि 
- दूर झाफयालगट 
- दूर गेफयालगट 

 
⬜ तम्मा (तेव्हाां), “कम्मा” (केव्हाां) या रूपाांचा विचार यापूिी आला आहे. 
⬜ पटीस म्हणजे बाजूस. 
 

- हे झार् या पटीस आहे. ‘पटीस’ हा शब्द ‘पिीस’ या प्रमाणे मराठीिरूि आलेला आहे. तसा हा 
शब्द मराठिाड्ाच्या ग्रामीण बोलीत रूढ आहे. लिकर हे वक्रयाविशिेण ‘लुक्कर’ या रूपात येते. 
 
शब्दयोगी अव्यय 
 
⬜ सह-  सवहत 

हे शब्दयोगी अव्यय ‘सी’ या विभल्क्तप्रत्ययाला जोरू्ि येते. 
- श्रीकृष्णासीसह राधा अत्यािांदभरें वटपऱ्याांचा खेळ खेळतसे विरखा  

- राधावि. प.ृ २३ 
- विदुिकासीसवहत श्रीकृष्ण कुां जििाप्रवत येतो,  तिैि, प.ृ १६. 

 
सांस्कृतमध्ये ‘रामेिसह’ असे रूप होते. तेलुगूतही ‘रामुवितोसह’ (म्हणजे रामासह) असे रूप होऊि 

‘वि’ या विभल्क्तप्रत्ययािांतर ‘सह’ हा शब्दयोगी आला आहे. 
 
⬜ करू्ि 
 

हे अव्ययदेखील तृतीयेच्या प्रत्ययाला जोरू्ि येते. 
- िटि भािावभियेंकरू्ि दाखवितो.  मिागां. प.ृ ८७८.१७ 
- राधेचे स्िजि कृष्णाचे सततागमिेकरू्ि तीचे ठायी सांशय मािूि...  

राधाकृ. प.ृ ७. 
 

िास्तविक ‘एां’ या तृतीय विभक्तीच्या प्रत्ययािे अथगबोध होतो, तरीही ‘करू्ि’ या शब्दयोगीची योजिा 
केली आहे. 
 

काही स्थळी ‘करू्ि’ याचा तृतीयेच्या ‘िे’ या अथी प्रयोग होतो ि िाक्य कतगरी राहते. 
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- हाताकरू्ि समुद्र तरूि । पार पािफयािरी मािूि, भक्तवि. २२/६७-६८. 
- जो कृतमालिृक्षाांकरू्ि । चहूांबाजूिें विराजतसे, तिैि, २४-२१. 
- पिावभिेक केला हिाकरू्ि, तिैि ३०-५२ 

 
अठराव्या शतकात शब्दयोगी अव्ययाच्या पूिी सामान्सय रूपाऐिजी विभक्तीचे रूप आढळते. उदा. : 

‘प्राकृत भािेंकरूि’, ‘गुरुवशष्यसांिादरूपेंकरूि’, ‘श्लोकें करूि’ असे महाराष्र शब्दकोशकार वलवहतात.१८ 
‘करूि’ याचेच पुढे ‘करू्ि’ असे रूप झाले. कारण ‘र’ ि ‘र्’ या िणासांबांधी पेशिेकालात ‘सांभ्रम’ होत असे, 
असे कृ. पाां. कुलकणी साांगतात. ‘र’ ि ‘र्’ हे उच्चार एकच मूळ ध्ििीपासूि विमाण झाले, असे द्राविर् 
भािाकोविद माितात. यामुळे ‘र’ आवण ‘र्’ याची अदलाबदल होणे स्िाभाविक ठरते. 
 
⬜ सारखे 
 

सारखे, िणी या अव्ययाचा शक्यतादशगक विधािासाठी उपयोग. 
- एक राजितगकी ितगि केफयासारखे समजूि येते, श्रीरांग. प्रस्ता. प.ृ ४६ 
- रुक्माांगद कवि भािाशास्त्रज्ञिणीही असूि... तिैि, प.ृ ५६. 
- हे गजलक्षण ग्रांथ... वशिाजीच्या आजे्ञिे रवचफयासारखे साांगूि,   तिैि, प.ृ ५८. 

 
तांजािरच्या सावहत्याप्रमाणे तांजािरी बोलीतही जिळपास अशीच प्रिृत्ती आढळूि येते. 

 
- वतिां उांचििी आहे, अम्मीवग उांचििीच आएां 

 
वतसमानकाळ 
 

“तेच मी कवरञा” (तेच मी करतो), असे साध्या ितगमािकाळातील प्रथम पुरुिी वक्रयापदाचे रूप 
असते, तर अपूणग ितगमािकाळातील “करीत िाही” यासाठी ‘करीिा’, ‘घेईिा’, ही रूपे रूढ आहेत; तसेच 
“समजत िाही” यासाठी “समजू येत िाही” असेही म्हटले जाते. त्यािरूिच “समजत िाही” हे सध्या रूढ 
असलेले वक्रयापदाचे रूप वसद्ध झाले. 

 
भविष्यकाळदशगक वक्रयापदे रीवतितगमािासाठी उपयोवजली जातात. 

 
-“गोंदली येऊि गोंदळ करतील, कुणी िरूि गेलां  तर टाांक करतील, आरती कार्तील, देिाला 

एकेक वदिशी एकेक अलां कार करतील, (दाराला) पािां बाांदतील” या िाक्याांतील करतील, कार्तील, 
बाांदतील ही भविष्यकाळदशगक वक्रयापदे ‘करतात’, ‘काढतात’, ‘बाांधतात’, या रीवतितगमािाचे कायग करतात; 
तसेच-  

 
-“अम्मी अरिां, मराठी दोिी बोलिार,” म्हणजे आम्ही तवमळ, मराठी या दोन्सही भािा बोलतो. 

 
तेलुगूत ही प्रिृत्ती असूि तीत कवितारू (= बाांधतील म्हणजेच बाांधतात), चेस्तारू (= करतील 

म्हणजेच करतात) अशी भविष्यकाळाची रूपे िापरतात. कन्नर्मध्येही अशीच प्रथा आहे. 
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शतयतादशसक 
 

“- मी जाऊ शकत िाही” यासाठी “मला जायला होत िाही” असे म्हटले जाते. 
“- मी तुम्हाला देखा होईल काां?” हे िाक्य “तुम्ही मला पाहू शकणार िाही,” या अथी आहे. 

 
भूतकाळ 
 

भतूकाळदशगक वक्रयापदात ‘अिुस्िार’ आवण ‘वग’चा आगम. 
- त्यिां उटांवगला (तो उठला), वतिां उटांवगली (ती उठली), गि धसरट्लो (घि धरले), त्याांिी िुांगले 

(ते विघूि गेले), विघाले  >  सिगले,  िुांगले  >  उांगले  अशी या शब्दरूपाची प्रवक्रया वदसते. 
 

पुढील सांकेताथी िाक्यातील वक्रयापदाचे रूप पाहा : 
“पाऊस पर्िा तवर अम्मी गािाला गेलो असू.” (जर पाऊस पर्ला िसता, तर आम्ही गािाला गेलो 

असतो.) 
 
भणवष्यकाळ 
 

आपण सध्या ‘करू’, ‘जाऊ’ अशी भविष्यकाळविदशगक वक्रयापदे िापरतो; पण पेशिाईत ‘करूि’, 
‘जाऊि’ अशी रूपे प्रचवलत होती (मभाउ, २७२). पुढे शब्दान्सतीचा ‘ि’ लुप्त होऊि त्याचे अिुिावसकात 
(करूां , जाऊां ) रूपाांतर झाले ि तो अिुिावसक उच्चारही आता िष्ट झाला आहे. तांजािरच्या मराठीत माि 
‘करूि’, ‘जाऊि’ ही जुिी रूपे विद्यमाि आहेत. 
 
णवभत्ततप्रत्यय 
 
⬜ सामान्यरूर्ाचा अभाव 

विभल्क्तप्रत्यय लागतािा काही वठकाणी िामाचे सामान्सयरूप होत िाही. मध्यिती भािेशी जसजसा 
सांबांध दुराित जातो तसतसा लोकाांिा सामान्सयरूपाांचा विसर पर्तो. सामान्सयरूपे होण्याची पद्धती विविध 
स्िरूपाची असफयामुळे ती रूपे कालाांतरािे विस्मृतीत जातात.तेलुगु ि अन्सय काही भािाांत अिेक िळेा िामाांचे 
सामान्सय रूप होत िाही. त्याचाही पवरणाम तांजािरच्या बोलीिर झाला आहे. 
 

- उांवदराला (उांदराला), कारलीचां भाजी (कारफयाची भाजी), िाांगीचां वपटलां  (िाांग्याचे वपठले), 
िव्िां ििरीला (िव्या ििरीला), अशी सामान्सय रूपविरवहत रूपे तांजािरी बोलीत आढळतात. 
 
⬜ णद्वतीया 
 

तांजािरी बोलीत वद्वतीयेचा प्रत्यय गाळण्याची प्रिृत्ती वदसते. “मी वतरुपवत गेले, वतरुचेंदूर गेले” असे 
बोलीभािेत येते. ग्रांथातही - “िगर पािती हर्षित तेहिी, (चांद्रहा १-४९) आसलवगजे भक्त मदीय पाथा,” 
तिैि, १०-१६. वशिकालीि मराठीतही वद्वतीयेच्या प्रत्ययाचा अभाि आढळतो. “खाि सातारा आला” असे 
प्रत्ययरवहत रूप येते. तेलुगूतही “मद्रास िळे्ळे विमािमु” (मद्रास विघणारे विमाि) असे म्हटले जाते. 
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⬜ ‘ला’ प्रत्ययाऐिजी ‘चा’चा उपयोग 
 
- आपणाचे अिुष्ठाि सांपििू, श्रीरांग, प्रस्ताििा, प.ृ ३, वबभीिणास आपणाचे पे्रमाचे बक्षीस म्हणूि- 

(तिैि, प.ृ २). 
 

- वबभीिण श्रीरामाकरे् बक्षीस घेतलेले श्री शिेशाईमूती आपणाांचे लां का देशास घेऊि जातेिळेी - 
(तिैि, प.ृ २) 
 
तृतीया 
 

तृतीय प्रत्ययाचाही बऱ्याच वठकाणी अभाि वदसतो. 
- ती पाणी सर्ा घालते (पाण्यािे). 
- ते मिुष्याला र्ोळे वदसिा, काि ऐकू येईिा (र्ोळ्याांिी, कािाांिी). 

 
तेलुगु भािेचा हा प्रभाि होय. तेलुगूतही ‘कळ्लु किपीयदु’, चेउ वििरादु’ अशी प्रत्ययरवहत रूपे 

येतात. - ‘मराठी भािेचा तांजािरी कोश’ यातही ‘आांधळा’ याचा अथग ‘र्ोळे वदसिा तो” १९ असा प्रत्ययरवहत 
असूि उपरोक्त तेलुगु िाक्यातील पवहफया अध्या भागाचे ते भािाांतरच शोभाि ेअसे उतरले आहे. 
 

‘ही’ -  तृतीयेचा प्राचीि ‘ही’ प्रत्यय आजच्या तांजािरी वलवखत भािेतही वदसतो. 
- भािसेचे िऱ्हार् व्यांकोबा किींही रवचले आहेत (किींिी), गोंधसा. प्रस्ताििा P. XXVI. 

 
प्रथमाऐवजी तृतीय 
 
⬜ काही वठकाणी प्रथम विभक्तीऐिजी तृतीयेचा िापर होतो. 

- त्यिां उद्या येईल, वतिां मला फाते (पाहते), वतिां जेिले, इि मवज लेंक (ही माझी लेक). 
मराठिाड्ाच्या तेलां गण सीमेिरील लोकाांत ही प्रिृत्ती सिगि आढळूि येते. 
 
⬜ पांचमीचा ‘ऊि’ प्रत्यय तृतीयेच्या ‘एां’ प्रत्ययास लागतो ि ते ‘ऊि’ प्रत्ययान्सत रूप तृतीयेचे कायग करते. 

- शूळेऊि मारायास उवदत असताां (शूळेिें), मिागां, प.ृ १८८. 
 
⬜ ‘कुि’ या प्रत्ययाचा आढळही तांजािरच्या सावहत्यात होतो. 
याचा उपयोगही तृतीयेच्या अथी होतो (यापूिी ‘करू्ि’ या शब्दयोगी अव्ययाचा विचार आपण केला).   

- बहुभार माझ्यािें बळेंकुि धरिेिा, मिागां, प.ृ १८८. 
 

येथे तृतीयेचा ‘एां’ प्रत्यय शब्दास लागूि परत ‘कुि’ प्रत्ययही लागला. ‘होऊि’ या अव्ययापासूि 
‘हूि’ हा पांचमीचा प्रत्यय वसद्ध झाला, तर ‘करू्ि’ या अव्ययापासूि ‘कुि’ हे रूप विष्पन्न झाले. 
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स्तमी 
 

सप्तमी प्रत्ययाचाही अिेकदा लोप होतो. 
- चन्सयाचां दाळ पािी वबजूि गाळूि टेिला (पाण्याांत). 
ग्रांथातूिही ही प्रिृत्ती वदसूि येते. 
- मुख कबवळत गोळे साांग काां रे सुजाणा, चांद्रहा. १-३७ 
- उत्पन्न हा िैष्णििांश तत्त्िता, तिैि, २-१६ 
- कफयाण हो तुज सदा ििमागग जाताां, तिैि, ४-१०. 

 
विभल्क्तलोपाची प्रिृत्ती वशिकालीि मराठीत आढळूि येते. यासांबांधात तृतीय, चतुथी, िष्ठी आवण 

सप्तमी याांच्या प्रत्यय-लोपाची उदाहरणे आढळूि येतात, (मउवि. २५३). 
 

सलग, िचि, विभक्ती याांच्या प्रयोगाबाबत बरीच धरसोर् आढळूि येते. “ती उांचििी आए”ँ, हे ठीक 
आहे, पण “अल्म्मवग उचििीच आएँ”, या िाक्यात वक्रयापदाचे अिेकिचि झालेले िाही. 
 
संकेतांचे अनुसरि 
 

परभाविक प्राांतातील िास्तव्यामुळे त्या भािेतील लकबाांचे, सांकेताांचे िकळत अिुसरण होत असते. 
तांजािरकर्ील मराठीत तशी बरीचशी सामग्री विद्यमाि आहे. भािेला िगेळेपणा येण्याचे हेही एक महत्त्िाचे 
कारण होय. 
 

- आपण काही विवशष्ट सांदभात ‘िरूि’ हा शब्दयोगी िापरतो; पण तांजािरच्या ग्रांथात त्यासाठी 
‘पासूि’ हा शब्द योजीतात. 
 

- भगृूच्या आश्रमी ते येऊि । गरुर्ापासूि उतरला, भक्तवि. ९-१५ 
 

- मार्ीपासुवि तेही हळु उतरली ।... सीतास्ि.२० श्लो. १५. 
 

हा तेलुगु आदी दावक्षणात्य भािाांचा प्रभाि होय. तेलुगूत “गरुर्मीदिुांवच वदवगिारु्” असे म्हणतात. 
या िाक्यात ‘िुांवच’ हा ‘पासूि’ या अथाचा शब्द होय. 
 

- आपण शपथ घेतािा “अमक्या - अमक्याची शपथ” असे म्हणतो, पण तांजािरी मराठीत 
“अमक्यािरी शपथ” असे म्हटले जाते. 
 

- ि वशिी िीळकां ठािरी शपथ । तुजे असे होयी दूरल्स्थत - भक्तवि. १४-३४ 
 

तेलुगूत “िी मीद ििु” म्हणजे “तुझ्यािर शपथ” असे “तुझी शपथ” या अथी म्हटले जाते. - 
‘होतात’, ‘लागतात’ यासाठी ‘पावहजे’ या शब्दाचा प्रयोग होतो. 
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“ते माझे काका होतात” हे िाक्य “ते माझे काका पावहजेत” या रूपात येते. तेलुगूत “वचन्नायिा 
कािाली” सकिा कन्नर्मध्ये “वचकप्पा आगबेकु” असे म्हणतात. या िाक्यातील ‘कािाली’ आवण ‘आगबेकु’ हे 
शब्द ‘पावहजे’ या अथाचे होत. 
 

तांजािरी मराठी बोलीच्या भाविक स्िरूपाचा येथिार विचार केला. तो साग्र ि सांपूणग आहे असे िव्हे. 
दावक्षणात्य भािाांची एक विवशष्ट प्रकृती असूि ती अयोद्भि भािाांपेक्षा वभन्न आहे. ती तवमळ, तेलुगु ि कन्नर् 
भािाांिा काही अांशी समाि आहे, तर काही बाबतींत वभन्नही आहे. त्याांच्या िैवशष्याांचा कुठे कसा प्रभाि पर्ला 
हे त्या त्या स्थळी दशगविले आहे. तांजािरच्या बोलीतील सगळ्याच प्रिृत्तीची कणगमीमाांसा मी वदली आहे असे 
िव्हे. तेलुगु, तवमळ आदी दावक्षणात्य भािाांच्या सूक्ष्म अभ्यासातूिच त्यातील अिेक प्रिृत्तींची सांगती लागू 
शकेल. वशिकालीि/पेशिेकालीि भािेतील काही िैवशष्याांचा आढळ कुठे कसा होतो तेही आपण पवहले. 
 

यापूिी वलवहफयािुसार तांजािरची मराठी बोली एकवजिसी िाही. जाती, व्यिसाय, प्रदेश याांिुरूप 
त्यात बरीच वभन्नता आढळूि येते. प्रत्येकीचा स्ितांि विचार ि अभ्यास व्हाियास हिा आवण तसा एक प्रयत्ि. 
प्रा. टी. परशुरामि याांिी केला आहे.२१ त्याांिी कळसूिी बाहुफयाांचा खेळ करणाऱ्या मदुराई ि वतरुिेलिेली 
येथील मराठी भािकाांच्या बोलीची पाहणी केली. या बोलीत ि तांजािरी बोलीत काही बाबतींत साम्य असले, 
तरी बऱ्याच बाबतींत वभन्नताही आहे. तांजािरचा पवरसर हे मराठी बोलीचे मध्यिती कें द्र होय. तेथूिच हा 
समाज उदरवििाहाच्या विवमत्तािे खाली दवक्षणेत गेला. येथे दोन्सही बोलींतले अांतर तेिढे वदग्दर्षशत 
करण्याचा हेतू आहे. 
 

⬜ - क िगातील िणांची परािृत्ती-प्रिृत्ती  दोन्सही बोलींत विद्यमाि असली, तरी ‘क’चा ‘ह’ होण्याची 
प्रिृत्ती या दुसऱ्या बोलीत विशिेत्िािे वदसूि येते. उदा. : चोहोट (चकोट) होल (खोल), राह (राग), हरिार 
(गरिार) ओहर् (उघर्) इत्यादी.  
 

⬜ -  ‘अ’, ‘आ’, चा ‘ए’ होण्याची एक ििीच प्रिृत्ती या बोलीत वदसूि येते : 
पेळ (पळ), भेयीर (बाहीर). 
- ब  >  ि. िल्लाि (बोलाि), किांिी (कुिांबी). 
- ल  >  ि. िेकरां (लेकरां), िटका (लटका). 
- स  >  च. चूयग (सूयग), चकाळ (सकाळ). 
० -प्रमाणे मराठीत िसलेफया काही िणांिर अिुस्िार येऊि त्याचा खणखणीत उच्चार होतो : 
सिजतो (विजतो), उांद्या (उद्या), मांजा (माझा) 
 
⬜ -अरां बा! (उद्गारिाचक), मुांर्ासां, मािळा (मामा, आईचा भाऊ) आदी खास मराठमोळे शब्द 

यात वटकूि आहेत. पैशासाठी ‘फलम’ हे दावक्षणेतील िाण्याचे िाि त्या लोकाांत रूढ आहे. 
‘राजव्यिहारकोशा’त हा शब्द आला असूि, त्याचा प्रवतशब्द ‘पणः’ असा वदलेला आहे. (राजको. प.ृ ७७)२२ 
आरे मराठी लोक पैशासाठी ‘िासरे’ हा शब्द िापरतात. 
 

तांजािर प्रदेशातील मराठी बोली ि तेलां गणातील ‘आरे मराठी’ याांचा तुलिात्मक अभ्यास होणे अिेक 
दृष्टींिी महत्त्िाचे ठरणार आहे. (तशी काही थोर्ी साम्यस्थळे वििचेिाच्या ओघात मी दाखविली आहेत.) 
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कारण हे लोक जिळपास एकच काळात म्हणजे वशिकालात द्राविर्-भािी प्रदेशात येऊि स्थावयक झालेले 
होत. 
 

- या प्रकरणास एक ‘पुरिणी’ जोर्लेली आहे. तांजािरच्या मराठी सावहत्यात द्राविर् भािाांतील काही 
शब्द आले आहेत. त्याांचा सविस्तर विचार त्यात केला असूि, तो तांजािरच्या बोलीच्या अभ्यासास पोिक 
ठरेल, असे िाटते. 

 
तंजावरच्या मराठी साणित्यातील कािी राणवड भाषी शब्द 

 
तांजािरच्या मराठी सावहत्यात काही तेलुगु, कन्नर्, तवमळ भािी शब्द आले आहेत, तर काही 

वठकाणीतत्सम शब्दाांचा मराठीपेक्षा वभन्न अथािे िापर आहे. येथे दोन्सही िगांतील काही शब्दाांचा विचार केला 
आहे. 
 

१. अनुमान- शांका. ‘महाराष्र शब्दकोशात’त अिुमाि याचा अथग ‘तकग ’, ‘कफपिा’ असा वदला 
आहे. सांस्कृतमध्ये ‘तकग ’ हाच अथग आहे. तेलुगु-कन्नर्मध्ये ‘शांका’ या अथी हा शब्द येतो. या भािाांच्या 
सांपकािेच वशिकालीि कागदपिाांत हा शब्द या अथािे आला आहे. आरे मराठीतही ‘शांका’ या अथािे हा 
शब्द रूढ आहे. अरेम. ७५.  

 
-कवरती जे स्मरण । दुवरत भिाल्ब्धपासूि तरती 
तयेप्रमाणे ऐका हो । यासी सिगथा िसे अिुमाि - रामायुद्ध ०२/४३-५ 
-रामचांद्र भीमबाणें । घेईल आताां तुझे प्राण 
यास िाही अिुमाि - तिैि २/२१९.३. 

 
२. अबद्ध-खोटे. सांस्कृत ‘असांबद्ध’ या शब्दापासूि झालेले ‘अबद्धम्’ हे तेलुगु रूप. 

 
तेलुगूत ग्रांथ ि बोलीभािा या दोन्सहींतही हा शब्द रूढ. प्राचीि मराठी सावहत्यात ‘अबद्ध’ हा शब्द 
असांबद्ध, विसांगत अशा अथािे येतो. ‘खोटे’ या अथािे येत िाही. जसे :  
 
कृष्णाशी शरीर सांबांध । हा तांि बोलवच अबद्ध,  एरुस्ि २-१ 
-भतूािशेी विदोिी अती । भ्राांत वचत्त मागती 
अबद्ध असद्वाक्यें उत्तम ल्स्थती । बर्बर्ी दुमगती सािकाश -  माधहवर. ७-१३३ 
-गोमाता कामधेिु प्रवसद्ध । कैसी बोलेल अबद्ध मात- मदाल. २-३७ 

 
३. अमये- हा तवमळ शब्द असूि याचे मूळ रूप ‘अम’ै (=आई) होय. ‘अमये’ हे सांबोधिाथी रूप, 

“हे आई!” या अथी. 
 

-गमतो अमये आमुच्या जीिा -  भागित.  २४/३६३ 
मािी खरी िो अमये -  तिैि  २४-३६८ 
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४. अणलवेलुमंगा- िेंकटेशाची पत्िी लक्ष्मी. मूळ तवमळ शब्द ‘अलरमेलमांगै’ असा असूि, त्याचा 
अथग “पुष्पािर िास करणारी लक्ष्मी” असा होतो (अलर - फूल, मेल-िर, मांगै-लक्ष्मी). ‘अलरमेलमांगै’ पासूि 
‘अवलिेलुमांगा’ हे तेलुगु रूप वसद्ध झाले. तांजािरचा राजा वशिाजी (दुसरा) याच्या ‘िटेशविलास’ या 
िाटकात (मिागां. ८६७) हा शब्द आला आहे. याच िाटकात ‘लक्ष्मी’ या अथी मांगा हा शब्दही स्ितांि रूपािे 
आढळूि येतो. 

 
५. आलस्य-  ‘आळस’ या अथी असलेला तत्सम शब्द; पण तेलुगूत तो ‘उशीर’ (करणे) या 

अथी िापरला जातो. तांजािरच्या सावहत्यातही याच अथािे तो येतो. “आलस्य तू करूां  िको” (मरांउ. प.ृ 
४०) “उशीर करू िकोस.” वशिभक्तोपचारी सुमती । आलस्य ि करी शुद्धकीर्षत, भक्तवि. ४२-२९ तुलिा - 
अरेम. प.ृ २२६. 

 
६. इष्ट- आिर्णारे. मराठीत इष्ट म्हणजे योग्य; पण तेलुगूत इष्ट म्हणजे आिर्णारे. 

योग्यायोग्यतेचा विचार यात समाविष्ट िाही. सांस्कृतमध्ये ‘इष्ट’ म्हणजे आिर्ता असाच अथग आहे.मराठीत 
‘वहतप्रद’ या अथािे हा शब्द विशिेकरूि रूढ आहे. 

 
आरे मराठीतही तेलुगूच्या सांपकािे ‘इष्ट’ हा आिर्ता या अथािे येतो. 
उदा. : इष्ट असि ते करुिु घेटुम्-  अरेम. ७८ 
-सांतुष्ट मी तुझे कीं इतर जि असोविया तुला इष्ट 
कवरती काय मजहुवि वहत ते तुज आवण हे मिीं गोष्ट, पिण. २१,  

 
७. उतणत- खारीक. यादिकालीि मराठीत हा शब्द आढळूि येतो. हा शब्द मूळ कन्नर् भािेतील 

(उत्तवत्त) असूि, मराठी परांपरेिे तो तांजािरी भािेत आला असे वदसते; पण यापेक्षाही कन्नर्च्या प्रभािािे 
तांजािरी मराठीत तो प्रविष्ट झाला असण्याची अवधक शक्यता आहे. ‘मराठी भािेचा तांजािरी कोश’ यात 
‘उत्तत्ती’ हा खारीक या शब्दाचा अथग म्हणूि येतो, हे लक्षणीय आहे. तांजािरी भािेत ‘उत्तवत्त’ शब्दच विशिे 
रूढ होता असे वदसते. आज म्हैसूर-बांगळूर भागातील कन्नर् भािेतूि ‘उत्तवत्त’ ची जागा ‘खजूर’िे घेतली 
आहे.  
 

-तेथे द्राके्ष केळे उतवतया  विप्रहवर. २-६५ 
 

आरे मराठीत ‘उत्तुतां’ या रूपात हा शब्द रूढ आहे. जसे : “व्हािां व्हािां उतुत्याचां व्हािां जी, -  अरेम. 
२९५.५” व्हािां म्हणजे सांक्राांतीचे ‘िाण’.   
 
८. कल्याि-  ‘लग्ि’ या अथी तेलुगुसवहत तवमळ, कन्नर् या भािाांत रूढ. 
 

-येताां कफयाण-िळेा विकट िरपती प्रौढ छपन्न देशी,  महािल. ८२ 
 

तांजािरच्या शाहजीच्या िािािर असलेले ‘लक्ष्मीिारायण-कफयाण’ हे िाटक प्रवसद्ध आहे. त्यात 
लक्ष्मी आवण विष्णू याांच्या वििाहाची कथा आली आहे.  
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९. कंुटा- लहाि तलाि, पािथळा. हा तेलुगु शब्द होय. कन्नर्मध्ये ‘कुां टे’ या रुपात रूढ आहे. 
-विवहरी कुां टी अपरूप । देखत आप सदा जेथे  - माधहवर. २-२० 
 

-कुां टी मिोज्ञ केिळ । ज्या मावज स्िच्छ विमगळ 
उदभवरत सिगकाळ x... भाग.  - ९.६.५६ 
-कुऱ्हार्ी कुां याांत टावकली,  रवसक. प.ृ १७. 
हा शब्द महािुभाि किी सर्भ याच्या ‘लक्ष्मण स्ियांिरा’तही आढळूि येतो : 
सक सांसार - कुां टे बाांदिर्ी । जीि घातले चतुर्षिधी अिघर्ी - लक्ष्मणा, ५.२. 

 
१०. कोनेरे- तांजािरच्या सावहत्यात ‘कोिेरे’ हे व्यल्क्तिाम अिेक वठकाणी आढळूि येते. कोिेर, 

कोिेरात्मज या िािाचे लेखक तांजािरला होऊि गेले. ‘कोिेर’ या तेलुगु शब्दाचा अथग ‘पुष्कवरणी’ असा 
होतो. कोिेरीराय हे वतरुपतीच्या िेंकटेशाचे िाि आहे. कारण तो पुष्कवरणीसवन्नध वििास करणारा आहे. 
‘कोिेरीराय’ यातील ‘राय’ हे पद लुप्त होऊि कोिेरी/कोिेर हे िाि िेंकटेशासाठी योवजले जाऊ लागले. 
‘भािाप्रकाश’ या कोशात “कोिेरी तो शिेवगरी िेंकोबा िेंकटेश तो” १०-१०, असे आले आहे. 
 

११. कोिघा- एक माप. मूळ कन्नर् शब्द ‘कोळग’. पूिी पाच शरेाांचा (क्ववचत सारे्पाच शरेाांचा) 
एक कोळघा असे किाटकातील माप होते. ‘मराठी भािेचा तांजािरी कोश’ यात “काफयाचा बाराि भागाची 
माप” (प.ृ १३) असा ‘कोळघा’ या शब्दाचा अथग वदला आहे. 
 

-िागिामा तो वभल्लेश्वर । साष्टाांग करूि िमस्कार 
देता जाहला मोते सुांदर । कोळघे  हजार वतजलावग, भक्तवि. २२-४४ 
-शांभर कोळघे, जरी मौल्क्तकें  । भक्तािें देवयजे व्याध िायके भक्तवि. २२/४८. 

 
१२. गुडी- कन्नर्, तेलुगु आवण तवमळ या भािाांत ‘मांवदर’ या अथािे हा शब्द रूढ आहे. 
 

-धि त्यागेशगुर्ीत ििाभीतीिे रावहफया 
विविक्रम िाथासी रािी सारी रमले मी.  रवसक. प.ृ २९. 
त्यागेशगुर्ीत म्हणजे त्यागेशाच्या/वशिाच्या मांवदरात. 

 
१३. णचकुर- कन्नर् ‘वचक्क’ म्हणजे लहाि. यािरूि ‘वचकुर’ हा शब्द वसद्ध झाला असािा, असे िाटते. 
 

-शामरमृग वचकुर । सरस सुरवभ मधुर -  त्यागेश, प.ृ १८४. 
 
१४. णचगुर- पालिी, कोिळी पािे, वकसलय, मूळ तेलुगु रूप ‘वचगुरु’ 
 

-वसतकज चामर स्तबक सुदामी । वचगुर केतु जया - श्रीचांद. श्लोक ४५ 
वचगुरले फुलले फळले तसे । तरुच भिूण ते िि लेतसे - गजेंद्र. श्लोक ८. 
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तेलुगूच्या प्रभािािे तेलां गण-मराठिाड्ाच्या सीमेिर मराठी लोक हा शब्द िापरतात; पण या 
शब्दाचा अथगसांकोच झाला असूि सचचेच्या कोिळ्या पािाांसच ते हा शब्द उपयोवजतात, अन्सय झार्ाच्या 
पालिीस िाही.   
 

१५. णचरान्न- मसालेदार आांबट भाताचा दवक्षणेकर्ील प्रकार. 
-वचिाांिािवर िरान्न पीत कवथका चटण्या िड्ा काचऱ्या – सुब्रह्म. ८.   

 
१६. जाग्रत- सािध, जपूि या अथी तेलुगूत रूढ. मूळ ‘जागृत’ या शब्दाचे तेलुगूतील रूप. 

सांस्कृत ि मराठीपेक्षा त्यातील अथगछटा ि त्याचा िापर थोर्ा वभन्न आहे. 
 

‘िीळकां ठकुलालचवरि’ या सफोजी (दुसरा) याच्या एका आख्यािात वशि एका प्रिाशाचे रूप घेतो 
ि कुां भार जातीतील आपफया भक्तास एक मृवत्तकापाि साांभाळूि ठेिण्यास देतो. वशि त्यास म्हणतो : 
 

-शिैके्षिे अिेके वफरुवि मग पुन्सहा मीच येईि जेव्हाां 
अपािे जाग्रतेिे त्िवरतवच मजला पाि मागेि तेव्हाां ।।६।।  

 
१७. जाजी- जाईचे फूल. सांस्कृत ‘जावतः’पासूि वसद्ध झालेला शब्द. जाजी हा शब्द तेलुगु ि 

कन्नर् या दोन्सही भािाांत रूढ. 
 

- मांदार जाजी िि (िि) मवल्लकाांचे 
समर्षपले हारवह चांपकाांचे.  रागोवि. ३.३९ 
- जाजी चांपक बकुल मालती, मरुिक मांदार 
केतकी कने्नवर, कैरि, कुसुमाांचे भार, रामज. श्लोक ५.   

 
१८. ढपिं- दोशासारखा दवक्षणेकर्ील खाद्यपदाथग. 
 

- चिथे वदिशी ढप्ळां  चटणी जाण- गोंसा. प.ृ १३    
 

१९. दवाचें गोळे- गारा. कन्नर्मध्ये गाराांस ‘आवलकल्लु’ म्हणजे ‘वहमप्रस्तर’ असे म्हणतात. आवल 
म्हणजे वहम सकिा बफग  ि कल्लु म्हणजे दगर्. आवलकल्लूचे मराठीत ‘दिाांचे गोळे’ असे भािाांतर केलेले वदसते. 
 

- त्यातें पाहू इल्च्छता भक्तीिें । उत्तरवदशींत चाले पािि 
येकट ऐसा िागीश सगुण । मागीं दारुण दांिाचे गोळे.  भक्तवि. ३९-२९  

 
२०. णदक् िसणे- आधार िसणे, िाता िसणे. 
 

- या कारबारास कोण्ही वदकुच िाही.  मरांउ. प.ृ ४६ 
या तेलुगु शब्दाचा आढळ ‘दासविश्रामधाम’ या तेलां गणात विमाण झालेफया ग्रांथातही होतो. 
- जसे ि सुचे काांही किणा िाहीं कोणी वदक्क.  दासवि. भाग ३, प.ृ ८. 
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तेलां गण - सीमेिरील मराठी भािकाांच्या बोलण्यात हा शब्द येतो.     
 
२१. नष्ट- तेलुगु ि कन्नर्मध्ये ‘िष्टम्’ म्हणजे िुकसाि सकिा तोटा. 

-िडे्ा का क्रय कवरवस धि देऊवियाां सुभा कशास तुला 
िष्ट कसें तुज ि कळे द्यािी कैची जगीं अशावस तुला - पिण. श्लो. ३१. 

 
२२. नाम- िैष्णि लोक उभे गांध लाितात. त्यास ‘िामम्’ असे तेलुगूत म्हणतात. 

सांस्कृतमध्ये ‘िावमः’ हे विष्णूचे एक िाि आहे. 
- अरे िेड्ा । तूां िाम लावितोस ।। मरउां. पृ. १२३ 

 
२३. णनजेच- खरेच. तेलुगूतील ‘विजमे’ या शब्दापासूि विष्पन्न. 

- अिो ये कैकावर्िी ताां साांवगतले ते िीजेस परांतु 
ते िस्त मजला कैसा प्राप्त होईल?  राधाकृ. प.ृ १२  

 
२४. णनधान- सािकाश, हळूहळू. 
 

तेलुगूतील ‘विधािां’ या शब्दापासूि विष्पन्न. कािर्मध्ये ‘विधाि’ हा शब्द याच अथािे रूढ. आजही 
हा शब्द तांजािरी मराठी बोलीत आढळतो. 

-मध्यरािीचे अिसरीं । विधािें चरों विघाली बाहेरी -  विप्रहवर. ८.६३.    
 
२५. र्क्किी- पटकि, तत्काळ. कन्नर् शब्द ‘फक्किे’ या ध्िन्सयिुकारी शब्दािरूि विष्पन्न झाला असािा. 

-त्याच्या देहिणा अिुसरूि । िाांि ठेविले िील मणूि 
पक्कणी प्रख्यात जाला सगुण । जािूकरू्ि बाहूिेही.  भक्तवि. २२-८२ 

 
२६. र्ल्ली- खेरे्गाि. उगू आवण तवमळ या दोन्सही भािाांत रूढ. 

-पवल्लिाांमवध ।। याचा अथग ।। बहुत खेवर्याचा धणी त्यािे -  रवसक. २९  
 
२७. रू्लु- फूल. तेलुगु शब्द. 

-जेथे झुांकावरती मत्तभ्रमर । जे पुल्लाांचे असती आकर -  भक्तवि. २७-६ 
 
२८. प्रत्यक्ष- साक्षात्कार या अथी तेलुगूत रूढ. मराठीत हा शब्द या अथािे रूढ िाही. 

-गांगा प्रत्यक्ष होऊवि त्या । देते िरास घेई पाां -  भागित. ९/९-९ 
 
२९. प्रत्येक- स्ितांि. मराठीतील ‘प्रत्येक’ शब्दाचा अथग येथे लागू होत िाही. सांस्कृत ‘पृथक्’पासूि तेलुगूिे 

वसद्ध केलेला शब्द. तेलुगूत ‘प्रत्येक’ म्हणजे स्ितांि, िगेिगेळा असा अथग होतो. रांगोकृष्णाचे 
‘चांद्रहासोपाख्याि’ हा जैवमिी अश्वमेधाांतगगत चांद्रहासकथेचा यथामूल अिुिाद होय. मुळात जेथे जेथे 
‘पथृक्’ शब्द आला आहे, तेथे तेथे किीिे त्याचा अिुिाद तेलुगु पद्धतीिे ‘प्रत्येक’ असा केला आहे. 

-जाणोवि िारद असे मग िांदिातें 
प्रत्येक ते कवरती अजुगियुक्त तेथें-  चांद्रहा. १.९ 
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-प्रत्यक प्रत्यक घरे विशाल 
विमूगविया गजाश्वशाल बहुसाल -  भागित ९/६-१५५ 

 
३०. प्रमाि- या तत्सम शब्दाचा तेलुगूत ि कन्नर्मध्ये ‘शपथ’ असा अथग होतो. तांजािरी मराठीत 

याच अथािे हा शब्द येतो. 
-बरे कोणी रूपिती । विण तुज िा म्हणूिी कवरतो प्रमाण िदला -श्रीचांद्र. श्लो. ७६. 
-करािे गा प्रमाण मणूि । स्िप्रवतज्ञा कवथली कुलालािें.  भक्तवि. १४.७२ 

 
सरस्िती गांगाधर याच्या ‘गुरुचवरिा’तही हा शब्द ‘शपथ’ याच अथािे आलेला आहे. कारण 

रचिाकार हे स्ितः कन्नर्भािी होते. 
-िैश्य म्हणे वतयेसी । प्रमाण द्याि ेआम्हाांसी  -गुरु  ३३-७१ 

 
३१. बकं- पहारा, बोळ. ‘बांकु’ या तेलुगु शब्दाचे ब्राउिच्या कोशात ‘ए लेि’, ‘ए गार्ग’ असे अथग 

वदले आहेत. ‘बांकु’िरूि मराठीत ‘बांक’ हा शब्द वसद्ध झालेला आहे. तांजािरी मराठी सावहत्यात ‘पहारा’ ि 
‘बोळ’ या दोन्सही अथािी हा श्हाब्द आला आहे. हा शब्द ‘िक्र’पासूि झालेला आहे, (िक्र, िांक, बांक) असे 
अभ्यासकाांचे मत आहे. काही अभ्यासकाांच्या मते हा शब्द तेलुगु िव्हे. 
 

- सात बांकाां पलीकरे् अहो ते,  -दस्ि. श्लो. १८५ 
-बांका करी अटक देईि मी चपेटे,  तिैि,  श्लो. १८८ 
-बांक िायकास - सीताकफयाण,  म. स्िा. सां. प. प.ृ ५३ 
-बांकीं पयःपूवरत कुां भ ठेिा - रामज. प.ृ १२ 

 
३२. भतूतायास- जेिणािांतर येणारी जर्ता, आळस. तेलुगूत ‘भाक्तायासम्’ हा वित्य िापरात 

येणारा शब्द. 
-भाक्तायास तवमस्र लेश जांि त्या लोकीं उदासा करी -  रागोवि. ९.१४ 

 
३३. मंदा- समूह 
 

कन्नर्मध्ये ‘मांदे’ म्हणजे जिािराचा कळप सकिा समूह असा अथग आहे. ‘भािाप्रकाश’ या तांजािरच्या 
कोशातही “गुराांचा सांघ तो मांदा” (१६-३२) असे आले आहे. 

-स्िेहयुक्त त्याच्या सेििािे । त्या मांद्याांतील गायी सगुण 
 

पुष्टाांग होस्यात्या महापािि । क्षीर वद्वगुण दुभत्या जाहफया भक्तवि. ३५-४४ 
 

तेलुगूत ‘मांदी’ हा शब्द ‘लोक’(समूह) या अथी येतो. या अथािेही हा शब्द ‘माांदी’ रुपात तांजािरी 
सावहत्यात आला आहे. 

 
-एकां दर लोकाांची माांदी । ऋतुध्िजा िषे्टुिी ठेली -मदाल. ४-६ 
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तेलुगु ‘मांदी’ आवण ज्ञािेश्वराची ‘माांदी’ यात अथगदृष्या फरक िाही. तेलुगूत ‘मांदा’ हा शब्दही 
‘लोकाांचा समूह’ सकिा ‘जिािराांचा समूह’ या अथी येतो. कन्नर्मध्ये ‘मांदा’ हा शब्द जिािराांच्या समुहालाच 
उपयोवजतात. मूळ द्रविर् भािाकुळातील हा शब्द तेलुगूत ‘मांदी’/‘मांदा’ या रूपात, तर कन्नर्मध्ये ‘मांदे’ या 
रूपात आढळतो. 
 
३४. मणल्ल- मोगरा. सांस्कृत मवल्लकापासूि वसद्ध. 

-जाईजुई, चाफा, मरुिकजपा मवल्ल दििा. श्रीचांद्र. श्लोक ५२. 
 
३५. मुत्तैद- ‘सुिावसिी’ या अथी तेलुगु (मुत्तैद) ि कन्नर्मध्ये (मुत्तैदे) रूढ. 
 

३६. मुद्द-ु सुांदर, आकिगक. तेलुगु-तवमळमध्ये रूढ. कार्षतकेय सकिा कुमारस्िामी याांच्या सांदभात 
हा शब्द विशिेत्िािे येतो. श्रीकृष्णाचे ‘श्यामसुांदर’ हे विशिेण त्याच्या सांबांधात जसे वित्य उपयोवजले जाते, 
तसे ’मुद्द‘ु हे कार्षतकेयाच्या बाबतीत िेहमी येते. 

-अवखलार्षतहर मुद्दुकुमार - त्यागेशपदे, पृ. ३६. 
-इवतवक िांचिा कवरतोस धमग काय 
पवत िैदे्यशसुत मुदै्दय वमळोि-  तिैि प.ृ ८२. 

 
३७. मोंडा- बोधट, तीक्ष्ण िसलेले. तेलुगु ‘मोंवर्’ या शब्दापासूि बिलेला. तेलां गणाच्या 

सीमेिरील मराठी भािकाांत हा शब्द प्रचवलत. दुराग्रही ि हिी व्यक्तीलाही हे विशिेण तेलुगूप्रमाणे मराठीतही 
िापरतात. 

माझा अदै्वत प्रबोध कुठार । विकफप... अवििार 
तेणे त्याची वतखट धार । मोंर् फार होऊवि गेला -  मदाल. ८. १४१ 

 
३८. योचना- विचार 
 

सांस्कृत ‘योजिा’ या शब्दापासूि विष्पन्न झालेला असला, तरी त्याचा तेलुगु ि कन्नर् या भािाांमध्ये 
मुळापेक्षा वभन्न अथग आहे. तेलुगु ि कन्नर् याांमध्ये ‘योचिा’ म्हणजे ‘विचार.’ 
 

“तू कसली योचिा करीत आहेस,” या िाक्याचा ‘तू कसला विचार करीत आहेस,’ असा अथग होतो. 
तांजािरच्या मराठी सावहत्यात याच अथािे हा शब्द येतो. सध्याही हा शब्द तांजािरी बोलीत रूढ आहे. 

-जाऊिी ि जाऊ येणे परी । साांब क्षण योचिा करी   -वदिोदा  ७-२५ 
-ऐसें मातृिाक्य ऐकूि । परस्पर योचिा करुि        -तिैि  ९-२३ 
-यापरी जि िांदतीही थोर । ऐकतो हो आम्ही िारांिार 
तैशी योचिा करूि समग्र । ते रािी मांि जवपते जाहले  -भक्तवि. ४९.१० 
कोण छलू समथग या जगतीं । म्हणोिी योचिा वचत्तीं   -भागित– ५-९ 
-द्वादश वदिीं वशिव्रत ब्राह्मणें । भायेसमेत योचिा करूि 
कमलालयिाथ मणूि । पुिासी जाण िाम ठेविलें    -भक्तवि. ५-२९  
 

३९. वेंधिे- चढणे. तेलुगूतील ‘िोंगुटा’ या शब्दापासूि वसद्ध झालेला शब्द. 
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-हम्यािरी िधुेवि पौररामा -  श्रीमांज. ९-५० 
-शृांगावरला हय तयािरी भपू िेंधे -  दस्ि. श्लो. ३१ 
िामिाच्या ‘विराटपिा’तही हा शब्द आला आहे.  ६.६७ 

 
४०. शोल्लु- दावक्षणात्य सांगीतातील एक पावरभाविक सांज्ञा. तवमळमध्ये ‘शोल्ल’ म्हणजे ‘साांगणे’ असा त्याचा 

अथग आहे. ‘त्यागेशपदे’ यात प.ृ २०७ िर ि अन्सयि या शब्दाचा प्रयोग झाला आहे. 
 
४१. श्रद्धा- तेलुगूत ‘श्रध्दतोवि’ म्हणजे मिापासूि, अांतःकरणपूिगक. भक्ती, विष्ठा या अथािे हा शब्द 

स्ितांिपणे तेलुगूत येत िाही. 
-झवण तूतें श्रदे्धिें हांसुवि बोवलला कीं अश्रद्धा केली कीं-  श्रीचांद्र. १६२ 

 
श्रीकृष्ण तुझ्याशी मिापासूि हसूि बोलला की िरिर बोलला, असा प्रश्ि कृष्णाच्या पे्रयसीला वतची 

सखी विचारते. 
 
४२. संतार्- दुःख, मराठीत ‘राग’ या अथी हा शब्द येतो. 

-सांताप जािया चतुर । हावच लोवक उपाय बरा -  वदिोदास ३.७५ 
-महासांतापसांहावरणी । केिळ सुखामृतिर्षिणी -  तिैि ६.४२ 
तेलुगूत ‘सांतापसभा’ म्हणजे ‘शोकसभा’ असा अथग होतो.  

 
४३. हेगे- ‘हे बघ’ अशा सांबोधिाथी. कन्नर्मधील मूळ शब्द ‘हीगे’ (=याप्रमाणे) याचे ग्रामीण मराठीत ‘सहग’ 

हे रूप झाले. 
-हेगे स्िामी ।। िगेळिार आला आहे.  मरांउ. प.ृ ४६. 
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अकरा 
 

आरे मराठी : वऱ्िाडी-मराठवाडी बोलींचे 
 

तेलुगुप्रभाणवत रूप 
 

आांध्र प्रदेशाच्या तेलां गण विभागात आरे मराठी िािाचा समाज गेफया अिेक ििांपासूि िाांदत आहे. 
हे मुळचे महाराष्रातील मराठी भािक असूि, िरांगल आवण करीमिगर वजफह्यातफया काही भागाांत याांची 
िस्ती आहे. याांची काही खेर्ीच्या खेर्ीही आढळतात. याांच्या दहा-पाच घराांच्या जशा ‘िाड्ा’ आहेत, तशी 
दोि-तीिश े घराांच्या ‘पफफया’पयंतही याांची िसाहत आहे. याांचा मुख्य व्यिसाय शतेीचा आहे. याांच्यात 
विरक्षतेचे प्रमाण बरेच असले तरी गेफया काही ििांत हा िगग हळूहळू पुढे येत आहे. आता याांिी शासकीय 
सेितेही महत्त्िाची पदे वमळविली आहेत. हे लोक घरी मराठी बोलतात, पण बाहेर त्याांचा सिग व्यिहार 
तेलुगुतूि चालतो. याांची विवशष्ट मराठी बोली आहे हे परिापयंत कुणालाही फारसे मावहत िव्हते. या 
बोलीकरे् लक्ष िधेण्याचे काम प्रथम कुणी केले असेल, तर ते िरांगलचे प्रा. पिारम् जगन्नाथम् याांिी. ते स्ितः 
आरे मराठा समाजातील असूि िरांगलच्या काकतीय विद्यापीठात तेलुगूचे प्राध्यापक ि विभागप्रमुख आहेत. 
त्याांिी सुमारे दहा-बारा ििांपूिी आरे समाजात रूढ असलेफया मराठी लोकगीताांचे सांकलि करूि ते तेलुगु 
वलपीतूि प्रवसद्ध केले होते. त्याांच्या या सांग्रहातूि काही गीते ‘मराठी स्िाध्याय सांशोधि पविके’च्या 
(उस्माविया विद्यापीठ) एका अांकातूि प्रवसद्ध करण्यात आली. 
 

या आरे बोलीकरे् र्ॉ. श्रीधरराि कुलकणी (भतूपूिग मराठी विभागप्रमुख, उस्माविया विद्यापीठ) 
याांिी विशिे लक्ष देऊि त्याांचा व्यासांग आरांवभला. आपफया वििृवत्तिांतरच्या काळात त्याांिी हे काम हाती 
घेतले. वठकवठकाणच्या आरे मराठी िस्त्याांिा भेटी देऊि त्याांच्या जीििपद्धतीची, रीती-वरिाजाांची, 
सांस्कृतीची; तसेच त्याांच्या बोलीची जिळूि पाहणी केली ि बरीच साधिसामग्री गोळा केली. त्याांच्या 
कथागाथाांचे ध्िविमुद्रण ि सांकलि केले. त्याांिा प्राप्त झालेफया एकूण साधिाांच्या आधारे ‘अरे मराठा समाज 
: भािा ि सांस्कृती’ हा महत्त्िपूणग ग्रांथ वसद्ध केला ि तो इ.स. १९८७ मध्ये ‘महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती 
मांर्ळा’िे प्रकावशत केला. एका जिळपास अज्ञात अशा मराठी बोलीचे, त्याांच्या लोकसावहत्याचे ि सांस्कृतीचे 
हे महत्त्िाचे दालि प्रकाशात आणूि त्याांिी सावहत्यशारदेची फार मोठी सेिा केली आहे यात सांशय िाही. 
त्याांिी जमविलेफया साधिसावहत्याचे महत्त्ि अपूिग आहे. माि त्याांच्या आधारे त्याांिी जे विष्किग काढले ते माि 
सिगमान्सय होतील असे िाही. 
 

र्ॉ. श्रीधररािाांच्या मते या लोकाांचे महाराष्रातूि तेलां गणात आगमि सुमारे १३ व्या शतकात झाले 
(५०). सकबहुिा त्याांच्याही पूिी म्हणजे आजपासूि वकमाि एक हजार ििांपूिी ते इकरे् आले असािेत 
(१११). इकरे् आफयािर त्याांचा महाराष्राशी सांबांध कायमचा तुटला (५०). यामुळे त्याांिी स्थलाांतराच्या 
िळेची आपली मराठी बोली अविकृत स्िरुपात तशीच वटकििू ठेिली. त्याांची अस्खवलत तेलुगु ऐकूि त्याांची 
मातृभािा मराठी आहे हे साांगूिसुद्धा खरे िाटणार िाही. त्याांिी तेलुगु लोकाांची काही दैिते, व्रते ि अन्सय 
श्रद्धावििय घेतले तरी त्याांिी आपले मराठीपण वटकविले आहे. र्ॉ. श्रीधररािाांच्या मते त्याांिी आपफया मराठी 
बोलीिर तेलुगूचा फारसा पवरणाम होऊ वदला िाही. भािा प्रभािी असते हे खरे, पण या बोलीला ते अपिाद 
करतात. त्याांच्या बोलीचे प्राचीि रूप पाहूि ते ल्स्तवमत होतात ि त्यास जगातील एक महत्त्िाचा चमत्कार 
माितात (१५-१६). त्याांच्या मते आरे बोली ही प्रमाण मराठीची बोली िसूि ती सांस्कृत-प्राकृत-अपभ्रांश-आरे 
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बोली अशा क्रमािे उत्क्राांत झाली आहे. वतचा सांबांध अपभ्रांश भािेशी असूि ती वतची एक बोली होय. एिढेच 
िव्हे तर ती अपभ्रांश भािा ि यादिकालीि मराठी याांच्यामधील दुिा होय, असे आपले ठाम मत त्याांिी ग्रांथात 
वठकवठकाणी माांर्ले आहे. (१०८) त्याांच्या एकूण भवूमकेचा क्रमशः विचार करू. 
 
आगमन काल 
 

आज घटकेस तेलां गणातील आरे मराठी लोकाांची िस्ती जेमतेम काही हजार भरेल. हे लोक, लेखक 
म्हणतात त्याप्रमाणे, आठ-दहा शतकाांपूिी आले असतील तर त्याांची सांख्या आज काही लाखाांच्या घरात 
गेली असती. प्रारांभी िस्ती करणारे चार-दोिश े लोकच असािते असे येथे गृहीत धरले आहे. मदुराईस 
गुजरातेतूि सौराष्री लोक गेले. मदुरेच्या िायक राजाांिी िस्त्रोद्योगाला चालिा वमळािी म्हणूि काही सौराष्री 
विणकराांिा आपफया राज्यात बोलाििू आश्रय वदला. हे िायक राजे वशिकालीि म्हणजे सतराव्या 
शतकाांतील होत. या तीिश ेििांत तेथील सौराष्री लोकाांची सांख्या आज वकमाि अर्ीच-तीि लाखाांच्या 
घरात आहे. हे लोक आपफया जावतबाांधिाांशी गुजरातीतूि बोलतात ि इतराांशी अस्खवलत तवमळ भािेतूि 
व्यिहार करतात. अथात या उदाहरणािरूि कुठफयाही विवित विष्किाप्रत आपण येऊ शकत िाही. कारण 
सांख्यािाढ ही अिेक गोष्टींिर अिलां बिू आहे. वशिाय तेलां गणात आरे लोकाांची मूळ िस्ती वकती होती याची 
आपणास कफपिा िाही; पण आजची आरे लोकाांची सांख्या विचारात घेता ती फारशी प्राचीि िसािी असे 
िाटते. तसेच एक हजार ििांच्या प्रदीघग काळात त्याांची भािा वटकूि रावहली असती काय,हाही प्रश्िच आहे. 
तांजािाचेच उदाहरण पाहा. तांजािरला मराठी लोकाांचे आगमि तीिश े ििांच्या आत-बाहेर झाले आहे. 
तेथील मराठ्याांची सत्ता साधारणतः दीर्श े ििांपूिी समाप्त झाली. मराठी भािेला असलेला राजाश्रय 
सांपुष्टात आला. आज तांजािरचा खालचा कष्टकरी समाज जिळपास आपली मराठी विसरूि गेला आहे. या 
प्राांतातील मराठी ब्राह्मण, मराठे ि भािसार-क्षविय आदी व्यापारी िगग याांपुतीच सीवमत आहे. कुठलीही भािा 
ही केिळ भािा-पे्रमामुळे वटकत िाही. भािा वटकण्यास राजाश्रय, धमाश्रय सकिा अन्सय एखादा बवलष्ट आधार 
असणे प्राचीि काळी तरी आिश्यक होते. आज तांजािर प्राांती रामदासी मठाच्या आश्रयािे मराठी थोर्ीबहुत 
वटकूि आहे. तसा कुठलाही आधार िसतािा आरे मराठी लोक आपली भािा वटकि ूशकले, याचे कारण 
त्याांची िस्ती हीच मुळी अिाचीि आहे, हे होय. 
 

तेलां गणातील आरे लोकाांची िस्ती एकदम झाली िसूि ती टप्याटप्यािे झाली असािी असे िाटते. 
या शतकाच्या प्रारांभी विजामािे जांगले तोरू्ि िस्ती ि शतेी करण्यास परिािगी वदली होती (५९). यामुळे 
अिेकाांिी जांगले साफ करूि जमीि मोफत वमळविली. त्या िळेी िरांगल, आवदलाबाद येथे मराठ्याांिी िस्ती 
केली असािी. हे िस्ती करणारे लोक प्राधान्सयािे विदभातूि ि मराठिाड्ातूि इकरे् आले. (कारण विदभाचा 
आवण मराठिाड्ाचा काही भाग तेलां गणाला लागूि आहे.) आरे मराठी लोकाांिी वदलेफया मुलाखतीत तसा 
स्पष्ट उल्लेख आला आहे. आजही आवदलाबाद वजफह्यातील बोथ, इच्चोर्ा इत्यादी खेड्ाांतील शतेकरी मराठा 
जातीचे आहेत. आरे लोक कुऱ्हार्ीला भाजतात. पार्व्याच्या वदिशी वतची पूजा घराघराांतूि होते. कारण या 
कुऱ्हार्ीच्या बळािरच त्याांच्या उदरवििाहाचे साधि जी जमीि ती त्याांिा प्राप्त झाली होती. झारे् तोरू्ि िगरे 
िसविफयाचा उल्लेख त्याांच्या जािपदगीताांत आला आहे (२७२). आरे लोकाांपैकी काही जण “आमचां ताता 
(आजोबा) इत्तां आलां ” (६७) असे साांगतात, म्हणजे काही घराणी शांभर ििांच्या आत-बाहेर इकरे् राहण्यास 
आली असािीत. 
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आरे लोक पैशासाठी ‘िासरे’ हा शब्द िापरतात. १९३०-४० च्या पूिी ‘िासरी’ हे िाणे हैदराबाद 
सांस्थािात चलिात होते. त्या काळात विजामाच्या ‘हाली’ रुपयाचे ९६ पैसे वमळत ि या एका पैशाचा अधा 
भाग म्हणजे िासरी. यािरूिही आरे मराठी लोकाांच्या काही कुटुांबाांच्या आगमिकाळाची कफपिा येते. काही 
लोक याच्याही फार पूिी आले असतील. वशिकाळात काही मराठे सरदार आपफया सैन्सयासह तेलां गणात 
आफयाचा पुरािा वमळतो. त्याांपैकी काहींिी इकरे्च िास्तव्य केले असािे. आरे मराठी लोक हे तुळजाभिािीचे 
उपासक होत. त्याांच्या वििाहादी कायगप्रसांगी ‘गोंधळ’ घालण्याची प्रथा आहे. वशिकाळातच या देिीच्या 
भक्तीस विशिे प्रवतष्ठा प्राप्त झाली होती. यामुळे आरे लोकाांचे इकर्ील आगमि वशिकालापूिी फारसे जाऊ 
शकत िाही. 
 
णवठ्ठलभततीचा अभाव 
 

आरे मराठा समाजात विठ्ठलभक्ती आढळूि येत िाही. म्हणूि ते तेराव्या शतकापूिी इकरे् आले 
असािते हा लेखकाचा युल्क्तिाद पटणारा िाही. प्रारांभी िस्तीस आलेले मूठभर लोक ज्या पांथाचे असतील, 
तोच पांथ पुढे चालू रावहला. त्या मूठभराांत िारकरी िसतीलही. विदभात ‘मोठ्या महादेिा’च्या भक्तीचा 
जिसामान्सयाांिर विशिे प्रभाि आहे. िारकरी ज्याप्रमाणे सदड्ा घेऊि वठकवठकाणाांहूि पांढरपुरात आिाढी-
कार्षतकीस जातात. त्याप्रमाणे िऱ्हार्ी लोक वशिाची गाणी गात समूहा-समूहािे मोठ्या महादेिास जातात. 
हा मोठा महादेि पांचमढीपासूि चौदा मलैाांिर आहे. याला ‘जुन्नरदेि’ असेही म्हणतात. येथे वशिरािीस फार 
मोठी यािा भरते. िऱ्हार्-िागपूर प्राांतातील लाखो लोक या यािेत जमतात. त्यामुळे हे दैित िागपूर-
िऱ्हार्चे ‘राष्रीय देिस्थाि’ होय, असे गां. त्र्यां. मार्खोलकर याांिी साथगपणे म्हटले आहे (सास. १४३.) 
तेलां गणात आलेले मराठी लोक याप्रमाणे मुळातच शिै असण्याची दाट शक्यता आहे. मराठिाड्ातूि आलेले 
लोकही वशिभक्त िा खांर्ोबाचे भक्त होते. आरे मराठीतील एका स्त्रीगीतात “मालेगािचा मल्लराया । तुला 
शरेण िाांटीि” (२९३) असे आले आहे. मराठिाड्ातील स्त्रीगीतातही- 
 

मािेगावच्या मािावरी । चारी बुजा बराबरी 
णतथं नादंतो मल्हारी । देव गं मल्लम्मा-   

सीभागं. १२७ 
 

असा माळेगािच्या मफहारी देिाचा भल्क्तभािपूणग विदेश आला आहे. 
 

माळेगाि हे िाांदेर् वजफह्यात असूि खांर्ोबाची महाराष्रात जी प्रवसद्ध ठाणी आहेत त्याांपैकी ते एक 
आहे. खांर्ोबाची भक्ती मूलतः काही कुटुांबाांत असफयामुळे िरांगल पवरसरात गेफयािर वतकर्ील 
‘किमल्लिा’ला ते भजू लागले (८०). खांर्ोबा सकिा मफहारी हा दवक्षणेत मैलारदेि या िािािे प्रवसद्ध आहे. 
कोवमरेल्ली (ता. जिगाि, वज. िरांगल) येथील ‘मल्लारी’ हा ‘किमल्लिा’ या िािािे प्रवसद्ध आहे. याप्रमाणे 
आरे लोकाांिर वशिभक्तीचा प्रभाि आहे हे खरे, पण ते विठ्ठलभक्तीपासूि पूणगपणे िांवचत आहेत, असेही िाही. 
आांध्रच्या रायलसीमा भागात काही मराठी भािक िारकरी मांर्ळीही आढळतात, हे र्ॉ. श्रीधररािाांिीही मान्सय 
केले आहे; तसेच आरे मराठीची िस्ती असलेले वकल्ले शहापूर (वज. िरांगल) येथेही एक विठ्ठल-मांवदर असूि 
ते वशिकालोत्तर आहे (आांविधा. प.ृ ९७). यािरूि आरे लोकाांची तेलां गणातील िस्ती ही तीिश ेििांच्या आत-
बाहेरची असािी, असे वदसते. 
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बोलीचे स्वरूप 
 

आरे लोकाांच्या बोलीचे स्िरूप पावहफयास ती बोली दहाव्या सकिा अकराव्या शतकाांतील असफयाचे 
मुळीच िाटत िाही. वतचे िाते ज्या प्रदेशातूि ते ओक आले त्या िऱ्हार्ी-मराठिार्ी बोलीशी जुळणारे आहे. 
वतचा तोंर्िळा िगेळा िाटतो, कारण वतच्यािर तेलुगूचा बराच प्रभाि पर्लेला आहे. अिेक शब्द, शब्दरूपे, 
विशिेणे, वक्रयापदे, वक्रयाविशिेण अव्यय, उभयान्सियी अव्यय, शब्दयोगी अव्यये आवण उद्गारिाचक अव्यये 
या बाबतीत वतिे तेलुगूचे ऋण काही प्रमाणात घेतले आहे; तसेच तेलुगु भािेच्या अन्सय विशिेाांचा वतच्यािर 
पवरणाम झाला आहे. आरे मराठी ही प्राकृत-अपभ्रांशाची बोली होय, या वसद्धान्सताची माांर्णी करण्याच्या 
उदे्दशािे लेखकाांिी आरे मराठीतील ध्िविव्यिस्थेचा प्रथम विचार केला आहे. आवण त्या सांदभात ध्िविलोपाची 
मीमाांसा केली आहे. 
 
ध्वणनलोप 
 

ध्िविप्रवक्रयेचा विचार हा भािेची प्रकृती समजाििू घेण्यासाठी आिश्यक ठरतो. या दृष्टीिे ते 
वलवहतात : 
 

प्रमाण मराठीत एकूण ५२ िणोच्चार आहेत, पण आरे मराठी बोली ही केिळ ४१ िणोच्चाराांिर आधावरत 
आहे. यात प्रमाण मराठीतील ११ िणोच्चाराांचा लोप झाला आहे. म्हणजे त्याांचा उच्चार आरे बोलीत होत िाही. 
त्याऐिजी अन्सय िणांचे उच्चार त्या जागी होतात. आरे मराठीिे उच्चारपद्धतीचा हा विशिे पूणगपणे 
प्राकृत/अपभ्रांशातूि घेतला आहे. ते वलवहतात : “या ध्िविलोपाचा शोध मराठी िाङ्मयाच्या इवतहासात घेता 
येईल असे िाटत िाही.” (१३८). 
 

र्ॉ. श्रीधररािाांच्या मते आरे मराठीत पुढील ध्ििींचा अभाि आहे : 
अ) स्िर : ऋ, लृ, ऐ (‘औ’देखील जिळपास िाही.) 
आ) स्िरावद : विसगग    
इ) िगीय व्यांजिे : तालाव्य ‘झ’ दांततालाव्य ‘झ’ 
ई) िावसक्य व्यांजिे : ङ, ञ, ण 
उ) उष्मिणग : ि (अपिादात्मक म्हणूि क्ववचत येतो).   
ऊ) मूधगन्सय : ळ 

 
⬜ र्ॉ. श्रीधररािाांचे हे विरीक्षण पटणारे िाही, कारण जिळपास हे सिग ध्िविलोप िऱ्हार्ी ि 

मराठिार्ी बोलींतही आढळतात. आपण त्याांचा क्रमािे विचार करू. 
 

ऋ) “प्राकृतात ‘ऋ’ चे ‘अ’, ‘इ’, ‘उ’ आवण ‘वर’ या स्िरुपात पवरितगि घर्ते,” असे लेखक प्राकृत 
व्याकरणकार हेमचांद्राचा आधार घेऊि साांगतात. (१४५) 
 

⬜ िेमके असेच िागपुरी बोलीतही आढळूि येते. ‘िागपुरी बोली’ या ग्रांथाचे लेखक र्ॉ. िसांत 
िऱ्हार्पाांरे् वलवहतात : ‘ऋ’ हा स्िर िागपुरी बोलीत मुळीच आढळत िाही. ‘ऋ’ च्या जागी ‘अ’, ‘इ’, ‘वर’ िा 
अन्सय उच्चार येतात. त्याांिी पुढीलप्रमाणे याची उदाहरणे वदली आहेत : 
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ऋ  >  अ   तृण  >  तऽि 
ऋ  >  इ   कृष्ण  >  वकसि,  दृवष्ट  >  दीठ 
ऋ  >  उ   पषृ्ठ  >  पुठ्ठा 
ऋ  >  वर   ऋण  >  रीि 

 
ही रूपे जशी िागपुरी बोलीत आढळतात, तशीच मराठिार्ी बोलीतही आढळतात. तेव्हा यास 

प्राकृताचा आधार घेण्याची आिश्यकता िाही. 
 

(ऐ) ‘ऐ’ या सांयुक्त स्िराचे आरे बोलीत ‘ए’ ि ‘ई’ असे पवरितगि क्ववचत घर्ते. ‘अई’ उच्चार माि 
सिावधक होतो. (१४६). हे उच्चार अपभ्रांश भािेतूि आरे मराठीिे घेतले आहेत (१४६). 
 

⬜ मराठिार्ी-िागपुरी बोलीतही अशीच पवरितगिे होतात : 
मिैा  >  मइि, मस्त्रीरा॰ ४१ 
बलै  >  बईल, तिैि॰ ४० 
बठैक  >  बईठक अिघर्   

सीभागां॰ १३४. 
 

औ) ‘औ’ हा सांयुक्त स्िर अपभ्रांशाला अिुसरूि आरे बोलीतही येत िाही. त्याऐिजी ‘अउ’ माि 
सिगि येतो. (१४६). 
 

⬜ िागपुरी बोली, तसेच मराठिार्ी बोली यातही ‘औ’ चा ‘अउ’, ‘आऊ’ अशी रूपे होतात. 
औत  >  आऊत-  िाबोि॰  ३२८,  मस्त्रीरा॰  ६२ 
चौक  >  चऊक-  मस्त्रीरा॰  ६१ 
फौज  >  फऊज-  सीभागां॰  ६७ 
र्ौल  >  र्ऊल-  रामाचा र्ऊल न्सयारा । गरुर् घाली िर,  मस्त्रीरा॰  ६२ 
आरे बोलीत शब्दाांतगगत ‘अि’चा क्ववचत ‘औ’ होतो  (१४६). 

 
⬜ िागपुरी बोलीतही ही प्रिृत्ती आढळूि येते.       

 ििरा  >  िौरा (िाबोि॰  ७६) 
 
णवसगस 
 

“प्रकृताप्रमाणे आरे बोलीत विसगग िज्यग आहे. विसगाचा लोप करूि उरलेफया शब्दात कोणत्याही 
प्रकारचा बदल आरे बोली करीत िाही.”  (१४६) 
 

⬜ मराठिार्ी बोलीतही प्रकृताप्रमाणेच विसगगलोपाची प्रिृत्ती आढळूि येते. 
दुःख  >  दुक. “राम चालले ििाला । दुकु धरिीला सोसांिा” -  मस्त्रीरा॰ ९४-२८. 
विःपात  >  विपात. “राजा मारोतीिां केलां  । भुांग्याचा विपात” -  तिैि॰  २४१-१४ 
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‘आरे मराठी’िवरल ग्रांथात ‘दुकु’ हे उदाहरण वदले आहे. ‘दुक’ या शब्दाला तेलुगूच्या प्रभािािे शिेटी 
‘उ’ लागला ि ‘दुक’ चे ‘दुकु’ असे रूप झाले एिढेच. बाकी दुसरा कुठलाही फरक िाही. (पुढे योग्य स्थळी 
‘उ’कारान्सत रूपासांबांधी वििेचि केले आहे.) 
 

(इ) ‘झ’ तालव्य आवण दांततालव्य आरे मराठीत िाही (१४०). 
 

⬜ तेलुगु भािेचा हा पवरणाम होय, हा र्ॉ. श्रीधररािाांचा तकग  योग्यच होय. कारण तेलुगु देश्य शब्दात 
महाप्राण िणग िाही. आरे मराठीत ‘झोंप’ याचे ‘जोंप’ असे तालव्य रूप होते. तांजािर ि विशिेतः कुां भकोणम 
पवरसरातील मराठीत असाच उच्चार रूढ आहे. 
 

(ई) इ, ञ, ण या िावसक्य व्यांजिाांच्या ऐिजी मराठीत सिगि ‘ि’ योजला जातो (१३७). 
 

⬜ र्ॉ. श्रीधररािाांच्या ग्रांथातील आरे बोलीचे उतार पावहफयास त्याांत पवहले दोि उच्चार आढळूि 
येतात. 
 

ि् -  अङ्गोल (२२६),  गङ्गा  (३०७),  पॅङ्कर  (२९९) (पाखरे) 
ञ -  इञ्च ू (२२६),  कुञ्चे  (२३२),  कां ञ्च  (२२९),  पाििू  (२४१). 
ण -  ‘ण’ चे ग्रामीण मराठीत ‘ि’ होते. ‘ण’ चा अभाि हा मराठिार्ी- िऱ्हार्ी बोलीचा पवरणाम होय 

हे स्पष्ट आहे. 
 

आरे मराठीिे प्रकृताची परांपरा साांभाळली असेल तर प्राकृतात िैपुफयािे येणारा ‘ण’ आरे मराठीत 
कोठेच आढळू िये, असे का? यासांबांधीचा कुठलाही उहापोह ग्रांथात झालेला िाही. 
 

(उ)  उष्म िणग ‘ि’ 
 

‘ि’ हा उच्चार आरे बोलीत िाही. ‘ि’ (आवण ‘श’)सिगि ‘स’च्या रूपात येतो (१३७). 
 

⬜ िागपुरी ि मराठिार्ी बोलीतही असेच आढळूि येते. 
 

सांतोि   >   सांतोस   िाबोि॰  ११३ 
कष्ट    >   कस्ट  िाबोि॰  ११३ 
ििग  >   िरीस  िाबोि॰  ११३ 
काष्ठ  >   कास्ट  मस्त्रीरा॰  २७७-६ 

 
तेलुगु भािेतही अशी पवरितगिे होतात. 
 
राष्रमु >   रास्रमु 
कष्ठमु >   कस्टमु 
देश >   देस 
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श्यामला >   स्यमॅला 
 

ऊ) आरे मराठीत ‘ळ’ हा उच्चार िाही. ‘ळ’चे ‘ल’मध्ये रुपाांतर होते (१३७). ‘ळ’ हा उच्चार द्राविर्ी 
आहे. िास्तविक तेलुगूच्या सांपकािे ‘ळ’चा उच्चार आरे मराठीत याियास हिा होता. मग ‘ळ’चा आरे मराठीत 
‘ल’ का झाला असेल असा प्रश्ि र्ॉ. श्रीधररािाांिी उपल्स्थत केला आहे (१४१). त्याांच्या मते दहाव्या 
शतकापयंत सकबहुिा ज्ञािेश्वरीच्या विमाणकाळीदेखील मराठीत ‘ळ’ आला िव्हता. यामुळे मराठीत ‘ळ’ हा 
उच्चार येण्याच्या अगोदर आरे लोक इकरे् िास्तव्यास आले असािते. म्हणजे त्याांचे स्थलाांतर दहाव्या 
शतकातले असाि े(१४२). 
 

⬜ र्ॉ. श्रीधररािाांचे हे विरीक्षण ि त्यातूि काढलेले तात्पयग सत्याच्या कसोटीिर वटकणारे िाही. मी 
असे म्हणेि की, तेलुगूच्या प्रभािामुळेच आरे मराठीत ‘ळ’चा ‘ल’ झाला. हे माझे विधाि सकृद्दशगिी विसांगत 
िाटले तरी ते खरे आहे. ‘ळ’ हा उच्चार द्राविर्ी असला तरी तो तेलुगूत आपण माितो त्यापेक्षा फार कमी 
येतो. द्रविर् कुळातील भािाितुगळात तेलुगूचे हे खास िैवशष्य असफयाचे भािाकोविद माितात. तेलुगूतील 
स्िरान्सतगगत ‘ळ’चे उच्चाटि इसिी सिाच्या आठव्या शतकापासूि झालेले आढळूि येते. या सांबांधात द्रविर् 
भािाकुळातील प्रवसद्ध भािाशास्त्रज्ञ र्ॉ. बीएच. कृष्णमूर्षत वलवहतात : “तेलुगु देश्य शब्दाांत स्िरान्सतगगत 
येणाऱ्या मूधगन्सय ‘ण’, ‘ळ’ याांचे अिुक्रमे दांतमूलीय ‘ि’, ‘ळ’ याांत पवरितगि होते. ही प्रिृत्ती इ.स. च्या आठव्या 
शतकापासूि आढळूि येते.” (तेभाचसस. ४५१); पण यापेक्षाही महत्त्िाचा मुद्दा असा की, तेलुगु विम्िस्तरीय 
लोकाांच्या भािेत ‘ल’ हा उच्चार िाही. ‘कळ्लु’ (=र्ोळे) याचा उच्चार ते ‘कल्ल’ु सकिा ‘कन्सलु’ तसेच ‘िाळ्लु’ 
(=ते) याचा उच्चार ‘िाल्ल’ु िा ‘िान्सलु’ असा करतात. जेथे जेथे सुवशवक्षत लोक ‘ळ’चा उच्चार करतात, तेथे 
तेथे जिसामान्सय ‘ल’ (सकिा ‘ि’) िापरतात. शतेीव्यिसाय करणाऱ्या ि बहुतेक विरक्षर असलेफया आरे 
लोकाांचा सांपकग  तेलुगु जिसामान्सयाांशीच येत असफयामुळे त्याांच्या बोलीत ‘ळ’ऐिजी ‘ल’ येणे स्िाभाविक आहे. 
तेव्हा ‘ळ’चा आरे मराठीतील अभाि हा तेलुगूच्या प्रभािाचे द्योतक होय, यात शांक िाही. 
 

या मुद्द्याचा आणखी एका दृष्टीिे विचार करू. आरे मराठीतील काही ‘ल’युक्त शब्दाांची रूपे 
पावहफयास ती आरे मराठीचे प्राचीित्ि दाखविणारी आहेत, असे मुळीच िाटत िाही. प्रमाण मराठीिरूि 
विष्पन्न झालेली ती शब्दरूपे होत. उदा. : मउला (मािळा), गोंदली (गोंधळी), सचबोली (चुांबळ). प्रमाण 
मराठीत या वतन्सही शब्दाांत ‘ळ’कार असला तरी आरे मराठीिे त्याचे पवरितगि तेलुगूच्या प्रभािािे ‘ल’कारात 
केफयाचे वदसले. ‘मािळा’ या शब्दाचे सांस्कृत रूप ‘मातुल’ हे होय. या ‘मातुल’चे प्राकृतात ‘माउओ’ असे रूप 
होते. याचा अथग ‘मउला’ हा शब्द मातुल माउओ अशा क्रमािे विष्पन्न झाला िसूि ते ‘मािळा’ या मराठीतील 
रूढ शब्दाचे पवरिर्षतत रूप होय. ‘गोंधळ’ या प्रमाण मराठी शब्दाचे मूळ कन्नर् रूप ‘गोंदळी’ असे ‘ळ’कारयुक्त 
आहे. मराठीत त्याचे ‘गोंधळ’ असे रूप झाले ि या ‘गोंधळ’ शब्दाचे ‘गोंदली’ असे ‘ल’कारयुक्त रूप आरे 
मराठीिे केले. ‘चुांबळ/चुांभळ’ याचेच आरे मराठीत ‘सचबोली’ असे रूप झाले. (या शब्दाचे प्राकृतातील रूप 
‘चुब्भल’.) योगायोगािे चुांबळाचा उल्लेख असणारी आरे मराठीची ओिी ि मराठिाड्ातील जािपद ओिी 
याांत पराकाष्ठेचे साम्य आहे. दोन्सहींतील शृांगारविियक आशय एकच आहे असे िसूि त्यात शब्दसाम्यही आहे. 
दोन्सही ओव्या एकच होत असे म्हणण्यास हरकत िाही. 
 

-गोरी ग पान्सया गेली । िदी सोरू्ि िोहोळाला 
चतुर गेले आांघोळीला । शलेा देते सचबळीला (सीभागां॰  ३२) 
-गोरी गेली पािव्याला पािव्याला 
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शलेां  तावकलां  सचबोलीला ग सचबोलीला 
रािीचां ग घागरीला घागरीला ग...  (३१०/२४) 

 
पवहली ओिी मराठिाड्ातील असूि दुसरी आरे मराठीतील आहे. याचा अथग असा की, 

मराठिाड्ातील ओिीच येथे थोड्ाशा शब्दभेदािे प्रकट झाली आहे. यािरूि िाचकाांिी विष्किग काय 
काढायचा तो काढािा. ‘ळ’चा ‘ल’ हे तेलुगु भािेच्या प्रभािाचे फळ होय. तसेच आरे मराठी िस्ती ही प्राचीि 
िव्हे. या दोन्सही गोष्टी यािरूि स्पष्ट होतात. 
 

याप्रमाणे आरे भािेतील अकरा ध्िविलोपाांच्या कारणाांचे मूळ प्राकृत अपभ्रांशात िसूि ते िऱ्हार्ी-
मराठिार्ी बोलीत आहे ि काही प्रमाणात ते तेलुगु भािेत आहे, याची उपरोक्त वििचेिािरूि कफपिा येईल. 
यामुळे “उच्चारप्रवक्रयेच्या दृष्टीिे आरे बोली ही ग्राांवथक मराठीपेक्षा प्राकृत आवण अपभ्रांश भािाांिा अवधक 
जिळची आहे” (१४०), हा लेखकाांचा वसद्धाांत स्िीकारणे कठीण आहे. कारण िऱ्हार्ी-मराठिार्ी 
बोलीविियीही असेच म्हणता येईल. म्हणूि त्याांच्या या विधािात बदल करूि मी असे म्हणेि की, आरे बोली 
ही उच्चारप्रवक्रयेच्या दृष्टीिे िऱ्हार्ी-मराठिार्ी (ि तेलुगु) या भािाांच्या अगदी विकट आहे. आरे मराठी लोक 
विदभग-मराठिाड्ातूि इकरे् आफयामुळे त्याांच्यािर मूळ बोलींचा प्रभाि असणे अपवरहायग आहे. 
 

ध्िविव्यिस्थेचा विचार करतािा पुढे सांयुक्त व्यांजिातील पवरितगिाची चचा केली आहे (१४८). या 
पवरितगिासही ते प्राकृत-अपभ्रांशाचा आधार असफयाचे माितात. 
 

१. ‘क्ष’ आवण ‘ज्ञ’ हे सांयुक्त िणोच्चार आरे बोलीमध्ये अन्सय उच्चाराांत पवरितीत होतात. पाली 
प्राकृतातही हे उच्चार िाहीत (१४८). 
 

क्ष- ‘क्ष’ चे ‘स’ अथिा ‘छ’मध्ये रुपाांतर होते. ‘ि’चा उच्चारही ‘स’ अथिा ‘छ’ होतो. याला आधार 
प्राकृत -कफपतरूचा (१४८). 
 

⬜ तेलुगु जािपद भािेत क्ष  >  च,  ि  >  च्छ असे उच्चार होतात. 
 

लक्ष्मी          > लच्मी 
लक्ष्मय्या        > लचमय्या 
विविताथगम्    > विल्च्छताथगम् 

 
आरे मराठीतही ‘क्ष’चा ‘च’ झालेला दृष्टोत्पत्तीस येतो. उदा. : लच्चव्िा  (२८७). 

 
िागपुरी बोलीत ‘ि’ चा ‘छ्च’ असा उच्चार होतो  (िाबोिा॰  ११५). 

वििय  >     विछ्चय 
पिात  >     पछ्चात 

 
   पविम  >     पल्छ्चम 
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ही रूपे आरे मराठीतील रूपाांशी जुळणारी अशीच आहेत. मुख्य म्हणजे आरे मराठीतील रूपाांतही 
एकिाक्यता िाही. हे उपरोक्त ‘लच्चव्िा’ या रूपािरूिही कळूि येईल; तसेच इतरिही भाचा/भासा, 
अत्या/अत्ता ही दोन्सही प्रकारची रूपे आरे मराठीत रूढ आहेत (३०२, २२५, ३०२, २४४). ‘ज्ञ’चे आरे बोलीत 
‘ग्य’ सकिा ‘ज’ असे रूप होते (१४८). 
 

⬜ िागपुरी (ि अन्सय मराठी) बोलींतही असेच पवरितगि घरू्ि येते (िाबोि॰ १२६). 
 

ज्ञािबा     > जान्सबा/ग्यािबा 
ज्ञाता     > जान्सता 

 
मराठिाड्ात ‘ग्यािबा’, ‘ग्याि’ ही रूपे विद्यमाि आहेत. ‘जािबा’ हे रूप माि आढळूि येत िाही. 

 
२ (अ) विजातीय िणगसांयोगाचे सजातीय िणगसांयोगात रूपाांतर होते (१४८). 

 
⬜ ही प्रिृत्ती िागपुरी/मराठिार्ी बोलीतही आढळूि येते. 
 
   मुवद्रका    > मुद्दी (मराठिार्ी) 
   सीताबर्ी  > सीताबड्डी सास॰ १३२ 
 

आ) सांयुक्त व्यांजिातील प्रभािी व्यांजि महाप्राणयुक्त (िगीय व्यांजिातील दुसरे ि चौथे) असे तर 
त्याचे वद्वत्त ि होता त्याच िगातील पवहफया ि वतसऱ्या व्यांजिाचे वद्वत्त होते. उवत्तष्ट  >  उट्ठ, उद्घाय  >  
उट्ठर् (१४९). 
 

आरे मराठी म्हणजे जािपद मराठी. यामुळे आरे मराठीतील शब्दरूपाांचा तत्सम शब्दाांच्या सांदभात 
विचार ि करता प्रमाण मराठीतील शब्दाांच्या सांदभातच विचार करणे सयुल्क्तक ठरते. सांस्कृत > प्राकृत > 
मराठी > आरे मराठी हा क्रमच सुसांगत होय. यामुळे उट्ठत याचा सांबांध ‘उवत्तष्ट’शी ि जुळता ‘उठत’ या रूढ 
शब्दाशी अवधक जुळतो. कारण आरे मराठीत ‘उित’ असे रूपही काही वठकाणी आले आहे.(२७५). तेव्हा 
‘उठत’ यातील ‘ठ’ चे ि/ट्ठ असे झालेले वदसते. मराठी लोकगीतात ‘ठ्ठ’ चा ‘ट्ठ’ असा उच्चार होतो. ‘इट्ठल 
मिीतो । रुल्क्मिी िको झुरू ।। (ममा ॰४१). यामुळे आरे मराठीतील उच्चार काही िगेळा ठरतो असे िाटत 
िाही. 
 
ध्वणनपणरवतसनाशी संबंणधत अन्द्य णवशेष 
 

१) कठोर व्यांजिाचे मृदू व्यांजिात रूपाांतर  : हे प्राकृत-अपभ्रांशाला अिुसरूि आहे (१५०). 
 

उदा. अटिी  >  अर्िी, घट  >  घर् (१५०). 
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⬜ ही प्रिृत्ती तशी सिगि आढळते. ‘अर्िी’ हे रूप तेलुगूत सिगमान्सय आहे; तसेच ‘चेय्यटाविवक’ याचे 
‘चेय्यर्ाविवक’ (=करण्यासाठी) असे रूपही प्रचवलत आहे. ‘घट’ याचे ‘घर्ली’ (मशवि पा॰), घड्डी (िैबोश॰ 
५५) अशी रूपे विदभात रूढ आहेत. मृदू व्यांजिाचे वकत्येक स्थळी स्िरात रूपाांतर होते. (१५०) 
 

⬜ मराठिार्ी बोलीत ही प्रिृत्ती आढळूि येते. र्ॉ. िाांदापूरकराांिी याचा उल्लेख केला आहे (मस्त्रीरा, 
प.ृ एके्कचाळीस). स्त्रीगीतात ‘िदी’ चे ‘िई’ रूप झालेले आढळूि येते. 
 

वनवास घडला । सीतासारख्या सईला । 
डोई धुतली नईला । लवकुशाच्या येिी ।   मिीरा॰ ३०१/८१ 

 
२) दन्सत्य िणाचे मूधगन्सयात पवरितगि. यासही लेखकाांिी प्राकृताचा आधार वदला आहे (१५०). 

 
⬜ िागपुरी-मराठिार्ी बोलीतही ही प्रिृत्ती आढळूि येते. 

   तुकडे  > टुकडे  मिीरा॰  ६३ 
   ताट  > टाट  नाबोव॰  ८१ 
   णतपर्ट > णटपर्ट  नाबोव॰  २२१ 
   दीड  > डीड  नाबोव॰  २२३ 
 

३) ‘र्’ आवण ‘ल’ याांची पवरिृत्ती – 
 

आरे बोलीत ‘ळ’ िाही. त्या जागी ‘ल’ येतो. या ‘ल’ चे क्ववचत प्रसांगी ‘र्’ होते, तर वकत्येकदा ‘र्’ 
च्या जागी ‘र’ येतो (१५०). 
 

⬜ ळ, ल, र आवण र् हे चारही उच्चार एकच मूळ ध्ििीची रूपाांतरे होत, असे द्राविर्ी भािेचे विद्वाि 
माितात. यामुळे ‘ळ’, ‘ल’ ची ‘र्’, ‘र’ अशी पवरितगिे होतात. ही प्रिृत्ती िागपुरी मराठीची होय आवण तीच 
आरे मराठीत उतरली आहे. 
 

िाकळ    > िाकर िामर्ो॰  १०७ 
जिळ    > जिर िामर्ो॰  १०७ 
जिळ    > जिर् िैबोको॰  ६७ 
सकाळ    > सकार िामर्ो॰  १०७ 

 
‘ळ’ चा ‘र’ होण्याची िागपुरी प्रिृत्ती पुढील स्त्रीगीतािरूि स्पष्ट होईल. 
-खेरत्या ग बाराचा । खेर कोिी ग मोवर्ला 
िाटिां ग िांदी गेला । राजस बाराचा 
 
‘ळ’, ‘र्’ हे उच्चार जिळपास एकच स्थािातूि विमाण होत असफयामुळे तेलुगु काव्यात ‘र्’, ‘ळ’ 

असा प्रास मान्सय आहे. 
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मिाप्राि व्यंजने आणि ‘ि’ 
 

आरे मराठीत महाप्राण िणाचा उच्चार अफपप्राण करण्याची प्रिृत्ती आहे. हा तेलुगूचा पवरणाम होय, 
हे र्ॉ. श्रीधररािाांिा मान्सय आहे. कारण तेलुगूतील देश्य शब्दाच्या उच्चारात महाप्राण िाही (१५०). आटु 
(आठ), गोपु (गोफ). 
 

⬜ र्ॉ. श्रीधररािाांिी या सांबांधात वदलेली उदाहरणे िर आली आहेत. पण याशी सांबांवधत आणखी 
एका गोष्टीचा विचार करणे आिश्यक आहे. लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे महाप्राण िणाचे अफपप्राणात रूपाांतर 
होते हे तर खरेच, पण अिेक वठकाणी महाप्राण िणाचा अफपप्राण झाफयािर त्या िणाचे वद्वत्त होते. आरे 
मराठीत याची उदाहरणे आढळतात. 
 

अवधक  >  अवद्दकु (२२५), अवभमाि  >  अल्ब्बमािु (२२५), वतथूि  >  वतत्तिू (२६१), अिघे  >  
अिग्गे (२२६), वभजतां  >  वबज्जतां, दूध  >  दुद्द (१३८). (मराठिाड्ाच्या बोलीतही ही प्रिृत्ती काही प्रमाणात 
वदसूि येते. उदा. : ओझां  >  िज्जां, वचखल  >  वचक्कल, वचक्कोल इत्यादी). 
 

जािपद भाविक उच्चारदृष्या प्रमाण भािेच्या इयते्तपयंत जाण्याचा प्रयत्ि करतात. त्याांिा ते ि 
साधफयामुळे अफपप्राण िणािर अवधक आघात देऊि त्याचे वद्वत्त करतात. तेव्हा या वद्वत्ताचे कारण 
प्रमाणीकरणाची प्रिृत्ती (Standardisation) होय असे िाटते. म्हणजे महाप्राणाचा अफपप्राण ि या अफपप्राण 
िणाचे वद्वत्त अशी ही उच्चारप्रवक्रया आहे. यामुळे आरे मराठीत ‘अवभमाि’ याचे ‘अवबमाि’ (७०) ि अब्बीमािु 
(२२५) अशी दोन्सही रूपे आढळतात. 
 

‘ह’ या उच्चारात अिेक परींिी बदल झालेला वदसतो (१५१). 
१) लोप : महादेि  >  मादेि,  महाराज  >  माराजा. 

 
⬜ ग्रामीण मराठी बोलीत महादेिाचे ‘म्हादेि’ असे रूप होईल. ‘मादेि’ असे होणार िाही. यामुळे हा 

उच्चार मराठी िाही हे उघर् आहे. हा स्पष्टपणे तेलुगूचा प्रभाि होय. 
 

तेलुगूत महालक्ष्मी  >  मालक्ष्मी 
महादण्णा  >  मादन्ना  
अशी रूपे होतात. 
२) स्थलाांतर : राहा  >  ऱ्हा,  मेहुणा  >  म्हेउिा (१५१). 
३) सांश्लेि :     दहा  >  धा,  दही     >  धई (१५१). 
४) विश्लेश :   उभा   >  हुबा,  उठला  >  हुटला (१५१). 

 
⬜ क्रमाांक २ ते ४ मधील शब्दरूपे मराठिाड्ाच्या बोलीतही आढळूि येतात. ती रूढ असफयामुळे 

त्याांची उदाहरणे वदली िाहीत. 
 

५) अकारण आगम : 
आरती  >  हारती, आवयकािां  >  हइकािां (१५१) 
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⬜ तेलुगूत जिसामान्सय ‘आरती’चा ‘हारती’ असाच उच्चार करतात. 
 
६) य/ई मध्ये पवरितगि : 

 
सिगिाम ‘हा’ ऐिजी ‘ये’, ‘ही’ ऐिजी ‘इ’ असे होते. तेहीचां  >  येहीचां  >  येईचां (१५१). 

 
⬜ ही सिग रूपे मराठिार्ी बोलीतही आढळूि येतात. 
हा  >  ये—येिांच/यिांच मला असां मल्ला (हाच मला असे म्हणाला) िाांदेर् भागात रूढ. 
 
येईचां, तेईचां (याांचे, त्याांचे) 
-त्याइचां िाि बा सांभाजी 
त्याईच्या रािीचां िाि काई 

-सीभागां॰  १२३ 
 
नाणसतय उच्चार 

 
१) अकारण िावसक्य : कुठफयाही वियमात ि बसणारे िावसक्य िणग आरे मराठीत आले आहेत. 

उदा. : देंटु, लेंकरू, जोंपु इत्यादी. यास व्युत्पत्तीचा आधार िाही (१५३). 
 

⬜ तांजािरच्या बोलीतही असे उच्चार आढळतात. उदा. : लेंक, जोंप. आज आपण या शब्दािरील 
अिुस्िाराचा उच्चार करीत िाही; पण जुन्सया शुद्धलेखिाप्रमाणे या शब्दाांिर अिुस्िार आहे. याचा अथग 
वशिकालात या अिुस्िाराचा स्पष्ट उच्चार होत असला पावहजे. कदावचत जािपद बोलीचाही हा गुणधमग असू 
शकतो. स्त्रीगीताांतूि आपणास या प्रिृत्तीचा प्रत्यय येतो. 
 

कां दी, सीभागां॰ ११३,  तसेच, कां धी येतील माझे राम । 
कां ठी गुांतलासे प्राण । मस्त्रीरा॰ १४९ 
िांटी, सीभागां॰ १५३,  पुांजा, ममा॰ ४० 

 
२) ‘स’ या िणािर येणारे अिुस्िार : 

 
सांसार  >  सांम्मसारु, ससह  >  वसम्मु 

 
⬜ हा उघर् उघर् तेलुगूचा प्रभाि होय. तेलुगूत ‘िरससह’ हा शब्द ‘िरवसम्मा’ असा उच्चारला जातो. 

‘ससहाचलम्’ याचे ‘वसम्माचलम्’ असे रूप होते. ‘ससह’ या शब्दाचा उच्चार करण्याची आपली पद्धती ि तेलुगु 
पद्धती या वभन्न आहेत. आपफया उच्चारातत ‘मु’ येत िाही, तो तेलुगूत येतो आवण सुलभीकरणाच्या प्रिृत्तीमुळे 
‘म्हा’ चे ‘म्मा’ असे रूप होते. यातील ‘ह’चा अथात लोप होतो. कुां भकोणमच्या मराठी बोलीत ‘तेव्हा’ याचे 
‘तम्मा’ ि ‘केव्हाही’ याचे ‘कम्माई’ अशी रूपे होतात. 
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आिखी कािी उच्चारणवशेष 
 

१) अकारि ऱ्हस्वत्व : हे प्राकृत भािेशी सांिादी आहे (१५५). तम्बोळु (ताांबुल), दुकळु (दुकाळ), 
कां तु (काांत). (१५५). 
 

⬜ या रूपास तेलुगु भािेचा सहिास कारणीभतू आहे, असे िाटते. तेलुगु ही ‘उ’कारबहुला भािा 
असफयामुळे वतचा आरे मराठीिर पवरणाम म्हणूि शब्दाच्या अांती उकार लागला. ‘उ’कार लागतािा 
उच्चारसौकयासाठी प्रारांभीचा ि मधला िणग ऱ्हस्ि झाला. ग्रामीण मराठीतही ही प्रिृत्ती थोड्ाबहुत प्रमाणात 
आढळते. ‘कां त’ हा शब्द ‘काांत’पासूि विष्पन्न झाला. या ‘कां त’ शब्दाचा िापर सरसहा स्त्रीगीताांतूि आढळूि 
येतो : “माझ्या सखीला रुजु झालां  । पािी कां ताच्या हातीचां ।।” (ममा॰ ११९) 
 

२) अकारि णद्वत्त : खोल  >  खोल्लां,  ओले  >  िल्ल इत्यादी. 
⬜ याांपैकी ‘ओले’ याचे ‘िल्ल’ हे रूप िाांदेर् भागातील मराठी बोलीत आढळते. 

 
पर् पर् रे पािसा । होऊ दे िल्ली माती (सीभागां॰ १२२) 
पांढरीची िाट । कह्यािां िल्ली झाली 
इठ्ठलाची जिी न्सहाली । केस िळतीत गेली (ममा॰ ३३) 

 
िऱ्हार्ी बोलीत ‘ल’चे वद्वत्त ि होता ‘िलां ’ असे रूप होते (िैबोश॰ १५६). परभणीकर्ील भागातही 

‘िलां ’ असेच रूप प्रचवलत आहे. ‘जुिे’ यासाठी ‘जुन्नां’ ि ‘िि’े यासाठी ‘िव्िां’ ही रूपेदेखील िाांदेर् भागात 
रूढ आहेत. आरे मराठीत ‘जुन्नां-पान्नां’ अशी मराठिार्ी बोलीत आढळणारी रूपे आली आहेत (२८९/४). 
 

३) शब्दान्ती ‘उ’कार बाहुल्य 
 
‘उ’कारान्सत शब्दरूपे हा तेलुगूचा सिांत महत्त्िाचा विशिे म्हणता येईल. तेलुगूतील ‘उ’कार काढूि 

टाकला, तर ती भािा तेलुगु म्हणूि राहू शकणार िाही. अिेक दशके तेलुगूच्या विकट सहिासात 
रावहफयामुळे आरे मराठीिे वतचा हा विशिे स्िीकारला; पण र्ॉ. श्रीधररािाांिा तसे िाटत िाही. त्याांच्या मते 
आरे मराठीतील ‘उ’कार ही प्राकृत-अपभ्रांशाची देणगी होय (१५५). पण प्राकृतात तर प्रथमेतील आवण 
वद्वतीयेतील अकारान्सत िामाच्या शिेटी ‘उ’कार येतो. आरे मराठीत माि िामे, विशिेणे आवण धातुसावधत रूपे 
याांिाही ‘उ’कार लागतो, हे लेखकाांिाही मान्सय आहे. प्रकृतापेक्षा वभन्न असलेफया या िैवशष्याचे मूळ कशात 
आहे, हे माि त्याांिी स्पष्ट केलेले िाही. जो प्राकृताचा िारसाच िव्हता तो आरे मराठीिे का साांभाळूि ठेिला 
याचे उत्तर माि ग्रांथात कुठेच वमळत िाही. तेलुगु ही उकारबहुल भािा आहे; पण र्ॉ. श्रीधररािाांच्या मते 
तेलुगूत ‘उ’कार िसूि ‘मु’कार आहे (१५६). तेलुगूतील ‘पापमु’, ‘गोिमु’, ‘अन्नमु’ हे शब्द ‘उ’कारान्सत‘ 
िाटले, तरी ते तसे िसूि ’मु‘ कारान्सत आहेत. कारण ‘पापमु’चे अिेकिचिी रूप ‘पापालु’ असे होते. ‘गोिमु’चे 
‘गोिालु’ असे होते. ‘अन्नमु’ या शब्दास चतुथी प्रत्यय लागफयािर त्याचे ‘अन्नाविवक’ असे रूप होते. म्हणजे 
शब्दाचे अिेकिचि होतािा सकिा त्यास विभल्क्तप्रत्यय लागतािा केिळ ‘उ’ जात िाही, तर ‘म’ चाच लोप 
होतो. म्हणूि तेलुगूत ‘उ’कार िसूि ‘मु’कार आहे. 
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⬜ तेलुगूत शब्दाांती ‘उ’कार िसतो असे म्हणता म्हणता त्याांिी त्या शब्दाांची जी अिेकिचिी रूपे 
वदली आहेत तीही तशी ‘उ’कारान्सतच आहेत (पापालु, गोिालु इ.). वशिाय ‘पापामु’ या शब्दास प्रत्यय 
लागतािा ‘मु’ जातो, ‘उ’ जात िाही असे म्हणणेही बरोबर िाही. ‘पापामु’ यास सप्तमी विभक्तीचा प्रत्यय 
लागतािा त्याचा ‘उ’कार लोप पाििू त्याचे (पापमुलो सकिा) पापमलो असे रूप होते. ‘गोिमु’ याचे 
(गोिमुलो सकिा) ‘गोिमलो’, ‘अन्नमु’ याचे (अन्नमुलो सकिा) ‘अन्नमलो’ अशी रूपे होतात. ही दोन्सही रूपे 
सिगमान्सय आहेत. दुसरे कां सविरवहत रूप व्यािहावरक तेलुगूतील होय. तेलुगूत ‘उ’कार -  ‘रु्’ (र्+उ), ‘मु’ 
(म+उ), ‘उ’ आवण ‘लु’ (ल+उ) असे प्रथमा विभक्तीत आढळूि येतात. ‘लु’ हा िामाांच्या अिेकिचिी 
रूपाच्या शिेटी येतो. तेलुगूत ‘देि’ याचे  ‘देिुरु्’, ‘राम’ याचे ‘रामुरु्’ अशी प्रथमा विभक्तीची रूपे होतात. 
याांिा चतुथीचा प्रत्यय लागफयािर ‘देिुविवक’, ‘रामुविवक’ अशी रूपे होतात. प्रत्यय लागतािा शब्दाचे 
सामान्सय रूप कसे व्हाि ेहे त्या त्या भािेच्या प्रकृतीिर अिलां बिू असते. कुठफयाही पवरल्स्थतीत शब्दाांती ‘उ’ 
असतो हे अमान्सय करता येत िाही. 
 

वक्रयापदाचे ‘चेस्तािु’ (मी करतो), ‘चेस्तामु’ (आम्ही करतो), ‘चेस्तारु्’ (तो करतो), ‘चेस्तारु’ (ते 
करतात) अशी ‘उ’कारान्सत रूपे आढळूि येतात. याांतील मूळ धातू ‘चेय्युट’ आहे. याचे ‘चेय्यटाविवक’, 
‘चेय्यर्ाविवक’ (करण्यासाठी) अशी शब्दयोगी अव्ययान्सत रूपे होतात. आरे मराठीत याच धतीिर ‘करतामु’ 
(६०), ‘उटतामु’ (६१), ‘पेवरतामु’ (६३), ‘लावितामु’ (६३) अशी वक्रयापदाांची प्रथमपुरुिी अिेकिचिी रूपे 
झाली आहेत. 
 

तेलुगूत ‘उ’काराचे प्राबफय एिढे आहे की, परकीय शब्ददेखील या तािर्ीतूि सुटू शकत िाहीत. 
‘बस्सु’ (बस), ‘रोड्ड’ु (रोर्), ‘चेकु्क’ (चेक), ‘हकु्क’ (हक्क) अशी इांग्रजी-उदूग शब्दाांची तेलुगु-प्रभावित रूपे 
होतात ि त्याांिा तेलुगु पद्धतीिे प्रत्यय लागतात. 
 

‘उ’काराचे हे सिगस्पर्षशत्ि लक्षात घेतफयास आरे मराठीतील ‘उ’कार हा तेलुगूच्या प्रभािािे आला 
असला पावहजे हे स्पष्ट आहे. 
 
तंजावरी मराठी 
 

(तेलुगूच्या सांपकािे) आरे मराठीप्रमाणे तांजािरी मराठीतही ‘उ’काराचा प्रिशे झाला आहे. म्हणूि 
तांजािरची मराठी एक हजार ििांपूिीची ि प्रकृताची परांपरा साांभाळणारी होय असे म्हणता येईल का? 
मराठ्याांिी तांजािरची गादी घेतफयािर िेंकोजीिांतर शहाजीिे (इ.स. १६८४-१७११) तेलुगु िायक राजाचा 
िारसा पुढे चालविला. िायक राजाांच्या काळी तेलुगु ही तेथील राजभािा होती. शहाजीिे देखील तेलुगु 
पांवर्ताांिा उदार आश्रय वदला होता. त्याच्या िािािर अिेक मराठी िाटकाांबरोबर िीस तेलुगु यक्षगाि-िाटके 
आहेत. मराठीही तेथे याच काळात प्रामुख्यािे बहरली. तांजािरकर्ील तेलुगु ि मराठी सावहत्याचे ते सुिणगयुग 
मािले जाते. अशा भाविक सांगमाच्या िातािरणात तेलुगु भािेचा ि सावहत्याचा मराठीिर पवरणाम होणे 
अपवरहायग होते. मराठी यक्षगािाची विर्षमती ि मराठी आख्याि काव्यातील काही विशिे याांस तेलुगु भािेची ि 
सावहत्याची प्रत्यक्ष पे्ररणा कारणीभतू आहे. पवरणामतः मराठी रचिाांत तेलुगु ‘उ’कार प्रविष्ट झाला. तेलुगु 
आवण आरे मराठी याांत शब्दाांिा ‘उ’कार लागण्याच्या पद्धतीत फरक आहे, असे र्ॉ. श्रीधरराि म्हणतात 
(११९). तेलुगूत जीवितामु-जीवितालु, चवरिमु-चवरिालु अशी रूपे होतात, तर आरे मराठीत जीवितु-
जीिीताँसु, शारु(शहर)-शाराँतु अशी रूपे होतात. या ‘उ’कार लागणाऱ्या वभन्न पद्धतीमुळे आरे मराठीतील 
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‘उ’कार तेलुगूची देणगी िसूि प्राकृत-अपभ्रांशाची देणगी होय, असे त्याांचे म्हणणे आहे. शहाजी राजाांच्या 
िािािर असलेफया ‘त्यागेशपदे’ या ग्रांथात ‘उ’कारयुक्त अशी अिेक पदे आली आहेत. या पदाांतील ‘उ’कार 
आरे मराठीच्या धतीिरच आढळूि येतात. 
 

-श्रीवरनाथु रे । श्रीशषेाणद्रवासु रे ।। 
श्रीवत्साणंकत हृदयु रे । श्रीवरवेंकटेशु रे ।।२१०।। 
-श्रीदेवीप्रािनाथु रे । णश्रतजनमन्दार रे ।। 
श्रीद्वारकावासुरे । श्रीरामगोर्ालु रे ।।२११।। 
-नागभषूिु रे । नतजनर्ोषकु रे ।। 
त्यागसंुदरेश्वर रे । देवाणददेवु रे ।।२१५।। 
-कंुभसंभव णवनुतुर । कंुभेद्रचमांबर रे । 
कंुणभनीसभषूिु रे । कंुभेशआणददेवु रे ।।२३३।। 

 
अशी वकती तरी पदे त्यात आली आहेत. शाहजीिांतर ही प्रिृत्ती पुढे फारशी आढळूि येत िाही. कारण 

शाहजी हा तेलुगु िातािरणात िाढलेला प्रारांभकालीि राजा होय. काही मराठी यक्षगाि-िाटकाांतूि तेलुगु 
‘उ’कारान्सत शब्द जसेच्या तसे घेतलेले आढळूि येतात. ‘लक्ष्मीिारायणकफयाण’ या शाहजीच्या िाटकात 
“या कारभारास कोण्ही वदकु्कच िाही की” (मरांउ॰ ४६) असे एक िाक्य आले आहे. र्ॉ. श्रीधररािाांच्या 
िजरेतूि उपरोक्त काव्य सुटले असेल असे िाटत िाही. कारण या ग्रांथाला त्याांची प्रस्ताििा आहे ि यातील 
‘उ’कारान्सत शब्दयुक्त पदे मराठी स्िाध्याय-सांशोधि पविकेतील एका अांकात (१९८५) “दावक्षणात्य सांगीत 
पद्धतीचे मराठी िाग्गेयकार” या त्याांच्या लेखात त्याांिी उद्घृत केली आहे. 
 

याप्रमाणे आरे मराठीतील उच्चार-प्रवक्रया, ध्िविलोप हे विशिे मराठिार्ी-िऱ्हार्ी बोलीशी 
वमळतेजुळते आहेत. यािर तेलुगु उच्चार-पद्धतीचाही प्रभाि पर्लेला आहे. तेलुगूची ‘उ’कार पद्धतीही आरे 
मराठीिे उचलली आहे. आरे मराठी बोलीतील कोणतीही प्रिृत्ती िा िैवशष्य ितगमाि मराठी बोलीत कुठेच 
ि वदसता ते केिळ प्राकृत-अपभ्रांश यातच आढळूि येते, असे दाखविता आले तरच लेखकाांचा प्राकृत-
प्रभािाचा वसद्धाांत ग्राह्य ठरू शकेल. तसे कुठे घर्फयाचे वदसत िाही. ‘रूपव्यिस्था’ या त्याांच्या अन्सय 
प्रकरणातही असे काही आढळत िाही. (या प्रकरणाचा विस्तारभयास्ति येथे विचार केला िाही.) 
 

र्ॉ. श्रीधररािाांिी आपफया ग्रांथात ‘शब्दसांग्रह’ या शीिगकाखाली ि अन्सयि (१२८) आरे बोलीतील 
शब्दाांची विस्तृत यादी वदली आहे. ती पवहली तर त्यातील जिळपास सिग शब्द िऱ्हार्ी-मराठिार्ी बोलीत 
आढळूि येतात. काही शब्द तांजािरी बोलीत आढळतात, तर काही तेलुगूच्या प्रभािािे घर्लेले मराठी शब्द 
आहेत. केिळ प्राकृत अपभ्रशातील शब्द सरळ आरे मराठीत, कुठफयाही उत्तरकालीि माध्यमाच्या 
आधारावशिाय, आले असतील असे िाटत िाही. 
 

आता उदाहरणादाखल काही शब्द पाहू. ‘आक्का’ हा तेलुगु भािेत रूढ आहे. तेलुगु आवण कन्नर् 
याांच्या सावन्नध्यािे तो महाराष्राच्या बऱ्याच भागात िापरात आहे. या शब्दास र्ॉ. श्रीधररािाांिी 
‘करकां र्चवरउ’चा आधार वदला आहे. ‘अांगी’ या मराठिाड्ात रूढ असलेफया शब्दास ‘लीळाचवरि’ या 
तेराव्या शतकातील ग्रांथाचा सांदभग वदला आहे. ‘अर्िी’ हे ‘अरण्य’ या अथािे तेलुगूत रूढ आहे, पण लेखक 
त्याचे मूळ ‘करकां र्चवरउ’ यात शोधतात. तीच ल्स्थती अत्ता, अब्बो, अम्मो या शब्दाांची. हे शब्द तेलुगु होत. 
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शिेटच्या दोि शब्दाांसाठी त्याांिी ‘गाथासप्तशती’ ि ‘कुमारपालचवरि’ याांिा आिाहि केले आहे. आलां स 
करणे म्हणजे उशीर करणे. तेलुगूतील ‘आलस्यांगा’ या त्याच अथाच्या शब्दािरूि ते आले आहे. ‘उवचत’ या 
शब्दाचा तेलुगु अथग वििामूफय. या शब्दासाठी त्याांिी अिुक्रमे गाथासप्तशती ि लीळाचवरि याकरे् पवहले 
आहे. ‘आगीया’ हा काजिा या अथी ‘आग्या’ या रूपात िऱ्हार्ी बोलीत रूढ आहे (िैबोश॰ ७); पण ते 
पांचोपाख्यािाकरे् अांगुवलविदेश करतात. ‘आघ्रो’ हा ‘आग्रह’साठी िऱ्हार्ी बोलीत रूढ आहे (िैबोश॰ ८); 
पण त्यासाठी त्याांिी ‘लीळाचवरि’ विचारात घेतले आहे. ‘कां त’ हा मराठिाड्ातील स्त्रीगीतात वित्य येणारा 
शब्द, पण त्याचा उगम त्याांिी ‘करकां र्चवरउ’ यात पावहला आहे. ‘उकां र्ा’ हा िाांदेर् भागात ि विदभात 
(िैबोश॰ १५) िापरात असलेला शब्द, पण त्याांिी ‘देशीिाममाले’चा या सांदभात उल्लेख केला आहे. आरे 
बोलीतील जे शब्द प्रचवलत मराठी बोलीमध्ये रूढ आहेत त्याांचा प्राचीि आधार शोधण्याची आिश्यकता िाही. 
 

यावशिाय िऱ्हार्ी बोलीतील वकती तरी शब्द आरे मराठीत आले आहेत. अगि (अग्िी) (िैबोश॰ 
१), काउिु (का म्हणूि) (िैबोश॰ २७), जुतले (जुांपले) (िैबोश॰ ६९), र्ाई (र्ाि) (िैबोश॰ ८१), त (तर) 
(िाबोि॰ ३०८), ििी (िरठी), िट्ठी, (िैबोश॰ १५५), शरेणी/वशरणी (प्रसाद) (िैबोश॰ १६८), तसेच 
मराठिाड्ात रूढ असलेले अिेक शब्द आरे बोलीत आढळतात : आगलु (आगळ), ईिाई (व्याही), कां चे 
(कोणता), खाल्लाकरे् (पूिेकरे्), चोकटु (चकोट) िगैरे. (मराठिार्ी बोलीत ि आरे बोलीत ‘गोरे्तेल’ यास 
‘चकोट तेल’ म्हणतात.) देिळी (कोिार्ा) ढाळज, िक्कर (थोरे्), भासा (भाचा), वमच्च ू (िाांदेर् भागात 
वमचूग), मािळा (मामा), िािधािु (िारांिािदाि या रुपात), िऱ्हार् (लग्ि) (मस्त्रीरा॰ ८४) तसेच तांजािरी 
भािेत. सदगुरे (बाजरी), हलगट (रेर्ा), ढिळे (र्ोहाळे), (मस्त्रीरा॰ ३९७) इत्यादी; पण हे शब्द िऱ्हार्ी-
मराठिार्ी बोलीत आढळतात याचा साधा विदेशही र्ॉ. श्रीधररािाांिी केलेला िाही. 
 

याव्यवतवरक्त प.ृ १६५ िर ‘ध्िविव्यिस्था’ या शीिगकाखाली दीर् पषृ्ठाची यादी वदली असूि प्राकृत 
शब्द ि आरे शब्द याांतील ध्िविसाम्य दृष्टोत्पत्तीस आणूि देण्याचा प्रयत्ि केला आहे; पण यातील वकती तरी 
शब्द मूळ मराठी असूि ते तेलुगु उच्चारप्रभावित आहेत. उदा. ‘ळ’चा ‘ल’, ‘श’चा ‘स’ होणे, तसेच शब्दाांती 
‘उ’कार लागणे. यामुळे ती रूपे िगेळी िाटतात. यािरूि आरे मराठीिे प्राकृत शब्दरूपे साांभाळूि ठेिली 
आहेत हे वसद्ध होत िाही. काही शब्द तर विद्यमाि मराठिार्ी-िऱ्हार्ी बोलीतही आढळतात. पुढील 
वििरणािरूि त्याची कफपिा येईल. आरे मराठीत आढळणाऱ्या प्रत्येक शब्दासाठी आज रूढ असलेफया 
मराठिाड्ातील स्त्रीगीताांचा आधार वदला आहे. काही वठकाणी अन्सय प्रमाणे वदली आहेत. 

 
 प्राकृत/अपभं्रश आरे मराठी यादवकाळ 

 हवलद्दा हलदाई हळद 
⬜ मळ्यातली हाळदाई । कशािां खांदािी -  सीभागां॰ (१४०-१५). 
 वसवर वसरी श्री 

⬜ सीताबाई ििरी । जाली जिकाची बाळ । 
 वसरीरामाला घाली माळ- मस्त्रीरा॰ (६८) 
 अटिी अर्िी अर्िी (राि) 

⬜ तेलगूत ‘अर्िी’ हा शब्द रूढ आहे. 
 चोभल सचबोली चुांबळ 
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⬜ गोरी ग पान्सया गेली । िदी सोरू्ि िोहळाला 
 चतुर गेले आांघोळीला । शला देते सचबळीला -  सीभागां॰ (३२) 
 सुण्णां सुन्नां शून्सय 

⬜ तेलगूत ‘शून्सय’ या शब्दासाठी ‘सुन्न’ हा शब्द उपयोवजतात.    
 गामु गाँम गाि, ग्राम 
 जमाय जामाय, जमाय जािई 

⬜ तांजािर-कुां भकोणम पवरसरात गाँम, जामाँई हे शब्द रूढ आहेत. 
 

‘वशिािां’ याचे ‘वशमाँमां’ असे रूप वतकर्ील पवरसरात रूढ आहे. याचा अथग वतकर्ील भागात ‘ि’चा 
‘म’ करण्याची प्रिृत्ती आहे असा होतो. (तुलिा : आरे मराठी, पुरमी (पुरिी) २४२). आरे मराठीतील प्राचीि 
िाटणारे शब्द हे विद्यमाि मराठिार्ी-िऱ्हार्ी बोलीच्या माध्यमातूि आले आहेत. िर विर्षदष्ट केफयाप्रमाणे त्या 
शब्दाांिा तेलुगूच्या प्रभािािे ‘उ’कार लागला ि महाप्राण िणाचा अफपप्राण झाला आवण तेलुगूच्याच प्रभािािे 
त्यातील ‘ळ’चे ‘ल’मध्ये पवरितगि घर्ले. 
 

िास्तविक ितगमाि मराठी बोलींिी वकती तरी प्राचीि शब्द आपफया हृदयकोशात जपूि ठेिले आहेत. 
आतापयंतच्या वििचेिािरूि त्याची सहज कफपिा येईल. ‘सलदु’ हा असाच एक शब्द, तो ‘लीळाचवरि’ ि 
आरे मराठी याांतच आढळूि येतो, असे र्ॉ. श्रीधरराि आिजूगि साांगतात (१२२, २८९). पण तो शब्द 
मराठेशाहीतही रूढ होता. ऐवतहावसक पोिाड्ात तो आला आहे. 
 

फोर्ली सलदे मोर्ली कुलुपें 
आांत तुरे मोत्याचे रुपये पोशाग सोिे ।।    

-ऐवतहावसक पोिारे् ३३८, मशविसा॰ 
 

ज्ञािेश्वरीत आढळूि येणारा ‘पवढयांता’ (आिर्ता) हा शब्द तांजािरी मराठीत आढळूि येतो. ‘मराठी 
भािेचा तांजािरी कोश’ यात ‘अलाबला’ याचा अथग देतािा -  “पवर्यांतास जावल दृवष्ट दुरािणेस अपली हताची 
बोटे िर कुरिांरू्ि अपले कािसुळी मुदरु्ि घेणे” असे वलवहले आहे. म्हणजे तेराव्या शतकाांतील शब्द 
अठराव्या शतकातही िापरात होता, असे वदसते. 
 

‘असुद’ हा शब्द ‘रक्त’ या अथी ‘लीळाचवरिा’त आला आहे. तो आरे मराठीत आहे, तसा तो आजच्या 
स्त्रीगीताांतही आढळूि येतो. 
 

पळत हारि मावरला । झारी आसुद भरीला । 
िेऊि मातांला दािीला । वतिां आसुद न्सयाहाळीली ।।  -सीभागं॰ १०९ 

 
आरे मराठीत ‘अमर्ाि’े, ‘अांबरू्ि घे’ असे शब्द आले आहेत. याचा अथग देतािा र्ॉ. श्रीधररािाांिी 

अमर्ाि े= परिर्ाि,े सापर्ाि;े अांबरू्ि घे = िाांगरूि घे, धुऊि टाक, असे अथग वदले आहेत. िास्तविक हे 
दोन्सही शब्द एकच होत. त्याचा लक्षणेिे, सांदभािुसार अथग घ्यािा लागतो. या शब्दास त्याांिी कासरगोर् 
बोलीचा आधार वदला आहे; पण हा शब्द िाांदेर् पवरसरात विशिेतः तेलां गणाच्या सीमेिर सिगि रूढ आहे. 
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(आमच्या घरी हाच शब्द आम्ही आजही िापरतो). ‘अांबर्णे’ याचा अथग ‘हाताला पोचणे’ असा होतो. उांच 
असलेले सशके सकिा इतर कोणतीही िस्तू हाताला पोचत िसली की “मला ते अांबर्त िाही” असे म्हटले 
जाते. तेलां गण-मराठिाड्ाच्या सीमेिरील लोकगीताांतूिही या शब्दाचा आढळ होतो. 
 

फुलाच्या बाई माळा । घेतो रुपयाला ईस 
देिा इिला खाली बस । माझा आमांर्िा हात  -सीभागां॰ ३ 

 
यासाठी तेलुगूत ‘अांदुट’ शब्द रूढ आहे. ‘आांबर्त िाही’ यासाठी ‘अांदुट लेदु’ असा शब्दप्रयोग त्या 

भािेत होतो. 
 

तेलुगूच्या आरे मराठीिरील प्रभािाचे स्िरूप आत्तापयंतच्या वििेचिािरूि स्पष्ट व्हाि.े आरे मराठी 
ही तेलुगूच्या पवरणामापासूि जिळपास मुक्त आहे, अशी भवूमका लेखकाांिी प्रारांभापासूि घेतफयामुळे तेलुगुस 
योग्य तो न्सयाय वमळाला िाही. र्ॉ. श्रीधररािाांिी तेलुगूच्या सांदभात वलवहतािा “तेलुगूचा पवरणाम असू 
शकतो”, “तेलुगूचा पवरणाम असण्याची शक्यता आहे”, अशासारखी मोघम विधािे केली आहेत. त्याांच्या 
प्राकृत-अपभ्रांशासांबांधीच्या एकूण भवूमकेमुळे आरे मराठीचे खरे स्िरूप पुढे येण्यास बरीच अर्चण विमाण 
झाली. आरे मराठीतील अिेक तेलुगुप्रभावित शब्द ि शब्दरूपे याांचे वििचेि करण्याचे राहूि गेले. ‘येवरतात’ 
म्हणजे (ताांदूळ िगैरे) वििर्तात. हा तेलुगु शब्द होय; पण लेखक त्याला मराठी शब्द माितात. मूळ तेलुगु 
शब्द ‘एरुट’/ ‘येरुट’ असा आहे. र्ॉ. श्रीधररािाांिी ‘येरीतातु’ याचा अथग ‘िेळीत असतािा’ (वशजलेला ताांदूळ 
िळूेच्या दरर्ीत टाकूि विथळत असतािा) असा वदला आहे. हा अथग बरोबर िाही ि येथे तो लागूही पर्त 
िाही. ‘बुज्जी’ हा शब्द लहाि मुलीसाठी लार्ािे म्हटला जातो. “वकलीचा हात म्हणजे चािी” हा अथग बरोबर 
वदलेला आहे; पण याचे मूळ तेलुगूत आहे. तेलुगूत वकल्लीला ‘तालमचेई’ म्हणजे “कुलुपाच हात” असे 
म्हणतात; पण चुकीिे “वकल्लीचा हात” म्हणण्याची रूढी मराठी-तेलुगू जाणणाऱ्या दै्वभािकाांत पर्ली आहे. 
हा शब्द िाांदेर्कर्ील भागात रूढ आहे. ‘सुयाफुला’स “दीसु वपरायचां पूलु” असे आरे मराठीत म्हणतात. हा 
शब्दप्रयोग “पोद्दु वतरगुरु् पूलु” या तेलुगु शब्दप्रयोगाचा अिुिाद होय. प्रत्येक भािेची आपली एक विवशष्ट 
लकब असते. “मी केव्हा केव्हा येत जाईि” या मराठी िाक्याचे तेलुगूत भािाांतर कराियाचे असेल तर “मी 
तेव्हा तेव्हा (अप्पुरु् अप्पुरु्) येत जाईि,” असे कराि ेलागते. याच धतीिर “कस्सां कस्सां ऱ्हाइफयािां तस्सां 
करताम्” (६८) हे “यट्ला यट्ला उन्सटुांवद अट्ला अट्ला चेस्तामु” या िाक्याचा अिुिाद होय. येथील “कस्सां 
कस्सां” याचे प्रमाण मराठीत “जसां जसां” असे रूपाांतर करािे लागेल. अशी वकती तरी तेलुगुप्रभावित रूपे ि 
िाक्प्रयोग आरे मराठीत आले आहेत. या सिांचा परामशग येथे घेणे अशक्य आहे. एिढे माि खरे की, तेफगुचा 
फार सखोल पवरणाम आरे मराठीिर झाला आहे, हे माि िाकारता येत िाही. 
 

ध्िविप्रवक्रयेच्या सांदभात आरे मराठीचे पुढील काही विशिे मला महत्त्िाचे िाटतात : 
 

१) उकारान्सत शब्दरूपाांचा आढळ, २) महाप्राण िणाचा अफपप्राण होणे, ३) महाप्राण िणाचा 
अफपप्राण झाफयािर त्याचे वद्वत्त होणे, ४) ‘ळ’ या मूधगन्सय िणाचे ‘ल’ या दन्सत्य िणात रुपाांतर होणे. आरे 
लोकाांच्या मूळ िऱ्हार्ी-मराठिार्ी बोलीिर या तेलुगु विशिेाांचा सखोल ठसा उमटला आहे. यामुळे वतचे 
स्िरूप आपणास अन्सय मराठी बोलींपेक्षा िेगळे िाटते. 
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आतापयंतच्या प्रवतपादिािरूि आरे मराठीिे प्राकृत-अपभ्रांशाचा िारसा साांभाळला असे िसूि तो 
िारसा िास्तविक मराठिार्ी-िागपुरी बोलीिे साांभाळला हेच वसद्ध होते आवण त्याचेच प्रवतसबब आरे मराठीत 
पर्ले आहे. मराठिाड्ातील स्त्रीगीताांच्या सांदभात र्ॉ. िा. गो. िाांदापूरकर याांचे वकती तरी ििांपूिीचे 
विरीक्षण बरेच बोलके आहे. ते वलवहतात : “मराठिाड्ातफया स्त्रीगीताांत काही काही शब्दाांची अशी रूपे 
सापर्तात की, त्याांजिरूि ती अपभ्रांश आवण आपली वित्याची मराठी याांच्यामधील असािीत अशी विवित 
िाटतात” (मस्त्रीरा॰ प.ृ साठ). प्रा. सुरेश र्ोळके हे िागपुरी बोलीिरील आपफया लेखात जिळपास असाच 
विचार माांर्तात. िागपुरी मराठी ही “आद्य किीिे वजच्यात आपले हादग ओतले, त्या प्राचीि मराठी भािेला 
ती सिांत अवधक जिळची आहे... महािुभािीय आवण ज्ञािेश्वरकालीि िाङ्मयात जे अिेक शब्द आपण 
िाचतो आवण ग्राांवथक मराठीतूि ज्याांचे आज उच्चाटि झालेले पाहतो, असे वकतीतरी शब्द ‘िागपुरी मराठी’त 
या घटकेलाही कायम आहेत” (िामर्ो॰ ११९). या दृष्टीिे पावहफयास िऱ्हार्ी-मराठिार्ी बोलींिीच आरे 
मराठीस जीििरस पुरविला आहे, हे स्पष्ट आहे; पण म्हणूि ती शांभर टके्क िऱ्हार्ी-मराठिार्ी बोली होय, 
असेही िव्हे. कारण वतचे भरणपोिण फार मोठ्या प्रमाणात तेलुगूिेही केले आहे. यामुळे आरे मराठीचे िणगिच 
कराियाचे झाफयास “िऱ्हार्ी-मराठिार्ी बोलींचे तेलुगुप्रभावित रूप म्हणजे आरे मराठी” असे म्हणण्यास 
हरकत िाही. यातच वतची साथगकता ि यथाथगता आहे. वतचा प्राकृत-अपभ्रांशाशी प्रत्यक्ष सांबांध िाही. आरे 
मराठीचा अभ्यास हा िऱ्हार्ी मराठिार्ी ि तेलुगु याांच्या सांदभातच होऊ शकतो; पण या ग्रांथात त्या वदशिेे 
विचार झालेला िाही. आरे बोलीच्या या प्रभाि-कारणाांकरे् लक्षच वदले गेले िाही. कारण र्ॉ. श्रीधररािाांचे 
लक्ष्य होते प्राकृत-अपभ्रांश हेच. बोलीच्या अभ्यासाचे महत्त्ि र्ॉ. श्रीधररािाांिा मान्सय आहे. ते वलवहतात, 
“ग्राांवथक मराठी भािेला सातत्यािे जीििाचा पुरिठा करणाऱ्या मराठीच्या विविध बोलींचा अभ्यास अवधकच 
उपेवक्षत रावहला आहे... काही अपिाद िगळले, तर मराठी भािापांवर्ताांिी बोलीच्या स्िरूपविशिेाांच्या 
अध्ययिाकरे् दुलगक्षच केले आहे.” (१०२) र्ॉ. श्रीधररािाांिी बोलीच्या अिभ्यासाबद्दल जी खांत व्यक्त केली 
आहे वतची या विवमत्तािे पुन्सहा एकदा प्रचीती येते. 
 

टीप : र्ॉ. श्री. रां. कुलकणी याांिी आपफया ग्रांथात सिगि ‘आरे’ ऐिजी ‘अरे मराठी’ असा शब्दप्रयोग 
केला आहे. ‘आरे’ हा शब्द ‘आयग’पासूि विष्पन्न झाला हे सिगमान्सय आहे. प्राचीि तेलुगु ग्रांथकाराांिी आपफया 
ग्रांथात ‘आरे’ असेच रूप वदले आहे (सूयगरायाांध्र विघांटुिु प्रथम सांपुट, तेलुगु सावहत्य ऍकेरे्मी, हैदराबाद, 
१९७९). प्रा. पिारम् जगन्नाथम् याांिी आपफया पीएच्. र्ी.च्या प्रबांधात सिगि ‘आरे’ हाच शब्द उपयोवजलेला 
आहे. मी तेच शब्दरूप प्रस्तुत लेखात स्िीकारले आहे. 
 

-लेखात आधार देतािा ग्रांथसांके्षप वदला आहे. ग्रांथसांके्षपापुढील आकर्ा पषृ्ठाचा होय. जेथे ग्रांथसांके्षप 
ि देता केिळ आकर्ा वदलेला आहे तो आकर्ा “तेलां गणातील अरे मराठा समाज : भािा आवण सांस्कृती” या 
ग्रांथाच्या पषृ्ठाचा होय. 
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बारा 
 

खंडोबाची दाणििात्य पार्श्सभूमी 
 

महाराष्राच्या साांस्कृवतक इवतहासात विठोबा आवण खांर्ोबा या दोि दैिताांिा महत्त्िपूणग स्थाि आहे. 
हे दोन्सही देि म्हणजे किाटकािे महाराष्राला वदलेली देणगी होय. किाटकातील ‘मैलार’ हे दैित 
महाराष्रात मल्लारी सकिा खांर्ोबा या िािािे विराजमाि झाले. ‘मैलार’ हा मूलतः िन्सय जणाांचा देि असूि 
याचे बरेच प्राचीि स्थाि बीदर वजफह्यातील मैलारपूर (पेंबर, पे्रमपूर) होय. त्याचा िास्तव्यप्रदेश फारसा 
व्यापक िाही. उत्तर किाटकात बीदर ि त्यालगतच्या तेलां गण प्रदेशात मलैारदेि विशिे प्रवसद्धीस आला. 
िांतर महाराष्राच्या काही भागाांत तो ल्स्थरािला. जेजुरी, सिबगाि (वज. पुणे), शगुेर् (वज. िगर), माळेगाि 
(वज. िाांदेर्) ही महाराष्रातील खांर्ोबाची काही प्रमुख स्थािे. मल्लारीची पत्िी म्हाळसा असूि किाटकात 
ती ‘माळची’ या िािािे प्रवसद्ध आहे. वहची वििासस्थािे िेिासे (वज. अहमदिगर), पाली (वज. सातारा), 
िालसेंग (वज. औरांगाबाद) आदी होत. काही मांवदराांतूि खांर्ोबाबरोबर म्हाळसेच्या मूर्षत आढळतात, तर 
काही वठकाणी त्याांचे स्ितांि अल्स्तत्ि वदसूि येते. ही दोन्सही दैिते मूळची स्ितांि असूि कालाांतरािे पवत-
पत्िी म्हणूि त्याांची प्रवतष्ठापिा होऊ लागली. 
 

महाराष्रात खांर्ोबाला दोि भाया असूि एक सलगायत िाण्याची कन्सया म्हाळसा, तर दुसरी 
धिगराची मुलगी बाणाई. तेलुगु जािपद परांपरेतही मैलाराला दोि बायका आहेत. एक केतम्मा, तर दुसरी 
मेर्म्मा. केतम्मा ही गोल्ला (गिळी) जातीची, तर मेर्म्मा ही कुमा (धिगर) जातीची होय.१ मलैार ि माळची 
ही दोन्सही दैिते मूलतः सलगरुपात होती. पुढे त्याांिा मुखिटे देऊि मूर्षतरूपािे भाजण्यात येऊ लागले. मलैार 
ि माळची याांची वमळूि पुढे अश्वारूढ मुतीही अल्स्तत्िात आली. 
 
कि मल्लन्ना 
 

मलैाराची अिेक स्थािे किाटक ि आांध्र या भागात असूि प्रत्येक स्थािाची काही िैवशष्येही आढळूि 
येतात. किाटकातील मैलार (हर्गवलबळ्ळावर) गािच्या मांवदरातील मूती मातीची आहे, अशी लोकसमजूत 
असफयामुळे त्यास ‘मण्मलैार’असे सांबोधण्यात येते. पेंबेरू (वज बीदर) येथील मैलारास शांकरदावसमय्या या 
प्रवसद्ध वशिभक्ताकरू्ि छि वमळाफयाची कथा असफयामुळे या मलैारास ‘कोरे्य मैलार’ असे िाि पर्ले. र्ॉ. 
एम. वचदािांद मूती याांच्या मतािुसार हे पेंबेरू म्हणजे सातारा वजफह्यातील ‘पेंबर’ होय;२ पण हे मत 
पटण्यासारखे िाही. ते बीदर वजफह्यातील मलैारपूर होय, हे र्ॉ. आर. सच. ढेरे याांचे म्हणणे बरोबर आहे.३ 
सध्या कोवमरेल्ली (वज. िरांगल, ता. जिगाि) येथील मैलार विशिे प्रवसद्ध असूि त्यास ‘कि मल्लन्ना’ या िािािे 
सांबोधले जाते. मल्लन्ना हा शतेीकवरता जांगल जाळूि साफ करीत असता िारुळातूि मेंढ्या बाहेर आफया. 
पाताळातूि परृ्थिीिर मेंढ्या आणण्याचे श्रेय याला वदले जाते.४ लग्िकायग, पुिजन्सम आदी शुभप्रसांगी मल्लन्नाचा 
वििाहसोहळा साजरा करण्याचा पवरपाठ आहे.५ त्यासाठी िारुळाची माती आणूि घरापुढे िा अांगणात 
व्यासपीठ सकिा उांचिटा तयार केला जातो. त्यािर देिघरातील मल्लन्नाच्या मूतीस बसििू त्याचा केतम्मा 
आवण मेर्म्मा याांच्याशी वििाह लािला जातो. वििाहाची वतथी विवित करण्यापासूि ते वििाह-समारांभासाठी 
जवमिीिर काढाव्या लागणाऱ्या विवशष्ट आकृतीपयंतची सिग तयारी करण्यसाठी मलैार-पुरोवहत सांबांवधत 
कुटुांबाांिा साह्य करतात. मलैार पुरोवहतास तेलुगूत ‘ओग्गोरु्’ म्हणतात. तो गिळी जातीचा असतो. या 
पूजाविधीचा एक भाग म्हणूि कोंबर्ा सकिा बकरा बळी वदला जातो.वििाहािांतर घोंगर्ीिर अिेक ताटाांतूि 
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खीर ठेिण्यात येते. ही खीर मल्लन्नाचे पुरोवहत कुत्र्याप्रमाणे हातापायािर ल्स्थराििू चाटतात.६ ताटात 
उरलेली खीर जमलेले भक्तलोक प्रसाद म्हणूि खातात.या पूजाविधीत ि वििाहसमारांभात पुरोवहत र्मरू 
िाजवितो. मल्लन्नाच्या भक्ताांिा ‘मल्लन्ना-कुक्कलु’ म्हणजे ‘मल्लन्नाचे कुिे’ म्हणूि सांबोधतात. मल्लन्नाच्या 
कोणत्याही पूजाविधीत यल्लम्मासही स्थाि देऊि वतचीही पूजा केली जाते. यल्लम्मा ही मल्लन्नाची बवहण होय, 
अशी तेलुगु लोकाांत समजूत आहे.७ प्रवतििी फाफगुि शुक्ल एकादशीस कोवमरेल्ली येथे मोठी जिा भरते. त्यात 
तेलां गण, किाटक ि जिळपासचा महाराष्र यातील लोकही जमतात. कोवमरेल्ली येथील मल्लन्नाचे स्थाि 
फारसे प्राचीि िसाि.े कारण हा मल्लन्ना पूिी हैदराबादेतील जुन्सया िस्तीत िास्तव्य करीत होता. तेथे त्याला 
मुसलमाि पीरही भजत; पण काही कारणािे मुसलमाि पीराची पूजा त्यास रुचली िाही. यामुळे तो तेथूि 
पळूि जाऊि कोवमरेल्ली येथे वििास करू लागला, अशी कथा साांगण्यात येते.८ 
 
लीळाचणरत्र, मल्लारी, म्पिाळसा 
 

मल्लारी ि म्हाळसा ही दोि दैिते महाराष्रात यादिकाळातच आलेली आहेत. ‘लीळाचवरिा’त 
दोन्सहींचेही उल्लेख आढळूि येतात. मैलार हे प्रारांभापासूि किाटकात ि महाराष्रात एक क्षदु्र दैिताच मािले 
गेले आहे. मैलाराचे िाढते प्रस्थ चक्रधराांिा रुचले िाही. त्याांिी आपले दुःख “कवलयुगाच्या शिेटी वशिालये 
आवण विष्णुमांवदरे लोप पाितील आवण मैलारासारख्या के्षिपाळाची स्थापिा होईल” ९ या शब्दात व्यक्त केले 
आहे. चक्रधराांच्या या उक्तीिरूि बाराव्या शतकात महाराष्रात मैलाराला शिैप्रवतष्ठा वमळाली िव्हती, हे 
उघर् आहे; तसेच मैलारास ‘मल्लारी’ सकिा ‘खांर्ोबा’ हे िाम-रूपही यािळेेपयंत वमळाले िव्हते. याउलट 
म्हाळसा ही समाजात प्रवतष्ठा पािलेली देिता होती. स्ितः चक्रधर िेिासे येथील म्हाळसेच्या मांवदरात 
जातात. “म्हाळसीवचया देऊळावस िीहरणाां बीजें केलें ” अशी एक लीळा आली आहे.१० िदीच्या पविमेकर्ील 
घाटािर चक्रधर बसले होते. त्या िळेी म्हाळसेची जिा भरली होती. “तिां म्हाळसी पव्हा अपार आला असे : 
यािा थोवर भरली असे : गोसािी यािा अिलोवकली.” ११ ज्ञािेश्वराांिी िेिासे येथील म्हाळसेचा गौरिपूणग 
उल्लेख केला असूि ते वतला ‘जगाचे जीििसूि’ म्हणूि सांबोधतात.१२ ती ‘आवदशक्ती’ असफयाची त्याांची 
भाििा आहे. िामदेिाच्या ‘आदी’त वतला आवदशक्तीच म्हटले आहे.१३ ज्या काळात मलैार हा देि महाराष्रात 
फारसा ल्स्थरािला िव्हता (तो िुकताच प्रविष्ट झाला होता, याची प्रत्यक्ष सूचिा चक्रधराच्या उपरोक्त 
िचिातूि येते) त्या काळात म्हाळसेला एक देिी म्हणूि आदराचे ि गौरिाचे स्थाि प्राप्त झाले होते. 
महाराष्रातही म्हाळसा ही मैलारपेक्षा अवधक प्राचीि आहे. 
 
मैलार-म्पिाळसा यांचा अवतीिसकाळ 
 

मलैार देिाचा सिांत प्राचीि वशलालेख कन्नर् भािेतील असूि तो आांध्र प्रदेशात िलुेपगोंर् (वज. 
मेदक, ता. सांगारेड्डी) येथे उपलब्ध झाला आहे. तो इ.स. १०१९ चा आहे.१४ यात मलैाराबरोबर हेगरे्-
प्रधािाचाही उल्लेख आहे. तसे याच्याही पूिी इ.स. ९२२ च्या एका कन्नर् वशलालेखात ‘मालय्य’ हे िाि आले 
आहे.१५ ते िाि मलैाराचे म्हणूि आले असेल सकिा िसेलही. त्याविियी विवित काही साांगता येत िाही. 
 

‘माळवच’ या देिाचा सिात प्राचीि उल्लेख कन्नर् किी पांप याच्या ‘महाभारता’त (इ.स. ९४०) येतो.१६ 
त्यात ‘माळवजगे’ हा शब्द आला असूि तो ‘माळवच’ देिीचा िाचक आहे, असे काही कन्नर् अभ्यासकाांचे मत 
आहे. चालुक्य घराण्यातील एका राजकन्सयेचे िाि ‘मैळलदेवि’ असूि वतचा उल्लेख धारिार् तालुक्यातील 
मदिभािी येथील इ.स. १३८ च्या एका वशलालेखात येतो. हा उल्लेख श्रेष्ठ वशिभक्त शांकरदासीमय्या याांच्या 
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सांदभात आलेला आहे.१७ शांकरदासीमय्या हे इ.स. १०५० मध्ये हयात होते. ज्या अथी एका मान्सयिर स्त्रीचे 
िाि ‘मळैलदेवि’ असे होते, त्या अथी माळचीला देिी म्हणूि मान्सयता विदाि शांभर-एक िि ेतरी अगोदर 
वमळाली असली पावहजे. माळची ि मैलार या दोन्सही दैिताांची भक्ती दहाव्या शतकात अल्स्तत्िात होती असे 
वदसते. यात मलैारापेक्षा माळची ही अवधक प्राचीि िाटते. आिांदवगरी याांच्या ‘शांकरविजय’ या ग्रांथात 
शांकराचायांिी मलैार-भक्ताांिा कुत्र्यासारखा आिाज ि काढण्याचा उपदेश केफयाचे िणगि आले आहे.१८ पण 
आवद शांकराचायांचा काळ इ.स. चे आठिे शतक होय. त्यासांबांधी चौदाव्या शतकातील आिांदवगरींचे वलवहणे 
विश्वासाहग मािता येत िाही. आठव्या शतकात मलैार देि अल्स्तत्िात आला असेल, असे िाटत िाही. 
 

इ.स. च्या बाराव्या शतकापासूि मलैाराचे बरेच उल्लेख आढळूि येतात. मलैारभक्त अिेक प्रकारची 
व्रते ि उपिास करीत, उपिासाचे पारणे फेर्ीत, असे ब्रह्मवशिाच्या (इ.स. ११५०-६० मध्ये हयात) 
‘समयपरीक्षा’ या जैिपांथीय कन्नर् चांपुकाव्यात आले आहे.१९ ब्राह्मणाांिी अशा व्रताचरणास विरोध करू िये, 
तसा विरोध केफयास ते स्ितः अांत्यजाांच्या स्पशास पाि होतील, असा विबधं ब्राह्मणिगीयाांिीच घातला होता. 
याचा अथग बाराव्या शतकात मलैार देि समाजात प्रवतष्ठा वमळि ू पाहत होता असे वदसते. यापूिीच्या 
ियसेिाच्या ‘धमामृत’ (इ.स. १११२) ग्रांथातही मलैारभक्त अिेक साधिाांिी स्ितःच्या देहास पीर्ा करूि 
घेत, असे िणगि आले आहे.२० 
 
मैलार-पणरवार 
 

मलैाराच्या पवरिारात मलैारावशिाय म्हाळसा ि हेगरे् (प्रधाि) असतात. खांर्ोबाचे सेिकेरी िा भक्त 
िाघ्ये ि मुरळी हे असतात; तसेच घोर्ा ि कुिा याांिाही स्थाि असते. या परीिारामागची पाश्वगभमूी, त्याचे 
अल्स्तत्िकारण, मैलार ि माळची या दैितिामाांचा उगम इत्यादी गोष्टींविियी िाद असूि त्याांची उकल कशी 
कता येईल हे येथे पाहाियाचे आहे. 
 
मैलार 
 

‘मलैार’ या शब्दाचे मूळ ‘मलै’ म्हणजे र्ोंगर सकिा पिगत यात असाि.े र्ोंगरास मल, मले आवण मलै 
असे अिुक्रमे तेलुगु, कन्नर् आवण तवमळ भािाांत म्हणतात. ‘मले’चा कन्नर्मध्ये ‘अरण्य’ असाही अथग होतो. 
‘मलैार’ या देिाचा उगम एखाद्या र्ोंगरात झाला असािा. भारतातील अिेक देिदेिींचे अल्स्तत्ि र्ोंगर-
पिगताांशीच विगवर्त आहे. श्रीशफैय येथील मवल्लकाजुगिास ‘कोंर्देिर’ (पिगतल्स्थत देि) असे म्हणतात.२१ 
‘मल्लय्य’या िािािेही तो ओळखला जातो. याचे मूळ उपासक अरण्यिासी चेंचुलोक होते. जेव्हा एखादा देि 
िन्सय िा अरण्यिासी लोकाांकरू्ि विर्षमला जातो त्या िळेी भक्ताांिा पािणारे ि त्याांच्या ऐवहक इच्छा पूणग 
करणारे सलग/मूती एिढेच त्याचे स्िरूप असते. यामुळे ‘र्ोंगरािरील देि’ या स्थािदशगक सामान्सय िािािेच 
तो ओळखला जातो. कालाांतरािे भक्त लोक जेव्हा त्याला ‘चवरि’ देतात, तेव्हाच त्याला व्यल्क्तिैवशष्य 
प्राप्त होऊि दैितमावलकेत त्याचे स्थाि विवित होत असते आवण अन्सय देिाांपेक्षा तो कोणत्या बाबतीत वभन्न 
आहे िा सारखा आहे, हे ठरत असते. मैलार हा ‘पेवरके’ (शूकरपालक) लोकाांचा इष्टदेि होय, असेही एक 
मत आहे;२२ पण अिेकाांिा हे मान्सय िाही. 
 

‘मलैार’ यातील ‘मलै’ शब्दाचे मूळ मलै (र्ोंगर) यात आहे. मलैचे ‘मलै’ असे रूप होऊि त्यास ‘अर’ 
हा प्रत्यय लागला ि त्याचे ‘मलैार’ हे रूप वसद्ध झाले असाि.े२३ ‘अर’ हा आदराथी कन्नर् प्रत्यय असूि तो 
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‘अरसु’ (राजा) याचे सांवक्षप्त रूप होय.२४ एखाद्या व्यक्तीला आदरपूिगक सांबोधण्यासाठी ‘अर’ हा प्रत्यय 
लाितात, ‘गोसिदरसु’ याांचे ‘गोसिदर’ असे रूप होते. कन्नर्च्या प्रभािािे यादिकालीि मराठीत ‘कृष्णरसु’चे 
‘कन्सहर’ असे रूप झालेले आढळते. लीळाचवरिात ‘कान्सहरदेि’ हे िाि यादििृप कृष्णदेि यास उदे्दशूि आले 
आहे;२५ तसेच एका वशलालेखात मैलारास ‘मलैरस’ या िािािे सांबोधलेलेही आढळूि येते.२६ 
 

‘मइल’ म्हणजे मवलि, मळलेले. तेलुगूमध्ये ‘मइल’ याचा अथग ‘ओिळे’ (सोिळ्याच्या विरुद्ध) असा 
होतो. हा अथग मिात िागििू मलैारदेिाच्या उत्पत्तीसांबांधी कृष्णाच्या सांदभात एक कथाही विर्षमती गेली;२७ 
पण ती केिळ िरिरची स्पष्टीकरण कथा होय. यापेक्षा वतला अवधक महत्त्ि िाही. 
 

हवरहर किीच्या (तेराि े शतक) ‘शांकरदासीमय्य’ या काव्यात मलैारास ‘मैलुग’ या िािािेही 
सांबोधण्यात आले आहे. हे िाि जिवळकीमुळे त्यास वमळाले असाि.े जसे मराठीत विठ्ठलास ‘विठोबा’, तसे 
मलैारास ‘मलुैग’ हे िाि प्राप्त झालेले वदसते. 
 

मलैार हा ‘मैलय्य’ या िािािेही ओळखला जातो. मलैय्य यातील ‘अय्य’हा आदराथी प्रत्यय असूि, 
िवर्लाांशी सकिा िर्ीलधाऱ्या पुरुिाशी तेलुगु आवण कन्नर् या भािाांमध्ये तो प्रयुक्त केला जातो. 
 
मल्लारी 
 

मल्लारी हे िाि मलैाराला कधीपासूि प्राप्त झाले हे साांगता येत िाही.सांस्कृत ‘मल्लावरमाहात्म्य’ या 
ग्रांथात मल्लारीचे माहात्म्यकथि आलेले असले तरी त्या ग्रांथाच्या विर्षमतीच्या अगोदरपासूि ‘मल्लारी’ हे िाि 
जिलोकात रूढ असाि.े ‘मल्लावरमाहात्म्ये’हाच त्यासांबांधी पवहला लैवखक पुरािा असण्याची शक्यता आहे. 
या ग्रांथाच्या विमाणकालासांबांधी वलवहतािा र्ॉ. रा. सच. ढेरे याांिी इ.स. १२६० ते १५४० या जिळपास तीिश े
ििांच्या काळात केव्हा तरी तो वलवहला गेला असािा, असा तकग  केला आहे.२८ या सांबांधात काळाची 
व्यापमयादा वकतपत कमी करता येईल याचा शोध घेतािा एक महत्त्िाचा पुरािा हाती आला. अवभिि मांगराज 
(२रा) याचा ‘मांगराज विघांदु’ हा अमरकोशाच्या धतीिर वलवहलेला कन्नर् कोश प्रवसद्ध आहे. हा कोश 
मांगराजािे शके १३२० (इ.स. १३९८) मध्ये रवचला. त्यात मलैाराला कोणकोणत्या िािाांिी सांबोधतात याचा 
विदेश आला आहे तो वलवहतो : 
 
   मालणचय भतृप, मल्लाणर, र्णल्लम्र्देशाधीशनेन्देनलु 
   मलैारदेवनकु्कम् २९ 
 

“मलैारदेि हा माळचीचा पती, मल्लारी, पवल्लम्पदेशाधीश या िािाांिी ओळखला जातो.” याचा अथग 
चौदाव्या शतकाच्या अांती मलैारास ‘मल्लारी’ हे िाि प्राप्त झाले होते. हे मल्लारीमाहात्म्य या सांस्कृत ग्रांथाचे 
पवरणामस्िरूप आहे सकिा कसे हे समजण्यास मागग िाही. यातील पवल्लम्पदेश म्हणजे कोणता प्रदेश याचा 
शोध घ्याियास हिा. 
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खंडोबा 
 

मलैारास मराठीत ‘खांर्ोबा’ हे िाि कसे प्राप्त झाले असेल याविियी र्ॉ. ढेरे याांिी आपले स्ितांि 
मत िोंदविले आहे. खांरे् म्हणजे िस्त्राचा तुकर्ा. मैलारास िस्त्राांच्या तुकड्ाांचा मुखिटा असतो. म्हणूि त्यास 
‘खांर्ोबा’ असे म्हटले जाऊ लागले. र्ॉ. ढेरे याांचे म्हणणे थोर्क्यात असे माांर्ता येईल : 
 

हवरहर किीच्या ‘शांकरदासीमय्य’ या कन्नर् काव्यात मलैारास ‘मलेैय’ हे रूप आले असूि, ते 
िष्ठ्यन्सत आहे. ‘मलेैय’ यातील मूळ शब्द ‘मलेै-मळेै’ असा आहे. मैले हा शब्द िस्त्रिाचक अथािे भास्कराच्या 
उद्धिगीतेत आलेला आहे. िामदेिाच्या अभांगातील ‘खांरे्’ हा शब्दही याच अथाचा िाचक आहे. मलेै ि खांरे् 
या दोन्सहींची अथग िस्त्राचा तुकर्ा असाच होतो. मलेै याचे जसे ‘मलेैय’ हे िष्ठ्यन्सत रूप झाले, तसे ‘खांरे्’ याचे 
‘खांरे्य’ असे रूप झाले. या खांरे्यापासूि ‘खांर्ोबा’ हा शब्द वसद्ध झाला. मराठीत ‘खांरे्य’ या रूपातच 
‘खांर्ोबा’चा प्रथम लैवखक उले्लख आला आहे. ‘खड्ग’ या अथी असलेफया ‘खांर्’ शब्दापासूि खांरे्श्वर (वशि) 
झाला. या दोन्सही गोष्टी स्ितांिपणे घर्फया.३० 
 

मलैाराला िस्त्राचा मुखिटा असतो म्हणूि िस्त्रखांर्िाचक ‘खांर्ोबा’ हे िाि वमळाले असेल, तर 
महालक्ष्मी ि अन्सय मुतीही कपड्ाांपासूि तयार करतात; पण त्याांिा िस्त्रिाचक िाि प्राप्त झालेले िाही. तसेच 
मराठीत ‘मैले’ याचा जसा िस्त्रिाचक अथग आहे, तसा तो कन्नर्मध्ये िाही. मराठी शब्द कन्नर् काव्यात मराठी 
अथािे आला ि त्याला कन्नर् िष्ठीचा प्रत्यय लागला, असे र्ॉ. ढेरे याांिी गृहीत धरले आहे; पण त्यास 
िस्तुल्स्थतीचा आधार िाही. मग ‘खांर्ोबा’ हा शब्द कसा विमाण झाला असेल? 
 

कन्नर्मध्ये ‘खड्ग’ यास ‘खांरे्य’ म्हणतात. ‘खांरे्य’ हा शब्द िष्ठ्यन्सत िाही, तर शब्दाचे मूळ रूपच 
मुळी ‘य’ युक्त आहे. कन्नर्मध्ये ‘खांरे्यकार’ म्हणजे तलिारधारी. आयुधपूजेस ‘खांर्यपूजा’ असे म्हणतात. 
म्हैसूरजिळील खेड्ाांतूि विशूलासही खांरे्य/कां र्ाय म्हणूि सांबोधतात. शास्त्राांच्या िािािरूि देिाांिा ती ती 
िाि ेअिेक िेळा प्राप्त होतात. खांरे्श्वर (वशि) हे िाि खांर् (खड्ग) यािरूि पर्ले. मलैाराला वशिाची प्रवतष्ठा 
प्राप्त झाफयािर तोही खड्गधारी म्हणूि लोक त्याला ‘खांर्ोबा’ या िािािे सांबोधू लागले. ‘खांरे्य’ या रूपात 
खांर्ोबाचा प्रथम लैवखक उले्लख आढळत असेल तर कन्नर्च्या ‘खांरे्य’ या खड्गिाचक शब्दापासूि ‘खांर्ोबा’ 
हे देििाम विष्पन्न झाले असे म्हणणे अवधक सयुल्क्तक ठराि.े ‘खांरे्य’ याचे खांरे्या, खांड्ा, खांरू्, खांर्ोबा 
अशी रूपे होऊ शकतात. 
 
माळणच 
 

‘मलैार’ या िािाप्रमाणे ‘माळवच’ याचा सांबांधही ििाशी पोचतो. ‘माळ’ याचा कन्नर्मध्ये पीक ि देणारी 
खरबार् जमीि सकिा िि असा अथग होतो. ‘माळ’ यास ‘अवच्च’ हा प्रत्यय लागूि माळवच्च/माळवच असे रूप 
वसद्ध झाले.३१ ‘अवच्च’ हा प्रत्यय गौरिसूचकही आहे. सांस्कृत ‘आया’ या शब्दापासूि अच्चि (मलयालम्), 
अवच्च (कन्नर्) ही रूपे झाली.३२ ’माळवच/मालवच’ या शब्दाची आणखी याच पद्धतीची एक उपपत्ती साांवगतली 
जाते. ‘लक्ष्मी’चे ‘लच्ची’ असे रूप तेलुगु ि कन्नर् भािाांत होते. महालक्ष्मी > महालच्ची > मालवच या क्रमािे 
हा शब्द वसद्ध झाला असािा.३३ ‘मालव्ि’ हेही माळचीचे एक िाि आहे. ‘माल+अव्ि’ असा याचा विग्रह होतो. 
यातील ‘अव्ि’ या पदाचा अथग तेलुगु ि कन्नर् या भािाांत आई असा होतो. 
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मैलार-मालणच योग 
 

मलैार ि मालवच ही दोन्सही दैिते प्रारांभी स्ितांिपणे अल्स्तत्िात होती. पुढे पवत-पत्िी म्हणूि याांची 
स्थापिा होऊ लागली. असे केव्हा घर्ले असेल हे विवितपणे साांगता येत िाही. 
 

जैि किी ब्रह्मवशि (१२ ि ेशतक) याच्या ‘समयपरीक्षा’ या ग्रांथात अांतःपुराध्यक्ष असलेफया चिप या 
व्यक्तीिे मैलार-माळवच या देिताांस “कालच पुढे आणूि” प्रवसद्धीस आणफयाचा विदेश आहे.३४ दोन्सही 
देिताांिा एकि आणूि त्याांचे महत्त्ि िाढविणारा हा चिप विवित कोणत्या काळात होऊि गेला याविियी िाद 
आहे. इ.स. १०१६ आवण १०३८ हे दोन्सही कालोल्लेख असलेफया जाऊरु (वज. रायचूर) येथील एका 
वशलालेखात ‘मिेिगे्गरे् चिप’ याचा उल्लेख आहे, पण इ.स. ११२६ मधील एका वशलालेखातही ‘मिेिेग्गरे् 
चिप’ चा विदेश आहे.३५ हा दुसरा चिप कफयाणीचा होय. यातील कोणता चिप ब्रह्मावशिाला अवभपे्रत आहे 
हे साांगणे कठीण आहे. साधारणपणे अकराव्या शतकाच्या मध्यात हे दोन्सही देि एकि िांदू लागले, असा कन्नर् 
लेखकाांचा अवभप्राय आहे. माळवच ही मैलाराची पत्िी होय असे ‘मैळलदेवि’ या िािािरूि वदसूि येते. 
मळैलदेिीचा उल्लेख इ.स. १०५० मधील शांकरदावसमय्याच्या सांदभात येतो, हे यापूिी आपण पावहले आहे. 
 
िेगडे-प्रधान 
 

मलैार मांवदरात हेगरे्-प्रधाि याची मूर्षत असते. हेगरे्ची मूती मलैार-मांवदरात स्थापण्याची प्रथा 
कधीपासूि पर्ली? प्रा. पाांरु्रांग देसाई ि र्ॉ. ढेरे याांच्या मते उपरोक्त चिप हेगरे्िे मलैार ि माळवच या दोि 
मूतींची प्रथमच एकि स्थापिा करूि त्यास प्रवतष्ठा प्राप्त करूि वदली. या त्याच्या कायाच्या गौरिाथग 
उत्तरकालीि मलैारभक्ताांिी हेगरे्च्या मूतीचा समािशे मलैार मांवदरात करण्यास सुरुिात केली;३६ पण 
हेगरे्चा मलैारासमिते उल्लेख अत्यांत प्राचीि अशा इ.स. १०१९ च्या िलुेपगोंर् येथील वशलालेखातही 
आलेला आहे. यािरूि जिळपास प्रारांभकाळापासूिच मलैारमूतीबरोबर हेगरे्ची मूती ठेिण्याची प्रथा 
असािी. हेगरे् म्हणजे प्रधाि. हा मलैाराचा सहाय्यक असािा. 
 
वाघ्ये 
 

िाघ्ये हे खांर्ोबाचे भक्त िा सेिकेरी होत. िाघ्या हा शब्द कन्नर् ‘ओग्गय्य’पासूि वसद्ध झाला, असे 
प्रा. पाांरु्रांग देसाई याांचे म्हणणे आहे.३७ ‘ओग्गय्य’ म्हणजे तोतरे बोलणारा, अस्पष्ट बोलणारा. िाघ्ये हे 
कुत्र्यासारखे भुांकतात म्हणूि त्याांिा ‘ओग्गय्य’ म्हटले जाते, असे त्याांचे प्रवतपादि; पण अस्पष्ट बोलणे ि 
कुत्र्यासारखे भुांकणे यात काहीच साम्य िाही. यामुळे प्रा. देसाई याांचे प्रवतपादि पटण्यासारखे िाही. 
‘ओग्गय्य’ यातील मूळ शब्द ‘ओग्गु’हा होय ि त्यापासूिच िाघ्या हा शब्द विष्पन्न झाला हेही खरे; पण 
‘ओग्गु’चा जो अथग प्रा. देसाई याांिी घेतला तो येथे लागू पर्त िाही. ‘ओग्गु’ याचा तेलुगूत र्मरू असा अथग 
आहे. तो घेतफयास सांशयाला जागा राहत िाही. तेलुगूच्या प्राध्यावपका र्ॉ. िायवि कृष्णकुमारी याांच्या मते 
मलैाराचे पुरोवहत धार्षमक विधीत र्मरू िाजवितात. र्मरूस ‘जग्गु’ सकिा ‘ओग्गु’ असे तेलुगूत म्हणतात. 
यािरूि पुरोवहतास ‘ओग्गोरु्’असे िाि पर्ले.३८ ओग्गोरू्स ‘ओग्गय्य’ असेही म्हणता येईल. दोन्सहींचा अथग 
र्मरूिाला सकिा र्मरू िाजविणारा असाच होईल. ही व्युत्पत्ती जर स्िीकारली, तर श्वािित आचरण 
करणाऱ्यास िाघ्ये का म्हटले जाते या र्ॉ. ढेरे याांच्या शांकेचे विरसि होईल.३९ 
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याचा आणखी एका दृष्टीिे विचार करता येण्यासारखा आहे. िाघ्याच्या गळ्यातील व्याघ्रचमाच्या 
वपशिीमुळे त्याला ‘िाघ्या’ हे िाि पर्ले असाि.े मलैारभक्त एक परांपरा म्हणूि िाघाचे कातरे् प्रारांभी अांगािर 
घालीत असािेत; पण पुढे ते शक्य िसफयामुळे त्याचा केिळ अांश वपशिीच्या रूपािे वशल्लक रावहला असािा. 
 
मुरळी 
 

िाघ्याप्रमाणे मुरळी यासुद्धा खांर्ोबाच्या सेिकेरी होत. मुरळी या िािाचा उगम कशात आहे याविियी 
िाद आहे. कृष्णाची मुरली विसरूि रावहफयाचे कथा ही जिसामान्सयाांच्या मिोरांजिाथग विमाण झालेली 
स्पष्टीकरण कथा होय.४० मुरळी म्हणजे चवरिहीि स्त्री असा अथग त्याला प्राप्त झाला आहे; पण देिाांिा मुली 
िाहण्याची प्रथा प्रथम जेव्हा विमाण झाली, त्या िळेी त्या मुलींिा चाांगफयाच अथािे सांबोधीत असािेत. एखादी 
परांपरा सकिा त्या परांपरेतील व्यक्ती िाईट चालीच्या ठरतात, ते केिळ त्याांच्या सततच्या आचरणामुळे. 
उत्तरकालीि अिुभिािरूि त्या प्रथेच्या प्राचीि उगमासांबांधीचे अिुमाि करणे योग्य ठरणार िाही. ‘मुरळी’ 
हा शब्द ‘मरुळ’ या कन्नर् शब्दापासूि विष्पन्न झाला, असे कन्नर् अभ्यासकाांचे मत आहे.४१ मरुळ म्हणजे भतू. 
वकिेलच्या कन्नर्-इांग्रजी कोशात मरुळ याचे “Evil Spirit, Demon” असे अथग वदले आहेत. देिीचे उपासक 
गोंधळी आवण भतु्ये होत. वशिाभोिती भतूगण असतात. मलैारास वशित्ि प्राप्त झाफयािर त्याांिा ज्या सेिेकरी 
म्हणूि िाहण्यात येत त्याांिा ‘मरुळी’ असे म्हटले जाऊ लागले. ‘मरुळ’चे स्त्रीसलगी रूप ‘मरुळी’. मूळ कन्नर् 
शब्द ‘मरळी’ िसूि ‘मरुळी’ आहे. मरुळीचे ‘मुरळी’ होणे अशक्य िाही. िीरशिै परांपरेत ‘मरुळवसद्ध’ िामक 
एक थोर वशिभक्त होऊि गेले. ते या सांदभात सहज आठिािते. 
 
मैलार : एक पशुपालक वीर 
 

मलैार हा इवतहासकाळात होऊि गेलेला एक िीर पुरुि असेल काय? तशी शक्यता माि िाकारता 
येत िाही. मैलार हा जैि असूि तो एका सांघिात मोठ्या शौयािे लढत असतािा मरण पािला ि तोच 
मलैारदेि म्हणूि प्रवसद्धीस आला, असे ब्रह्मवशिािे आपफया ‘समयपरीके्ष’त म्हटले आहे.४२ जैि असूिही 
सहसेचा मागग पत्करफयामुळे जैिाांिी त्याला क्षदु्रदेि मािले. हवरहर किीच्या ‘शांकरदावसमय्या’ या काव्यातही 
मलैारासांबांधीची कथा आली आहे. चालुक्य घराण्यातील राणी मळैलदेिी वहला मलैारास ताांबुल द्याियाचा 
असतो. तेव्हा शांकरदावसमय्यािे तो विर्ा वतच्या हातातूि घेऊि स्ितःच्या तोंर्ात घातला ि चािलेला विर्ा 
काढूि तो मैलारास वदला. मैलार तो उष्टा विर्ा खातो ि हाताला लागलेला द्रिभाग अांगाला पुसूि टाकतो.४३ 
प्रत्यक्ष मलैार हा शांकरदावसमय्यािर छि धरतो, असे ही त्यात दाखविले आहे. प्रारांभीच्या काळात िीरशिै ि 
मलैारभक्त याांचे सांबांध चाांगले िव्हते. मैलारास वशिभक्तापेक्षाही कमी लेखण्याची प्रिृत्ती अशा काफपविक 
प्रसांगाांतूि वदसूि येते. पांथीय प्रचारासाठी अशा कथा विमाण होतात. मलैार हा शांकरदावसमय्यापेक्षा वकती 
तरी प्राचीि आहे.यामुळे दोघेही समकालीि असण्याचा प्रश्ि उद्भित िाही. उपरोक्त ‘समयपरीके्ष’तील कथा 
ही पांथीय प्रभािाची द्योतक आहे. याचा अथग मलैार ही ऐवतहावसक व्यक्ती िव्हे, असे माि म्हणता येणार िाही. 
त्या वदशिेे विचार करण्यास थोर्ासा िाि आहे. 
 

माझ्या मते मलैार हा वशकारी मेंढपाळ असािा. त्याची एक पत्िी धिगर कुळातील आहे हे तेलुगु ि 
मराठी जािपदकथाांिा मान्सय आहे. खांर्ोबा-बािाई सांबांधातील अिेक मराठी लोककथा ि लोकगीते 
मलैाराचा मेंढपाळ जातीशी घविष्ट सांबांध दशगवितात. जांगल जाळूि शतेीयोग्य करीत असता िारुळातूि मेंढरे 
बाहेर आली, ही तेलुगु जािपद समजूत तो मेंढपाळ असफयाची परत खािी पटविते. याचे अिेक भक्तही 
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धिगर समाजातील आहेत. मलैाराच्या उपासिेत घोर्ा ि कुिा याांिा महत्त्िाचे स्थाि असते. घोर्ा हे 
मलैाराचे मूळ िाहि होय हे र्ॉ. ढेरे याांिाही मान्सय आहे. हे दोन्सही प्राणी वशकारीसाठी उपयुक्त असतात. 
मेंढ्याांचे लाांर्ग्यापासूि रक्षण करण्यासाठी कुिी पाळण्यात येतात. मलैाराजिळ सात कुिी होती अशी 
समजूत आहे. हा मेंढपाळ-श्रेष्ठ मलैार— एखाद्या प्रवतस्पधी टोळीशी झालेफया सांघिात क्षतविक्षत होऊि 
धारातीथी पर्ला असािा. मैलार सांप्रदायाच्या पूजाविधीत हळदीला जे विशिे प्राधान्सय आहे त्याचे मूळ जखमी 
झालेफया िायकाला केलेफया हळदीच्या उपचाराशी असाि.े मैलारभक्त वखळ्याांिी िा धारदार िस्तूांिी 
स्ितःच्या अांगास इजा करूि घेतात. त्याचा उगमही िायकाला झालेफया शस्त्राघातातच आहे. आपणास वप्रय 
िा पूज्य असणाऱ्या व्यक्तींची दुःखे आपण घेण्याचा हा भाग आहे. इवतहासात एका राजािे आपफया पुिाचा 
आजार घेण्याची इच्छा ईश्वराजिळ व्यक्त केली होती. ‘लीळाचवरिा’तही इतराांचा ज्िर स्ितः घेण्याचे उल्लेख 
आढळतात. वशकारी लोक आपण मारलेफया श्वापदाांची कातर्ी अवभमािािे वमरवितात. त्याांचेच अिुसरण 
पुढे मलैारभक्ताांिी केले. िाघाची पूणग कातर्ी िेहमी वमळणे अशक्य असफयामुळे त्याचीच केलेली छोटीशी 
वपशिी प्रवतक म्हणूि ते गळ्यात िागि ूलागले. मलैाराच्या मृत्युसमयी त्याच्या इमािी कुत्र्याांिी आपले दुःख 
करुणातग स्िराांिी व्यक्त केले असेल. मैलारभक्ताांचे श्वािित ओरर्णे याचा उगम त्यात असािा. िन्सय 
जमातीच्या प्रारांभ काळच्या अिस्थेकरे् पावहफयास त्याांच्या अशा आचरणाबद्दल आियग िाटाियास िको. 
 

श्री पाांरु्रांग देसाई याांिी, पाशुपत मतात भक्त स्ितःस पशू ि वशिास पशुपती माितो, अशी 
मलैारभक्ताांच्या भुांकण्याच्या प्रथेची कारणमीमाांसा वदली आहे.४४ यािर एक आके्षप असा घेता येतो की, 
पाशुपत मताचे सगळे अिुयायी असेच ितगि करतात काय? मग खांर्ोबाच्या भक्ताांिीच असे आचरण का 
कराि,े याचे उत्तर वमळत िाही. र्ॉ. ढेरे याांचे यासांबांधीचे विरीक्षण महत्त्िाचे आहे, ते वलवहतात : मलैारास 
मातंर्-भरैिाचे रूप तेराव्या शतकात वमळाले, तर िाघ्याांच्या श्वािित ितगिाचा उल्लेख बाराव्या शतकातील 
बसिेश्वराच्या िचिात आढळतो.४५ तेव्हा िाघ्याांचा श्वािित आचार हा विवशष्ट पांथमताच्या अिुसरणाचा भाग 
िसूि त्याला ऐवतहावसक िस्तुल्स्थतीचा आधार असािा असे िाटते. 
 

मलैाराच्या साहसी ि युद्धप्रिण िृत्तीमुळेच त्याला के्षिरक्षक, िीरभद्र ि वशि असे रूप क्रमाक्रमािे 
प्राप्त होत गेले. त्याला हे व्यल्क्तमत्ि प्राप्त होण्यास त्याची तशाच प्रकारची कामवगरी असली पावहजे. हेगरे् 
हा मलैाराचा साहाय्यक धिगर कुळातीलच असािा ि तोही आपफया धन्सयाबरोबर गतप्राण झाला असािा. 
म्हणूिच त्याची स्मृती म्हणूि त्याच्या मूतीची स्थापिा मलैार-मांवदरात केली जाते. श्रेष्ठ िायकाच्या मृत्युस्थळी 
समाधी बाांधूि सलगस्थापिा करतात, सकिा िीरगळ उभारतात. मलैार हा देि मूलतः सलगरूपात होता,४६ हेही 
या दृष्टीिे महत्त्िाचे आहे. एकदा सलगस्थापिा झाली की, भक्त त्याची पूजाअचा करतात. माहात्म्यपर स्तोिे, 
पदे रवचली जातात. प्रवतििी जिा भरते. त्या दैिताची ि स्थळाची प्रवसद्धी उत्तरोत्तर िाढत जाते आवण 
हळूहळू एक पांथपरांपरा मूळ धरू लागते. 
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तेरा 
 

लीळाचणरत्र : आंध्र-मिाराष्र सांस्कृणतक संबंध 
 

महाराष्र ि आांध्र याांचे साांस्कृवतक सांबांध इवतहासकाळापासूि आहेत. दोन्सही भािकाांतील श्रद्धास्थािे, 
विवध-उपचार आवण काही चालीरीती यात बरेच साम्य आहे. महाराष्रातील मराठिार्ा ि विदभग याांचा काही 
भाग आांध्रालगत असफयामुळे साांस्कृवतक देिाण-घेिाणीस बराच िाि वमळाला. 
 
समान श्रद्धास्थाने 
 

आांध्रातील श्रीशफैय येथील मवल्लकाजुगि आवण वतरुपतीचा बालाजी ही प्रख्यात दैिते वकत्येक 
शतकाांपासूि महाराष्राची पूजास्थािे आहेत. तेलां गणातील करीमिगर वजफह्यातील िमुेलिार्ा येथील 
राजराजेश्वर देिस्थािास सीमेिरील मराठिाड्ातील लोक वित्यवियमािे जातात. महाराष्रातील काही 
दैिते अांध्रािाही तेिढीच पूजिीय आहेत. पांढरपूरच्या विठ्ठलमांवदराच्या जीणोद्धारासाठी अिेक तेलुगु लोकाांिी 
आर्षथक साहाय्य केले आहे.१ आांध्रात विठ्ठलभक्ती महाराष्राच्याच प्रभािािे रुजली. आांध्रातील 
विठ्ठलभक्तीचा इवतहास म्हणजे पयायािे महाराष्राच्या साांस्कृवतक प्रभािाचाच इवतहास होय. 
विठ्ठलभल्क्तपर अिेक गद्य-पद्य ग्रांथ तेलुगूतही विमाण झाले.२ असे असूिही विठ्ठलविियक सिांत प्राचीि 
वशलालेख महाराष्रात आढळूि येत िाही, तर आांध्रात आढळूि येतो.३ सीमेिरील माहूर येथील दत्तािेयास 
तेलुगु भािकही भजतात. तेलुगु ग्रांथात माहूर या के्षिाचे उल्लेख इ.स. च्या पांधराव्या शतकापासूि आढळूि 
येतात.४ आांध्रात महाराष्र-प्रभावित दत्तािेय पांथ इ.स. च्या सोळाव्या शतकापासूि अल्स्तत्िात आला;५ पण 
याच दत्तसांप्रदायाचे मूळ जिक आांध्रातील पीठापुरम (वज. पूिग गोदािरी) येथील श्रीपाद श्रीिल्लभ (इ.स. 
१३२०-१३५०) हे होते. यािरूि साांस्कृवतक आदाि-प्रदािाचे स्िरूप वकती सांकीणग असते याची कफपिा 
येईल. श्रीगणपिरपु िेंकट कवि (इ.स. १७ ि ेशतक) याच्या ‘प्रबांधराज िेंकटेश्वरविलासमु’ या तेलुगु गद्य 
ग्रांथात ‘अष्टोत्तरशतवदव्य-वतरुपती’ याांिा िमि केले असूि, त्यात माहूर या स्थािाचाही समािशे आहे. तेथील 
‘काळमेघ’ या देिाला िमस्कार असो, असे त्यािे म्हटले आहे;६ तसेच माहूरची एकिीरा सकिा रेणुका ही 
जिसामान्सयाांत मान्सयता पािलेली देिी असूि तीिर वकती तरी तेलुगु लोकगीते विमाण झाली आहेत.७ 
 

महाराष्र ि आांध्र याांिा जोर्णाऱ्या या ि अन्सय साांस्कृवतक दुव्याांवशिाय महत्त्िाचा राजकीय दुिाही 
आढळूि येतो. महाराष्राचा काही भाग चालुक्याच्या अवधपत्याखाली इ.स. ६१६-६१७ पासूि पुढे काही काळ 
होता. पुढे िेंगीचे पूिग-चालुक्य राजे ि काांचीचे चोल राजे हे एक झाले ि चालुक्य स्ितःस चोल म्हणि ूलागले. 
पूिग चालुक्य कुळातील विष्णुिधगि सातिा यािे ‘कुलोत्तुांग चोल देि’ असे स्ितःचे िाि धारण केले. (इ.स. 
१०७५). पूिग चालुक्याांचा माांर्वलक गोंकराज (दुसरा) हाही स्ितःच्या िािापुढे ‘चोर्’ हे िाि लािीत असे. 
यामुळे तवमळ चोळ ि तेलुगु चोल असे दोि भेद वदसतात. याांपैकी एका चोलाचा महाराष्राशी सांबांध आला 
असािा. या सांबांधात काही दांतकथाही मराठीत आढळूि येतात. मध्िमुिीश्वराांची ‘कथा चोळराया’ची ही 
अदु्भत घटिाांिी युक्त सुांदर कथा अपूणग रूपात उपलब्ध आहे.८ या कथाकाव्यात इांदुपूर (सहदुपूर), वज. 
अिांतपूर या आांध्रातील गािाचाही उल्लेख आलेला आहे. ‘लीळाचवरिा’तही चोळ राजािे एका गािी सिबाच्या 
झार्ाखाली द्रव्याच्या िऊ घागरी पुरूि ठेिफया, असे चक्रधर साांगतात.९ 
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महाराष्र ि आांध्र याांिा जोर्णारा सिांत प्राचीि दुिा म्हणजे प्रवतष्ठािचे शातिाहि सकिा शावलिाहि 
राजे होत. याच कुळातील शातिाहि राजाच्या ‘गाथासप्तशती’ (सांकलि इ.स.चे २रे/३रे शतक) या ग्रांथात 
महाराष्री प्रकृताचे ि तत्कालीि ग्रामीण मराठी लोकजीििाचे रूप मोठ्या प्रभािीपणे प्रवतसबवबत झाले आहे. 
तेलुगु अभ्यासकाांच्या मते यातील भािेचे रूप काही प्रमाणात तेलुगूशी जुळते आहे. तेलुगूतील एक प्रवसद्ध 
विद्वाि, विचारिांत ि सांशोधक श्री. वतरुमल रामचांद्र याांिी आपफया िूति प्रकावशत ग्रांथात 
‘गाथासप्तशती’तील काही शब्द ि शब्दरूपे ही मूलतः तेलुगु होत, असे वसद्ध करण्याचा प्रयत्ि केला आहे.१० 
यािर साधकबाधक चचा अजूि व्हाियाची आहे. एिढे माि खरे की, मराठीत सध्या रूढ असलेफया काही 
शब्दाांचे मूळ तेलुगूत असाि.े हे सिग असूिही महाराष्राचा किाटकाशी जेिढा घविष्ट सांबांध दाखविता येतो 
तेिढा आांध्राशी दाखविता येत िाही. याला करणेही बरीच आहेत. त्याांचा विचार करण्याचे हे स्थळ िव्हे. येथे 
एिढे माि लक्षात घ्याियास हि ेकी, मराठी-तेलुगु भािकाांच्या परस्पर ऋणािुबांधािर अजूि बराच प्रकाश 
पर्ाियाच आहे. महािुभाि ि महािुभाितेर सावहत्याचा या दृवष्टकोिातूि अभ्यास अद्यावप झालेला िाही. या 
सांबांधात म्हाईांभट सांकवलत ‘लीळाचवरि’ हा ग्रांथ विशिे विचाराहग ठरािा. 
 

‘लीळाचवरि’ हा मराठीतील आद्य ग्रांथ होय, असे र्ॉ. वि. वभ. कोलते माितात. या ग्रांथाची विर्षमती 
शके १२०० च्या सुमारास झाली.११ हा जसा चवरिग्रांथ आहे, तसाच तो प्रिासग्रांथही आहे. चक्रधराांिी विदभग, 
मराठिार्ा ि पविम महाराष्रातील काही भाग आपफया पायाखालूि घातला; तसेच आांध्र, किाटकही त्याांच्या 
भ्रमणकके्षतूि सुटले िाहीत. दवक्षणेतील काही गािी त्याांिी काही काळ िास्तव्यही केले. या सिग प्रिासातील 
अिुभि ‘लीळाचवरिा’त आठिणीच्या रूपािे ग्रवथत झाले आहे. चक्रधराांिी एकाकी अिस्थेतील आपले 
अिुभि आपफया वशष्याांिा प्रसांगोपात्त साांवगतले; तसेच लोकाांत आफयािर चक्रधराांच्या सावन्नध्यात जे अिेक 
वशष्य, भक्त होते त्याांिी चक्रधराांसांबांधीच्या आठिणी मसहद्रभटास कथि केफया. या सिग आठिणींच्या 
सांकलिातूि ‘लीळाचवरिा’ची विर्षमती झाली आहे. 
 

चक्रधराांिा आांध्रात आलेले अिुभि ि लीळाचवरिात इतस्ततः विखुरलेले तेलां ग देशाचे उले्लख, 
यािरूि त्या प्राांताच्या लोकजीििाचे काही एक स्पष्ट वचि आपणास काढता येते का ते पाहू ि िांतर िादग्रस्त 
अशा स्थािाांचा विचार करू. 
 

धार्षमक पातळीिर पावहफयास आांध्र समाजािर वशिभक्तीचा विशिे प्रभाि होता. विदे्यच्या ि 
शास्त्राभ्यासाच्या बाबतीतही हा प्राांत अगे्रसर होता. भौवतकदृष्या तो सधि होता ि कलाकौशफयाच्या आवण 
कारावगरीच्या१२ के्षिात प्रवसद्ध होता. तेथील जिसामान्सय कष्टाळू ि पवरश्रमशील होता,१३ असेही काही लीला 
दशगवितात. महाराष्रातील लोकाांिा तेलां ग देश हा उदरवििाहासाठी सोयीचा िाटत असे. दुःखी-कष्टी 
मावयता हवर हा महाराष्राचा त्याग करूि आांध्रात अश्रायाथग येतो (उ. ५३७). एका ििी दुष्काळ पर्ला. ‘मग 
आम्ही अिघे महाजि तेलां ग देसा गेलो’ (उ. ५०५) हा उल्लेख या दृष्टीिे सूचक आहे. लोक उत्तरेकरे् 
तीथगयािेच्या विवमत्तािे जात असले, तरी िास्तव्याकवरता सकिा द्रव्याजगिासाठी आांध्रच त्याांिा अवधक 
जिळचा िाटे. वसन्नर येथील पदुमा िािाचा गृहस्थ तेलां ग देशास जाऊि पैसे वमळवितो ि त्या बळािर आपफया 
गािी देऊळ उभारतो. 

 
तेलंग देसाणस गेला : बहुत द्रव्य जोणडलें  
...मग गोंदेस्वरार्ुढा ंर्द्धमेस्वरू केला (उ. २४५) 
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वमरजेकर्ील जोगिाएक हाही तेलां ग देशास जाऊि बरेच धि वमळििू येतो. 
 

मी णमरजेकडील उभये मागींचा सुंकी : मी तेलंग देसाणस गेला होता : 
अवघीए मागीचे मज संुक होतें : द्रव्य बहुत जोणडलें ... (रू्. ३००) 

 
णवद्या व शास्त्राभ्यास 
 

भौवतक उत्किाबरोबर विद्याभ्यास ि शास्त्राभ्यास या बाबतीत आांध्र प्राांताची विशिे गती होती. 
म्हाईांभटािे पाच दशगिे अभ्यासली. सहाि ेदशगि प्रभाकर. या दशगिाचा अभ्यास करण्यास ते उत्सुक होते; पण 
महाराष्रात या वममाांसेच्या अध्यापिासांबांधी काही गैरसमज प्रचवलत होते. यामुळे त्याांिा तेलां ग देशी जाऊि 
याचा अभ्यास करािा लागला. 
 

ते ए देसीं वाचुं नैये : 
मग तेलंग देसीं वाचुन आले (उ. १३३.) 

 
राचीि काळी आांध्र-किाटकच्या सीमारेिा बऱ्याच पुसत होत्या. त्या काळी आांध्रात ि एकूण दवक्षणेत 

या दशगिाच्या अभ्यासास बरीच प्रवतष्ठा वमळाली होती. हे दशगि वशकविणारी अिेक विद्यापीठे तवमळिारू्, 
किाटक ि आांध्र या प्राांताांत होती. 
 

पविम चालुक्य राजा सोमेश्वर (पावहला) याच्या कायगकाळातील शके ९८० च्या ‘िागिािी’येथील 
एका वशलालेखात या दशगिाच्या अभ्यासाची सोय केफयाचा उल्लेख आला आहे. िागिािी (आता ‘िागई’) हे 
गाि तेलां गणास लागूि असलेफया गुलबगा या किाटकातील वजफह्यात असूि तेथील अग्रहारात 
‘घवटकास्थाि’ म्हणजे विरविराळ्या शास्त्राांचे वशक्षण देणारे विद्यापीठ होते. या सांस्थेत २५० विद्याथी असूि 
त्याांिा वशकविणारे अध्यापकही िेमले गेले होते. विद्याथी ि वशक्षक याांच्या अन्निस्त्राच्या खचासाठी चालुक्य 
राजाचा एक अवधकारी ‘मधुिपरस’ यािे एक मोठी जमीि दाि वदली होती. ‘प्रभाकरदशगि’ वशकविण्याची 
सोय त्या सांस्थेत असूि ते दशगि वशकविणाऱ्या अध्यापकास ४५ मत्तरु (जवमिीचे माप) जमीि वदफयाचे त्यात 
म्हटले आहे.१४ तवमळ चोळ राजाांिी दहाव्या शतकापासूि ते तेराव्या शतकापयंत दवक्षण भारतािर राज्य केले. 
त्या राजाांिीही ‘प्रभाकरदशगि’ वशकविण्याची व्यिस्था केली होती.१५ तवमळिारू्त काांची येथेही पल्लि काळात 
धमग, िदे, शासे्त्र वशकविणारे घवटकास्थाि होते.१६ विदे्यच्या बाबतीत प्रगफभ असलेफया दवक्षणेकर्ील प्राांताांत 
ि विशिेतः आांध्रात अद्यापही दशािधािी, शतािधािी विद्वाि आढळूि येतात. सांस्कृत पाांवर्त्यात ि विद्वते्तत 
आजही ते आपली परांपरा बऱ्याच प्रमाणात वटकििू आहेत. 
 
शवै संप्रदायाचा प्रभाव 
 

चक्रधराांिी “कािर्देश : तेलां गदेशा ि िचाि,े : ते विियबहळ देश”१७ असे म्हटले आहे; पण त्याचा 
प्रत्यय ‘लीळाचवरिा’तूि तरी आपणास येत िाही. तेलां ग देशाच्या ज्या अांगाचे आपणास त्यातूि ठळकपणे 
दशगि घर्ते ते अांग भक्तीचे होय. त्या काळी तेलां ग प्रदेशात शिैभक्तीचे प्राबफय होते; तसेच बसिाच्या शिै 
सांप्रदायाचा किाटकाप्रमाणे आांध्रातही प्रसार-प्रचार झालेला होता. बाराव्या शतकाांतील िारांगलचा तेलुगु 
किी पालकुवरवक सोमिाथ (इ.स. ११८०-१२४०) हा पांथािे िीरशिै होता. त्याला तेलुगुबरोबर कन्नर् भािाही 
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अिगत होती. त्यािे कन्नर् भािेत ‘गांगोत्पवत्तरगरे्’, ‘सद्गुरुरगरे्’ आदी रचिा केफया आहेत. आांध्र प्रदेशात 
चक्रधराांच्या सांपकात आलेफया बऱ्याच व्यक्ती शिै-सांप्रदायी होत्या. चक्रधर एका गािी जातात. तेथील 
‘तेवलकारा’स चक्रधराच्या रूपात त्याचे आराध्यदैित ‘मवल्लिाथा’चा साक्षात्कार होतो. तो उद्गारतो : 
 

माझेया घर माझा सोमिाथू आला : 
माझेया घर माझा मवल्लिाथू आला : (पू. २६) 

 
यातील मवल्लिाथ म्हणजे श्रीशफैय येथील वशिदैित असाि.े हा ‘साांप्रदाएकु’ होता. यािरूि हा 

सलगायत पांथी असािा असे िाटते. आजही िरांगलमध्ये ि त्याच्या पवरसरात िीरशिैाांप्रमाणे सलग धारण 
करणारी वकती तरी ब्राह्मण घराणी आहेत. ते आराध्य ब्राह्मण म्हणविले जातात. यािरूि त्या काळी 
विरशिैाचा वकती प्रभाि होता याची कफपिा येईल. 
 
ओरंगल नगर बरवे 
 

“ओरांगळी मालपूजा स्िीकारू” (प.ृ ३०) या आदीच्या- शीिगकाच्या- लीळेत चक्रधराांिा भेटलेला 
मल्ल हाही सैंभिाथाचा (स्ियांभिूाथ) म्हणजे वशिाचा भक्त होता. तो पालखीतूि स्ियांभिूाथाच्या दशगिास 
विघाला होता; पण चक्रधराांिा पाहताच त्याला आपले इष्टदैित भेटफयाचा आिांद होतो. ‘माझा सैंभिाथु 
एथवच भेटला’ असे तो उद्गारतो. ‘सैंभिाथाची भगवत’ ‘गोसािीयाांचाां ठाई’ अपगण करतो. 
 

चक्रधराांिी तेलां ग प्राांतात विविध वठकाणी सांचार केला होता. तेथील सिग गािाांची िाि ेयात आली 
िसली तरी त्याांिी अिेक गािाांतूि विहार केफयाच्या सूचिा वमळतात. सिांत प्रवसद्ध असे िगर िरांगल. त्याचा 
स्पष्ट उल्लेख आलाच आहे. िरांगल येथे चक्रधर दहा मवहिे/चौदा मवहिे होता, असे ‘स्थािपोथी’कार 
साांगतात.१८ िरांगल हे सध्या वजफह्याचे वठकाण असूि, एके काळी काकतीयाांची ती राजधािी होती. िरांगलचे 
मूळ िाि ओरगल्ल ु(ओर८ एक, कल्ल८ु दगर्) असे होते. यामुळे त्यास ‘एकवशलािगरी’ असेही प्राचीि तेलुगु 
ग्रांथाांतूि म्हटलेले आहे. यामुळे तेलुगु िािाला अिुसरूि ‘ओरांगल’ असे िाि सांबांवधत लीळेत आले आहे. या 
लीळेतील ‘सैंभिाथा’चा उल्लेख महत्त्िपूणग आहे. या स्ियांभिूाथाचे मांवदर अद्यापही अद्यापही िरांगल येथे 
भग्िािस्थेत उभे आहे. याला सध्या ‘स्ियांभदेूि’ असे म्हणतात. हे वशिदैित काकतीय राजाांचे कुलदैित होते. 
श्रीिाथ या इ.स.च्या चौदाव्या शतकाच्या उत्तराधातील प्रवसद्ध तेलुगु किीच्या ‘क्रीर्ावभराममु’ या ग्रांथात 
िरांगल िगराची ि तेथील लोकजीििाची मावहती आली आहे. दोि वमि िरांगल पाहण्यासाठी विघतात. तेथे 
त्याांिी एका वदिसात जे जे पवहले, अिुभिले त्याचे सूक्ष्म वचिण या ग्रांथात आले आहे. तेथील विविध व्यिसाय 
करणाऱ्या लोकाांच्या िस्त्या ि मांवदरे याांचेही दशगि लेखकािे घर्विले आहे. त्यात स्ियांभ ूमांवदराचाही उल्लेख 
आहे. 
 

“They could see at a distance the glittering gopuras and sikharas of the Kesava 
svayambhu temples”१९ 
 

चक्रधराांिी िरांगलच्या पवरसरातील खेड्ाांतूिही सांचार केला होता. कारण हेर्ाऊां ची भेट 
िरांगलपासूि जिळ असलेफया एका िदीकाठच्या खेड्ात झाली होती ि तेथूिच ते घोड्ािर बसूि 
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हेर्ाऊबरोबर िरांगलला गेले होते. त्याांचा वद्वतीय वििाह हाही एका आांध्र कन्सयेशी िरांगल पवरसरातच झाला 
ि वििाहािांतर त्याांिी तेथे बरेच वदिस िास्तव्यही केले होते. 
 

यावशिाय तेलां ग प्राांतात तुांगभदे्रच्या काठािरील काही खेड्ाांतूि चक्रधराांिी प्रिास केला होता. 
तेवलकाराभेवट (पू. २९) या लीळेत चक्रधर पाणी वपण्यासाठी रािी तुांगभद्रा िदीिर गेले होते. तेथे त्याांचा पाय 
घसरूि ते पुराच्या पाण्याबरोबर िाहत गेले. याचा अथग ते तुांगभदे्रच्या पवरसरातील काही गािी गेले असािते. 
त्याांचा िामविदेश िसफयामुळे ती गािे कोणती हे आज तरी साांगता येत िाही. यामुळे येथे िादाला अथातच 
जागा िाही. 
 

दवक्षणेकर्ील िादविियक ठरलेली तीि स्थािे आहेत. याांतील ‘पिगत’ ि ‘र्ाकराम’ ही दोि स्थािे 
आांध्रातील ि ‘काांती’ हे तवमळिारू्तील होय, असे र्ॉ. रा. सच. ढेरे याांचे प्रवतपादि आहे.२० त्याांचा आपण 
क्रमशः विचार करू. 
 
पवसती अवस्थान 
 

लीळाचवरिात ‘पिगतीं क्रीर्ा’ (पू. २२) िामक एक लीळा आहे. त्या लीळेत चक्रधराांिी ‘पिगता’िर 
बारा ििे वििास केला होता असे म्हटले आहे. या लीळेतील पिगत म्हणजे कोणते स्थाि हा िादाचा वििय 
आहे. परांपरेिे महािुभाि लोक महाराष्राच्या सीमेिरील मध्यप्रदेशातील सालबर्ीच्या र्ोंगरास ‘पिगत’ 
माितात; पण र्ॉ. ढेरे याांच्या मते ते स्थाि म्हणजे एके काळी िाथयोग्याचे साधिास्थाि असलेले आांध्रातील 
किूगल वजफह्यातील प्रवसद्ध वशिके्षि ‘श्रीशलैम्’ हे होय. येथील वशिास मवल्लकाजुगि म्हणतात. त्याचे मांवदर 
कृष्णा िदीच्या काठी र्ोंगरािर आहे. प्राचीि कन्नर् ि तेलुगु वशलालेखाांतूि ि सावहत्यातूि या के्षिास 
‘श्रीपिगत’ असे सांबोधलेले आहे. र्ॉ. ढेरे याांच्या ‘श्रीपिगत’ पक्षाच्या अिुकूल काही प्रमाणे सापर्तात; तसेच 
विरोधी जाणाऱ्या गोष्टीही बऱ्याच आहेत आवण त्या अवधक महत्त्िाच्या आहेत. या सांदभात पुढील काही मुदे्द 
विचाराहग ठरािते. 
 

चक्रधर आांध्र प्रदेशात सांचार करतािा तुांगभदे्रच्या पवरसरातील काही गािाांत जातात (प.ृ २६), 
तुांगभद्रा िदी ही प्रामुख्यािे किाटकातूि िाहते. वतचा आांध्र प्रदेशातील प्रिास फारच कमी आहे. आांध्रात ती 
किूगलजिळूि िाहते ि पुढे आलमपूर (वज. मेहबबूिगर) येथे कृष्णेला वमळते. श्रीशफैय हे के्षि किूगलपासूि 
जिळ आहे. आांध्र प्रदेशात तुांगभदे्रच्या कुठफयाही पवरसरापासूि श्रीशफैय हे म्हणाि ेतेिढे दूर िाही. वशिाय 
श्रीशफैय के्षिास जाण्यासाठी जी प्रमुख चार प्रिशेद्वारे मािली जातात, त्याांपैकी पविमेकर्ील द्वारािे तुांगभदे्रत 
स्िाि करूि प्रिशे कराियाचा असतो. “श्रीमवल्लकाजुगि देिाचे पविमद्वारी तुांगभदे्र स्िाि करूि” 
मवल्लकाजुगिास प्रदवक्षणा घालािी असे ‘कफपसमूहा’त आले आहे.२१ चक्रधर आांध्रात तुांगभदे्रपयंत गेले 
असफयामुळे श्रीशफैयािरही ते गेले असािते, असा एक तकग  करता येतो. 
 
श्रीणगणर 
 

कृष्णमुिी विराटदेश े (१५ ि े शतक) याच्या ‘लक्ष्मणास्ियांिर’ या काव्यग्रांथात ‘श्रीशलैम्’ के्षिाचा 
अप्रत्यक्ष विदेश किीिे केला आहे असे िाटते. कृष्णमुिी किी सर्भ म्हणििू घेणारे एकावधक किी असले तरी 
‘लक्ष्मणास्ियांिर’२२ काव्य वलवहणारा किी प्रौढ ि प्रवतभािांत िाटतो. त्याची माांर्णी ि शलैी बहुश्रुत 
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विद्वािाांच्या पाांवर्त्याला शोभणारी आहे; पण याच किीच्या िािािर ‘साधिामृत स्तोि’ िािाचे ऱ्हस्ि वदघांची 
बेसुमार ओढाताण असलेले वढसाळ असे श्लोकबद्ध काव्यही आढळते. ही दोन्सही काव्ये एकाच किीच्या 
िािािर प्रवसद्ध असली तरी हे दोि किी पूणगतया वभन्न होत. या दोन्सहींची तुलिा अभ्यासकाांिी अिश्य करूि 
पाहािी, म्हणजे माझ्या म्हणण्याची प्रचीती येईल. 
 

‘लक्ष्मणास्ियांिर’ या काव्यात लक्ष्मणा या सुांदरीचे स्ियांिर माांर्ले आहे. आपफया प्रासादातूि विघूि 
ती सभास्थािात देशोदेशींच्या राजाांपुढे स्थािापन्न झाली आहे. त्या िळेी वतच्या आगमिाचे िणगि करतािा 
वतच्या र्ोक्यािरील छिाची तुलिा ‘श्रीपिगताशी’ केली आहे. छि सकिा अब्दावगरी यास ‘श्रीवगवर’ (मूळरूप 
‘वशरगीर’) म्हणतात. श्रीशफैय हे ‘श्रीवगवर’ या िािािेही ओळखले जाते.२३ दोन्सहींतील या िामसाम्यामुळे या 
प्रसांगाचे िणगि करतािा किीपुढे ‘श्रीशलैम्’ हे के्षि असाि.े किी वलवहतो : 
 

जैसा भेदोणन रू्वपणगरीचा दरा : जैसी कृष्िा णमनली सागरा, 
तैसी श्रीणगणरतिौणन सुंदरा : आली रायाजविी (५-८०) 

 
पुिावगराचा दरर् भेदूि कृष्णा िदी ही जशी सागरास जाऊि वमळाली, तद्वत लक्ष्मणा सुांदरी ही 

छिाखालूि (श्रीवगवर) विघूि राजाजिळ (आपफया वपत्याजिळ) आली. येथे कृष्णा िदी ि श्रीवगवर याांचा 
एकि उल्लेख अथगपूणग िाटतो. कारण कृष्णा िदी ही श्रीशलैमच्या पायर्थयाजिळूि िाहते. किीला ‘श्रीवगवर’ 
म्हणताच कृष्णा िदी आठिली. किीिे उपमेकवरता दुसरी कुठलीही िदी ि घेता कृष्णा िदीच घेतली. याचे 
कारण या िदीचे ‘श्रीवगवर’शी असलेले अतूट िाते होय. पुढे १९ व्या अध्यायात छिाचे (श्रीवगवर) िणगि 
करतािा किीचे मि श्रीशफैय मांवदराच्या वशफपसौंदयात गुांतलेले आढळूि येते. म्हणूि छिािरील िक्षीकामाचे 
िणगि तो वशफपसौंदयाच्या भािेत करतो : 
 

श्रीणगणरची शील्र्नाटककिा 
र्ाहता ंठक र्णडले भरू्ािा ं  (१९-१४९) 

 
हे िणगि छिापेक्षा श्रीशफैय मांवदरासच अवधक लागू पर्ते. यािरूि ‘श्रीवगवर’ म्हणजे ‘श्रीशलैम’ हे 

किीला मावहत असाि.े किी महािुभाि असफयामुळे चाक्रधराच्या िास्तव्याचे एक पविि वठकाण म्हणूि 
किीिे अशी कफपिा केली असािी. 
 
श्रीपवसत 
 

‘श्रीपिगत’ पक्षाच्या विरोधी जाणाऱ्या बाबीही विचारात घ्याियास हव्या. ‘लीळाचवरिा’तील सांबांवधत 
लीळात (पू. २१ ि २२) ‘पिगत’ असे स्थलमाि आले आहे. श्रीशफैयासाठी ‘पिगत’ या शब्दापेक्षा ‘श्रीपिगत’ हे 
िाि अवधक रूढ ि लोकमान्सय आहे. अिेक कन्नर् ि तेलुगु वशलालेखाांतूि ‘श्रीपिगत’ असेच वलवहलेले आढळूि 
येते. काही मोजक्या स्थळी जिवळकीमुळे सकिा त्याच शब्दाची पुिरािृत्ती होऊ िये म्हणूि ‘पिगत’ असेही 
वलवहलेले आढळूि येत असले तरी ते त्याचे पूणग िाि िव्हे, लीळाचवरिात ‘पिगत’ हा शब्द दोि िळेा येऊिही 
तो एकदाही ‘श्रीपिगत’ या रूपात येत िाही. चक्रधराांिी ‘पिगत’ या शब्दाचा सिगसामान्सय पिगताशी घोटाळा होऊ 
िये म्हणूि आपफया वशष्याांपुढे ‘श्रीपिगत’ असाच शब्दप्रयोग केला असता. ‘लीळाचवरिा’त सिगि 
श्रीदत्तािेयप्रभ,ु श्रीप्रभ,ु श्रीमुख, श्रीमुगुट, श्रीचरण, श्रीकर असे शब्द प्रत्यही येतात. स्ितः चक्रधर कृष्ण, 
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दत्तािय ि गोसिदप्रभ ुयासाठी श्रीकृष्ण, श्रीदत्तािय ि श्रीप्रभ ुअसेच शब्दप्रयोग सिगि करतात. यास शोधूिही 
अपिाद सापर्णार िाही. असे असता ‘पिगता’च्या प्रारांभी मूलतः त्याचेच असलेले ‘श्री’ हे उपपद का येऊ िये 
हा प्रश्ि पर्तो. कन्नर् मातृभािा असलेले किाटकातील कर्गांची (वज. गुलबगा) येथील थोर दत्तोपासक 
सरस्िती गांगाधर याांिी आपफया ‘गुरुचवरिा’त (शके १४६०) श्रीशफैयासाठी ‘श्रीपिगत’ असाच पूणग शब्दप्रयोग 
केला आहे. 
 

ऐसें ऐकोणन श्रीगुर म्हिती । आमुची भेटी श्रीर्वपतीं (१५०-२४९) 
 
श्रीमणल्लकाजुसन 
 

महाराष्रात श्रीशफैय सकिा मवल्लकाजुगि हे िाि श्रीशलैम या स्थािासाठी प्रचवलत होते. यामुळे 
चक्रधराांिी त्याचाच प्रयोग केला असता. वशिकालीि बखरीतूिही हेच िाि आले आहे.२४ चक्रधराच्या काळी 
सुद्धा हेच िाि रूढ होते. स्ितः िागदेिाचायांिीही या स्थािासाठी ‘मवल्लकाजुगि’ असाच शब्दप्रयोग केला 
आहे. या सांदभात आलेला ‘लीळाचवरिा’तील प्रसांग असा आहे. 
 

चक्रधर महादावयसेस “तीथें, के्षिें, व्रतें, दािें” हे अमोचक असूि तेथे “तुम्ही ि िचािें की” असा 
उपदेश करतात ि शिेटी वतला मवल्लकाजुगिास जाण्यापासूि परािृत्त करतात. येथील उल्लेवखत मवल्लकाजुगि 
म्हणजे श्रीशलैिचा मवल्लकाजुगि होय. कारण द्वारका, िाराणसी याांसारख्या विख्यात ि मान्सयिर तीथगके्षिाांच्या 
सांदभात त्याचा उल्लेख आला आहे. र्ॉ. वि. वभ. कोलतेही असेच माितात.२५ 
 
चक्रधराचे मौन 
 

या वठकाणी आणखी एक मुद्दा विचारात घ्याियास हिा. श्रीशफैय-मवल्लकाजुगिाचा येथे उल्लेख 
येऊिही चक्रधर त्या स्थािासांबांधी आपला कुठलाच अवभप्राय/पूिािुभि साांगत िाही. जणू या के्षिाशी त्याांचे 
काहीच िाते िसते.चक्रधराांिी ‘पिगती क्रीर्ा’ ही लीळा महदावयसेस केव्हाही साांवगतलेली असो, या प्रसांगाच्या 
विवमत्तािे चक्रधर सकिा महदावयसा याांच्या मिात श्रीशफैयासांबांधी कुठलेच विचार येऊ ियेत याचे ििल 
िाटते. या स्थािासांबांधी काही तरी कथि केले/कराियाचे आहे सकिा काही तरी ऐकले आहे, असा भाि 
अिुक्रमे चक्रधर सकिा महदावयसा याांपैकी एकाच्याही मिात प्रादुभूगत होत िाही. िास्तविक येथे चक्रधराांिा 
महदावयसेचे मतपवरितगि कराियाचे असते. यामुळे श्रीशफैयविियक स्ितःचा अिुभि साांगणे अपवरहायग ठरते; 
पण तसे येथे काही घर्त िाही. जणू येथे श्रीशफैयाच्या सांदभात दोघाांचीही मिे कोरी असतात. 
 

सांबांवधत दोि लीळाांत (पू. २१ ि २२) ‘पिगत’ या सांशयास्पद िािाव्यवतवरक्त श्रीमवल्लकाजुगि मांवदर, 
त्याचा पवरसर, तेथील कृष्णा िदी, तेथील प्रख्यात कदलीबि, तेथील िाथयोगी याांची कुठलीही मावहतीच 
काय, पण साधा उल्लेखही सांबांवधत लीळाांतच िव्हे, तर सांपूणग लीळाचवरिात कुठेच येऊ िये हे आियगकारक 
िव्हे काय? एरिी लीळाचवरिात मांवदराांचे ि िद्याांचे उल्लेख जागोजागी आले आहेत. चक्रधर साधारणतः 
कुठफयाही गािी तेथील मांवदरात मुक्काम करतात. चक्रधर विज्ञािेश्वरी असतािा उपरणे गुांर्ाळूि तेथील 
वशिमांवदरात जातात, सलगास अवभिेक करूि विर्ा िाहतात आवण दोन्सही हाताांिी सलगास किटाळतात. (पू. 
५३२) असे असतािा ‘पिगत’विियक लीळाांत मवल्लकाजुगि देिाचा साधा विदेशही येऊ िये हे खटकफयावशिाय 
राहत िाही; तसेच श्रीशफैयािर एकटी मुक्ताबाईच राहत असे काय? मुक्ताबाई तेथे पणगकुटीत राहत असे. 
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या विवमत्तािे तरी कदलीबिाचा उल्लेख याियास हिा होता, पण तसा तो आला िाही. (लीळाचवरिातील 
काही उत्तरकालीि प्रतींत कदलीबिाचा उल्लेख येतो, पण तो ग्राह्य मािता येत िाही.२६ 
 

चक्रधराांिी ‘श्रीपिगता’िर एक तप घालविले असेल तर त्याांच्या आठिणीचे भाांर्ार वकती तरी समृद्ध 
असले पावहजे; पण आपणास त्याचा प्रत्यय लीळाचवरिात कुठेच येत िाही. जे चक्रधर आपफया जीििातील 
अत्यांत साध्या प्रसांगातील/अिुभिातील अथगपूणगता मार्षमक रीतीिे उलगरू्ि दाखवितात ते चक्रधर 
‘श्रीपिगता’िर आलेफया अिुभिासांबांधी एिढी मूक िृत्ती धारण करतील हे सांभििीय िाटत िाही. यामुळे 
लीळाचवरिातील ‘पिगत’ हा ‘श्रीशलैम’ असण्याची शक्यता कमीच. तो सालबर्ीचा र्ोंगर आहे हे तरी 
विियात्मक रीतीिे कसे साांगाि?े त्याला परांपरेचा आधार आहे एिढी माि एक जमेची बाजू आहे. 
 
गावा नाम डाक्रामु 
 

र्ाकराम या स्थािाविियीही असाच िाद आहे. हे स्थाि भांर्ारा वजफह्यातील सुकळी-र्ाकराम होय, 
असे महािुभाि परांपरा मािते. सुकळी गािाजिळ भीमेश्वराचे मांवदर आहे; पण तेथे र्ाकराम िािाचे गाि िाही 
आवण लीळेत तर ‘गािाां िािां र्ाक्रामु : (देिते िािां वभमेस्िरू ।)’ (पू. ३३) असे स्पष्टच म्हटलेले आहे. यामुळे 
र्ॉ. रा. सच. ढेरे याांच्या मते लीळाचवरिातील र्ाकराम म्हणजे सुकळी र्ाकराम िसूि आांध्रातील प्रवसद्ध 
वशिके्षि ‘द्राक्षाराम’ हे होय. 
 
रािाराम 
 

द्राक्षाराम हे के्षि आांध्रातील पूिग गोदािरी वजफह्यातील रामचांद्रपुरम तालुक्यात आहे. या के्षिाचे मूळ 
देश्य िाि ‘र्ाकरेमी’ असे असूि त्याचे सांस्कृतीकरण होऊि ते दक्षाराम ि पुढे द्राक्षाराम झाले, असे येथील 
वशलालेखाांिरूि वदसूि येते.२७ दक्षाराम या िािािरूि येथे दक्ष प्रजापतीचा आश्रम सकिा उद्याि होते, अशी 
पुराणकथाही रवचली गेली. 
 

या द्राक्षाराम के्षिी असलेफया वशिास ‘भीमेश्वर’ असे म्हणतात. आांध्रात तशी भीमेश्वर िामक मांवदरे 
बरीच आहेत. द्राक्षाराम येथील प्रवसद्ध भीमेश्वर मांवदरावशिाय ‘चालुक्य भीमािरम’ (वज. पूिग गोदािरी) ि 
गुवर्पुवर् भीमािरम (वज. पविम गोदािरी) येथील भीमेश्वर मांवदरे प्रवसद्ध आहेत; तसेच िमुेलिार्ा (वज. 
करीमिगर) येथेही एक भीमेश्वर मांवदर आहे. पूिग चालुक्य राजा भीम पावहला (इ.स. ८८८ ते ९१८) याांिी 
बाांधलेली वशिमांवदरे त्याच्या िािािे ओळखली जातात. िर उल्लेवखलेली चालुक्य भीमािरम ि गुवर्पुवर् 
भीमािरम येथील भीमेश्वर मांवदरे याांिीच बाांधली ि द्राक्षाराम येथील भीमेश्वर मांवदराचा जीणोद्धार केला. 
द्राक्षाराम येथील मांवदर फार पुराति म्हणजे वकमाि आठव्या शतकापूिीचे आहे. कारण ‘भीमेश्वर पुराण’ 
िािाचा स्थलमाहात्म्यपर ग्रांथ इ.स. च्या ८ व्या/९ व्या शतकात रचला गेला असे मािले जाते.२८ द्राक्षाराम या 
के्षिास ‘पेद्द र्ाकरेमी’ २९ म्हणजे ‘मोठे र्ाकराम’ ि चालुक्य भीमािरम यास ‘वचन्न र्ाकरेमी’ म्हणजे ‘छोटे 
र्ाकराम’ असे म्हटले जाते; पण मोठे र्ाकराम हेच द्राक्षाराम या िािािे प्रवसद्ध आहे. येथील दैित हे 
भीमिाथ, िग्ि भीम सकिा पाशुपत भीम या िािाांिी ओळखले जाते. येथे वशिाबरोबर पािगती िाही, तर 
‘मावणक्येश्वरी’ आहे. वहला ‘सिध्यिावसिी’ असेही म्हणतात. ही अठरा शक्तींपैकी एक मािली जाते. ती 
वशिपत्िी िसूि वशिसखी होय. िरेूळच्या कैलास लेण्यास माणकेश्वर म्हणतात. राष्रकूट राजा दांवतदुगग 
याच्या आिर्त्या राणीचे िाि ‘माणकेश्वरी’ होते असे एका आख्यावयकेत आले असूि तीिर आधारलेफया 
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वदिाकर कृष्णाांच्या ‘कैलासाचा विमाता’ या भािरम्य कथेची येथे काही जणाांिा आठिण होईल. ही 
आख्यावयका ‘माणकेश्वर’ मांवदराच्या िािाची स्पष्टीकरण-कथा िाटते. आांध्र-महाराष्र याांच्या साांस्कृवतक 
अिुबांधािर प्रकाश टाकण्याच्या दृष्टीिे ‘माणकेश्वर’ या दैिताच विचार होणे आिश्यक आहे. 
 
णत्रचलग 
 

द्राक्षाराम येथील वशि पूिग चालुक्य राजे ि त्याांचा माांर्वलक गोंकराजा दुसरा याचे कुलदैित होते.३० 
या स्थािाच्या पुराणत्िामुळे ि पािित्िामुळे यास ‘दवक्षण कशी’ म्हणूि सांबोधले जाते. गोदािरी ही 
सप्तमुखाांिी राजमहेंद्री येथे पूिग समुद्रास वमळते. त्यापूिी वतचा प्रिाह द्राक्षाराम येथील पुल्ष्कवरणीत एकिटतो 
ि मग ती पुढे जाते, अशी लोकाांची श्रद्धा आहे. या स्थािाचे माहात्म्य अिेक परींिी कथि केले जाते. तेलां ग हे 
प्रदेशिाम आांध्रातील तीि प्रवसद्ध वशिसलगाांिरूि पर्ले असे माितात. श्रीशफैय (वज. किूगल), द्राक्षाराम (वज. 
पूिग गोदािरी) ि कालेश्वर (वज. करीमिगर) येथील तीि िामाांवकत वशिसलगाांिरूि ‘विसलग’ देश ि 
त्यािरूि ‘तेलां ग’ देश असे त्या प्रदेशास सांबोधले जाऊ लागले. ही तीि देिस्थािे आांध्र प्रदेशाच्या अिुक्रमे 
‘रायलसीमा’, ‘आांध्र’ ि ‘तेलां गण’ या विभागात आहेत. यािरूि द्राक्षारामचे आांध्रच्या साांस्कृवतक इवतहासात 
कसे िैवशष्यपूणग स्थाि आहे याची कफपिा येईल. 
 

द्राक्षाराम येथील मांवदरात अिेक वशलालेख असूि त्यािरूि त्या स्थािाच्या इवतहासािर स्पष्ट प्रकाश 
पर्तो. मांवदराचे अिेक पुजारी ि सेिक असूि त्याांच्या िामे जवमिी करूि वदलेफया होत्या. अिेक राजे, 
सरदार, प्रजाजि भीमेश्वराच्या वित्य दशगिास येत. अिांतिमगि सहािा उफग  चोर्गांगदेि पावहला (इ.स. 
१०७८-११४८) या राजाचा हवत्तदलप्रमुख द्राक्षाराम येथेच राहत असे. पूिग चालुक्य राजाचा महामांर्लेश्वर ि 
पराक्रमी असा गोंकराजा दुसरा (इ.स. ११३७-११६०) यािे मांवदरास सोन्सयाचा कळस ि मांवदराच्या छतास 
सोन्सयाचा पिा लािला ि सुिणाची भाांर्ी दाि वदली. याचा पुि राजेंद्र चोर् दुसरा यािेही सोन्सयाची पूजोपयोगी 
भाांर्ी मांवदरास वदली. इ.स. ११५८ मध्ये तर उपरोक्त गोंकराजा दुसरा याची ती अवधकृत राजधािी झाली.३१ 
मांवदरात लोकाांची सतत ये-जा होती. (लीळाचवरिाच्या पू. १९८ या लीळेत र्ाकराम येथील मांवदरात अिेक 
विद्याथी वशक्षण घेत असत, असे म्हटले आहे.) अिेकाांिी दािे वदफयाचे उल्लेख वशलालेखात आढळूि येतात. 
इसिी सिाच्या आठव्या-ििव्या शतकापासूि साांस्कृवतक ि ऐवतहावसकदृष्या गाजलेले हे मांवदर 
चक्रधराांच्या भ्रमणकाळी म्हणजे तेराव्या शतकाच्या पूिाधात असुरवक्षत ि उपेवक्षत होते असे म्हणता येणार 
िाही. हे मांवदर म्हणजे एक सांस्थािच होते, असे म्हणण्यास हरकत िाही. अशा वठकाणी रोज रािी िाघ येत 
असे ि चक्रधराांिी त्यास हुसकाििू वदफयापासूि तो येईिासा झाला ि मग तेथे िस्ती होऊ लागली, हे म्हणणे 
िस्तुल्स्थतीस सोरू्ि आहे. प्रा. ब्रह्मािांद देशपाांरे् याांिीही त्या काळी द्राक्षाराम हे कसे गजबजलेले के्षि होते 
हे अिेक पुराव्याांच्या आधारे दाखििू वदले आहे.३२ 
 
डाकराम म्पििजे रािारामच 
 

द्राक्षारामासांबांधी एिढा प्रदीघग उहापोह केफयािांतर लीळाचवरिातील र्ाकराम म्हणजे द्राक्षाराम िव्हे 
असेच कुणीही ठामपणे म्हणेल आवण ते स्िाभाविकही आहे. प्रा. ब्रह्मािांद देशपाांरे् हेही याच विणगयाप्रत आले 
आहेत; पण या सांदभात आपण आणखी एका महत्त्िाच्या लीळेचा विचार केफयास र्ाकराम म्हणजे द्राक्षारामच 
होय याची खािी पटेल. लीळाचवरिाच्या पूिाधात क्र. १९८ या लीळेत िाथपांथी साधू अदांवर्िाथाांची कथा 
आली आहे. अदांवर्िाथ ‘र्ाकराम’ येथील मांवदरात जातात. तेथील सलगास िमस्कार करीत असता ते भांग 
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पािते ि त्यातूि रक्त िाहू लागते. अदांवर्िाथाांिी आपफया चमत्कारसामर्थयािे तेथील सलगाचा भांग केला असे 
येथे सुचविले आहे. यािांतर ते सोरटी सोमिाथ येथील सलगाचा भेद करण्यासाठी जातात. त्यािळेी िाटेत 
भेटलेफया गोरक्षाांिा ते म्हणतात : 
 

“डाक्रामु भेदीया : अब सोरठी सोमनाथू भेदन जाओं,” (रू्. १९८) 
 

अदांवर्िाथाांिी र्ाकराम सकिा सोरटी सोमिाथ येथील सलगाचा भांग केला असो अथिा िसो, आपफया 
दृष्टीिे येथे महत्त्िाचे म्हणजे र्ाकराम ि सोरटी सोमिाथ याांचा एकि केलेला उल्लेख हे होय. दोन्सही वठकाणची 
मांवदरे पुराति असूि त्याांिा भारताच्या साांस्कृवतक इवतहासात असाधारण असे स्थाि आहे. कुठफयाही 
शब्दाची अथगविविती करतािा त्याच्या साहचयातील अन्सय शब्दाांचाही विचार करािा लागतो. यामुळे येथे 
र्ाकराम ि सोरटी सोमिाथ याांचा उल्लेख म्हणजे दोि तुफयबल के्षिाांचा उल्लेख आहे हे सहज लक्षात येते. 
सोरटी सोमिाथ हे प्रवसद्ध बारा जोवतवलंगाांपैकी एक आहे, तर द्राक्षाराम हे आांध्रातील प्रवसद्ध विसलगाांपैकी 
एक आहे. द्राक्षाराम हे जसे सोरटी सोमिाथाच्या पांक्तीत बसते तसे सुकळी र्ाकराम यास बसविता येत िाही. 
यामुळे र्ाकराम म्हणजे द्राक्षाराम होय याविियी कुणालाही सांशय राहु िये. 
 

पण ‘िेिे प्रती’तील या लीळेत ‘र्ाक्रामु भेदीया’ हा िृत्ताांत आलेला िाही. यामुळे तेिढा भाग प्रवक्षप्त 
तर िसािा, अशी शांका येते. र्ॉ. कोलते याांिी स्िीकारलेली लीळाचवरिाची आधारभतू प्रत सिांत प्राचीि 
म्हणजे शके १४६३ ची आहे. आवण ही प्रत दुसऱ्या एका प्रतीिरूि िकललेली आहे असे त्याच्या शिेटी िमूद 
केलेले आहे.३३ यािरूि लीळेचा हा भाग यदाकदावचत प्रवक्षप्त ठरला तरी शकाच्या चौदाव्या-पांधराव्या 
शतकात लोक ‘र्ाकराम’ म्हणजे आांध्रातील ‘द्राक्षाराम’ असेच मािीत असत, असे विःसांशयपणे म्हणता 
येईल. र्ॉ. वि. वभ. कोलते याांिी ज्या विविध काळाांतील ि विवभन्न स्थािाांतूि वमळालेफया पोर्थया आधारस 
घेतफया त्या सिग पोर्थयाांत ही सांपूणग लीळा आहे. तेव्हा उपरोक्त भाग प्रवक्षप्त सकिा अप्रवक्षप्त कसाही ठरला 
तरी माझ्या विधािाला बाध येण्याचे कारण िाही. 
 

र्ाकराम म्हणजे द्राक्षाराम हे जर खरे असेल तर र्ाकरामासांबांधी लीळेत िर्षणलेली तेथील 
असुरवक्षतता ि विजगिता आवण इवतहासातूि प्रत्ययास येणारी सुल्स्थती या दोन्सहींचा मेळ कसा घालाियाचा, 
हा प्रश्ि उभा राहतो. या विसांिादाचे कारण लीळाचवरिाच्या एकूण स्िरूपात ि त्याच्या सांकलि-सांपादि-
विर्षमती प्रवक्रयेत असाि ेअसे िाटते. चक्रधराच्या ‘उत्तरापांथेगमिा’िांतर शोकविव्हळ झालेली सिग वशष्यमांर्ळी 
ऋवद्धपूर येथे गोसिदप्रभूांजिळ येऊि रावहली. तेथे स्िामींच्या लीळा आठििू मिाचे समाधाि करूि घेऊ 
लागली. म्हाइांभटाांिा या लीळाांचे सांकलि करण्याची इच्छा झाली. त्याप्रमाणे त्याांिी चक्रधराांच्या सांपकात 
आलेफया व्यक्तींिा प्रत्यक्ष भेटूि त्याांिी साांवगतलेफया आठिणी काळजीपूिगक वलहूि काढफया. 
िागदेिाचायांिी त्याांची सत्यासत्यता पारखूि त्याांिा योग्य ते बदल कराियास लािले. तयार झालेला ग्रांथ 
‘खालसेयाच्या धार्ी’त गहाळ झाला. पुढे या सिग लीळा मुखोद्गत असलेफया वहराइसेच्या साहाय्यािे तो ग्रांथ 
परत वलहूि काढण्यात आला. इतर काही वशष्याांिाही त्यातला काही भाग पाठ होता. यामुळे अवधकृत पाठ 
सकिा ‘वपढीपाठ’ एकच िसूि तीि आहेत. अशा ल्स्थतीत मूळ ग्रांथ अविकृत स्िरूपात उतरला, असे म्हणता 
येत िाही. स्थलिामे ि अन्सय तपशील याांत बदल घर्ला असणे शक्य आहे. गुरुिाक्याांचे वकतीही प्रामाण्य 
महािुभािाांिा ि एकूण भारतीयाांिा असले तरी माििी बुद्धीच्या ि स्मरणशक्तीच्या मयादा प्रत्येकालाच लाग ू
असतात. उलट गुरुभल्क्तपोटी ि ग्रांथपे्रमापायी मूळच्या लीळेत अिेकदा बदल होतो, काही गोष्टींची भर पर्ते 
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ि वकत्येकदा वतचा मूळ गाभाही बदलूि जातो. लीळाचवरिाची ‘िेिे प्रत’ ि र्ॉ. कोलतेसांपावदत प्रत याांतील 
विठ्ठलविियक लीळेत वकती तरी वभन्नता आहे. स्थािाचा घोटाळा होण्याचे हे एक कारण असाि.े 
 

तसेच चक्रधराांच्या प्रयाणािांतर म्हणजे शके ११९६ िांतर चार ििांिी म्हाइांभटािे हा ग्रांथ वसद्ध केला 
असला तरी याच्या वकती तरी िि ेअगोदर चक्रधराांिी एकाांतातील लीळा आपफया वशष्याांिा कथि केफया 
होत्या. लीळाचवरिाची वसद्धी ि त्यापूिीच्या वकत्येक ििांच्या आठिणी याांतील काळाचे अांतर पाहता काही 
स्थािाांत ि तपवशलात चूक होण्याची शक्यता िाकारता येत िाही. 
 

याच सांदभात ‘काांती’चा विचार व्हािा. ‘काांती’ म्हणजे ‘काांची’ हे र्ॉ. रा. सच. ढेरे याांिी अिेक सबळ 
पुराव्याांविशी दाखििू वदले आहे. ते विदभात िाही हे कृष्णमुिी विराटदेश ेयाांच्या ‘लक्ष्मणास्ियांिरा’िरूिही 
कळूि येते. लक्ष्मणा या राजकन्सयेच्या स्ियांिरासाठी देशोदेशीचे राजे आले होते. त्याांत “िैदभगदेवशचा भीम 
चक्रिती” (१८-२१) जसा होता, तसाच “काांती देशीचा पाताळभेदी” (१८-१६) हाही आला होता. यामुळे 
‘काांती’ देश विदभाच्या बाहेर आहे हे स्पष्ट होते. तसेच काांती म्हणजे विदभातील ‘काटोल’ िव्हे. ते स्थाि 
तवमळिारू्तील प्रवसद्ध के्षि ‘काांची’ हेच होय. यास तेलुगु ग्रांथाांतूिही आधार वमळतो. 
 

श्रीधर किीच्या ‘वशिलीलामृता’मधील ३४ वशिभक्त वश्रयाळाची कथा ‘काांती’ येथे घर्ते. कथेचा 
प्रारांभ— 
 

“-पवर काांती-िगरीं श्रीयाळ । धीरगांभीर उदार सुशील” (१४-२) आवण शिेट “-काांतीिगरीं सौख्य 
अगाध । विभिुिीं ि माये आिांद” (१४-८४) असा आहे. याच कथेिरील तेलुगु आख्यािात माि ‘काांती’ऐिजी 
‘काांची’ असे आले आहे. यामुळे ही दोन्सही िाि ेएकमेकास पयायी आहेत हे स्पष्ट आहे. प्रवसद्ध तेलुगु किी 
श्रीिाथ याच्या ‘हरविलास’ या वशिमाहात्म्यपर काव्यात उपरोक्त कथा प्रवसद्ध के्षि काांचीपुरम येथे घर्ते, 
असे आले आहे. 
 

दुिासाच्या शापामुळे तुांबरू ि त्याची पत्िी ही दोघे अिुक्रमे ‘वतरुतोंर्’ ि ‘वतरुिेंगिाांवच’ ही िाि ेधारण 
करूि काांची येथे िैश्यकुळात जन्सम घेतात. या वशिभक्त दाम्पत्यास ‘वसवरयाल’ िािाचा पुि असतो. या 
वशिभक्ताचे ि त्याांचे जन्समस्थाि असलेफया काांचीचे जे िणगि श्रीिाथािे केले आहे त्याचा आिश्यक तेिढा 
भाग पुढे वदला आहे : 
 

...जंबु द्वीर्बंुन द्रणवड भमंूडलमंडलायमानंबुनु गंर्ातरंणगिी प्रवाहनदी 
मारकायमान णवश्वंभराभणरत... वरदराजाणभधान वैकंुठणवहार प्रदेशाबंुनु 
गामाक्षीकौतुकागारंबुनु नेकाम्रनाथ देवणदव्यावसंधवुनु नैन काचंीनगरंबुन 
वणिववशंबंुन नुद्भरवणच (१-१०) 
...णचरतोंड डनुरे्र वैश्यकुल मौजीत्यंबुनं वोंगंगा गरकंठु दरिेंदुशखेरणन 
षटकालंबु रू्रजचु (१-११) 
...अतणन र्ुरंणि णतरवेंगनाणंच... गाणंच नगरंबुनंदु... णचणरतोंडनग्म्बणक 
भायप यै णसणरयालंडनु कुमार ३५  ... (१-१२) 
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या अितरणातील ‘कां पा’ िदी, ‘िरदराज’ (विष्णू) ि ‘एकाम्रिाथ’ (वशि) हे देि ि ‘कामाक्षी’ ही देिी 
या सिांचा ‘काांची’समिते वकफय उल्लेखामुळे हे प्रवसद्ध के्षि ‘काांची’ आहे याविियी सांशयाला कुठलीच जागा 
राहत िाही. श्रीधराच्या ‘वशिलीलामृत’ ग्रांथात श्रीयाळ-चाांगुणा याांचा पुि ‘वचलया’ असतो, यर येथे वतरुतोंर् 
ि वतरुिेंगिाांची याांचा पुि ‘वसवरयाल’ (श्रीयाळ) होय, असे म्हटले आहे. हा फरक सोर्फयास दोन्सहींतील 
कथा एकच आहे. श्रीयाळ/वसवरयाल याचेच ‘वचलया’ असे मराठी रूप झाले आहे. वतरुतोंर्िायिार हा 
प्रवसद्ध िेसष्ठ िायन्समाराांपैकी एक असूि याची कथा प्रथम तवमळ पेवरयपुराणम् (सेवक्कलारकृत)मध्ये आली 
आहे. 
 

तसेच ‘स्थािपोथी’त काांतीस ‘िगर’ म्हणूि सांबोधले आहे, गाि म्हणूि िव्हे. काटोल हे जरी आज 
तालुक्याचे वठकाण असले तरी तेराव्या शतकात ते ‘िगर’ होते काय, याची कफपिा िाही. उलट काांची हे 
पूिीपासूि ‘िगर’ होते. ‘काांवतपुर’चे काटोल असे रूप झाले असाि ेअसे प्रा. ब्रह्मािांद देशपाांरे् म्हणतात, पण 
त्याला पुरािा िाही; तसेच ग्राम, िगर, पुर अशी लोकसांख्येच्या सांदभात चढती भाजणी आहे. विदाि 
सांस्कृतमध्ये तरी तसे माितात. यामुळे ‘काटोल’ हे िगरापेक्षाही मोठे होते काय असाही एक सूक्ष्म विचार 
मिात येतो. अथात हे गौण मुदे्द सोर्ले तरी उपरोक्त वििचेिािरूि ‘काांती’ म्हणजे ‘काांची’ हे वसद्ध व्हाि.े 
 

लीळाचवरिातील र्ाकराम म्हणजे द्राक्षाराम ि काांती म्हणजे काांची याविियी कुठलाच सांशय राहू 
िये. लीळाचवरिातील िािे तीच गािे दशगवितात; पण चक्रधर त्या वठकाणी गेले होते काय हा माझ्या मते 
िगेळा प्रश्ि आहे. आपण लीळाचवरिाकरे् कोणत्या भवूमकेतूि पाहणार आहोत यािर आपले विष्किग 
अिलां बिू राहतील. लीळाचवरिातील सिगच प्रसांग/घटिा िास्ति आहेत काय, हा खरा प्रश्ि आहे. चक्रधराांिी 
राएरीच्या िामि पेद्दीच्या मृत भायेस फारशी ओळखदेख िसता वजिांत केले. पण चक्रधराांच्या मृत्यचू्या खोया 
िातेमुळे तेलां ग देशातील ज्या वशष्यािे आपले प्राण सोर्ले त्याच्याविियी चक्रधराांिी काहीच केले िाही. 
यामुळे लीळाचवरिात िर्षणलेले चमत्कार चक्रधराांचे आहेत की त्याांच्या वशष्याांची ती विर्षमती आहे हा प्रश्ि 
विमाण होतो. कारण चक्रधराांिा चमत्काराचा मिापासूि वतटकारा होता. त्याांिी ताांब्याचे सोिे करण्याचे 
िाकारले ते यामुळेच (प.ृ ५४९). वशिाय चक्रधराांचे सिग चमत्कार मुख्यतः ‘एकाांका’त आले आहेत. लोकाांत 
आफयािर असे फारसे काही घर्फयाचे वदसत िाही. 
 

लीळाचवरिात िास्ति घटिाांबरोबर अिेक आख्यावयका, सकिदन्सती आवण भािसत्येही आली आहेत. 
‘पिगता’िवरल मुक्ताबाई ही तेराश ेििाची होती हे कुणीही खरे मािणार िाही. यामुळे ती वकतपत ऐवतहावसक 
व्यक्ती होती हा प्रश्िच आहे. वतचे िणगि तर चक्क शिैपांथीय अक्क महादेिीच्या िणगिाशी जुळणारे आहे. अक्क 
महादेिीची वदगांबर अिस्था ि वतच्या र्ोक्यािरील लाांब केशसमूहािे होणारे अांगरक्षण या दोन्सही गोष्टी 
मुक्ताबाईच्या सांबांधातही आढळूि येतात. 
 

अक्क महादेिी ही िीरशिैातील थोर विरक्त स्त्री, ती उरु्तर्ी (वज. वशमोगा) येथील असूि कफयाणीस 
बसिाकरे् तेथील ‘अिुभिमांटपा’त अध्याल्त्मक चचा करण्यासाठी विघते. शून्सयसांपादि हे वतचे जीवितध्येय 
असते. वतचे िणगि ‘शून्सयसांपादिे’ (सांकलि १४ ि ेशतक) िामक िीरशिैाांच्या पविि कन्नर् ग्रांथात पुढील 
प्रमाणे केले आहे : 
 

सवपसंगर्णरत्यागमम्माणड णदगंबरदुणडगेयनुिु 
तन्न केशव्यंबबंरम् मुसंुणकिु करस्थिदोिणगपर् 
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इष्टरलगदोळ् दृणष्ट निु ३६ 
 

सिगसांगपवरत्याग करूि वदगांबर अिस्थेत विघालेली अक्क महादेिी लाांब केशसांभारािे स्ितःचे अांग 
झाकूि घेत हातातील इष्टसलगाकरे् दृष्टी रोखूि त्यात ती मग्ि झाली होती. 
 

या सांदभात लीळाचवरिातील मुक्ताबाईचे िणगि पाहाि े: 
 

“माथाांचीया जटा भइुांसी काढवत... तीएां बसैवत तवर तेयाांवचया जटा भइुां पुांजा होवत... तेयावचये आांगीं 
रोमािवळ विगाली असे : तेणें तयाचें देह आच्छादौवि गेलें ” (पू. २३) 
 

या दोन्सहींतील साम्य लक्षणीय आहे. 
 

जशा गोरक्षाच्या, अदांवर्िाथाच्या कथा या दांतकथा होत, तशीच ही मुक्ताबाईची कथा होय. 
िाथवसद्धाच्या आख्यावयका साांगण्यामागे चक्रधराांची जी काही भवूमका असेल, तीच मुक्ताबाईच्या कथिामागे 
आहे, असे मला िाटते. 
 

चक्रधराांचा आांध्र प्रदेशाशी/दवक्षणेवश इवतहासकाळात जो काही सांबांध आला त्याचे येथपयंत केलेले 
वििचेि सांपूणग आहे, असे िव्हे. लीळाचवरिातील बरीच रहस्ये आपफया कोशातूि बाहेर पर्ण्यासाठी वतष्ठत 
आहेत. त्या सिांचा परामशग मला घेता आला िाही याची जाणीि आहे. दावक्षणात्य सावहत्य-सांस्कृतीच्या 
सखोल व्यासांगािेच लीळाचवरिातील बऱ्याच गोष्टींिर ििा प्रकाश परू् शकेल. जाता जाता या सांदभात एक-
दोि मुद्द्याांचा विदेश करतो. लीळाचवरिात कणेरी िािाच्या िाथवसद्धािे गुरूां च्या इच्छापूतीसाठी आपला 
र्ोळा काढूि वदफयाची कथा आहे (उ. ५११). हा िाथवसद्ध दावक्षणात्य होता असा राहुल साांकृत्यायि याांचा 
अवभप्राय र्ॉ. रा. सच. ढेरे याांिी िोंदविला आहे.३७ आवण ते तसेच असाि ेअसे िाटते. तवमळिारू्त जे िेसष्ट 
वशिभक्त िायिार होऊि गेले, त्याांत ‘कण्णपर’ िािाचा एक वशिभक्त होता. त्याचे उपास्य दैित काळहस्ती 
येथील वशि. एकदा वशिाच्या एका र्ोळ्यातूि रक्त येतािा पाहूि त्यािे आपला उजिा र्ोळा काढूि त्याजागी 
बसविला. ही कथा तवमळ ‘पेवरयपुराणम्’मध्ये आली आहे. द्रविर् ‘कण्णपर’ आवण लीळाचवरिातील ‘कणेरी’ 
म्हणजे ‘कणगवरपा’, हे िामसाम्य लक्षणीय आहे आवण मुख्य म्हणजे ‘कण्णपर’ ताचे मूळ िाि ‘वतण्ण’असे होते. 
त्यािे आपला र्ोळा काढफयामुळे त्यास ‘कण्णपर’ हे िाि वशिािे वदले. कारण तवमळमध्ये ‘कण्’ म्हणजे 
र्ोळा. समाि िाम धारण करणाऱ्या या दोि व्यक्तींची वभन्नता/अवभन्नता याचा शोध घेणे आिश्यक आहे. 
विदाि ‘कणेरी’ हे िाि दावक्षणात्य भािाांतील ‘र्ोळा’ या अथी असलेफया ‘कण्’ (तवमळ ि कन्नर्), कन्नु 
(तेलुगु) यापासूि विष्पन्न झाले असे िाटते; तसेच प्रवसद्ध वशिचरण वकन्नवर बोमय्या वदगांबर अिस्थेत 
राहणाऱ्या अक्क महादेिीच्या िैराग्याची वतच्या अांगास वठकवठकाणी हातािे दाबिू परीक्षा करतो. वतच्या मिात 
विियिासिेचा लिलेशही िाहीयाची त्यास खािी पटते. स्ितः प्रभसुलगही वतची पारख करतात. 
 

या सांदभात चक्रधराांिी आउसेच्या घेतलेफया परीक्षाांची आठिण व्हािी : आउसेिे िग्ि होऊि िृत्य 
करणे, वििस्त्र होऊि एका िग्ि मुिीस आसलगि देणे इत्यादी. स्ितः चक्रधराांचीही आउसेच्या विरक्तीबद्दल 
खािी पटते. ते म्हणतात : 
 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

“पोरी आउिवेस मी स्त्री ऐसी बुधीही िाहीं... स्त्रीत्ि हें उछेदौवि गेलें ” (उ. ५२५). िीरशिै ि महािुभाि 
पांथातील हे साम्य दवक्षण भारताच्या तत्कालीि आचारधमािर प्रकाश टाकणारे आहे. 
  



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

चौदा 
 

आंध्रातील णवठ्ठलभत्ततधारा 
 

महाराष्र हे विठ्ठलभक्तीचे माहेर आहे. पांढरपूर येथील “विटेिर उभा” ि “कटीिर हात” ठेऊि उभा 
असलेफया विठ्ठलािे महाराष्राच्या भािविक ि साांस्कृवतक जीििाला अभतूपूिग िळण वदले आहे. विठ्ठल हा 
मूळचा ‘कािर्ा’ मािला जातो; पण महाराष्रात िारकरी पांथ उदयास येण्यापूिी (म्हणजे तेराव्या शतकापूिी) 
किाटकातील विठ्ठलभक्तीचे स्िरूप स्पष्ट िाही. विठ्ठल या दैिताला खरे िाम, रूप ि भािबळ महाराष्रािे 
वदले ि मगच किाटकात विठ्ठलभक्ताांची ‘दास’ परांपरा विमाण झाली. पुांर्वलकािे ज्या विठ्ठलाला विटेिर 
वतष्ठत ठेिले तोच विठ्ठल कन्नर् सांताांचा स्फूर्षतदाता होय. विटेिरील या विठ्ठलावशिाय किाटकात 
विठ्ठलभक्तीची पेठ फुलली िाही. कृष्ण मथुरेला जन्समला खरा, पण त्याचे लालिपालि गोकुळातील िांदािे 
केले. तेथेच कृष्णाच्या व्यल्क्तमत्िाला आकार आलेला आहे. श्री विठ्ठल या दैिाताचेही असेच आहे. 
 

साधारण लोकसमज असा आहे की, महाराष्र-किाटकावशिाय अन्सय वठकाणी विठ्ठलभक्ती पसरली 
िाही; पण असे म्हणण्यास िस्तुल्स्थतीचा आधार िाही. महाराष्र-किाटकाप्रमाणे आांध्र प्रदेशातील 
विठ्ठलभक्तीचा प्रिाह व्यापक िाही, हे खरे आहे. वतचा प्रिाह सूक्ष्म ि खांवर्त असा िाटतो, तरी तो स्पष्टपणे 
दृग्गोचर होणारा आहे यात िाद िाही. महाराष्र-किाटकाप्रमाणे विठ्ठलोपासक सांताांची परांपरा येथे अथातच 
विमाण झाली िाही. 
 
आंध्रातील णवठ्ठलणवषयक कोरीव लेख 
 

आांध्र प्रदेशात विठ्ठल हे दैित तसे प्राचीि काळातच आले आहे. यासांबांधीचा वशलालेखीय पुरािा 
भरभक्कम आहे. गुांटूर वजफह्यातील रेपल्ले तालुक्यातील भविप्रोलु या गािी विठ्ठलेश्वराचे देिालय आहे. या 
देिालयात शके १०६६ (इ.स. ११४४) चा एक वशलालेख असूि त्यात विष्णुिधगि कुलोत्तुांग चोर् गोंक यािे 
विठ्ठलेश्वराला जमीि दाि वदफयाचा उल्लेख आहे : 
 

“A record dated S. 1066, Vishu, Magha bahula 14, Tuesday, relating grant of land to 
Viththaleswardev originally given by Vishnuvardhan Kulottung Chod Gonka.”१ 
 

याच्याही पूिीचा शके १०६४ चा एक तेलुगु वशलालेख त्या मांवदरातच उपलब्ध आहे. विठ्ठल या 
दैिताच उल्लेख असलेला हाच पवहला वशलालेख होय, असे म्हणण्यास हरकत िाही. या वशलालेखाची 
सांवहता ‘पवरवशष्टा’त वदली आहे. श्री. दलरी याांिी वशमोगा येथील इ.स. १२१६ चा वशलालेख हा या 
सांबांधातील पवहला वशलालेख होय, असे म्हटले आहे.२ पण पुढे पांढरपूरच्या इ.स. ११८९ (शके ११११) च्या 
वशलालेखाच्या उपलब्धीिांतर ३ तो माि या ििोपलब्ध वशलालेखास वमळतो, हे पुढे दलरींिी आपफया ग्रांथास 
जोर्लेफया पुरिणीत मान्सय केले आहे. ते म्हणतात : 
 

“…Then the first inscriptional mention of Viththala can no longer be said to be found in 
simoga in 1216 A.D. as we stated on p. 31, but at Pandharpur in 1189 A.D..” ४  
 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

िर उल्लेवखलेला ‘भविप्रोलु’ चा शके १०६४ चा वशलालेख हा पांढरपूरच्या वशलालेखापेक्षा सते्तचाळीस 
ििांिी जुिा आहे. तेव्हा विठ्ठल दैिताच उल्लेख असलेला हाच वशलालेख सिांत प्राचीि ठरतो. म्हणजे जो 
माि वशमोगा या स्थळास म्हणजे किाटकास वमळाला होता, तो र्ॉ. तुळपुळे याांच्या शोधािे महाराष्राला 
वमळाला आवण तो आता आांध्र प्राांतास वमळत आहे. अथात हाही या सांबांधातील शिेटचा शब्द िव्हे. आांध्र 
प्रदेशातील ि दवक्षणेतील अन्सय उपलब्ध वशलालेखाांचा वचवकत्सक अभ्यास विठ्ठलभक्तीच्या व्याप्तीिर अवधक 
प्रकाश टाकू शकेल. आांध्र प्रदेशातील उपलब्ध साधि-सावहत्याचा व्हािा तसा विचार झालेला िाही, असे 
िाटते. 
 

यािांतर श्रीशलैम येथील शके १३१८ च्या वशलालेखाचा क्रम लागतो.५ श्री मवल्लकाजुगि मांवदरापासूि 
पाताळगांगेस जाण्याच्या मागािर पायऱ्याांजिळील एका दगर्ािर हा लेख (सांस्कृत, िागरी वलपी) कोरलेला 
आहे. कदांब घराण्यातील हवरहर (२ रा) याची पत्िी विठ्ठलाांबा वहिे येथे विठ्ठलेश्वराच्या मूतीची प्रवतष्ठापिा 
केफयाची त्यात िोंद आहे. लेपाक्षी (वज. अिांतपूर, ता. सहदुपूर) येथील िीरभद्र मांवदरातील शके १४५९ च्या 
वशलालेखात ६ (सांस्कृत ि कन्नर्) विठ्ठलेश्वराचा उल्लेख आहे; तसेच सचतकुां टा (वज. किूगल, ता. 
कोईलकुां ट्ला) येथील विठ्ठलेश्वर मांवदरातील शके १४९३ च्या वशलालेखात ७ िरससहराज यािे ते खेरे् 
‘पाांरु्रांग विठ्ठलेश्वर पेरुमल’ यास दाि वदफयाचे वलवहले आहे. हा वशलालेख पेिुकोंर्ा येथील चांद्रवगवर 
कुळातील वतरुमलदेि महाराज याच्या कारवकदीतील होय. याच मांवदरात शके १४९५ चा िांदयाल 
िरससगराय याचा दािोल्लेख असलेला आणखी एक वशलालेख ८ आहे. या िरससगरायाचा पुि कृष्णराज 
असूि त्यालाच प्रवसद्ध तेलुगु किी सपगवल सूरिा यािे आपले ‘कलापूणोदयम्’ हे प्रबांधकाव्य अपगण केले होते; 
तसेच िीररांगराय (इ.स. १५७८-८६) याच्या कारवकदीतील शके १५०९ चा वशलालेख ९ कोईलकुां टला 
येथील ईश्वरमांवदरापुढे उपलब्ध असूि त्यात िेंकटेश महाराज (िांतरचा िेंकट पवहला) याांिी कोईलकुां ट्ला 
येथील विठ्ठलासाठी विरविराळ्या खेड्ाांतूि कर घेण्यास मान्सयता वदफयाची ओांर् आहे. 
 
णवठ्ठल/पांडुरंग व्यत्ततनामे 
 

विठ्ठल या दैिाताबरोबर विठ्ठल हे व्यल्क्तिामही तेलुगु लोकाांत अिेक शतकाांपासूि आजतागायत 
रूढ आहे. तेलुगूतील ‘वदव्यसूवरचवरत’ या ग्रांथात ‘विठ्ठल’ िािाचा राजा शके ९८४ मध्ये वतरुपतीला राज्य 
करीत होता, असा उल्लेख आढळतो; १० तसेच काकतीय िांशातील प्रतापरुद्र (दुसरा) याच्या पदरी असलेफया 
एका माांर्वलकाचे िाि ‘विठ्ठलिाथ’ होते, असे शके १२१६ च्या तेलुगु वशलालेखात ११ विर्षदष्ट केले आहे : 
 

८) सकलधमगसाधक पुण्यगुणसिाथ 
९) विठलिाथ भिूाथुांरू् आदििी तुांबळमु... 

 
तसेच पूिग चालुक्य राजा गुणग विजयावदत्य (शासिकाल शके ७७०-८१४) याच्या सेिापतीचे िाि 

‘पांरु्रांगरु्’ असे होते.१२ याला ‘पाांरु्रांगरु्’ असेही म्हणत. हा तेलुगु भािेचा अवभमािी असूि याचे तेलुगूतील 
दोि वशलालेख उपलब्ध आहेत. एक अद्दांकी येथे ि दुसरा कां दकूर येथे. (अथात त्या काळी ‘पाांरु्रांग’ हा 
‘विठ्ठल’ म्हणविला जात होता काय, हा िादाचा मुद्दा रावहलां .) 
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उपरोक्त वििेचिािरूि विठ्ठलभक्ती ही आांध्र प्राांतात रूढ होती याचे प्रमाण वमळते, पण या भक्तीचे 
स्फूर्षतस्थाि महाराष्र िसूि किाटक होय. िवरल वशलालेखात आलेफया राजाांचा ि अन्सय अवधकाऱ्याांचा सांबांध 
हा किाटक-आांध्र या दवक्षणेकर्ील प्राांताशीच होता, हे स्पष्ट आहे. 
 
चौऱ्यायशीच्या लेखातील तेलुगु भाणषक नावे 
 

ज्ञात इवतहासात महाराष्रातील पांढरपूरच्या विठ्ठलाशी तेलुगु भािकाांचा जो सांबांध आलेला वदसतो 
तो पवहफयाांदा शके ११९५ च्या पांढरपूरच्या चौऱ्यायशीच्या वशलालेखातूि. पांढरपूरच्या विठ्ठल मांवदराच्या 
जीणोद्धारासाठी ‘पैका’ देऊि हातभार लािणाऱ्या व्यक्तींची जी िािे यात आली आहेत त्याांत काही तेलुगु 
भािकाांची िाि े आढळतात. उदा. : ब्रह्मसमुद्र सलगैया, पदुमयैा, हेमयैा, आण्णय्या, लक्ष्मणया, चाणव्िा, 
एलुबाई, ईश्वरस्िामी पेवद्द इत्यादी. याांतील शिेटच्या िािातील ‘पेवद्द’ हे आर्िाि असूि या आर्िािाची 
अिेक तेलुगु कुटुांबे आहेत. ‘ब्रह्मसमुद्र’ हे गाि किाटकातील बेल्लारी वजफह्यातील आहे. तेलुगु भािकाांत 
‘समुद्राल’ म्हणजे ‘समुद्रकर’ आर्िािाची कुटुांबे आहेत. ‘ब्रह्मसमुद्र’ याचेच ते सांवक्षप्त रूप असाि.े याच 
वशलालेखात ‘तेलां ग’ हा शब्दही स्तांभ ३, ओळ ९ यात आलेला आहे. 
 

या वशलालेखात ‘श्री विठलदेिरायावस वतसावसवत फूले दाांरे् आचांद्राकग  चालािेआ...” (शीिकग , 
ओळ-३) असे आले आहे. यातील ‘दांर्ा’ हा खास तेलुगु शब्द होय. तेलुगूत फुलाांच्या हारास ‘पुव्िुदांर्ा’ असे 
म्हणतात. तोच शब्द मराठी पद्धतीप्रमाणे ‘दाांरे्’ असा अिेकिचिी करूि येथे ि इतरि उपयोवजला आहे. 
तसेच ‘माहुर िामदेिे’ हा िामोल्लेखही तेलुगूचा पवरणाम सुचवितो. कारण ‘कर’ असा प्रत्यय ग्रामिामाला ि 
जोर्ता ग्रामिाम मूळ रूपातच ठेिण्याची पद्धती तेलुगु भािकाांत रूढ आहे. माहूर हे सध्या महाराष्रातील 
िाांदेर् वजफह्यात असूि आांध्र प्रदेशाच्या सीमेिर आहे. यामुळे पूिी त्याचा समािशे काही जण तेलां गणात करीत 
असे वदसते. “वतलां ग देशी-माहोरा पूिगप्रदेवस...” असे कफपसमूहात १३ आले आहे. 
 

यािरूि तेलुगु भािक पांढरपूरच्या विठ्ठलदशगिाथग वित्यवियमािे जात, याची खािी पटते. म्हैसूर-
किाटकाला लागूि असलेफया तेलुगु प्रदेशात हांपीच्या विजय-विठ्ठलाचा प्रभाि असािा ि तेलां गणातील लोक 
पांढरपूरच्या विठ्ठलास भजत, असे वदसते. विठ्ठलभल्क्तपर ग्राांवथक पुरािा पावहफयास या भक्तीचे स्िरूप स्पष्ट 
होण्यास मदत होईल. 
 
णवठ्ठलभत्ततपर गं्रथरचना 
 

आांध्र प्रदेशात वतरुपतीचा बालाजी हे प्रवसद्ध िैष्णि दैित असूि त्याची उपासिा वकती तरी 
शतकाांपासूि तेलुगु भािकाांत रूढ आहे. याचा प्रवसद्ध भक्त श्री अन्नमाचायग (शके १३४६-१४२५) याची 
वतरुपतीच्या व्यांकटेशपर अिेक पदे असूि ती तेिीस खांर्ाांतूि ‘अन्नमाचायग सांकीतगिलु’ या िािािे वतरुपतीच्या 
देिस्थािािे प्रवसद्ध केली आहेत. अन्नमाचायांिी काही पदाांतूि विठ्ठलाचेही गुणगाि केले आहे. त्याांची 
विठ्ठलभल्क्तपर अशी मोजकीच पदे आढळूि येतात.१४ त्याांपैकी काही पदे विजयिगरच्या विठ्ठलाला 
अिुलक्षूि आहेत (खांर् ३, क्र. २२८ ि २२९), तर काही पदाांतूि केिळ ‘विठ्ठल’ सकिा ‘पाांरु्रांगराय’ असा 
सिगसाधारण उल्लेख आला आहे. त्याांिी एका पदातूि (खांर् ६, क्र. २१७) विठ्ठलाचे ७७७ भक्त झाफयाचे िमूद 
केले आहे. या भक्ताांचा काळ कोणता ि हे भक्त तेलुगुभाविक होते की अन्सयभाविक, याचा पदात उल्लेख िाही. 
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विठ्ठलभक्तीचे माहात्म्य गाणारी तेिावल रामकृष्ण याची ‘पाांरु्रांगमाहात्म्यमु’ ही कृती महत्त्िाची आहे. 
हा किी कृष्णदेिरायाच्या (शासिकाल इ.स. १५०९-१५२९) दरबारातील ‘अष्टवदग्गजाां’पैकी (प्रवसद्ध आठ 
किी) एक गणला जातो. यािे रचलेले ‘पाांरु्रांगमाहात्म्य’ हे तेलुगूतील एक चाांगफया प्रतीचे प्रबांधकाव्य मािले 
जाते. या काव्याचे एकूण पाच आश्वास आहेत. पवहफया आश्वासात अगस्त्य ऋिी आपली पत्िी लोपामुद्रा 
हीस घेऊि दवक्षणेकरे् याियास विघतात. िाटेत अिेक स्थळाांिा भेटी वदफयािर ते िर्ािि पिगतािर जाऊि 
कार्षतकेयाचे दशगि घेतात्ि त्यास देिता, तीथग आवण के्षि एकिटलेले सिांत पविि स्थल कोणते, अशी पचृ्छा 
करतात. कार्षतकेयास ते ज्ञाि िसते. म्हणूि ते सिग जण कैलासािर जाऊि शांकरास हा प्रश्ि विचारतात. 
मग शांकर विठ्ठलिाथाचा मवहमा साांगतात. वद्वतीय आश्वासात भमैी िदीिरील पौंर्रीक के्षिाचे िणगि केले 
आहे. यात पुांर्रीक मुिीची कथा आली असूि तो धार्षमक प्रिृत्तीचा, शुद्धशील ि योगविद्याप्रिीण दाखविलेला 
आहे. तो िृद्ध मातावपत्याांची सेिा करतो. त्याच्या विष्णुभक्तीमुळे िृद्धपणी त्यास कृष्णदशगि घर्ते. दोन्सही हात 
कमरेिर ल्स्थत ि दोन्सही पायाांमध्ये गायींिा हाकण्याची िळूेची वहरिी काठी १५ अशा रुपात तो दशगि देतो ि 
पुांर्रीकाची त्याच्या मातृवपतृभक्तीबद्दल स्तुती करतो. याच आश्वासात पौंर्रीक के्षिाच्या विरविराळ्या 
वदशाांस असणाऱ्या तीथांचेही िणगि आले आहे. याप्रमाणे येथे विठ्ठलेश्वर हे दैितरत्ि, भमैी हे तीथगरत्ि ि 
पौंर्रीक िामक स्थल हे के्षिरत्ि ही वतन्सही एकिटली आहेत.१६ तृतीय आश्वासात पीठापुरम् येथील सभापती 
िामक विगमशमा िािाच्या ब्राह्मणपुिाची कथा आली आहे. तो िदेविदे्यत प्रिीण असूि पुढे दुिगतगिी विघतो. 
त्यास मवदरा ि मवदराक्षी याांचे व्यसि जर्ते, पण िांतर तो िरससहाची तपिया करतो ि विष्णू त्याला मुक्ती 
देतो, अशी कथा आली आहे. चतुथग आश्वासात परत पुांर्रीकाची कथा आली . पुांर्रीकास दशगि देतािा 
श्रीकृष्ण हा र्ोक्यािर मोरवपसे धारण करूि कमरेिर हात ठेििू उभा रावहलेला किीिे येथे दाखविला आहे; 
तसेच याच आश्वासात भकेुलेला बटू (कृष्ण) ि श्रद्धाळू सुशीला याांची कथाही आली आहे. सुशीला आपफया 
पुिाांिा अिेक देिताांची पूजा करण्याचे सोरू्ि पाांरु्रांग-विठ्ठल यास गृहदैित मािूि त्याची पूजा करा, असा 
उपदेश करते. पाचव्या आश्वासात पौंर्रीक के्षिाच्या भोितालच्या द्वाराांचे ि पवरसरातील विरविराळ्या 
तीथांचे माहात्म्यिणगि आले आहे. 
 

या ग्रांथात ‘पांढरपूर’ या स्थलिामाचा तसा उल्लेख िाही. ‘पौंर्रीक के्षि’ असेच जागोजागी आले आहे. 
भक्त पुांर्रीकाव्यवतवरक्त कोणत्याही मराठी िा अन्सय विठ्ठलभक्ताचा यात विदेश िाही. भक्त पुांर्रीकाची 
कथाही मराठीतील रूढ कथेतूि वभन्न आहे. मराठीतील पुांर्लीक-कथा या ग्रांथातील पुांर्रीक ि विगमशमा 
या दोहोंशी काही प्रमाणात जुळणारी आहे. आई-िवर्लाांच्या पिात पुांर्रीकास विठ्ठलदशगि होत असफयामुळे 
त्याांची सेिा करतािा विठ्ठल प्रकट होण्याचा ि त्याच्या स्िागतासाठी िीट टाकण्याचा प्रसांग यात िाही. 
“कटीिर हात ठेिलेला” विठ्ठल आहे; पण ‘विटेिर उभा’ रावहफयाचे यात आलेले िाही. विटेिर उभा 
रावहफयाची कथा ही खास महाराष्राची विर्षमती असूि कुठफयाही विठ्ठलभल्क्त– परांपरेिर महाराष्रातील 
परांपरेचा वकतपत पवरणाम झाला हे ओळखण्याची ती खूण आहे, असे म्हणण्यास हरकत िाही. कारण 
किाटकात सकिा अन्सयि कुठेही विठ्ठल विटेिर उभा रावहफयाची कथा आलेली िाही. या ग्रांथास 
‘स्कां दपुराणा’चा आधार आहे,१७ असे किी साांगतो. प्रस्तुत काव्याच्या रचिेतही हे काव्य पुराणाची परांपरा 
साांभाळणारे होय, याची आपणाांस प्रचीती येते. 
 

या कालखांर्ािांतर आपणास एकदम एकोवणसाव्या शतकात म्हणजे अिाचीि काळातच याि ेलागते. 
यामधफया काळात विठ्ठलभल्क्तपर रचिा विमाण झाली िाही, असे म्हणणे धार्साचेच ठरेल. तेलुगूतील 
विविध हस्तवलवखत ग्रांथाांचा अभ्यास या काळातील विठ्ठलभक्तीिर प्रकाश टाकू शकेल. 
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अिाचीि काळात तेलुगु भाविकाांत मराठी सांतचवरिपर कोणता ग्रांथ विशिे लोकवप्रय असेल, तर तो 
‘भक्तविजयमु’ हा ग्रांथ होय. हा ग्रांथ खेड्ापाड्ाांत घराघराांतूि गेला आहे. जिसामान्सयापयंत विठ्ठलभक्तीचे 
लोण पोचविण्याचे फार मोठे कायग या ग्रांथािे केले आहे. तेलुगूत ‘भक्तविजयमु’ िामक अिेक ग्रांथ असूि 
एकोवणसाव्या शतकात अशा रचिाांिा प्रारांभ झाला, असे वदसते. हे सिग ग्रांथ महीपतीच्या ‘भक्तविजया’ची 
रूपाांतरेच होत. आजही असे अिेक ग्रांथ प्रत्यही विघत आहेत. जोन्नलगड्डा सत्यिारायण मूर्षत, श्रीपाद 
सुब्रह्मण्यम शास्त्री ि शतािधािी धूवळपाळा राममूर्षत याांच्या रचिा ‘महाभक्तविजयमु’ या समाि ग्रांथिामािे 
अिुक्रमे इ.स. १९४८, १९५३ ि १९८८ मध्ये प्रवसद्ध झाफया आहेत. जयराम रािकृत ‘महाभक्तविजयमु’ही 
तसा जुिाच आहे. या ग्रांथात पुांर्रीक, िामदेि, कूमगदास, तुकाराम, ज्ञािदेि, राका कुां भार, गोरा कुां भार, 
जिाबाई, चोखामेळा, एकिाथ, सखुबाई, जोगा परमािांद, जगवमि िागा, सेिा न्सहािी, कान्सहोपािा, 
दामाजीपांत, भािुदास, विसोबा सराफ इत्यादी मराठी सांताांची चवरिे आली आहेत. या सिांिी महीपतीच्या 
‘भक्तविजया’चा आधार घेतला असला तरी तसा विदेश एकही ग्रांथकारािे आपफया ग्रांथात केलेला िाही. 
तेलुगु भाविकाांिा मराठी सांत ि विठ्ठल दैित याांची गोर्ी या ग्रांथामुळेच लागली. मराठी सांताांपैकी सकु्किाई 
(सखुबाई) ि तुकाराम हे दोि सांत तेलुगु भाविकाांिा विशिे वप्रय. त्यातही सखुबाईांिर स्त्री-पुरुिाांचा भारी 
जीि. सुमारे चाळीस ििांपूिी ‘सती सकु्कबाई’ या छोया िाटकाच्या ध्िविमुवद्रत तबकड्ा लोक आपफया 
ग्रामोफोििर मोठ्या आिर्ीिे ऐकत. या िाटकातील पदेही तेलुगूतील उच्च श्रेणीच्या गायकाांिी मोठ्या 
तन्समयतेिे गावयली आहेत. सांत तुकाराम यािर एकावधक लोकाांिी िायरचिा केली असूि त्यार्ी िेंकटेश 
शास्त्री याांिी इ.स. १९२५ मध्ये ‘भक्त तुकाराम’ हे िाटक वलवहले. या सांतािरील वचिपटालाही लोकवप्रयता 
वमळाली. 
 

तेलुगु भाविकाांिा भक्त पुांर्लीक हाही तसा वप्रयच. चेर्षिराला भागय्यागारु याचे ‘पुांर्रीकचवरिमु’ या 
िािाचे यक्षगाि प्रवसद्ध आहे. यातील कथा पुराणाच्या धतीिर असूि मराठीतील पुांर्लीककथेशी साम्य 
ठेिणारी आहे. यातील पदे विविध रागाांतील आहेत; पण ग्रांथात कुठलेही िैवशष्य िाही. विटेिर उभा 
रावहफयामुळे कृष्णास विठ्ठल हे िाि प्राप्त झाले, असे विदेवशले आहे.१८ 
 

तेलुगूत विशिे मान्सयता पािलेले ियोिृद्ध विद्वाि पद्मश्री पुिपर्षत िारायणाचायुगलु याांिी 
‘पांढरीभागितमु’ (पषृ्ठे ६२२) या ग्रांथाची रचिा केली आहे. या ग्रांथात पुांर्रीक, चोखामेळा, िामदेि, गोरा 
कुां भार ि िरहरी सोिार या पाच सांताांची चवरिे वद्वपदी छांदात वलवहली आहेत. ग्रांथलेखक कर्प्पा येथील 
असूि ते कृष्णदेिरायाचे पुरोवहत वतरुमल ताताचायग याांच्या िांशातील होत. हा ग्रांथ इ.स. १९७६ मध्ये प्रवसद्ध 
झाला असला, तरी तो त्याांिी तीस ििांपूिीच वलहूि पूणग केला होता, असे प्रस्ताििेत िमूद केले आहे. 
त्यातील पुांर्रीकाची कथा मराठीतील श्रीधराच्या रूढ पुांर्रीक-कथेशी जुळणारी आहे.  काही वठकाणी 
तपवशलात फरक आढळतो. यात जहिु ि सात्यकी विष्णूची तपिया करतात. विष्णू प्रसन्न होऊि 
सात्यकीच्या पोटी पुांर्रीकाच्या रूपािे जन्सम घेतो.१९ सदर्ीर राक्षसाचा िध करणारा मवल्लकाजुगि म्हणजे प्रत्यक्ष 
विष्णूच असूि तो श्रीचांद्रराजाच्या पोटी शांकराच्या कृपेिे जन्समतो, असे दाखविले आहे. पौंर्रीक के्षिातील 
विरविराळ्या तीथांसांबांधीच्या कथा यात आफया आहेत. कथा वििदेि करण्याची किीची भवूमका ि त्यापायी 
प्रसांगवचिणात सूक्ष्म तपशील भरण्याची आिर् यामुळे ग्रांथ खूपच मोठा झाला आहे. यातील भक्त पुांर्रीकाची 
कथाच २०९ पषृ्ठाांची आहे. या ग्रांथातील सिग चवरिाांचे लेखि जिळपास आख्यािकाव्याच्या िळणािर गेले 
आहे. 
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स्फुट रचना 
 

स्फुट रचिाांत अप्पाल विश्विाथ शमा याांिी वलवहलेफया ‘पाांरु्रांगशतकम्’ २० या शतकरान्सत्हास मािाचे 
स्थाि द्यािे लागेल. यावशिाय विठ्ठलभल्क्तपर वकती तरी स्फुट पदे तेलुगु भक्ताांिी विर्षमली आहेत ि आजही 
ती विमाण होत आहेत. याांचा रचवयता कुणी एक व्यक्ती िाही. ग्रामीण भागातील अिेक विठ्ठलभक्त पांढरीची 
सकिा वचलकलपुर्ी ‘पांढरी’ची िारी करतात. पायी प्रिासात विठ्ठलभक्तीपोटी काही भजिाांची सहजस्फुतग 
विर्षमती झाली आहे. वकत्येक भजिे काळाच्या उदरात लुप्त झाली आहेत, तर काही मुवद्रत झाफयामुळे 
विरविराळ्या भजि-पुस्तकाांतूि विखुरलेली आहेत; तसेच खेर्ोपार्ी असणाऱ्या विविध भजि-मांर्ळाांतूिही 
विठ्ठलपर भजिे हमखास म्हटली जातात. ही भजिे वशकविणारी अिेक वक्रयाशील माणसेही आढळूि येतात. 
एका पुस्तकाच्या शिेटी २१ श्री बोवमसेिी सत्यिारायणदास याांिी िारांगल, विजयिार्ा, मच्छलीपटणम्, 
मलैािरम् (वज. गुांटूर), बापट्ला (वज. प्रकाशम्), खम्मम या गािी तेथील लोकाांिा भजिे वशकविली, असे 
िमूद केले आहे. यािरूि आांध्रातील विठ्ठलभक्तीचा प्रसार-विस्तार लक्षात येतो. 
 

या विविध भजि पुस्तकाांतील भजिाांतूि व्यक्त झालेला भोळा जािपद भाि ि रचिेतील सुबोधता 
लक्षणीय आहे : 
 

“चाला मायबाप हो, पांढरीला चाला. िामदेिाच्या मृदांगध्ििीिर िृत्य करणारा, ज्ञािदेि, िामदेि, 
तुकाराम याांिा दशगि देणारा हा विठोबा, कवलयुगातील जणू िैकुां ठपुरी अशा या पांढरीके्षिी उभा आहे. विटेिर 
उभा राहूि कटीिर हात ठेिलेफया, रुल्क्मणीसमिते असलेफया त्या पाांरु्रांगाला पाहू चाला.” २२  
 

“कािाय िस्त्र धारण करूि, कमरेला घि उपरणे बाांधूि, कामक्रोधाला मिातूि हाकूि देऊि, 
गार्ीला बैल जोरू्ि पांढरीच्या िाटे जाऊ या. पांढरीस जाऊि त्या परब्रह्मरूप रांगिाथाची भक्ती करू या.” 
२३ 
 

“एकिाथाच्या घरी पाकावद वक्रया करूि कािर्ी-कािर्ीिे पाणी आणूि भरणारा, पे्रमळ 
जिाबाईच्या हाकेला धाििू जाऊि वतचे दळण दळणारा, युद्धात अजुगिाचे सारर्थयकमग करणारा, हाच तो 
कृष्ण होय.” २४ 
 

“याच विठ्ठलािे सांत सखूबाईस मुक्ती वदली आहे.” २५ 
 

या भक्तकिींिी अिेक अभांगाांतूि महाराष्रातील िारकरी सांताांिा िन्सदि केले आहे. 
 

तेलुगूतील सिांत लोकवप्रय ि खेड्ापाड्ाांतूि ज्या गीताचा सिगदूर प्रसार झाला आहे ते गीत 
म्हणजे, “रांर्य्यो रांर्य्यो पांर्ारीपुरमुिकु”.२६ या गीतातील आशय असा आहे : 
 

“चला चला लोकहो! पांढरपूरला चला. तेथे जाऊि आपण त्या विठ्ठलाची भक्ती करू या. वजिात 
जीि आहे तोपयंत त्याला एकदा पाहूि घेऊ. कारण या िश्वर देहाचा उद्या काय भरिसा?” 
 

हा आशय आपणास साधा िाटला, तरी तो तेलुगूत उत्कट असाच जाणितो. 
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तेलुगु भक्ताांिी महाराष्रातील विठ्ठल हे केिळ दैितच घेतले िाही, तर त्याच्याशी विगवर्त असलेले 
भािसांकेत ि तत्त्िसांकेतही घेतले आहेत. 
 

“तूच राम आहेस ि तूच कृष्ण आहेस” (रामुर् िीि ेकृष्णुर् िीिे),२७ असे भक्त एका पदात म्हणतो, 
तर शतककारािे मराठी भक्ताप्रमाणे विठ्ठलाच्या ठायी शांकरालाही पावहले आहे : 
 

...सतमु वेलुगोंदुर्ावपतीर्णत नीवे 
र्रमकरिातंरंगा! श्रीर्ाडुंरंगा! 

 
िारकरी सांप्रदायाच्या भवूमकेशी एकरूपता साधणारा हा विचार महत्त्िाचा आहे. 

 
काही पदाांतूि मराठी सांताांप्रमाणे विठ्ठलाला मोठ्या करुणोत्कटतेिे आळविले आहे, तर काही 

पदाांतूि विठ्ठलाशी पे्रमळ युल्क्तिाद करूि आपली लीिता व्यक्त केली आहे. 
 

“िििासात असतािा द्रौपदीिे वदलेले एक पाि खूि तू तृप्त झालास, गजेन्सद्राला तारलेस... मलाही 
त्याच प्रकारची पे्रमाची वभक्षा घाल. मी तुझ्यापुढे दीि होऊि झोळी पसरत आहे.” 
 

...अणि पे्रमनु णभक्षगा बेटुमय्या 
जोले साणचणत नी मंुदु जाणलतोड 
र्रमकरिातंरंगा! श्रीर्ाडुंरंगा! २८  

 
भक्त आवण देि एकच होत (“भक्तुरु् भगिांतुर्ोकरे् गा” २९) अशी भाििा एका भक्तािे व्यक्त केली 

आहे. 
 

यातील काही पदे वचलकलपुर्ी येथील विठ्ठलाला अिुलक्षिू असली तरी तेथील विठ्ठल म्हणजे 
पांढरपूरचाच विठ्ठल होय, अशी भक्ताांची धारणा आहे. अिाचीि काळातील आांध्रातील विठ्ठलभक्तीचा सगळा 
प्रिाह चांद्रभागेच्या तीरािवरल विठ्ठलािे ि महाराष्रातील सांताांिी पे्रवरत झाला आहे. यामुळे पांढरपूरचा पाांरु्रांग 
इकरे् आला आहे, अशी श्रद्धा एका भक्तािे बोलूि दाखविली आहे. “वतकर्ील (पांढरपूरचा) पाांरु्रांग इकरे् 
आला आवण इकरे् येऊि तो आमच्या हृदयात प्रविष्ट होऊि विराजत आहे,” 
 

अक्कडनंुडे र्ाडुंरंगडु इक्कड नुन्नाडे 
इक्कडनंुडी हृदयमुलोर्ला वेलगुचुनुन्नाडे ३० 

 
तवमळमधील एका पदातही ३१ “चांद्रभागेच्या काठी विटेिर उभ्या असणाऱ्या विठ्ठला!” असा प्रारांभ 

करूि शिेटी “विजय पाांरु्रांगा, विठल पाांरु्रांगा”, असे हांपीच्या विजय-विठ्ठलाला िमि केले आहे. याचाच 
अथग असा की, भक्त दोन्सही विठ्ठलाांत कुठलाही भेद मािीत िाहीत; तसेच पांढरपूर हे विठ्ठलाचे मूळपीठ होय, 
असा भाि या दोन्सही पदाांतूि प्रत्ययास येतो. 
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णवठ्ठलमंणदरे 
 

आांध्रातील सिांत जुिे विठ्ठलमांवदर भविप्रोलु येथील होय, हे यापूिी उल्लेवखलेफया वशलालेखाांिरूि 
स्पष्ट होतेच. त्यािांतर श्रीशलैम (?), लेपाक्षी, सचतकुां टा, कोईलकुां ट्ला या वठकाणच्या मांवदराांचा क्रम 
लागतो. वतरुपतीला उपलब्ध झालेली विठ्ठलमूती ही विजयिगरच्या शासिकाळातील होय, असे श्री दलरी 
म्हणतात; ३२ पण यासांबांधीचा कालोल्लेख आढळत िाही. भविप्रोलु येथील वशलालेख जसा जुिा, तशीच 
येथील विठ्ठलमुतीही (सलगरूप) आांध्रात सिांत जुिी म्हणािी लागेल. तशी ही मूती (सलग) विजयिगरच्या 
शासिपूिग काळातील आहे. 
 

विजयिगरच्या साम्राज्याचा कालखांर् इ.स. १३३६ ते १५६५ असा आहे. आांध्र प्रदेशात ि किाटकात 
बहुतेक विठ्ठलमांवदरे या काळातच विमाण झाली. राजे स्ितः िैष्णि होते. कृष्णदेिराय हा स्ितःस ‘किाटक-
आांध्र-वक्षवतधर’ असे म्हणििू घेत असे. यामुळे किाटकातील विठ्ठलभक्तीचा आांध्र भािकाांिरही प्रभाि पर्ला. 
 

िजयिगर साम्राज्याच्या अस्तािांतर विठ्ठलभक्तीला राजाश्रय रावहला िाही ि पुढे विठ्ठलभक्ती 
केिळ लोकाश्रयािरच वटकूि रावहली. अथात हे आांध्र प्रदेशाच्या तेलां गण विभागास लागू िाही. कारण हा 
भाग विजयिगरच्या साम्राज्याांतगगत िव्हता. येथील विठ्ठलभक्ती मराठिाड्ातील मराठी भािकाांच्या 
सांपकािे प्रज्िवलत होती. मराठिाड्ालगतच्या तेलां गणातूि असांख्य लोक पांढरपूरची िारी करतात. शके 
११९५ च्या ‘चौऱ्यायशीच्या वशलालेखा’त उल्लेवखत माहूर हे मराठिार्ा-तेलां गणच्या सीमेिरच आहे; तसेच 
मराठी लोकाांच्या सांपकािे सीमेिरील तेलां गण प्रदेशात विठ्ठलमांवदरेही उभारली गेली. आांध्र प्रदेशाच्या 
विठ्ठलमांवदराांचा अिाचीत इवतहास म्हणजे पयायािे मराठी सांस्कृतीच्या प्रभािाचाच इवतहास होय. आांध्रातील 
बहुतेक विठ्ठलमांवदरे बाांधण्यास प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे मराठी भाविकच कारणीभतू होत. मराठी माणसे ज्या ज्या 
वठकाणी गेली त्या त्या वठकाणी त्याांिी विठ्ठलमांवदरे उभारली. एकया हैदराबादेत चौदा-पांधरा मांवदरे आहेत. 
अधोिी, अिांतपूर, एलुरू, खम्मम, गुांतकल, पामर्ी इत्यादी वकती तरी वठकाणी विठ्ठलमांवदरे बाांधण्यात 
मराठी भािसार समाजािेच पुढाकार घेतला आहे. आांध्र प्रदेशातील एकूण विठ्ठलमांवदराांची सांख्या शांभर-
दीर्शचे्या घरात सहज जाईल; पण बहुतेक मांवदरे ही गेफया दीर्श ेििांच्या आतील आहेत. शांभर ििांच्या 
आतील मांवदरे तर अिेक आहेत. काही मांवदरे गेफया पाच-पांचिीस ििांतील आहेत. ओांगोल येथील 
विठ्ठलमांवदर तर गतििीच बाांधण्यात आले. याचा अथगच असा की, गेफया शांभर ििांत आांध्र प्रदेशात 
विठ्ठलभक्तीचा िाढता प्रसार आहे. 
 

आांध्रातील विठ्ठलमांवदराांचा इवतहास मोठा मिोरांजक ि अभ्यासिीय आहे; पण तो प्रस्तुत लेखाच्या 
कके्षबाहेर ठरेल. आांध्र-महाराष्र सीमेिरील गोदािरीच्या काठी कां दकूती या छोयाशा खेड्ातील 
विठ्ठलमांवदरास शाहुराजािे बेलूर हे गाि जहागीर म्हणूि वदले होते. िारांगल वजफह्यातील वकल्ला शहापूर 
येथील ‘दवक्षणामूती वबि साांभमूती’ या ब्राह्मणास विठ्ठलमांवदरासाठी परतूर (मराठिार्ा) येथील जवमिीची 
सिद दौलतराि सशदे याांिी विजामास साांगूि करूि वदली होती, असा कागदोपिी पुरािा आढळतो. 
विठ्ठलमांवदराच्या उभारणीचे हे धागे महाराष्राच्या इवतहासािरही प्रकाश टाकू शकतात. हैदराबादेतील 
वझयागुर्ा येथील केशिस्िामी भागािगरकर याांिी उभारलेले विठ्ठलमांवदरही ऐवतहावसकतेच्या दृष्टीिे 
महत्त्िाचे आहे. 
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तेलुगु भाविकाांत विठ्ठलभक्तीची ओढ विमाण करण्याचे कायग ज्या मठसांस्थाांिी विशिेत्िािे केले, 
त्यात मेदक वजफह्यातील िेंकट-कृष्णापूर येथील सांस्थािाचा उल्लेख करािा लागेल. या छोयाशा सांस्थािाचे 
मूळ स्थापक श्री जीिन्समुक्त महाराज हे होत. त्याांचे ‘अितरण’ शके १६४९ मध्ये झाले, असे िमूद केलेले 
आढळते.३३ याांचे मूळ िाि कावशिाथ (कुलकणी) असूि ते मूळचे पांढरपूरकर्ील करकां ब येथील राहणारे. ते 
वफरत वफरत हैदराबादेस आले. त्या िेळचे विजामाचे वदिाण श्रीमांत राजा चांदुलाल (इ.स. १७६६-१८४५) 
याांची या महाराजाांिर भक्ती जर्ली. महाराजाांिी मेदक वजफह्यातील ‘अांतारांब’ु येथे ि िांतर िेंकट-कृष्णापूर 
येथे इठ्ठलमूतींची स्थापिा केली. महाराज स्ितः अांतारांबु येथे राहत. तेथे त्याांची समाधीही आहे. िेंकट-
कृष्णापूर येथील त्याांची वशष्यपरांपरा पुढीलप्रमाणे वदलेली आहे : ३४ श्री जीिन्समुक्त-कावशिाथ-वगवरिाथ-
उद्धि-रामचांद्र-विठ्ठलमहाराज. श्रीरामचांद्र महाराज शके १८७० मध्ये वदिांगत झाले. श्री विठ्ठलमहाराज 
आठ-दहा ििांपूिी िारले. सध्या उध्दिमहाराज हे येथील गादीिर आहेत. (या वशष्यपरांपरेिरूि श्री 
जीिन्समुक्त ि कावशिाथ या व्यक्ती एकच की वभन्न, हा सांभ्रम विमाण होतो.) 
 

या मठसांस्थेचे िैवशष्य हे की, याचे प्रमुख उपास्य दैित विठ्ठल हे आहे. येथे विठ्ठलाची पूजा-अचा 
वित्यवियमािे होते. आिाढी एकादशीचा सोहळा भव्य रूपात साजरा होतो. (अांतारांबु येथे कार्षतकी एकादशी 
साजरी होते.) आिाढ शुक्ल १० पासूि १४ पयंत कायगक्रम होतात. द्वादशीस दहीहांर्ी फुटते ि चतुदगशीस 
रथोत्सि असतो. या पाच वदिसाांत विठ्ठलिामाचा गजर होतो. मराठी भजिे ि तेलुगु कीतगिे होतात ि 
एिढ्याशा खेड्ात “अिघी दुमदुमली पांढरी” चा अिुभि येतो. रामचांद्र महाराजाांचे जिळपास एक हजार 
वशष्य होते, असे साांवगतले जाते. उत्सिास फार मोठा वशष्यसमुदाय उपल्स्थत असतो. यात तेलुगु, मराठी, 
कन्नर् या वतन्सही भाविकाांचा समािशे असतो. कामारेड्डी, मेदक, सांगारेड्डी, िारायणखेर् ि अन्सय लहाि-मोठ्या 
गािाांतील लोक येतात. या महोत्सिाव्यवतवरक्त जे छोटे उत्सि होतात त्याांत माि तेलुगु वशष्य आपफया 
परांपरेिुसार भल्क्तगीते म्हणतात. त्याांत विठ्ठलाचीही भजिे असतात. 
 

या सांस्थािािे आपफया वशष्याांकवरता वित्यपाठासाठी वज भजिपुल्स्तका प्रकावशत केली आहे, ती 
‘साथग जीििमुक्त भजिमाला’ या िािािे प्रवसद्ध आहे. ही पुल्स्तका सांपूणगपणे तेलुगूत असूि त्यात मराठी 
सांताांचे काही वििर्क अभांग तेलुगु वलपीत छापले आहेत ि त्याांचा भािाथग तेलुगूत वदला आहे. मराठी अभांग 
तेलुगु भाविक वशष्याांिा िाचता यािते ि त्याांचा अथगही कळािा, या उदे्दशािे ही पुल्स्तका अशा पद्धतीिे छापली 
आहे, असे प्रस्ताििेत िमूद केले आहे. 
 

या भजिपुल्स्तकेत “युगे अठ्ठािीस विटेिरी उभा”, “हेंवच दाि दे गा देिा”,३५ “तुझ्या दारीचा कुतरा 
िको मोकलूां  दातारा,” ३६ “आरती ज्ञािराजा” इत्यादी अभांग-आरत्या आहेत; तसेच गीतेचे माहात्म्य, गुरू 
ज्ञािदेिाांचे स्तिि, जीिन्समुक्त महाराजाांचे स्तिि इत्यादींिा स्थाि वदले आहे. जीिन्समुक्त महाराज हे 
ज्ञािदेिाांिा गुरू मािीत. “ज्ञािदेि माऊली, सांताांची साऊली” असे एकचरणी स्तिि यात आले आहे. 
“पाांरु्रांगीं मि माझे रांगले ग” या चरणािे प्रारांभ होऊि “जीिन्समुक्तगुरुप्रसादयोगें जिि-मरण-भय खुांटलें  
ग” असा गुरूच्या प्रभािािे विठ्ठलभक्ती अांगी बाणफयाचा कृतज्ञता-भाि एका पदातूि व्यक्त केला आहे. 
जीिन्समुक्ताांच्या वशष्याांिी यातील अशी काही पदे रवचली आहेत. 
 

या िेंकट-कृष्णापूर येथील मांवदरावशिाय मेदक वजफह्यातील मरकूक येथे तेलुगु भाविक श्री 
िारायणमहाराजाांिी सुमारे पस्तीस ििांपूिी पाांरु्रांगाचे मांवदर बाांधले. हे मरकूक आश्रम या िािािे प्रवसद्ध 
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आहे. प्रारांभी िारायणमहाराज झोपर्ी बाांधूि विरक्त िृत्तीिे जीिि कां ठीत. पुढे तेथेच त्याांिी मांवदर उभारले. 
आज ते बरेच भरभराटीला आले असूि हजारो यािेकरू आिाढी यािेविवमत्त तेथे जातात. 
 

यावशिाय सध्या विशिे विख्यात असलेले मांवदर म्हणजे मच्छलीपटणमपासूि दोि वकलोमीटर 
अांतरािर असलेले वचलकलपुर्ी येथील विठ्ठलमांवदर होय. ‘वचलकल’ या तेलुगु शब्दाचा अथग ‘पोपट’ असा 
होतो. यामुळे यास ‘कीर पांढरीके्षि’ असेही म्हणतात.येथे विठ्ठलभल्क्तपर भजिे-कीतगिे होतात. याच्या अमाप 
लोकवप्रयतेमुळे यास ‘प्रवतपांढरपूर’ असे म्हटले जाते. श्री. ह.भ.प. धुांर्ामहाराज देगलूरकर याांचे चुलते 
प्रवसद्ध विठ्ठलभक्त श्री महीपती महाराज याांचे एक वशष्य श्री िरससह वचलकलपुर्ी येथील रवहिासी होते. 
त्याांिी त्या मांवदराची तेथे उभारणी केली.३७ येथे स्थावपलेली मूती पांढरपुराप्रमाणेच असूि या मुख्य 
मांवदराभोिती १०८ सांताांची छोटी छोटी देिळे आहेत. दवक्षणेकर्ील मांवदराांत विग्रह सकिा मूल मूतीचे दशगि 
खूप दुरूिच घ्याियाचे असते. या बाबतीत कटाक्षािे सोिळे पाळण्यात येते. वचलकलपुर्ी येथील मांवदरात 
माि पांढरपुराप्रमाणेच विठ्ठलमूतीच्या जिळ जाऊि त्याच्या चरणस्पशाचे सुख अिुभविता येते आवण याचाच 
लोकाांिा विशिे आिांद होतो. एका अथािे दवक्षणेकर्ील देि लोकाांच्या अगदी जिळ प्रथमच गेला आहे. 
आांध्रमधील लोकाांच्या हृदयात वचलकलपुर्ीच्या विठ्ठलास जे स्थाि आज वमळाले आहे त्याचे एक महत्त्िाचे 
कारण हे होय. 
 
कीतसने 
 

आांध्र प्रदेशात विठ्ठलभक्तीचा प्रसार कीतगिाच्या माध्यमािेही बराच झालेला आहे. मराठी लोकाांिी 
कीतगिसांस्था केिळ जोपासलीच िाही, तर त्याला विलोभिीय हृदयांगमता प्राप्त करूि वदली आहे. यामुळे 
आांध्र-महाराष्र सीमेिरील तेलुगु ि मराठी जाणणाऱ्या दै्वभाविक कीतगिकाराांिी आपफया तेलुगु कीतगिािे 
विठ्ठलभक्तीचे बीज वठकवठकाणी पेरले आहे. तेलुगु, मराठी ि कन्नर् या भािाांत प्राविण्य सांपादणारे कै. 
भोलाशांकर िारायणदास हे गेफया वपढीतील एक प्रवसद्ध कीतगिकार होत. भोलाशांकर याांचे वचरांजीि 
पांढरीिाथ, बासरचे शिेबुिा, बोधिचे गणपतमहाराज, तसेच येल्लारेड्डी येथील गोसिदशास्त्री या सिांिा मराठी 
ि तेलुगु या दोन्सही भािा उत्तम रीतीिे अिगत आहेत. सीमेिरील आांध्रात ि इतरही भागाांत ते मराठी अभांगाांचा, 
पदाांचा विपुलतेिे उपयोग करूि आपफया कीतगिात उत्कटता आणतात. बहुसांख्य श्रोते तेलुगु भाविक 
असफयामुळे मराठी अभांगाांचा अथग त्याांिा तेलुगूतूि साांवगतला जातो. हे सिग कीतगिकार मराठी कीतगि-
पद्धतीिुसार ‘ब्रह्मविरूपणा’िे कीतगिास प्रारांभ करतात. तुकारामाचे “िको िको मिा गुांतूां मायाजाळीं” सकिा 
“िामसांकीतगि साधि पैं सोपें” हे सकिा अशाच तोलाचे एखादे िीवतिचि ब्रह्मविरूपणासाठी घेतात आवण 
तेलुगु पद्धतीच्या कीतगिापेक्षा ही कीतगिे अवधक रांगतात. अठरा पगर् जातीचे लोक वजिाचे काि करूि ते 
ऐकतात. 
 

या कीतगिात तुकाराम-िामदेिाची मराठी सांताांची आख्यािेही लािली जातात ि समारोप “हेंवच दाि 
दे गा देिा”, “युगे अठ्ठािीस विटेिरी उभा” या भजि-आरतीिे होतो. विठ्ठल ि मराठी िारकरी सांत याांच्याशी 
तेलुगु लोकाांचे (विशिेतः सीमा प्रदेशातील) जे भािबांध विमाण झाले ते या कीतगि-सांस्थेमुळेच. विठ्ठलभक्ती 
हा या वकतगिाांचा प्राण असतो आवण िारकरी सांताांिी तर विठ्ठलासाठी सिगस्िािर पाणी सोर्ले होते. अशा 
सांताांची आख्यािे ि िाचणे लोकाांच्या अांतःकरणाचा ठाि ि घेतील तरच ििल. म्हणूिच सगळ्या िारकरी 
सांताांचे माहेर जे पांढरपूर त्यास मूर्षतमांत ‘िादब्रह्म’ असे म्हटले जाते. वतरुपती, जगन्नाथपुरी ि पांढरपूर ही 
दवक्षणेकर्ील तीि प्रवसद्ध िैष्णि के्षिे; पण यात पांढरीचे महत्त्ि काही आगळेच आहे. वतरुपतीला बलाजीस 
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मुक्त हस्तािे द्रव्यदाि होते, जगन्नाथपुरी अन्नदािाकवरता प्रवसद्ध आहे, पण या दोन्सही गोष्टी शिेटी लौवककच 
होत. पांढरीस भक्तीवशिाय अन्सय व्यिधाि िाही. यामुळे वतरुपती हे द्रव्यब्रह्म, जगन्नाथपुरी हे अन्नब्रह्म, तर 
पांढरपूर हे िादब्रह्म होय, असा इकर्ील कीतगिकाराांचा अवभप्राय आहे. 
 

विठ्ठलभक्ती ही आांध्र प्रदेशाच्या करे्करे्िे खाली गेली आहे. वतचा अधूिमधूि आट वशरकाि होत 
असला तरी आांध्र प्रदेशाचे हृदय वतिे अजूि काबीज केले िाही. वचलकलपुर्ी येथील मांवदरामुळे विठ्ठल-
भजि, विठ्ठल-सांकीतगि याांसांबांधी काही परांपरा तेथे विमाण होत आहेत. भािी काळात आांध्रातील 
विठ्ठलभक्तीचे ते एक प्रभािी कें द्र होऊ पाहत आहे. सध्या तरी विठ्ठलभक्तीचे बीज वठकवठकाणी रुजू घातले 
आहे. त्याला कोंबही फुटताहेत. माि त्यािे अजूि िृक्षाचे रूप धारण केलेले िाही. वशष्टमान्सय लेखक ि किी 
याांच्या प्रवतभेस वतला अजूि स्पशग कराियाचा आहे. सध्या तरी आांध्रातील विठ्ठलभक्ती ही इतस्ततः 
विखुरलेफया जिसामन्सयाांच्या भािपातळीिरच प्राधान्सयािे िािरते आहे. 
  



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

पंधरा 
 

धवलगीत : एक णवचारशोध 
 

‘धिळ’ हे वििाहप्रसांगी गावयले जाणारे गीत होय, असे आपण माितो. प्राचीि मराठी सावहत्यात 
धिळगीताचा उल्लेख बऱ्याच वठकाणी आला आहे. आद्य मराठी किवयिी महदांबा वहची 
‘श्रीकृष्णरुल्क्मणीवििाहकथा’ ही ‘महदांबेचे धिळे’१ या िािािे प्रवसद्ध आहे. 
 

सवेस्वराचे णशरी धरूणनया चरि : 
मग धविी गाइन गोरवदुरािा : 

 
असा या काव्याचा प्रारांभ असूि काव्याच्या पूिाधाच्या अांती “महादाइया गोसिदरािो धिळी 

आइकीिीले” असे म्हटले आहे. या काव्याचे धु्रिपद “जयजय श्रीप्रभगुोसिदा” असे आहे. महदांबेिे हे धिळे 
रागदारीत गावयले होते. या काव्यविर्षमतीची पाश्वगभमूी अशी : 
 

एकदा गोसिदप्रभूांिा वििाह करण्याची प्रिृत्ती होते. त्या िळेी ते महदांबेस एखादे वििाहाख्याि 
गाण्यास साांगतात. गोसिदप्रभ ूवतला म्हणतात : “आिो मेली जाय गाए गाए म्हणे.” महदावयसा उत्तरते : 
“काई गाओ जी?” गोसिदप्रभ ूम्हणतात : “आओ कृष्णरुल्क्मणी गाय म्हणे : तुरया थाट गाय म्हणे.” त्याांची 
ही अज्ञ मान्सय करूि महदावयसा श्रीकृष्ण-रुल्क्मणी-वििाहपर धिळे गाते. 
 

एकिाथाांच्या रुल्क्मणीस्ियांिरात “सभा बसैली विजबोधें । ढिळे गाती स्िािांदे”२ असा धिळाचा 
विदेश आहे. त्याांच्या ‘वशिशल्क्तवििाह’ या आख्यािात ३ 
 

लवना येरे णदसीं उटिे माडंले । धवि आरंणभले संभ्रमेशी ।।१७।। 
धविामाजीं गािी गाईले रामनाम । ऐकोणनया ंपे्रम वरा आलें  ।।१८।। 

 
असे वलहूि ‘धिळगीत’ केव्हा गावयले जाते याची सूचिा वदली आहे. याचेच समकालीि दासोपांत 

याांच्या पदातही ४ 
 

धवलमंगल गािे । उणदत येिे क्षिे । 
णशव येिे शोभिे । श्रोतयासी 

 
असे वलहूि िधू -िर बोहफयािर चढफयािर धिळे गावयले गेले  ,असे म्हटले आहे.  
 

अखांर्दास िामक एकिाथोत्तर किीच्या ‘वगवरजासैंिर’ या आख्यािकाव्यातही “अांबा ससवपतसे 
पािगती िफेहाळा । गाताती धिळा सुभाििा ।” ५ असा धिळाचा उल्लेख आला आहे. 
 

या सिग उल्लेखाांिरूि ‘धिळगीत’ म्हणजे वििाहगीत होय, असे समीकरण मराठीत दृढ झाले. 
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िा. िा. देशपाांरे् याांिी धिळ म्हणजे “लग्िात गाियाचे िरविियक गीत” अशी त्याची व्याख्या 
साांवगतली.६ िा. ग. जोशी याांिीही हेमचांद्राच्या (इ.स. चे बारािे शतक) उक्तीच्या आधारे “िरराजाचा 
सत्कार िगैरेसारख्या प्रसांगी म्हणाियाचे स्तुवतपर गीत ते धिळा” असे धिळ्याचे प्रयोजि साांवगतले.७ 
सोमेश्वराच्या (इ.स. चे दहाि ेशतक) ‘मािसोल्लासा’त “वििाहात धिळेगातात” ८ या उक्तीिरूि वििाह-
प्रसांगीचते गावयले जातात, अशी समजूत झाली. हे धिळे केव्हा गातात यासांबांधीही विचार झाला. “िराच्या 
आगमिप्रसांगी” धिळे गातात, असे कृ. बा. मराठे याांिा िाटते.९ धिळे कोण गातो याविियी ते वलवहतात : 
“प्रसांग लग्िापूिीचा असो की िांतरचा असो, िधू पक्षच धिळे गातो.” १० ‘धिळमांगळ’ या जोर्िािाचे 
स्पष्टीकरण ते असे देतात : “लग्िापुरता मांगळ शब्द िापरत असतील आवण सिगसामान्सय िरासांबांधी गाण्याला 
धिळे म्हणत असािते.” ११ धिळे गाणाऱ्या वस्त्रयाांिा ‘धिळारी’ म्हणतात, असे ‘भारतीय सांस्कृती कोशा’त 
वदले आहे.१२ ‘धिळ’ या शब्दाची व्युत्पत्तीही याच दृवष्टकोिातूि अभ्यासकाांिी वदली आहे. ‘धि’ म्हणजे ‘िर’. 
त्यास स्िाथे ‘ल’ प्रत्यय लागूि धिळ हा शब्द वसद्ध झालेला आहे.१३ 
 

िवरल वििेचिािरूि धिळ्यासांबांधी पुढील विचार मराठीत ल्स्थर झाले आहेत, असे वदसूि येते : 
 

१. धिळ हे वििाहप्रसांगीच गावयले जाणारे गीत होय. 
२. ते िरराजाच्या सत्कारप्रसांगी गावयले जाते. 
३. धिळ हे िधू पक्षाकर्ील वस्त्रया गातात.  
४. धिळ गाणाऱ्या वस्त्रयाांिा ‘धिळारी’ म्हणतात. 
५. ‘धि’ या शब्दास ‘ल’ हा प्रत्यय लागूि ‘धिळ’ हा शब्द वसद्ध झालेला आहे. 

 
धिळ्यासांबांधीचा हा सगळा विचार मराठी सावहत्याच्या आधारे माांर्ला गेफयामुळे तो चुकीचा िसला 

तरी अपूणग आहे. कारण धिळ्यास मराठी पेक्षा अवधक व्यापक ि प्राचीि अशी परांपरा दावक्षणात्य भािाांत आहे. 
त्याची योग्य ती जाण ठेिणे िस्तुल्स्थती समजाििू घेण्याच्या दृष्टीिे आिश्यक ठराि.े 
 
धवळ्याचे णवणभन्न उपयोजन 
 

धिल सकिा धिळ हे ‘ढिळार’, ‘र्िळार’या रूपाांतही अितरले आहे.१४ मराठीत ‘ढिळ’ हे रूप 
एकिाथ-रामदासाांिी िापरले आहे. ‘ढिळार’ हे ‘धिळार’चे रूप होय, हे स्पष्ट आहे. ‘धिळार’ म्हणजे धिळे 
गाणारी स्त्री असा त्याचा अथग िाही. धिळ्याांची मावलका (धिळ + हार > धिळ्हार > धिळार) या अथािे हे 
रूप वसद्ध झालेले आहे, असे कन्नर् अभ्यासकाांचे मत आहे.१५ ते स्िीकाराहग मािण्यास हरकत िसािी. 
धिळ्याांचे दावक्षणात्य सावहत्यात– कन्नर् ि तेलुगु– विवभन्न तऱ्हेिे उपयोजि झालेले आहे. 
 

कन्नर् किी राघिाांक (इ.स. चे तेरािे शतक) यािे ‘वसद्धरामचावरि’ हे काव्य रवचले. वसद्धराम हा 
िीरशिै असूि त्यास बसिािे िीरशिै पांथाची दीक्षा वदली होती. वसद्धराम यािे हजारो वस्त्रयाांची लागणे लाििू 
पुण्य सांपादि केले. त्या प्रसांगाचे राघिाांक वचिण करतो. लग्िाचा सोहळा पार पर्फयािांतर वस्त्रयाांिी सिग 
िधु-िराांची आरती केली. त्या िळेी त्याांिी धिळे गावयले.१६ यािरूि धिळ्यात केिळ िराांचे स्तिि असते ि 
िधुपक्षाकर्ील वस्त्रयाच धिळे म्हणतात, ही समजूत बरोबर िाही. 
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तांजािरच्या तुकोजी राजा (तुळजाजी : इ.स. १७२८-३५) याच्या ‘वशिकामसुांदरीपवरणय’ या तेलुगु 
कुरिांजीपर यक्षगािात वशिपािगतीच्या वििाहाची कथा आली आहे. वििाहािांतर शांकर पािगतीच्या गळ्यात 
मांगळसूि बाांधतो आवण देिी सरस्िती आवण वतच्या सख्या पािगतीच्या स्तििपर धिळे गातात, असे आले 
आहे.१७ या ग्रांथाच्या सांपावदका एस. सीता आपफया प्रस्ताििेत वलवहतात : 
 

“The bride (parvati) is brought to the beautifully decked wedding hall by goddess 
Saraswati and others, and Lord Shiva ties the Mangalsutra at the auspicious hour and the 
Dhavalam ‘Jay Jay Shailkumari’ is sung making the conclusion of the auspicious occasion.” १८ 
 

वििाहप्रसांगाप्रमाणेच अन्सय शुभकायातही धिळ्याचे उपयोजि झालेले आहे. रुद्र किीकृत (इ.स. चे 
सतरािे शतक) ‘सुग्रीि विजयमु’ या तेलुगु यक्षगाि-कृतीत धिळ्याांचा उपयोग राज्यावभिेकाच्या सांदभात 
आला आहे. राम िालीचा िध करतो ि सुग्रीिास वकल्ष्कां धेच्या ससहासिािर अवभविक्त करतो. 
राज्यावभिेकाचा सोहळा पार पार्फयािर वस्त्रया धिळगीत गातात. धिळगीतात सुग्रीिाचा गुणगौरि िाही, तर 
त्याला राज्य वमळििू देणाऱ्या रामाच्या पराक्रमादी लोकोत्तर गुणाांचे स्तिि आले आहे.१९ 
 

धिळ्याचा उपयोग राजाच्या स्िागतासाठी सकिा शुभेच्छा करण्यासाठीही झालेला आहे. प्रवसद्ध 
कन्नर् किी रन्न (इ.स. ९२१-९९९) याच्या ‘गदायुद्ध’ सकिा ‘साहसभीमविजय’ या काव्यात असा प्रसांग 
वचविलेला आहे. धिळ्याचा कोणत्याही भािेतील सावहत्यकृतीतील सिांत प्राचीि उल्लेख हाच म्हणता येईल. 
दुयोधिाचा ऊरुभांग झाफयािर दुरिस्थेत सापर्लेला दुयोधि एखाद्या सामान्सय माणसाप्रमाणे भीष्मास 
भेटण्यास येतो. त्या िळेी त्याचे पूिीचे राजिैभि ि आताची त्याची विपन्नािस्था याांतील विरोध किीिे 
दाखविला आहे. पूिी दुयोधि जेव्हा आपफया सिग ऐश्वयाविशी राजदरबारात प्रिशे करी त्या िळेी त्याचे 
स्िागत ‘धिळमांगळगीता’िे होत असे, असे किी म्हणतो.२० येथे धिळगीताचा िापर स्िल्स्तिाचि, शुभेच्छा 
सकिा िैतावलकाांिी केलेला जयजयकार याांसाठी झाफयाचे वदसते. 
 

धिळ्याचा उपयोग ‘भपूाळी’ प्रमाणेही झालेला वदसूि येतो. रन्न याच किीचे 
‘अवजततीथगकरपुराणवतलकम’ हे काव्य असूि त्यात वजतशिमुहाराज याांची पत्िी विजयसेिादेिी ही 
‘मांगळपाठ’ आवण ‘धिळमांगळगेय’ याांच्या गायिािे िेहमीप्रमाणे सकाळी जागी झाली, असे िणगि आले 
आहे.२१ 
 

मराठीत धिळ्याांचे ग्रांथाांतगगत उल्लेख तेिढे आले आहेत. महदांबेचे धिळे िगळता धिळ्याांचे एकही 
उदाहरण आढळूि येत िाही. एकिाथाांच्या वशिशल्क्तवििाहात सकिा दासोपांताांच्या पदात धिळ्याचा उल्लेख 
आहे, पण धिळपद माि वदलेले िाही. ‘धिळामाजीं गाणी गाईलें  रामिाम’ सकिा ‘ धिलमांगल गाणें उवदत 
येणे क्षणे’, या अिुक्रमे एकिाथ ि दासोपांत याांच्या पदाांतूि त्या त्या समयी धिळे गावयफयाचे विधाि आहे, पण 
त्यािरूि सांबांवधत पदे धिळे ठरतात, असे िव्हे. यामुळे या किींिी ‘प्रत्यक्ष ढिळे रचलेले आढळतात’ हे िा. 
ग. जोशी याांचे यासांबांधातील म्हणणे बरोबर िाही. प्राचीि तेलुगु ि कन्नर् काव्याांतही धिळ्याचे उल्लेख अिेक 
वठकाणी आले असले, तरी प्रत्यक्ष धिळपदे माि आली िाहीत. मांगळागौरीच्या व्रताची परांपरेिे म्हटली 
जाणारी ‘मांगळगौरी धिळ’ िािाची लोकगीतरचिा कन्नर्मध्ये उपलब्ध आहे. चार चरणाांिी युक्त अशी ७४ 
कर्व्याांची ही रचिा आहे.२२ तसेच कन्नर्मध्ये ‘गांगेधिळ’ िािाचीही चार चरणाांिी युक्त अशी ६१ कर्व्याांची 
जािपद गीतरचिा आढळूि येते. यात गांगाितरणाचा प्रसांग (भगीरथाची कथा) आहे. पूिी हे धिळगीत उत्तर 
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किाटकात वििाहप्रसांगी िा उपियिप्रसांगी ब्राह्मण गात असत, असे सांपादकािे प्रस्ताििेत िमूद केले 
आहे.२३ अिांत पद्मिाभि धिळ, केशिधिळ अशा अन्सय काही जािपद रचिाही कन्नर्मध्ये आढळतात; पण 
या सिांचा काळ विवित करणे माि कठीण आहे. अलीकर्ील काही किींिी माि धिळे रचूि आपफया 
कृतींतूि ती वदली आहे. 
 

रांगाजम्मा (इ.स. १६३३-१६७३ या काळातील) या तांजािरस्थ किवयिीच्या ‘मन्नारुदासविलासमु’ 
या तेलुगु यक्षगािात विजयराघि ि त्याची पत्िी काांवतमती याांचा वििाह झाफयािर ब्राह्मण वस्त्रया धिळे गातात 
असे आले आहे. ते धिळगीत असे : 
 

जय जय तंजार्ुरवासा । जय जय मंजुिहासा 
जय जय मदनणवलासा । जय जय  मन्नारदासा 
जय जय सुजनणवधेया । जय जय समरगागेंया 
जय जय दानराधेया । जय जय दणक्षिराया...२४ 

 
महदांबेच्या धिळ्याचे धु्रिपदसुद्धा जायकारािे युक्त आहे हे ध्यािात घेतफयास मराठी ि तेलुगु 

भािाांतील कविरवचत धिळ्याांचे हे छोटेसे लक्षणसाम्य येथे वदसूि येते. 
 

िीर पुरुिाचे स्तिि हा प्रारांभी धिळ्याचा विर्षमती-हेतू असािा. त्यात ईश्वराच्या आशीिादप्राप्तीची 
कामिाही अांतभूगत असािी. धिळ्याच्या उपलब्ध अशा सिांत प्राचीि उल्लेखािरूि (रन्नचे गदायुद्ध) याची 
सूचिा वमळते. ‘अशीर्षभधगिलो गेयो धिलावदपदाल्न्सितः ।।३०३।।२५ ही सांगीत रत्िाकरातील उक्ती धिळ्याचे 
स्िरूप विशद करणारी आहे. धिळगीताचा पुढे विविध शुभकायांसाठी उपयोग होऊ लागला, तसतसे त्याचे 
स्िरूप व्यापक होत गेले. धिळाच्या शुभकायगप्रसांगाच्या उपयोजिेिरूि सीमांत धिळ, जातकमग धिळ, 
उपियि धिळ त्यावद त्याचे प्रकार पर्ले.२६ धिळ्याची लोकवप्रयता िाढफयािर त्यात अन्सय विियाांचाही 
समािशे होऊ लागला. कुठलाही लेखिप्रकार जेव्हा सामावजक मान्सयता पाितो त्या िळेी त्या मान्सयतेचा लाभ 
घेऊि लेखक/किी आपणास इष्ट िाटणाऱ्या आशय-विियास त्या प्रकारात बसिीत असतात. मराठीत 
‘बखर’ या िाङ्मयप्रकारासांबांधी असेच घर्ले. ‘बखर’ हा सावहत्यप्रकार राजाच्या चवरिवचिणासाठी मूलतः 
विमाण झाला; पण पुढे धार्षमक िा पुराणादी लेखिासाठीही ही सांज्ञा िापरली जाऊ लागली. पांढरपूरचे 
माहात्म्य कथि करणारा ग्रांथ ‘लोहदांर्ाची बखर’ या िािािे रवचला गेला. धार्षमक स्िरूपाच्या अशा बऱ्याच 
‘बखरी’ आढळतात. 
 
धवळाची वृत्तरचना 
 

धिळ हे िृत्त या दृष्टीिेही मान्सयता पािले; पण त्याचे कुठलेही एक विवित िृत्त िाही. मराठीतील  
धिळ्याांचा िा. ग. जोशी याांिी बराच सूक्ष्म उहापोह केला आहे, पण ते कुठफयाही एका विष्किाप्रगत येऊ 
शकले िाहीत. याचे कारण धिळे हे गेय आहेत हे होय. ते विरविराळ्या रागाांत गायीफयाचे उल्लेख वमळतात. 
महदांबेिे धिळे ’तूवरया’ थाटात गावयले. ’वशिकामसुांदरीपवरणय’ यातील धिलरचिा सोरठी रागातील आहे. 
पाती सुब्बा (इ.स. १५९०-१६२०) याच्या ’कृष्णचवरते’ या यक्षगािातील ’र्िळार’ आांदोळी रागातील आहे.२७ 
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स्िराांच्या चढ-उतारािर ि त्याच्या स्िरूपािर गेयतेचे अवधष्ठाि असते.यामुळे गेय कृती ही अिेकदा 
वियत अक्षरसांख्येच्या िा मािासांख्येच्या पवरघात िेमकी बसू शकत िाही. िा. ग. जोशी महदांबेच्या धिळ्याचे 
स्िरूप स्पष्ट करतािा वलवहतात : 
 

महदांबेचे धिळे म्हणजे” विलां वबतोच्चारी सरणीची चतुष्पदी गीते आहेत... पवततपािि (चांद्रकाांत) 
आवण लिांगलता (साकी) याांच्या रचिेला जिळची अशी ती मािागणी तीव्रोच्चारणी रचिा आहे.” यातील 
विविध कर्िी, विविध िृत्ताांच्या साधारणपणे जिळची आहेत, असेही त्याांचे विधाि आहे. धिळ्यातील 
उत्तराधाची रचिा पूिाधापेक्षा “अवधक लिवचक” आहे हेही त्याांिा मान्सय आहे. ते शिेटी वलवहतात : “धिळे 
हे गेयगीते आहेत ि विशिेतः स्त्रीगीते आहेत, हे लक्षात घेता याहूि दृढ छांदोरचिेची तेथे अपेक्षाही िाही.”२८ 
यािरूि धिळ्यास कुठफयाही एका िृत्तात बसिता येत िाही, सकिा त्याचे कुठलेही एक स्ितांि िृत्त िाही, हे 
स्पष्ट आहे. 
 

िा. िा. देशपाांरे् याांिी महदांबेच्या धिळ्याविियी वलवहतािा, ”धिळे हे सयमक असूि त्याांिा 
गणमािाचा िव्हे, तर अक्षरसांख्येचाही विबधं िाही,” असा आपला वििाळा वदला आहे.२९ 
 

तेलुगूमध्ये जी धिळरचिा आढळते ती प्राधान्सयािे िृत्तात बसणारी आहे. तेलुगु धिळाचे चार चरण 
असतात. त्यात वद्वतीयाक्षरी प्रास असतो. प्रत्येक चरणात सहा मािाांचे दोि गण असतात. काही पदाांत दुसऱ्या 
चरणाचे शिेटचे दोि गण ’ऊण’ गण म्हणजे सहा मािाांपेक्षा कमी असते. त्या िेळी ते उच्चारािे भरूि काढािे 
लागते. जिळपास असाच रचिाबांध कन्नर्मध्येही असतो.३० 
 

हेमचांद्रािे धिळ हे अष्टपाद, िट्पाद् सकिा चतुष्पाद असते असे म्हटले आहे. प्राकृतात ते अक्षरगण 
िृत्त मािले गेले आहे. ’प्राकृतपैंगल’ या छांदशास्त्रविियक ग्रांथात धिलाचे चार चरण ि प्रत्येक चरणाची १९ 
अक्षरे असूि प्रत्येक चरणात ६ ‘ि’ गण ि शिेटचे अक्षर गुरू असते असे त्याचे लक्षण वदले आहे.३१ धिलगीते 
विविध छांदाांत असतात हे हेंचांद्रािे ‘छांदोऽिुशासिा’त स्पष्ट केले आहे. छांदपरत्ि े’उत्साहमांगल’ ’हेलामांगल’ 
अशी िाि ेत्याला प्राप्त झाली आहेत. धिळास कुठलेही एक वियत िृत्त िाही. कारण धिळ हा काव्यप्रकार 
म्हणूि विशिे मान्सयता पािला. यामुळे मािसोल्लासाच्या एका प्रतीत ”छन्सदसा येिकेिावप कतगव्यो धिलावभधः” 
३२ असे यामुळेच वलवहलेले आढळूि येते. 
 
धवळाची व्युत्पत्ती 
 

‘धिळ’हा शब्द कसा वसद्ध झाला असेल, याविियी िाद आहे. धि+ल = धिल ही व्युत्पत्ती आपणास 
का स्िीकारता येत िाही हे आत्तापयंतच्या वििचेिािरूि स्पष्ट व्हाि;े तसेच धि याचा अथग ’िर’ होत िसूि 
’पती’ असा होतो. िर आवण पती या सांज्ञात फरक आहे. वििाहािांतर िर ’पती’ होत असतो. 
 

धिलगीतात इष्ट दैिताचे िा राजाचे स्तिि असते. स्तििाव्यवतवरक्त धिळाची कफपिा आपण करू 
शकत िाही. यािरूि धिलगाि हे प्रारांभी ’धिलयशोगाि’ सकिा ’धिलकीर्षतगाि’ या रूपात रूढ असाि.े 
धिळ्याचे यशोधिल, कीर्षतधिल हे प्रकारही आढळूि येतात.३३ यशाचा रांग धिल असतो हा सांस्कृतमधील 
प्रवसद्ध सांकेत आहे. सावहत्यदपगणात ”यशवस धिलता िण्यगते हासकीत्यो” असा यशाचा (ि हास्याचा) िणग 
शुभ्र मािला आहे. ’धिलयशोगाि’ याचे ’धिलगाि’ ि पुढे ’धिल’ असे रूप वसद्ध होत गेले असािे. अिेकदा 
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विशिेणे ही विशषे्याची जागा घेतात. ’श्यामसुांदर कृष्ण’ हा ’श्यामसुांदर’ ि शिेटी ’श्याम’ या सांवक्षप्त रूपात 
सिगमान्सय होतो; तसेच ’धिल’ या शब्दाचे झाले असाि.े 
 
दोल/धवल 
 

धिलाच्या व्युत्पत्तीसांबांधी आणखी एक विचार मिात येतो. सांस्कृतमध्ये आांदोल सकिा दोल हा शब्द 
‘झोका’ या अथी रूढ आहे. ‘दोल’चे ‘धौल’ चे सांस्कृतीकरण होऊि ‘धिल’ हे रूप वसद्ध झाले असाि.े 
गुजरातीत धिळगीतास धोळगीते सकिा धौळगीते म्हणतात. धौळगीते म्हणजे भल्क्तगीते हे समीकरण त्या 
भािेत रूढ आहे. ईश्वरास झोके देऊि म्हणाियाची गाणी धिलरूपािे प्रवसद्धीस आली असािीत. 
वतरुपतीच्या बालाजीची भक्ताांिा अिेक प्रकारे ‘सेिा’ कता येते, त्यात ऊां जालसेिा (म्हणजे पाळणा हलविणे) 
याचाही समािेश आहे. उत्तरेतही देिावदकाांची अशा पद्धतीची सेिा प्रचवलत आहे.३४ ‘भिािीशांकरविलास’ ३५ 
या अिाम तेलुगु यक्षगािात उमा-महेश्वर सुिणाच्या सहदोळ्यािर बसतात ि सख्या धिलगीत गातात, असे 
िणगि आले आहे. ‘शब्दकफपदु्रम’ या सांस्कृत ग्रांथात ‘धिलरागविशिेः भरतमते सहदोलरागस्य अष्टमपुिः’३६ 
असे वलहूि धिलरागास सहदोलरागजन्सय मािलेला आहे. यािरूि धिळाचा ‘दोल’शी सांबांध असािा असे िाटू 
लागते. या सांबांधात विशिे शोध घ्याियास हिा. 
 

धिळ्याच्या व्युत्पत्तीसांबांधी आता शिेटचा विचार. स्ियांभ ू (इ.स. चे ७ ि े / ८ ि ेशतक) िािाच्या 
छांदशास्त्रकारािे छांदशास्त्रािर जी ग्रांथरचिा केली आहे, ती ‘स्ियांभ ू छांद’ या िािािे प्रवसद्ध आहे.३७ तो 
धिळाची व्याख्या अशी देतो : 
 

‘धवलणिहेि अर्ुणरसो वग्ण्िज्जइ जेि तेि सा धवला’  ४-१६ 
(धवलणमषेि च रु्रषो वण्यपते येन तेन सा धवला) 

 
‘धिलवमिेण’ म्हणजे िृिभ सकिा बैल याचे प्रवतक िापरूि पुरुिाांच्या गुणाांचे िणगि ज्यात केले जाते 

त्यास धिल असे म्हणतात. यासांबांधी ‘स्ियांभ ू छांद’ या ग्रांथाचे सांपादक वलवहतात : “Since a hero is 
described under the image of a bull, the metre is called Dhawala” ३८ 
 

स्ियांभचू्या या विधािाची मराठीत कुणी दखल घेतलेली वदसत िाही. स्ियांभचू्या िचिािरूि 
हेमचांद्रािे आपफया छांदोऽिुशासिात - “धिलविहेण सुपुवरसो िल्ण्णज्जई, जेण तेण सो धिलो” अशी व्याख्या 
केलेली वदसते. िा. ग. जोशी याांिी हेमचांद्राचे हे उदाहरण आपफया ‘मराठी छांदोरचिा’ या ग्रांथात वदले 
आहे;३९ पण यातील िृिभाच्या (धिळ) कफपिेचा विचार केलेला िाही. गां. ब. ग्रामोपाध्ये याांिी िृिभाची 
कफपिा माांर्ली आहे; पण त्याला आधारभतू प्रमाण देण्याचे टाळले.४० यामुळे ग्रामोपाध्ये याांिी स्ितांि अशी 
िगेळीच कफपिा– ि पटणारी या अथी– माांर्ली, असाही काही लेखकाांचा ग्रह हाल.४१ िास्तविक या 
व्युत्पत्तीसांबांधी आियग िाटण्याचे तसे कारण िाही. पुरुिािर िृिभाचे रूपक करण्याची सांस्कृत परांपरा आहे. 
‘पुरुििगभ’ असे शब्दरूप बवलष्ट पुरुिाच्या सांदभात भगिद्गीतादी ग्रांथाांतूि आले आहे. 
 

धिल हा लोकगीतात्मक रचिाप्रकार होय. सोमेश्वरािे याचा समािशे ‘लौवकक प्रबांध’ या गटात 
केला आहे. प्राकृत ि अपभ्रांश याांतील छांदाांचा विचार करणारा स्ियांभ ू(स्ियांभ ूछांद) जेव्हा धिल छांदाचा 
विचार करतो, तेव्हा हा छांद ि रचिाप्रकार देश्य आहे, हे स्पष्ट आहे. गौरिपूणगता िा उदात्तीकरण 
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(Sublimation) हा याचा गाभा होय. ईशस्तििाचा ि आशीिगचिाचा भागही त्यात अांतभूगत असतो. यामुळे 
याचा विवियोग राजदरबारी होत असे. राजाच्या बाहुबलाची िा शूरत्िाची त्यात स्तुती असे. वििाहसमयी 
धिळ्याांच्या माध्यमाद्वारे िराचे सामर्थयग िा पौरुि िृिभासमाि मािूि त्याचा गुणगौरि केला जाई. आपफया 
अिेक लोकगीताांची प्रिृत्ती ही उदात्तीकरणाकरे् झुकणारी आहे. बालकाच्या िामकरणविवधसमयी वस्त्रया जे 
‘पाळणे’ म्हणतात, त्याांत रामाला ि कृष्णाला स्थाि देऊि आपण एका परीिे बालकाचा गौरिच करीत 
असतो. 
 

धिलाचा इवतहास याप्रमाणे फार प्राचीि आहे. त्याचे विर्षमवत-प्रयोजि, त्याच्या बाह्य ि आांतररूपात 
होत गेलेली सततची पवरितगिे, त्याला वमळालेली छांदाची विविध रूपे, लोकगीतात्म आवण कविविर्षमत रचिा 
यामुळे त्याचे स्िरूप व्यापक तसेच सांकीणग होत गेले. (धिळाच्या विविध उपयोजि-कायामुळे कोणती रचिा 
‘धिल’ या सांजे्ञस पाि ठरते, याविियी विमशगकाांत शिेटी सांदेह विमाण झालेला वदसतो. यामुळे सांबांवधत 
रचिेत ‘धिल’ हा शब्द प्रारांभी गुांफलेला असािा, म्हणजे त्याच्या धिळ रूपाची कुणीही शांका घेणार िाही, 
असाही विचार माांर्ण्यात आला.४२) त्या सिांचा ऐवतहावसक दृष्टीिे परामशग घेण्याची खरीखुरी गरज आहे. 
तसे झाफयास धिलाच्या स्िरूपािर ि त्याच्या विविध अांगाांिर अवधक चाांगला प्रकाश परू् शकेल. 
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सोळा 
 

राज्यव्यविारकोशाचा कता व रचनाकाल 
 

िाङ्मयाच्या इवतहासात ग्रांथकतृगत्िासांबांधी अिेक िाद प्रचवलत आहेत. काही ग्रांथाांचा काळ जसा 
विवित करता येत िाही, तसे काही ग्रांथाांचे लेखक कोण याविियीही तकािरच अिलां बूि राहािे लागते. 
विशिेतः तांजािर पवरसरातील सावहत्याचा विचार करतािा असे प्रश्ि िारांिार विमाण होतात. अिेकािेक ग्रांथ 
राजाांच्या िािे असले तरी प्रत्यक्षात त्या त्या कृतीचा रचवयता एखादा आवश्रत किी असतो. या दृष्टीिे 
राज्यव्यिहारकोशाकरे् पावहले पावहजे. 
 

‘राज्यव्यिहारकोश’ हा फारसी-अरबी शब्दाांिा सांस्कृत प्रवतशब्द देणारा कोश होय. वशिकालीि 
राज्यव्यिहारात मराठी भािेिर याििी भािेचे फार मोठे आक्रमण झाले होते. मराठी भािा फारसीमय होऊि 
गेली होती. अशा िळेी राज्यव्यिहारातील भािा शुद्ध राखािी या हेतूिे वशिाजीिे अत्यांत दूरदशीपणािे या 
कोशाची विर्षमती करविली. वशिाजीची स्िदेश-स्िभािापे्रमाची ही छोटीशी गौरिगाथा होय, असे म्हणण्यास 
हरकत िाही. वशिाजीिे या कोशरचिेचे काम स्ितःच्या पदरी असलेफया राजकाजविपुण ि चाणाक्ष अशा 
रघुिाथ िारायण हणमांते या सवचिाकरे् सोपविले. ही घटिा वशिाजीच्या मृत्यपूूिी म्हणजे इ.स. १६७६-७७ 
मध्ये घर्ली असािी. कारण या सुमारासच वशिाजीची आवण रघुिाथाची भेट झाली होती.१ 
 

वशिाजीच्या आजे्ञिुसार या कोशाची विर्षमती झाली असली तरी याचा रचवयता विवित कोण आहे 
याविियी िाद आहे. कोशाच्या प्रारांभी आलेफया ‘उपोद्घाता’त वशिछिपतीच्या आजे्ञिे रघुिाथिे हा कोश 
विर्षमला, असे स्पष्ट आले आहे : 
 

सोऽयं णशवच्छरर्तेरनुज्ञा ं। मूधाणभणषततस्य णनधाय मूग्ध्नप 
अमात्यवयो रघुनाथनामा । करोणत राज्यव्यवहारकोशम् ।।८२।। 

 
तसेच प्रत्येक प्रकरणाच्या शिेटी 
श्रीणशवराजामात्येन रघुनाथर्णंडतेन णवरणचते 

 
असा रघुिाथाच्या ग्रांथकतृगत्िाचा विदेश आला आहे. 

 
हे एिढ्यािरच रावहले असते तर िाद विमाण होण्याचा प्रश्ि िव्हता. पण कोशाच्या उपसांहारात 

“व्यासान्सियाल्ब्धचन्सदे्रण लक्ष्मणव्याससूिुिा । कोशोऽयां ढुांवढराजेि रघुिाथमुदे कृतः” (लक्ष्मण व्यासाचा पुि 
धुांवर्राज यािे रघुिाथाला सांतुष्ट करण्याकवरता हा कोश रवचला), असे वलहूि कोशाचे कतृगत्ि धुांवर्राज 
लक्ष्मण व्यास यास वदले आहे. पुढे याच उपसांहारात असेही आले आहे : “वशिाजीच्या आदरास पाि 
(पे्रमकैपाि) असलेफया बुवद्धमाि अशा िारायणसुतािे (म्हणजे रघुिाथािे) हा ग्रांथ सज्जिाांच्या सांतोिास्ति 
रवचला” (३). म्हणजे एकाच िळेी “धुांवर्राजािे रवचला” ि “रघुिाथािे रवचला” अशी दोन्सही विधािे आली 
आहेत. यामुळे याचा रचवयता रघुिाथ की धुांवर्राज हा िाद विमाण झाला. हा िाद तसा आता इवतहासाचा 
भाग झाला आहे. पण गेफया काही ििांत या कोशाच्या सांदभात काही िाि ेलेखि झाले आहे ि अिुकूल-
प्रवतकूल विचार माांर्ले गेले. मग ओघािेच या िादाचा िव्यािे विचार करणे आिश्यक ठरले आहे. 
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आजपयंत ‘राज्यव्यिहारकोशा’च्या एकूण सहा आिृत्त्या विवभन्न सांपादकाांिी प्रकावशत केफया 
आहेत.२ याांपैकी शिेटचे सांपादि अ. द. मराठे याांचे आहे. त्याांिी हा ग्रांथ ‘राजकोश’ या िािािे इ.स. १९८६ 
मध्ये प्रवसद्ध केला. (प्रस्तुत लेखात याचाच सांदभासाठी उपयोग केला आहे.) त्याांिी अत्यांत पवरश्रम घेऊि 
विस्तृत ि अभ्यासपूणग अशी प्रस्ताििा त्यास जोर्ली आहे. प्रस्ताििेत मराठे याांिी कोशाचे कतृगत्ि रघुिाथ 
िारायण हणमांते यास वदले आहे. “कोणत्याही पवरल्स्थतीत या कोशाच्या रचिेत रघुिाथ पांवर्ताचा िाटा 
ससहाचा आहे हे विवित.” काही थोर्ासा भाग रघुिाथािे “धुांवर्राजाकरू्ि आपफया देखरेखीखाली करििू 
घेतला असफयाची शक्यता आहे,” असा त्याांचा तकग  आहे; पण त्या ग्रांथाचे खरे कतृगत्ि रघुिाथाचेच आहे असे 
ते माितात.३ गेफया वपढीतील द. सी. पांगू हेही रघुिाथ पक्षाचे आहेत;४ पण श्री. गो. काटे हे मराठे याांच्याप्रमाणे 
रघुिाथाला झुकते माप देतात.५ का. िा. सािे याांिी आपफया सांपादिात प्रारांभीचा काही भाग रघुिाथािे, तर 
शिेटचा भाग धुांवर्राजािे रवचला असािा. कारण रघुिाथास दवक्षणेतील राजकारणामुळे ग्रांथ पूणग करण्यास 
उसांत वमळाली िसािी, असे मत व्यक्त केले आहे.६ चार ििांपूिी म्हणजे इ.स. १९९२ मध्ये ‘वशिविजय’ या 
‘विजयराि देशमुख गौरिग्रांथा’त श्री. भा. िणेकर याांिी लेख वलहूि कोशाचे कतृगत्ि धुांवर्राज यालाच वदले 
आहे.७ प्रख्यात सांस्कृत विद्वाि व्ही. राघिि हे धुांवर्राज यासच या कोशाचा लेखक माितात.८ सेतु माधिराि 
पगर्ी,९ गेफया वपढीतील अ. का. वप्रयोळकर १० हेही याच मताचे आहेत. कोशातील लेखक म्हणूि उभयताांचे 
उल्लेख ज्या स्थळी ि ज्या पद्धतीिे आले आहेत ते पावहफयास धुांवर्राज हाच केशकता ठरतो हे विर्षििाद. 
धुांवर्राजािे कुणाला लेखिसाह्य वदले िाही सकिा कोणाकरू्ि घेतले िाही. तो ग्रांथाचा एकमेि कता होय. 
कोशाच्या उपसांहारात ‘यथामवत’ म्हणजे माझ्या बुद्धीच्या कुितीिुसार हा ग्रांथ वसद्धीस िेफयाचे धुांवर्राज 
साांगतो.११ इतराांचा हातभार लागला असता, तर तसा उल्लेख त्यािे केला असता. धुांवर्राजाच्या 
कोशकतृगत्िासांबांधी बरीच विणायक प्रमाणे देता येतील; पण तत्पूिी धुांवर्राज व्यास हा कोण होता ते पाहू. 
 
धंुणडराज व्यास 
 

महाराष्राला रघुिाथ िारायण हणमांते याच्या कतृगत्िाची ि कामवगरीची कफपिा असली, तरी 
तांजािरच्या धुांवर्राज व्यासाची फारशी मावहती िाही. धुांवर्राज हा महाराष्रीय ब्राह्मण असूि, तो मुळचा 
बिारसचा रवहिासी होय. प्रा. पी. पी. एस. शास्त्री याांिी “He was a Mahratha Brahman of Benares” 
असे एका ग्रांथाच्या प्रस्ताििेत वलवहले आहे.१२ व्ही. राघिि याांिी धुांवर्राजासांबांधी बरीच मावहती 
‘शाहेंद्रविलास’ या सांस्कृत ग्रांथाच्या प्रस्ताििेत वदली आहे. धुांवर्राज हा तांजािरच्या शाहजी राजाच्या (इ.स. 
१६८४-१७१०) पदरी असलेला एक विद्वाि पुरावणक होय. हा जसा विद्वाि होता, तसा कविप्रकृतीचाही होता. 
त्यािे ‘मुद्राराक्षसव्याख्या’, ‘मुद्राराक्षस’ (प्राकृत) छाया’, ‘धमाकूतम्’ आदी विद्वत्ताप्रचुर ग्रांथाांची रचिा केली. 
त्याचप्रमाणे ‘शाहविलासगीत’ िािाचे शाहजी राजाच्या स्तििपर ‘गीतगोसिद’च्या धतीिर मधुर असा 
गीतकाव्यग्रांथही त्यािे वलवहला.१३ यातील काव्यसौंदयािर लुब्ध होऊि शाहजीिे यास ‘अवभिि जयदेि’ 
अशी पदिी प्रदाि केली. यािरूि धुांवर्राजाच्या व्युत्पन्नतेची ि काव्यप्रवतभेची कफपिा येते. ही काव्यप्रवतभाच 
‘राजकोशा’च्या उपोद्घातात ि समारोपात प्रवतसबवबत झाली आहे. यामुळे धुांवर्राज हा रघुिाथाचा कुणी तरी 
एक ‘सेिक’ होता, ही मराठे याांची समजूत बरोबर िव्हे.१४ 
 

या धुांवर्राजािे रघुिाथाच्या साांगण्यािरूि राजकोशाची विर्षमती केली. म्हणजे या दोघाांचा सांबांध 
आश्रयदाता ि आवश्रत या स्िरूपाचा आहे ि परत रघुिाथ हा वशिाजीचा आवश्रत. यामुळे धुांवर्राजास वशिाजी 
ि रघुिाथ या दोघाांचेही स्तिि ि िांशवििरण ग्रांथात कराि ेलागले. कोशाचा रचवयता रघुिाथ असता, तर 
केिळ वशिाजीचे गुणिणगिच आश्रयदाता म्हणूि आले असते. 
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महाराष्रात राजाश्रीत किींची परांपरा िाही. दवक्षणेकरे् कृष्णदेिरायाच्या काळापासूि ही परांपरा 
अप्रवतहत चालत आली आहे. ती तांजािरचा शिेटचा राजा वशिाजी (१८३२-५५) पयंत वटकली. सभाकािी 
सकिा आवश्रत किी याांच्या काव्यविर्षमतीचा एक विवशष्ट रचिाबांध असतो. काव्याच्या प्रारांभी इष्टदेिावदकाांच्या 
स्तििािांतर राजाच्या रूपाची, गुणाांची गौरिपूणग अशा विविध विशिेणाांिी अवतशयोक्त अशी स्तुती केलेली 
असते. राजाचे सौंदयग, शौयग, औदायग, बुवद्धमत्ता आदी गुणाांचा त्यात समािशे असतो; तसेच राजाची 
िांशािळही त्यात िर्षणलेली असते. शिेटही राजाच्या स्तुतीिे होऊि त्याचे अभीष्टसचति केले जाते. 
राज्यव्यिहारकोशाची बैठक ही अशीच आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
 

एखाद्या ग्रांथाचे कतृगत्ि दोघाांच्या िाि ेदेण्यात खऱ्या लेखकाला त्यातील विसांगतीची जाणीि होत 
िसेल काय, हा प्रश्ि येथे विमाण होतो. आश्रयदात्याचा लेखक म्हणूि िामोल्लेख करणे, त्याचा गुणगौरि 
करणे तर आिश्यक असते; पण खरा लेखक या िात्यािे स्ितःचा िामविदेश करण्याचा मोहही त्याला टाळता 
येत िसािा, असेच प्रस्तुत कोशात झालेले वदसते. 
 

वकत्येक िेळा राजाच्या िाि े असलेफया अशा रचिाांतूि खरा लेखक स्पष्ट रूपािे ि येत कळत-
िकळत प्रकटतो. याची त्याला जाणीि असतेच असे िाही. येथे तांजािरच्या प्रतापससहाच्या (इ.स. १७३९-
१७६९) िािािर असलेफया ‘श्रीकृष्णमांजरी’ या काव्याचे उदाहरण घेऊ.१५ या काव्यात प्रारांभी प्रतापससहाचा 
गुणगौरि आला आहे. “जो मेरुपिगताप्रमाणे धैयगशील, महेंद्राप्रमाणे रणशूर, कुबेराप्रमाणे दािशूर, धमाप्रमाणे 
सत्यव्रती, मदिाप्रमाणे सुांदर, वशिाप्रमाणे दयाळू असा हा भोसलकुलमणी प्रतापससह म्हणजे दुसरा रामच 
होय” (१-१३). कुठलाही किी स्ितःच्या काव्यात स्ितःची एिढी िारेमाप स्तुती करूि घेणार िाही. यामुळे 
हे काव्य प्रतापससहाचे िव्हे याची खािी पटते. पुढे लगेच काव्यातूि तशी सूचिा  
 

ही वमळते. “माझे बोल िरेंद्रास (म्हणजे राजस) साळुांकीच्या मांजुळ शब्दाांप्रमाणे तुष्ट करतील,” हा 
उद्गार येतो. यामुळे ‘ग्रांथकता प्रतापेंद्र’ (१-८) असे प्रारांभी आले असले, तरी या काव्याचा कता राजा िव्हे 
याची खािी पटते. ‘राज्यव्यिहारकोशा’त आलेफया रघुिाथाच्या विस्तृत प्रशास्तीत आपणास असेच 
अिुभिास येते. “त्यािे (रघुिाथािे) आपफया धिलकीतीिे वदशा उजळूि टाकफया, शिूांचा फर्शा पार्ला. 
अशा रघुिाथाचे िणगि कोण करणार िाही?” १६ हे िाचि रघुिाथाचे अथातच असणार िाही. येथे 
‘श्रीकृष्णमांजरी’प्रमाणे खरा रचवयता प्रकट झाला आहे. यामुळे “अमात्यियो रघुिाथिामा । करोवत 
राज्यव्यिहारकोशम्” या उक्तीिर विश्वास ठेिता येत िाही. ती औपचावरक स्िरूपाचीच मािािी लागेल. 
 

यािरूि धुांवर्राजाच्या कोशकतृगत्िाविियी शांका घेण्याचे कुठलेही कारण उरत िाही. तरीही 
यासांबांधात आपणास काही पवरल्स्थवतजन्सय ि अन्सय ग्रांथगत पुराि ेमाांर्ता येतील काय, याचा विचार करू. 
 
कोशरचनेची परंपरा 
 

तांजािर हे त्या काळी सांस्कृत विदे्यचे माहेरघर होते. तेथे अिेक भािी सांस्कृत पांवर्ताांिी विविध के्षिाांत 
भर घातली. वतथे कुठलीही एखादी ज्ञािशाखा सावहत्यविर्षमतीवििा रावहली, असे दाखविता येणार िाही. 
तसेच कोशरचिेची परांपराही तेथे विद्यमाि होती. शाहजीचे सभाकिी श्रीधर िेंकटेश शास्त्री आवण िल्लशास्त्री 
याांिी ‘पदमवणमांजरी’ रवचली; तसेच शाहजीच्या िािािर ‘शब्दरत्िसमन्सिय कोश’ आवण ‘शब्दाथगसांग्रह’ हे 
महत्त्िपूणग कोश आहेत.१७ मराठीतही ‘मराठी भािेचा तांजािरी कोश’ (काळेराि अप्पा)१८ ि ‘भािाप्रकाश’ 
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(रामकिी)१९ हे दोि कोश येथेच विमाण झाले. यामुळे राज्यव्यिहारकोशाची रचिा येथेच झाली असणे 
स्िाभाविक िाटते. 
 
दणििेतील मंणदरे 
 

‘राजकोशा’त उल्लेवखलेली मांवदरे उद्ध्िस्थ झाली होती सकिा ज्याांचे पूजादी विवध मुसलमािाांच्या 
जुलुमामुळे बांद पर्ले होते, तेथील सिग व्यिहार वशिाजीिे (खरे म्हणजे सांभाजीिे)/रघुिाथािे पूिगित चालू 
केफयाचे वलवहले आहे. त्यात वतरुिन्नामलई येथील समोवत्तपेरुमल मांवदर, श्रीमुष्ण येथील भिूराहस्िामी, 
िृद्धाचलमचा वशि, वचदांबरमचा िटराज या मांवदराांचा विदेश येतो.२० वशिाजीच्या कतृगत्िाच्या सांदभात 
तवमळिारू्तील मांवदराांचा तेथील स्थाविक भािेतूि आलेला उल्लेख हा ‘कोश’ तवमळिारू्त म्हणजे पयायािे 
तांजािरला विमाण झाफयाची साक्ष पटवितो. 
 
दाणििात्य भाषांतील शब्द 
 

राज्यव्यिहारकोशातील काही शब्द हे तेलुगु/कन्नर् भािाांतील होत. तांजािरला मराठ्याांच्या 
आगमिापूिी तेलुगु िायक राजाांचे राज्य होते; तसेच अिेक मराठी विद्वाि पांवर्त बांगलोर-विजापुराहूि 
तांजािरला मराठी राजाांच्या आश्रयाला आले. यामुळे तेलुगु-कन्नर् या भािाांचा बराच प्रभाि तेथील 
लोकजीििािर होता. तांजािरच्या मराठी बोलीभािेत ि सावहत्यात बरेच तेलुगु शब्द आढळतात. या दृष्टीिे 
‘राज्यव्यिहारकोशा’तील काही शब्द आपले लक्ष िेधूि घेतात. कत्ती (विवशष्ट प्रकारची तलिार) याचा तेलुगु, 
तवमळ ि कन्नर् या भािाांमध्ये ‘चाकू’ असा अथग होतो. तेलुगूत ‘कवत्तपीटे’ म्हणजे विळी. ‘कैद’ म्हणजे 
वचलखत असा अथग मराठे याांिी वदला आहे. कन्नर्मध्ये ‘कैदु’ हा शब्द ‘आयुध’ या अथी रूढ आहे.२१ ‘सारा’ 
हाही तेलुगु शब्द असूि त्याचा दारू असा अथग होतो. ‘मराठी भािेचा तांजािरी कोश’ यातही ‘दारू’ या अथी 
हा शब्द वदलेला आहे. ‘राजकोशा’त ‘सरेकार’ (कलाल, दारूविके्रता) या रूपात तो शब्द आला आहे. ‘बािी’ 
म्हणजे विहीर हा अथग तेलुगु ि कन्नर् या भािाांत रूढ आहे. ‘बांक’ म्हणजे पहाऱ्याची जागा. ‘बांक’ म्हणजे ‘ए 
लेि, ए गार्ग’ असा अथग ब्राउिच्या तेलुगु कोशात वदलेला असूि त्याांिी तो तेलुगु शब्द मािला आहे.२२ तो 
फारसी असेल असे िाटत िाही. काही जण याची व्युत्पत्ती िक्र > िांक > बांक अशी देतात. वशिकालीि 
महाराष्रातील मराठीत उपरोक्त शब्दाांपैकी एक-दोि शब्द आढळूि येत असले तरी ते मूलतः तेलुगु/कन्नर् 
आहेत, असे िाटते. 
 

‘राजकोशा’त अिेक देशी शब्द ‘इ’कारान्सत रूपात आढळतात. उदा. : मदवत (मदत), गल्स्त 
(गस्त), मुदवत (मुदत), पावच (पाचू), कुदळी (कुदळ), दौती (दौत). हा उच्चार-विशिे तेलुगु ि कन्नर् 
याांच्या प्रभािाचे द्योतक होय. देशी भािाांतील िामाांची प्रथमा विभाक्तीतील रूपे तेलुगूत अिेक िळेा 
‘इ’कारान्सत होतात. जी. सीतापती याांिी आपफया ‘वहस्री ऑफ तेलुगु वलटरेचर’ या ग्रांथात अशी तेलुगु 
शब्दरूपे वदली आहेत. उदा. : अजी (अजग), दुप्पटी (दुप्पटा), बेसरी (बेसर), चेकमुकी (चकमक), तैिावत 
(तैिात), कालेजी (कॉलेज).२३ कन्नर्मध्येही गल्स्त, अजी, दुप्पटी, बेसरी, चेकमुकी ही शब्दरूपे रूढ 
आहेत. 
 

रामकिीकृत ‘भािाप्रकाश’ या तांजािरला विमाण झालेफया मराठी कोशात अशीच ‘इ’कारान्सत रूपे 
आढळतात. उदा. : अजागळी (अजागळ), वसफारसी (वशफारस), िाचाळी (िाचाळ), गारी (गार, 
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खळगा). याांपैकी ‘िाचाळी’ हे रूप कन्नर्मध्येही रूढ आहे. तांजािरच्या मराठी सावहत्यातही काही वठकाणी 
िामाची ‘इ’कारान्सत रूपे आढळतात. उदा. : कुऱ्हार्ी कुां यात टावकली.२४ अशा दवक्षणभािी रूपाांशी अवभज्ञ 
असणारी व्यक्ती ही दवक्षणेकरे् स्थावयक झालेली असणे स्िाभाविक िाटते. 
 
णनर्ममणतसाम्पय 
 

आता आपण एका िगेळ्या पण विणायक स्िरूपाच्या पुराव्याचा विचार करू. धुांवर्राजाच्या सांस्कृत 
ग्रांथाचा उल्लेख िर आलाच आहे. ‘राज्यव्यिहारकोशा’त आवण या ग्रांथात अिेक बाबतींत साम्य आहे. येथे 
आपण त्याचे ‘शाहविलासगीत’ हे काव्य ि ‘राजकोश’ याांची तुलिा करू. 
 
गिेशस्तुती 
 

राजकोश :  मदोत्कटकटभ्रमद्भ्रमरिृांदपक्षाविला- 
शिप्रमुवदत स्फुरत्फवणफणामवणज्योवतिा 
धिी भिदिेकपाकृवतमुखे सखे वचन्सतय 
प्रिालदलमिुलां  वकमवप तुल्न्सदलां  तन्समहः ।।१।। 

 
शाहविलासगीत :  मदोत्कटकटभ्रमद्भ्रमरपक्षविके्षप जा- 
   विलप्रमुवदतस्फुरत्फवणफणामवणज्योवतिा 

धिीभिदिेकपाकृवतमुखे सखे वचन्सतय 
प्रिालदलमिुलां  वकमवप तुल्न्सदलां  तन्समहः ।।३।। 

 
गणेशाच्या अांगािरील सपाच्या सांदभात– भ्रमराांच्या पांखाांचा िारा लागफयामुळे ि भ्रमराांच्या पांखाचा 

िारा सेििू एिढाच दोन्सही श्लोकाांतील अथात फरक आहे. एरव्ही हे दोन्सही श्लोक एकच होत. 
 
अधसनारीर्श्र स्तुती 
 

रा. को. :  मुक्तादामरुवचः क्ववचत् क्ववचदवप स्िाराण्मणीभासुरम् 
गांगाल्क्लन्नजटां क्ववचत् सुमरसल्क्लन्नालकां  कुिवचत् । 
एकिावजिभतृ्परिविमलक्षौमां क्ववचद्वासुवकम् 
मांजीरां च पदे क्ववचद्दधदहां सेिऽेधगयोिां महः ।।२।। 

 
शाह॰ :  क्ववचन्समुक्तादामोल्लसदुरुतरश्यामल कुचां 

क्ववचत्कापालसृक्पवरकवलतिक्षः पवरसरम् । 
क्ववचत्ताटङ्कार्षचतः-शबवलतकपोलां  फवणमवण 
स्फुरद्गल्लां क्वावप स्फुरतु हृवद मे सकचि महः ।।४।। 
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दोन्सही ग्रांथाांत गणपवतस्तििािांतर लगेच अधगिारीश्वराची स्तुती आली आहे. वशिाच्या गळ्यातील 
‘मोत्याांच्या हाराचे तेज’ एिढ्याच बाबतीत दोन्सहींत साम्य असले तरी ‘क्ववचत’ या शब्दाचा दोन्सहींतला क्रमबद्ध 
उपयोग दुलग वक्षता येत िाही. 
 
कृष्िस्तवन 
 

रा. को. :  अधरावहतमांजुिणेुिालम् 
घििीलां  व्रजबावलकाविलोलम् । 
अलकािवलभासमािभालम् 
कलये चेतवस िन्सदगोपबालम् ।।४।। 

 
शाह॰ :  अधरावहतमिुिणुेमूलां  

घििीलां  व्रजबावलकाविलोलम् 
अलकािवल भासमािभालां  
कलये चेतवस िन्सदगोपबालम् प.ृ  ४८/९ 

 
या दोि श्लोकाांत िालम् आवण मूलम् असा शाल्ब्दक भेद असला तरी शब्ददृष्या आवण अथगदृष्या 

दोन्सही श्लोक एकच होत, हे स्पष्ट आहे. 
 
राजाचे औदायस 
 

रा. को. :  प्रवथतयशवस यल्स्मन् सांतताभीष्टदाि- 
व्रतकृतदृढदीके्ष मोवदताशिेलोकम् । 
भिुममरगिी सा िीवक्षतुां लज्जमािा 
कलयवत वकमजस्रोत्तािसांचारमभे्र ।।७५।। 

 
शाह॰ :   प्रवथतविभिभाजा येि शश्ववद्वतीणै- 

रवमतधिसुिणसै्तुष्टपुष्टासथसाथाम् । 
भिुममरग(ज)िीसा िीवक्षतुां लज्जमािा 
कलयवत वकमजस्स्रोत्तािसांचारमभे्र ।।१-९।। 

 
स्ितःजिळील धि-सांपत्ती जगाला दाि करणाऱ्या राजाला पाहूि कामधेिू आपले तोंर् ढगाआर् 

लपिीत होती, ही कफपिा दोन्सहीत समाि आहे. पवहफया श्लोकात रघुिाथाची स्तुती आहे, तर दुसऱ्या 
श्लोकात तांजािरच्या शाहजी राजाची स्तुती आली आहे. 
 
पे्रमैकधाम 
 

रा. को. :  तेि श्रीवशिसािगभौमिृपवत पे्रमकैधाम्िा सभा- 
म्िातोऽयां रघुिाथिामविदुिा तोिाय कोशः सताम् ।।उपसांहार।।३।। 
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शाह॰ :  विधीयते व्याकरणे पुराणेष्िधीवतिा शाहिृपावश्रतेि । 
तत्पे्रमधाम्िा वकल धुल्ण्र्िाम्िा मिोहरां शाहविलासगीतम् ।।१-२४।। 

 
यातील ‘पे्रमैकधाम’ ि ‘पे्रमधाम’ याांच्या अथात फक्त प्रमाणाचा फरक आहे. पवहफया श्लोकात 

रघुिाथ ि वशिाजी, तर दुसऱ्या श्लोकात धुांवर्राज ि तांजािरचा राजा शाहजी याांच्या सांबांधात ते आले आहे. 
 
वंशविसन 
 

रा. को. :  व्यासान्सियाल्ब्धचन्सदे्रण लक्ष्मणव्याससूिुिा 
कोशोऽयां ढुांवढराजेि रघुिाथमुदे कृतः उपसांहार ।।१।। 

 
शाह॰ :  बुधो धुल्ण्र्िाम्िा जगवत विवदतो लक्ष्मणसुधी- 

मणेः श्री मद्व्यासान्सियजलवधचन्सद्रादजावि यः ।।...प.ृ ५१ 
 

व्यासकुलरूपी समुद्रातूि जन्समलेफया लक्ष्मणरूपी चांद्राचा पुि असा धुांवर्राज... अशी कफपिा दोन्सही 
श्लोकाांत आली. वशिाय स्ििामदशगक ही कफपिा त्या त्या ग्रांथाच्या उपसांहारातच आली आहे. 
 

उपरोक्त साम्यस्थळाांिरूि या दोन्सही ग्रांथाांचा कता एकच होय याची खािी पटते. प्रारांभीच्या 
गणेशस्तििापासूि ते उपसांहारापयंत आशय, शब्दयोजिा ि कफपिा या दृष्टीिे दोन्सही ग्रांथाांत असलेले साम्य 
लक्षणीय होय. तेव्हा सांपूणग राजकोशाची रचिा ही धुांवर्राजाची होय. प्रारांभीचा अधा भाग रघुिाथािे ि पुढील 
अधा भाग धुांवर्राजािे रवचला, असे मािण्यास कुठलाही िाि िाही. 
 

रघुिाथाच्या बाजूिे आपणास फारसे काही अिुकूल साांगता येईल असे िाटत िाही. रघुिाथ िारायण 
हणमांते हा राजकाजविपुण ि मुत्सद्दी होता. सांस्कृत ि फारसी भािा या त्याला अिगत असतीलही; पण त्यािे 
कुठलाही एक ग्रांथ वलवहला असे वदसूि येत िाही. राजकारणाच्या घाईगदीत कोशासारखा ग्रांथ रचण्यास 
वचत्ताची जी ल्स्थरता ि उसांत हिी असते ती त्याला वमळणे शक्य िव्हते. तो कविप्रकृतीचा होता याला तर 
कुठलाच पुरािा िाही. किाटकात खूपसा काळ घालविलेफया या व्यक्तीिर वशिाजीिे कोशरचिेचे दावयत्ि 
सोपविले ते केिळ त्यािे वतकर्ील एखाद्या विद्वािाकरू्ि ते करििू घ्याि ेया हेतूिे असणार. त्याप्रमाणे ते 
काम रघुिाथािे धुांवर्राजाकरू्ि करििू घेतले; पण कोशाचे कतेपण माि स्ितःस वमळािे अशी त्याच्या 
वठकाणी तीव्र इच्छा वदसते. यासाठी त्यािे धुांवर्राजाला भरपूर मािधिही वदले. याचा कोशगत पुरािा 
िणेकराांिी आपफया लेखात वदला आहे. अथात यात चुकीचे असे काही िाही; पण त्याांिी आपफया िािाची 
मुद्रा पक्की करूि घेण्यासाठी ‘रघुिाथासारख्या श्रेष्ठ किीची बरोबरी कोणताही द्रव्योपजीिी किी करू 
शकणार िाही,’ असा अिमािकारक ठरणारा मजकूर प्रत्यक्ष लेखकालाच वलहाियास लािला. हेतू हा की, 
या कोशाची रचिा रघुिाथािे केली, धुांवर्राजािे िाही याची लोकाांिा खािी पटािी; पण रघुिाथाला माि 
त्यात यश आले िाही. धुांवर्राजाचे ग्रांथकतृगत्ि याप्रमाणे िादातीत आहे. आता या ग्रांथाच्या रचिाकालासांबांधी 
आपण विचार करू. 
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रचनाकाल 
 

हा ग्रांथ वशिराज्यावभिेकप्रसांगी वसद्ध झालेला होता, असा एक लोकसमज श्री. मराठे याांिी िोंदविला 
आहे; पण रघुिाथ त्या प्रसांगी बांगलोरला शाहजीच्या पदरी होता. तो इ.स. १६७७ मध्ये वशिाजीकरे् 
िास्तव्यास आला, हेही त्याांिीच विदशगिास आणले आहे.२५ तेव्हा या ग्रांथाची विर्षमती इ.स. १६७७ िांतर केव्हा 
तरी झाली हे उघर् आहे. याची रचिा वशिाजीच्या हयातीत झाली असे मािण्याकरे् अभ्यासकाांचा कल आहे. 
वशिाजी राजे इ.स. १६८० मध्ये िारले. त्यापूिी हा कोश तयार झालेला होता असे काटे याांिा िाटते. ‘कोश’ 
रचिेिांतर तीि-चार ििांतच महाराजाांचे देहािसाि झाले, असे ते म्हणतात.२६ मराठे हेही इ.स. १६७७-७८ 
मध्ये कोशरचिेस प्रारांभ होऊि महाराजाांच्या मृत्यपूूिी तो तयार झालेला होता असे माितात;२७ पण असे 
मािण्यात काही अर्चणी आहेत. 
 

या कोशाचा रचवयता धुांवर्राज व्यास हा तांजािरच्या शाहजी राजाच्या पदरी पुरावणक म्हणूि काम 
करीत असे. त्याची विद्वत्तापूणग ग्रांथविर्षमतीबरोबर सुांदर अशी काव्यरचिाही उपलब्ध आहे. तांजािरच्या 
शाहजी राजाचा कायगकाल इ.स. १६८४ ते १७१० असा आहे. म्हणजे वशिाजीच्या मृत्यिूांतर चार ििांिी याच्या 
कायगकाळास प्रारांभ होतो. धुांवर्राज जर शाहजीकरे् या कायगकाळाच्या प्रारांभी राहाियास आला असेल, तर 
या ग्रांथाची विर्षमती आपोआपच १६८४ ची िा त्यािांतरची ठरते. म्हणजे वशिाजी सकिा त्याांचा अमात्य रघुिाथ 
(मृत्यु : १६८३) याांच्या विधिािांतरच हा ग्रांथ वसद्ध झाला, असे म्हणाि ेलागते. शाहजीच्या कायगकाळापूिी 
याचा राजगृहात/राजदरबारात प्रिशे झालेला असेल, तर माि हा ग्रांथ १६८४ च्या अगोदर विमाण झाला 
असण्याची शक्यता मान्सय करािी लागते. पण तसे घर्ले असेल असे िाटत िाही. कारण तांजािरचा 
ताम्रपटीय पुरािा हा ग्रांथ इ.स. १६८४ िांतर वसद्ध झाफयाची प्रत्यक्ष सूचिा देतो. यासांबांधात प्रथम आपण 
राज्यकोशातील एका महत्त्िाच्या आधारभतू श्लोकाचा विचार करू. उपोद्घातातील ८० व्या श्लोकात २८ 
वशिाजीच्या पराक्रमामुळे तवमळिारू्तील अिेक मांवदराांची दारे उघर्ली गेली. मुसलमािाांिी धमांधतेिे 
उद्ध्िस्त केलेले वतरुिन्नामलई येथील समोवत्तपेरुमल मांवदर याची वशिाजीिे परत उभारणी केली. श्रीमुष्ण, 
िृद्धवगवर येथील देि ि वचदांबरम् येथील िटराज (रुक्मसभावधप) याांचे वित्यिैवमवत्तक पूजाविधी परत चालू 
केले. याांतील वचदांबरम्च्या िटराज मांवदराच्या पुिःस्थापिेचा विचार आपफया दृष्टीिे महत्त्िाचा आहे. ही 
घटिा वशिाजीच्या कायगकाळात घर्ली िसूि सांभाजीच्या कायगकाळातील होय. यासांबांधीचे ताम्रपट तांजािर 
प्राांतात उपलब्ध झाले आहेत. सांस्कृत ि तवमळ भािाांतूि असलेले हे ताम्रपट ‘वतरुिारूर ताम्रपट’ या िािािे 
ओळखले जातात. याांतील क्र. ४ च्या ताम्रपटात वचदांबरमची प्रवसद्ध िटराजाची मूर्षत जी इ.स. १६४८ मध्ये 
(सुरवक्षत वठकाणी) िेऊि ठेिली होती, ती इ.स. १६८४ मध्ये सांभाजी राजाच्या आजे्ञिुसार गोपाल ताताजीिे 
परत वचदांबरम् येथे आणूि बसविली आवण त्याचा इ.स. १६८९ मध्ये विवधित अवभिेक केला.२९ 
 

क्र. ५ हा ताम्रपट उपरोक्त ताम्रपटाशी सांबांवधत असूि त्यातही सांभाजीिे या मांवदराचा जीणोद्धार 
करूि त्यास सोन्सयाचा पिा बसविफयाचा उल्लेख आहे. तवमळ पद्यात असलेफया या लेखात असे म्हटले आहे 
की, ही मूती २४ वर्सेंबर १६४८ रोजी कुटुवमयामलई येथे िेण्यात आली होती. पुढे तेथूि ती वचदांबरम् येथे 
१४ िोव्हेंबर १६८६ रोजी परत आणली गेली. याचा अथग असा की, ही मूती जिळपास अर्तीस ििे बाहेर 
होती.३० 
 

क्र. ६ च्या ताम्रपटात-वतरुवचरगमपलििमुवििर याच्या अवधपत्याखाली २१ िोव्हेंबर, १६८४ मध्ये या 
मूतीस कुां भावभिेक करण्यात आला, असे आले आहे.३१ 
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क्र. ७ च्या ताम्रपटात या िटराजाचा कुां भावभिेक दोि िळेा झाला, असे म्हटले आहे. पवहला २१ 
िोव्हेंबर १६८४ ि दुसरा १४ िोव्हेंबर १६८६ रोजी. या ताम्रपटात या मूतीच्या सांबांधात एक िेमका तपशील 
आला आहे, तो असा : ही िटराजाची मूती ३७ िि े १० मवहिे आवण २० वदिस बाहेरगािी होती आवण 
सांभाजीच्या अिुमतीिे गोपाळ ताताजीिे या मांवदराचा जीणोद्धार केला.३२ 
 

उपरोक्त ताम्रपटात सांभाजी राजे ि गोपाल ताताजी याांचा उल्लेख आहे. सांभाजी ि गोपाल ताताजी 
म्हणजे विित कोण याचा ताम्रपटात खुलासा िाही. ताम्रपटात उल्लेवखलेला सांभाजी म्हणजे छिपती 
वशिाजीचा पुि सांभाजी ि गोपाल ताताजी म्हणजे सांभाजीशी एकविष्ठ असणारा ि किाटकातील राजकारण 
हाताळणारा गोपाळ दादाजी होय, हे स्पष्ट आहे. यास तांजािरकर्ील वशलालेखाांचाही आधार आहे. 
 

तांजािर प्राांतातील वशलालेखाांपैकी क्र. ११९ चा वशलालेख आपणास या सांदभात उपयुक्त ठरतो. 
लेख असलेली ही वशला दवक्षण अकाट वजफह्यातील वचदांबरम् तालुक्यातील मम्मांगलम् येथे एका शतेात 
रोिलेली आहे. हा लेख ६ जुलै १६८३ चा असूि त्यात सांभाजी हा एकोजीचा पुतण्या असूि गोपाल 
पांवर्तरायि हा त्याचा सुभेदार होता, असे म्हटले आहे.३३ क्र. १२० च्या वशलालेखातील मजकूर यापेक्षाही 
अवधक स्पष्ट आहे. हा वशलालेख वचदांबरमच्या िटराज मांवदरातच आहे. त्यात असे आले आहे. : 
 

“In the year 1685 the Siva Ganga tank and a Siva temple were erected by Gopal Tataji 
panditar, the army commander of Sambhoji, son of Shivaji and Grandson of Shaji.”३४ 
 

तवमळमध्ये विवशष्ट सांदभात ‘द’ चा ‘त’ होतो. यामुळे येथे ि अन्सयि ‘दादाजी’ऐिजी ‘ताताजी’ असे 
आले आहे. 
 

उपरोक्त ताम्रपट ि वशलालेख याांिरूि िटराज मांवदराचा जीणोद्धार इ.स. १६८४ मध्ये झाला हे 
स्पष्ट आहे. वशलालेखाांतील तपवशलात थोर्ीशी वभन्नता आहे एिढेच. त्यात सांशयाला कुठलीही जागा िाही 
ि हे कायग वशिपुि सांभाजी यािे आपफया सुभेदाराकरिी पार पार्ले, ही सांभाजीला अत्यांत भिूणािह ठरणारी 
बाब होय. या घटिेिे सांभाजीची प्रवतमा अवधकच उजळ होणारी आहे. मराठी अभ्यासकाांचे दवक्षणेकर्ील 
साधिाांकरे् फारसे लक्ष िसफयामुळे महाराष्राचा इवतहास बराच धूसर ि अस्पष्ट राहतो ि त्यात अिेक िटुीही 
राहतात. 
 

इ.स. १६८४-८६ च्या सुमारास मराठ्याांच्या किाटकात जोरदार हालचाली चालू होत्या. सांभाजीचे 
मेहुणे हरजी महावर्क हे चांजी साांभाळूि होते. िा. सी. बेंदे्र वलवहतात : वशिाजी महाराजाांच्या मृत्यपूूिी (इ.स. 
१६८०) शाहजी राजाचा दासीपुि (फजंद) सांताजी, रघुिाथपांत ि गोपाळ दादाजी असे वतघे किाटकाचा 
कारभार पाहत होते.”३५ हरजी राजे महावर्क ि गोपाळराि याांची मिैी होती. हरजी राजे एका पिात 
वलवहतात : “गोपाळ दादाजी... सांभाजी राजे याचेशी राजविष्ठ ि विश्वासािे िागत आले आहेत, आवण तेच 
काय ते या बाजूच्या बांदराच्या कामाांत माहीतगार ि िाकबगार आहेत... धन्सयाचा विश्वासू िोकर आवण थोर 
गृहस्थ... म्हणूि या बाजूचा प्राांत त्याच्या हिाली केला आहे.”३६ 
 

हा सिग तपशील एिढ्याच साठी की यातील सांभाजी ि गोपाळ दादाजी याांच्या खरेपणाविियी खािी 
पटािी आवण िटराज मांवदराचा जीणोद्धार ि मूतीच्या पूजाअचेचा प्रारांभ सांभाजीिे केला ि तोही इ.स. १६८४ 
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मध्ये हे लक्षात याि.े अथात राजकोशाची विर्षमती त्यािांतर केव्हा तरी झाली असणार. िटराज मांवदराच्या 
जीणोद्धाराची घटिा वशिाजीच्या कायगकाळात घर्ली असे जे िणगि राजकोशात आले आहे ते बरोबर िाही. 
ही घटिा सांभाजीच्या काळातील होय, हे िवरल पुराव्यािरूि वदसूि येते. रघुिाथाच्या विधिािांतरची ही 
घटिा असफयामुळे तो राजकोशाचा कता िव्हे, हेही अपोआप वसद्ध होते. राज्यव्यिहारकोश हा वशिाजीच्या 
हयातीत तयार झाला की िांतर याला तसे महत्त्ि िाही. ‘कोशा’ची विर्षमती करण्यामागे मराठी भािा शुद्ध 
राखण्याची वशिाजीची जी तळमळ ि ध्येयविष्ठाहोती, तीच महत्त्िाची आहे. 
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समारोप 
 

मराठी भािा, सावहत्य आवण सांस्कृती याांची उत्पत्ती आवण विकास महाराष्रात झालेला असला तरी 
महाराष्राबाहेरच्या पवरसरािेही त्याची जर्णघर्ण करण्यात महत्त्िाचा िाटा उचलला आहे. एक भािा ि 
समाि साांस्कृवतक परांपरा याांच्या प्रभािाखाली सावहत्याचे स्िरूप तसे एकरांगी बिते. अगदी मयावदत 
प्रमाणातच त्यात विविधता येते. दावक्षणात्य भािाांच्या प्रभािामुळे माि तांजािरच्या मराठी सावहत्याला एक 
िगेळे िळण वमळूि त्याच्या कक्षा रुां दािफया. काव्याला/िाटकाला ििीि आशय-वििय वमळाले. त्याांच्या 
प्रयोजिातील पवरितगिामुळे त्याांची स्रोतकें दे्र बदलली. आकृवतबांधाांत फरक पर्ला ि एक िगेळी सावहत्यसृष्टी 
जन्समास आली. हे सत्य आतापयंतच्या वििेचिािरूि स्पष्ट व्हाि.े 
 

तांजािरच्या काव्यसृष्टीचा महाराष्राच्या सावहत्यस्िरूपािर वकतपत प्रभाि पर्ला, हा विचार 
करण्यासारखा प्रश्ि आहे. रघुिाथ पांवर्ताचे ‘दमयांती-स्ियांिर’ ि आिांदतियाची आख्यािे महाराष्रात एिढी 
लोकवप्रय होती की, या काव्याच्या अिेक प्रती हवरदासाांच्या बार्ाांत आढळूि येत. आिांदतियाची कृष्णपर 
आख्यािे ि सीतास्ियांिरादी आख्यािे कीतगिाांतूि िेहमी लािली जात. रघुिाथ पांवर्ताच्या ‘दमयांती-
स्ियांिरा’लाही कीतगिातूि स्थाि वमळाले. रघुिाथ पांवर्त ि आिांदतिय या समकालीि दवक्षणी किींिी 
‘सदर्ी’ या गेय िृत्ताचा प्रथमच िापर आपफया आख्याि-कृतींतूि केला. हे िृत्त दवक्षणेकर्ीलच होय असे 
वप्रयोळकरही माितात. या कविद्वयाच्या प्रभािामुळे उत्तरकालीि बहुतेक सिग अख्यािाांतूि या िृत्ताचा आढळ 
वदसूि येतो. याव्यवतवरक्त या कविद्वयािे प्रथमच ‘चूर्षणका’ या पद्यािुसारी गद्य शलैीचा अिलां ब केला. 
रघुिाथ पांवर्ताच्या अगोदर मराठी काव्यातूि वहला स्ति वमळाले िाही. विरांजि माधिादी िांतरच्या बऱ्याच 
किींिी या शलैीचा काव्यातूि मोठ्या प्रमाणािर उपयोग केला. सदर्ीमुळे अख्यािाला माधुयग आले, तर 
चूर्षणकेमुळे त्याला पांवर्ती भारदस्तपणा आला. 
 

वशिकालात महाराष्रात पांवर्ती किी म्हणूि ज्याांची ख्याती आहे त्याांत िामि पांवर्त (इ.स. १६०७-
१६९५), सामराज (इ.स. १६१३-१७००), विठ्ठल बीर्कर (इ.स. १६२८-१६९०), रघुिाथ पांवर्त 
(साधारणपणे इ.स. १६५०-१७२०), आिांदतिय (विधाि, इ.स. १७२३), विरांजि माधि (इ.स. १७०२-
१७९०) हे प्रमुख होत. िागेश (इ.स. च्या १७ व्या शतकाचा पूिाधग) यास पांवर्ती किी म्हणूि फारशी प्रवतष्ठा 
िाही. उपरोक्त कविमांर्ळात तांजािरकर्ील ििोपलब्ध किी ‘राजगोपालविलास’ कता श्यामराज 
(साधारणपणे इ.स. १६८४-१७३३), ‘श्रीकृष्णमांजरी’ कता प्रतापससह (इ.स. १७३९-६३), तसेच 
‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ कता प्रतापससह दुसरा (विधाि इ.स. १८४९) याांचा सन्समािपूिगक समािशे करता 
येईल. ‘राजगोपालविलास’ आवण ‘श्रीकृष्णमांजरी’ या महाकाव्यरचिा होत. उपरोक्त किींपैकी रघुिाथ 
पांवर्त, आिांदतिय ि विरांजि माधि हे तांजािरकर्ील असूिही महाराष्रातील किी म्हणूि गणले जातात. 
विदाि तांजािरचे किी म्हणूि त्याांचा िगेळा विचार फारसा होत िाही. विजापूरचा िामि पांवर्त ि बांगलोरला 
शहाजीच्या दरबारात असलेले ‘रुल्क्मणीहरण’ कता सामराज हेही महाराष्राचेच मािले जातात. तांजािरचे 
श्यामराज, प्रतापससह पवहला ि प्रतापससह दुसरा याांची काव्ये त्या िळेपयंत महाराष्रापयंत पोचू शकली 
िाहीत. तशी ती पोचली असती तर त्याांचाही समािशे महाराष्रातील पांवर्ती किींत झाला असता. अशा 
ल्स्थतीत महाराष्रातील पांवर्ती परांपरा म्हणजे तांजािरचीच परांपरा होय, असे का मािू िये? कारण 
तांजािरच्या किींचाच पांवर्ती कविश्रेणीत महत्त्िाचा िाट आहे. 
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याव्यवतवरक्त या किींत पौिापयग प्रभािािुबांध आहे. या किींपैकी ियािे ज्येष्ठ असणारा किी सामराज 
याचा रघुिाथ पांवर्तािर प्रभाि पर्फयाचे वप्रयोळकराांिी आपफया ‘दमयांती-स्ियांिरा’च्या प्रस्ताििेत साधार 
दाखविले आहे (कदावचत याउलटही असू शकेल.) या सामराजाचा विठ्ठल बीर्कर ि िागेश याांच्या 
काव्याांिर पवरणाम झालेला जाणितो (मराठी िाङ्मयकोश, खािोलकर, प.ृ ४०६). रघुिाथ पांवर्तािे 
श्यामराज, प्रतापससह दुसरा याांसवहत अिेक किींिर आपफया कफपिासौंदयाचा ठसा उमटविला. विरांजि 
माधिािे श्यामराजाचे घेतलेले ऋण ‘राजगोपालविलास’च्या प्रस्ताििेत मी दाखविले आहे. रघुिाथ पांवर्त, 
आिांदतिय याांच्या काव्यातील साम्य काकरे् याांिी ‘आिांदतियाची कविता’ याच्या प्रस्ताििेत दशगविले आहे. 
आिांदतियािे ि अन्सय तांजािरी किींिी विजापूरच्या िामि पांवर्ताची रचिापाद्धाती, िणगिपद्धती ि यमकाांची 
योजिा स्िीकारली. यािरूि दवक्षणेकर्ील विशिेतः तांजािरी किींिीच महाराष्रातील पांवर्ती काव्याची 
बठैक वसद्ध केली, असे म्हणाि े लागते. त्यातही रघुिाथ पांवर्ताचा दबदबा जास्तच! तांजािरला या 
सांप्रदायाच्या दोि शाखा झाफया. एक शाखा तांजािरकरे् भरभराटीस आली ि दुसरीची महाराष्रात िाढ 
झाली असे म्हणणे सयुल्क्तक ठरेल. तांजािरच्या शाखेिर दावक्षणात्य िाङ्मयाचा प्रभाि पर्फयामुळे वतचे 
स्िरूप महाराष्रातफया अख्यािाांपेक्षा वभन्न ठरते. 
 

दवक्षणेकर्ील पाांवर्त्यप्रधाि तेलुगु प्रबांध-काव्यापासूि पे्ररणा घेऊि तांजािरच्या मराठी किींिी 
आपली आख्यािसृष्टी उभारली (‘राजगोपालविलास’ या ग्रांथाच्या प्रस्ताििेत मी माांर्लेला), हा विचार 
विद्वन्समान्सय होत आहे असे वदसते.कारण ‘मध्ययुगीि मराठी सावहत्य : एक पुिर्षिचार’ (१९९५) या ग्रांथात र्ॉ. 
श्री. रां. कुलकणी याांिी हाच धागा पकरू्ि माझ्या मताचाच पाठपुरािा केला आहे (पृ. ३५, १७३-१७५). (पण 
या सांदभात माझा िामोल्लेख माि कुठे आढळला िाही.) या आख्यािसृष्टीत तेलुगुसह सांस्कृत, कन्नर् आवण 
तवमळ या अन्सय दावक्षणात्य भािाांचाही रांग, गांध वमसळलेला आहे. मराठीतील या किींिी देशी छांदाांऐिजी 
सांस्कृत िृत्ताांिाच प्राधान्सय वदले आहे. सकबहुिा श्लोकबद्धता हे या कविमांर्ळाचे व्यिच्छेदक लक्षण ठरते. 
प्रश्ि केिळ सांस्कृत िृते्त िापरण्याचा िाही, तर त्याद्वारे व्यक्त होणाऱ्या व्युत्पन्न पांवर्ती प्रकृतीचा. त्या प्रकृतीचे 
आशयविष्ठ ि अवभव्यल्क्तसांबद्ध जे गुणधमग आहेत ते या सिांिा समाि आहेत. त्याांतही कृष्णचवरिातील 
घटिा-प्रसांगाांिरच (पौरावणक ि काफपविक) सिांिी आपले लक्ष कें वद्रत केले आहे. मुख्य म्हणजे एका विवशष्ट 
िाङ्मयीि पयािरणात पुष्ट झालेला हा एक बलशाली काव्यसांप्रदाय असूि तांजािर-महाराष्र-किाटक असे 
पर्णारे भेद केिळ वििचेिाच्या सोयीसाठीच होत. 
 

तांजािरच्या मराठी काव्याला महाराष्रात येण्याचे जे भाग्य लाभले ते वतकर्च्या िायसृष्टीला माि 
लाभले िाही. वतकर्ील िृत्यसांगीतयुक्त समृद्ध िाटके इकरे् येऊ शकली िाहीत. त्याची कारणे 
िायिाङ्मयाच्या प्रकृतीशी विगवर्त आहेत. ती िाटके जर महाराष्रात आली असती तर महाराष्राचे वचि 
बदलूि गेले असते ि त्यास वकमाि दीर्श ेििांची िाटकाची उज्ज्िल परांपरा लाभली असती. 
 

सांस्कृतीच्या सांदभात पावहफयास इवतहास-काळापासूि महाराष्राचा दावक्षणात्य सांस्कृतीशी 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सांबांध रावहलेला आहे. त्याचे विश्लेिण महाराष्र सांस्कृतीच्या अिेक अज्ञात अांगाांिर प्रकाश 
टाकणारे कसे ठरते, त्याची कफपिा ग्रांथातील विविध विियाांिरील वििचेिािरूि यािी. या दृष्टीिे 
विठ्ठलािरील लेखि आवण खांर्ोबाच्या दावक्षणात्य पाश्वगभमूीचे केलेले वििचेि महत्त्िाचे होय. विठ्ठल हा 
कािर्ा मािला गेला, पण आांध्रातही विठ्ठलभक्ती फार प्राचीि काळापासूि होती याचा पुरािा तेथे वमळालेफया 
प्राचीितम वशलालेखािरूि (शके १०६४) वमळतो. पण विठ्ठलभक्तीचे स्िरूप माि सारखे िाही. वतच्या 
स्िरुपात प्राांतपरत्िे वभन्नता आहे. महाराष्रात वतची पवरणती अध्याल्त्मक उदारतेिर झाली आहे. याच 
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सांदभात विचार करतािा काही प्रश्ि विमाण होतात. तेराव्या शतकातील िारकरी पांथाच्या अध्याल्त्मक 
उदारतेचे मूळ कशात असाि?े अठरापगर् जातींचे लोक सांत म्हणूि एकदम पुढे का आले? सांस्कृत सोरू्ि 
मराठीला मान्सयता देण्याचा प्रयत्ि का झाला? अध्याल्त्मक लोकशाही ि बहुजिाांच्या मराठी भािेला प्राधान्सय 
या दोि क्राांवतकारक घटिा त्या काळी घर्फया. त्याचे कारण म्हणजे भल्क्तचळिळीला वमळालेला उठाि असे 
देता येईल. पण त्या पुरस्कत्यांिा तरी त्याच िेळी या दोि गोष्टींची विकर् का भासािी? बौद्ध पांथ बाराव्या-
तेराव्या शतकापयंत िामशिे झालेला होता, पण जैि पांथाचा प्रभाि जिमािसािर होता. तो प्रभाि कमी 
करण्यासाठी आपणही बौद्ध-जैिाांचा मागग अिुसरािा ि जिसामान्सयाांिा त्याांच्या भािेतूि अध्यात्मज्ञाि द्याि े
असे त्याांिा िाटले असाि.े बसिाांिी ते आपफया ‘िचिाां’द्वारे केले. ज्ञािदेिाांिीही आपफया ओिी-अभांगाांद्वारे 
तेच केले. भल्क्तके्षिातील जावतभेदरवहतता आवण देशी भािाांचा गौरि हा या पे्ररणेतूि झाला असािा. 
उत्तरेकरे्ही पुढे हे भक्तीचे लोण गेले. यामुळे भल्क्तचळिळीचा विचार व्यापक अशा भारतीय पवरपे्रक्ष्यातूि 
कराियास हिा. पण वतचा उद्भि आवण अविष्कार प्रथम दवक्षणेत झाला, ही गोष्ट आपणाांस विसरता येत िाही. 
 

दवक्षणेकर्ील प्रदेश आवण महाराष्र याांतील अिुबांधाांिर अद्याप बराच प्रकाश पर्ाियाचा आहे. या 
दृष्टीिे आिश्यक ते साधि-सावहत्य बाहेर याियास हि.े तांजािरच्या तवमळ विद्यापीठािे मराठेकालीि 
वशलालेख ि ताम्रपट मूळ सांवहताांसह दोि भागाांत प्रवसद्ध करूि एक महत्त्िाची कामवगरी बजािली आहे. 
तांजािरची मोर्ी दप्तरेही प्रकावशत व्हाियास हिीत. आपणाांस ज्ञात िसलेली अिेक ऐवतहावसक सत्ये त्याांत 
दर्लेली असू शकतील. त्या दप्तराांतील कागदपिाांच्या आधारे मराठेकालीि स्त्रीजीििाचा िधे घेण्याचा एक 
छोटासाच पण चाांगला प्रयत्ि झाला आहे. तांजािरच्या एका मराठी भाविक तवमळ पदिीधरािे वतकर्ील 
मराठी समाजातील विविध सांस्काराांचा शोध घेऊि त्यािर प्रबांवधका वसद्ध केली आहे. तवमळिारू्त इतस्ततः 
विखुरलेफया मराठी लोकाांचा सामावजक, साांस्कृवतक ि भाविक दृष्या अभ्यास होणे विकर्ीचे आहे. 
कळसूिी बाहुफयाांचा खेळ करणाऱ्या मदुराईकर्ील लोकाांच्या मराठी बोलीिर वसद्ध केलेला सांशोधिात्मक 
प्रबांध या दृष्टीिे लक्षात घेण्यासारखा आहे. तसा सिेक्षणािर आधावरत अभ्यास या ग्रांथातही माांर्लेला आहे. 
मुख्य म्हणजे तुलिात्मक अध्ययिाला चालिा वमळाियास हिी. त्यासाठी आिश्यक ते अिुिावदत ग्रांथ ि 
कोशिाङ्मय उपलब्ध व्हाियास हि.े मराठी माणसाजिळ अिुिादप्रिृत्ती िाही. िीरशिै पांथाचा महाराष्रात 
एिढा प्रसार झाला, पण बसिाच्या िचिाांचा-बीजग्रांथाचा-यथामूल अिुिाद झाला िाही. जे काही अिुिाद 
झाले ते इांग्रजी राजिटीत. तसा ‘अिुबांधा’चा अभ्यास बहुआयामी आहे. तो केिळ एका प्राांतापुरता िा 
भािेपुरता मयावदत िाही, तर त्याचा तीि दावक्षणात्य भािाांशी सांबांध आहे, आवण तोही कैक शतकाांचा आहे. 
या ‘अिुबांधा’िर प्रकाश टाकणारे मराठीत काही ग्रांथही विमाण झाले. त्याांत माांर्लेफया विचाराांच्या सांबांधात 
मतभेदाला भरपूर जागा आहे. त्याांची चचा येथे करणे अस्थािी ठरेल. काही अभ्यासकाांिी या विियाच्या 
सांदभात महत्त्िाचे योगदािही केले आहे. उपलब्ध साधि-सावहत्याच्या आधारे सांशोधकाांची पािले योग्य 
वदशिेे, अिाग्रही िृत्तीिे ि समतोल बुद्धीिे पर्ली तर मराठी सांस्कृतीचे अिेक धागेदोरे उकलण्यास ती 
साह्यभतूच ठरतील. 
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पणरणशष्टे 
१.  ‘दमयंती-स्वयंवरा’च्या पाठणनणश्चतीची आवश्यकता  

 
रघुिाथ पांवर्तकृत ‘दमयांती-स्ियांिर’ या आख्यािकाव्याचे प्राचीि मराठी सावहत्यात िैवशष्यपूणग 

स्थाि आहे. शृांगाराला प्रधाि स्थाि देणाऱ्या या महत्त्िपूणग ग्रांथाचे अत्यांत पवरश्रमपूिगक सांपादि कै. अ. का. 
वप्रयोळकर याांिी करूि ते इ.स. १९३४ मध्ये प्रकावशत केले. त्यास जोर्लेली प्रदीघग प्रस्ताििा 
वप्रयोळकराांच्या व्यासांगपूणग वििचेक शक्तीची साक्ष पटविते. विविध हस्तलीखीताांचा सूक्ष्म अभ्यास करूि 
त्याांिी एका हस्तवलवखतास प्रमाणभतू मािले ि इतर प्रतींतील पाठ सांवहतेत समाविष्ट केले. अशा पद्धतीचे 
सांपादि करणाऱ्या अभ्यासकाांिर मोठीच जिाबदारी असते. ती त्याांिी फार मोठ्या प्रमाणात यशस्िीरीत्या 
पार पार्ली आहे, असे म्हणाियास हरकत िाही. 
 

पण आज या सांपादिाचा थोर्ा फेरविचार करािा, असे िाटू लागते. विशिेतः तांजािरकर्ील 
उपलब्ध सावहत्य-साधिाांच्या सांदभात ते आिश्यक ठरते. 
 

‘दमयांती-स्ियांिर’ हे पांवर्ती थाटाचे काव्य आहे. पांवर्ती किींची अक्षरगणिृते्त िापरण्याकरे् विशिे 
प्रिृत्ती असते. या दृष्टीिे या काव्यात आलेफया ओव्या मिाला कुठे तरी खटकतात. यातील अिेक ओव्या 
प्रवक्षप्त असण्याची शक्यता र्ोळ्याआर् कता येत िाही. वप्रयोळकराांिी ज्या ‘म’ ि ‘धु’ प्रती विशिे महत्त्िाच्या 
ि किीच्या हातच्या मूळ प्रतीिरूि केलेफया िकला मािफया, त्याांत ओव्याांिा अत्यफप स्थाि आहे. (‘धु’ ि ‘म’ 
या प्रती अगदी सारख्या आहेत; पण दोन्सही प्रती अपूणग आहेत. पवहलीत प्रारांभीचे १९० श्लोक आहेत; तर 
दुसरीत प्रारांभीचे १२७ श्लोक िाहीत. दोन्सही प्रतींत कमालीचा सरखेपणा असफयामुळे दोन्सही वमळूि एकच प्रत 
मािाियास हरकत िाही, असे वप्रयोळकराांचे मत आहे.) वप्रयोळकराांच्या सांवहतेत एकूण २८ ओव्या आलेफया 
आहेत; पण ‘म’ ि ‘धु’ याांत फक्त पाचच ओव्या आहेत. यामुळे वप्रयोळकारांिी इतर प्रतींच्या आधारे सांवहतेत 
समाविष्ट केलेफया ओव्याांच्या विश्वासाहगतेविियी शांका विमाण होते. प्रतकाराांिी सकिा कीतगिकाराांिी कथेची 
साांधेजोर् करण्यासाठी ओव्याांचा समािशे मूळ कथािकात केला असण्याची शक्यता आहे. याचा एक पुरािा 
मुक्तेश्वराच्या ज्या दोि ओव्या (२५० अ ि २५० आ) ‘औ’, ‘ि’, ‘स’ ि ‘र्’ प्रतींत आढळतात त्याांिरूि वमळतो. 
मुक्तेश्वर हा अिेकाांच्या िाचिातला ि लोकवप्रय किी असफयामुळे या ओव्याांची प्रवक्षप्तता तत्काळ लक्षात 
आली. (वप्रयोळकराांिीही त्याांचा समािशे अथातच सांवहतेत केला िाही.) प्रतकाराांिी अशीच उसििारी अन्सय 
ग्रांथाांतूिही केली असण्याचा सांभि आहे आवण या दृष्टीिे विचार करता ‘दमयांती-स्ियांिरा’तील क्र. २४८ िी 
ओिी प्रवक्षप्त आहे, असे िाटू लागते. 
 

तांजािरकर्ील रामदासी-परांपरेतील श्रेष्ठ ग्रांथकार माधिस्िामी याांिी ओिीबद्ध महाभारताची रचिा 
केली आहे. त्यातील ‘िलदमयांती-आख्यािा’तील एका ओिीचे उपयुगक्त ओिीशी विलक्षण साम्य आहे. 
सांबांवधत दोि ओव्या पुढीलप्रमाणे : 
 

रघुिाथ पांवर्त  :  माझा भीम जैसा वपता 
तैसें तुम्ही जी तत्त्िताां 
करा कन्सयादाि आताां 
िळिाथाचें करी ।।२४८।। 
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(रघुिाथ पांवर्तविरवचत ‘दमयांती-स्ियांिर’ सांपा. अिांत काकबा वप्रयोळकर, शके १८५७) 
 

माधिस्िामी :   जैसा भीमक माझा वपता 
तैसेंवच तुम्ही चौघे तत्त्िताां 
अपा िळजामातावस दुवहता 
सांभ्रमताां समारांभें ।।३०८.८४।। 

(हस्तवलवखत क्र. २१२९, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर.) 
 

यािरूि मूळ ओिी माधिस्िामीची असूि तीत थोर्ा फेरफार करूि प्रतकारािे ती ‘दमयांती-
स्ियांिरा’त समाविष्ट केलेली वदसते. ही ओिी ‘म’ प्रतीत िाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. माधिस्िामींिी 
रघुिाथ पांवर्ताचे अिुसरण केले असे म्हणाि ेतर त्यात अिुसरण्याइतपत महत्त्िाचे काहीच िाही. वशिाय या 
अथाची ओिी माधिस्िामीच्या ‘िलदमयांती-आख्यािा’त अन्सयिही आली आहे. यामुळे या ओिीच्या 
उपयोजिेची हेतुपूिगकता लक्षात येते. 
 

िळ गुप्त रूपािे दमयांतीकरे् जातो ि वतचे इांद्रावदकाांसाठी मि िळविण्याचा प्रयत्ि करतो. त्या 
सांदभात प्रथम उपयुगक्त आशयाची ओिी आली आहे. माधिस्िामीिे त्या एकां दर प्रसांगाचे वचिण पुढील प्रमाणे 
केले आहे : 
 

मी त्याांवचया आलों दूतत्िासी 
माझी घारोवियाां असोझी (सी?) 
त्याांची अिािर्ी गुणरासी 
हृदयकोसीं िको धरूां  ।।३०८-२९।। 
ते मज ठेवितील शब्दबळें  
म्हणतील आमचेवि कायगमेळें  
स्िकायगता बळें  सावधलें  
मि मोवहलें  दमयांतीचें ।।३१।। 
तेव्हाां माझी होईल अपकीर्षत 
पवरसोवि दमयांती िळाची स्फूर्षत 
म्हणे ऐकाजी पुण्यपूर्षत 
तुमची कीर्षत िासो िेंदी ।।३२।। 
तुम्हाांसी ि येता प्राणविघ्ि 
स्ियांिरीं िरीि विर्षिघ्ि 
तुमच्या गुणीं मी विमग्ि 
ि करी लग्ि आवणकेसी ।।३३।। 
म्हणाल टावळसील कैसें विघ्ि 
आवण अपकीर्षतचें दुिण 
तरी ऐकाजी सािधाि 
शरण विघेि चौघाांसी ।।३४।। 
म्हणेि मी तुमची दुवहता  
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भीमक जैसा माझा वपता 
तैसेंवच तुम्ही चौघे तत्त्िता 
िोपा िृपिाथा िळासी ।।३५।। 
मी बोवललीयाां येणे वरती 
त्याांची खुांटेल सहजवच मवत 
मग मी तुम्हासी भपूवत 
परमप्रीवत िरीि ।।३६।। 

 
यािरूि इांद्रावदकाांिा विरुत्तर करण्यासाठी दमयांतीिे मिाशी योवजलेला हा युल्क्तिाद होता. पुढे 

योग्य समयी स्ियांिरािांतर दमयांती देिावदकाांिा असेच बोलूि दाखविते. 
 

मी काया-िाचा-मिें करुवि 
हौसें साांवगतलें  तैपासूवि 
िळरायाचीच होय राणी 
तुमची िांवदिी वििाचा ।।३०८-८३।। 
जैसा भीमक माझा वपता 
तैसेंवच तुम्ही चौघे तत्त्िताां 
अपा िळ जामातावस दुवहता 
सांभ्रमताां समारांभें ।।८४।। 
 
िवरल दोन्सही स्थळाांचा विचार केफयािर ‘जैसा भीमक’... या माधिस्िामींच्या ओिीतील आशयाचे 

प्रयोजि ि त्याची यथाथगता लक्षात येते. उलट रघुिाथ पांवर्तकृत ‘दमयांती-स्ियांिरा’त ही ओिी आगांतुक 
िाटते. त्यात दमयांतीिे एकाएकी इांद्रावदकाांिा असा बोल लािणे योग्य सांदभाच्या ि पाश्वगभमूीच्या अभािी 
बरोबर िाटत िाही. 
 

‘दमयांती-स्ियांिरा’त सांबांवधत ओिी ज्या सांदभात आली आहे तो सांदभग पुढीलप्रमाणे : 
 

शारदेस मग राजसुता हे ।। 
शारदेंदुिदिा िदताहे । 
शिेटील िळ हा मज बाई । 
मािला बहु मिीं सुखदायी ।।२४६।। 
तेव्हा दमयांती सुांदरी । 
इांद्रावदकाां िमस्कारी । 
तया बोले या उत्तरीं । 
अमृतापरी मधुर ।।२४७।। 
माझा भीम जैसा वपता 
तैसें तुम्ही जी तत्त्िताां 
करा कन्सयादाि आताां 
िळिाथाचे करीं ।।२४८।। 
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सुर समस्त! इच्या िरविियें 
सुरस मस्त! असे िदले स्ियें 

   िळिरास िरुवि सुखी असें 
तुज िको जि कोण म्हणे असें? ।।२४९।। 

 
क्र. २४६ मधील ‘सुखदायी’ ि क्र. २४९ मधील ‘सुखी’ हे शब्द ि या दोन्सही कर्व्याांतील एकूण आशय 

विचारात घेतफयास ही दोन्सही कर्िी एकमेकास अथगदृष्या पूरक आहेत ि म्हणूि ती सलग येणे हेच 
स्िाभाविक ठरते; तसेच क्र. २४७ या ओिीतील आशयाची पूतगता क्र. २४८ या ओिीत होते. म्हणूि क्र. २४८ 
या ओिीबरोबर क्र. २४७ ही ओिीही प्रवक्षप्तच ठरते. क्र. २४८ प्रमाणे क्र. २४७ ही ओिीही ‘म’ प्रतीत िाही, 
हेही या दृष्टीिे लक्षात ठेिण्यासारखे आहे. तेव्हा या दोन्सही ओव्या प्रवक्षप्त होत हे स्पष्ट आहे. 
 

माधिस्िामीिे महाभारताचा मराठीत अिुिाद केला, तर रघुिाथ पांवर्तािे ‘दमयांती-स्ियांिर’ 
वलवहतािा श्रीहिाच्या ‘िैिध चवरता’ला अिुसरले आहे. या दोन्सही ग्रांथाांत िर प्रवक्षप्त म्हणूि विर्षदष्ट केलेफया 
ओिीतील (क्र. २४८) आशय आलेला िाही, हेही येथे िमूद करािसेे िाटते. 
 

तेव्हा ‘दमयांती-स्ियांिरा’च्या पाठविवितीचा फेरविचार करणे का आिश्यक आहे याची कफपिा 
येईल. तसेच या ग्रांथाची अवधक शास्त्रशुद्ध प्रत तांजािरकर्ील सावहत्याच्या प्रकाशातच होऊ शकेल हेही 
लक्षात याि.े या लेखाचा एिढाच मयावदत हेतू आहे. 
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२.  असािी एक िणरशं्चर 
 

‘हवरिांद्रकथे’िर मराठीत बरीच आख्यािे उपलब्ध आहेत. विष्णुदास िामा, मुक्तेश्वर, श्रीधर 
(पाांर्िप्रताप), रामसुतात्मज इत्यादी किींिी ही कथा रांगविली. महाराष्राप्रमाणे तांजािर प्राांतातही या 
कथेिर थोर्ीफार रचिा झालेली आहे. त्यात रामदासी परांपरेतील माधिस्िामीचा पुि माधिात्मज याचे 
‘हवरिांद्रोपाख्याि’ मराठीतील परांपरागत ‘हवरिांद्रकथे’पेक्षा थोरे् िगेळे आहे ि याला कारण माधिात्मजािर 
पर्लेला दावक्षणात्य पवरसराचा प्रभाि होय. (त्याचा परामशग स्ितांि प्रकरणातूि घेतला आहे.) प्रस्तुत 
वठकाणी माधिात्मजािे रेखाटलेफया हवरिांद्राविियी विचार कराियाचा आहे. 
 

माधिात्मजाव्यवतवरक्त ‘हवरिांद्रकथे’िर झालेफया मराठी अख्यािाांत हवरिांद्राचे एकमागी, एकपदरी 
ि बरेचसे स्थूल वचि रेखाटण्यात आले आहे. यामुळे विचक्षण िाचकाला त्यात कां टाळिाणा एकसुरीपणा 
जाणिफयावशिाय राहत िाही. मूळ कथेची विर्षमती हेतुपूिगक झालेली असफयामुळे हे पाि विष्प्राण िठले आहे. 
हवरिांद्रािर एकामागूि एक सांकटे येतात, पण हवरिांद्र ि तारामती ती मूकपणे सहि करतात. त्यामुळे व्यक्ती 
ि प्रसांग याांची जी वक्रया-प्रवतवक्रया कथेतूि वदसाियास पावहजे वतचा सांपूणग अभाि त्यात वदसतो. 
प्रवतकारशून्सयतेची एकच एक प्रवतवक्रया आपणास सिगच हवरिांद्र-अख्यािाांतूि वदसते. एक पीर्ा देणारा ि 
दुसरा ती विमूटपणे सहि करणारा. अयोध्येस सिांसमक्ष कुठलेही कारण ि साांगता विश्वावमि तारामतीस 
मारतो. दाि मागण्याची ही पद्धत िव्हे. ऋिींिा तर ते मुळीच शोभत िाही. वशिाय येथे तारामतीचा काय 
अपराध? िाराणसीच्या प्रिासकाळात विश्वावमि गुप्त रूपािे सतत विघ्िे आणतो. हवरिांद्र माि विश्वावमिास 
त्याच्या अपकृत्याबद्दल काहीही दोि देतािा वदसत िाही. जो राजा असतो तो एिढा लेचापेचा असू शकत 
िाही. राजाला राजा म्हणूि काही कतगव्ये असतात ि ती पार पार्ाियाची असतात; पण तसे म्हणण्याइतका 
धीटपणा हवरिांद्र कधी दाखिीत िाही. स्िप्िात वदलेली िचिे खोटी असतात. तसेच सांपूणग राज्य 
वमळाफयािांतर दवक्षणेचे विवमत्त पुढे करूि एखाद्या गुणी माणसाला रािोमाळ भटकाियास लािणे हा 
चाांगुलपणाची परीक्षा घेण्याचा मागग िव्हे. अन्सयायापुढे माि तुकिणे म्हणजे सत्िरक्षण होय, हे कुठफयाच 
मूफयािे कधीच वसद्ध होऊ शकत िाही. भारतीय सांस्कृतीिेही त्यास कधी मान्सयता वदली िाही. त्यामुळे 
पुराणातील ि मराठी अख्यािाांतील हवरिांद्र खोटा िाटू लागतो. हेतुपूिगक कथा विर्षमण्याच्या प्रयत्िात 
तकग शुद्धतेचा बळी वदला गेला आहे. याचे भाि मूळ कथाविमात्याला रावहले िाही. यामुळे हवरिांद्राची 
व्यल्क्तरेखा ही मातीच्या पुतळ्यासारखी वठसूळ िठली आहे. विष्णुदास िामा, मुक्तेश्वर आदी सिांच्या 
व्यल्क्तरेखा गतािुगवतक पद्धतीिे रेखाटलेफया आहेत. असे रेखाटण्यात आपले काही तरी चुकते आहे हे 
कुणी लक्षातच घेतले िाही. हवरिांद्राच्या परांपरागत व्यल्क्तवचिणाच्या या पाश्वगभमूीिर माधिात्मजािे 
रेखाटलेला हवरिांद्र एकदम वजिांत िाटू लागतो. कथा पूिगज्ञात असफयामुळे त्यातील प्रसांग, घटिा त्याला 
बाजूला सारता आफया िाहीत, तरीही हवरिांद्राची वज व्यल्क्तरेखा त्यािे उभी केली आहे, त्याच्या वठकाणी जे 
स्िभािविशिे दाखविले आहेत, त्यामुळे तो अवधक स्िाभाविक ि जिळचा िाटू लागतो. हवरिांद्र मृगयेसाठी 
अरण्यात गेला असता, तेथे विश्वावमिािे मायेिे विर्षमलेफया दोि चाांर्ालकन्सया त्याच्याकरे् छिचामर 
मागण्यासाठी येतात. तेथे प्रथमच हवरिांद्राच्या विग्रही स्िभािाचा प्रत्यय येतो. मुक्तेश्वरावदकाांच्या आख्यािात 
हवरिांद्र प्रधािाकरिी त्याांिा हाकलूि देतो, पण या कथेत हवरिांद्र त्याांिा चाबकािे मारूि पाठवितो.१ त्यास 
राजा म्हणूि आपफया कतगव्याची साथग जाणीि आहे. प्रजापीर्क वस्त्रयाांिा मारूि रामासारख्या राजािे लोक 
आवण धमग याांचे पूिी रक्षण केफयाचे उदाहरण तो विश्वावमिापुढे ठेितो(३-१५). तो विश्वावमिाला म्हणतो, 
“तू अकारण मला कष्टिीत आहेस, दुष्कमाच्या गारीत लोटीत आहेस, कां टकिृक्ष छेदूि माझ्या मस्तकािरूि 
वफरिीत आहेस.” २ विश्वावमिाचा विष्कारण जाच ि त्याची सूर्-प्रिृत्ती पाहूि हवरिांद्र खिळतो आवण त्यास 
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शाप देण्यास उद्युक्त होतो. “तरी प्रवतशाप देऊ काां गे । तदविियी मज शल्क्त आहे.” ३ असे तारामतीला 
म्हणतो; पण तारामती त्याला तसे करण्यापासूि परािृत्त करते. विश्वावमि जेव्हा चाांर्ालसुांदरीशी लग्ि 
करण्याची हवरिांद्रास गळ घालतो ि त्याचे सत्ि भांगि ूपाहतो, त्या िळेी हवरिांद्र त्याची यथेच्छ कािउघार्णी 
करतो. स्ितःच्या स्िाथाकवरता त्यािे पूिी स्िगात कशा प्रकारे धुमाकूळ घातला याची आठिण करूि देतो 
(३-२२८). चाांर्ालसुांदरी या माझ्याच कन्सया होत, त्याांिा िरण्यािे िणगधमगभांगाचे कुठलेच पातक लागणार 
िाही, या विश्वावमिाच्या िक्तव्याचाही तो खरपूस समाचार घेतो. “बावलश, विद्यारवहत, िदेशास्त्रबवहष्कृत, 
दुराचारी लोकच पुन्सहा पुन्सहा खोटे बोलतात,” ४ असे म्हणूि विश्वावमिाचा तो पाणउतारा करतो. सत्िपरीक्षा 
घेण्याकवरता तेिढ्याच तोलाचा माणूस असािा लागतो, हेच जणू येथे सुचविले आहे. 
 

हवरिांद्र विश्वावमिास इल्च्छत दवक्षणा द्याियास िकार देतो असे िाही, पण दाि घेणारा सत्पाि 
असािा लागतो. साधूच्या वठकाणी आिश्यक असणारे  शाांती, क्षमा, दया हे गुण तुझ्या ठायी िाहीत. 
तपोविष्ठाच्या ठायी क्रोध, काम हे विकार असता कामा िये.५ यामुळे विश्वावमिाचा दवक्षणेिर तसा िैवतक हक्क 
पोचत िाही, असेच हवरिांद्रास म्हणाियाचे असते. विश्वावमिाचा पाणउतारा करण्याची एकही सांधी हवरिांद्र 
िाया घालिीत िाही. “ज्या िीती, मुक्ती आवण मती यामुळे माणसाला सामर्थयग येते त्या गोष्टी तुझ्याजिळ 
िाहीत. यामुळे लोकाांतही तुझ्याविियी पे्रमभाििा िाही,” ६ असे हवरिांद्र विश्वावमिास बोलूि दाखवितो. 
 

हवरिांद्रािर कोसळलेफया भीिण सांकटपरांपरेचा उगम त्याला पर्लेफया स्िप्िात आहे. त्यािे 
स्िप्िात आपले सगळे राज्य विश्वावमिाला दाि वदले. माधिात्मजाच्या हवरिांद्रािे या मूळ करणािरच घाि 
घातला. “म्या वदली िाही वदली िाही, मुिींद्रा तुज परृ्थिी पाही” (४-९७) असे हवरिांद्र म्हणतो. जे काही 
घर्ले ते स्िप्िात. स्िप्िात आवण काफपविक कथेत काय घर्त िाही?” शिेटी पत्िीच्या साांगण्यािरूि 
हवरिांद्र आपफया स्िप्िातफया िचिाला जागतो. त्याला विश्वावमिाला वदलेला शब्द पाळाियाचा िसतो असे 
िाही; पण विश्वावमिाची एकूण ितगणूक ि त्याची छळिादी िृत्ती त्याला आिर्त िाही. 
 

हवरिांद्र विश्वावमिाशी सतत युल्क्तिाद करीत आला आहे आवण पुढे र्ोंबािे त्यास विकत घेतफयािर 
त्याच्याशी िागतािाही हवरिांद्र आपले स्ितांि व्यल्क्तत्ि ठेऊि िागतो. िीरबाहू जेव्हा आपले पाय 
हरीिान्सद्राच्या माांर्ीिर ठेऊि ते दाबण्यास साांगतो, त्या िळेी त्याचा स्िावभमाि उसळूि येतो. तो र्ोंबास 
म्हणतो, मिुष्याला त्याच्या योग्यतेप्रमाणे काम द्याि.े कोणते काम कुणाला साांगािे आवण कुणाला साांगु िये 
यासांबांधी माणसािे िेहमी वििके बाळगािा.- “पाई ि खोविजे तुरा । ि बाांवधजे िुपुरा मस्तकासी,” (७-१४९) 
अशा शब्दाांिी तो र्ोंबाचा समाचार घेतो. र्ोंबाच्या घरी राहण्याचे वकळसिाणे वजणे िायाला आफयािर तो 
सांतापतो आवण “तुझ्या ताताचा भला । काय म्या मालमत्ता लुवटली,” (७-८०) असे म्हणूि देिालाही बोल 
लािण्यास तो कमी करीत िाही. 
 

या काव्यातील हवरिांद्र विविध सांकटमय प्रसांगाांतूि जातािा आपफया सहजात प्रवतवक्रया व्यक्त 
करतो. हवरिांद्राची अिे िेळा गाळण उर्ते. तो खचतो, त्याला काही िेळा मुच्छाही येते; पण स्ितःची भवूमका 
विभगयपणे माांर्ण्याचे काम तो प्रामावणकपणे करतो. एका विवशष्ट पवरल्स्थतीत कुठफयाही सुजाण माणसाला 
जे िाटाि ेतेच हवरिांद्राला िाटले आहे. ईश्वर, वियती, दैि या गोष्टी कुणालाही चुकफया िाहीत; पण स्ितःचा 
अपराध िसतािा अन्सयायापुढे शरणागती पत्करणे हे त्याला कधीच पसांत िसते. हवरिांद्राचे पाि हे असे माििी 
पाि आहे. यामुळे मराठीतील अन्सय हवरिांद्राांपेक्षा हा हवरिांद्र अवधक जिळचा िाटािा. त्याच्या वचिणात अन्सय 
िटुी आहेत, पण तरीही हे पि िास्ति िाटते. माधिात्मजािे हवरिांद्राच्या व्यल्क्तत्िाला एक ििा ि अपूिग 
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असा पैलू वदला; पण सांपूणग कथा िा व्यल्क्तवचि बदलूि टाकण्याचे धैयग माि माधिात्मजािेही दाखविले 
िाही. माधिात्मजाची रचिा पुराणाच्या धतीिर असूिही त्यािे माांर्णीत बरेच स्िातांत्र्य घेतले आहे. 
 
 
१. अैसी कन्सयाांिी कवरताां घाई । रायें तावर्फया त्या कशा घाई  
 रुदत म्हणताां अगाई । तेथुवि त्याांही कावपली ।।३-५१।। 
 ताांही आफया विश्वावमिाजिळी । आक्रोश ेपर्फया पदकमळीं 
 ताता चाबुकािें तुझ्या मुली । तावर्जेलो छळी हवरिांद्रें ।।३-५२।। 
 
२. ...काां मज कष्टविसी अपार ।।३-३५।। 
 या दुष्कमग गारीत । मज काां ढकवलसी सहज... ।।३-३६।। 
 ...कां टकिृक्ष छेदूि । मन्समस्तकािरूि ि िोढी गा ।३-३७।। 
 
३. कीं अन्सयाय येथें माझा िाही । ऐसें असताां विप्र आतताई     
 मज शावपताां जाला पाांही । दावक्षण्य काांही ि धवर तो ।।३-८५।। 
 तवर प्रवतशाप देऊ काां गे । तवद्वियी मज शल्क्त आहे... ।३-८८।। 
 
४. जे बावलश विद्यारवहत । िेदशास्त्र बवहष्कृत 
 ते िदती दुराचवरत । िाक्य अिृत पुिः पुन्सहा ।।४-६०।। 
 जे अस्िग्यग अकीर्षतकर । िरकाल्ब्ध पार्ी दुस्तर 
 हें धमगहीि बोलोवि उत्तर । काय तर कौवशका कायग ।।४-६१।। 
 
५. तेिीच क्रोध लोभद्वये । तपोविष्ठावस कामा िये ।।४-३७।।  
 िरक िरक िव्हे साचार । अक्षमावच िरकद्वार ।।४-१२।। 
 मोक्ष-र्ोहाचे जळ । क्षमावच बोवलजे प्राांजळ 
 दयाची िाळुिांटे बहुळ । दम केिल कूमगस्थािी ।।४-१६।। 
 अगाध विरल्क्त भली । तेवच जावणजे खोली 
 कौवशका ऐसा क्षमाजळीं । करी अांघोळी मुविश्वरा ।।४-१९।। 
 
६. िीवत मुल्क्त आवण मती । तेिीच सामर्थयग अती 
 येतवद्व िई तुजप्रवत । िाही प्रीतीही लोकी ।।३-२३५।। 
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३.  दणििद्वारका मन्नारगुडी 
 

 मन्नारगुर्ी हे दवक्षणेतील प्रमुख िैष्णिके्षि म्हणूि प्रवसद्ध आहे. तांजािरच्या आग्िेय वदशसे चोिीस 
मलैाांिर हे के्षि असूि ते तालुक्याचे वठकाण आहे. याचे पूिीचे िाि राजराजचतुिेदीमांगलम असे होते. येथे 
जुिी एकां दर दहा मांवदरे असूि त्याांतील पाच वशिाची, चार विष्णूची ि एक जैिाचे आहे. या सिग मांवदराांत 
‘राजगोपालमांवदर’ सिांत प्राचीि ि विख्यात आहे. 
 

हे मांवदर कुलोत्तुांग चोल पावहला (इ.स. १०७०-११२०) यािे बाांधले, असे येथे सापर्लेफया 
वशलालेखािरूि वदसूि येते. या मांवदराचा जीणोद्धार पुढे तांजािरचे तेलुगु राजे रघुिाथ िायक ि विजयराि 
िायक या वपतापुिाांिी केले, असा समज आहे. या वपतापुिात विजयराघि िायक हा राजगोपालाचा एकविष्ठ 
उपासक असूि तो स्ितःला ‘मन्नारुदास’ म्हणिीत असे. िायक राजाांपासूि या के्षिास विशिे प्रवसद्धी वमळाली 
ि पूिीचे ‘राजराजचतुिेदीमांगलम’ हे िाि जाऊि ‘मन्नारगुर्ी’ हे िाि प्राप्त झाले. 
 

या के्षिाचे माहात्म्य ब्रह्माांर्पुराणातील ‘विष्णुके्षिखांर्ा’मध्ये ‘चांपकारण्यमहात्म्य’ या आख्यािात 
(अध्याय ६१ ते ६८) आले आहे. रूढ ब्रह्माांर्पुराणात हे आख्याि आढळूि येत िाही. तांजािरचे सरस्िती 
महाल ग्रांथालय ि मद्रासचे शासकीय प्राच्य हस्तवलवखत ग्रांथालय या दोि सांस्थाांतूि हे आख्याि असलेफया 
ब्रह्माांर्पुराणाच्या प्रती उपलब्ध आहेत. या आख्यािात मन्नारगुर्ीस ‘दवक्षणद्वारका’ हे िामावभधाि कसे प्राप्त 
झाले, यासांबांधीची पुढील कथा वदली आहे : 
 

मन्नारगुर्ीच्या आसमांतातील प्रदेशाला पूिी ‘चांपकिि’ हे िाि असूि तेथे िल्न्सहमुख िािाचा साधु 
राहत असे. त्यास दोि मुले होती. एकाचे िाि गोप्रलय असूि दुसऱ्याचे गोवभल असे होते. गोप्रलय हा 
प्रारांभापासूि विष्णूची उपासिा करीत असे. त्यािे िैराग्यमय जीिि पत्करूि विष्णूच्या प्राप्त्यथग घोर तपिया 
केली. त्याच्या तपामुळे विष्णू प्रसन्न होऊि त्यािे दशगि वदले. गोप्रलयाच्या इच्छेिुसार विष्णूिे द्वारकेप्रमाणे 
गोपालरूपािे चांपकििात वििास केला. (साक्षाद्गोपालििेेण भगिाांस्ति सांल्स्थतः ६४-४०) आवण त्या 
स्थािाचे िाि ‘दवक्षणद्वारका’ असे ठेिले. गोवभल हाही आपफया बांधूप्रमाणे विष्णुभक्त होता. विष्णुकृपेिे 
दोघाांिाही पुढे िैकुां ठात स्थाि वमळाले. 
 

या पुण्यभमूीत ‘हवरद्रा िदी’िामक तीथाचेही विशिे माहात्म्य आहे. मन्नारगुर्ीतील एकूण अकरा 
तीथांपैकी ही सिांत पविि मािलेली आहे. वहला िदी म्हणूि सांबोधीत असले तरी िास्तविक तो एक तलाि 
आहे. हा तलाि राजगोपालमांवदराजिळ असूि त्याच्या मध्यभागी िणेुगोपालस्िामीचे एक छोटेसे देऊळही 
आहे. या तलािात कृष्णािे गोपींसह जलक्रीर्ा केली. केशर ि हवरद्रा याांची अांगाला उटी असलेफया गोपींच्या 
स्िािामुळे याचे पाणी वपिळे झाले. म्हणूि ती ‘हवरद्रा िदी’ या िािािे ओळखली जाऊ लागली. 
 

हणरद्राकुङ्कुमातताना ंगोर्ीना ंदेहमज्जनात् । 
तन्नदीसणललं सव ंहणरद्राजलवद्बभौ ।।६३-१४।। 

 
या तीथाचे माहात्म्य साांगणारी पुढील कथा उपरोक्त आख्यािात आली आहे : 
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सौराष्र (गुजरात) येथे पूिी राजशखेर िािाचा राजा राज्य करीत होता. तो एकदा अरण्यात 
वशकारीस गेला असता तहािेिे व्याकुळ झाला. जिळच त्याला यज्ञशील िािाच्या ऋिीचा आश्रम वदसला. 
त्या ऋिीिे त्याचे स्िागत करूि त्यास अन्नपाणी वदले. राजा सांतुष्ट होऊि राजधािीस परत गेला. पुढे एका 
प्रसांगी राजाकरू्ि ऋिीला िाईट िागणूक वमळाली. अपकार करणाऱ्या या राजाचा त्याला राग येऊि त्यािे 
त्यास शाप वदला. शापामुळे िदे झालेला राजा इतस्ततः भटकू लागला. असाच एकदा भटकत भटकत तो 
यज्ञशील ऋिीच्या अश्रामापुढे आला. राजाची शोचिीय ल्स्थती पाहूि ऋिीला त्याची कीि आली. त्यािे 
राजस व्यावधमुक्त होण्याकवरता पापिावशिी हवरद्रा िदीत स्िाि करण्याचा उपाय सुचविला. ऋिीसह राजा 
मन्नारगुर्ीस आला. हवरद्रा िदीत विवधित स्िाि करताक्षणीच तो व्यावधमुक्त झाला. 
 

‘राजगोपालविलासमु’ या तेलुगु काव्यात ‘अल्ग्िकफप’ ग्रांथाच्या आधारे या स्थािाचे माहात्म्य विविध 
प्रकारे िर्षणलेले आढळूि येते. लक्ष्मीिे येथे दीघगकाल िास्तव्य केले ि ती पुढे विष्णूशी वििाहबद्ध झाली, 
असेही एके वठकाणी आले आहे. 
 

‘चम्पकारण्यके्षिमाहात्म्य’ या उपरोक्त आख्यािात विष्णूची प्रवसद्ध के्षिे िर्षणतािा 
 

र्ाण्डुरङ्गणगणरश्चाणर् यर णवठ्ठलनामकः । 
आस्ते णवष्िुः प्रसन्नात्मा सवेषाञ्च वरप्रदः ।।६६-१२।। 

 
असा पाांरु्रांगवगरीिर वििास करणाऱ्या विठ्ठलाचा उल्लेख आला आहे. हा उल्लेख पांढरपूरच्या 

विठ्ठलास अिुलक्षिू आहे की काय हे विवितपणे साांगता येत िाही. तरी एका दृष्टीिे ‘राजगोपाल’ ि ‘विठ्ठल’ 
याांच्यात साम्य आहे. महाराष्रात विठ्ठलाचे जे महत्त्ि तेच तवमळिारू्त राजगोपालाचे आहे. महाराष्रात भक्त 
पुांर्वलकाच्या योगे द्वारकेचा राणा पांढरपुरात अितीणग झाला, त्याप्रमाणे गोप्रलयाच्या भक्तीमुळे तो 
मन्नारगुर्ीत िास्तव्य करू लागला. दोन्सही वठकाणी कृष्ण गोपालरूपातच वििास करतो, हे लक्षात 
ठेिण्यासारखे आहे. मन्नारगुर्ीस ‘दवक्षणद्वारका’ म्हणूि दवक्षणेकर्ील पुराणकार गौरि ू लागले. 
एकिाथासारख्याांिी हा माि पांढरपुरास वदला. ‘दवक्षणद्वारका पांढरी । शोभतसे भीमातीरी’ असे एकिाथािे 
एका अभांगात म्हटले आहे. (अभांग क्र. ४२९) विष्णुभक्तीच्या प्रसारप्रवक्रयेतील ही साम्यस्थळे साांस्कृवतक 
इवतहासाच्या दृष्टीिे महत्त्िाची ठरिीत. 
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४.  श्यामराजाची स्फुट रचना  
 
अ)  दणििद्वारकापर चूर्मिका  
 

अहो नगणररु्नगरीर्री णनरर्मणनजपरागंना णनणबड-संचार-श्रृंगारका ।। 
भासुरभोगवतीर्री बहुणवधभोगसंर्न्नभजुगरे्णटका ।। 
प्रभ(फु)ल्लर्णद्धमनीर्री णनरंतरलक्ष्मीणनवासभणूमका ।। 
शरत्रू्िपचणंद्रकेर्री कुवलयानंदकारका ।। 
सफिरंभाटवीर्री शुकाणदणद्वजणप्रयफिदायका ।। 
मनोहरयुवतीर्री र्योधरशातकंुभकुभधारका ।। 
कमनीयकामधेनुर्री श्रीराजगोर्ाणश्रतसवाणभष्टप्ररू्णरका ।। 
प्रबिणनजभजुींणवणजत जगदणखलणवभवणवमतकुलमदणतणमरखंडिचडंकरें-मंणडत ।। 
श्रीशाहराजमातंडमुणदतचोिमंडिर्ुडंरीककर्तिका ।। 
रघुवीरवर कणवराज श्यामराज विी दक्षिद्वारका राजगोर्राजधानी णवराजते ।। 

 
हस्तवलवखत क्र. २०२४, सरस्िती महाल, ग्रांथालय, तांजािर. 
 
आ)  मेरुस्वामीस्तवन 
 

णनगमवन वसंतें सत्फिाश्रीत केलें  
मुणनखगकुि भावें येत तृपती भकेुलें  
णनजर्दर्णथकासंी जेथ आनंद वते 
अमनसुमंनतल्र्ीं तो सुखात्मा प्रवते ।।१।। 
णवसरणन णवसरातें ते घनानंद णनद्रा 
अनुभव-अमृताधोन्मीणलता दृणष्ट मुद्रा 
सुखणनणधसह जागी मुग्ततसौभावय भोगी 
णशव णशव बहु भावयें देणखला मेरयोगी ।।२।। 
श्रुणत नयन जयाचे त्या अनंताणदशषेें 
वरदकरफिानीं छर केले णवशषेें 
स्वसुखमुख णवभचूें चादं्रसछ्याय जालें  
नयनयुगि माझें तेंच र्ाहंू उदेलें  ।।३।। 
तरिअरिरूर्ें आंग वैरावयतेजें 
घवघणवत णवलासे ब्रह्भावानुभोजें 
उर्णर धवि छाया ब्रह्भावानुभतूी 
गमत णशवच साक्षात् सत्त्वकरू्परकातंी ।।४।। 
सकि अनुभवाची सीग साजे णशखा हे 
जगहृदयणनरोधंू मध्य कौर्ीन राहे 
णरगुिणवजयकारी योगर्िाणभराजें 
प्रिवदवनदीक्षा दैणसकीं णनत्य माजे ।।५।। 
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सहज णनज समाधीमाणज हो गं्रथ होती 
सकि णवबुध लोका ंवेदसाराथप देती 
श्रवि कणरती साधू मस्तकें  डोलणवती 
प्रगट घडत आहे शामराजीं प्रचीती ।।६।। 

 
हस्तवलवखत क्र. २१५०, सरस्िती महाल, ग्रांथालय, तांजािर 
 
इ)  ईर्श्रणभणल्लिीसंवाद   
 

जाये(य) मजसी बोलसी का ंयेकली मी ये वनीं 
स्वाणम माझा उग्र आहे जाि त्याची काणमनी ।।१।। 
कूज देसी शामबािा मंद चाले गूढ लीिा 
चदं्रचूडे शब्दरत्नीं गोणवले ते मंगला ।।२।। 
तार्सीसा भाससी गा नातुडेसी कामयोगा 
अंगनेचा संग होता ंयोग जातो वाउगा ।।३।। 
मन्मथासी वैर केले वस्तु त्याचे काय गेले 
भासते जे आणज तेिें मोहो(ह) फासंा गोणवले ।।४।। 
इग्च्छसी तू अंगनेला का ंणप्रयेचा त्याग केला 
जाये(य) कातंासंग सेवी फीरसी तंू येकला ।।५।। 
संुदरीचे नाव रू्से सागं म्हिता ंयेणर हासें 
चाड नसता ंरू्ससी का ंणवस्मयो हा होतसे ।।६।। 
संुदरी ते बोल बोले शकंराचे चीत डोले 
आवरीता ंसावरीना णवस्मयो हा होतसे ।।७।। 
काणमनीचा योग भारी मोणहला तो मन्मथारी 
कामभावें रू्ससी का ंणवस्मयो हा होतसे ।।८।। 
अंतरीचा हरूश दाटे बोलता ंकीं लाज वाटे 
अंणबकेनें र्ाय दोन्ही वंणदले ते गोमटे ।।९।। 
शभं ुअंबे ऐतय जालें  तीणस अंकीं बैसवीले 
शामराजें रू्िप भावें दंर्तीसी वर्तिलें  ।।१०।। 

 
हस्तवलवखत क्र. २०६१, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. (सप्तमािकाितगिी (अग्न्सयाितगिी) 

असलेली गझल स्िरूपाची ही रचिा मराठीतील पवहलीच ठरािी.) 
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५.  तंजावरचे दोन प्रतापचसि  
 

तांजािरच्या मराठी सावहत्यविर्षमतीत प्रतापससह याचा फार मोठा िाट आहे. तांजािरचे राजे शाहजी 
(इ.स. १६८४-१७१२) याांचे धाकटे पुि तुळजाजी होत. या तुळजाराजाचा पुि म्हणजे इवतहासप्रवसद्ध असा 
राजा प्रतापससह होय. याचा शासिकाल इ.स. १७३९ ते १७६३ असा आहे. याची सतरा िाटके उपलब्ध असूि 
त्याांपैकी बरीच प्रकावशत झाली आहेत : ‘सीताकफयाण’, ‘उिाकफयाण’ ‘पावरजातापहरण’ ‘पािगतीकफयाण’ 
‘ययावतचवरि’, ‘जािकी-सुखोल्लास’ आदी. त्याची ‘श्रीकृष्णमांजरी’ ही िऊ अध्यायाांिी युक्त 
आख्यािकाव्यरचिाही प्रवसद्ध आहे. ‘मुद्राराक्षस’ या सांस्कृत िाटकाचा मराठी अिुिादही त्यािे केला आहे. 
हा स्ितःस प्रतापेंद्र, प्रतापवसहेंद्र असेही म्हणििू घेतो.१ 

 
या राजाची िांशपरांपरा ‘ययावतचवरि’ या िाटकाच्या शिेटी आपणास पाहाियास वमळते. 

 
श्री मालोजी नरेंद्रनंदन भला शाहेंद्र नामाणथला 
र्ुण्यश्लोक म्हिूणन लोक णनगदी जाला प्रर्चंाणतला 
त्याचा रु्रक सिणरर जगती येकें द्र भावयागिा 
त्यार्ासोणन णशवस्वरूर् तुिजाराजेंद्र जो जन्मला 
प्रतार्रसहेंद्र कुमार त्याचा । जो अंश श्री णवष्िुजगग्त्र्त्याचा 
उमासतीची सुकृतैकरासी । कल्र्दु्रमाच्या न तुिे करासी २ 

 
यािरूि प्रतापससह हा तुळजाराजाचा पुि होय हे स्पष्ट आहे. याच्या पत्िीचे िाि यमुिाांबा असे होते. 

 
गुरू सेतुराम 
 

प्रतापससहाच्या गुरूचे िाि सेतुराम असूि ते रामदासी परांपरेतील मेरुस्िामी याांचे वशष्य होत. 
‘पावरजातापहरण’ या िाटकात प्रतापससहािे सेतुरामाचा उल्लेख केला आहे.३ ‘श्रीकृष्णमांवजरी’ या काव्याच्या 
शिेटी प्रतापससहाच्या पुिािे एक श्लोक जोरू्ि आपफया मातावपत्याांचा ि त्याांचे गुरु सेतुराम याांचा विदेश 
केला आहे.४ अन्सय कृतींतूिही सेतुरामाचा गुरू म्हणूि उल्लेख येतो. 
 

प्रतापससहाची रामािर अतीि भक्ती असूि तांजािरच्या प्रतापरामाच्या मांवदरात याची िाटके 
उत्सिप्रसांगी होत असत. 
 
प्रतापचसि (दुसरा) 
 

या प्रतापससहाव्यवतवरक्त आणखी एक प्रतापससह तांजािरच्या राजघराण्यात होऊि गेला. यास 
आपण प्रतापससह दुसरा (मृत्य ू इ.स. १८४९) असे म्हणू या. हा तुळजापुि प्रतापससहापेक्षा वभन्न आहे. 
प्रतापससहाचा (पावहला) अमरससह िािाचा एक अिौरस पुि होता. यािे सफोजी (दुसरा) यास गादी ि देता 
स्ितः बळकािली. याचे जिळपास अकरा िि े(इ.स. १७८७-१७९८) तांजािरिर राज्य होते. या अमरससहाचा 
पुि म्हणजे प्रतापससह (दुसरा) होय. याचे िर्ील दासीपुि असफयामुळे याच्याकरे् गादी चालूि येण्याचा 
प्रश्िच िव्हता. यामुळे तांजािरच्या राजपुरुिाांत याचे िाि आढळत िाही. 
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प्रतापससह (दुसरा) याच्या िािािर ‘केदारगौरीव्रतोपाख्याि’ ‘अिांतचतुदगशी-व्रतकथा’, 
‘ऋविपांचमीव्रतकथा’, ‘पांचभािामवण’, ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ इत्यादी रचिा आढळतात. या प्रतापससहािे 
स्ितःचा िामोल्लेख प्रत्येक कृतीत केला असूि तो स्ितःला अमरससहपुि म्हणवितो. 
 

- म्हिूणन अमरेंद्रनृर्तनय । प्रतार्रसह नृर्ती -  केदारगौरी॰ ।।२१३।। 
- म्हिूणन अमरभरू्तीचा तनय प्रतार्रसह -  अनंतचतुदपशी॰ ।।१००।। 
- अमररसहराजनंदन । प्रतार्रसहनृर् वदे कर जोडून -  ऋणषर्चंमी, र्ृ. ७ 

 
श्रीमाि अमरससहभपूालकात्मज जे प्रतापससह महाराजाख्य किीश्वरवचवकर्षित ग्रांथास विर्षिघ्ि 

पवरसमल्प्तकारण... -  श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास टीका -  प्रारांभी. 
 

तसेच श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास या काव्याच्या शिेटी किीिे स्ितःविियी थोर्ी अवधक मावहती वदली 
आहे. 
 

श्रीमत्शीताशुंमौणि णशव अमर गजारी कुमारा भवानी 
व्याले तेंवीच र्ैं ज्या नृर् अमरगजारी कुमारा भवानी 
नावं ेतो भोसलीयान्वयजलणधणवधु श्रीप्रतार्ेंद्र भरू् 
गजे माझेणन रू्िा कणर हणर कृणत हे सुप्रतार्ेंद्र भरू् ।।२४१।। 

 
ज्याप्रमाणे वशि-पािगतीिे कुमारास (स्कां दास) जन्सम वदला, त्याप्रमाणे अमरससह ि भिािी या 

दाांपत्याच्या पोटी प्रतापससहाचा जन्सम झाला. अमरससहाच्या पत्िीचे िाि भिािी होते असे यािरूि वदसते. 
‘पांचभािामवण’ या पाच भािाांिी युक्त असलेफया काव्याच्या शिेटीही प्रतापससहाची मत म्हणूि भिािीचा 
विदेश आला आहे. 
 

भशूक्रर्ुण्यकीर्तत अमरहणरय बािंद देवी भवानी 
तंड्रीतल्ली प्रतार् णक्षणत धरणन णकये ऐणर र्ुण्यान् वािी ५ -  मुिानुसार 

 
इांद्राप्रमाणे पुण्यश्लोक अमरससह राजे आवण त्याांची प्रवसद्ध पिराणी भाििीबाई हे या प्रतापससहाचे 

मायबाप होते, असा याचा अथग होतो. 
 
कुलगुरू 
 

श्रीकृष्णचांद्ररेखा-विलास या काव्याच्या प्रारांभी प्रतापससहािे आपफया कुलगुरूची मावहती वदली आहे. 
 

शलैाचा णनर्तमजेला सणललणनणधमध्यें ज्या गुरू सेतु रामें 
तन्मंरें रू्त केले ममकुल करिे ज्या गुरू सेतुरामें 
षट्कमीं रातला जो कनकवसन दे श्रीर्दासारसासीं 
कें वा वदूं तयाच्या अनवरत अम्ही श्रीर्दासारसासी ।।३।। 
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“ज्या रामािे समुद्रािर दगर्ाचा भव्य पूल बाांधला त्या रामाचा मांि सेतुराम या गुरूिे दयाभािािे 
देऊि माझे कुल पविि केले...” 
 

सेतुराम या गुरूिे आपफया कुळाला रामिाममांि देऊि पविि केले, असे प्रतापससह म्हणतो. येथे 
कुलास म्हणजे राजिांशातील पूिगजाांस, असा भाि घ्यािा लागतो. सेतुरमाणे प्रतापससह (दुसरा) या व्यक्तीला 
प्रत्यक्ष दीक्षा वदली होती, असे यािरूि विवितपणे म्हणता येत िाही. येथे आलेले विधाि सिगसामान्सय 
स्िरूपाचे असूि त्यात कुणा एका व्यक्तीचा विदेश िाही. तेव्हा प्रतापससह (पावहला) याचे गुरू सेतुराम हे 
दुसऱ्या प्रतापससहाचेही गुरू असतील हे सुतराम शक्य िाही. कारण दोि प्रतापससहाांत ऐांशी ििाचे अांतर आहे. 
आता शक्यता एिढीच की, आद्य सेतुराम याांच्या घराण्यात पुढेही एक सेतुराम िामक व्यक्ती होऊि गेली 
असािी ि त्याचा मांि प्रतापससहािे घेतला असािा. आजोबाचे िाि मुलाला ठेिण्याचा प्रघात पूिी विशिेकरूि 
अल्स्तत्िात होता. तेव्हा तांजािरच्या राजघराण्याची परांपरा अशी ठरते : व्यांकोजी-तुळजाजी-प्रतापससह 
(पावहला)-अमरससह-प्रतापससह (दुसरा). 
 
वाङ्मयाभ्यासक 
 

हे दोि प्रतापससह वभन्न असूिही त्याची फारशी दखल कुणी घेतली िाही. यामुळे दुसऱ्या प्रतापससहाचे 
ग्रांथ पवहफया प्रतापससहाच्या िािािर गणले गेले. मराठी िाङ्मयकोश (प्राचीि खांर्), मराठी िाङ्मयकोश 
(खांर् पवहला) या अिुक्रमे अ. िा. देशपाांरे् ि गां. दे. खािोलकर सांपावदत कोशात एकच प्रतापससह मािला 
गेला. पांचभािामवण, अिांतचतुदगशीव्रतकथा आदी दुसऱ्या प्रतापससहाचे ग्रांथ पवहफया प्रतापससहाच्या िािािर 
वदलेले आढळतात. शांकर श्रीकृष्ण देि याांिा दोि प्रतापससह होऊि गेफयाची पूणग कफपिा असली ६ तरी 
उपरोक्त ‘श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास’ हे काव्य दुसऱ्या प्रतापससहाचे असूिही पवहफया प्रतापससहाच्या िािािर 
त्याांिी िकळत घातले आहे.७ अन्सय अभ्यासकाांच्या बाबतींतही असेच झाले आहे. मराठी अभ्यासकाांव्यवतवरक्त 
अन्सय भाविकाांतही एकच प्रतापससह होऊि गेफयाची समजूत आहे. श्री िड्लमूवर् गोपालकृष्णय्या याांिी 
तांजािरच्या शहाजी राजाच्या ‘राधाकृष्ण-विलास’ या सहदी यक्षगािकृतीस प्रस्ताििा वलवहली असूि, त्यात 
ते म्हणतात : 
 

(तांजािरला) एकोजी िामक राजा तीि हैं. दो शरफोजी हुए हैं. दो तुकोजी हुए हैं. प्रतापससह तो 
एकही है.८ 

 

मुख्य म्हणजे प्रतापससह एकच होता अशी जिळपास सिांची समजूत होती. याला कारण म्हणजे 
प्रतापससह (पवहला) हा राज्यकता असफयामुळे तो सिांिा ज्ञात होता. वशिाय त्याच्या अिेक कृती प्रकावशत 
झाफया आहेत. प्रतापससह (दुसरा) हा राज्यकता िव्हता. तसेच याचे कुठलेही सावहत्य अद्याप प्रकावशत 
झालेले िाही. यामुळे प्रतापससह एकच असफयाची अभ्यासकाांची समजूत व्हािी यात ििल िाही. 
 

जाता जाता आणखी एका गोष्टीचा विदेश करणे आिश्यक िाटते. ‘उमासांवहता’ हा पुराणविियक 
ग्रांथ पुिोल्लेखीत दोन्सही कोशकाराांिी प्रतापससहाच्या (पवहला) िािािर वदला आहे; पण हा ग्रांथ प्रतापससहाचा 
िसूि प्रतापससह (पवहला) याचा पुि तुळजेंद्र (इ.स. १७६३-१७८७) या राजाचा आहे. यास अिेक प्रमाणे 
ग्रांथातच आढळतात.९ 
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१.   ग्रांथकता प्रतापेंद्र । चातुयगविवध भाविक  १-१८ 
  पुण्याितारें परमप्रभािें । प्रतापससहेंद्र िृपें स्िभािें । - ४९ 
  जी. िागराजराि (सांपा.) : श्री प्रतापससह महाराजकृत ‘श्रीकृष्णमांजरी’, 
  सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, १९५७. 
२.   मायाबाई सरदेसाई (सांपा.) ययावतचवरि, मराठी स्िाध्याय सांशोधि पविका, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद, १९७३, प.ृ ९८    
३.   मायाबाई सरदेसाई (सांपा.) ‘पावरजातापहरण’, मराठी स्िाध्याय सांशोधि पविका, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद, १९६९, प.ृ ७३ 
४.   ज्याचा सद्गुरू अद्वयामृतविवध श्रीसेतुिामावथला, हस्तवलवखत क्र. ८१७ ‘श्रीकृष्णमांजरी’, ९-७४ सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर.  
५.   हस्तवलवखत क्र. ११८०, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
६.   शांकर श्रीकृष्ण देि, श्री रामदासी सांशोधि, वद्वतीय खांर् पृ. ३४१. 
७.   तिैि, पृ.३६६. 
८.   मांचाल जगन्नाथराि (सांपा.) : शाहजी महाराजविरवचत ‘राधाकृष्णविलास’ िाटक, आांध्र प्रदेश गव्हन्समेंट ओवरएन्सटल सीरीज मिॅल्स्क्रप्ट्स 

लायब्ररी, हैदराबाद, १९७२, प्रस्ताििा, प.ृ XXXII 
९.  सांपला राममाहात्म्य ग्रांथ 
  प्रतापससहेंद्रतिय वििवितसे  १-७८ 
  श्री प्रतापेंद्रसुत बरा । विििी चतुरा श्रोतयासी  ५-१७२ 
  त्या मातृआज्ञा प्रभािबळें । विपजली हे प्रबांधकमळें  १-३६ 
  हस्तवलवखत क्र. ५४२, उमासांवहता, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
*    हस्तवलवखत क्र. २१०३, मराठी ग्रांथाांची बयाजिार यादी, भाग ३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
  हस्तवलवखत क्र. ५१६/प (२२२) इवतहासाचायग वि. का. राजिारे् सांशोधि मांर्ळ, धुळे येथील हस्तवलवखत सांग्रह (मुळािुसार) 
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६.  गोपाळतनयकृत पद 
 

...शाहराजा खबरदार । ज्याची करर्ी तलिार । काये िािु बवर्िार । वित्य न्सयाये कारभार । हस्ती 
घोरे् दळभार । पायी पवरिार । ज्यापासी सरदार । मदिमस्त जुांजार । यैसा ज्याचा जबरदस्त दरबार िो ।।४।। 
 

विश्वासच विज मूळ । विज आ िा भ कां कुळ । बोल बोलती सकळ । सिग वमळती िृपकुळ । वदपाऊ 
माऊलीचें पोटी । जन्सम शहा िृपाळ । सदा आिांदाचा मेळ । त्यागराजभक्त मूळू (ळ) । शांकरिर दी(ि)दयाळ 
। यैसा ज्याचा पूणग ब्रह्म । खेळिो ।।५।। 
 

भल्क्तभाि पूणग जया । सोर्ी अहां मोह माया । सदा वचत्ती देिराया । शाांत बुध सगुण आताां । पूणग पे्रमे 
करी छ्याया । सत्य बोल हावच जया । भाि ेभजा गुरुराया । वमर्थया सिग सोर्ी िाया । भजेल त्यासी करी पूणग 
छ्याया ।।६।। 
 

िाम वित्य विचार । सम ब्रह्म विरांतर । स्िरूपी पाहता विधार । पाहता कृपासागर । रांगस्िामी आधार 
। वपता भ्राता सिग थोर । पाहताां गोपाळतियाचे माहेर िो ।।७।। 
 

गोपाळ रघुनाथी सौरी ** 
 

घननीितनुसार राजस सुकुमार रूर्...(दे)णखले ।। 
नीरजदिाकारनयनाचा आकार रर् देणखले ।। 
गोर्ािाचे रूर् देणखले ।।धृ.।। 
र्ीताबंरधारी मयुरणर्छे णसरी रूर् देणखले ।। 
शखंचक्रगदा करी वेिु वाहे अधरीं ।।२।। 
वैजयंती वनमािा तुिसी कौस्तुभ गिा 
नातुडे कणिकािा भलुणवतो व्रजबािा, 
रूर् देणखले ।।३।। 
जीवाचें जीवन मनाचें मोहन रूर् देणख(ले) 
साध्याचे साधन सुखाचे णनधान रूर् देणखले ।।४।। 
वदेश्रुती ज्याचे स्तवन कणरती रूर् ।। 
गोर्ाि रघुनाथी व्यार्क णरजगती रूर् देणखले बाई वो ।।५।। 

 
(२) 

 
 ...म मूि शोधी स्थूि णवचार करी याचा र्चंतत्त्वाचा ।। 
वाणचक शब्द असे दवध नाही भवपसा त्याचा ।।१।। 
शब्द उदो खोटा गे मुततीचा उदो मोटा 
योग शुद्ध साधुणनया जाव ेमूि र्ीठा ।।धृ.।। 
भग्तत वाट धरणन नीट आले रलगदेह्या 
गे णवसरले गेह्या 
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गुपत भजन सारं्डलें  मग णरघालें  गुह्या ।।२।। 
वैरावय दृढ धरूणनया आले कारिाणस 
वो मुकले भवासी 
गुरमूर्तत र्ाहुनी तेथे लाधले सुखासी ।।३।। 
गुरबिें ज्ञान किे महाकारिा आलें  वो, 
पे्रमसुखें धाले ।। 
जीवर्द टाकुणनया स्वयें णसद्ध जालें  ।।४।। 
देहनाश, स्वकाश श... जोणत उजिली वो, 
वृणत्त शून्य जाली 
गोर्ाि रघुनाथी सौरी घुमत रंगा आली ।।५।। 
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७.  श्री णवठलेर्श्राचा भणिप्रोलु येथील शके १०६४ चा प्राचीनतम णशलालेख 
 

भविप्रोलु हे गाि आांध्र प्रदेशात गुांटूर वजफह्यातील रेपल्ले तालुक्यात असूि रेपल्ले या गािापासूि अिघ्या 
सहा मलैाांच्या अांतरािर आहे. हे गाि अत्यांत प्राचीि असूि विठ्ठलदैिताच उल्लेख असलेला शके १०६४ चा 
एक वशलालेख येथे उपलब्ध आहे. हा लेख उपलब्ध सिग लेखाांत प्राचीि ठरतो. तेलुगु पद्यात असलेला हा 
वशलालेख तेथील विठ्ठलमांवदराच्या मुखमांर्पात ईशान्सय वदशकेर्ील खाांबािर कोरलेला आहे.त्याचे मराठी 
वलप्यांतर पुढीलप्रमाणे : 
 

शरणधरसाभ्रमागपशणशसंख्यशकाब्दमुलोपर् बुण्यणव 
स्तरमगु माघमासमुन दणल्लणक दंणड्रणक धमपमुत्तरो 
त्तरमुग भणिप्रोल सुकृतग्स्थणतनोग्पर्न णवष्िुवधपनो 
वपरमुनणनल्रे् दीर्मु रु्रस्थणलनारणवतारकंबुगान् ।।१।। 
णवश्वमहीललाममन णवश्रुणतनोग्पर्न भणिप्रोल णव 
ठ्लेश्वरदेवुम्रोल हवणिन्दनकुन् सुकृतोदयम्मुगा 
शाश्वदखंडदीर्मु णवशकुंडु गोंकडु णनग्ल्र्(ल्रे्) णनत्यमै 
शाश्वतलणक्ष्मनाणदनर्चदं्रधराधरतारंकंबुगान् ।।२।। 

 
या वशलालेखाचा मराठी आशय असा आहे : 

 
मातावपत्याांिा उत्तरोत्तर पुण्यलाभ व्हािा म्हणूि शके १०६४ मध्ये पुण्यप्रद अशा माघ मासात 

विष्णुिधगिाच्या आवधपत्याखालील पुण्यप्रकावशत भविप्रोलु या गािी आरवितारक विरांतर राहण्यासाठी 
दीपाची स्थापिा केली आहे. ।।१।। 
 

सिग परृ्थिीस ललामभतू अशा प्रख्यात भविपोलु या गािी स्ितःला पुण्यलाभ व्हािा, यास्ति विभगय 
गोंक याांिी सूयग-चांद्र पिगत-तारका असेपयंत शाश्वत शोभा देणाऱ्या अखांर् दीपाची विठलेश्वरापुढे स्थापिा 
केली आहे ।।२।। 
 

या वशलालेखातील शकाचा आकर्ा साांकेवतक पद्धतीिे दशगविलेला आहे. शरवध-समुद्र (=४), रस 
(=६), अभ्रमागग म्हणजे आकाश (=०) ि शशी म्हणजे चांद्र (=१) ‘अांकाांिा िामतो गवतः’ या वियमािुसार 
येथे शकाब्द १०६४ असा येतो. 
 

या वशलालेखातील ‘गोंक’ हा गोंकराजा (दुसरा) या िािािे विख्यात असलेला ‘िेलिाांवट’ 
घराण्यातील राजा होय. याचा शासिकाल शके १०५९ ते १०८२ असा असूि याची राजधािी गुांटूर 
वजफह्यातील धिदपूर या गािी होती. हा गोंक राजा (दुसरा) प्रारांभी िेंगीच्या पूिग चालुक्य राजाचा सामांत 
असूि चालुक्याांशी तो सतत एकविष्ठ रावहलेला आहे. पुढे िेंगीच्या चालुक्य राजािे आपली राजधािी 
तवमळिारू्त काांची येथे िेली. तेथील चोल ि हे चालुक्य याांच्या राज्याांचे एकमेकाांत विलीिीकरण झाले ि 
चालुक्य राजे स्ितःस चोल म्हणि ूलागले. इकरे् गोंक हा महामांर्लेश्वर ि चालुक्याांचा एक विश्वासू प्रवतविधी 
या िात्यािे िेंगीचा कारभार पाहू लागला. त्यािे िेंगी मांर्लातील अांतगगत बांर्ाळी ि परकीय आक्रमणे याांचा 
वबमोर् केला ि चालुक्याांचे राज्य अत्यांत कठीण पवरल्स्थतीत वटकििू धरले. पुढे सिग ल्स्थरस्थािर झाफयािर 
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त्यािे स्ितःचा राज्यावभिेक करििू घेतला, पण आपण स्ितांि राजे िसूि चालुक्याांचे माांर्वलक आहोत, ही 
त्याची सतत धारणा होती. यामुळे हे राज्य विष्णुिधगि चालुक्याचे होय, असा उल्लेख त्याच्या वशलालेखाांतूि 
आला आहे. तो आपफया िािाच्या मागे ‘कुलोत्तुांग चोल’ हे िाि यामुळेच जोर्तो. त्याचे सांपूणग िाि ‘िलेिाांवट-
कुलोत्तुांग-चोर्-गाांगेय-गोंकराजा’ (दुसरा) असे काही वशलालेखाांत आढळूि येते. 
 

गोंकराजा याचा हा वशलालेख विठ्ठलदेिाचा उल्लेख असलेफया उपलब्ध सिग वशलालेखाांत प्राचीि 
ठरतो. यामुळे विठ्ठलभक्तीच्या आांध्रातील प्रसार-विस्ताराच्या दृष्टीिे त्याचे अिन्सयसाधारण महत्त्ि आहे. (या 
मांवदरात माि विठ्ठलमूती िसूि वशिसलग विराजमाि आहे.) 
  



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

संदभस -टीपा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

संदभस - टीपा 
पार्श्सभूमी 

 
१. Ritti Shrinivas and Shelke G.C. : Inscriptions from Nanded District, Yeshwant 

Mahavidyalaya, Nanded, 1968, Introduction P.XXII. 
 
२. Ritti Shrinivas and Kumbhar Anand : Inscriptions from Solapur District, Shrihari 

Prakashan, Dharwad, 1988, Introduction P. 1. 
 
३.  िेंकटदासर (अिुिादक) : महाभक्तविजयम्, भाग २, तक्कोलम रामस्िामी िायुरु् अँर् सन्सस, १९१०. 
 

- पुदुिई िारायणदास (अिुिादक) : महाभक्तविजयम्, भाग ३ ि ४, पी. यवतराज िायुरु् अँर् सन्सस, 
१९१०. 

 
४.  इनुम् यत्तनै तूरम । अणरयन् र्डंरीरू्रम् 
  अणरयन् र्डंरीरू्रम् । तेणरयन् र्डंरीनाधा 
 

एक तवमळ प्रिासी पांढरपूरच्या यािेला पायी विघतो. िाटेत येथूि पांढरपूर वकती दूर आहे हे 
सहप्रिाशाांिा विचारतो; पण कुणीच काही साांगत िाही. तेव्हा तो विठ्ठलाला म्हणतो, हे विठ्ठला, तू 
तरी मला साांग... हा भािाथग.  

 
५. The Mahratha rulers seem to have been greater and more enthusiastic patrons of 

literature and art than their predecessors. 
 

 -P.P.S. Sastri., Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts, Vol. XIX, T.M.S.S. 
Mahal Library, Tanjore, 1934, P. VII. 

 
६.  तिैि, प.ृ IX. 
 
७.  नलदमयंतीचा स्वयंवराचा णवलासरस भारी । 
  रघुनाथानें रणचला प्रबंधरूर्ें अशषे सुखकारी ।। 
  - हस्तवलवखत क्र. २२०६, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 
८.  हस्तवलवखत क्र. ९०३, विप्रजिादगिकृत श्री हवरिांद्रकथा, सरस्िती महाल ग्रांथालय. 
 
९.  हस्तवलवखत क्र. ९०४, माधिात्मजकृत हवरिांद्रोपाख्याि, सरस्िती महाल ग्रांथालय. 
 
१०. सरदेसाई माया (सांपा.) : मराठी रांगभमूीचा उिःकाल, मराठी विभाग, उस्माविया विद्यापीठ, 

हैदराबाद, १९७२, प.ृ ५२. 
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११. टी. आर. भीमराि (सांपा) : श्रीराधाकृष्णविलास िाटक, सरस्िती महाल ग्रांथालयाचे 
वियतकावलक, खांर् २३, अांक १. 

 
१२. सरदेसाई माया (सांपा.) : गांगाविश्वेश्वरपवरणय, मराठी स्िाध्याय सांशोधि पविका, उस्माविया 

विद्यापीठ, १९७१. 
 
१३.  पूिोक्त, मराठी रांगभमूीचा उिःकाल, पृ. ८. 
 
१४.  तिैि 
 
१५.  तिैि 
 
१६. सरदेसाई माया (सांपा.) : तांजािरिृपती प्रतापससहविरवचत ‘सीताकफयाण’ मराठी स्िाध्याय सांशोधि 

पविका, अांक १३, १९८६. 
 
१७. प्रा. म. िा. धोंर् याांचे मत : श्री. कमल देसाई याांिी श्री. धोंर् याांची घेतलेली मुलाखत, लवलत, माचग 

१९८१. 
 
१८. र्ॉ. वदिाकला िेंकटािधािी, अिुिादक : श्री. व्यां. द. वटळक, तेलुगु सावहत्याचा इवतहास, मराठी 

सावहत्य पवरिद, आांध्र प्रदेश, हैदराबाद, १९६५. 
 
१९.  G. V. Sitapati : History of Telugu Literature, Sahitya Akademi, New Delhi, 1968, P. 43. 

 
साणित्य 

 
एक : तेलुगु, कन्नड आशयप्रभाणवत आख्याने 
 
१)  दमयंती-स्वयंवराच्या णनर्ममतीची तेलुगु पार्श्सभूमी 
 
१. बार् क्र. १२५५, समथग िाग्देिता मांवदर, धुळे. 
 
२. काकरे् स. या. (सांपा.) आिांदतियकृत कवितासांग्रह, प्रस्ताििा. 
 
३. धिपलिार मावणक (सांपा.) : श्यामराजकृत राजगोपालविलास, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद -  

१९७४. 
 
४. िागराजराि गो. (सांपा.) : श्री प्रतापससहकृत श्रीकृष्णमांजरी, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर,  

१९५७. 
५. बार्ाांक, २०६२, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
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६. बार्ाांक, २२१३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 
७. सरदेसाई माया (सांपा.) : शरभेंद्रविरवचत, गांगाविश्वेश्वरपवरणय, मराठी स्िाध्याय सांशोधि पविका, 

उस्माविया विद्यापीठ, १९७१. 
 
८. महावर्क, ए. कृष्णस्िामी (सांपा.) : रामकृष्ण कविकृत प्रतापससहेंद्रविजय-प्रबांध, सरस्िती महाल 

ग्रांथालय, तांजािर. 
 
९. िदेमु िेंकटराय शास्त्री (सांपा.), शृांगारवििधम्, (२-१४२), १९६१. 
 
१०. विवबर्विद्रावभमुवद्रत िैि मिै 
 राजहांसांबुगान्सचे िाराज सुतुरु्, तिैि, १-१० 
 
११. धिपलिार मावणक : मराठी चूर्षणका : उपयोजि ि पाश्वगभमूी, जीििविकास, ऑगस्ट १९७३. 
 
१२. पूिोक्त, बार्ाांक, १२५५. 
 
२)  संताजी आणि रंगनाथ यांची रामायिे 
 
१. हस्तवलवखत बार् क्र. २११३, सरस्िती महाल, तांजािर.  
 
२. णशशुविे रवध्याणद्रचेरव यडणव । बशुकण्वुडनुमुणन र्ज्ज नाडुचनु 
 मुणन यनुष्ठानणमम्मुल जेय बोव । मुणनवले्र्ुलनु बणि मोरतोर्ुननु 
 वनणधलोर्ल बारवैचै नीनलुडू । चनुदेंणच यम्मुणन चय्यन नेणरणग श्लोक क्र. ९७८-९८० 
 
 “दोयणधलोर्ल दृिमाणदगाग । बायक वीडेणम र्णि वैणचननु 
 नणव तेलुगा” कणन यावरंबीय । नणव यंतलो देल नतडु गैकोणनये 
 नणदगान देलेडु नतणनचे णगरलु । वदलक ने गिु वणडयेदनर्ुडु श्लोक क्र. ९८४-९८६ 
 

‘विमगल’ भीमसेि (सहदी अिुिादक) गोि बुद्धा रेड्डीकृत श्रीरांगिाथ-रामायणमु, भिुििाणी रस्ट, 
लखिऊ, १९७८-७९. 
 

(िल हा बालपणी सिध्याद्रीजिळील अरण्यात पशुकण्ि िामक ऋिीजिळ एकदा खेळत होता. मुिी 
अिुष्ठािास विघूि गेफयािर बाल िळािे मुिीच्या पूजेच्या मूती उचलूि समुद्रात टाकूि वदफया. 
 

मुिीला हे समजफयािर त्यािे त्याला शाप ि देता आपफया तपोबलाच्या योगािे त्यास िर वदला– या 
मुलािे तृण आदी कुठफयाही िस्तू समुद्रात टाकफया तरी त्या ि बुर्ता तरांगत राहतील.) 
 
३.   प्रकरटची तेिु र्वपतमुलु दरलु । नोककेल नंणद र्योणनणधयंदु 
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 नुनुर्गं गनुगोणन युग्रकोर्मुन । गनलुचु बणलणमम ैगरवणलसुतुडु 
 चय्यन नेडुयोजनमुल कोंड । नय्येड गोणनतर नणद रामु डेणरणग 
 यनयंबु णनरगेल नंद ननुज्ञ । योनररर् नट्लने योनररचे न तुडु 
       तरैव, युद्धकाडं, श्लोक क्र. १०५१-५४. 
 

(उचलूि आणलेफया पिगताांिा ि झार्ाांिा िल एका हातािे धरूि समुद्रात टाकतो. हे पाहूि उग्र 
कोपािे जळणारा पििपुि हिुमाि आपली सारी शल्क्त एकिटूि एक सात योजि लाांब पिगत त्या समयी 
उचलूि आणतो. आणलेला पिगत दोन्सही हाताांिी घ्यािा अशी आज्ञा (रामाकरू्ि) वमळाफयामुळे िलािे तो 
दोन्सही हाताांिी घेतला.)  
 
४. १.   बुफके, रेिरेंर् फादर कावमल : रामकथा-उत्पवत्त और विकास, प्रयाग, १९६२, प.ृ ५५९.  
 
 २.  शरमोक्कणटयु बणदशरमुलै नूरू । शरमुलै बणटवलेशरमुलै मणरयु २१७७  
  लक्षयै कोणटये लरक्षणच चूड । नक्षिबंुन संख्यलणन्नयु गडणच २१७८ 
  तालवृतंंबुलु दाल्चु चेणडयल । मेणलचार्रमुलु मेररयचु सतुल २१७९ 
  संगणतमुलु सेयु सरणसजमुखुल । बोंगुच गैवारमुलु सेयु बोंटल २१८० 
  धविातर्रमुल् धणररयचुदैत्य । णनवहंबुलनु गोग्ल्च णनल्चन भटुल २१८१ 
  ... नालविंबुलु नातर्रमुलु । देलुचु जल्लन णदणवरनड नेगणस २१८४ 
  कोलुवुलो गोणन्न णदक्कलयंदु गोणन्न । कोलुवुलोर्णल दैत्यकोणटर्ै गोणन्न २१८५ 
  लंकलो गोणन्न यालविाग्ब्ध गोणन्न । लंकेशुरै्गोणन्न लघुलील बणडये २१८६ 
  नलवुम ैनटुचेणस याणदव्यशरमु । तोलगक रघुरामुदोन जोिे; नंत २१८७ 
  मणहतातर्र चामर तालवृतं । रणहत दंडधरासुरश्रेणि नडुम  २१८८ 
   नुन्न राविु डपर्ुडोपर्णर चूड । दन्न ुगोंर्ोवनुद्धणत वणियुन्न  २१८९ 
            
  -तरैव 
 

(रामािे रािणािर सोर्लेफया एका बाणाचे दहा बाण झाले. त्या दहा बाणाांचे शांभर बाण झाले. पुढे 
त्याचे दहा हजार, लाख, कोटी बाण झाले. त्या असांख्य बाणाांिी तालिृांत, छि, चामर याांिा िर आकाशात 
उर्विले. िर उर्ालेफया त्या िस्तू पुढे दशवदशाांिा पसरफया. काही समुद्रात, काही लां का िगरीिर, काही 
रािणाच्या सभेत, काही रािणाच्या अांगािर अशा अलगद जाऊि त्या पर्फया. असा प्रताप गाजविणारा तो 
शर रामाच्या भात्यात िांतर परत आला. त्या िेळी आतपि-चामरावदविरवहत, असुरसमुदायािे िवेष्टत 
असलेला तो रािण शोभारवहत वदसू लागला.) 
 
५. १.  रू्वोतत, रामकथा-उत्र्णत्त और णवकास, र्.ृ ५४८.  
 २.  बुडणमर्ै ना दैत्यर्ुगंवु णशरमु । र्डक यालंक लोर्ल गनुर्िु ४१७८  
  र्ोडवैन गोर्ुरंबुलनु मेडलुनु । बोणड र्ोणडयै राणल र्ोव दाकुचुनु  ४१७९ 
   जणन महाध्वणन तोड जंतु संततुल । मुनुकोणन चदुर्ुचु मुणनगे नंबुणधणन ४१८० 
        रू्वोतत, रंगनाथ-रामायि 
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(त्या दैत्यपुांगिाचे वशर जवमिीिर पर्ले िाही, तर त्या लां केतील मोठमोठे गोपुर, प्रासाद याांच्याशी 
टक्कर देऊि त्याांिा चूरचूर करीत ते पुढे विघाले ि प्रचांर् ध्ििी करूि जलचराांिा वचररू्ि टाकीत समुद्रात 
जाऊि बुर्ाले.) 
 
६. १.  रू्वोतत : रामकथा उत्र्णत्त और णवकास, र्.ृ ५८३.  
 २.  रू्वोतत : रंगनाथ-रामायि श्लोक ७१४३-४४.  
 
७. रामुणनतो ‘दशकण्ठडु । भणूमजनेतु्तकोणन वेग र्ोयेनु्न लंका । धामम्बुन’ कणन चेपर्ुचु । 
 ना मन्दाणकणन णनजालयाम्बुन कणरगेन् ।।३-२-३।। 
 -मेडेर्ल्ली वेंकटरमिाचायुपलु (संर्ा.) : भास्कर-रामायिम्, वाणवला र्ग्ब्लकेशन्स, मद्रास, १९२३. 
 
३)  माधवात्मज आणि कन्नड ‘िणरशं्चरकाव्य’ 
 
१. माधिात्मजकृत हवरिांद्रोपाख्याि, हस्तवलवखत क्र. ९०४, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर 

(अप्रकावशत). 
 
२. गां. दे. खािोलकर (सांपा.) : मराठी िाङ्मयकोश, खांर् पवहला, महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती 

मांर्ळ, मुांबई १९७७. 
 
३. अ. िा. देशपाांरे् (सांपा.) मराठी िाङ्मयकोश, िागपूर विद्यापीठ, िागपूर १९७४. 
 
४. एि. बसिाराध्य आवण एस. बसप्पा (सांपा.) : राघिाांकविरवचत हवरिांद्रकाव्यम (कन्नर्), शारदा मांवदर, 

म्हैसूर, १९६९, पीवठके, प.ृ ३०. 
 
५. याचें र्ाणिग्रहि करी । तत्सम नसे णरभवुनोदरीं 
 जरा र्णलत वर्तजत बरी । अमरता तरीच देइन मी ।।४-५५।। 
 याचंा कणरताणच स्वीकार । णनत्य युवा णनत्य बलाकार 
 . . . . . . . . . . । घडसी ग्स्थर कल्र्जीवी ।।४-५६।। 
 हे धनदत्त जे काहंीं । ते रु्न्हा ंअर्ीन तुझे ठाईं 
 हो नृर्ा माझा जावंई । र्ार र्ाहंी गमलासी मना ।।४-५७।।   

रू्वोतत, हणरश्चदं्रोर्ाख्यान 
 
६. असो णवस्मयें स्तब्ध नयना । त्या णरशकुंच्या नंदना 
 कालमेघस्थ माणज गगना । या वचना कौणशक वदे ।।५-१५९।। 
 बहु सौविप यज्ञाचे र्ाहंी । रू्वी ता ंदेऊं केली जे काहंीं 
 ते माझी दणक्षिा राया देई । णमिणवले काईंं त्यातं सागं ।।५-१६०।। 
 शतती तुज नाही तरी । माझें वातय माथा ंधरी 
 राज्यणवत्तासह लौकरी । या दोघी वरी मम कन्या ।।५-१६१।।   

- तरैव 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

७. सत्यप्रणतज्ञा बोणलल्यार्री । मद्दणक्षिा णदली ता ंबरी 
 माझे अन्यही येक इष्ट करी । तुष्ट मी अंतरीं होईन तेिें ।।७-१२३।। 
 या जगीं म्या जाल्या संतुष्ट । न दुलपभ तुतें काहंीं अभीष्ट 
 णरमूर्ततस्थानींही उत्कृष्ट । र्ाववीन स्र्ष्ट सागंतो गा ।।७-१२४।। 
 हे राज्य हे धन भरू्ती । हे अतुल्य भाया चन्द्रवती 
 कोश-बलाणदकाणंस णक्षती । सपत द्वीर्वती हे सारी ।।७-१२५।। 
 यासह माझ्या कन्या राजया । तुज अर्तर्तो णवजया-जया 
 स्वीकारी कल्याि व्हाया । न र्वे वाया अधोगती ।।७-१२६।।   

- तरैव 
 
८. कुलमंडन कुमार जरी । णजवंत इग्च्छती अंतरीं 
 दास्यणवमुतत त्याचर्री । यशस्वी ती बरी स्वर्त्नीही ।।९-७३।। 
 जयणवजयेचे र्ाणिग्रहि । करी र्थृ्वीसकट आर्ि 
 स्वभाया णवणकली ना शोभन । संबंध तुटून गेला ।।९-७४।। 
 नृरे्न्द्रा काय बहु बोलून । ऐक माझे णहतकर वचन 
 तुतें मी स्वगीं स्थाणर्न । वरी आर्ि मत्र्ुरी ।।९-८०।। 
 नाही तरी याहुनीही थोर । णवर्त्ती र्ावसील घोर 
 दुरंत प्रािातंहूनी कू्रर । प्रिी णनसूर माझया कन्या ।।९-८१।।   

- तरैव 
 
९. एन्नय कुमाणरयर मदुवयेागेल्ला णनरोधमं णबडुवने ।।८-२१।।   

- राघवाकंकृत हणरश्चदं्रकाव्यम्. 
 
१०. ...मक्किं मदुवयेागणत । व्यामोहरददे बिुवणियाणग सलेसवप । 
 साम्राज्यमं मरणि कोडुव.े.. ।।८-३६।।      

- तरैव 
 
११. ........ अरसाग 
 बेकादडेन्न मक्कि मदुवयेागु काडदे णबिु, होहेनेन्द ।।८-७५।।     

- तरैव 
 
१२.      ........ नी 
 नडणवगुणरयागलेणकवर नोणयसलेके 
 कडुमूखपतनव णबणिन्नादोडं मुणनर्नेंदुदं माडेंदनु ।।९-४४।।   

- तरैव 
 
१३. मनद शकेंयनुणिदु होडेयलनुवाद भ-ू 
 र्न भावमं कंडु होडेयबेडेन्न नं- 
 दनेयरं मदुवयेादडे सत्तमगननेत्तुवणेनवि तलेगावनुे 
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 णवनयरद कोंड धनमं कोिु णनन्न ब-ं 
 धनमोक्षमं माणड राज्यमं र्ोणगणस मु- 
 णन्नन र्णरयणलणरसुवें केिेंदनंबरदोणिदुप णवश्वाणमरनु ।।१३-१६।।  

- तरैव 
 
१४. पी. यशोदा रेड्डी (सांपा.) गौरिाकृत वद्वपद हवरिांद्रोपाख्यािमु (तेलुगु), आांध्र प्रदेश सावहत्य अॅकॅरे्मी, 

कलाभिि, हैदराबाद, १९६७. प्रथम भाग, चरणक्रम १२२० ते १२२६, वद्वतीय भाग, चरणक्रम २५६० ते 
२५६३ ि २५८२. 

 
१५. व्ही. प्रभािती : आांध्र सावहत्यमुलो हवरिांद्रोपाख्यािमु (तेलुगु प्रबांध), उस्माविया विद्यापीठास सादर 

१९७६. 
 
१६. या माझ्या दुणहता राजया । शर्थ कणरतो अथीं यया 
 न जाल्या चडंाल योणनतुणन या ।  ।।४-५४।।    

-रू्वोतत, हणरश्चदं्रोर्ाख्यान 
 
१७. सणतयर होलेयरेंब नेववेकवर 
 हडेदेन्नने होलेयनेंदाणडदातनेंदडे ।।८-२९।।    

-रू्वोतत हणरश्चदं्रोर्ाख्यानम् 
 
१८. णसदे्धश्वरशािी णचराव, प्राचीन चणररकोश, १९३२. 
 
१९. रू्वोतत, हणरश्चदं्रकाव्यम्,  ३-६ 
 
२०. तुडुणक चम्मणटगेयं सेिेदु प्रधान बणि- 
 णवणडदेिलोब्बरोब्बरनु बेन्नोडेये मुणड 
 हुणडयोिगे होरिे हलु बीिे बायोडेये मेय् नोये कय्युिुके मीणर 
 नडेदणल्ल नडेदु होक्कणल्ल होक्कोणड हो- 
 देडेगे बेन्नणि रणधरं बणसये होयदु होग- 
 रडुगलरसं णतरगलत्तलवरोरलुत्त हणरदरा मुणनर्नेडेगे ।।७-२५।।  

-तरैव  
 
२१. भालचांद्र कहाळेकर (सांपा.) : मुक्तेश्वरकृत हवरिांद्रोपाख्याि, मराठिार्ा सावहत्य पवरिद, हैदराबाद, 

१९५६. 
 
२२. प्रा. सरोवजिी शेंरे्, हवरिांद्रपुराण-विष्णुदास िामा, ििभारत, १९५७, प.ृ ३९. 
 
२३. हणरश्चदं्राणचया माडंीवरी । स्वर्द र्सरनी लौकरी 
 रगडी म्हिोणन वैखरी । कुरकेसरी तो बोणलला ।७-१४२।। 
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  दुरात्मया चडंाले चरि । नीट र्सणरले णवलोकून 
  राजा सीघ्र होऊन णखन्न । मूच्छार्न्न भतूलीं र्णडला ।।७-१४३।।  

-रू्वोतत, हणरश्चदं्रोर्ाख्यान 
 
२४.        ...... मंुदे 
  नेलदणल्ल कुणळिदप रणवकुलन हेगलमे  
  लेलेले नीणडदनु कालं कालन्....     

-रू्वोतत, हणरश्चदं्रकाव्यम्, ११-३१ 
 
२५. तिैि,  ९-१५. 
 
२६. तिैि,  ९-३१. 
 
२७. तिैि,  ११-२९. 
 
२८. प्रा. एम्. एस्. महांतय्या, तेलुवगिवल्ल िीरशिै सावहत्य, किाटक-आांध्र सावहत्य बाांधव्य (कन्नर् ग्रांथ) 

किाटक विद्यापीठ, धारिार्, १९७३, प.ृ ५३-५४. 
 
२९. णशष्य येक देई बरोबरी । हिूणच धन देईन तत्करी  ४-१८८   

-रू्वोतत, हणरश्चदं्रोर्ाख्यान 
 
३०. अवनीस काय शतै्य अथी । तैसी मजप्रती कृर्ा नाही  ७-२२ 
  जो णवश्वाणमर.....   । त्यास ही तुझे ठाईं अिुमार 
  दया नसे हे जािसी चणरत । गुरर्री छार मीणह समज  ७-२३   

-तरैव 
 
३१. ज्याची णक्रया नामासाणरखी । त्या नक्षर णशष्यास कीं 
 गाधेय कोर्ाची णटका । ऐक णनकी मद्वािी म्हिे ।।५-१७४।। 
 की अहोरार णदनरये । माझी दणक्षिा जों हाताणस ये 
 तंवरी सली रायासी स्वयें । होऊणन णनदपय तू मोटा ।।५-१७५।। 
 प्रणतक्षिीं अणत नूतना । करी भरैवी यातना 
 नादरी या णवषइं वचना । गुरवचना मान देईं ।।५-१७६।।    

-तरैव 
 
३२. रू्वोतत, हणरश्चदं्रकाव्यम् १/१७-१८. 
 
३३. र्ररोडवयें कोण्डु कृणतय रे्िद भाषे, १-१६,     तरैव. 
 
४)  सुभराचंपू आणि णवजयणवलास   
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१. पाांगारकर ल. रा. (सांपा.) : विरांजि माधिाचा कवितासांग्रह भाग १, प्रस्ताििा प.ृ १ 
 
२. पाांगारकर ल. रा. (सांपा.) : विरांजि माधिाची कविता, भाग २ ि ३ प्रस्ताििा, प.ृ २. 
 
३. धिपलिार मावणक (सांपा.) : माधिात्मजकृत भीष्मप्रवतज्ञा, अिुबांध (गुलबगा), जािे-माचग १९८१. 
 
४. ढेरे रा. सच. (सांपा.) : विरांजि माधिकृत ‘सुभद्रास्ियांिर’ची प्रस्ताििा, प.ृ ४६. 
 
५. तिैि 
 
६. सरदेसाई माया (सांपा.) : शाहराजे भोसलेकृत ‘सुभद्रापवरणय’- मराठी रांगभमूीचा उिःकाल, 

उस्माविया विद्यापीठ, १९७२, प.ृ ६२. 
 
७. तिैि, प.ृ ६३. 
 
८. तिैि, प.ृ ६४. 
 
९. उस्माविया विद्यापीठातील तेलुगूचे प्राध्यापक र्ॉ. एम. कुलशखेरराि याांिी स्ितःच्या अभ्यासाधारे 

काढलेला विष्किग. 
 
१०. विश्विाथ सत्यिारायण (सांपा.) : चेमूकर िेंकटकविकृत ‘विजयविलासमु’ (तेलुगु) १-४० 
 
११. तिैि, १-३५. 
 
१२. तिैि, १-८४ 
 
१३. रेड्डी बालशौरी (सांपा.) : पांचामृत, सहदी प्रचारसभा, हैदराबाद, १९५४, प.ृ २०४. 
 
दोन : नाट्यात्म आख्यानरचना 
 
१)  राजगोपालणवलास 
 
१. G. V. Krishnarao : Studies in Kalapurnodayam, Sahitya Kendra, Tenali, 1956, P. 14. 
 
२. प्रा. धिपलिार मावणक (सांपा.) श्यामराजकृत राजगोपालविलास, उस्माविया विद्यापीठ, १९७४. 
 
३. तिैि, प्रस्ताििा, प.ृ ४. 
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४. एन्. िेंकटराि (सांपा.) : चेंगफिा काळकविकृत ‘राजगोपालविलासमु’ (तेलुगु), सरस्िती महाल 
ग्रांथालय, १९५१. 

 
५. पूिोक्त, राजगोपालविलास, प्रस्ताििा, पृ. २८. 
 
६. श्रीमद्भागित, १०-३२-८, १०-३३-३१. 
 
तीन : कुरवंजी आणि मराठी आख्यानरचना 
 
२)  वेंकटेशस्वयंवर 
 
१. टी. एल. त्यागराज जातिल्लभार (सांपा.) : सफोजीकृत देिेंद्रकुरिांजी, सरस्िती महाल ग्रांथालय, 

तांजािर १९५०, प्रस्ताििा प.ृ १ ि २. 
 
२. “she gives picturesque description of mountainous home, the glory and pride of her tribe 

and its traditional occupation.” 
 
  - V. Premalatha (Ed.) Shahaji Raja’s Tyagesar Kurvanji (Tamil), Saraswati Mahal 

Library, 1970, Introduction, P-12. 
 
३. तिैि, प.ृ १२ 
 
४. तिैि, प.ृ १५ 
 
५. तिैि, प.ृ ९ 
 
६. खािोलकर गां. दे. (सांपा.) मराठी िाङ्मयकोश, खांर् पवहला, महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांर्ळ, 

मुांबई, १९७७ (िेंका मुांगी). 
 
७. रा. सच. ढेरे, ‘िेंकटेशमाहात्म्या’तील कोरिांजी िाय, पैलतीर, वदिाळी, १९८६, पृ. ६६. 
 
चार : लोकसाणित्यानुसारी रचना 
 
१)  सीतात्यागकथा 
 
१. हस्तवलवखत क्र. २१३०, ‘मराठी ग्रांथाची बयाजिार यादी’ भाग ३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, 

१९३८. 
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२. ‘गभगगीताटीका’ हस्त. क्र. ९९, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, या ग्रांथात ‘इवत गभगगीता गोपाळ 
रघुिाथकवथतां टीका समाप्त’ अशी पुल्ष्पका आली आहे; तसेच स्फुट रचिाांतूिही असेच आढळूि येते. 

 - ‘गोपाळ रघुिाथ म्हणे । दासाांचावह दास होणे,’ हस्त. क्र. २११७, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 - ‘गोपाळ रघुिाथ शरण । जा...  जीि ेजाला,’ हस्त. क्र. २११४, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 
३. प्रा. सौ. मायबाई सरदेसाई, मराठी रांगभमूीचा उिःकाल, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद, १९७२, प.ृ 

११. 
 
४. भरत इवतहास सांशोधक मांर्ळ, िार्षिक, शके १८३५. 
 
५. वि. ल. भाि,े शां. गो. तुळपुळे, महाराष्र सारस्ित, १९६३, प.ृ ४३८. 
 
६. व्ही. राघिि (सांपा.) श्रीधर िेंकटेशकृत शाहेंद्रविलास, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर १९५२, प.ृ 

३५. 
 
७. मराठी स्िाध्याय सांशोधिपविका, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद, १९८१, ‘सीतात्याग-कथा’सांवहता, 

क्र. ४-६०, ४-६२, ५-७, ५-३५, ५-४२. 
 
८. तिैि, ५-२५. 
 
९. येथे उपलब्ध झालेफया एका मराठी हस्तवलवखताची तृवटत पोथी प्रस्तुत लेखकाच्या सांग्रही आहे. 
 
१०. शां. गो. तुळपुळे (सांपा.), प्राचीि मराठी ग्रांथ, व्हीिस, पुणे १९४९, प.ृ १२१. 
 
११. गां. दे. खािोलकर (सांपा.) मराठी िाङ्मयकोश खांर् पावहला, महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांर्ळ, 

मुांबई १९७७. 
 
१२. रे. फादर कावमल बुफके, रामकथा : उत्पवत्त और विकास, प.ृ ६९७, ६९८. 
 
१३. लक्ष्मणेि त्यजाम्यम्बश्वः सीताां जाह्नािीतटे  
 सीताभजुां ििे वछत्त्िा समाियतु मल्न्सदरा  
 - पांवर्त युगलवकशोर वद्विदेी (सांपा.) आिांदरामायणम्, जन्समकाांर्, सगग ३-४८. 
 
१४. स्त्रीहत्याभयमालक्ष्य तद्वधे लक्ष्मणो म्या । 
 तिैि, जन्समकाांर्, सगग ३-५० 
 
१५. उवि रामकथा॰ प.ृ ६९९-७०० 
 
१६. (अ) कें घईिां ढाल । घेतली सीतेिरी 
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 लां केचा रािण । वलवहला सभतीिरी 
 - र्ॉ. सरोवजिी बाबर (सांपा.) जिलोकाांचा सामिदे, पृ. २८५.    
 
 (आ)  सीताला सासरिास । मत कैकेयीिां केला 
 रामासारखा भतार । तीला भोगू िाहीं देला 
 - सौ. विमलाबाई थते्त (सांपा.) िििासी सीता, प.ृ ५९.  
 
१७. तिैि, िििासी सीता, प.ृ ४४. 
 
१८. उवि. जिलोकाांचा सामिदे, पृ. २६४. 
 
१९. सािळीग सीताबाई । तुझ्या बांधूचां लगीि, उवि. ज. सा. प.ृ २९२. 
 
२०. उवि. ि. सी. प.ृ ५६. 
 
२१. उवि ज. सा. प.ृ २७९. 
 
२२. उवि. ि. सी. प.ृ ५५. 
 
२३. तिैि, प.ृ ५६, तसेच ज. सा. यातही अशाच अथाच्या ओव्या आफया आहेत, प.ृ २९५. 
 
२४. ि. सी. प.ृ ६६. 
 
२५. - िधायाला िेली । सीतेसारख्या िारीला 
 कलां क लागईला । चांद्रासारख्या देिाला । उवि ज. सा. प.ृ २६७. 
 - िवधली सीतािार । साक्षी आवणला वतचा हात,  तिैि प.ृ २७५. 
 - िवधली सीतािार । आवणले वतचे र्ोळे 
 राम धरिीला लोळे,  तिैि, प.ृ २७५. 
 - सीतेला िधूिी । वशर आवणलें  दािाया,  तिैि, प.ृ २७९.      
 
२६. सीता िार िधतािा । हातांची हत्यारां गळाली 
 सीतामाई पतीिता । लक्षमुिाला कळाली,  तिैि, प.ृ २७८. 
 
२७. श्रीपाद गोपाल कृष्णमूर्षत (सांपा.) स्त्रील रामायणपु पाटलु, प.ृ २८१, २८२. 
 
२८. या शब्दाचे मूळ रूप ‘कोकस िावढया’ असे आहे. ‘विष्णात सुतार’ या अथी हे िाि परांपरेतील मूळ 

पुरुिाला अिुलक्षिू ठेिलेले वदसते. विशिे मावहतीसाठी रा. सच. ढेरे, शोधवशफप, प.ृ १२-१४ ि ५७ 
पाहाि.े 
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२९. उवि. आ. रा. जन्समकाांर्, चतुथग सगग, ११-१२. 
 
पाच : प्रयोगिम रचना 
 
२)  यिगान प्रबंध : ‘श्री त्यागराजणवलास’ (शािजी) 
 
१. एन्. विश्विाथन् (सांपा.) : श्री शाहजी महाराजविरवचत श्री त्यागराजविलास, सरस्िती महाल 

ग्रांथालयाचे वियतकावलक, Vol. XXVII िां. १, २, ३, १९७५. 
 
२. तिैि, प.ृ २ आवण २१. 
 
३. र्ॉ. एस. सीता (सांपा.) : तुळजा महाराजकृत ‘वशिकामसुांदरीपवरणयिाटकम्’, (तेलुगु), सरस्िती 

महाल ग्रांथालय, तांजािर, १९७१, प्रस्ताििा, प.ृ १६. 
 
सिा : संकीिस 
 
१)  चंरिासोपाख्यान आणि अनुवादाची तेलुगु परंपरा 
 
१. िा. गो. िाांदापूरकर (सांपा.) चांद्रहास्य-कथा, मराठिार्ा सावहत्य पवरिद, हैदराबाद. 
 
२. सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर येथे प्रतापरामकृत चांद्रहासकथेची प्रत आहे; पण ती िवुटत आहे. 

(हस्त. क्र. ८२२) 
 
३. हस्त. क्र. ११८० ि क्र. ११८१ सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 
४. - रांगोकृष्ण मिीं मदीय िचिीं जो बोलिी तत्त्िता, ९-५३ 
  - जो रांगकृष्ण विजभक्तमिाांत रांगे, १०-३०. 
 
५. र्ाहा र्ाहा श्रीधर-गंगाधरा 
 करू्परगौरमेघासम संुदर । भािी णवभतुी-केशर ।।धृ.।। 
 व्याघ्रचामांबर-र्ीताबंर र्णरकर । णकरीट जटाभार 
 माथा मायुरणर्छे इंदुशखेर । चक्रशूलाब्जकर ।।१।। 
 वामागंी शलै्यबाला । दक्षिे लक्ष्मी अबला 
 श्रीवछ(त्स) वनमािा । व्यािभषूि णवणवध भषूिीं किा 
 चदंन भस्म णकिा ।।२।। 
 सनक-सनंदन भव ते प्रमथगि । नागारी गौवालन 
 ब्रह्ाणदक वणंदती ज्याचे चरि । रंगोकृष्ि शरि ।।३।। 
 - हस्तणलणखत क्र. २०९६ सरस्वती महाल गं्रथालय, तंजावर. 
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  सुकृतं वासुदेवस्य दशपनान्नो भणवष्यणत,  तरैव, ५९-९ 
 
१५. श्रेयान्स्वधमो णवगुिः र्रधमात्स्वनुणष्ठतात् ।।५९-१८।। 
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  णवर्रीतं कथं ब्रषेू सापं्रतं देवकीसुत ।।५९-१९।। 
  युद्धमर प्रकतपव्यं कथमाणलगनं ददे ।।५९-२०।। 
 
१६. तिैि, ६८-९ 
 
१७. (I) श्रीधरकृत जैवमिी अश्वमेध, ५५-३८ 
  (II) रामसुतात्मजकृत चांद्रहास्यकथा, ६-१७. 
 
२)  तंजावरच्या काव्यातील वृत्तसृष्टी आणि तेलुगु छंद   
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१. आरम्भे सगपबन्धस्य कथाणवस्तरसङ्गहे 
  शमोर्देशवृेत्तातें संतः शमसन्त्यनुष्ठुभ ं।।३-१६।। 
  श्रृंगारालम्बनोदारनाणयकास्वरूर्विपनम् 
  वसंताणदतदंगम् सच्छायमुर्जाणतणभः ।।३-१७।। 
  रथोद्वता णवभावषुे भव्याचदं्रोदयाणदषु 
  षाड्गुण्य प्रगुिानीणतः वशंस्थेन णवराजते ।।३-१८।। 
  वसंतणतलकंभाणत संकरे वीररौद्रयोः 
  कुयात सगपस्य र्यपन्ते माणलनीं दु्रततालवत् ।।३-१९।। 
  उर्र्न्नर्णरच्छेदकाले णशखणरिी मतः 
  औदायपरणचरौणचत्यणवचारे हणरिी यथा ।।३-२०।। 
  साके्षर्क्रोधणधक्कारे र्रंर्थृ्वीभरक्षमा 
  प्रावद्धप्रवास व्यसने मंदक्रातंा णवराजते ।।३-२१।। 
  शौयपस्तवनृेर्ादीनाशंादूपलक्रीणडतंमतम् 
  सावगेर्वनादीना ंविपते स्रवधरा मता ।।३-२२।। 
  - र्ी. श्रीरामचंदु्रडु (संर्ा.)- के्षमेंद्रकृत सुवृत्तणतलक, हैदराबाद, १९८३. 
 
२. पाठक यशिांतकृत िाचू कीतगिाचे रांगी, पुणे, प.ृ १४२ 
 
३. नानावृत्तणवशषेास्तु कवःेशस्तस्य शासनात् 
  याणंत प्रभोणरवाऽत्यंतम् अयोवया अणर् योवयताम् 
  उग्रगोग्रहसंग्रामे तत्कालसदृशोऽर्माः 
  दृष्टस्त एव वैराटे स्तएवाश्वाः णवरीणटनः 
  - रू्वोतत, के्षमेंद्र, ३/१०-११ 
 
४. धिपलिार मावणक (सांपा.) : रांगोकृष्णकृत चांद्रहासोपाख्याि हैदराबाद, १९८० 
 
५. वप्रयोळकर अ. का. (सांपा.) : रघुिाथपांवर्तकृत दमयांती-स्ियांिर, मुांबई, १९३५ 
 
६. ढेरे रा. सच. (सांपा.) : विरांजि माधिविरवचत सुभद्रास्ियांिर, पुणे, १९६७ 
 
७. धिपलिार मावणक (सांपा.) : किी श्यामराजकृत राजगोपालविलास, हैदराबाद, १९७४. 
 
८. काकरे् स. या. (सांपा.) : आिांदतियकृत कवितासांग्रह, मुांबई, १९०८ 
 
९. िागराजराि जी. (सांपा.) : श्री प्रतापससह महाराजकृत श्रीकृष्णमांजरी, तांजािर, १९५७ 
 
१०. “......... वहन्सदी में यह छन्सद िीररस तथा प्राथगिा के वलए प्रयुक्त हुआ है. अपिी विलल्म्बत गवत के 

कारण यह इिके वलए उपयुक्त है.” 
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  - शुक्ल पुत्तुलाल : भजुांगप्रयात, िमा धीरेन्सद्र (सांपा.), वहन्सदी सावहत्य कोश भाग - १ प.ृ ६०१ 
 
११. पूिोक्त, वप्रयोळकर, प.ृ ९८. 
 
१२. समथग िाग्देिता मांवदर हस्तवलवखत सूची खांर् २. 
 
१३. तिैि, बार् क्र. १२०५. 
 
१४. तिैि बार् क्र. १२०५. 
 
१५. टी. आर. भीमराि (सांपा.), विरूपण गुच्छ भाग १, तांजािर, १९७२. 
 
१६. पूिोक्त, वप्रयोळकर, प.ृ ९८. 
 
१७. या गीतप्रकारात ‘कां द’ िािाचा छांद ि सांस्कृत िृते्त याांचा प्रामुख्यािे उपयोग होतो ि त्यात अधूिमधूि 

देशी छांद उपयोवजले जातात. ििव्या शतकाांतील श्रीविजयकृत ‘कविराजमागग’ या कन्नर् ग्रांथात या 
गीतप्रकारासांबांधी ही मावहती वदलेली आढळूि येते : 

  - कन्दमुममणिन वृत्तमु- 
  मोन्दोन्देडेगोन्दु जाणतजाि सेयेबेडं- 
  गोग्न्दवरीिमरे रे्िल् 
  सुन्दररूरर् बेदण्डेगब्बमदकु्कम् ।।३४।। 
  - रा. वेंकटराव आणि शषे अय्यंगार र्णंडत एच. (संर्ा.) : श्रीणवजयकृत कणवराजमागप, मद्रास, 

१९३०. 
 
१८. पूिोक्त, वप्रयोळकर, प.ृ ९८. 
 
१९. तिैि, प.ृ ९७. 
 
२०. सांताजीकृत रामायण-युद्धकाांर्, सरस्िती महाल ग्रांथालय, हस्तवलवखत, िूति उपलब्धी. 
 
२१. सरस्िती महाल ग्रांथालय, हस्तवलवखत, िूति उपलब्धी. 
 
२२. पूिोक्त, विरूपणगुच्छ. 
 
२३. जोशी िा. ग. : स्फुटरचिाप्रकार, मालश ेस. गां. (सांपा.) : मराठी िाङ्मयाचा इवतहास, खांर् दुसरा, 

भाग पावहला, प.ृ ४२१. 
 
२४. तिैि, प.ृ ४२१. 
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२५. पूिोक्त, राजगोपालविलास, प.ृ १३४. 
 
२६. पूिोक्त, िा. ग. जोशी, प.ृ ४२१. 
 
२७. पूिोक्त, विरूपणगुच्छ. 
 
२८. तिैि. 
 
२९. प्रतापेंद्रभपूालकृत श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास, हस्तवलवखत क्र. १२५५ समथग िाग्देिता मांवदर, धुळे. 
 
३०. पूिोक्त, विरूपणगुच्छ. 
 
३१. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : उटके गोसिदकृत रामजििविरूपण, सरस्िती महाल ग्रांथालयाचे 

वियतकावलक Vol. xxxVI, १९७३. 
 
३२. धिपलिार मावणक (सांपा.), माधिात्मजकृत श्री भीष्माजुगियुद्ध, अिुबांध, गुलबगा, जािे-माचग १९८१. 
 
३३. जोशी िा. ग. : मराठी छांदोरचिेचा विकास, मुांबई, १९६४, प.ृ ४९८. 
 
३४. पूिोक्त राजगोपालविलास, प.ृ १३२. 
 
३५. चूर्षणकेसांबांधी विशिे मावहती - “मराठी चूर्षणका : उपयोजि ि पाश्वगभमूी” या माझ्या अन्सय लेखात वदली 

आहे. जीििविकास, िागपूर, ऑगस्ट १९७३. 
 
३६. िा. विश्विाथम् (सांपा.) : श्री शाहमहाराजविरवचत त्यागेशपदे, तांजािर, १९८०. 
 
३७. िा. विश्विाथम् (सांपा.) : श्री शाहजी महाराजविरवचत श्री त्यागराजविलास, सरस्िती महाल 

ग्रांथालयाचे वियतकावलक, Vol. XXVII, Nos. १, २ & ३, १९७५. 
 
३८. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : श्री उटके गोसिदकृत श्री पािगतीपवरणयविरूपण, सरस्िती महाल 

ग्रांथालयाचे वियतकावलक, Vol. XXVII, Nos. १, २ & ३, १९७५. 
 
३९. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : महाराज सफोजीकृत राधाकृष्णविलास िाटक, सरस्िती महाल ग्रांथालय, 

तांजािर, १९७२. 
 
४०. हस्तवलवखत क्र. १५५३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
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  -T.N. RAMCHANDRAN, St. Sekkizhar’s Periya Puranamu, Part- I.P.V, Tamil 
University, Tanjavur, 1990. 

 
३०. पूिोक्त, ‘त्यागेशपदें’, प.ृ २५. 
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३. V. Raghavan also attributes the evolution of Kalakshepa as an art-form of the visits of 
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1990, P. 173. 
 
दिा : तंजावरी मराठी : राणवड भाषाप्रभाणवत णशवकालीन बोली 
 
१. Dr. Y. Subbarayulu : Fifty copper plates of the Marathas of Thanjavur, Tamil University, 

1983, Summaries, P.L. 
 
२. ऐशा माझ्या सदिाप्रती । तपस्िी आला असे अवथवत 
  होटाकाया नसे छाया णनणश्चती । करावें सुमती काय आता ं
  -व ेश्रीणनवासाचायप (संर्ा.) : णवरूर्ाक्षकृत भततणवलास 
  सरस्वती महाल, शके १८७४, ५४-२१ भततणव. 
 
३. हस्तवलवखत क्र. २१२९, माधिस्िामीकृत महाभारत- दमयांती-स्ियांिर, सरस्िती महाल, तांजािर -  

माधमहा. 
 
४. हस्तवलवखत क्र. ५४२, प्रतापेंद्रसुत तुळजेंद्रकृत उमासांवहता, सरस्िती महाल, उमा. 
 
५. धिपलिार मावणक (सांपा.) : श्यामराजकृत राजगोपालविलास, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद - 

१९७४ - रागोवि. 
 
६. िा. विश्विाथम् (सांपा.) : श्रीशाहमहाराजविरवचत, त्यागेशपदे, सरस्िती महाल, १९८० - त्यागेश. 
 
७. हस्तवलवखत क्र. २०६२, अिाम : रुक्माांगदचवरि, सरस्िती महाल (बयाजिार यादीत हे काव्य 

रघुिाथाच्या िािािर वदले आहे, ते बरोबर िाही.) - रुक्माांग.  
 
८. कुलकणी श्री. रां. : अरे मराठा समाज : भािा आवण सांस्कृती, महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती 

मांर्ळ, मुांबई, १९८७. – अरेम. 
 
९. मदुराईच्या एका गृवहणीिे गावयलेला अभांग- स्ितःजिळील सांग्रहाच्या आधारे. 
 
१०. कुलकणी कृ. पाां. : मराठी भािा : उद्गम आवण विकास, मॉर्िग बुक रे्पो, पुणे १९५० मउवि. 
 
११. Prof. Pervaram Jagannatham and Prof. Ravva Srihari : A Dictionary of Aare Language, 

Telugu Unversity, Hyderabad 1995, DOAL 
 
१२. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : गोंधळाचे सावहत्य, सरस्िती महाल, १९९० गोंधसा. 
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१३. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : शरभेंद्रकृत ‘श्रीराधाकृष्णविलास’ िाटक, सरस्िती महाल ग्रांथालयाचे 
वियतकावलक, Vol. XXIII No. १, १९६९ राधावि. 

 
१४. िा. विश्विाथम् (सांपा.) : श्रीशाहमहाराजविरवचत रवसककणामृत, सरस्िती महाल ग्रांथालयाचे 

वियतकावलक, Vol. XXVIII Nos. १, २ & ३ १९७६- रवसक. 
 
१५. जी. िागराजराि (सांपा.) : श्रीप्रतापससहकृत श्रीकृष्णमांजरी, सरस्िती महाल, १९५७ श्रीकृष्ण. 
 
१६. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : गांगाधरकृत श्रीरांगिाथमवहमा, सरस्िती महाल, १९८६ श्रीरांग. 
 
१७. शेंरे् सरोवजिी (सांपा.) : मराठी िाटकाांची गांगोिी, महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांर्ळ, मुांबई, 

१९८६. मिागां. 
 
१८. दाते य. रा. : महाराष्र शब्दकोश, भाग ५ ि, १९३६, प्रस्ताििा, प.ृ २५. 
 
१९. तुळपुळे शां.गो. (सांपा.) काळेराि अप्पाकृत मराठी भािेचा तांजािरी कोश, व्हीिस, पुणे १९७३. 
 
२०. हस्तवलवखत क्र. १२१२, दादा व्यासकृत सीतास्ियांिर, समथग िाग्देिता मांवदर, धुळे. 
 
२१. T. Parsuraman : Marathi Dialect of Tamilnadu Puppet Artists - Ph. D. Thesis, University of 

Poona, Pune, 1986, MDPA. 
 
२२. मराठे अ. द. (सांपा.) : राजकोश, सौ. सूया अ. मराठे, र्ोंवबिली, १९८६ राजको. 
 
तंजावरच्या मराठी साणित्यातील कािी राणवडभाषी शब्द 
 
१. र्ॉ. सरोवजिी शेंरे् (सांपा.) : मराठी िाटकाांची गांगोिी, महाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांर्ळ, 

मुांबई, १९८६. मिागां. 
 
२. शां. गो. तुळपुळे (सांपा.) : रामकविकृत भािाप्रकाश, पुणे विद्यापीठ, पुणे १९६२. 
 
३. िें. श्रीवििासाचायग (सांपा.) : विरूपाक्षकविकृत भक्तविलास, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, शके 

१८७४. भक्तवि. 
 
४. एि. विश्विाथि (सांपा.) : शाहराजकृत रवसककणामृत, सरस्िती महाल ग्रांथालयाचे वियतकावलक 

XXXI, Vol. 1. रवसक. 
 
५. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : गोंधळाचे सावहत्य, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, १९९०. गोंसा. 
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६. प्रतापेंद्रभपूालकृत श्रीकृष्णचांद्ररेखाविलास, हस्त क्र. १२५५, समथग िाग्देिता मांवदर, धुळे, श्रीचांद. 
 
७. सरस्िती गांगाधर : गुरुचवरि 
 
८. माधिात्मजकृत मदालसोपाख्याि, हस्त क्र. ५९०, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 
९. प्रा. सौ. माया सरदेसाई (सांपा.) : मराठी रांगभमूीचा उिःकाल, मराठी विभाग, उस्माविया विद्यापीठ, 

हैदराबाद, १९७२. मरांउ. 
 
१०. माधििांदिकृत वदिोदासचवरि, हस्त क्र. ५६५, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. वदिोदा. 
 
११. िासुदेिकृत भागित, ििमस्कां द, हस्त क्र. १४४१, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. भागित. 
 
१२. एि. विश्विाथि (सांपा.) : श्रीशाहमहाराजविरवचत त्यागेशपदें, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, 

१९८०. 
 
१३. सांताजीकृत रामायण - युद्धकाांर्, हस्त क्र. २११३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. रामायुद्ध. 
 
१४. माधिात्मजकृत हवरिांद्रोपाख्याि, हस्त क्र. ९०४, सरस्िती महाल, माधहवर. 
 
१५. र्ॉ. श्री. रां. कुलकणी, तेलां गणातील अरे मराठा समाज, भािा आवण सांस्कृती, महाराष्र राज्य सावहत्य 

सांस्कृती मांर्ळ, मुांबई १९८७ अरेम. 
 
१६. मेरुवशष्यकृत पिणपुफफयाचे विरोपण, हस्त क्र. ६६. पिण. 
 
१७. महादेिात्मजकृत िल-दमयांती वििाह, हस्त क्र. २२१३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. महािल. 
 
१८. रामचांद्र गोसािीकृत सुब्रह्मण्यवििाह, हस्त क्र. १२३२, श्री समथग िाग्देिता मांवदर, धुळे, सुब्रह्म. 
 
१९. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : सफोजी (दुसरा) कृत िीळकां ठ कुलालिरचवरि, सरस्िती महाल 

ग्रांथालय याचे वियतकावलक, XXIV िां. ३, १९७१. 
 
२०. मावणक धिपलिार (सांपा.) : श्यामराजकृत राजगोपालविलास, मराठी विभाग, उस्माविया विद्यापीठ, 

हैदराबाद, १९७४, रागोवि. 
 
२१. शांकर श्रीकृष्ण देि (सांपा.) : आत्मारामस्िामीकृत दासविश्रामधाम, सत्कायोते्तजक सभा, धुळे, १९१५, 

दासवि. 
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२२. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : महाराजा सफोजीकृत, राधाकृष्णविलास िाटक, सरस्िती महाल 
ग्रांथालयाचे वियतकावलक, XXVII १९७५, राधाकृ. 

 
२३. विप्रजिादगिकृत हवरिांद्रकथा, हस्त क्र. ९०३, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. विप्रह. 
 
२४. मावणक धिपलिार (सांपा.) : रांगोकृष्णकृत चांद्रहासोपाख्याि, हैदराबाद, १९८०. चांद्रहा. 
 
२५. अ. का. वप्रयोळकर (सांपा.) : दमयांतीस्ियांिर, मुांबई १९३५, दस्त. 
 
२६. माया सरदेसाई (सांपा.) : गांगाविश्वेश्वरपवरणय, मराठी रांगभमूीचा उिःकाल, मराठी विभाग, 

उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद, १९७२, गांगा. 
 
२७. माया सरदेसाई (सांपा.) : प्रतापससहकृत सीताकफयाण, मराठी स्िाध्याय - सांशोधि - पविका, 

उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद अांक १३. म. स्िा. सां. प. 
 
२८. टी. आर. भीमराि (सांपा.) : उटके गोसिदकृत रामजन्समविरूपण, सरस्िती महाल ग्रांथालयाचे 

वियतकावलक, Vol. XXVI िां. २ आवण ३, रामज. 
 
२९. रा. ब. माढेकर, द. पां. जोशी (सांपा.) : किी सर्भकृत लक्ष्मणास्ियांिर, मराठी सावहत्य पवरिद, आांध्र 

प्रदेश, हैदराबाद, लक्ष्मणा. 
 
३०. अ. का. वप्रयोळकर (सांपा.) : गजेंद्रमोक्ष (दमयांतीस्ियांिर ग्रांथाांतगगत) गजेंद्र. 
 
३१. एकिाथकृत रुल्क्मणीस्ियांिर. एरुस्ि. 
 
अकरा : आरे मराठी : वऱ्िाडी-मराठवाडी बोलींचे तेलुगुप्रभाणवत रूप 
 
१.  िागपुरी बोली-भािाशास्त्रीय अभ्यास : प्रा. िसांत िऱ्हार्पाांरे् 
  प्रका. सौ. िसुमती िऱ्हार्पाांरे्, िागपूर १९७२.     
  िाबोि॰ 
 
२.  िागपुरी मराठी-भािाशास्त्रीय अभ्यास : प्रा. सुरेश र्ोळके (लेख) 
  र्ॉ. शां. दा. पेंर्से गौरिग्रांथ, सुविचार प्रकाशि मांर्ळ, िागपूर, १९६३.   

 िामर्ो॰ 
 
३.  िागपुरी मराठी- ग, त्र्यां. मार्खोलकर 
  सावहत्य समस्या, सरोज प्रकाशि, िागपूर, १९७२.      

 सास॰ 
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४.   िैदभी बोलीचा शब्दकोश- प्रा. दे. गां. सोटे   
  प्रका. र्ॉ. सौ. कविता सोटे, िधा, १९७४.      

 िैबोश॰ 
 
५.   सीमाप्रदेशातील भािगांगा- र्ॉ. ताराबाई पराांजपे 
  प्रका. मराठी सावहत्य पवरिद, आांध्र प्रदेश, हैदराबाद, १९८५.    

 सीभागां॰ 
 
६.   मराठीची माया- र्ॉ. िा. गो. िाांदापूरकर 
  प्रका. र्ॉ. िा. गो. िाांदापूरकर, हैदराबाद, १९५८.      

 ममा॰ 
 
७.   मऱ्हाठी स्त्रीरवचत रामकथा, मूळ सांग्राहक : कै. र्ॉ. िा. गो. िाांदापूरकर 
  सांपा. र्ॉ. उिा जोशी, प्रका. मराठी सावहत्य पवरिद, आांध्र प्रदेश, हैदराबाद १९९० 

 मस्त्रीरा॰ 
 
८.   मराठी रांगभमूीचा उिःकाल- प्रा. सौ. मायबाई सरदेसाई 
  प्रका. मराठी विभाग, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद, १९७२    

 मरांउ॰ 
 
९.  त्यागेशपदे (शहाजी महाराजविरवचत) सांपा. श्री. िा. विश्विाथि, 
  प्रका. सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, १९८० 
 
१०.  मराठी भािेचा तांजािरी कोश - र्ॉ. शां. गो. तुळपुळे, 
  व्हीिस प्रकाशि, पुणे १९७३. 
 
११.  आांध्रातील विठ्ठलभल्क्तधारा - प्रा. मावणक धिपलिार (लेख) 
  महाराष्राची सत्त्िधारा, सांपा. गो. म. कुलकणी ि वि. त्र्यां. शटेे, 
  प्रका. दास्तािे रामचांद्र आवण कां पिी, पुणे १९८१.      

 आांविधा॰ 
 
१२.  आरे जािपद गेयालु (तेलुगु) - प्रा. र्ॉ. पेिारम् जगन्नाथम्, 
  प्रका. आरे जािपद िाङ्मय पवरशोधक मांर्ली, िरांगल, १९८७. 
 
१३.  तेलुगु भािाचवरि ससहािलोकिम् - र्ॉ. बीएच. कृष्णमूर्षत (लेख) 
  तेलुगु भािाचवरि-सांपा. : बीएच. कृष्णमूर्षत, 
  आांध्र प्रदेश सावहत्य अॅकेरे्मी, हैदराबाद, १९७४.      

 तेभाचसस॰ 
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१४.  महाराष्र शब्दकोश (विभाग सातिा) - य. रा. दाते, पुणे १९३८.    
 मशविसा॰ 

 
१५.  महाराष्र शब्दकोश (विभाग पाचिा) - य.रा. दाते, पुणे १९३६.    

 मशविपा॰ 
 
१६. मराठी स्िाध्याय-सांशोधिपविका, उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद १९८५. 
 
बारा : खंडोबाची दाणििात्य पार्श्सभूमी 
 
१. Prof. N. KRISHNAKUMARI : Ritual Drama in Mallanna Kolupu अप्रकावशत लेख - प.ृ ३. 
 
२. र्ॉ. एां. वचदािांद मूर्षत : कन्नर्काव्य शासिगळवल्ल मैलारमत्तुमाळवच ‘सांशोधि तरांग’, भाग २, बांगलोर 

विद्यापीठ, बांगलोर, प.ृ २१२. 
 
३. र्ॉ. रा. सच. ढेरे : खांर्ोबा, देशमुख आवण कां पिी, पुणे, १९६१, प.ृ ८१. 
 
४. पूिोक्त, एि. कृष्णकुमारी, प.ृ ३. 
 
५. तिैि, प.ृ ५. 
 
६. तिैि, प.ृ १०. 
 
७. तिैि, प.ृ ७. 
 
८. तिैि, प.ृ २. 
 
९. ह. िा. िेिे (सांपा.) : लीळाचवरि, उत्तराधग, प.ृ १८९. 
 
१०. र्ॉ. वि. वभ. कोलते (सांपा.) : लीळाचवरि, महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांर्ळ, १९७८, उत्तराधग 

लीळा क्र. २२९. 
 
११. तिैि, उत्तराधग, लीळा क्र. २३४.  
 
१२. तेथे भिुिैक पविि । अिावद पांचक्रोश के्षि 
  जगाचे जीििसूि । जेथ श्रीमहालसा    
  -ज्ञािेश्वरी  १८-१७८२. 
 
१३. िामदेि गाथा, क्र. ६९५. 
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१४. हा वशलालेख मराठीत प्रथम श्री. आिांद िा. कुां भार याांिी ‘अिुबांध’च्या जािे. फेबु्र. माचग १९८७ च्या 
अांकात प्रवसद्ध केला. तत्पूिी तो ‘साधिे’ या बांगलोर विद्यापीठाच्या कन्नर् िैमावसकात र्ॉ. बी. एस. 
कुलकणी याांिी प्रथम प्रवसद्ध केला होता (जािे. माचग ८२). येथे मुळातील लेखाचे वलप्यांतर देत 
आहे. 

 
१. स्िल्स्त । श्री सक    
२. ििगद ९४१ िेय श्री  
३. मच्चाळुक्य जगदे ।क।  
४. मल्ल ििगद २ िे 
५. य वसद्धातग सांित्स    
६. रद श्रािण सु   
७. द्व तवदगे सोमिार  
८. श्रीमिुमहा 
९. मण्र्लेश्वर सोम    
१०. पेमावर्गळु   
११. सिलके्क यु मु   
१२. कुन्सदमु ि 
१३. न्नूरिाळुत्तां    
१४. िलुेपगोण्रे्   
१५. यद मळैार   
१६. देिवरगे हेग्गरे्...  

 
१५. पूिोक्त, र्ॉ. वचदािांद मूती, पृ. २११. 
 
१६. माळवजगे पक्करे इवक्कद जाइलां  भयां गोवळसे - विक्रमाजुगिविजय उफग  पांपभारत, १०-७५. 
 
१७. र्ॉ. श्रीवििास वरवत्त : मलैारदेिरू, किाटक विश्वविद्यालय, धारिार्, १९७०, प.ृ २३. 
 
१८. तिैि, प.ृ १८. 
 
१९. ब्रह्मवशिकृपा समयपरीक्षा, २-७१. 
 
२०. ियसेिकृत धमामृत, ३-२०६ िांतरचे िचि. 
 
२१. B. S. L. HANUMANTHA RAO : Sri Sailam-History and Culture, Telugu University, 

Hyderabad, 1988, Page : 28. 
 
२२. जी. आर. िमा : मलैारदेिु (तेलुगु) िमगि पल्ब्लकेशन्सस, तारे्पल्लीगुर्म्, १९७३, प.ृ ३४. 
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२३. पूिोक्त वरवत्त, प.ृ ९. 
 
२४. तिैि, प.ृ ११. 
 
२५. पूिोक्त, वि.वभ. कोलते, अज्ञात लीळा, क्र. २९. 
 
२६. उपरोक्त र्ॉ. एम. वचदािांद मूर्षत, प.ृ २११. 
 
२७. कन्नर्मधील िारससह किी (१८व्या शतकाचा उत्तराधग) यािे आपफया ‘अिुभि वशखामणी’ या ग्रांथात 

मलैाराला पूिगजन्समात वमळालेफया शापाची कथा वदली आहे. कृष्णाचा पेरेयाळ्िा िािाचा सेिक 
असतो. कृष्णाला दररोज पूजेसाठी एक हजार कमलपुष्पे आणूि देण्याचे त्याचे मुख्य काम. एकदा 
त्यािे आपले दुसऱ्या वदिसाचे काम िाचविण्यासाठी एकच वदिशी दोि हजार कमलपुष्पे खुरू्ि 
आणली. त्यातील एक हजार पुष्पे त्याच वदिशी कृष्णास देऊि उिगवरत फूले दुसऱ्या वदिशी िेऊि 
वदली. ती म्लाि ि सुकलेली फूले पाहूि ‘तू पुढील जन्समी गोपींच्या मवलि िस्त्रात जन्सम घेशील,’ असा 
कृष्णािे त्यास शाप वदला. त्यामुळे पुढील जन्समी तो मलैार म्हणूि जन्समला. 

 
२८. पूिोक्त, खांर्ोबा, प.ृ १. 
 
२९. एम. व्ही. सीतारामय्या, शास्त्रसावहत्य (सामान्सयवगिे सावहत्यचवरि, खांर् ३ रा) 
 बांगलोर विद्यापीठ, बांगलोर १९७५, प.ृ २०१. 
 
३०. पूिोक्त, खांर्ोबा, प.ृ ४४-४५. 
 
३१. पूिोक्त, वरवत्त, प.ृ २६. 
 
३२. तिैि, प.ृ २६. 
 
३३. तिैि, प.ृ २६. 
 
३४. पूिोक्त, समयपरीक्षा, ८-२३१. 
 
३५. पूिोक्त, र्ॉ. एम. वचदािांद मूर्षत, प.ृ २२८, २२९. 
 
३६. पूिोक्त, खांर्ोबा, प.ृ ५६. 
 
३७. पाांरु्रांग देसाई, मल्लावर-मातंर् भरैि, ििभारत, िोव्हेंबर, १९५७. 
 
३८. पूिोक्त, एि. कृष्णकुमारी, प.ृ८. 
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३९. पूिोक्त खांर्ोबा, प.ृ ८५-८६ 
 
४०. अविल अिचट, िाघ्या मुरळी, श्रीविद्या प्रकाशि, पुणे १९८३, प.ृ ३५. 
 
४१. पूिोक्त, वरवत्त, प.ृ ३३. 
 
४२. पूिोक्त, समयपरीक्षा, २-७१. 
 
४३. पूिोक्त, वरवत्त, प.ृ २३-२४. 
 
४४. पूिोक्त, पाांरु्रांग देसाई, प.ृ ९. 
 
४५. पूिोक्त, खांर्ोबा, प.ृ ८५. 
 
४६. तिैि, प.ृ ४८. 
 
तेरा : लीळाचणरत्र : आंध्र-मिाराष्र सांस्कृणतक संबंध 
 
१. पांढरपूर येथील चौऱ्यायशीचा वशलालेख, र्ॉ. शां. गो. तुळपुळे (सांपा.) : प्राचीि मराठी कोरीि लेख, 

पुणे १९६३. 
 
२. मावणक धिपलिार, ‘आांध्रातील विठ्ठलभल्क्तधारा’ हे प्रस्तुत ग्रांथातील प्रकरण पाहाि.े 
 
३. तिैि, प.ृ ३०९. 
 
४. N. VENKAT RAO, works relating to Dattatreya Cult in Telugu Literature, Presented to Dr. 

T. M. P. MAHADEVAN, Essay in Philosophy, page: 474. 
 

१) श्रीिाथ, क्रीर्ावभराममु (इ.स. १४४०) पद्य क्र. १८. 
२) मल्लय्या आवण ससगय्या, िराहपुराणम् (इ.स. १४८०) क्र. १-२०. 
३) सपगवल सूरिा, कलापूणोदयम् (इ.स. १५६०), ५-१३२, ५-१९४, ५-२०२, ५-२०३, ५-२०४. 
४) मल्लिा चांद्रभािुचवरिमु (इ.स. १६००). 

 
५. तिैि, प.ृ ४६५. 
 
६. “माहुरमुिांदवल कालमेघिकु बण्टुलमय्येदमु” िेदमु िेंकटरायशास्त्री (सांपा.) : गणपिरपु 

िेंकटकविकृत प्रबांधराज-िेंकटेश्वरविलासमु, आांध्र प्रदेश सावहत्य अॅकेरे्मी, हैदराबाद, १९७७, प.ृ 
२९२.  
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७. र्ॉ. बी. रामराजू ि र्ॉ. िायवि कृष्णकुमारी (सांपा.) : जािपदगेयालु साांवघक चवरि, आांध्र प्रदेश 
सावहत्य अॅकेरे्मी, हैदराबाद, १९७४. यात ‘माहुरम्मा कथा’ (प.ृ २४१-३६९) या शीिगकाखाली 
एकिीरादेिीची गीते आली आहेत. 

 
८. वि. ल. भाि,े शां. गो. तुळपुळे, महाराष्र सारस्ित, आिृत्ती पाचिी, पॉप्युलर प्रकाशि, मुांबई, १९६३, 

प.ृ ४६४. 
 
९. र्ॉ. वि. वभ. कोलते (सांपा.) : लीळाचवरि, महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृती मांर्ळ, मुांबई, १९७८, 

प.ृ ५४८. 
 
१०. उदा. अत्ता (=आत्या), वपला, पीलुआ (=छोटे मूल), तुप्पा (=तूप), िेंटा (तेलुगु ‘िेंट’ =गिताचे 

िळलेले चऱ्हाट), अव्िो! (उद्गारिाचक), वसप्पर (=केरसुणी) इ. इ. 
 
११. पूिोक्त, लीळाचवरि, प्रस्ताििा, प.ृ ६५. 
 
१२. १)  “बलै भरुवि िेवलया : तेलां गदेसावस गेला : तेथोवि हा भीरु् करविला,” उ. ३७१. 
 
 २) “दादोसीं दोवि िाटीया तेलां गदेसीहुवि आवणलीया होतीया,” उ. ४२८. 

“श्रीगोसिदप्रभसूाठी रामदेि दादोसािे िायाांबरोबर पर्िा (रेशमी िस्त्र) आणला,” असे 
‘श्रीगोसिदप्रभचुवरिा’त आले आहे. (क्र. ६६)   

 
१३. “आिघीया िेउवि घालािीया तेलां ग देसीं : मग काांर्िाि ेकोदे”, उ. १०२. 
 
१४. भिदशपनव्याख्यातृगे मत्तर  ३५ 
  व्यासव्याख्यातृगे मत्तर   ३० 
  प्रभाकरव्याख्यातृगे मत्तर  ४५ 
  सरस्वतीभडंाणरगे मत्तर  ३० 

 
(मत्तरु हे जमीि मोजण्याचे तत्कालीि माप होय. विर्षदष्ट केलेली जमीि ते ते शास्त्र वशकविणाऱ्या 

अध्यापकास दाि वदली.) 
-Dr. P. SREENIVASACHAR and Prof. P. B. DESAI, Andhra Pradesh, Government 

Archaeological Series No. 3, Kannada Inscriptions of Andhra Pradesh 1961, page 6. 
 

१५. DIXIT and K. G. RAMCHANDRA (Ed.) K. A. NILAKANTA SASTY, Aspects of India’s 
History and Culture, Darya Ganj, Delhi, 1974, pages 132. 

 
१६. जी. िेंकटसुब्बया (प्रमुख सांपादक) कन्नर् विघांटु, खांर् ३ रा, किाटक सावहत्य पवरिद, बांगलोर, 

१९७७, ‘घवटकास्थाि’ या शीिगकाखाली आलेली मावहती पाहािी. 
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१७. ह. िा. िेिे (सांपा.) आचारस्थळ, िागपूर, १९३७, प.ृ ४४. 
 
१८. र्ॉ. वि. वभ. कोलते (सांपा.) स्थािपोथी, अरुण प्रकाशि, मलकापूर, प.ृ २. 
 
१९. Dr. M. RADHAKRISHNA SARMA, Temples of Telangana, Hyderabad, 1972, page 107. 
 
२०. र्ॉ. रा. सच. ढेरे, चक्रपावण, विश्वकमा सावहत्यालय, पुणे, १९७७, प.ृ १२२, १२४ ि २३८. 
 
२१. तिैि, सैद महांमदकृत ‘कफपसमूहातील श्रीपिगतिणगि’ या शीिगकाखाली आलेली मावहती, प.ृ ३२४. 
 
२२. रा. ब. माढेकर (सांपा.) कृष्णमवि विराटदेशकृेत ‘लक्ष्णास्ियांिर’, मराठी सावहत्य पवरिद, आांध्र 

प्रदेश, हैदराबाद.   
 
२३. श्री मवल्लकाजुगि पांवर्ताराध्य याांचे श्रीशलैामच्या मवल्लकाजुगिस्तििपर ‘श्रीवगवरशतकम्’ हे तेलुगु 

काव्य प्रवसद्ध आहे. 
 
२४. शां. िा. जोशी (सांपा.) कृष्णाजी अिांत सभासदकृत छिपती श्री वशिाजी राजे याांची बखर, 

वचिशाळा, १९६०, प.ृ ८७. 
 
२५. पूिोक्त, लीळाचवरि, ‘स्थािसूची’, प.ृ ८१३. 
 
२६. तिैि, पू. लीळा क्र. २३ िवरल टीप. 
 
२७. १) Dakaremi was the original Telugu or Prakrit form of the Sanskrit name   

Daksharam, which in recent times came to be mispronounced as Draksharama. 
-Bhavraju Venkatakrishna Rao, History of the Eastern Chalukyas of Vengi (610-

1210 A. D.), Andhra Pradesh Sahity Akademi, Hyderabad, 1973, page : 221.-Foot note.  
 
  २) द्राक्षाराम येथील शके १०८७ चा वशलालेख— 

  “श्री विष्णुिधगि महाराजुलु श्री चोर्गांग्ग देिर र्ाकरेवम अय्य पोलमुि ऊवर दवक्षण वर्कुि 
गोल्लपलु्ल तूरप्पुि सीलमदेवि...” 

   
(मांवदरास दाि वदलेफया जवमिीच्या चतुःसीमा यात आफया आहेत.)   
-Dr. BUDARAJU RADHA KRISHNA (Ed.) Early Telugu Inscriptions (upto 1100 A.D.), 
Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyderabad, 1971, page: 369.   
   

 
२८. पूिोक्त, History of the Eastern Chalukyas of Vengi, Page: 369. 
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२९. द्राक्षाराम येथील इ.स. १०८४ चा वशलालेख – 
 चक्रिर्षत्त श्री कुलोत्तुांग चोर् देिर 
 अिुांगु गुद्दिावद िाल्ण्ट पेद्द र्ाकरेवम 
 पेद्दमुन्नूवट समर मोदवल बेवतिाय (कु) 
 (अन्नछिाची व्यिस्था पाहणाऱ्या ब्राह्मणाांच्या उदरवििाहासांबांधीचा आशय यात आला आहे.) 
 -पूिोक्त,  Early Telugu Inscriptions, Page: 137. 
 
३०. History of the Eastern Chalukyas of Vengi, Page: 222 
 
३१. तिैि, प.ृ ५५०. 
 
३२. प्रा. ब्रह्मािांद देशपाांरे्, चक्रपावण-सचति, राऊळ प्रकाशि, औरांगाबाद, १९७९, प.ृ ७. 
 
३३. पूिोक्त, लीळाचवरि, प्रस्ताििा, प.ृ ७६. 
 
३४. श्रीधरकृत वशिलीलामृत, केशि वभकाजी ढिळे, मुांबई. 
 
३५. खांर्िवल्ल लक्ष्मीरांजिम् (सांपा.) श्रीिाथकृत हरविलास, आांध्र प्रदेश सावहत्य अॅकेरे्मी, हैदराबाद, 

१९६८. 
 
३६. एल्. बसिराजु (सांपा.) वशिगणप्रसावद महादेिय्यन् प्रभदेुिर शून्सयसांपादिे, खांर् १ ला, श्रीबृहिमठ 

सांस्थाि, वचिदुगग, १९६९, पृ. १५९. 
 
३७. पूिोक्त, चक्रपावण, प.ृ १८३. 
 
चौदा : आंध्रातील णवठ्ठलभत्ततधारा 
 
१. Prof. V. RANGACHARYA, ‘A Topographical List of Inscriptions of Madras Presidency’, 

Vol. VII, 1919, p. 818, S. No. 586 (B).  
 
२. G. A. Deleury, ‘The Cult of Vithoba’, Poona, 1961, p. 31. 
 
३. शां. गो. तुळपुळे ‘प्राचीि मराठी कोरीि लेख’, पुणे, १९६३, पांढरपूर येथील विठ्ठलदेिाचा वशलालेख. 

(क्र. १७) 
 
४. उ. वि. २, प.ृ १९३. 
 
५. उ. वि. क्र. १, प.ृ ९५८, क्र. ४८७. 
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६. तिैि, Vol. I, प.ृ १३, क्र. ७९. 
 
७. उ. वि. १, प.ृ ९१६, क्र. ७४. 
 
८. तिैि, प.ृ ९१८, क्र. १०५. 
 
९. तिैि, प.ृ ९१८, क्र. १०४. 
 
१०. उ. वि. २, प.ृ ३१. 
 
११. P. Shreenivasachar and P. B. Desai, ‘Kannada Inscriptions of Andhra Pradesh’, 1961, 

pp. 101-102.  
 
१२. सांग्रह आांध्र विज्ञाि कोश सवमती, ‘आांध्र विज्ञाि कोश’, खांर् ५ ि, प.ृ ४४५. 
 
१३. बा. िा. मुांर्ी ‘कफपसमूह’, ज्ञािेश्वर िैमावसक, मे, १९७१. 
 
१४. र्ॉ. व्ही. आिांदमूर्षत, ‘ताळपाककिुलपदकवितलु भािाप्रयोगविशिेालु’ या ग्रांथात प.ृ २९६ ि प.ृ ३०४ 

िर विठ्ठलाचा उल्लेख असलेली अन्नम्माचायांची काही पदे. ‘अन्नमाचायग-सांकीतगिलु’ खांर् ३-२२८-
२२९-२६९-२८७-४८२. खांर् ६-२१७, खांर् १०-१७१, खांर् १२-९६, खांर् १७-४२७. 

 
१५. तुलिा : The moulding of stone between the two legs is called the stick (Kathi). उ. वि. 

२ प.ृ १५१. 
 
१६. तुलिा : “देि भक्त दोन्सही, तीथगके्षि िाम । 
  ऐसा एक सांभ्रम, कोठें िाहीं ।।” 
  का. अ. जोशी (सांपा.) सकलसांतगाथा, एकिाथमहाराजाांचे अभांग, क्र. ३६४. 
 
१७. बुलसु िेंकटरमणय्या (सांपा.) तेिावल रामकृष्ण: ‘श्री पाांरु्रांगमाहात्म्यमु’, अध्याय- १२६. 
 
१८. चेर्षिराला भागय्यागारु, ‘पुांर्रीकचवरिमु’, १९६५, प.ृ ६३. 
 
१९. तुलिा : आईका तये िेळीं । लिणखांर् भमूांर्लीं । 
  आकरा विष्णु जामाहाजीं बळी । वहरांण्याक्षु ।।३९।। 
  ...वहरांण्याक्ष म्हणे कुां र्वलका । उदरा तुमवचया येईि देखा । 
  तुम्ही ि करािी सचता । भिगसिें ।।८४।। 
  ...इतुकें  िरदाि जाले । वहरांण्याक्ष देहें साांवर्ले । 
  माते गांगेचे उदरीं आले । जन्समस्थािें ।।८६।। 
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प्रा. मावणक धिपलिार (सांपा.) कान्सहा विमलदासकृत ‘पुांर्लीकचवरि’. 
 
२०. अप्पाल विश्विाथ शमा, ‘पाांरु्रांगशतकमु’, १९७३. 
 
२१. बोवमशिेी सत्यिारायणदासु (सांग्राहक), ‘पाांरु्रांग भजिकीतगिलु’, १९७९. 
 
२२. चांदा िारायण शिेी (प्रकाशक), ‘कीर पाांरु्रांग भजिकीतगिलु’, १९३८, प.ृ १८. 
 
२३. तिैि, प.ृ १८. 
 
२४. उ. वि. २०, पृ. ४१. 
 
२५. तिैि, प.ृ १८. 
 
२६. रांर्य्यो रांर्य्यो, पांर्ारीपुरमुिकु 
 सेसिवच ित्तामु, श्रीपाांरु्रांगवििे 
 रेपवटको मापवटको, मि तिुिु शाश्वतमा 
 ऊवपवर उांर्गणे िकसारी पोइिस्ताम् 
 
२७. वतरुमलेश पल्ब्लकेशन्सस (प्रकाशक), ‘श्री पांढरीिाथ भजिकीतगिलु’, १९६९, प.ृ ४. 
 
२८. उ. वि. २०, पृ. २३. 
 
२९. उ. वि. २७, पृ. १०. 
 
३०. उ. वि. २२, पृ. ५. 
 
३१. चांद्रभागा िवदकरैवयल् 
 चेंगवलन्समेल सिड्रिा... 
 विजय पाांरु्रांगा विठल पाांरु्रांगा 
 पुदलवत्तल पिपारु् पोदम् पाांरु्रांगा 
 प्रकाशक : जी. सांजीि, पुदुकोटाई : श्रीमद्भजिामृत्तम्, वद्व. आ. १९५४, प.ृ ९०. 
 
३२. उ. वि. २, प.ृ १५८. 
 
३३. प्रकाशक : पेंवर्याल सांगय्यागावर याचे पुि िागय्या ि अांजय्या गुप्त : जीिन्समुक्त भजिमाला, 

प्रस्ताििा. 
 
३४. तिैि, प.ृ ४४. 



अनुक्रमाणिका 
 

  

 

३५. तेलुगु भािाथग : (साथग जीिन्समुक्त भजिमाला, प.ृ २२.) 
  ओ देिा, िीपै विस्मृवत गलुगकुां रु्िटुल 
  िाकीवदये दािां बोसगुमु, िाकु िी गुणमुल 
  िवतपे्रमतोिवणंचुटये यार्षचतधिमु, 
  िाकु धिसांपदमुक्तुलतो िक्कर लेदु, 
  यल्लप्पुरु् सत्पुरुिसाांगत्यमे योसग 
  िेल्न्सचिचो िन्नु सुखमगु गभगमुिांदे 
  ियेिलयुिवि तुकारामुर्िुचुन्नार्वि भािमु. 
 
३६. तेलुगु भािाथग : (साथग जीिन्समुक्त भजिमाला, प.ृ १९) 
  ओ स्िामी! िेिु िी मांवदरद्वारमुयांदवल शुिकमुिु, 
  िन्नु िदलकुमु. िी द्वारमुिु बलित्तरमुि काचुकोवि 
  पवर्युन्नािु. िी हस्तमुलतो िोवस ियेकुमु, िेविप्पुरु् 
  वमवक्कवल मांदुर्िै िी पादमुलिदुमुकु्कन्नािु. 
  ओ जगज्जीििा! िारायणा! िी वबरुदुिु कापारु्कोिुमवि 
  तुकारामुर्िुचुन्नार्वि भािमु. 
 
३७. ब. वग. घाटे, म. द. जोशी (सांपा.) ‘श्री ज्ञािेश्वरी सेिा गौरिग्रांथ’ कुलिृत्ताांत, प.ृ १६ ि १७. 
 
पंधरा : धवलगीत : एक णवचारशोध 
 
१. इलेकर र्ॉ. सौ. सुहावसिी (सांपा.) : महदांबेचे धिळे, अध्याल्त्मक सावहत्य प्रकाशि, हैदराबाद, 

१९७७. 
 
२. देशमुख माधिराि (सांपा.) : एकिाथकृत रुल्क्मणीस्ियांिर, वचिशाळा, पुणे, १९४९, १६-४६ 
 
३. वचिशाळा प्रकाशि : एकिाथाांची गाथा, प.ृ क्र. ६८७. 
 
४. दासोपांत : दासोपांताांची पदे, पद क्र. १३९४. 
 
५. धिपलिार मावणक (सांपा.) : अखांर्दासकृत ‘वगवरजासैिर’ मराठी स्िाध्याय- सांशोधि-पविका, 

उस्माविया विद्यापीठ, हैदराबाद अांक ८ िा, १९७३. 
 
६. देशपाांरे् िा. िा. : आद्य मराठी किवयिी, आिृत्ती २ री, प्रस्ताििा, प.ृ १६. 
 
७. जोशी िा. ग. : मराठी छांदोरचिा (लयदृष्या पुिर्षिचार), बर्ोदे, १९५५, प.ृ १८५. 
 
८. ..... कथासु िट्पदीयोज्या, वििाहे धिलस्तथा, क्र. ५५२. 
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९. जोशी र्ॉ. िसांत स. : सांशोधि-साधिा, प्राज्ञ पाठशाळा मांर्ळ, िाई, १९७६, यात पृ. १८२ ते १८४ 
िर कृ. बा. मराठे याांचे पि उद्घृत. 

 
१०. तिैि, प.ृ १८३. 
 
११. तिैि, प.ृ १८३. 
 
१२. जोशी पां. महादेिशास्त्री (सांपा.) : भारतीय सांस्कृती कोश, भाग ४ था, प.ृ ६०७. 
 
१३. तिैि, प.ृ ६०६. 
 
१४. के. कृष्णभट (सांपा.) पाती सुब्बिकृत यक्षगािगळु, कन्नर् अध्ययि सांस्थे, मैसुरु, १९७५. –ढिळार, 

प.ृ १८७, र्िळार, प.ृ २४७. 
 
१५. शास्त्री, टी. व्ही. िेंकटाचल : कन्नर् छांदःस्िरूप, र्ी. व्ही. के. मूर्षत पल्ब्लशसग, म्हैसूर, १९७८, प.ृ 

३५७. 
 
१६. राघिाांक : वसद्धरामचावरि, आश्वास ८, कर्ि े८७-८९. 
 
१७. जय जय शलैकुमारी । जय जय विदु्रमाधरी ! जय जय ।। 
 कां बुकां धरी । जय जय वशिकाम-सुांदरी ! जय जय ।। 

-एस. सीता (सांपा.) : वशिकामसुांदरीपवरणय िाटकम्, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर, १९७७ 
प.ृ ३६. 

 
१८. तिैि, प्रस्ताििा, प.ृ ३०. 
 
१९. श्रीरामुरु् गुणधामुरु् िावरजलोचिुरु् 
 शूरत रािण गूफची िारीमवण देिलयन् 
 रामुवि कृपा कवपराज्यमु के्षमांबुि पासलचे 
 श्रीमांतुरु् सुग्रीिुरु् भमूांर्ली पोगरु्ांदु..... 

-र्ॉ. र्ी. एल. िरवसम्हाचार : पीवठकेगळु लेखिगळु, र्ी. व्ही. के. मूर्षत प्रकाशि, म्हैसूर, १९७१, 
प.ृ ६८०. 

 
२०. अय्यांगार, एम. ए. रामािुज आवण ए. िरवसम्हाचार (सांपा.) : रन्नकृत गदायुद्ध, काव्यकलाविवध, 

म्हैसूर, १९२५, ५-४१. 
 
२१. “मांगळपाठकर पुण्यरिांगळोळां अांतःपुरपुरांवध्रयर । धिळमांगळगेयांगळोळां  उवन्नदे्रयावग...” 
 आश्वास ३, कर्ि ेक्र. १२ िांतरचा गद्य भाग. 
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-एच. देिीरप्पा आवण र्ी. जिरेगौर्ा (सांपा.) : अवजततीथंकरपुराणवतलकम्, जैि ओवरएांटल 
रीसचग इल्न्सस्टयूट, म्हैसूर, १९५९. 

 
२२. बी. एस. सरोज : सांप्रदायद् हारु्गळु, कन्नर् अध्ययि सांस्थे, मसुैरु विश्वविद्यालय, मसुैरु, १९७८. 
 
२३. मवतघि कृष्णमूर्षत (सांपा.) : गीतेगळु सांपुट १ (कन्नर् जिपदसावहत्य भाांर्ार), गुरुमूर्षत प्रकाशि, 

बांगलोर, १९७५, स्िरूप (प्रस्ताििा), प.ृ ३६. 
 
२४. शमा, विठलदेिुवि सुांदर (सांपा.) : मन्नारुदासविलासमु, सरस्िती महाल ग्रांथालय, तांजािर. 
 
२५. पूिोक्त, जोशी िा. ग., प.ृ १८६. 
 
२६.  पूिोक्त, र्ी. एल. िरवसम्हाचार, प.ृ ६८१. 
 
२७.  पूिोक्त, के. कृष्णभट, प.ृ ५०४. 
 
२८.  पूिोक्त, जोशी िा. ग.; प.ृ १७. 
 
२९.  पूिोक्त, जोशी महादेिशास्त्री, प.ृ ६०७. 
 
३०.  पूिोक्त, र्ी. एल. िरवसम्हाचार, प.ृ ६८४. 
 
३१. उदाहरण - तरुण तरवण तिइ धरवण पिण िह खरा 
 लग णवह जल बर् मरुथल जणवजअण हरा । 
 वदसइ चलइ वहअअ रु्लइ हम इकवल बहू 
 घर णवह वपअ सुणवह पवहअ मण इछइ कहू ।।२-१९३।। 
 -व्यास, भोलाशांकर (सांपा.) : प्राकृत पैंगलम्, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, िाराणसी, १९५९. 
 
३२. पूिोक्त, र्ी. एल. िरवसम्हाचार, प.ृ ७०४. 
 
३३. धिळ्याचे श्रीधिल, यशोधिल, कीर्षतधिल, गुणधिल, भ्रमरधिल, अमरधिल ि मांगलधिल असे 

सात प्रकार हेमचांद्रािे मािले आहेत. 
-िलेणकर, ह. दा. (सांपा.) : हेमचांद्रसूवरविरवचत छांदोऽिुशासिम्, ससधी जैिशास्त्र वशक्षापीठ, 
भारतीय विद्याभिि, मुांबई १९६१. 

 
३४. िािा फर्णीस वलवहतात : “मुल्क्तपुरी श्रीमथुराके्षिी गेलो... िृांदािि स्थळाला गेलो. िृांदाििात 

कुां जविहारी मध्यान्सहकाली चौपाळ्यािर विवद्रस्त, कपाट लागलेले, परांतु चौपाळ्याची दोरी ती 
आपले हाती ओढूि भगिाि जो यास आांदोलि लीला केली.” –हेरिार्कर, र. वि., बखरीतील 
पावरभाविक सांज्ञा, पांचधारा, ििग २७, अांक १, हैदराबाद. 
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प्रस्तुत ग्रांथ हा पीएच. र्ी.चे सांशोधि, श्री. विठ्ठलविियक ग्रांथ ि अन्सय स्फुट लेख याांचे पवरष्कृत रूप होय. 
पवहफया दोि विियाांसांबांधी मराठीतील िामिांत सांशोधक र्ॉ. रा. सच. ढेरे पिाांतूि वलवहतात : 
 

“तुमचे विष्ठायुक्त श्रम, तुमचा शास्त्रपूत व्यासांग, तुमच्या शोधदृष्टीतील अवभििता याांच्या बळािर 
तुम्ही तांजािर येथे प्रदीघग काळपयंत उपेवक्षत ल्स्थतीत रावहलेफया महाराष्राबाहेरच्या या मराठी आख्याि-
काव्याचां जे अांतरांगदशगि घर्िलां  आहे ते प्राचीि मराठी िाङ्मयाच्या अध्ययि-के्षिात विःसांशय मूफयिाि 
ठरेल.” 
 

“तुम्ही प्रकाशात आणलेफया अलवक्षत साधिाांचा, तुम्ही दाखविलेफया शोधाांच्या िव्या वदशाांचा आवण 
तुमच्या ममगस्पशी वििचेिाचा विचार प्रस्तुत शोधविियाच्या अभ्यासकाांिा आता एकवित स्िरुपात पाहायला 
अभ्यासायला वमळेल. केिळ महाराष्राच्याच िव्हे, तर सांपूणग दवक्षणेच्या सामावजक-साांस्कृवतक-धार्षमक 
इवतहासात असाधारण स्थाि प्राप्त केलेफया या दैिताच्या अध्ययि के्षिाला तुमचां लक्षणीय योगदाि आहे. 
महाराष्राचां साांस्कृवतक सांवचत सिांगाांिी उकलायचां असेल, तर केिळ महाराष्रातफया/ केिळ मराठीतफया 
साधिाांिी ते उकलता येणार िाही. त्यासाठी सांपूणग दवक्षण भारत अभ्यासकाांिी दृष्टीपुढे ठेिायला हिा, याचां 
भाि सातत्यािां बाळगणाऱ्या अपिादभतू अभ्यासकाांपैकी तुम्ही एक आहात... तुम्ही याच दृष्टीिां/वदशिेां तुमचा 
‘शोधप्रिास’ अखांर् चालू ठेिािा आवण या ‘प्रिासा’त तुमची ज्ञािासक्ती सदैि प्रसन्न राहूि तुम्ही ििििी 
ज्ञािके्षिां वजज्ञासूांच्या दृवष्टपथात आणािीत, अशी- तुमचा एक ज्येष्ठ स्िेही म्हणूि सवदच्छापूिगक अपेक्षा 
करतो.” 
       
 

 


