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णनिेदन 
 
प्राचीन मराठी सात्रहत्याचे एक ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. र्ॉ. श्री. रां. कुलकणी याांचे दोन महत्त्वाचे ग्रांथ, 

एकाचवळेी प्रकात्रशत करताना राज्य मराठी त्रवकास सां्थेला त्रवशषे आनांद होत आहे. ‘सात्रहत्यसेतू’ आत्रण 
‘दखनी भाषा मऱ्हाटी सां्कृतीचा एक अत्रवष्कार’ हे त्याांचे दोन्सही ग्रांथ ्वतांिपणाने ्वयांपूणग असले तरी 
आशयदृष्या एकमेकाांशी जवळून सांबांत्रधतही आहेत. सांत नामदेवाांच्या तेराव्या शतकातील सहदी सदृश 
भाषेतील रचनाांचा, त्याांच्या पूवगकाळात–म्हणजे आठव्या शतकापासून–आत्रण त्याांच्या उत्तरकाळात–
म्हणजे अठराव्या शतकापयंत–मार्ोवा घेताना र्ॉ. कुलकणी याांना जे उत्तर-दत्रिणेमधील सामात्रजक-
साा्ं कृत्रतक-भात्रषक आदान-प्रदानाचे त्रचि त्रदसले तेच ह्या दोन्सही ग्रांथाांत त्याांनी त्रव्तृतपणे रेखाटलेले 
आहे. 
 

र्ॉ. कुलकणी बहुभात्रषक आहेत. ह्या सांशोधनामध्ये त्याांच्या वाचन-सचतनाला जसे महत्त्व आहे, 
तसेच त्याांच्या सात्रहत्य-सांर्ीतादी त्रल लत-कलासांबांधीच्या असल्ल अशा रत्रसकतेलाही आहे. 
 

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

त्रशवाय राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने चार वषांपूवी हाती घेतलेफया ‘दत्रिण भारतातील मराठी वाङ्
मयाचा इत्रतहास’ या सांशोधन प्रकफपाशीही या दोन्सही ग्रांथातील अत्रभमाना्पद त्रनष्कषांचा घत्रनष्ठ सांबांध 
आहेच. 
 

मराठीचे अभ्यासक या ग्रांथाांची योर्ाय ती दखल घेतील असा त्रवश्वास मला वाटतो. 
 

र्ॉ. कुलकणी याांचे मनःपूवगक आभार. 
 
 
मुांबई सरोणजनी िैद्य 
26 सप्टेंबर 1998 सांचालक, राज्य मराठी त्रवकास सां्था 
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आनंदयात्रा 
 

सांताांच्या सात्रहत्याने अध्ययन अनेक अांर्ाांनी करीत असताना सांत नामदेवाांपासून ते सांत तुकाराम 
आत्रण समथग रामदास याांच्यापयंत अनेक सांताांनी रचलेफया सहदी भाषेतील कवनाांनी माझे लि वधूेन घेतले. 
सांताांच्या काळात- त्रनदान ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या काळात तरी- महाराष्रात सहदीभाषी समाज अर्दी नर्ण्य 
म्हणता येईल असाच होता; तरी सहदी भाषेतून काव्यरचना करण्याची आवश्यकता मराठी सांताांना का 
वाटली हे एक कोरे्च वाटले. त्रवशषेतः सहदीभाषी प्रदेशात सांत नामदेवाांनांतर काव्यत्रनर्ममतीचा प्रारांभ 
झालेला असफयाने या कोड्याचा उलर्र्ा करण्याची आवश्यकता अत्रधकच जाणवली. 
 

या कोड्याची उकल करण्यासाठी नामदेवाांच्या पूवी पाच शतके आत्रण नामदेवोत्तर काळात पाच 
शतके अशा सुमारे हजार वषांच्या कालावधीतील सात्रहत्य आत्रण समाजजीवन याांचा मार्ोवा घेणे 
आवश्ययक होऊन बसले. या वाटचालीत महाराष्राप्रमाणेच रु्जरात, राज्थान, पांजाब आत्रण उत्तर प्रदेश 
या भार्ाांतून प्रवास करावा लार्ला. त्याचप्रमाणे सां्कृत, प्राकृत, अपभ्रांश, मराठी, सहदी या व अन्सय 
भाषाांतील सात्रहत्याचीही दखल घ्यावी लार्ली. हा प्रवास तसा अवघर्च. वाट न रुळलेली आत्रण 
पाणलोपावली अनेक अर्थळे असलेली. तरीही दहा शतकाांच्या कालावधीतील साा्ं कृत्रतक व सात्रहल्त्यक 
जीवनाचा वधे घेणारी ही वाटचाल एक आनांदयािाच वाटली. 
 

महाराष्रात उत्तरेकरे् आत्रण उत्तरेतून परत महाराष्रात झालेला हा प्रवास मन प्रफुत्रल्लत करणारा 
ठरला. कारण, यािची साांर्ता झाली त्यावळेी एका महत्त्वाच्या ऐत्रतहात्रसक सत्याचे दशगन घर्ले. ते सत्य 
म्हणजे ‘महाराष्रातफया सांतपरांपरेने उत्तर भारतातील साा्ं कृत्रतक जीवनाचे व सात्रहत्याचे पुनरुज्जीवन 
करण्याची अत्यांत मोलाची कामत्रर्री बजावलेली आहे’ हे होय. 
 

या ऐत्रतहात्रसक सत्याचीच साांर्ोपाांर् आत्रण सप्रमाण चचा पुढील पृष्ठाांतून करण्यात आलेली आहे. 
 

अशा प्रकारचा प्रयत्न मराठी भाषेत तरी प्रथमच होत असावा अशी लेखकाची नम्र धारणा आहे. 
्वाभात्रवकच या प्रयत्नात उत्रणवा राहणे अपत्ररहायग आहे याची जाणीव लेखकास आहे. तरीही त्रभन्न प्रदेश 
आत्रण त्रभन्न भाषाांतील सात्रहत्य याांतील प्रवाहाांचा समथगपणे वधे घेणाऱ्या पुढच्या काळातील सांशोधकाांना हे 
लेखन उपयुक्त ठराव ेया माफक अपेिेने ‘सात्रहत्यसेतू’ मराठी वाचकाांच्या ्वाधीन करीत आहे. 
 

या पु्तकाच्या प्रकाशनाचा योर् ही देखील एक आनांदयािाच ठरली. लेखन पूणग फयानांतर काही 
वष ेते दप्तरी परू्न होते. या काळात ‘उपवर झाली ज्याची दुत्रहता, चैन नसे त्याच्या त्रचत्ता’ हे सौभद्रातील 
सूिधाराने र्ायेले पद मी मनातफया मनात सतत रु्णरु्णत असे. योर्ायोर्ाने (नकाराची पूणग मानत्रसक 
तयारी ठेवनू) या पु्तकाची र्ोष्ट मी र्ॉ. सौ. सरोत्रजनी वैद्य याांच्याजवळ काढली. त्याांनी तर मला 
आियाचा धक्काच त्रदला आत्रण ‘हे पु्तक प्रकात्रशत करण्याची जबाबदारी आता माझी आहे’ अशा प्रकारचे 
जण ूआश्वासन त्रदले. 
 

र्ॉ. सौ. सरोत्रजनी वैद्य याांनी केलेफया त्रचकाटीच्या प्रयत्नाांमुळे भारत सरकारच्या म्हैसूर येथील 
भारतीय भाषा सां्थान (सेंरल इल्न्स्टयूट ऑफ इांत्रर्यन लँग्वजेेस) या सां्थेने पु्तक प्रकाशनाथग भरघोस 
आर्मथक साहाय्य केले. राज्य मराठी त्रवकास सां्था आत्रण भारतीय भाषा सां्थान या दोन्सही सां्थाांनी 
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पुरत्रवलेफया अथगबळावर आज हे पु्तक प्रकाशात येत आहे. या दोन्सही सां्थाांचा मी ऋणाईत आहे. र्ॉ. सौ. 
सरोत्रजनी वैद्य याांचे आभार मानून त्याांच्या ्नेहाचा अवमान करण्याच्या भरीस मी पर्त नाही. 
 

ग्रांथलेखनास आवश्यक असणारी साधन-सामग्री पत्ररश्रमपूवगक शोधून काढावी लार्ली. या शोधात 
अनेक त्रमि व ग्रांथालये याांचे सहकायग लाभले. त्रवशषेतः माझे त्रमि प्रा. रामाचायग घनपाठी आत्रण येथील 
रु्जराती ग्रांथालय व नरेंद्र प्राच्य महात्रवद्यालयाचे ग्रांथालय याांचे सहकायग महत्त्वाचे होते. या सां्थाांचा आत्रण 
त्रमिाांचा मी अत्यांत आभारी आहे. 
 

 त्रनरत्रनराळ्या प्रदेशाांतील सांताांना ‘वाट पुसतु’ आत्रण अनेक त्रवद्वानाांच्या ग्रांथाांचा आधार घेत ही यािा 
‘सफल आत्रण सांपूणग’ होणार आहे ती वाचकाांच्या सहभार्ाने. लेखनाचा प्रपांच त्यासाठी. 
 

मुद्रण सां्थेच्या सहकायाचाही उल्लखे या ्थळी आवश्यक वाटतो. पु्तकात अनेक भाषाांतील 
अवतरणे असूनही ती त्रनदोष मुत्रद्रत करण्याची दिता मुद्रकाांनी घेतली आहे. या सहकायाबद्दल मी 
मुद्रकाांचाही आभारी आहे. 
 
2-1-512-4 नल्ला कुां टा,  श्रीधर रंगनाथ कुळकिी 
हैदराबाद 500 044  
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SAHITYASETU 
 

We are extremely happy to bring out “SAHITYASETU”- a unique Marathi work by Dr. 
Shreedhar Ranganath Kulkarni, an eminent scholar, that critically analyses the Hindi Literature 
by the Marathi saints with the perspective of literary and cultural transformation that took 
place in India during the thousand and odd years. 
 

After the creation of linguistic states, it was but natural that the literature in regional 
languages received due encouragement. However, studies in the comparative literature have 
been few with some notable exceptions. In this dim scenario, relevance of works like 
“SAHITYASETU” can hardly be overstated. 
 

In 1950, the Indian Constitution accorded the status of national language to Hindi. 
However, it is a historical truth – and a very significant one indeed – that almost six hundred 
years before, Hindi got the present status and recognition as the saints in Maharashtra had 
already started regarding Hindi as the medium of communication at the larger national level. 
This is evident from the fact that most Marathi saint poets right from Namdev to Tukaram and 
Samarth Ramdas invariably wrote their compositions in Hindi also, thereby faithfully 
cherishing India’s Unity. 
 

It could be said without the fear of being contradicted that such a phenomenon is not 
observed in the saint literatures of Modern Indian languages and has to go back in time till the 
eighth century to understand and appreciate this characteristic feature of the Marathi saints. 
Siddha Sarhpa, the follower of Vijirayani sect of Buddhism, was roaming through Maharashtra 
when he got enlightenment. Subsequently, he developed a base in Maharashtra and available 
evidence points to a strong uninterrupted tradition of followers from Siddha Sarahapa to saint 
Dnyaneswar and later to saint Namdev, Kabir, Guru Nanak with a reasonable uniformity and 
homogeneity in themes and thoughts. 
 

It is therefore, no wonder that Namdev is acknowledged as the first poet of Hindi 
literature. Consequently the historic truth needs to be accepted that the present nationl 
language Hindi has its genesis in Maharashtra. The compositions of saints like Kabir, Namdev 
or Daud Dayal explicably suggest that the Maratha saint Namdev was the fountain of 
inspiration. In the same vein one has to accept the fact that Maharashtra was also the place 
of origin of the ‘Nirgun’ cult in the Hindi devotional literature. On the other hand, the Marathi 
saints of Varkari sect kept alive and developed the language, thoughts and the principle of 
living enunciated by the Siddhas. 
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The author Dr. S. R. Kulkarni, has not merely considered the Hindi compositions of 
Marathi saints, but he has also critically studied the cultural-literary history of India in general 
and the states to the North of Maharashtra in particular in order to prove the remarkable role 
of the Marathi saints in building bridges-Setu- on the cultural – literary history of Medieval 
India. 
 

The select representative compositions during the one thousand year span included in 
Part II of the volume indisputably demonstrate the consistency and development of thought, 
language and themes of the saint poets of the period. 
 

It is only appropriate that such a significant work is being published jointly by the 
Central Institute of Indian Languages, Mysore and Rajya Marathi Vikas Sanstha, Mumbai. 
 
 
 

Sarojini Vaidya 
Director 

Rajya Marathi Vikas Sanstha 
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१. सेतुबंधाचे प्रयोजन 
 

सां्कृत भाषेच्या परांपरेतून उद्भवलेफया आधुत्रनक देशी भाषा आज सामान्सयपणे ज्या ज्या भात्रषक 
प्रदेशात रूढ आहेत त्याच प्रदेशात त्या जन्समाला आलेफया आहेत. या भाषाांतील सात्रहत्याचा प्रारांभ त्या त्या 
भात्रषक प्रदेशातच झालेला आहे. आज राष्रभाषा या नावाने सांबोधण्यात येणारी नार्री सहदी माि या 
त्रनयमास अपवाद आहे. या भाषेचा जन्सम सहदी भाषी प्रदेशाच्या बाहेर झालेला असून या भाषेतील 
सात्रहत्यत्रनर्ममतीचा प्रारांभ देखील सहदी प्रदेशाबाहेरच झालेला आहे. त्रवशषे म्हणजे या भाषेच्या आद्यकवीची 
मातृभाषा सहदी नव्हती. एका मराठी भात्रषक सांताने सहदी सात्रहत्याचा पाया घातलेला आहे हे आियगकारक 
वाटले तरी ऐत्रतहात्रसक सत्य आहे. 
 

वारकारी सांप्रदायाचे थोर अध्वयूग नामदेव हे सहदी सात्रहत्याचे आद्य कवी आहेत हे आता सवगमान्सय 
झालेले आहे. त्याचप्रमाणे खर्ीबोलीवर आधारलेली नार्री सहदी महाराष्रात जन्समास आलेली आहे हे 
सत्य, इत्रतहास आत्रण भाषात्रवज्ञान या दोहोंच्या आधाराने प्र्थात्रपत झालेले आहे. एका दृष्टीने त्रवचार केला 
तर असे वाटते की, राष्रभाषा होण्यासाठीच सहदी भाषा जन्समाला आलेली असावी. ्वराज्यानांतर त्रतला 
अत्रधकृतरीत्या राष्रभाषेच्या प्रत्रतष्ठेचे ्थान प्राप्त झालेले असले तरी महाराष्रातील सांताांनी तेराव्या 
शतकातच या भाषेस राष्रभाषेच्या पदी पट्टात्रभषेक केलेला होता. त्यामुळेच सहदीभाषी पदेशात 
सात्रहत्यत्रनर्ममती होण्यापूवीच महाराष्रात सहदी भाषेतून काव्यरचना सुरू झाली आत्रण एक मराठी सांताांनी 
सहदी भाषेतून काव्यरचना करण्याची परांपरा कायम ठेवली. वारकरी सांप्रदायाच्या परांपरेचे ते एक अांर्च 
होऊन बसले. मराठी सांताांच्या सहदी सात्रहत्यास त्यामुळेच ऐत्रतहात्रसक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

 
लग्नसमारांभात ठेवणीतफया व्रप्रावरणाांचे आत्रण दार्दात्रर्न्सयाांचे प्रदशगन कराव ेत्याप्रमाणे आम्ही 

मराठी भात्रषक वळेप्रसांर्ी मराठी सांताांच्या सहदी सात्रहत्याचे कौतुक अत्रभमान ळर्णे वावरे् नाही. परांतु, 
मराठी सांताांनी सहदी भाषेतून काव्यरचना का केली, कोणत्या पत्ररल््थतीने नामदेवाांना सहदी भाषेतून कत्रवत्व 
करण्यास भार् पार्ले या प्रश्नाांचा त्रवचार आपण सहसा करीत नाही. सकबहुना, हा एक सखोल अभ्यासाचा 
त्रवषय आहे याची जाणीव देखील त्रकती मयादेत आमच्या समाजाला आहे याची शांकाच आहे. हा प्रश्न सहदी 
आत्रण मराठी या भाषा आत्रण त्याांचे मध्ययुर्ीन सात्रहत्य याांच्यापुरताच मयात्रदत नाही. या त्रवशषेाचा 
भारताच्या साा्ं कृत्रतक जीवनाशी अत्यांत त्रजव्हाळ्याचा सांबांध आहे. तरीही हे प्रश्न आजवर दुलग त्रित 
रात्रहलेले आहेत. 

 
वाङ्मयेत्रतहासत्रवषयक प्रचत्रलत कफपना पुष्कळ अांशाने या उत्रणवसे कारणीभतू ठरलेफया आहेत. 

त्रवसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत त्रलत्रहण्यात आलेले आधुत्रनक देशी भाषाांतील वाङ्मयाचे इत्रतहास केवळ 
वाङ्मयत्रनर्ममतीच्या कालक्रमानुसार त्रदलेफया नोंदींवर कृताथगता मानणारे आहेत असे आढळून येईल. या 
इत्रतहासात साा्ं कृत्रतक जीवन आत्रण सात्रहत्यावर झालेले त्याचे पत्ररणाम फारसे त्रवचारात घेण्यात आलेले 
नाहीत. सात्रहत्य आत्रण सां्कृती याांच्या सीमारेषा पर्पराांत एवढ्या त्रमसळलेफया असतात की, साा्ं कृत्रतक 
घर्ामोर्ींचा मार्ोवा घेतफयावाचनू वाङ-मयेत्रतहासाला पूणगता येत नाही आत्रण वाङ्मयीन प्रवृत्ती ध्यानात 
घेतफयात्रवना साा्ं कृत्रतक जीवनाचे समग्र दशगन घर्त नाही. पर्परावलां बी असलेफया या दोन्सही अांर्ाांचा 
समतोल वाङ्मयेत्रतहासात साधलेला नसेल तर वाङ्मयेत्रतहासातील अनेक प्रशन अनुत्तत्ररत राहतात आत्रण 
साा्ं कृत्रतक िेिातील त्रकत्येक घर्ामोर्ी अथगशून्सय ठरतात. केवळ वाङ्मयाच्याच अांर्ाने त्रलत्रहलेले मराठी 
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व सहदी वाङ्मयाचे इत्रतहास महाराष्रातील सांताांनी सहदी भाषेतून काव्यत्रनर्ममती केली एवढीच नोंद घेतात. 
असे का घर्ले या प्रश्नाचे उत्तर दोन्सही भाषाांतील वाङ्मयेत्रतहासात सापर्त नाही. 

 
आधुत्रनक देशी भाषाांतील वाङ्मयाचे इत्रतहास त्रब्रत्रटश अमदानीचा प्रारांभ या देशात झाला त्यानांतरच 

त्रलत्रहण्यात आले. हे इत्रतहास इांग्रजी वाङ्मयाच्या इत्रतहासाचे आदशग पुढे ठेवनू त्रलत्रहण्यात आलेले आहेत. 
‘वाङ्मय’ या सांजे्ञस आज सवगसमावशेक असा अथग प्राप्त झालेला असला तरी दुसऱ्या महारायुद्धापयंत वाङ्
मय म्हणजे लत्रलत वाङ्मय असे समीकरण प्रचत्रलत होते. त्यामुळे लत्रलतेतर वाङ्मयाचा अांतभाव वाङ्
मयेत्रतहासात होत नसे. भौत्रतकशा्रे, तत्त्वज्ञान, अध्यात्म इत्यादी त्रवषयाांवरील ग्रांथाांचा समावशे वाङ्
मयेत्रतहासात होत नसे सहदी वाङ्मयाचा प्रारांभकालीन इत्रतहासग्रांथात देखील हाच दृत्रष्टकोन आढळतो. 

 
आचायग रामचांद्र शुक्ला याांनी त्रलत्रहलेफया ‘त्रहन्सदी सात्रहत्य का इत्रतहास’ हा ग्रांथ प्रारभकालीन 

इत्रतहासग्रांथाांपैकी एक असून तो प्रमाणग्रांथ म्हणूनही मान्सयता पावलेला होता. या ग्रांथाची अनेक सां्करणे 
आजवर प्रत्रसद्ध झालेली असली तरी मूळ दृत्रष्टकोनात पत्ररवतगन घर्लेले त्रदसून येत नाही. त्रहन्सदी भाषेची 
पूवगपीत्रठका शोधायच्या दृष्टीने पूवगवती भाषा आत्रण सात्रहत्य याांचा मार्ोवा आचायांनी घेतलेला असून 
‘त्रसद्धसात्रहत्या’ चा सांदभग याच कारणासाठी त्रदलेला आहे. या सांप्रदायातील आत्रदत्रसद्ध सरहपा हे आठव्या 
शतकातील. पुढे र्ोरखनाथाांनी याच सांप्रदायास अत्रधक कायगिम आत्रण लोकात्रभमुख रूप त्रदले. ह्या 
त्रसद्धाांच्या पांथोपपांथातील एक प्रभावी उपपांथ म्हणजे नाथसांप्रदाय. साा्ं कृत्रतक परांपरा आत्रण त्रवचारप्रणाली 
याांच्या दृष्टीनेही त्रसद्धसात्रहत्याचा आढावा आपफया प्रारांभकालीन वाङ्मयेत्रतहासकाराांनी घेतला असता तर 
वाङ्मयेत्रतहासास त्रनराळे वळण लार्ले असते. पण या सात्रहत्याचा शुद्ध सात्रहत्यात अांतभाव होत नसफयाची 
आचायांची समजूत असफयाने त्याांनी या सात्रहत्याची दखल केवळ भाषेच्या पूवगपीत्रठकेपुरतीच घेतलेली 
आहे. त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात जीवनानुभतूी नसते असे त्याांचे मत असून त्रसद्धसात्रहत्यात कोणत्याही प्रकारचा 
वाङ्मयीन प्रवाह आढळत नाही असाही अत्रभप्राय त्याांनी आपफया ग्रांथात त्रदला आहे.1 या दृत्रष्टकोनामुळे वाङ्
मयेत्रतहासास सां्कृत्रतत्रनरपेि ्वरूप प्राप्त झाले. सहदी वाङ्मयातील त्रकत्येक प्रवाह या दृत्रष्टकोनामुळे 
दुलग त्रित रात्रहले. केवळ लत्रलत वाङ्मयाची नोंद वाङ्मयेत्रतहासात घेण्यात येऊ लार्ली. 

 
लेखकाची प्रवृत्ती आत्रण त्याचे आत्रवष्कारसामर्थयग याांच्या बरोबरीने समकालीन सामात्रजक व 

साा्ं कृत्रतक जीवन सात्रहत्यात प्रत्रतसबत्रबत होत असते; या जात्रणवचे्या अभावी प्रारांभकाळात लत्रलतेतर वाङ्
मयाकरे् समीिकाांचे दुलगि झाले. लत्रलतेतर सात्रहत्यात अत्रभव्यक्त होणारे सामात्रजक व साा्ं कृत्रतक जीवन 
लिात घेण्याची र्रजच समीिकाांना भासली नाही. 

 
दुसऱ्या महायुद्धानांतर त्रकत्येक सामात्रजक वा वाङ्मयीन मूफये जमीनदो्त झाली आत्रण जीवनाच्या 

इतर अर्ाांप्रमाणेच सात्रहत्य आत्रण सात्रहत्यास आधारभतू असलेफया मूफयाांच्या पुनर्मवचारास चालना 
त्रमळाली. सात्रहत्यत्रवषयक नवी मूफये आधुत्रनक वाङ्मयाच्याच समीिेस प्रामुख्याने लारू् करण्यात आली. 
त्यामुळे प्राचीन सात्रहत्याची समीिा या मूफयाांपासून दीघगकाळ अत्रलप्त रात्रहली. मराठी सात्रहत्याच्या मयादेत 
बोलावयाचे झाफयास, सांतसात्रहर्थयाचा अन्सवयाथग माक्सगवादी दृत्रष्टकोनातून लावण्याचे काही प्रयत्न झाले. 
परांतु, प्राचीन व मध्ययुर्ीन सात्रहत्याचे पुनमूगफयन फारसे झाले नाही. या सात्रहत्याची राजकीय व सामात्रजक 
पत्ररल््थती नोंदत्रवण्याची प्रथा प्रचत्रलत झाली. पण पत्ररल््थतीचा सात्रहत्यावर पर्लेला प्रभाव आत्रण 
सात्रहत्याने कालपत्ररल््थतीस लावलेले वळण याांची चचा माि झाली नाही. 
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आटव्या शतकाच्या आसपास आधुत्रनक देशी भाषाांचा उद्भव झालेला असला तरी या भाषाांना 
लाभलेली साा्ं कृत्रतक परांपरा आठव्या शतकाच्या अर्ोदरची आहे. जीवनाचा प्रवाह अखांर् असतो. 
कालपत्ररल््थती आत्रण भाषा याांत बदल घर्ले तरी जीवनाच्या अखांर्तेस बाध येत नाही. म्हणूनच 
कोणत्याही भाषेतील सात्रहत्यास लाभलेली साा्ं कृत्रतक परांपरा त्या भाषेपेिा पुरातन असते. त्रहन्सदी आत्रण 
मराठी भाषाांतील सात्रहत्य असेच पुरातन सां्कृतीचे वारसदार आहे. या भाषाांतील सात्रहत्याचे आकलन 
पूवगवती भाषाांतील सात्रहत्य आत्रण साा्ं कृत्रतक जीवन ध्यानत घेतफयावाचून पूणगपणे होऊ शकत नाही. या 
भाषाांतील सात्रहत्य अल््तत्वात येण्यापूवी अर्ोदरच्या भाषाांतील वाङ्मयीन प्रवाह आत्रण साा्ं कृत्रतक परांपरा 
याांचा शोध आवश्यक होऊन बसतो. 

 
महाराष्रातील सांताांनी सहदीसदृश भाषेतून काव्यरचना का केली हे समजून घेण्यासाठी, असाच 

पूवगवती सात्रहत्य आत्रण सां्कृती याांचा आढावा घेणे अर्त्याचे ठरते. 
 
प्राचीन आत्रण मध्ययुर्ीन मराठी सात्रहत्यातील भल्क्तपरांपरा आत्रण एकां दरीत जीवनासच लाभलेले 

अध्यात्यामचे वळण ही केवळ तेराव्या शतकाची त्रनर्ममती मानता येत नाही. दीघगकालीन साा्ं कृत्रतक आत्रण 
सामात्रजक घर्ामोर्ींचा आत्रवष्कार तेराव्या शतकातील मराठी सात्रहत्यात आढळतो एवढेच. 
यादवकाळापयंत चालत आलेले सामात्रजक जीवन ‘लीळाचत्ररिात’ आढळेल. प्र्थात्रपत पण र्त्रतशून्सय 
धमगत्रवषयक ध्रणाांची कोंर्ी फोरू्न सामान्सयाांस आचारसुलभ धमग साांर्ण्याचे प्रयत्न श्रीचक्रधर आत्रण सांत 
ज्ञानेश्वर याांच्याही पूवी झालेले होते. त्या त्रवचारसरणीचा तेराव्या शतकातील आत्रवष्कार ‘चक्रधर त्रसद्धात 
सूिे’ आत्रण ‘ज्ञानेश्वरी’ या ग्रांथाांत आढळेल. 

 
त्रहन्सदी भाषेतील भल्क्तसात्रहत्यासांबांधाने देखील असेच म्हणता येईल. सहदीभाषी प्रदेशात 

‘सांतमताचा’ प्रारांभ सांत कबीर (पांधराव ेशतक) याांच्यापासून मानण्यात येतो. कबीराांचे व्यल्क्तमत्त्व आत्रण 
सात्रहत्य अक्मात् उदयास आलेले नाही. अर्ोदरच्या त्रकत्येक त्रपढ्याांचा साा्ं कृत्रतक वारसा या सांताच्या 
पाठीशी आहे. या पूवगसांत्रचतावर कबीराने आपला ठसा उमटत्रवलेला आहे हा भार् वरे्ळा. तथात्रप, कबीराांना 
त्रमळालेला वारसा कोणत्या ्वरूपाचा होता हे जाणून घेण्यासाठी तरी पूवगपरांपरेचा शोध आवश्यक होऊन 
बसतो. 

 
कबीराांची त्रवचारप्रणाली समजून घेण्यासाठी त्रवद्वानाांनी पूवगकालीन त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याचा आधार 

घेतलेला आहे. परांतु या शोधातून काही प्रश्न उत्पन्न होतात. मुख्य प्रश्न म्हणजे दोघाांच्या काळात 
असलेलेतीन शतकाांचे अांतर. त्रसद्धाांचा काळ बाराव्या शतकाच्या अलीकरे् आणता येत नाही आत्रण 
कबीराांचा काळ चौदाव्या-पांधराव्या शतकाच्या पलीकरे् नेता येत नाही.2 मध्यांतरीच्या तीन शतकाांत 
त्रसद्धाांची परांपरा कोणत्या ्वरूपात अल््तत्वात होती याचे ज्ञान झाफयात्रवना कबीर हे त्रसद्धाांचे वारसदार 
होते असे त्रनत्रितपणे साांर्ता येत नाही. 

 
असाच प्रश्न सांत ज्ञानेश्वराांच्या सांबांधातदेखील उपल््थत होऊ शकतो. परांतु आत्रदत्रसद्धापासून ते 

सांत ज्ञानेश्वरापयंतची रु्रुत्रशष्य-परांपरा उपलब्ध असफयाकारणाने ज्ञानेश्वर त्रसद्ध-परांपरेचे उत्तरात्रधकारी 
ठरतात. त्रसद्धाांच्या उपलब्ध सात्रहत्याच्या आधाराने ज्ञानेश्वराांनी परांपरार्त वारशात कोणती भर घातली 
हेही त्रनत्रित करता येते. तसे त्रसद्ध-परांपरा आत्रण कबीर याांच्याबाबत म्हणता येणार नाही. कारण, कबीराांना 
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नेमका कोणता वारसा लाभलेला होता हे काळाच्या मधफया दरीमुळे व परांपरेची वरील प्रमाणे ्पष्ट नोंद 
उपलब्ध नसफयामुळे त्रनत्रित करता येत नाही. 

 
त्रसद्धाांच्या काळानांतर तेराव्या शतकापयंत भाषेत अनेक पत्ररवतगने घर्लेली असली तरी आधारभतू 

वैचात्ररक सूिे माि पुढच्या काळातही कायम रात्रहलेली आहेत. त्रसद्धाांच्या भाषेतून त्रवकत्रसत झालेली भाषा 
सांत नामदेवाांच्या सहदीसदृश काव्यात सुरत्रित असलेली त्रदसून येते. या भाषेला आपण सोयीसाठी ‘सहदी’ या 
नावाने सांबोधतो. परांतु व्तुतः सांत नामदेवाांच्या काव्याची भाषा सहदी नसून त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यातील मूळ 
अपभ्रांश भाषेचे ते काळानुसार बदललेले ्वरूप आहे. त्रसद्धाांच्या तत्त्वप्रणालीची परांपरा महाराष्रातील 
सांताांनी तर पुढे चालत्रवलीच; त्याांच्या भाषेचा वारसाही त्याांनी पुढच्या काळात समदृ्ध केला. 

 
नामदेवाांच्या आत्रण मराठी सांताांच्या सहदीसदृश भाषेतील सात्रहत्याच्या पाठीशी ही प्रदीघग आहे. याच 

्थळी आणखी एक नवल त्रनदशगनास येते. 
 
सांत नामदेवाांच्या सात्रहत्यातील त्रवचारसरणी आत्रण त्याांच्या सहदीसदृश काव्याची भाषा याांचे 

कबीराांची तत्त्वप्रणाली आत्रण भाषा याांच्याशी त्रवलिण साधम्यग असफयाचे त्रदसून येते. सांत नामदेव कबीराांच्या 
पूवी होऊन रे्लेले असफयाने कबीराांनीच नामदेवाांचे अनुसरण केले या त्रनणगयावर याव ेलार्ते. याचाच अथग 
असा होतो की सांत कबीराांकरे् त्रसद्धाांचा वारसा सांक्रत्रमत झाला तो सांत नामदेवाांच्या द्वारा. कबीर व नानक 
याांनी सांत नामदेवाांचा केलेला र्ौरव या पाश्वगभमूीवर अथगपूणग ठरतो. अशा रीतीने कालप्रवाह आत्रण वैचात्ररक 
परांपरा याांच्यावर सेतू उभारण्याचे कायग महाराष्राने केले असून मराठी सांताांच्या सहदी काव्याचे ह रह्य 
राष्रीय ्तरावर महत्त्वाचे ठराव ेअसे आहे. 

 
सांत कबीर याांच्या सात्रहत्याच्या त्रनत्रमत्ताने ‘त्रनरु्गण परांपरा’ व ‘त्रनरु्गण रामभल्क्तसांप्रदाय’ याांची बरीच 

चचा सहदी सात्रहत्यात झालेली आहे. प्रारांभकाळात ह्या वाङ्मयेत्रतहासकाराांना माि त्रनरु्गण पांथीयाांना काही 
तत्त्वज्ञान होते हेच मुळी मान्सय नव्हते.3 त्यामुळे कबीरसात्रहत्यास असलेले तत्त्वप्रणालीचे अत्रधष्ठान दीघग 
काळ दुलग त्रित रात्रहले. सांत कबीर याांच्या त्रवचारप्रणालीचा शोध सुरू झाला तेव्हा याबाबतच्या सांशोधनास 
बऱ्यच मयादा पर्फया. सांत कबीराांना सांत नामदेवाांपासून पे्ररणा त्रमळाली हे मान्सय करूनही तुलनात्मक 
पद्धतीने महाराष्रातील परांपरेच्या ज्ञानाच्या अभावी त्या मयादा पर्लेफया आहेत. महाराष्रात प्रचत्रलत 
असलेफया त्रवचारधारा आत्रण मराठी सांताांनी सहदीसदृश भाषेतून केलेली काव्यरचना त्रवचारात घेतफयात्रवना 
कबीराांशी सांबांत्रधत असलेली त्रनरु्गण रामोपासना पूणगपणे ध्यानात येत नाही. कारण, या त्रवचारधारेचा उद्
भव, त्रवकास आत्रण सांर्ोपन प्रथम महाराष्रात झाले आत्रण नांतर ते सांत नामदेवाांच्या मराठीतर सात्रहत्याच्या 
माध्यमातून उत्तर रतात कबीराांपयंत पोचले आहे. सात्रहत्य आत्रण सां्कृती या दोहोंच्या इत्रतहासातून हे तर्थय 
त्रनष्पन्न होते. 

 
ही पाश्वगभमूी त्रवचारात न घेता कबीराांच्या पूवगवती परांपरेचा शोध घेणारे सांशोधक कबीराांवरून 

उड्डाण घेतात ते थेट त्रसद्धसात्रहत्याच्या िेिात त्रसद्धपरांपरा आत्रण कबीर याांच्या काळात सुमारे तीन 
शतकाांची दरी आहे याचे बान त्याांना नसते असे नाही. तरीही सहदीभाषी प्रदेशात आवश्यक ती साधने 
अनुपलब्ध असफयाने मधफया तीन शतकाांच्या काळात त्रसद्धपरांपरेचे अल््तत्व र्ृहीत तरी धरण्यात येते सकवा 
सोयी्करपणे त्याकरे् दुलगि तरी होत असते. तथात्रप, काळाच्या या खार्ीवर सेतू बाांधता येतो. त्याकत्ररता 
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आवश्यक अ सलेली साधनसामग्री उत्तर भारतात उपलब्ध नसली तरी ती महाराष्राने जतन करून 
ठेवलेली आहे हे दाखवनू देता येते. 

 
सात्रहत्याचे समीिण करताना त्या त्या भात्रषक प्राांतापरुती व त्या त्या भाषेच्या सात्रहत्यापुरीतच 

मयात्रदत दृष्टी बाळर्फयाने सांशोधन एकाांर्ी कसे होते याचे ठळक उदाहरण म्हणून कबीराांच्या पूवगवती 
परांपरेसांबांधी सहदी भाषेतून झालेले लेखन पुढे करता येईल. भारत हा त्रवत्रवधभाषी देश असला तरी एके 
काळी तो साा्ं कृत्रतकदृष्या एकात्म होता. भाषाभेदाचा प्रत्रतकूल पत्ररणाम एकात्मतेवर झाला नाही. 
प्रवासाची आत्रण साा्ं कृत्रतक देवाणघेवाणीची साधने सीत्रमत असूनही धमग व सां्कृत्रतत्रवषयक घर्ामोर्ींचा 
प्रसार भारतभर होत असे. त्यामुळे साा्ं कृत्रतक एकात्मता त्रटकून रात्रहली. आधुत्रनक भारतीय भाषाांतील 
मध्ययुर्ीन वाङ्मय-प्रवाहाांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असताना हे तर्थय त्रवशषेेकरून ध्यानात येते. 

 
त्रसद्धाांची परांपरा आत्रण सात्रहत्य याांचे महाराष्रातील अल््तत्व त्रकमान आठव्या शतकाइतके पुरातन 

आहे. समाजप्रबोधन हे त्रसद्धाांचे अांर्ीकृत कायग असफयामुळे मौत्रखक परांपरेने ज्याांचा प्रसार सहजर्त्या 
होऊन शकेल असे आकृत्रतबांध त्रसद्धाांनी आपफया त्रवचाराांच्या प्रसाराथग योजले. हे सात्रहत्य कालाांतराने 
लोकसात्रहत्याचे अांर् होऊन बसले. नाथसांप्रदायाची रु्रुत्रशष्य-परांपरा महाराष्राला दीघगकाळ लाभलेली 
असफयाने या सांप्रदायाचा प्रसार महाराष्रभर झालेला होताच. अन्सय भात्रषकाांपयंत हे त्रवचारधन पोचाव ेव 
रु्रुपरांपरेसांबांधीची कृतज्ञताही व्यक्त व्हावी या हेतूने मराठी सांताांनी परपराप्राप्त त्रवचारधन मराठी भाषेतून 
ग्रत्रथत केले तसेच ते त्रसद्धाांच्या परांपरार्त वाणीतूनही व्यक्त केले. या प्रत्रक्रयेतून मराठी सांताांची सहदी 
कत्रवता अल््तत्वात आलेली आहे. एकां दरीत बदलत्या कालपत्ररल््थतीवर सेतुबांधाचे कायग महाराष्रातील 
सांताांच्या त्याद्वारे घर्ले आहे. 

 
सात्रहत्य आत्रण सां्कृती याांच्या िेिातील घर्ामोर्ींचा आत्रण वैचात्ररक त्रवकासाचा आढावा घेत घेत 

या त्रवषयाची चचा मी पुढील प्रकरणाांतून केली आहे. ग्रांथाची माांर्णी दोन त्रवभार्ात करण्यात आलेली आहे. 
पत्रहफया त्रवभार्ात सांत नामदेवाांच्या त्रनत्रमत्ताने त्रसद्धपरांपरा आत्रण त्रसद्धाांची त्रवचारसरणी याांचे व 
महाराष्रातील वारकरी सांप्रदायाचे नाते त्रवशद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसऱ्या त्रवभार्ात सुमारे एक 
हजार वषांच्या कालावधीतील प्रमुख त्रसद्ध आत्रण सांत याांची त्रनवर्क कवने त्रदलेली आहेत. दुसऱ्या 
त्रवभार्ातील सांत्रहतेच्या योर्ाने प्रथम त्रवभार्ातील त्रववचेनास बळकटी येईल अशी अपेिा आहे. दीघगकालीन 
वैचात्ररक सातत्य महाराष्रात नाांदत होते याचा बोधही या सांत्रहतेच्या अध्ययनातून सहजर्त्या होण्यासारखा 
आहे. त्रदलेफया सांत्रहतेचा दुसराही एक उपयोर् आहेः भाषेत कालमानानुसार घर्लेले ल््थत्यांतरदेखील या 
सांत्रहतेच्या आधाराने अभ्यासता येईल. अशा अभ्यासानांतर त्रसद्धसांताांच्या परांपरेत साा्ं कृत्रतक, वैचात्ररक 
आत्रण भाषात्रवषयक क्रमत्रवकास आढळतो याचा प्रत्यय अभ्यासकाला घेता येण्यासारखा आहे. सांत्रहतेच्या 
प्रत्येक अध्यायास कालपत्ररल््थतीचा व साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींचा त्रनदेश करणारी सूिात्मक प्र्तावना 
जोर्लेली आहे. काही पात्ररषात्रषक शब्दाांचे ्पष्टीकरण प्रारांभीच त्रदलेले असून सहज बोध न होणारी पदे 
आत्रण सांकेत याांचे मराठी अनुवाद त्रदले आहेत. 

 
या सवग सामग्रीच्या आधारे एक महत्त्वाची र्ोष्ट ध्यानात यावी. महाराष्रातील त्रसद्धाांनी आत्रण सांताांनी 

आपले कायग महाराष्र व मराठी भाषा याांच्यापुरते मयात्रदत ठेवलेले नाही. महाराष्रातील सामान्सय माणसाचे 
उद्बोधन आत्रण उन्नयन करण्याच्या हेतूने सांताांनी मराठी भाषेतून काव्यरचना केली. पण त्याबरोबरच 
मराठी भात्रषक नसलेफयाांचेही भान त्याांना होते. त्याांच्या कफयाणासाठी रु्रुपरांपरेने लाभलेफया वाणीच्या 
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माध्यमातून त्याांनी सद्धमग आत्रण सदाचार याांचा प्रसार केलेला आहे. राष्रीय पातळीवरील हे कायग अत्यांत 
महत्त्वाचे ठरते. सांत नामदेवाांपासून ते सांत मात्रणकप्रभूांपयंत होऊन रे्लेफया मराठी सांताांनी हे राष्रीय कायग 
मोठ्या त्रनष्ठनेे केलेले आहे. मराठी सांताांनी सहदीसदृश, दखनी, सहदी या क्रमाने त्रवकास पावलेफया भाषेतून 
केलेफया सात्रहत्यत्रनर्ममच्या मुळाशी फार मोटी साा्ं कृत्रतक आत्रण सामात्रजक पे्ररण असफयाने या सात्रहत्याने 
राष्रीय ्तरावरील महत्त्व असाधारण ठरते. 

 
-माझा लेखनाचा प्रवास बराचसा न रुळलेफया मार्ावरुन झालेला आहे. त्यामुळे लेखनात 

असलेफया उत्रणवाांची जाणीव मला आहे. तथात्रप, राष्रत्रनष्ठा हे मऱ्हाटी सां्कृतीचे प्रधान अांर् त्रनदशगनास 
याव ेया हेतूने केलेला हा नम्र प्रयत्न आहे याची नोंद वाचकाांनी कृपा करून घ्यावी. 

 
ज्ञानाचा प्रवास सामान्सयपणे ज्ञातापासून अज्ञाताच्या त्रदशनेे होत असतो हे लिात घेऊन त्रवषयाची 

माांर्णङ करताना ज्ञात असलेले सांत नामदेवाांचे सात्रहत्य आत्रण कायग याांच्यापासून प्रारांभ केलेला आहे. 
त्यानांतर नामदेवाांची पूवगपरांपरा आत्रण पूवगकालीन सात्रहत्य त्रवचारात घेऊज्ञ नामदेवोत्तरकालीन सात्रहत्य 
आत्रण समाजजीवन त्रवचारात घेतले आहे. 

 
कोणताही त्रवचार त्रकतीही प्रर्त्रतशील असला तरी कमगठतेच्या त्रवळख्यात तो सापर्तो तेव्हा त्याची 

प्रर्मनशीलता नष्ट होते. धमगत्रवषयक त्रवचाराांच्या बाबतीतही असेच घर्ते. त्यामुळे काळप्रवाहात धमाला 
अवकळा येते आत्रण धमग आत्रण समाजजीवन याांमध्ये दलगघ्य दरी त्रनमाण होते. 

 
कमगठतेत्रवरुद्ध बांर् करणारे सांत-महात्मे माि या दरीवर सेतू बाांधण्याचे कायग करीत असतात. 

त्याांच्या कायामुळे धमगतत्त्वापासून दुरावलेला समाज धमगतत्त्वाांचे अनुसरण करू लार्तो. मध्ययुर्ीन मराठी 
सांताांनी अशा प्रकारचे सेतुबांधाचे कायग केले आहे.  

 
पुढील त्रववचेनात मी या कायाची साांर्ोपाांर् चचा केली आहे. 
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२. ‘णिन्दी’ भाषेचा आद्य किी संत नामदेि 
 
१. णिषयाची पार्श्सभूमी 
 

कोणत्याही आधुत्रनक देशी भाषाांतील सांतवाङ्मयात, महाराष्रातील सांतसात्रहत्याचा अपवाद 
वर्ळता, सांताांनी आपफया मातृभाषेखेरीज अन्सय भाषेतून काव्यरचना केफयाचे आढळून येत नाही. परांतु 
भारताच्या साा्ं कृत्रतक आत्रण धार्ममक इत्रतहासाच्या दृष्टीने अत्यांत महत्त्वपूणग ठरणाऱ्या या त्रवशषेाची त्रवशषे 
त्रचत्रकत्सा माि अद्याप झालेली नाही. 
 

याबाबत मूलभतू प्रश्न असा त्रनमाण होतो की, महाराष्रातच मातृभाषेखेरीज अन्सय भाषेतून 
काव्यरचनेची परांपरा तेराव्या शतकापासून ते एकोत्रणसाव्या शतकाच्या अांतापयंत का चालू रात्रहली? मराठी 
सांताांना सहदी वा सहदीसदृश भाषेतून काव्यरचना करण्याची आवश्यकता का वाटली? त्रवशषेतः सहदीभाषी 
प्रदेशात सहदी भाषेतून सात्रहत्यत्रनर्ममती होण्यापूवी महाराष्रातील सांताांनी या भाषेतून काव्यरचना करण्यात 
पुढाकार का घेतला? 
 

मराठी वाङ्मयेत्रतहासाप्रमाणेच सहदी सात्रहत्याच्या इत्रतहासात देखील महाराष्रातफया सहदी 
काव्याची दखल फारशी घेण्यात आलेली नाही. व्तुतः सहदी सात्रहत्याचा उद्भव महाराष्रात झालेला 
असफयाने सहदी सात्रहत्याच्या आत्रण भाषेच्या इत्रतहासाच्या दृष्टीने देखील महराषरातील सहदी सात्रहत्य 
महत्त्वाचे ठरते. सहदी सात्रहत्याचा प्रारांभ महाराषरात झालेला आहे व सांत नामदेव हे सहदी भल्क्तसात्रहत्याचे 
आद्य कवी आहेत हे अनेक त्रवद्वानाांनी मान्सय केले आहे.१ उत्तर भारतात सांतमताचे प्रवतगन करण्याचे श्रेय र्ॉ. 
भर्ीरथ त्रमश्र याांनी नामदेवाांना त्रदले आहे. सांत कबीर याांच्या सात्रहत्यात आढळून येणाऱ्या त्रकत्येक प्रवृत्तींचे 
मूळ नामदेवाांच्या सहदी कवनाांत आढळते असेही त्याचें मत आहे.२ सांत कबीराांच्या सात्रहत्यावरच नव्हे तर 
उत्तर भारतातील समग्र सांतमताांवर नामदेवसात्रहत्याचा प्रभाव पर्लेला आहे सेही अनेक त्रवद्वान मानतात.३ 
तरीही उत्तर भारतातील सांतमत आत्रण सांतसात्रहत्य याांचे प्रवतगन सांत कबीराांनी केलेले आहे असे मत सहदी 
भाषेच्या वाङ्मयेत्रतहासात माांर्ले जाते तेव्हा माि आियगच वाटते.४ 
 

उत्तर भारतात सहदी सात्रहत्याची त्रनर्ममती होण्यापूवी महाराष्रात सहदी सात्रहत्य जन्समास आले होते हे 
ऐत्रतहात्रसक सत्य न ्वीकारता याच वाटेवर आर्वळणाने येण्याची करामत काही सांशोधकाांनी दाखत्रवलेली 
आहे. आता हा युल्क्तवाद पाहा : 
 

‘कबीर के पूर्वर्र्ती या समकालीन संर्त या र्तो अहिंदी भाषी थे या अत्यरं्त साधारण कोटि के अर्तः 
उत्तर भारर्त में संर्तसंप्रदाय को प्रटर्तटिर्त करने का श्रेय इटर्तिंास और साटिंत्य ने कबीर को िंी टदया िैं’५ 
 

हा युल्क्तवाद भ्रामक आहे. सांत नामदेवाांच्या सहदी पदाांचा सांदभगपूवगक अभ्यास केला असता हे 
सात्रहत्य ‘साधारण कोत्रट’चे होते असा त्रनवाळा एखादा अज्ञानी माणसूच देऊ शकेल. असहदी भाषी 
असफयाने त्याांच्या सात्रहत्याची र्णना सहदी सात्रहत्यात करावयाची नसेल तर माि वाद सांपतोच. वरील पत 
माांर्णाऱ्या र्ॉ. रामकुमार वमा याांनीच पुढील अत्रभप्राय त्याच ग्रांथात त्रदला आहे हे लिात घेतफयानांतर 
सत्यासत्याचा त्रनणगय कसा करावा यात्रवषयी र्ोंधळ त्रनमाण होतोः 
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‘इस प्रकार किंा जा सकर्ता िैं टक उत्तर भारर्त में संर्तसंप्रदाय का जो उत्थान रै्ष्णर् भक्तर्त को लेकर िुंआ 
उसका पूर्ाधव मिंाराष्र में टर्ठ्ठल संप्रदाय के संर्तो द्वारा प्रस्रु्तर्त िंो चुका था, टजन में ज्ञानेश्वर और नामदेर् 
प्रमुख थे... यिं किंा जा सकर्ता िैं टक संर्त संप्रदाय का आरंभ रे्तरिंर्ीं शर्तक्दद में िंी िंो चुका था. इस पूर्वपक्ष 
में टर्ठ्ठल संप्रदाय के रूप में मिंाराष्र में िुंआ और पंद्रिंर्ी शर्ताक्दद में प्रचाटरर्त िंोनेर्ाले उत्तर पक्ष में टनरु्वण 
संप्रदाय का रूप बना.’६ 
 

या युल्क्तवादातून त्रकमान काही बाबी ्पष्ट होतात. 
 

१. महाराष्रात तेराव्या शतकात सांतसांप्रदायाचे प्रवतगन झाले. 
२. पुढे दोन शतकाांनांतर म्हणजे पांधराव्या शतकात उत्तर भारतात या सांप्रदायास त्रनरु्गण परांपरेचे रूप 
त्रमळाले. तसेच,  
३. महाराष्रातला सांतसांप्रदाय हे कबीराांचे पे्ररणा्थान होते आत्रण 
४. सांत नामदेवाांनी प्रथम सहदी भाषेतून काव्यरचना केलेली असफयाने ते सहदी भल्क्तसात्रहत्याचे आद्य 
कवी ठरतात. 
 

त्यामुळे सहदी भाषेतील सांतसात्रहत्याचा प्रारांभ महाराष्रात झाला हे ओघानेच येते. वरीलपकैी क्र. ३ 
व ४ चे त्रनष्कषग अर्ोदरच्या दोन त्रनष्कषांतून त्रनष्पन्न होतात. त्रहन्सदी सात्रहत्याचा प्रारांभ महाराष्रात झाला या 
ऐत्रतहात्रसक सत्यास त्यामुळे पुष्टीच त्रमळते. 
 

हे त्रनष्कषग ऐत्रतहात्रसक प्रमाणावर आधारलेले असले तरी सत्यावर सावली धरण्याचे प्रयत्न अनेक 
परींनी झालेले असफयाने या बाबतीत सत्यसांशोधन आवश्यक होऊन बसले आहे. 
 

सांत कबीरच सांतमताचे प्रवतगक आहेत ते प्र्थात्रपत करण्यासाठी त्रनरत्रनराळे युल्क्तवाद वळेोवळेी 
पुढे आले आहेत. या युल्क्तवादाांची सत्रव्तर चचा अनावश्यक असली तरी युल्क्तवादाांतील महत्त्वाच्या 
मुद्द्ाांचा परामशग घेणे आवश्यक आहे. 
 

एक मुद्दा असा की, सांत नामदेव त्रवठ्ठलभक्त असफयाने ते त्रनरु्गणवादी कबीराांचे पूवगवती होऊ शकत 
नाहीत. माि नामदेवाांच्या सहदी कवनाांतून त्रनरु्गणवादचा पुर्कार आढळतो. म्हणजे ही रचना एकतर 
दुसऱ्या कोणातरी नामदेवाांची असावी. हा नामदेव ज्ञानेश्वर – समकालीन नसावा. त्यामुळे तो कबीराांच्या 
अर्ोदर होऊन रे्ला असे समजण्याचे कारण नाही! 
 

या बाबतीत तूतग एवढेच नमूद करून ठेवता येते की, सहदी आत्रण मराठी सात्रहत्यातले नामदेव एकच 
आहेच. सरु्ण-त्रनरु्गणाचा भेदसहदी भल्क्तसात्रहत्यात आढळतो तसा तो मराठी सांतसात्रहत्यात मानला रे्ला 
नाही. त्रनखळ सरु्णाची उपासना वारकरी सांप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानात बसत नाही. यासांबांधीची अत्रधक चचा 
पुढे आलेली आहे. 

 
दुसरा मुद्दा असा की ‘कबीराचा सांबांध थेट त्रसद्ध सात्रहत्य आत्रण नाथसांप्रदाय याांच्याशी पोचत 

असफयाने कबीराांच्या सांदभात नामदेवाांचा त्रवचार करण्याचे कारण नाही.७ या मुद्द्ाचा माि इथे परामशग 
घेतला पात्रहजे. 
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नाथसांप्रदायाने पुर्कात्ररलेला आचारधमग सांत कबीराांच्या सात्रहत्यात जसा आढळतो तसाच तो वारकरी 
सांप्रदायातफया सांताांनी देखील पुर्कात्ररलेला आहे. योर्मार्ातली पत्ररभाषा कबीरसात्रहत्यात योजलेली 
आहे तशीच ती ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या सात्रहत्यातूनही आलेली आहे. कबीराांचा भर त्रनरु्गण ‘रामा’ च्या 
भक्तीवर आहे. पण, ज्ञानेश्वरपूवगकालीन नाथसांप्रदायाच्या सात्रहत्यात भल्क्ततत्त्वाचा अांतभाव झालेला 
नाही. कबीराांनी एकतर ्वतः भल्क्ततत्त्वाचा समावशे आपफया त्रवचारप्रणालीत केलेला असावा सकवा 
कबीरपूवग काळात प्रचत्रलत असलेफया त्रवचारधारेतून तो कबीरसात्रहत्यात आलेला असावा. याचा त्रनवार्ा न 
करताच कबीराांचा सबांध थेट ज्ञानसांपद्रदायाशी जोर्णे इष्ट होणार नाही. नाथसाांप्रदात्रयक असूनही 
भल्क्ततत्त्वाचा अांतभाव ज्ञानदेवाांनी आपफया त्रवचारप्रणालीत केलेला आहे. सांत नामदेवाांच्या द्वारे हा वारसा 
कबीरसात्रहत्यास लाभलेला आहे. पुढील प्रकरणाांतून या मुद्द्ाचे सत्रव्तर त्रववचेन आलेले आहे. सांत 
नामदेवाांची परांपरा कबीराांनी आत्रण रु्रु नानकाांनी चालत्रवलेली आहे हेही एका प्रकरणात त्रवशद करण्यात 
आलेले आहे. त्यामुळे सांत कबीर हे नाथसांप्रदायाचे वा त्रसद्धाांचे उत्तरात्रधकारी ठरत नाहीत. तर त्याांनी 
ज्ञानदेव-नामदेवाांची परांपरा पुढे चालत्रवली असे माि त्रनःशांकपणे साांर्ता येते. 
 

त्रसद्धाांच्या बाबतीत महापांत्रर्त राहुल साांकृत्यायन याांनी देखील शांकाच व्यक्त केली आहे – “कबीर 
का संबंध टसद्धों से िंम टसद्धों की धारा बारिंर्ीं शर्ताटि र्तक ला सकरे्त िंैं. लेटकन कबीर र्तक की र्तीन 
शर्ताक्ददयों को जोडना असंबभर्सा िंी मालूम िंोर्ता िैं.”८ 
 

त्रसद्धाांच्या नांतरच्या तीन शतकाांची दरी भरून काढता आली तरच कबीर त्रसद्धाांचे वारसदार 
ठरतील असे राहूल साांकृत्यायन साांर्तात. हे अांतर भरून काढणे त्याांना असांभवनीय वाटते. महाराष्रातील 
सांतपरांपरेचा र्ाढ पत्ररचय राहूलजींना असता तर काळाचे अांतर कसे भरून काढायचे हा त्रबकट प्रश्न 
त्याांच्यापुढे उभा रात्रहला नसता. मधफया तीन शतकाांत तुटफयासारखी वाटणारी परांपरा महाराष्राने 
त्रसद्धाांची त्रवचारसरणी आत्रण वाणी याांच्या रूपात पुढे चालत्रवलेली आहे. त्रसद्ध परांपरा – नाथसांप्रदाय – 
वारकरी सांप्रदाय आत्रण – सांत कबीर अशा मार्ाने ही परांपरा सुरत्रित रात्रहलेली आहे. परांपरेच्या या 
प्रवासाचे परीिण करतानाच मराठी सांताांनी त्रहन्सदी व त्रहन्सदीसदृश भाषेतून रचना का केली आत्रण सांत कबीर 
हे नाथसांप्रदायाचे उत्तरात्रधकारी नसून वारकरी सांप्रदायाच्या सांत नामदेवाांपासूनच त्याांना पे्ररणा कशी 
लाभली या प्रश्नाांची उत्तरे सापर्तात. 
 

सात्रहत्यत्रवषयक मयात्रदत कफपना ठेवनू केवळ एकाच भाषेच्या वाङ्मयाच्या इत्रतहासाच्या आधाराने 
प्राचीन वाङ्मयाशी सांबांत्रधत असलेफया सवगच प्रश्नाांची समाधानकारक उत्तरे त्रमळत नाहीत. प्रबळ 
सामात्रजक आत्रण धार्ममक पे्ररणा सात्रहत्यरूप धारण करतात तेव्हा प्रदेश आत्रण भाषा याांच्या मयादा पार 
ओलाांरू्न नव्या युर्ाचा सांदेश प्रसार पावत असतो. अशा सात्रहत्याला व्यापक पातळीवरून समजून 
घ्यावयाचे असते. तसे घर्ले नाही तर माि अनेक बाबींचा उलर्र्ा होत नाही आत्रण त्रकत्येक प्रश्न 
अनुत्तत्ररतच राहतात. मराठी सांताांचे सहदीसदृश भाषेतील सात्रहत्य अशाच व्यापक सांदभात समजून घेतले 
पात्रहजे. तसे झाले म्हणजे त्रसद्धाांपासून ते सांत कबीराांपयंतचे साा्ं कृत्रतक आत्रण सात्रहल्त्यक सातत्य (भाषेत 
पत्ररवतगन झालेले असले तरी) आत्रण त्रवचारप्रणालीचा झालेला त्रवकास याांची सांर्ती योग्य रीतीने लावता 
येते. 
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सांत नामदेव हे सहदी भाषेचे आद्य कवी. त्याांनाच मध्यवती कफपून नामदेवाांना वारसा कोणाचा 
त्रमळाला आत्रण नामदेवाांचा वारसा कोणी चालत्रवला असा पूवोत्तर शोध घेता घेईल. या शोधात मराठी 
सांताांच्या सहदी सात्रहत्याचे रह्यही हाती लार्ण्याचा सांभव आहे. भारताच्या साा्ं कृत्रतक एकात्मतेच्या दृष्टीने 
देखील हा शोध महत्त्वाचा आत्रण लाभप्रद ठरावा असा आहे. 
 
२. शोध संत नामदेिाचंा 
 

इ. स. 1270 ते 1350 असा ऐांशी वषांचा जीत्रवतावधी सांत नामदेवाांना लाभलेला होता. या 
कालावधीत त्याांनी मराठी आत्रण सहदी या दोन्सही भाषाांतून काव्यत्रनर्ममती केली आत्रण महाराष्र व उत्तर भारत 
या प्रदेशाांत भार्वतधमाच्या प्रसाराचे कायग केले. मराठी भाषेत अनेक सांताांनी नामदेव-चत्ररिपर आख्याने 
त्रलत्रहलेली आहेत. सहदी भाषेत देखील त्रकत्येकाांनी ्वतांिपणे तर त्रकत्येकाांनी भक्ताांच्या मात्रलकेत 
नामदेवचत्ररि कथन केलेले आहे. नामदेवाांचा सहदी भाषेतील प्राचीनतम चत्ररिकार अनांदास. ‘नामदेव की 
परछाई’ हे चत्ररि त्याने त्रलत्रहलेले आहे. इ. स. 1588 मदे्य या चत्ररिाचे लेखन झाले. मराठीतील 
नामाजीच्या भक्तमालेतली नामदेवचत्ररि येते. इ. स. 1600 साली या ग्रांथाची रचना झालेली आहे. सांत-
चत्ररिात अनेक चमत्कार, दांतकथा आत्रण आख्यत्रयका येत असतात तशा त्या दोन्सही नामदेवचत्ररिातही 
आलेफया आहेत. त्रवशषे आियग म्हणजे सहदी आत्रण मराठी भाषाांतील चत्ररिाांत आलेले बरेच चमत्कार समान 
आहेत. नामदेवाांच्या आत्मचत्ररिपर अभांर्ाांत याांपैकी काहींचा उल्लेख आढळतो.९ त्यामुळे या चत्ररिकाराांनी 
लेखन त्रभन्न भाषाांतून केलेले असले तरी त्याांना अपे्रत असलेला नामदेव एकच आहे यात्रवषयी शांका उरत 
नाही. 

 
नामदेव समकालीन धार्ममक व सामात्रजक पत्ररल््थती ध्यानात घेता सशप्याच्या कुळात जन्समाला 

येऊन नामदेवाांनी काव्यरचना केली हाच एक चमत्कार मानावा लार्तो. नामदेवाांची साधना थोर, प्रत्रतभेचे 
वरदान त्याांना लाभलेले. या महाभार्ाने लोकप्रबोधनाथग उभय भाषाांतून सात्रहत्यत्रनर्ममती करावी आत्रण 
काळाच्या ओघात ती अमर ठरावी हाच एक चमत्कार असफयाने त्याांच्या चत्ररिग्रांथाांत येणारे अन्सय चमत्कार 
त्रवचारात घेण्याचे कारण मला वाटत नाही. नामदेवाांचा सपर् भक्ताचा. भार्वतधमाचे महाराष्रात प्रवतगन 
करणाऱ्या ज्ञानदेवाांचा सहवास त्याांना लाभलेला. त्याांच्याबरोबर त्याांनी उत्तर भारताची तीथगयािा केली 
आत्रण दत्रिणोत्तर भार्वतधमाची पताका फर्कत ठेवली. ज्ञानदेवादींच्या समाधीनांतर नामदेव एकटेच उत्तर 
भारतात समाजप्रबोधनाचे कायग करीत रात्रहले आहेत. 

 
ज्ञानदेव हे नामदेवाांचे श्रद्धा्थान. त्याांचा त्रवषय त्रनघाला की नामदेवाांची कत्रवता बहरून येते. 

ज्ञानदेवाांच्या व त्याांच्या भावांर्ाांच्या समाधीप्रसांर्ी त्याांनी त्रलत्रहलेले अभांर् हे मराठी सात्रहत्याचे अमर लेणे 
ठरलेले आहे. तीथावळीच्या अभांर्ाांसांबांधी तर ‘मूर्मतमांत अदु्भत रस’ या अभांर्ाांतून अत्रभव्यक्त झाला 
आहेत.’१० असे उद्र्ार ्वतः नामदेवाांनी काढलेले आहेत. नामदेवाांच्या आयुष्यातली महत्त्वाची घटना 
म्हणजे त्याांना झालेला रु्रुपदेश. या घटनेशी सांबांत्रधत असलेले अनेक अभांर् सांत नामदेवाांच्या र्ार्थयात 
आलेले आहेत.११ त्रवसोबा खेचर हे नामदेवाांचे रु्रू. त्रनवृत्रत्तनाथाांचे त्रशष्य सोपानदेव हे त्रवसोबा खेचराांचे रु्रू. 
म्हणजे ज्ञानेश्वराांप्रमाणेच नामदेवाांची रु्रुपरांपरा नाथसांप्रदायाची. नामदेवाांना झालेफया उपदेशात पुढील 
सूिे येतात : 
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१) यजलयाजन आत्रण देहदांर् (योर्साधना) याांच्या योर्ाने परमेश्वरप्राप्ती होत नाही. (क्र. 1353, 
1361) 
२) ‘मी’ आत्रण ‘माझे’ याांतून सुटका झाफयात्रवना आत्माराम भेटत नाही. (क्र. 1355, 1379) 
३) उदासीन वृत्तीने कमाचरण करीत असताना त्रववके आत्रण वैराग्य याांच्या बळावर ब्रह्माचा बोध होतो. 
(क्र. 1352, 1394) 
४) पाषाणाच्या देवाची पूजा करणारे मूखग आहेत. (क्र. 1369) 
५) रु्रुकृपेचे अांजन लाभले म्हणजे सवग भतूाांच्या ठायी नारायण त्रदसू लार्तो. (क्र.१३७३) 
 

आियग असे की, ही सूिे त्रसद्ध सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांच्या सात्रहत्यातही आढळतात. (दुसरा 
त्रवभार् अध्याय 1 पाहा) एवढ्या एका आधारावर सांत नामदेवाांचा सांबांध नाथपांथाशी सहजर्त्या जोर्ता 
येतो. रु्रुपदेशाच्या एका अभांर्ात ‘पदसपर्त्रववर्मजत केला नामा’ असा चरण येतो. हा नाथपांथीचा एक त्रवशषे 
सांकेत आहे. ज्ञानेश्वरीत या सांकेताचे ्पष्टीकरण आढळते.१२ 

 
हपडे हपडाचा ग्रासु। र्तो िंा नाथसंकेर्तीचा डंसु 
पटर दाउटन रे्ला उदे्दशु । मिंाटर्ष्ण ु।। ज्ञा. 6 – 291 
र्तया ध्र्टनर्ताचेटन केणें सोडोटन। यथाथाची घडी झाडुटन 
उपलटर्ली टमया जाणौटन । ग्रािंक श्रोरे्त ।। 6-291 

 
‘सपर्ाने सपर्ाचा ग्रास घ्यावा’, म्हणजे जीव त्रवश्वात्मक असफयाचा अनुभव घ्यावा ही नाथपांथाची 

साांकेत्रतक भाषा. भौत्रतक त्रवश्वाचा लय आत्रण जीवात्म्याची परमात्म्याशी एकरूपता अनुभवफयानांतर उरते ते 
त्रनखळ चैतन्सय. त्रवश्वी त्रवश्वात्म्याचा प्रत्यय या अव्थेत येतो.या अव्थेस अनुलिनूच नामदेव म्हणतात,  
 

बांध मोिाची सुटली काजळी!समात्रध लार्ली समाधीसी !!१३७० 
 

या अनुभवाचे वणगन ज्ञानदेवाांनी शून्सयाच्या पत्ररभाषेत केलेले आहे.१३ त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात वारांवार 
येणारी शून्सयाची पत्ररभाषा नामदेवाांनीही योजलेली आहे.माि सांदभग आहे तो हत्ररकथा-श्रवणाने येणारया 
एकात्मतेचा.  
 

शून्सयाचे त्रनजशनू्सय तेथें हरपले!एकाग्र मन जाले ध्यान योर्ें!!१८३१ 
 

त्रसद्ध सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ या दोघाांनीही आपली ‘रु्रुर्म्य खुण’ साांत्रर्तली आहे ती 
शून्सयाच्याच पत्ररभाषेत.१४ पाषाणाच्या देवासांबांधी व्यक्त झालेफया सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांच्या त्रवचाराांशी 
असलेले त्रवलिण साम्य नामदेवाांच्या सहदी-मराठी कवनात आढळते.१५ ‘अभ्यांतरात पालट झाफयात्रवना 
बत्रहरांर्साधनेच्या योर्ाने साध्य हाती लार्त नाही, ’हा त्रवचार त्रतघाांच्याही सात्रहत्यात आढळतो. १६ 
 

हा केवळ योर्ायोर्ाचा भार् नसून एका समान परांपरेने सरहपा, र्ोरखनाथ आत्रण नामदेव याांना 
घर्त्रवले आहे असाच त्रनष्कषग या साधाम्यातून त्रनघतो.  
 



अनुक्रमणिका  

कबीराांच्या त्रसद्धपरांपरेशी असलेला थेट सांबांध केवळ काळानुसार केलेफया अनुमानावर आधारलेला 
नसून नामदेवाांची रु्रुपरांपराच नाथत्रसद्धाांची असफयाने ते त्रसद्धपरांपरेस कबीराांच्या तुलनेने अत्रधक जवळचे 
ठरतात हे मान्सय करण्यास हरकत नसावी. हे लिात घेतले म्हणजे सांत नामदेवाांच्या द्वारे त्रसद्धपरांपरा 
कबीर-सात्रहत्यात सांक्रत्रमत झालेली आहे या त्रनणगयावर याव े लार्ते. ्वतः कबीराांनी आपफया पदाांतून 
नामदेवाांचा र्ौरव केलेला आहेच. (पत्ररत्रशष्ट १ पहा) 
 

सांत नामदेवाांसांबांधी अर्दी अलीकरे् झालेफया सांशोधनातून हाच त्रनष्कषग त्रनघतो.कलव्हतग या 
पांत्रर्ताने भारतात सवगि भ्रमण करून सांत नामदेवाांच्या सहदी पदाांची पुरातन ह्तत्रलत्रखते र्ोळा केली. या 
ह्तत्रलत्रखताांच्या आधाराने त्याने ‘सहदी पदावली ऑफ नामदेव’प्रत्रसद्ध केली (१९९०)या सांपादनाला या 
परदेशी त्रवद्वानाने प्रदीघग प्र्तावना जोर्लेली असून ्वतःच्या सांशोधनाचे त्रनष्कषग प्र्तावनेत त्रदले आहेत. 
या ग्रांथात त्याने नामदेवाांची २५८ पदे त्रदलेली असून पांजाब-राज्थान या भार्ातील भाक्तीसाहीत्यातील 
भाषेच्या तुलनेने या पदाांची भाषा पुरातन असफयाचा त्रनवाळा त्याने त्रदला आहे.१७ 
 

राज्थानात इ.स.१६५० पासून नामदेवसात्रहत्य प्रचत्रलत असफयाचे हा त्रवद्वान साांर्तो. त्याला 
उपलब्ध झालेफया प्राचीनतम ह्तत्रलत्रखताांचे लेखन इ.स.१६२५ मध्ये झालेले आहे. त्रवशषे 
म्हणजे’पांचबानी’ या दादुपांथाच्या प्रमाणग्रांथात ह्या सवगच ह्तत्रलत्रखताांचा प्रारांभ सांत नामदेवाांच्या पदाांनी 
होतो. त्यानांतर दादुदयाळ याांच्या वाणीचा सांग्रह येतो. यावरून पांजाब-राज्थानात इ.स.१६७० च्या 
आसपास सांत नामदेवाांना केवढी मान्सयता लाभलेली होती याची कफपना करता येईल.नामदेवाांच्या काही 
पदाांवर ‘दखनी’पद असे शीषगकही त्रकत्येक ह्तलीखीताांतून देण्यात आलेले असून नामदेवाांच्या पदाांच्या 
भाषेच्या सांदभात या नोंदीला त्रवशषे महत्व आहे.१८ उत्तर भारतात प्रचत्रलत असलेफया कबीर, नानक आत्रण 
इतरही पांथप्रवतगकानी सांत नामदेवाांचा अत्त्यांत आदरपूवगक उल्लखे केलेला असफयाकारणाने उत्तर 
भारतातील सांतमताला नाथसांप्रदयाचा वारसा लाभला तो नामदेवाांच्या द्वारे हे प्र्थात्रपत होते. सांत नामदेव 
हे ‘उत्तर भारतातील सांत मताचे पे्ररणा्थान होते’, असा त्रनष्कषग त्रनघतो. पत्ररत्रशष्टात त्रकत्येक पांथप्रवतक 
आत्रण सांत याांनी केलेले नामदेवाांसांबांधीचे उल्लेख देण्यात आले आहेत. त्यावरूनही वरील त्रवधानास पुष्टीच 
त्रमळेल.१९ 

 
३. नामदेि : उत्तर भारतातील संतमताचे प्रितसक 
 

कोणत्याही प्रकारच्या दांतकथा आत्रण आख्यात्रयका याांचा आधार न घेता उपलब्ध सात्रहत्याच्या 
आधाराने शोध घेत असताना सांत नामदेव हे उत्तर भारतातील सांतमताचे पे्ररणा्थान ठरतात. पण सांत 
कबीर याांचा सांबांध थेट नाथसांप्रदायाच्या परांपरेशी जोर्ता येत नाही. त्रसद्धाांची परांपरा कबीराांना लाभली ती 
सांत नामदेवाांच्या परांपरेतून. त्यामुळे त्रसद्ध आत्रण कबीर याांच्या दरम्यान असलेली काळाची दरी कशी 
बुजवावयाची हा पां. राहुल साांकृत्यायन याांना पर्लेला प्रश्न सुटतो. नामदेवाांचा समात्रधकाल 1350 चा. 
कबीराांचे कतृगत्व इ. स. 1450 च्या आसपास सुरू झाले असे मानले तरी परांपरेच्या प्रसाराच्या दृष्टीने सुमारे 
एका शतकाच्या आसपासचा कालावधी अनुल्लांघनीय ठरण्याचे कारण नाही. तात्पयग एवढेच की कबीराांच्या 
पूवीचे सात्रहत्य सहदीभाषी प्रदेवात आढळत नसले तरी महाराष्रात या सात्रहत्याची त्रनर्ममती झालेली आहे. 
इतकेच नव्हे तर ज्या त्रसद्ध आत्रण नाथसांप्रदायाचा कबीर-सात्रहत्याशी सांबांध जोर्ण्यात येत असतो ती 
त्रसद्धपरांपराच मुळी आठव्या शतकापासून महाराष्रात नाांदत होती हे भरीव प्रमाणात्रनशी त्रसद्ध झालेले 
असफयाने त्रसद्धाांचा वारसा महाराष्रातून उत्तर भारतात सांक्राांत झाला या त्रनणगयावर याव ेलार्ते. 
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त्रसद्धपरांपरा आत्रण नाथसांप्रदाय याांची परांपरा महाराष्रातील सांतसांप्रदायाच्या द्वारे उत्तर भारतात 

सांक्रत्रमत झाली या त्रवधानाची सप्रमाण चचा करण्यापूवी एका वादातून सुटका करून घेतली पात्रहजे. हा 
वाद नामदेवाांशी सांबांत्रधत आहे. सांत नामदेव ही आपफया त्रववचेनातील मध्यवती व्यक्ती आहे. नामदेवपूवग 
आत्रण नामदेवोत्तर परांपरा आत्रण सात्रहत्य याांचा शोध आपफयाला घ्यावयाचा आहे. म्हणून नामदेवाांसांबांधीच्या 
लहान-मोठ्या वादाांतून सुटका करून घेणे आवश्यक होऊन बसते. सरु्णभक्ती आत्रण त्रनरु्गणोपासना याांच्या 
त्रनत्रमत्ताने त्रनमाण झालेला ‘मराठी नामदेव’ व ‘सहदी नामदेव’ हा वाद आता इत्रतहासजमा झालेला असला 
तरी त्या त्रनत्रमत्ताने उद्भवलेफया शांकेचे त्रनरसर झाले पात्रहजे. 
 

दोन नामदेवाांसांबांधीचे वाद अर्दीच त्रनराधार होते असे माि म्हणता येणार नाही. नामदेवाांच्या 
मराठी सात्रहत्यात प्रामुख्याने त्रवठ्ठलभक्तीचे दशगन घर्ते तर त्रवठ्ठलनामाचा क्वत्रचत उल्लेख येऊनही त्याांचे 
सहदी सात्रहत्य प्रामुख्याने त्रनरु्गण रामोपासनेस वात्रहलेले आहे असा अनुभव येतो. या प्रथमदशगनी होणाऱ्या 
मतामुळे ज्ञानेश्वरसमकालीन नामदेव सहदी पदरचना करणाऱ्या नामदेवापेिा त्रनराळा असला पात्रहजे असे 
मत पुढे आले, उभय भाषाांतून सात्रहत्य-त्रनर्ममती करणारे नामदेव ज्ञानेश्वर-समकालीन होते हे मत आता 
मान्सयता पावलेले आहे. एका सहदीभाषी पांत्रर्ताने एका वरे्ळ्याच पद्धतीने या वादातू वाट काढलेली आहे. 
त्याांचे म्हणणे असे की, रु्रुपदेशापूवी नामदेव सरु्णोपासक होते. रु्रुपदेश झाफयानांतर माि ते 
त्रनरु्गणोपासक झाले.20 
 

रु्रुपदेशानांतर नामदेवाांना अ लेफया अनुभतूीचे वणगन अर्ोदर येऊन रे्ले आहे. साधकाव्था 
ओलाांर्फयानांतर त्या अव्थेतील अनुभतूीत ल््थत्यांतर घर्ते. दोन्सही अव्थाांचे प्रत्रतसबब सात्रहत्यात उतरणे 
अपरहायग असते. तथात्रप, सांतकवींच्या सात्रहत्याचा अभ्यास समग्रतेने झाला पात्रहजे. त्याांचे त्रद्वखांर् 
व्यल्क्तमत्त्व सात्रहल्त्यक मूफयाांकनात भ्रम त्रनमाण करते. उदाहरणाथग ज्ञानेश्वरीत, अमृतानुभवात आत्रण ्फुट 
अभांर्ाांतून त्रदसणारे ज्ञानेश्वराांचे व्यल्क्तमत्त्व त्रभन्न त्रदसत असले तरी या सवग सात्रहत्यासह ज्ञानेश्वर आपण 
अभ्यासतो. नामदेवाांचा अभ्यासही त्रद्वखांर् न करता तो समग्रतेने झाला पात्रहजे. भाषाभेदामुळे आत्रवष्कार 
पद्धतीत वरे्ळेपण आलेले त्रदसत असले तरी या सात्रहत्याच्या मुळाशी सांत व सात्रहल्त्यक नामदेव याांचे एक 
अखांर् व्यल्क्तमत्त्व आहे. दोन्सही भाषाांतील सात्रहत्यात तत्त्वप्रणाली आत्रण अनुभतूी याांत त्रवसांर्ती आढळली 
तरच वरे्ळा त्रवचार अपत्ररहायग ठरेल. 
 

सांत नामदेव ज्या वारकरी सांप्रदायाचे थोर आचायग होते त्या सांप्रदायात सरु्णत्रनरु्गण असा भेद 
मानलेला नाही. पांढरीचा त्रवठोबा सरु्ण असला तरी ते त्रवटेवर उभे असलेले परब्रह्म आहे ही वारकरी 
सांप्रदायाची श्रद्धा आहे. ‘सरु्ण त्रनरु्गण एक र्ोत्रवन्सदु रे’ अशी वारकरी सांप्रदायाची धारणा आहे.२१ त्यामुळे 
मराठी सात्रहत्याच्या अभ्यासकास तरी ‘सरु्ण-त्रनरु्गणा’ची बाधा होत नाही. सहदी भाषेच्या सात्रहत्येत्रतहासात 
माि त्रनरु्गण रामभक्ती, सरु्ण रामभक्ती, कृष्णभक्ती या त्रवषयाांवर आधारलेफया सात्रहत्याचे वरे्ळे वर्ग 
आलेले आहेत. त्यामुळे सहदी सात्रहत्याच्या पांत्रर्ताांचा त्रवचार या वर्ीकरणाच्या चौकटीत होत असतो. सांत 
नामदेव वारकरी सांप्रदायाचे आचायग असफयामुळे त्याांच्या मराठी वा सहदी सात्रहत्याचा त्रवचार या 
दृत्रष्टकोनातून करण्याचे कारण नाही. 
 
4. ‘णनगुसि रामा’ ची संकल्पना 
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एक बाब माि उभय भाषाांच्या अभ्यासकाांना खटकते. त्रतचे काही ्पष्टीकरण त्रमळते सकवा याचा 
शोध घेतला पात्रहजे. 
 

वारकरी सांप्रदायाचे आराध्यदैवत त्रवठ्ठल. परांतु वारकरी भजनाला प्रारांभ होतो ते ‘रामकृष्ण हरी’ 
च्या र्जराने. सांत तुकाराम याांना रु्रुमांि त्रमळाला तोही ‘रामकृष्ण हरी’ असा. नाममाहात्म्यपर अभांर्ाांत 
त्रवठ्ठलनामाच्या मत्रहम्याच्या बरोबरीने रामनामाची महती आलेली आहे; तर श्रीकृष्णाच्या ‘बालक्रीर्ा’ सवगच 
सांताांनी र्ाईलेफया आहेत. भार्वत पुराणातील अनेक कथा-आख्याने वारकरी सांप्रदायात रूढ आहेत. या 
सांप्रदायाच्या प्र्थानियीतील ज्ञानेश्वरी आत्रण एकनाथी भार्वत हे श्रीकृष्णचत्ररिाशी सांबांत्रधत आहेत. या 
पाश्वगभमूीवर ‘रामकृष्ण हरी’ हा र्जर आत्रण रामनामाचे माहात्म्य याांची सांर्ती कशी लावावयाची हा प्रश्न 
पर्तो. 
 

या प्रश्नाची उकल करण्याच्या दृष्टीने त्रनवृत्रत्तनाथ, ज्ञानदेव आत्रण नामदेव याांच्या सात्रहत्यात 
आलेले रामत्रवषयक उल्लखे तपासून घेतले पात्रहजेत.२२ या तपासणीत काही ्थळी आलेफया रामाचा 
दाशरथी रामाशी सांबांध पोचतो. त्रवठ्ठल, श्रीकृष्ण आत्रण राम सारेच त्रवष्णूचे अवतार असफयामुळे त्रवठ्ठलाचे 
पयायवाचक नाम म्हणून दाशरथी रामाचा त्रनदेश समथगनीय ठरतो. परांतु त्रकत्येक ्थळी आलेफया ‘रामा’ चा 
दाशरथी रामाशी सुतराम सांबांध पोचत नाही. अशा ्थळी आलेफया ‘रामा’ चा अथग कोणता घ्यावयाचा? 
उदाहरणाथग त्रनवतृ्रत्तनाथाांचा हा अभांर् : 
 

भक्तर्तचें मटिंमान भतर्ताटंस कळलें  । टदनकाळ केलें  ब्रह्मापवण ।। 
ब्रह्मापवण राम संर्तोषरूप झाला । ब्रह्माटच रूप केला आपल्या ऐसा।। 
सर्व ब्रह्म राम र्देाटदक शदद । आपण र्ोहर्द सर्ां घरी ।। 
टनर्ृटत्तने ब्रह्म देटखलें  पटरपूणव । माजी सनार्तन ब्रह्म सुखें ।। 

-ज्ञानदेश. र्ाथा. पृ. 278 – टनर्ृटत्तनाथ क्र. 15 
 

या अभांर्ात येणारा ‘राम’ हा ‘ब्रह्म’ या शब्दाचा पयायवाचक आहे यात्रवषयी शांका राहत नाही. 
त्याचप्रमाणे,  
 

टनर्ृटत्त परम टनरंर्तर सम। सर्व घिीं राम हबबलासे ।। 
राम सर्व घिीं हबबलासे आमिंा।ं 
पूणव रे्त पूर्णणमा सोळा कळीं।। - ज्ञानदेर्. र्ाथा. पृ. 331 

 
याही अभांर्ातून ‘राम’ ब्रह्मवाचक असफयाचे त्रनदशगनास येईल. अभांर् मुद्दामच ज्ञानेश्वराांचे रु्रू 

त्रनवत्रत्तनाथ याांच्या अभांर्ाांतून त्रनवर्लेले आहेत. त्रनवृत्रत्तनाथाांच्या पुढील अभांर्ात ‘राम’ कफपनेचे अत्रधक 
्पष्टीकरण आढळेल. 

 
प्रारदध संटचर्त टर्ठ्ठल दैर्र्त, कुळीं उर्र्र्त भाग्ययोर्ें 
र्तें रूप पंढरी उभे असे साने, टिभरु्न त्याचे र्टेधयेलें  
उर्र्र्ती ज्योर्त प्रभा रे्त फाकर्ती, नािंीं टदन-रार्ती पंढरीसी 
टनर्ृटत्त सपे्रम जोडटर्त सर्वकाम, पंढरीये राम टर्सारं्ले ।। 
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-ज्ञानदेर्. र्ाथा. पृ. 336 
 

या अभांर्ात अर्ोदरच्या राम-सांकफपनेसह असलेला राम पांढरीस त्रवसावलेला आहे असे ्पष्ट 
त्रवधान त्रनवृत्रत्तनाथाांनी केलेले आहे. या अभांर्ातील रामाचा सांबांध दशरथपुि रामाशी जोर्ता येत नाही. 
 
या सवग अभांर्ाांची सदर ग्रांथाच्या दुसऱ्या त्रवभार्ात आलेफया त्रसद्ध सरहपा आत्रण रु्रू र्ोरखनाथ याांच्या 
पदाांत आलेफया रामसांकफपनेशी तुलना करता येईल. त्रसद्धाांनी त्रनरु्गण परब्रह्माचा त्रनदेश ‘राम’ शब्दाने 
केलेला आहे. नाथसांप्रदायी त्रनवृत्रत्तनाथाांनी याच अथाने ही सांकफपना ्वीकारलेली आहे. दुसऱ्या 
त्रवभार्ातील ‘नामदेवजी की मुखबानी’ मध्ये आलेफया सहदीसदृश पदाांत हीच सांकफपना आलेली आहे. 
नामदेवाांच्या मराठी पदाांतूनही याच सांकफपनेचा त्रव्तार झालेला आहे. उदाहरणाथग,  
 

एकटच जालें  एकटच देटखलें , ब्रह्म िंें संचले िंटरनामें 
एक एकाकार सर्विंी आकार, राम िंा साकार सर्व घिीं ।। 

- नामदेर् र्ाथा (आर्िे) क्र. 777 
नामा मिंणे सर्व िंाटच भार्, नािंीं आटणक देर् रामेंर्ीणा ।। 

- नामदेर् र्ाथा (आर्िे) क्र. 678 
 

दुसऱ्या एका अभांर्ात राम हे ॐकाराचे मूळ असून तेच परब्रह्म आहे असे नामदेव साांर्तात.२२ 
समात्रध-अव्थेतदेखील रामाचा प्रत्यय आहे.२३ 

 
राम सांकफपनेचा त्रव्तार हेतुतः केलेला आहे. त्रसद्धाांच्या परांपरेतून आलेली ही सांकफपना 

महाराष्रातफया वारकरी सांप्रदायाने ्वीकारलेली असून उत्तर भारताच्या त्रनरु्गणवादी सांतमतात त्रतचे 
सांक्रमण झालेले आहे. त्रसद्धाांचा वारसा महाराष्राच्या द्वारे उत्तर भारताला ‘त्रनरु्गण राम सांप्रदायाच्या’ रूपात 
प्राप्त झालेला आहे हे त्रसद्ध करण्यास आता अत्रधक पुराव्याांची र्रज भासू नये. त्रसद्ध सरहपा-र्ोरखनाथ- 
त्रनवृत्रत्तनाथ – ज्ञानेश्वर – नामदेव – सांत कबीर आत्रण रु्रु नानक अशी ही परांपरा आहे.* 

 
उत्तर भारतातील परांपरेसांबांधी अत्रधक त्रववचेन योग्य ्थळी येईलच. या सांदभात ज्ञानेश्वरीची 

सािदेखील उपयुक्त ठरेल. ज्ञानेश्वरीत येणारे काही उल्ल े दाशरथी रामासांबांधी आहेत. परांतु तीन ्थळी 
तरी आलेला राम ‘दाशरथी राम’ नाही हे त्रनत्रित. (7. 47, 9-276 आत्रण 10- 226.) या त्रतन्सही ्थळी ज्या 
श्वोकाांवर भाष्य झालेले आहे त्या मूळ र्ीतेतील श्लोकाांत रामाचा उल्लखे नाही हे लिात ठेवण्यासारखे आहे. 
7 व्या अध्यायातील 11 व्या श्वोकावर २४ भाष्य करताना ज्ञानेश्वर म्हणतात : 

 
भरू्ताचं्या ठाई ंकामु । र्तो मी मिंणे रामु 
जेणें अ थार्तर् धमुव । थोरू टदसे ।।7.47 

 
या ओवीत सवगव्यापक तत्त्व या अथाने राम शब्द योजण्यात आलेला आहे. दहाव्या अध्यायातील 29 

व्या श्वोकावर२५ ज्ञानेश्वराांचे भाष्य असे :  
 

रे्तया टनयटमयारुं्त यमु। जो सर्व कमासाठी धमुव 
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र्तो मी मिंणे रामु । अजुवनारे्त ।। 10-226 
 

नवव्या अध्यायातील सतराव्या श्लोकातील भाष्यात पुढील ओळी येतेः 
मिंणौटन ऋक् यजुः सामु । िें टर्तन्िंी मी मिंणे रामु । 
एर् ंमीटच कुलाक्रमु । शदद – ब्रह्माचा ।। 9 – 276 

 
राम हा त्रवष्णूचाच एक अवतार असफयाने कृष्णाचे पयायवाचक नाम या अथाने या त्रतन्सही ्थळी राम 

शब्द योजण्यात आलेला आहे असे म्हणता येत नाही. त्रवश्वव्यापक तत्त्व या अथाने या त्रतन्सही ्थळी राम 
शब्द योजलेला आहे. या त्रतन्सही ्थळी ‘राम’ हे पद ‘सात्रभप्राय’ आहे कारण त्रवश्वव्यापक तत्त्वाचा बोध 
रामाच्या सांकफपनेच्या ्वरूपात करण्याची नाथ सांप्रदायाची परांपरा या ्थळी ज्ञानदेवाांनी साांभाळलेली 
आहे. र्ोरखनाथाांनी याच अथाने ‘राम’ शब्द अनेक ्थळी योजलेला आहे.27 समथग रामदासाांच्या 
सात्रहत्यात ‘आत्माराम’28 या शब्दाची योजना याच अथाने होत असते. सांत नामदेव वारकरी सांप्रदायाचे 
आचायग असफयाने त्याांच्या मराठी आत्रण सहदीसदृश भाषेतील पदाांतून येणारा ‘राम’ नाथ सांप्रदायाची परांपरा 
लिात घेऊन समजून घेतला पात्रहजे. 

 
‘सवगि रमते सांचरते इत्रत रामः’ अशी राम या शब्दाची एक त्रनरुक्ती म्हणजे व्याख्या आहे. 

‘भतूमािात रमण करतो तो रम् म्हणजे प्राण’ असे वणगन उपत्रनषदाांत येते. ‘राम’ हा औपत्रनषत्रदक ‘रम्’ 
कफपनेचा पुढच्या काळात झालेला त्रव्तार असावा.29 त्रसद्धाांच्या आत्रण सांताांच्या सात्रहत्यात येणारा ‘राम’ 
या व्यापक पाश्वगभमूीवर समजून घेतला पात्रहजे. तसे झाले नाही तर माि राम- सांकफपनेचा सांकोच होतो 
आत्रण त्रनरत्रनराळे वाद उद्भवतात. 

 
मराठी सात्रहत्यातील नामदेव सरु्णोपासक आत्रण सहदी सात्रहत्यातील माि त्रनरु्गणोपासक हा वाद 

पाश्वगभमूी आत्रण पूवगपरांपरा समजून न घेतफयाने उत्पन्न झाला आत्रण तर्जोर्ीचा मुद्दा म्हणून रु्रूपदेशापूवी 
त्रण नांतर नामदेवाांची भतू्रमका बदलली असा युल्क्तवाद करण्यात आला. दोन नामदेवाांसांबांधीच्या वादाचा 
एवढा त्रव्तार करण्याचे कारण नव्हते. परांतु या वादाचा परामशग घेत असताना दुसराही एक महत्त्वाचा मुद्दा 
्पष्ट झाला. या त्रनत्रमत्ताने महाराष्रातील सांतपरांपरा त्रसद्ध सांप्रदायातून त्रवकत्रसत झाली हे त्रनदशगनास आले; 
त्याचप्रमाणे सांत कबीराांचे वै 

 
पुढे उदधृत करण्यात येत आहे.नामदेवाांच्या वाणीशी कत्रबराांचे असलेले साधम्यग देखील त्या योरे् 

नजरेत भराव.े  
 
टनरंरु्न राम टनरंरु्न राम जपिुं रे भाई 
अटर्र्र्त की र्टर्त सटख न जाई!!िेक!! 
च्यारी र्दे जाकै सुंमरृ्त पुरानंा नौ व्याकरणं मरम न जाना  
सेस नार् जाकै नरउ समानंा,ं चरण कंबल कर्ना नाटंिं जानंा 
किैं कबीर जीकै भेद नाहिं टनरंजंन बठेै िंटर की छािंी!! 

कबीर गं्रथार्टल, ३१९ 
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कबीराच्या ‘रामाच्या’ पाठीशी असलेला पुवात्रतहास लिात न घेतफयाकारणाने पांर्ीताांनी’कबीर 
सात्रहत्यातील राम दशरथपुि नाही’३० एवढेच मत नोंदत्रवलेले आहे.’सांत नामदेवाांच्या सहदी काव्यातील 
राम’ या पत्ररत्रशष्टात नामदेवाांच्या सहदी काव्यातील रामाचे अत्रधक ्पष्टीकरण आढळेल. 
 

सात्रहत्यातून त्रनमाण होणारे काही प्रश्न केवळ वाड्मयेत्रतहसाच्या आधाराने सुटत नाहीत असा 
प्रत्यय जेव्हा येतो तेव्हा वाड्मयेत्रतहसाच्या पलीकरे् जाऊन सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक इत्रतहासात अशा 
प्रश्नाांची उत्तरे शोधली पात्रहजेत हे अर्ोदर साांर्ीतालेच आहे.  
 

या प्रकरणी झालेफया चचेतून त्रनष्पन्न झालेले पुढील तीन त्रनष्कषग ध्यानात घेतले असता मूळ त्रवषय 
समजून घेण्यास ते उपकारक ठरेल. 
 

१. उत्तर भारतातील सांतमताचा आत्रण सात्रहत्याचा प्रारांभ सांत कबीर याांच्यापासून होतो असे 
वाड्मयेत्रतहासकर प्रत्रतपादन करीत असले तरी सहदी सात्रहत्याची त्रनर्ममती उत्तर भारतात होण्यापूवी 
महाराष्रात सहदी सात्रहत्याचा जन्सम झालेला होता. सांत नामदेव हे सहदी भक्तीसात्रहत्याचे आद्य कवी आहेत 
हे ऐत्रतहात्रसक सत्य आहे. 

 
्वतः सांत कबीर आत्रण उत्तर भारतातील इतर सांत याांनी सांत नामदेवाांचा र्ौरव केलेला 

असफयामुळे या बाबतीत शांका घेण्याचे कारण नाही. 
 

२) तरीही सरु्ण आत्रण त्रनरु्गण भक्तीच्या सांधभात त्रनराळे युल्क्तवाद माांर्ण्यात आलेले होते. या 
वादाचा परमशग घेत असताना सांत नामदेवाांच्या सहदी आत्रण मराठी काव्यात त्रनरु्गण तत्वाचा पुर्कार 
झालेला आहे हे त्रनदशगनास आले.  

 
या परमाशात दुसरीही एक बाब ्पष्ट झाली: ती म्हणजे सांत नामदेवाांच्या सात्रहत्यातील त्रनरु्गण 

रामाचे उत्तरकालीन कबीराांच्या त्रनरु्गण परांपरेशी जवळचे नाते आहे तसेच या तत्त्वप्रणालीचे उर्म्थान नाथ 
सांप्रदयाच्या सात्रहत्यात आढळून येते.  
 

३) नामदेवाांचे त्रसद्धाांच्या परांपरेशी असलेले नाते अत्रधक ्पष्ट झाले तर महाराष्रात सहदी 
सात्रहत्याचा प्रारांभ का झाला आत्रण मराठी सांताांनी सहदी भाषेतून रचना का केली याचा उलर्र्ा होण्याचा 
सांभव आहे.  
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सांकफपनेतून त्रवकास पावलेली आहे. पाहा : ज्ञानदेव. र्ाथा. (त्रनवृत्तीनाथ) क्र. ७६, २०२, ३०५, 
३०७, ज्ञानेश्वरी ५-५१६, ९-५१६, १४-३५२ 

२९. ‘सर्ाटण भरू्ताटन टर्तिाटर्त रटमटर्त प्राणो रै्रं, प्राणे िंीमाटन सर्ाटण भरू्ताटन रमन्रे्त सर्ाटण िं र्ा अक्स्मन् 
भरू्ताटन टर्शक्न्र्त, सर्ाटण भरू्ताटन रमन्रे्त य एर् ंर्दे ।।’ बृिंदारण्यकोपटनषद् ५-१२- प्राण इटर्त िंोर्ाच 
सर्ाटण िं र्ा इमाटन भरू्ताटन प्राणमेर्ाक्स्मन् संटर्शन्रे्त 
प्राणमुपटििंरे्त ।। - छान्दोग्य. १-११-४ 

३०. हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी, कबीर पृ. १२० 
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३. णसद्धसंप्रदाय आणि संतपरंपरा 
 
१.साणित्याणनर्ममतीची समान पे्ररिा 
 

महाराष्रातील वारकरी सांप्रदाय त्रवठ्ठलाची सरु्णोपासना करणारा असला तरी नाथसांप्रदायातील 
‘राम’ सांकफपनेच्या त्रवटेवर तो उभा आहे हे अर्ोदरच्या प्रकरणात ्पष्ट करण्यात आले.  
 

वैत्रदक सा्ं कृतीची आत्रण वदेोक्त धमाची परांपरा बरीच पुरातन आहे.धमग आत्रण आध्यत्मत्रवषयक 
ज्ञान याांचा सांग्रह सां्कृत भाषेतूनच झाला पात्रहजे असा परांपरेचा आग्रह असफयाने सामन्सयाांची भाषा, धमग व 
अध्यात्मत्रवषयक त्रववरणाांसाठी वजग मानण्यात आलेली होती. अर्दी अलीकर्च्या काळात ज्ञानेश्वर, 
एकनाथ, मुक्तेश्वर, दासोपांत याांना देखील आपण सा्ं कृत भाषा सोरू्न मराठी भाषेचा अवलां ब केला याचे 
समथगन कराव े लार्ले आत्रण मराठी भाषेच्या सामर्थयाची देखील ग्वाही द्यावी लार्लेली आहे. त्यावरून 
परांपरेचा पर्र्ा त्रकती घट्ट होता याची कफपना करता येते.अशा प्रत्रतकूल वातावरणात र्ीतेचे त्रनत्रमत्य करून 
ज्ञानेश्वराांनी मराठी भाषेतून अद्यात्मापर ‘व्याख्यान’ त्रदले. अध्यात्म्ज्ञानाचे त्रववरण मराठी भाषेतून करूनच 
ज्ञानेश्वर थाांबले नाहीत. हे ज्ञान सांपादन करण्याचा अत्रधकार सामन्सयाांना देखील पोचतो हे त्याांनी 
प्रत्रतपादले.तत्कालीन सामाजजीवनास हे देखील एक आव्हानच होते.कारण, केवळ उच्चवणीयाांनाच 
अध्यात्मज्ञान सांपादन करण्याचा अत्रधकार आहे असा तोवर चालत आलेला दांर्क होता.त्यामुळे या िेिात 
सवगच वणगना मुक्तद्वार आहे हे प्रत्रतपादन करणे म्हणजे तत्कालीन समाजजीवनाच्या दृष्टीने एक 
क्राांत्रतकारक पाउल होते. सात्रहत्यत्रनर्ममती आत्रण समाजजीवन या दोन्सही िेिात एकाच वळेी ज्ञानेश्वराांनी 
बांर्ाचे त्रनशाण उभारले.  
 

प्रश्न असा उदभावतो की, या क्राांत्रतकारक पवाला ज्ञानेश्वरपूवगकाळात काही परांपरा होती की, 
बांर्ाचे त्रनशाण ज्ञानदेवाांनी उभारले? 
 

ज्ञानेश्वराांचा समानधमा त्याांच्यापूवी अल््तत्वात होतां अथवा नाही याचा शोध घेत असतानाच 
पूवगकालीन त्रसद्धानी देखील अशाच प्रकारची बांर्खोरी केली होती असे साा्ं कृत्रतक इत्रतहासावरून 
त्रनदशगनात येते.त्रसद्धाांनी लोकभाषाांतून सात्रहत्यत्रनर्ममती केली त्याप्रमाणे अध्यात्मासाधानेचा मार्ग 
आशूद्रचाांर्ाळ या सवांनाच सुलाभतेने चोखाळता येईल हे ही म्हटले. त्यामुळे त्रसद्ध सांत ज्ञानेश्वराांचे 
समानधमी आत्रण पूवगवती ठरतात. जनसामान्सयाांना धमगज्ञान व्हाव ेआत्रण त्याांना सदाचाराचा अवलांब करता 
यावा या तळमळीतून त्रसद्धाांनी सात्रहत्यत्रनर्ममती केलेली आहे. या दोन महत्वाच्या बाबी लिात घेतफया 
म्हणजे त्रसद्ध आत्रण सांत याांच्या कायाची आत्रण सात्रहत्यात्रनर्ममतीची पे्ररणा समान होती हे त्रनदशगनास येते.  
 

त्रसद्ध आत्रण त्याांचे सांप्रदाय याांच्यात्रवषयीच्या अवा्तव कफपनाांमुळे देखील या परांपरेतफया 
सात्रहत्याकरे् दुलगि होत असते. ‘अदुत चमत्कार ‘ आत्रण सदा ‘समाधीसुखात दांर् ‘ या कफपनाांचे वलय 
त्रसद्धाांच्या प्रत्रतमेस लाभलेले आहे. या धोरणामुळे त्रसद्धाांनी लोककफयाणाथग काही केले असेल याची 
कफपनाही आपण करू शकत नाही. त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याची भाषा देखील अपत्ररत्रचत असते. ती प्रयत्नपूवगक 
परीचीयाची करून घेतली तरी त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात येणारे सवगच सांकेत सहजासहजी उलर्र्त नाहीत. 
कारण, त्रसद्धाांच्या तत्वाप्रणालीचा व साधनापद्धतीचा अभ्यास त्यासाठी आवश्यक असतो. अशा 
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पूवगतयारीच्या अभावी त्रसद्धासाहीत्याचा पूणगपणे उलर्र्ा होत नाही आत्रण मराठी सांत परांपरेशी त्रसद्धाांचा 
काही सांबांध असेल याची कफपना देखील करता येत नाही.  
 

ज्ञानेश्वराांच्या पूवी पाचश े वष े तरी त्रसद्धाांची परांपरा महाराष्रात अल््तत्वात होती. आज उपलब्ध 
असलेफया साधनाांच्या आधारे इ.स.च्या आठव्या शतकापासून ते बाराव्या शतका पयंत त्रनरत्रनराळ्या 
सांप्रदायाांच्या त्रसद्धाांनी सात्रहत्य त्रनमाण केले अशी मात्रहती त्रमळते. हे त्रसद्ध त्रभन्न काळात होऊन रे्लेले 
असफयाकारणाने त्याांच्या भाषेवर काळाचे आत्रण प्रादेत्रशक बोलींचे सां्कार झालेले आहेत. त्रसद्धाांच्या 
सात्रहत्यास याखेरीज दोन अांरे् असतात : अत्मात्रवष्कारात्मक आत्रण बोधपर. प्रत्येक त्रसद्धाचे व्यल्क्तमत्व 
त्रभन्न असफयाने, सवे त्रसद्धाांच्या अत्मात्रवष्कारात्मक काव्यात त्रवत्रवधता त्रदसत असली तरी त्याांच्या बोधपर 
सात्रहत्यातील प्रधान सूिे समान रात्रहलेली आहेत. या सात्रहत्यातील आशयाांचे सांताांच्या उपदेशपर अभांर्ाांशी 
त्रवलिण साम्य असफयाचा प्रत्यय येतो. सांत आत्रण त्रसद्ध याांच्या सात्रहत्याचे उत्रद्दष्ट समान असफयाचे ते लिण 
आहे. त्रसद्ध आत्रण सांत एकाच वैचात्ररक पातळीवरून समाजप्रबोधन करीत होते असाही त्रनष्कषग या 
साधाम्यावरून त्रनघतो.  
 

त्रसद्धाांच्या पांथोपपांथात तुलनात्मकदृष्या नाथसांप्रदाय अत्रधक सांघटीत व दीघगकाळ प्रभाव 
र्ाजत्रवणारा पांथ ठरतो. महाराष्राशी या सांप्रदायाचे नाते अत्रधक त्रजव्हाळ्याचे आहे. कारण नाथसांप्रदायाची 
रु्रुत्रशष्यपरांपरा अखांत्रर्तपणे महाराष्रात दीघगकाळ नाांदत होती हे सांशोधकाांनी सप्रमाण त्रसद्धकेलेले आहे. 
आत्रदत्रसद्ध सरहपा हे आठव्या शतकातले. त्याांच्यापासून ते तेराव्या शतकातील सांत ज्ञानेश्वराांपयंतची 
अखांत्रर्त रु्रुत्रशषपरांपरा उपलब्ध आहे. नाथसांप्रदाय र्ोरखनाथाांच्या नावाने सामान्सयपणे ओळखला जात 
असला तरी र्ोरखनाथ या सांप्रदायाचे प्रवतगक नव्हते. त्याांच्यापुवीही हा पांथ अल््तत्वात होता. 
र्ोराखानाथाांनी या साम्प्रदायास अत्रधक कायगिम आत्रण लोकात्रभमुख ्वरूप त्रदलेले असाव;े त्यामुळे 
नाथपांथ म्हणजे र्ोरखनाथ हे समीकरण रूढ झाले. नाथसांप्रदायाने आचारधमातील त्रवसांर्ती आत्रण 
वैचात्ररक अराजक यातून मार्ग काढून प्रचत्रलत पांथाांतील आचार – त्रवचाराांच्या समन्सवय घर्वनू आणला २ 
आत्रण त्रसद्धपरांपरेचे वैत्रदक परांपरेशी नाते प्र्थात्रपत केले.२ या कायामुळे साा्ं कृत्रतक अवनतीच्या काळात 
धमामार्ास उजाळा त्रमळाला आत्रण साा्ं कृतीक सातत्यही अबात्रधत रात्रहले. नाथसांप्रदयाचे दाशगत्रनक 
त्रसद्धाांत समन्सवयात्मक तसेच सवगसमावशेकही होते. या वैत्रशष्यामुळे नाथसांप्रदायास त्रवत्रशष्ठ कालमयादेत 
लोकाधामाचे ्वरूप प्राप्त झाले. धमग आत्रण दैवत याांच्या कफपना व्यापक करून ‘त्रवश्वात्मक देवाची ‘ 
धारणा प्रसतृ करण्याचे कायग या सांप्रदायाने केले आहे.  
 

ऐत्रतहात्रसकदृष्या त्रवचार करता महाराष्र ही दीघगकाळ नाथसांप्रदायाची कमगभमूी होती असे 
त्रनदशगनास येते. महाराष्रातील भार्वत सांप्रदाय अथवा वारकरी पांथ याांचे प्रवतगन करणारे सांत ज्ञानेश्वर 
नाथसांप्रदायाचे अनुयायी होते. त्यामुळे सांतसात्रहत्य समजून घेण्याच्या दृष्टीने नाथसांप्रदयाच अत्रधक पत्ररचय 
आवश्यक ठरतो.  
 
२. मिाराष्ट्र : नाथसंप्रदयाची कमसभूमी 
 

त्रसद्धाांच्या कालासांबधी त्रवत्रवध मते प्रचत्रलत आहेत. इ.स.६०० ते ११०० हा त्रसद्धाांचा काळ असून या 
अवधीत केव्हातरी र्ोरखनाथ होऊन रे्ले असे एक मत आहे. ५ र्ोरखनाथ अकराव्या शतकात होऊन रे्ले 
असे हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी याांचे मत आहे. काही पाश्च्यात त्रवद्वान र्ोरखनाथाांचा काळ तेराव े शतक 
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असफयाचे मानतात. इ.स.८४५ हा र्ोरखनाथाांचा काळ असफयाचे मत महापांत्रर्त राहुल साांकृत्यायन याांनी 
माांर्ले आहे. ्थूल मानाने अकराव्या शतकात र्ोरखनाथ होऊन रे्फयाचे र्ृहीत धरण्यास हरकत नसावी.  
 

त्रसद्ध आत्रण त्याांची परांपरा याांच्यासांबांधी पां. राहुल साांकृत्यायन याांनी मौत्रलक ्वरूपाचे सांशोधन 
केलेले आहे. त्याची नोंद घेतली पात्रहजे. देशात आत्रण परदेशात प्रवास करत अनेक त्रसद्धाांची त्रभन्न त्रलपी 
आत्रण भाषा असलेली त्रसद्धसात्रहत्याची ह्तत्रलत्रखते र्ोळा करून त्याांचे सािेपाने सांशोधन आत्रण सांपादन 
राहुलजीनी केले. त्रसद्ध सरहपा याचा ‘दोहाकोश’ हे त्याांचे अत्यांत महत्वाचे सांपादन. या सांपादनाच्या 
प्र्तावनेत त्याांनी त्रसद्धाांशी सांबांधीत असलेफया अनेक प्रश्नाांची साधार चचा केलेली आहे. त्याांच्या 
सांशोधनातून त्रनघणारे त्रनष्कषग ६ असे आहेत :  
 

(१) उपलब्ध त्रसद्धसात्रहत्याच्या आधारे त्रसद्ध सरहपा हे आत्रदत्रसद्द ठरतात. त्याांचा काळ आठव े
शतक असून ते आद्य शांकचायांचे समकालीन ठरतात.  

 
(२) सरहपा प्रथम बौद्धपांथातील वाज्रयानी पांथाचे अनुयायी होते. महाराष्रात त्याांना ‘ज्ञान-दशगन’ 

झाले. त्याांनी आपली त्रशष्यपरांपरा वाढत्रवण्यास प्रारांभही महारष्रातच केला. 
 
(३) सरहापाच्या परांपरेतील रु्रुत्रशष्यपरांपरेची वांशावळ उपलब्ध झालेली असून ती सांत 

ज्ञानेश्वराांपयंत येऊन पोचते. या वांशावळीच्या आधाराने दोन बाबी त्रसद्ध होतात: 
 
(अ) आठव्या शतकापासून तेराव्या शतकापयंत महाराष्रात नाथसांप्रदाय अखांत्रर्त नाांदत होता. 
 
(आ) ज्ञानेश्वराांच्या रु्रुपरांपरेत म्त्येंद्र-र्ोराख्नाथाांचाच तेवढा उल्लखे असला तरी त्याांची परांपरा 

आत्रदत्रसद्ध सरहपा याांच्या काळापासून चालत आलेली आहे. 
 
(४) त्रसद्ध सरहपा एका नव्या युर्ाचे प्रवतगक होते. त्रसद्धसांताांच्या सात्रहत्याचे उर्म्थान सरहपा 

याांच्या सात्रहत्यात आढळते. 
 
नाथसांप्रदायाचा महाराष्राशी जीवाळ्याचा व दीघगकालीन सांबांध आहे ह्या अर्ोदर करण्यात 

आलेफया त्रवधानाांच्या जोर्ीनेच ‘महाराष्र ही नाथपांथाची कमगभमूी होती’. या म्हणण्याचे यथाथगत्व देखील 
वरील त्रनष्कषावरून ध्यानात येईल.  
 

महाराष्रात नाथसांप्रदाय दीघगकाळ प्रचत्रलत होता याची अनेक प्रमाणे मराठी भाषेचा आद्य 
चत्ररिग्रांथ आत्रण महानुभावपांथाचा आधारग्रांथ ‘लीळाचत्ररि’ यामध्ये त्रवपुल प्रमाणात आढळतात. शके १२०८ 
(इ.स.१२८६) हा लीळाचत्ररिाचा राचानाकाळ आहे असे र्ॉ.कोलते याांचे मत आहे. तद्ननुसार 
ज्ञानेश्वरकाळात महाराष्र या पांथाकरे् र्ौरवाच्या दृष्टीने पाहत होतो हे त्रनदशगनास येते. या ग्रांथात येणाऱ्या 
उल्लेखांवारून ्वतः सवगज्ञ श्रीचक्रधर याांना र्ोरखनाथ आत्रण नाथपांथी त्रसद्ध याांचात्रवषयी कमालीचा 
आदरभाव होता हे लिात येते.  
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मत्सेन्सद्रनाथ, र्ोरखनाथ, चौरांर्ीनाथ, अर्दांर्ीनाथ, कां थर्ीनाथ, जालांधरनाथ आदी अनेक नाथ-
त्रसद्धाांच्या कथा या ग्रांथात आलेफया आहेत.त्रकत्येक ्थळी त्रसद्धाांशी झालेले सांवाद मराठी भाषेतून न देता 
‘त्रसद्दवणी’तूनच देण्यात आलेले आहेत.सांवादाची ही भाषा र्ोरखनाथ-नामदेव याांच्या वाणीशी बरीच 
त्रमळतीजुळती आहे.७ एका प्रसांर्ी चक्रधराांनी नाथयोग्याचा वशे धारण कौरन ‘बैरार्ी’ भाषेत एक र्ीत 
र्ायफयाची नोंद आहे. ८ त्रसद्धाांच्या भाषेत एक चौपदीही चक्रधराांनी रचली असाही उल्लेख ‘लीलाचारीिा’त 
आलेला आहे. नाथसांप्रदायी सांत आत्रण त्याांची ‘बैरार्ी’भाषा चक्रधरकाळात महाराष्राच्या पत्ररचयाची होती 
असा त्रनष्कषग या उल्लखेावरून त्रनघतो. नाथसांप्रदायी सांत मुळात कोणत्या प्राांतात जन्समाला आले?त्याांची 
मातृभाषा कोणती होती हा प्रश्न आपफया त्रवषयाच्या दृष्टीने महत्वाचा नसून या सांप्रदायाचा सांचार 
महाराष्रात दीघगकाळ होता या सत्यास लीळाचरीिात आलेफया उल्लखेाांवरून पुष्टीच त्रमळते. या सांप्रदायाची 
भाषा महाराष्रातफया समाजास पत्ररचयाची होती असाही बोध या उल्लखेाांवरून होतो.  
 

राजकीय घर्ामोर्ीच्या दृष्टीने त्रवचार केला असताही महाराष्रात नाथसांप्रदायाचे सांर्ोपन का झाले 
याचा उलर्र्ा होतो.  
 

भारतभर इ्लामी आक्रमणास आरांभ झाला नवव्या शतकाच्या आसपास. प्रारांभी ससध-प्राांतापुरती 
मयात्रदत रात्रहलेली इ्लामी राजवट नांतर इतर भार्ाांतही पसरली. लाहोर, त्रदल्ली, आग्रा या भार्ाांत 
राजधानीची कें दे्र ्थापन होण्यापूवी अनेक आक्रमक केवळ लूट त्रमळत्रवण्याच्या दृष्टीने या देशात येऊन 
रे्ले. धनदौलत सांपादन करीत असताना देवळाांचा त्रवद्ध्वांस आत्रण सक्तीचे धमांतर या हल्लेखोराांनी केले. 
या कालावधीत दत्रिण भारत सुरत्रित रात्रहलेला होता. त्यामुळे धमगरिणाचे कायग करणाऱ्या सांप्रदायाांना 
सह्याांद्री ओलाांरू्न आपले कायग चालू ठेवाव े लार्ले. आत्रदत्रसद्धाचे ्थान महाराष्रात असफयाने 
नाथसांप्रदायाचा प्रसार या भार्ात अर्ोदरपासून झालेला होता. या अनुकूलतेमुळे र्ोरखनाथदी त्रसद्ध 
महाराष्रात सांचाराथ आलेले असावते. र्ोरखनाथ आत्रण कन्सहपा याांच्या सात्रहत्यात मराठी शब्द आढळतात 
हे या त्रसद्धाांच्या महाराष्र-त्रनवासाचे एक लिण मानता येईल.  
 

आत्रदनाथ, मत्सेंद्र, र्ोरख, र्त्रहनीनाथ अशी आपली रु्रुपरांपरा त्रनवृतीनाथ देतात. काळाच्या 
दृष्टीने त्रवचार केला असता र्हीत्रननाथाांच्या पूवीची काही नव े या परांपरेत राहून रे्लेली असावीत असे 
वाटते. अकराव ेशतक हा र्ोरखनाथाांचा काळ र्ृहीत धरला तर तेराव्या शतकात त्रनवृत्तीनाथाांना उपदेश 
देणारा र्त्रहनीनाथ हा एक तर दीघायुषी म्हणजे दीर्श े वषांचा असावा अथवा पूवगपरांपरेतील केवळ श्रेष्ट 
पुरुषाांचाच उल्लखे या रु्रुपरांपरेत आलेला असावा. काळाची सांर्ती लावण्याच्या दृष्टीने असेच काहीतरी 
र्ृहीत धराव ेलार्ते.  
 

महारष्रात भार्वत सांप्रदायाचे प्रवतगन करणारे सांत ज्ञानेश्वर नाथसांप्रदायाचे अनुयायी असफयाने 
त्याांची मुलभतू त्रवचारसरणी नाथसांप्रदायाशी सुसांर्त असणे ्वाभात्रवक ठरते. भारतातील इतर 
भक्तीसांप्रदायात नसलेले त्रनष्काम कमाचे अनुष्टान हा त्रवशषे नाथसांप्रदायाचा तत्वाप्रनालीतूनच वारकरी 
सांप्रदायात आलेला असावा. नाथसांप्रदायाच्या तत्वाप्राांलीत असलेला ध्यानयोर् आत्रण या तत्वत्रवचारात 
नसलेला भल्क्तयोर् माि त्रवचारात टाकणारे आहेत. नाथसांप्रदाय ध्यानयोर्ाच्या अनुष्टानावर भर देतो तर 
वारकरी सांप्रदायाने समाधीसाधना अपत्ररहयग मानलेली नाही. भक्ती हे परम साधन वारकरी सांप्रदायाने 
मानलेले असले तरी भक्तीतत्वास नाथसांप्रदायाने आपफया तत्वप्रणालीत ्थान त्रदलेले नाही. नाथपांथीच्या 
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काही सांकेताांचा उल्लखे माि ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव या ग्रांथात आत्रण त्रनवृत्ती-ज्ञानदेवाांच्या काही ्फुट 
अभांर्ाांत आढळतो. ९ या जाणवणाऱ्या काही त्रवसांर्तींचा पत्ररहार पुढील प्रकरणात करण्यात आलेला आहे.  
३. णसद्धाचंी ‘िािी’ आणि संताचंी ‘हिदी’  
 

नाथसांप्रदायाची आणकीही एक खूण वारकरी सांप्रदायाने साांभाळलेली आहे; ती म्हणजे त्रसद्धाच्याच 
वाणीतून काव्यरचना करण्याची परांपरा. अनेक सांताांनी सहदी व सहत्रदसदृश भाषेतून केलेली कवणे हा या 
परांपरेचाच पत्ररपाक आहे. नाथवाणीची परांपरा साांभाळफयामुळेच नामदेवाांपासून सांत तुकारामापयंतच्या 
अनेक सांताांनी ‘सहदी’ कवणे रचलेली आहेत. कोणत्याही भाषेत कालाांतराने बदल होत असतो. त्रसद्धाांच्या 
त्रनरत्रनराळ्या काळातील वाणीतही तो झालेला आहे. ग्रांथाच्या दुसरया त्रवभार्ात त्रदलेफया सांतवचनाांवरून 
या तर्थयाचा प्रत्यय येईलच.  
 

दुसया त्रवभार्ात आलेफया सांतवचनाांचे अध्ययन करताना असा एक प्रश्न अभ्यासकाांच्या मनात 
येईल की ज्ञानेश्वरसमकालीन नामदेवाांच्या सहदी पदाांचा सांग्रह सांत्रहतेत झालेला आहे. परांतु ज्ञानदेवादी 
भावांर्ाांचे एकही ‘सहदी’ कवन सांत्रहतेत आढळत नाही.असे का? 
 

त्रवचारात टाकणाऱ्या या प्रश्नाला जी दुसरीही एक बाजू आहे ती तत्कालीन इत्रतहासाची आहे. 
ज्ञानदेवाांच्या समाधीनांतर केवळ एका दशकाच्या आतबाहेर देवत्रर्रीची राजवट यवनाांनी नष्ट केली. 
उत्तरेतून दत्रिणेत आक्रमणासाठी येणाऱ्या मुसलमानी लष्कराचा तळ असे देवत्रर्रीस ्वरूप आले. या 
आक्रमणाची झळ उभ्या महाराष्राला पोचली. त्याचा सखोल पत्ररणाम झाला तो धार्ममक आत्रण साा्ं कृत्रतक 
जीवनावर. राजकीय असुरत्रितता आत्रण सामात्रजक अल््थरता याांच्यामुळे इ.स.१३५० ते १५५० या दोन 
शतकाांतील मराठी सात्रहत्य फार अफप प्रमाणात उपलब्ध आहे. या काळातील महनुभाव पांथाचे सात्रहत्य 
सुरत्रित रात्रहले ते तुकांची धार् आफयानांतर नष्ट झालेले ग्रांथ काही अनुयायाांनी ‘घोकले’ होते म्हणनू. सवग 
ल््थर्थावर झाफयावर घोकलेले ग्रांथ पुन्सहा त्रलत्रहण्यात आले आत्रण त्यातूनच वरे्वरे्ळ्या शाखाांचे व 
आम्नायाांचे ‘पाठ’ अल््तत्वात आले. वारकरी सांप्रदायाच्या सात्रहत्याची हीच वाट लार्लेली असणार. 
सांप्रदायीकाांना कां ठर्त असलेले सात्रहत्य पुढच्या त्रपढ्याांना उपलब्ध होऊ शकेल. या अल््थरतेच्या काळात 
सवगसामान्सयाांना फारशी अवर्त नसलेली त्रसद्धवाणी कां ठर्त झाली नसावी. त्यामुळे ज्ञानेश्वर व त्याांचे 
समकालीन वारकरी सांत याांची सहदूसदृश भाषेतील रचना पुढच्या त्रपढ्याांना लाभलेली नसावी असे अनुमान 
काढणे वा्तवास धरून येईल. सांत नामदेवाांची ‘बानी’ या त्रवनाशातून वाचली कशी हा प्रश्न या ्थळी 
उपल््थत होण्यासारखा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सापरू् शकते. ज्ञानदेवाांच्या समाधीनांतर नामदेवाांचे वा्तव्य 
महाराष्राबाहेर प्रामुख्याने होते. राज्थान आत्रण पांजाब या भार्ात त्याांना मोठा अनुयायीवार्गही लाभलेला 
होता. त्यामुळे एकीकरे् त्याांचे मराठी सात्रहत्य महाराष्रातील परांपरेने सुरत्रित ठेवले तर राज्थान आत्रण 
पांजाब या प्राांतातील त्याांच्या अनुयायाांनी त्याांच्या ‘बानी’चे सांरिण केले. राज्थानातील दादुपांथाच्या 
‘पांचबानीत’ नामदेवाांच्या पदाांना अग्र्थान होते हे अर्ोदर उल्लेत्रखलेच आहे. पांजाबातील घोमान या भार्ात 
नामदेवाांची र्ार्ी ्थापन झालेली होती. त्रशवाय त्रशखाांच्या ग्रांथसाहेबात नामदेवाांची पदे समात्रवष्ट झालेली 
आहेत. ्थूलमानाने असे म्हणता येईल की, आणीबाणीच्या काळात तीन शतके तरी राज्थान-
पांजाबमधील अनुयायाांनी नामदेवसात्रहत्य जतन करून ठेवले. म्हणूनच त्याांची ‘बानी’पुढच्या त्रपढ्याांना 
उपलब्ध होऊ शकली. चौदाव्या शतकानांतर उत्तर भारतातील राजकीय पत्ररल््थती बरीच त्रनवळलेली 
होती. महाराष्रातील पत्ररल््थतीच्या मानाने ती त्रनत्रितच सुधारलेली होती. या वातावरणाचा अप्रत्यि 
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पत्ररणाम नामदेवसात्रहत्याच्या रिणावरही झालेला आहे. आजही राज्थान आत्रण पांजाब या भार्ातच 
प्रामुख्याने नामदेवाांच्या सहदी सात्रहत्याची ह्तत्रलत्रखते आढळतात हे या दृष्टीने अथगपूणग ठरते.  
 

त्रसद्धाांच्या वाणीतून कवणे रचण्याची परांपरा वारकरी सांप्रदायात खांत्रर्त झालेली असती तर 
तुकारामाांना आत्रण तत्पूवी एकनाथाांना सहदी भाषेतून रचना करण्याचे काही करणाच नव्हते. म्हणूनच 
नामदेवसमकालीन वारकरी सांप्रदायाच्या सांताांचे ‘सहदी’ काव्य उपलब्ध नसले तरी या सांताांनी ‘सहदी’ 
भाषेतून रचनाच केली नाही असा त्रनवाळा देता येत नाही.  
 

सद्धमग आत्रण सदाचार अर्दी सामान्सयाांना देखील आचरता यावा या उदे्दशाने त्रसद्धानी लोकभाषेतून 
सात्रहत्यत्रनर्ममती केली. त्रसद्दाांच्या त्रवत्रवध सांप्रदायाांत नाथपांथ अत्रधक लोकात्रभमुख असफयाने भारतभर या 
पांथाचा प्रसार झाला. महाराष्राशी तर त्रसद्धपरांपरेचे नाते अत्रधक त्रदघगकालीन आत्रण त्रजव्हाळ्याचे होते. 
त्रसद्दाांच्या उपदेशात अांतभूगत असलेली सदाचाराची मुलभतू सूिे मराठी सांताांच्या सात्रहत्यास देखील 
आधारभतू ठरलेली आहेत. ज्ञानेश्वराांच्या सात्रहत्यातून नाथपांथाांचे ‘सांकेत’ येतात. या सवग बाबी जमेस 
धरफया म्हणजे सांत ज्ञानेश्वराांनी आत्रण वारकरी पांथाने नाथसांप्रदायाची परांपरा पुढे चालत्रवलेली आहे हे 
त्रसद्ध करण्यास अत्रधक प्रमाणे देण्याची आवश्यकता नसावी. तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने तुलनात्मक अध्ययन केले 
असतानाही असाच त्रनष्कषग त्रनघतो हे पुढील प्रकां रणात आलेफया चचेवरून त्रनत्रितपणे प्रत्ययास येईल. 
त्रसद्धाांच्या वाणीतून काव्यरचना करण्याची वारकरी सांताांची परांपरा याच प्रभावातून उदयास आलेली आहे.  
 

त्रसद्धाांचे काळ त्रभन्न आहेत. त्यामुळे त्याांच्या भाषेत वरे्ळेपणा असणे अपत्ररहायग होऊन बसते. 
म्हणूनच त्रसद्द सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांच्या पदाांतील भाषेचे ्वरूप त्रभन्न असफयाचे दुसया त्रवभार्ातील 
उदाहरणाांवरून ध्यानात येईल. सांत नामदेव आत्रण र्ोरखनाथ याांच्याही काळात अांतर असफयाकारणाने 
र्ोराखबानीतील भाषेचे ्वरूप नामदेवाांच्या ‘सहदी’ भाषेपेिा त्रनराळे रात्रहलेले आहे. नामदेवाांची परांपरा 
उत्तर भारतात चालत्रवणारे सांत कबीर आत्रण रु्रुनानक याांच्या सात्रहत्यातील भाषेतही कालप्रव्हानुसार 
पत्ररवतगन घर्लेले आहे. ही पत्ररवतगने भाषेच्या ्वाभात्रवक त्रवकासाच्या प्रत्रक्रयेशी सुसांर्त अशीच आहेत. 
नाथसांप्रदायाची एवढी प्रदीघग परांपरा इतर प्रदेशाांत आढळत नाही. त्यामुळेच सरहापाच्या कालपासून ते 
ज्ञानदेव-नामदेव याांच्या काळापयंतच्या त्रसद्धाांचा वाणीत झालेले पत्ररवतगन मूळ परांपरेशी त्रकती मयादेपयंत 
सांवादी ठरते याचा मार्ोवा अत्यांत मनोरांजक ठरणारा आहे. भाषापद्धती आत्रण तत्वप्रणाली याांचा त्रवकास 
समाांतर झालेला आहे हे या पाहणीतून ध्यानात येते.  
 
४. णसद्धसाणित्याची भाषा 
 

त्रसद्धसात्रहत्यातील भाषेच्या अभ्यासाकरे् अभ्यासक थोरे् उत्रशरानेच वळले असे म्हणता येईल. 
कारण, हे सात्रहत्य प्रकाशात येण्यास प्रारांभ मुळी १९१६ सालापासून झाला. पां . हरप्रसादशारी याांनी प्रथम 
त्रसद्धाांचा ‘दोहाकोश’ प्रकात्रशत केला तो १९१६ साली. या कोशाच्या प्र्तावनेत पांत्रर्तजींनी भाषेच्या 
्वरूपाची चचा करून, प्राचीन बांर्ाली भाषेत दोह्याांची रचना झालेली असा त्रनवाळा त्रदला. त्रसद्धाांचे 
तत्त्वज्ञान आत्रण त्याची परांपरा याांच्यात्रवषयी बरीच चचा झाफयानांतर त्रवद्वानाांचे भाषेच्या ्वरूपाकरे् लि 
रे्ले. पां . हरप्रसादशारी याांचे भाषात्रवषयक मत अनेक त्रवद्वानाांना मान्सय झाले नाही. प्रबोधचांद्र बांर्ाली, 
बलीकाांता काकती, कात्रलप्रसाद जय्वाल, सुनीत्रतकुमार चतजी इत्यादी अनेक त्रवद्वानाांनी याबाबत 
आपली त्रभन्न मते नोंदत्रवलेली आहेत. र्ॉ. शहीदुल्ला याांनी त्रसद्धाांच्या भाषेवर प्रबांध त्रलहून पत्ररस त्रवद्यापीठास 
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तो सादर केला. १९३८ साली हा प्रबांध प्रत्रसद्ध झाला तरी भाषात्रवषयक वाद त्रनकाली त्रनघालेले नव्हेत. 
उत्ररया, आसामी, मतै्रथली, पूवी सहदी अशी अनेक माटे त्रसद्धाांच्या भाषे सांबांधाने माांर्ण्यात आलेली आहेत.  
 

राहुल साा्ं कृत्यायन याांनी माि त्रसद्धसात्रहत्याांच्या सांशोधनास त्रनराळी त्रदशा त्रदली. त्याांचे सांशोधन 
केवळ भाषेपुरते मयात्रदत नव्हते. भारतीय सां्कृती आत्रण भारतातील त्रवचार त्रवकास याांच्या सांदभात त्याांनी 
त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याचे अध्ययन केलेले आहे. या सात्रहत्यातील भाषेचाही पनुर्मवचार याांनी केला. पां. राहुल 
साा्ं कृत्यायन याांची दृत्रष्ट समन्सवयवादी होती. त्याांचे म्हणणे असे की त्रभन्न काळात होऊन रे्लेले आत्रण 
त्रनरत्रनराळ्या पांथाांचे अनुयायी असलेले त्रसद्ध हे लोकात्रभमुख होते. भारतभर त्याांचा सांचार होता. ज्या 
काळात आत्रण प्रदेशात ते वावरत त्या काळाचे आत्रण प्रादेत्रशक बोलींचे सां्कार त्याांच्या भाषेवर होणे 
अपत्ररहायग होते. त्यामुळे त्रसद्ध सात्रहत्याची भाषा कोणती एक आहे असा त्रनवार्ा देता येत नाही.  
 

व्तुल््थती अशी आहे की, सवगच त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याची भाषा सारखी नाही. आत्रदत्रसध्द सरपहा 
याांच्या सात्रहत्याची भाषा ्थूलमानाने अपभ्रांश या सदरात येऊ शकते. परांतु अपभ्रांश सात्रहत्यात आढळून 
येणाऱ्या अपभ्रांशापेिा ती त्रनराळी आहे. कारण, तत्कालीन लोकभाषेचा प्रयोर् सरहपाांनी आपफया 
सात्रहत्यासाठी केलेला असावा. आधुत्रनक देशी भाषाांपकैी अनेक सां्कृतोद्भव भाषाांतील शब्द त्रसद्धाांच्या 
सात्रहत्यात आढळतात. तो प्रादेत्रशक सा्ं काराचा पत्ररणाम मानावा लारे्ल. र्ोरखबानीतील भाषा 
सरहपाच्या दोहाकोशापेिा त्रनराळी आहे. ती अपभ्रांश नाही तसेच कोणत्याही आधुत्रनक देशी भाषेचे 
प्राचीनतम ्वरूप या सदरात बसणारी नाही. ‘सांक्रमणकालीन’ भाषा असे त्रतचे अत्रभधान करता येईल. 
त्रकत्येक त्रवद्वानाांनी या भाषेला ‘सधुक्कर्ी’ भाषा या नावाने सांबोधले आहे. ‘साांधा भाषा’ असेही अत्रभधान या 
भाषेला काही त्रवद्वानाांनी त्रदले आहे. या भाषेत अनेक आधुत्रनक देशी भाषाांतील शब्द आढळत असफयामुळे ही 
भाषा एखाद्या प्रादेत्रशक भाषेचे मूळ ्वरूप असफयाचाही त्रनवाळा देता येत नाही. १० या भाषेतील सवगच 
शब्दाांचे मूळ सां्कृत भाषेत शोधणे व्यथग ठरेल. लोकभाषेत रूढ असलेले अनेक शब्द आत्रण सांकेत त्रसद्धाांच्या 
भाषेत आलेले आहेत. त्यामुळे त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यास लोकसात्रहत्याच्या बरोबरीचे ्थान जनमानसात प्राप्त 
झाले. तसे झाले नसते तर या सात्रहत्याचे सांरिणच झाले नसते. या दृष्टीने त्रवचार केला असता सरहपा, 
र्ोरखनाथ, नामदेव, कबीर आत्रण रु्रुनानक याांच्या सात्रहत्यात वैचात्ररक आत्रण भाषात्रवषयक परांपरेचा 
देखील क्रमबद्ध त्रवकास आढळून येईल. दुसऱ्या खांर्ात आलेफया त्रसद्ध सांताांच्या पदाांवरून याचा पर्ताळा 
पाहता येईल. ११ थोर्क्यात असे साांर्ता येईल की, आज उपलब्ध असलेफया त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याची भाषा 
प्राकृत, अपभ्रांश वा या भाषाांच्या उत्तरात्रधकारी भाषाांपैकी त्रनत्रित एखादी भाषा आहे असे साांर्ता आले नाही 
तरी आधुत्रनक सां्कृतोद्भव भाषाांच्या पूवगकालीन सांक्रमणाव्थेतील भाषेचे ते ्वरूप आहे असे 
त्रनःसांत्रदग्धपणे मानता येते.  
 

त्रसद्धाांनी आपफया उपदेशासाठी प्राकृत भाषेचा अवलांब का केला याचे त्रववचेन अर्ोदर येऊन 
रे्लेले आहे. मुळातच सां्कृत भाषेचा आग्रह धरफया कारणाने दुबोधतेमुळे वैत्रदक परांपरा जनसामान्सयापासून 
दुरावलेलीच होती. त्यातून उच्चवणीयाांनाच त्रवद्यासांपादनाचा अत्रधकार असफया दांर्क प्रचत्रलत असफयाने 
सां्कृत भाषेत अनत्रभज्ञ असा उच्चवणीय आत्रण या ज्ञानास अनत्रधकारी असलेला सामान्सय माणूस, 
धमगज्ञानापासून वांत्रचत झालेलाच होता. जैन-बौद्ध या अवैत्रदकपांथीयाांनी ही कोंर्ी फोर्ली आत्रण प्रकृताांच्या 
भाषाांतून धमगत्रवषयक ज्ञानाच्या प्रसारास प्रारांभ केला. अध्यात्मसाधनेच्या िेिातील वणगभेद त्यामुळे 
आपोआपच र्ताथग झाला आत्रण प्राकृत भाषाांना सात्रहत्याची प्रत्रतष्ठा लाभली.  
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५. लोकभाषेतील छंद आणि संगीत  
 

अवैत्रदक पांथीयाांची भाषात्रवषयक परांपरा त्रसद्धाांनी पुढच्या काळात चालत्रवलेली असून लोकाांत 
लोकाांच्या भाषेत धमग व अध्यात्मत्रवषयक ज्ञान प्रसृत करण्यास प्रारांभ केला. ज्ञानाचा प्रसार आधुत्रनक 
युर्ाच्या पूवगकाळात मौत्रखक परांपरेने होत असे. समाजप्रबोधनाचे कायग यश्वी रीतीने होण्यासाठी 
लोकभाषेचे माध्यम त्रसद्धाांनी ्वीकारले. ्वाभात्रवकच लोकछांद आत्रण लोकर्ीताांची पद्धती त्रसद्ध सात्रहत्यात 
रूढ झाली. दोहा, चौपाई, चायार्ीती या लोकरूढ छांदाांबरोबरच त्रनरत्रनराळ्या रार्ाांतील पदेही त्रसद्धाांच्या 
सात्रहत्यात आढळतात. अनेक पदाांवर शारोक्त सांर्ीतात येणाऱ्या त्रवत्रवध रार्ाांचा उल्लेख येतो. अरु, 
कामोद, र्उर्ा, रु्ांजरी, देशाख, धनासी (धनाश्री), पटमांजरी, भरैवी अशा राांर्ातील पदे त्रसद्धसात्रहत्यात 
आलेली आहेत. हे रार् त्रसद्धाांनी त्रशष्टसमाजात रूढ असलेफया शारोक्त सांर्ीतातून उचलले की, 
लोकसांर्ीतात रूढ असलेफया त्रनरत्रनराळ्या चालींना शारीय रार्ाांची प्रत्रतष्ठा त्याांनी त्रदली हे समजण्यास 
मार्ग नाही. त्रवचार-प्रसाराचे प्रभावी माध्यम या नात्याने त्रसद्धाांनी आपले सात्रहत्य सांर्ीत बद्ध केले एवढे माि 
त्रनत्रित.  
 
 

त्रसद्धाांची सांर्ीत परांपरा आधुत्रनक देशी भाषाांतील सांतसात्रहत्याने देखील पुढे चालत्रवलेली आहे. 
आधुत्रनक देशी भाषाांच्या सात्रहत्यापुरता त्रवचार केला असताना शारोक्त सांर्ीतावर आधारलेला ‘पद’ हा 
रचनाबांध प्रथम मराठी सांतसात्रहत्यात योत्रजलेला आढळतो. या रचनाबांधाचा आधुत्रनक देशी (सां्कृतोद्भव) 
भाषाांतून प्रसार झाला तो उत्तर काळात. त्याांचा कालानुक्रम द्यावयाचा झाफयास तो पुढीलप्रमाणे देता 
येईल:  
 

त्रनवृत्तीनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव (तेराव ेशतक), कबीर (समाधी १५०५), मीराबाई (१४१८-१५७३), 
रु्रुनानक (१४६९ – १५८३), सूरदास (१४७१ – १६८०), एकनाथ (१५३३ – १५९९), दासोपांत, 
तुलसीदास (१५३६ – १५७३), तुकाराम आत्रण रामदास (१६०८ – १६८१).  
 

इतर काही प्रश्न तूतग बाजूला ठेवले तरी रार्दारीतील पदरचना हा सांताांना लाभलेला त्रसद्धाांचा 
वारसा आहे यात्रवषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. १२ परे् सांताांची असोत वा त्रसद्धाांची, त्याांचे र्ायन 
भजनाच्या त्रनत्रमत्ताने होत असे. भजन या शब्दाचा शारीय पत्ररभाषेतच मुळी ‘रार्त्रव्तार’ असा अथग आहे. १३ 
उदात्त वृत्ती जार्तृ कारणारे साधन या दृष्टीने शारकाराांनी सांर्ीताचे महत्त्व नोंदत्रवलेले आहे.१४ या हेतूनेच 
त्रसद्धाांनी आत्रण सांताांनी आपफया सात्रहत्यात रे्य चाांद आत्रण रार्दारीतील परे् याांना ्थान त्रदले असाव.े  
 

सांतसात्रहत्यात आढळून येणारी कूटपदे आत्रण रूपकात्मक व उपहासर्भग रचना हे प्रकार देखील 
त्रसद्धसात्रहत्यातूनच सांताांनी उचललेले आहेत. कबीरादी सांताांच्या काव्यात आढळून येणारा ‘उलटबाँसी’ हा 
प्रकार याच परांपरेतून सहदी ब हशतेील सांतवाङ्मयात उतरलेला आहे. परांपरा ध्यानात यावी या हेतूने 
सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांची कूटपदे सांत्रहता-त्रवभार्ात त्रदलेली आहेत. नाथाांची भारुरे् आत्रण शात्रहराांच्या 
भेत्रदक लावण्या याच परांपरेतून आलेफया आहेत. 
 
६. ‘हिदीसदृश’ भाषा   
 

त्रसद्धसात्रहत्यातून पत्ररणत झालेफया भाषेच्या सांदभात ‘सहदीसदृश भाषा’ असा शब्दप्रयोर् 
अर्ोदरच्या प्रकरणाांतून अनेकदा आलेला आहे. त्यासांबांधी थोरे् ्पष्टीकरण आवश्यक वाटते. सांत एकनाथ 
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आत्रण तुकाराम-रामदास याांच्या पदाांच्या भाषेला सहदी ही सांज्ञा देणे एका मयादेपयंत समथगनीय ठरते. परांतु 
सांत नामदेवाांच्या पदाांची भाषा माि सहदी म्हणता येत नाही. या बाबीचे ्पष्टीकरण अर्ोदरच केले असते तर 
बरेचसे त्रवषयाांतर झाले असते आत्रण मूळ प्रत्रतपादनात खांर् पर्ला असता म्हणनू या ्थळी भाषापाद्धतीच्या 
सांदभात ‘सहदीसदृश’ या पदाांचे ्पष्टीकरण करतो.  
 

‘सहदी भाषा’ या नावाने ओळखली जाणारी भाषा त्रजला ‘नार्री सहदी’ या नावाने सांबोधले जाते ती 
एकोत्रणसाव्या शतकाच्या प्रारांभी अल््तत्वात आली.१५ त्यामुळे आज आपण ‘नामदेवाांची सहदी रचना’ असा 
शब्दप्रयोर् करीत असलो तरी सांत नामदेवाांच्या काळात ‘सहदी’ या नावाने ओळखली जाणारी भाषाच 
अल््तत्वात नव्हती. सहदी भाषेचे प्रादेत्रशक भेद असलेफया व्रज, अवधी या भाषाांतूनदेखील नामदेवाांच्या 
काळात सात्रहत्यत्रनर्ममती झालेली नव्हती. खार्ी बोली तेराव्या शतकात अल््तत्वात असफयाची कथा असून 
अमीर खुसरो हा खार्ी बोलीचा पत्रहला कवी समजण्यात येतो. अमीर खुसरो आत्रण ‘पृर्थवीराज रासो’ (हा 
सहदी भाषेतला पत्रहला ग्रांथ असफयाची समजूत आहे.) याांची भाषादेखील सोळाव्या-सतराव्या 
शतकानांतरची आहे असे मत त्रवद्वानाांनी त्रदले आहे. १६ खार्ी बोलीवर आधारलेफया भाषेत सात्रहत्यरचना 
प्रथम नामदेवाांनी केली आहे असे मत माि अनेक त्रवद्वानाांनी व्यक्त केले आहे.१७ ही पाश्वगभमूी लिात ठेवनू 
नामदेवादी सांताांच्या भाषेचा उल्लेख ‘सहत्रदसदृश भाषा’ या नावाने केलेला आहे.  
 
 

मुळातच जी बोली ‘खार्ी बोली’ या नावाने सांबोधली जाते ती त्रसद्धाांच्या भाषापरांपरेतून त्रवकास 
पावलेली आहे. माराष्रात नाथ सांप्रदायाची परांपरा दीघगकाळ नाांदत असफयाने साधुसांताांची आत्रण 
अध्यात्मपर त्रवचार-त्रवत्रनमयाांची भाषा या नात्याने ही भाषा कालप्रवाहात आपले पृथक् अल््तत्व प्र्थात्रपत 
करण्याच्या प्रयत्नात होती. नामदेवाांच्या कवनाांतून याच सांक्रमणाव्थेच असलेफया भाषेची योजना झालेली 
आहे. साधुसांताांच्या त्रवचारप्रसाराचे माध्यम या नात्याने प्रत्रतष्ठा पावलेफया याच भाषेची त्रनवर् दत्रिणेत 
आलेफया सूफी सांताांनी आपफया त्रवचाराांच्या प्रसाराथग केली. नार्री त्रलपी र्ैरसोईची वाटफयाने सूफींनी 
आपले सात्रहत्य फारसी त्रलपीतून त्रलत्रहले. कालाांतराने फारसी त्रलपीतील ही भाषा ‘दखनी’ या नावाने 
ख्याती पावली. या भाषेत सुमारे तीन शतके तरी उत्तम सात्रहत्याची त्रनर्ममती झालेली आहे. आज दखनी 
भाषा बोलीच्या रुपात तर् धरून आहे. नामदेवाांच्या परांपरेतून चालत आलेली आत्रण नार्री त्रलपीत सात्रहत्य 
असलेली भाषा ‘सहदी’ या नावाने ओळखण्यात येऊ लार्ली. ‘दखनी’ भाषेवर अरबी, फारसी भाषाांचे 
सां्कार झालेले आहेत. व्तुतः दोहोंचे मूळ एकच आहे आत्रण ते म्हणजे त्रसद्धाांची वाणी. 
 
 

भाषावैज्ञात्रनकदृष्या त्रवचार केला असता एकनाथ ते समथग रामदास याांच्या सात्रहत्यातील भाषेस 
त्रहन्सदी हे नाव देणे युक्त ठरणार नाही. अरबी-फारसी भाषाांच्या सांपकात आलेफया दखनी भाषेशी त्रतचे नाते 
जवळचे आहे. मराठी शब्दाांची त्रवपलुता हा मुळातच दखनी भाषेचा त्रवशषे आहे. १८ त्यामुळे या भाषेला नावचां 
द्यावयाचे झाफयास ‘दखनी’ हे नाव देवा येईल. मराठी वाचकाांना ‘दखनी भाषा’ आत्रण त्रतची पाश्वगभमूी 
पत्ररत्रचत नसफयामुळे ‘सहदीसदृश भाषा’ ही सांज्ञा अर्ोदरच्या त्रववचेनात योजलेली आहे.  
 
 

सांत नामदेव हे सांर्म आत्रण र्ांर्ोिी या दोन्सही ्थानावर उभे असफयाचा उल्लखे वैचात्ररक प्रणालीच्या 
सांदभात अर्ोदर येऊन रे्ला आहे. भाषेच्या सांदभातदेखील हेच त्रवधान करता येते. सांत नामदेव 
भाषाप्रणालीच्या दृष्टीने त्रसद्धाांच्या वाणीच्या सांर्मावर उभे आहेत तसेच नार्री सहदी आत्रण दखनी या 
भाषाांच्या र्ांर्ोिीच्या ्थानी देखील ते उभे आहेत.  
 



अनुक्रमणिका  

त्रसद्धाांची त्रवचारप्रणालीच नव्हे तर भाषापद्धतीदेखील मराठी सांताांच्या सात्रहत्यात सांक्रत्रमत झालेली 
आहे हाच त्रनष्कषग या त्रववचेनातून त्रनघतो. 
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‘त्रनरु्गण सांप्रदाय आमच्या साा्ं कृत्रतक त्रवकासातली फार मोठी कर्ी आहे (सांतसात्रहत्याच्या 
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‘र्ाक्रामु भेत्रदया, अब सोरटी सोमनाथ भेदन ज्यावो.’ तांव र्ोरिी म्हणीतलें , ‘आपु नाहीं भेत्रदया; 
मर् पारू काइ भेदैल?’  
(आत्मा ओळखला नाहीस. दुसऱ्याचा भेद काय करणार?)  
दुसऱ्या एका लीळेत लुईपाची कथा आली आहे, (पृ. २०२, पृ. १७३) त्याच्या तोंर्ी पुढील वाक्य 
येते, ‘एती बार तुम्ही काांहाां र्या होतेत्रत? त्रसधी बार वरीख दूत्रर र्इ.’ र्ोरखनाथाांचे त्रवपुल उल्लखे 
लीळाचत्ररिात येतात. (पृ.२००, २०४, २०६, २६०) 

८. पत्ररत्रशष्टात इतर चौपद्याांसह ही चौपादीही देण्यात आलेली आहे. 
९. पाहा : ज्ञानेश्वरी : ६-२९१, २९२, १८-१७३० ते १७४४  
१०. मांर्लत्रबहारी सरण त्रसन्सहा, ‘त्रसद्धोंकी सांघा भाषा’ पृ. ३३२ 
११. सांत्रहता त्रवभार्ाच्या प्रत्येक अध्यायास जोर्लेफया प्रा्तात्रवकात भाषात्रवषयक त्रवकास-

परांपरेचेदेखील त्रदग्दशगन करण्यात आलेले आहे.  
१२. प्र्तुत लेखकाच्या ‘ओवी ते लावणी’ या ग्रांथात ‘पद’ हा रचनाबांध आत्रण शारोक्त सांर्ीताशी 

त्याचा असलेला सांबांध या त्रवषयाची त्रव्ताराने चचा करण्यात आली आहे. 
१३. ‘रार््यात्रतशयाधानां प्रयत्नाद्भजनां मतम् ।।’ – सांर्ीत रत्नाकर ३-१-१२८ 
१४. भारताच्या नायशाराच्या २० व्या अध्यायात ‘वृत्रत्तत्रवकास’ या नावाचे एक ्वतांि प्रकरण येते. 

भावनाजार्ृतीसाठी र्ीताचा उपयोर् कसा होत असतो याची चचा भरताने या अध्यायात केली 
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आहे. शाकुां तल नाटकाच्या ५ व्या अध्यायात दुष्यांताच्या एका ‘्वर्तात’ र्ीतश्रावणानांतर 
झालेफया भावजार्तृीचे वणगन पुढील त्रवख्यात श्लोकात आले आहे : 

रामयाटण र्ीक्ष्य मधुराशं्च टनशमय शददान्  
पयुवत्सुको भर्टर्त यत् सुटखर्तोϛ टप जन्रु्तः  
र्तचे्चर्तसा स्मरटर्त नूनमबोधपूर्वम्  
भार्ाक्स्थराटण जननान्र्तर सौहृदानी ।। 

१५. भारतीय आयाभाषा और त्रहन्सदी (सुनीत्रतकुमार चतजी) प.ृ २७७; सहदी भाषा (भोलानाथ त्रतवारी) 
पृ. २१४ 

१६. दखनी त्रहन्सदी (बाबूराम सक्सेना) पृ.३१; भारतीय आयाभाषा और त्रहन्सदी पृ. २०२ 
१७. भारतीय आयाभाषा और त्रहन्सदी पृ. २११ 
१८. ‘दखनी भाषेचा मराठी सपर्’ आत्रण ‘महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक परांपरेतून झालेला दखनी भाषेचा 

उद्धव’ ‘्वाध्याय सांशोधन पत्रिकेत’ प्रत्रसद्ध झालेफया या दोन लेखाांत दखनी भाषेच्या 
त्रवशषेाांसांबांधाने प्र्तुत लेखकाने त्रव्ताराने चचा केलेली आहे. लवकरच प्रत्रसद्ध होणाऱ्या “दखनी 
भाषा : मराठी सां्कृतीचा एक आत्रवष्कार” या ग्रांथात या त्रवषयाची साांर्ोपाांर् चचा आली आहे. 

 
  



अनुक्रमणिका  

४. नाथपंथ आणि िारकरी संप्रदाय  
 

१. णसद्ध आणि संत 
 

सांतसात्रहत्याची पूवगपरांपरा तपासून पाहताना असे लिात येते की भाषा त्रभन्न असली तरी त्रसद्धाांच्या 
सात्रहत्यातील काही त्रवशषे ज्ञानदेवात्रदकाांच्या सात्रहत्यात ्पष्टपणे आढळून येतात. ्वतः ज्ञानदेव नाथ 
सांप्रदायाचे अनुयायी असफयामुळे सांप्रदायातील काही सांकेतही याांच्या सात्रहत्यात उतरणे अपत्ररहायग होते. 
सांप्रदायप्राप्त ज्ञान आपफया ग्रांथात ग्रत्रथत करण्यात आलेले आहे असे ज्ञानेश्वराांनीच अठराव्या अध्यायाच्या 
शवेटी नमूद केले आहे. दुसरे एक अनुमान यावरून त्रनघते ते असे की, सांप्रदायाच्या त्रवचारधारेबरोबरच 
त्रसद्धाांच्या वाणीतही काव्यरचना करण्याची परांपरा रु्रुसांप्रदायाची खूण या नात्याने रूढ झालेली असावी. 
मराठी भाषा अवर्त नसलेफया समाजातदेखील या ज्ञानाचा प्रसार व्हावा हा हेतूही अशा सात्रहत्याच्या 
मुलाशी नसेलच असे म्हणता येतील.  
 

तरीही केवळ अनुमानाच्या आधारावर हा प्रश्न त्रनकाली काढणे इष्ट होणार नाही. वारकरी 
सांप्रदायाचे नाथसांप्रदायाशी असलेले नाते त्रकती त्रनकटचे आहे हे अर्ोदर पाहाव ेलारे्ल. वरील अनुमानास 
बळकटी आणावयाची असेल तर त्रसद्धाांच्या परांपरेचा त्रवचार अत्रधक खोलात जाऊन करणे श्रेय्कर ठरेल.  

 
त्रसद्धाांचा आत्रण त्रसद्ध परांपरेचा त्रवचार केवळ चमत्कार करून दाखत्रवणाऱ्या त्रसद्ध अध्या वाटेवरून 

लोकेषणेकरे् वळलेले असतात. पुढे लोकेषणा हाच त्याांचा जीवनहेतू बनतो. मोिाच्या अध्या मार्ावरून 
परतलेफयाांचा त्रवचार त्रसद्ध परांपरेवर फारसा प्रकाश टाकू शकणार नाही. त्रसद्धींच्या आहारी न जाता लोक 
कफयाणाथग ‘त्रवश्व होऊन त्रवश्वात त्रवचरत असतो’ तो खरा त्रसद्ध. आपफया व्यल्क्तमत्त्वाने आत्रण वाणीने 
समाजाला खऱ्या धमाची व सुलभ आचाराची वात दाखत्रवतो तो खरा त्रसद्ध. अशा त्रसद्धाांची बरीच पुरातन 
परांपरा या देशाला आहे. त्रसद्ध कमगत्यार्ी सांन्सयासी नसतो. सांन्सयासी अध्यात्मज्ञान प्राप्त झाफयानांतर कमग 
करण्याची वा समाजकफयाणाथग मार्गदशगन करण्याची आवश्यकता नसते या भावनेने सवग कमांचा ्वरूपतः 
त्यार् करून जर्ाकरे् पाठ त्रफरवनू वावरत असतो. त्रसद्धाांचे तसे नसते. लौत्रकक जीवनात कृताथगता प्राप्त 
केफयानांतरही लोकोद्वर करणे हेदेखील आपले कतगव्य असते अशी त्याची त्रनष्ठा असते, नव्हे त्याच्या 
साधनेचेच ते एक अांर् असते. सांत तुकारामाांच्या शब्दाांत साांर्ावयाचे झाफयास ‘उरलो उपकारापुरता’ या 
जात्रणवतूेन त्रसद्ध समाजात त्रवचरत असतो. र्ीतेत आत्रण भार्वतातही ‘लोकसांग्रहाथग कमग कर’ असा 
अनुक्रमे अजुगन आत्रण उद्धव याांना उपदेश करण्यात आलेला आहे. त्रसद्ध याच उपदेशाचे पालन करीत 
असतात.  

 
अशा व्यक्ती कोणत्या पांथाच्या वा परांपरेतफया आहेत हा प्रश्न र्ौण ठरतो. जैन, बौद्ध आत्रण अन्सय 

पांथ याांच्या परांपराांतही अनेक त्रसद्ध होऊन रे्लेले आहेत. लोककफयाणाचा जोर् ज्याने घेतलेला आहे तो 
जोर्ी. वैराग्यशील वृत्तीने वावरतो तो बैरार्ी असे म्हणता येईल. र्ीतेत ल््थतप्रज्ञाचे लिण ‘वीतरार्भय 
क्रोध:’ असे देण्यात आलेले आहे. त्रसद्ध आत्रण सांतदेखील याच मात्रलकेतले. तथात्रप, लौत्रककासाठी त्रसद्ध 
आत्रण सांत असा भेद आपण करतो. लोकात्रभमुखता हा त्रनकष प्रमाण मानला तर असा भेद करण्याचे कारण 
नाही. परांतु, साधना-पद्धतीच्या त्रभन्नतेमुळे हे वरे्ळेपण प्रचत्रलत झालेले असाव.े ध्यानयोर्ाच्याद्वारे त्रसद्धाांनी 
बुद्धीची समता आत्रण त्रवश्वात्मकै्यभाव सांपादन केलेला असतो. हीच अव्था भक्तीचे अनुष्ठान केफयाने 
सांताांना प्राप्त झालेली असते. ‘साधु त्रदसती वरे्ळाले । पत्रर ते ्वरूपी त्रमळाले’ असे समथांनी साांत्रर्तले आहे 
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ते याच हेतूने. ‘त्रसद्धाव्थेत’ त्रसद्ध आत्रण सांत एकाच पातळीवरून वावरत असतात. त्रसद्ध-सांताांच्या 
उपदेशात साधम्यग आढळण्याचे कारणही उभयताांची समान अध्याल्त्मक पातळी हे देता येईल.  

 
हाच आशय ज्ञानेश्वराांनी अजुगनमुखाने व्यक्त केला आहे:  

 
आमिंी योर्जार्त अभ्यासार्ें । रे्तणें यायाटच अनुभर्ा यार्ें  
शास्त्ारें्त ओलोडार्ें । पटर टसद्धारं्त र्तो िंाटच ।। 
आमिंी यजनें कीजरु्त सकले । टर्तयें फळाटर् येणेंटच फळें  
र्तीथें िंोरु्त केर्ळें । ययाटच लार्ीं ।। 

           -ज्ञानेश्वरी ११-५८५, ५८६  
 

र्ीतेच्या ९ व्या अध्यायाच्या प्रारांभी ‘त्रवज्ञानसत्रहत ज्ञान तुला साांर्तो’ असे श्रीकृष्णाने म्हटले आहे. 
ज्ञान व त्रवज्ञान या शब्दाांची फोर् करताना ‘बुत्रद्धग्राह्य ते ज्ञान आत्रण ज्ञानाचा त्रवशषे अनुभव ते त्रवज्ञान’ असे 
्पष्टीकरण आद्य शांकराचायांनी त्रदले आहे. त्रसद्ध आत्रण सांत याांची साधना-पद्धत्रत त्रभन्न असली तरी 
दोघाांनाही ज्ञानाचा जीवब्रह्मैक्याचा-अनुभव आलेला असतो. त्यामुळे ते समानधमे ठरतात. समाजाला 
वळण लावण्याचे सामर्थयग त्रसद्धसांताांच्या वाणीस प्राप्त झाले ते त्याांच्या तपियेमुळे. समाज प्रबोधन हे 
उभयताांचे उत्रद्दष्ट असफयामुळे त्रसद्धाांच्या आत्रण सांताांच्या वाङ्मयत्रनर्ममतीच्या मुलाशी असलेफया पे्ररणा समान 
ठरतात.  
 
२. णसद्ध साणित्याची दोन अगें  
 

आजवर एकूण ८४ त्रसद्ध होऊन रे्ले आहेत असे परांपरा साांर्ते. त्रसद्धाांची नामावली प्रत्येक पांथात 
त्रभन्न असली तरी जैन-बौद्धादी अवैत्रदक पांथाांतील महापुरुषाांचा अांतभाव त्रसद्धाांच्या नामावलीत झालेला 
आहे. सवगच त्रसद्ध एका काळात झालेले नाहीत तसेच ते भारताच्या कोणत्याही एका प्राांतात जन्समाला 
आलेले नाहीत. त्याांचा सांचार भारतभर झालेला असफयाने त्याांच्या भाषेवर देशातील त्रकत्येक भाषाांचे 
सां्कार झालेले आहेत. त्रसद्ध कण्हपा आत्रण र्ोरखनाथ याांच्या सात्रहत्यात मराठी शब्द आत्रण व्याकरणाची 
रूपे आदळतात ती याच कारणामुळे. त्रसद्धाांनी सात्रहत्यत्रनर्ममती करताना आपफया मूळ पांथाच्या सांकुत्रचत 
मयादा ओलाांरू्न व्यापक समाज त्रहताच्या दृष्टीने काव्यरचना केलेली आहे असे आढळून येते.  
 

त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यास सामान्सयपणे दोन अांरे् असलेली त्रदसून येतात. या दोन अांर्ाांची अर्दी 
काटेकोर त्रवभार्णी करत येत नाही. पण, र्ौण, प्रधान भाव माि त्रदग्दर्मशत करता येतो. काही रचना 
प्राधान्सयाने बोधपर असतात तर काहींची त्रनर्ममती केवळ आत्मात्रवष्कारात्मक असते. बोधपर सात्रहत्यातून 
सद्धमग आत्रण सदाचार याांचा उपदेश आढळतो तर आत्मात्रवष्कारात्मक सात्रहत्य आध्याल्त्मक अनुभतूीवर 
आधारलेले असते. मराठी भाषेतले उदाहरण द्यायचे झाफयास ज्ञानेश्वरी पत्रहफया प्रकारात मोर्ते तर 
अमृतानुभवाचा अांतभाव दुसऱ्या वर्ात करता येतो. अनुभतूीपर सात्रहत्यात सवगच त्रसद्धाांनी ध्यानयोर्ाची 
पत्ररभाषा योजलेली आहे. कारण, त्याांचा अध्याल्त्मक प्रवास त्याच मार्ाने झालेला आहे. त्रसद्धाांच्या बोधपर 
सात्रहत्यात माि काही मध्यवती सूिाांवर सवगच त्रसद्धाांनी त्रवशषे भात त्रदलेला आढळतो. आियग असे की, याच 
मध्यवती सूिाांच्या आधाराने सांतसात्रहत्याचाही त्रव्तार झालेला आहे.  
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हा केवळ योर्ायोर् समजण्याचे कारण नाही. त्रसद्ध-सांताांच्या ‘चामात्काराांत’ ही या साधम्याची 
र्णना करण्याचे कारण नाही. समान अध्याल्त्मक पातळी, लोक कफयाणाची तळमळ, परांपरेचे सातत्य 
आत्रण मुख्यतः सात्रहत्यत्रनर्ममतीच्या मुलाशी असलेफया समान पे्ररणा याांच्यामुळे त्रभन्न काळात, त्रबन्न भाषाांतून 
सात्रहत्यत्रनर्ममती करणारे त्रसद्ध आत्रण सांत प्रत्यिात एकाच ‘भाषा’ बोलत आहेत असा प्रत्यत येतो. या 
ग्रांथाच्या दुसऱ्या त्रवभार्ात त्रदलेफया सांत्रहतेवरूनही या सत्याचा पर्ताळा पाहता येतो. काही मध्यवती 
सूिाांचा त्रनदेश पुढीलप्रमाणे करता येईल.  
 

३. बोधपर साणित्यातील प्रधान सूते्र  
 

१. अध्यात्मज्ञान ही त्रशष्ट समाजाची व या समाजाच्या भाषेचीच केवळ त्रमरास नसून सामान्सय 
माणसाला सुद्धा हे ज्ञान सांपादन करता आले पात्रहजे. त्यासाठी धमग व अध्यात्मत्रवषयक ज्ञान केवळ सां्कृत 
भाषेतून असणे न्सयाय्य नसून प्राकृताांना त्याांच्या भाषाांतून हे ज्ञान सांपादन करता आले पात्रहजे. त्रसद्धसांताांनी 
सां्कृत भाषा वर्ळून लोकभाषेत सात्रहत्य रचले ते याच उदे्दशाने.  

 
२. ज्ञान हे आत्मोद्धाराचे साधन असफयाने ते कोणत्याही एका वणापुरते वा जातीपरुते मयात्रदत 

ठेवनू इतराांना या ज्ञानापासून वांत्रचत ठेवणे अन्सयाय्य ठरते. म्हणून वणगभेद अमांर्ल असफयाचा उद्घोष त्रसद्ध 
आत्रण सांत या दोघाांच्याही सात्रहत्यात आकळेल.  

 
३. कमगकाांर्ामुळे धमाचा सत्य ्वरूपास ग्रहण लार्ते. त्यायोरे् दाांत्रभकतेस उते्तजन त्रमळते. धमाचा 

आत्रण समाजाचाही त्रवकास तेणेकरून थाांबतो. हे लिात घेऊन त्रसद्धाांच्या आत्रण सांताांच्या सात्रहत्यातही 
कमगकाांर्ावर आत्रण दाांत्रभकतेवर कठोर प्रहार करण्यात आलेले आहेत. ज्ञानेश्वरीत यात्रज्ञकाांचा समाचार 
घेण्यात आलेला आहे तो याच भतू्रमकेतून.  
 

४. केवळ शब्दज्ञान कमगठता दाांत्रभकता याांना प्रोत्साहन देणारे ठरते आत्रण मांितांिात्रदकाांवरील 
त्रवश्वास अांधश्रदे्धस खतपाणी घालत असतो. त्यामुळे या सवांचा त्रनषेध त्रसद्धसात्रहत्यात आढळेल. 
सांतसात्रहत्यातदेखील या बाबी त्रनत्रषद्ध मानलेफया आहेत. ‘अिर-ज्ञान होऊनही अज्ञानी राहण्यापेिा त्रनरिर 
असलेले बरे’१ असे एका त्रसद्धाचे वचन आहे. ‘मांिपठणाने त्रसद्ध होता आले असते तर पर्लेली सभत 
आपोआप उभी रात्रहली असती आत्रण वैद्याला पात्रहफयाबरोबर रोर् पळून रे्ला असता’ असे सरहपा साांर्ता२ 

तर ‘मांि-तांि, ध्यान-धारणा ही आत्मप्राप्तीची साधने नव्हेत.’ असे एका जैन त्रसद्धाचे मत आहे.३  
 

५. देहाचे पात्रवत्र्य त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात त्रवशषेेकरून प्रशांत्रसले आहे. देहदांर्ामुळे मोिप्राप्ती होते 
असा समज दीघगकाळापासून प्रचत्रलत आहे. ‘देहासारखे तीथग नाही’ असे सरहपा व इतर त्रसद्ध साांर्तात.४ 

ज्या साधनाने मोिप्राप्ती होते तो नरदेह उत्तम असफयाचा त्रनवाळा सांत एकनाथाांनीही त्रदलेला आहे. ‘देह 
देऊळ आत्मा देव’ ५ हा भाव सांतसात्रहत्यात आढळून येतो. त्रसद्धसात्रहत्यात देखील हा भाव आढळेल.  

 
६. त्रचत्तशुद्धीवर त्रसद्धाांनी (आत्रण सांताांनीही) त्रवशषे भर त्रदला आहे. देवपूजा, तीथगयािा, व्रत-

वैकफप याांच्या योर्ाने अथवा कोणत्याही बाह्य साधनाांचा अवलां ब केफयाने त्रचत्त त्रनमगल होत नाही असे त्रसद्ध 
साांर्तात.६ कामक्रोधादी त्रवकाराांच्या आधीन झाफयाने त्रचत्तास मात्रलन्सय येते. म्हणनू त्रवषयसुखाच्या आहारी 
न जाणे हाच त्रचत्तशुद्धीचा प्रभावी मार्ग ठरतो.७  
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७. सपर्-ब्रह्माांर्ाचा तात्रत्त्वक त्रवचार त्रनरत्रनराळ्या त्रनत्रमत्ताने त्रसद्धसात्रहत्यात आलेला आहे. अनेक 
त्रसद्धाांनी हा त्रवषय व्यावहात्ररक पातळीवरूनही माांर्लेला आहे. त्रवश्वात्मक देवाची सांकफपना हे या त्रवचाराांचे 
अपत्य आहे. ‘ज्ञानेश्वरीत’ त्रवश्वात्मक देवाचा उल्लखे त्रकत्येक सांदभात येऊन रे्लेला आहे. समथग 
रामदासाांच्या सात्रहत्यातदेखील ही सांकफपना आढळते.८ ‘जे जे भेटे भतू । त्या त्या मानी भर्वांत’ ही वारकरी 
सांप्रदायाची भल्क्तयोर्ाची कफपना या भतू्रमकेचाच पत्ररपाक म्हणता येईल. अध्यात्मिेिातील सामात्रजक 
समतेचा सांबांध ‘त्रवश्वात्मक देवाच्या’ धारणेत असफयाचे त्रनदशगनास येईल.  

 
समाजाची आध्याल्त्मक उन्नती व्हावी आत्रण सदाचाराचे वळण समाजास लार्ाव ेया हेतूने त्रसद्धाांनी 

केलेफया उपदेशाचे त्रववरण त्रसद्ध सात्रहत्याच्या आधाराने अर्दी सूिात्मक रीतीने वर देण्यात आले आहे. 
दुसऱ्या त्रवभार्ाच्या पत्रहफया अध्यायात सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांची त्रनवर्क पदे देण्यात आलेली आहेत. 
ही पदे, अध्यायाचे प्रा्तात्रवक आत्रण आवश्यक त्या त्रठकाणी केलेले पदाांचे ्पष्टीकरण याांवरून त्रसद्धाांना 
कोणत्या प्रकारचा आचारधमग अत्रभपे्रत होता याची कफपना करता येईल.  

 
अज्ञ समाजास धमगमार्ाचा उपदेश करावयाचा म्हणजे प्रारांभीच तत्त्वज्ञानाचा प्र्ताव केला तर सारे 

ज्ञान त्याांच्या र्ोक्यावरून जाते. तसे होऊ नये म्हणनू प्रथम काय कराव े (त्रवधी ) आत्रण काय करू नये 
(त्रनषेध) हे अत्रधकारवाणीने साांर्ाव े लार्ते. अथात हा त्रवत्रधत्रनषेध त्रनत्रित तत्त्वप्रणालीवर आधारलेला 
असतो. त्रसद्धाांच्या तत्त्वप्रणालीचा पत्ररचय करून घेतफयानांतर त्रसद्धाांनी साांत्रर्तलेफया त्रवत्रधत्रनषेधाचा 
उलर्र्ा होऊ शकतो. 

 
४. नाथ संप्रदाय आणि त्याची परंपरा  

 

महाराष्र आत्रण मराठी सात्रहत्य याांच्या सांदभात त्रसद्धाांची त्रवचारप्रणाली समजून घ्यावयाची म्हणजे 
आपले लि नाथसांप्रदायावर कें त्रद्रत कराव ेलार्ते. त्याची करणे बलवत्तर आहेत. त्रसद्धाांच्या त्रनरत्रनराळ्या 
पांथाांचा समन्सवय करून त्रसद्धाांताला वदेाांताची जोर् देऊन एक त्रक्रयाशील अशी परांपरा नाथसांप्रदायाने 
त्रनमाण केली आहे. भारताच्या साा्ं कृत्रतक आत्रण धार्ममक जीवनास योग्य त्रदशा लावण्यात हा पांथ प्रभावी 
ठरलेला आहे. महाराष्रात या सांप्रदायाची परांपरा दीघगकाळ नाांदत होती. या परांपरेतूनच वारकरी 
सांप्रदायाचे प्रवतगन करणारे ज्ञानेश्वर उदयास आले. या सांप्रदायाचा आद्य ग्रांथ ज्ञानेश्वरी नाथसांप्रदायाच्या 
परांपरेचेच एक अपत्य आहे. नाथसांप्रदायाचे त्रवचारधन ज्ञानेश्वरीत ग्रत्रथत झाले आहे असे रु्रुत्रशष्य परांपरा 
देताना ज्ञानेश्वराांनी ्वतःच ्पष्ट केले आहे. ज्ञानेश्वरीच्या १८ व्या अध्यायाच्या शवेटी येणाऱ्या पुढील 
ओव्याांत ज्ञानेश्वराांचे परांपरात्रवषयक हृद्र्त ्पष्ट झालेले आहे. आपफया ग्रांथाचा समारोप करताना ज्ञानेश्वर 
म्हणतात :  

 

ऐसे श्रीटनर्ृटत्तनाथाचंें । र्ौरर् असे की साचें  
गं्रथु नव्िें सुकृपेचें । रै्भर् टर्तये ।। १७२९ ।।  
क्षीरहसधु पटरसरीं । शक्तर्तचा ंकणवकुिंरीं  
रे्तणें कै श्रीटिपुरारीं । साघंीर्तलें  जें ।। १७३० ।। 
र्तें क्षीर कल्लोळा आरुं्त । मकरोदरीं रु्टपरु्त 
िंोर्ता रे्तयाचा ंिंारु्त । पैठें जालें  ।। १७३१ ।।  
र्तो मच्छप्रसर्सृंर्ीं । भाग्नार्यर् चौरंर्ी  
भेिला र्तो सर्ांर्ी । संपूणव जाला ।। १७३२ ।। 
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मर् समाटध अव्या इया । भार्ोचा र्ास ना ंइया  
रे्त मुद्रा श्रीर्ोरखराया । टदधली मी नीं ।। १७३३ ।।  
रे्तणें योर्ाक्दजटनसरोर्ारू । टर्षयटर्ध्र्सैंकटर्रु  
टर्तये पदीं का ंसरे्श्वरु । अटभषेटकला ।। १७३४ ।।  
मर् रे्तिंी रे्त शाभंर् । अद्वयानंद रै्भर् 
संपाटदलें  साप्रभार् । श्रीर्यटणनाथीं ।। १७३५ ।। 
 रे्तणें कटलकटलरं्तभरू्ता ं। आला देखौटन टनरुर्ता  
आज्ञा श्रीटनर्टृत्तनाथा । टदधली ऐसी ।। १९३६ ।।  
अनाटद रु्रुशकंरा- । पासौटन टशष्यपरंपरा  
बोधाचा िंा सर्संारा । आला आमर्तें ।। १७३७ ।।  
र्तो िंा घेउटन आघर्ा । कटलटर्टलरे्तया ंजीर्ा ं 
सर्व प्रकारीं धार्ा । कटर पा ंर्रे्ीं ।। १७३८ ।।  
आधी र्तो रं्तर् कृपालु । र्टर रु्रुआजे्ञचा बोलु  
जाला जैसा र्टरषा कालु । खर्णलें  मेघा ं।। १७३९ ।।  
मर् आर्ताचेटन ओरसें । र्ीर्ताथवग्रथनटमसें  
र्टरखला शारं्तरसें । र्तो िंा गं्रथु ।। १७४० ।।  
रे्तथ पुढा ंमी बाटपया । माडंला ंआर्ती आपलेुया  
की ययासहठ येर्डेया । आटणला ंयशा ।। १८४१ ।।  
एर् ंरु्रुकृपें लाधलें  । समाटधधन जें आपलुें   
र्तें गं्रहथ बाधंौटन टदधलें  । र्ोसार्ीं मज ।। १७४३ ।।  
र्ाचंौटन पढे ना र्ाची । ना सेर्ा टिं जाणें स्र्ामीची  
ऐसेया मज गं्रथाची । योग्यर्ता कें  असे ।। १७४३ ।।  
पटर साचटच रु्रुनाथें । टनटमत्त करुटन मार्तें  
प्रबंधव्याजें जर्ार्तें । रटक्षलें  जाणा ।। १७४४ ।।  

 
उतारा बराच मोठा – सोळा ओव्याांचा – आहे. परांतु त्रसद्ध आत्रण सांत याांचे नातेसांबांध ध्यानात 

घेण्याच्या दृष्टीने तो अत्यांत उपयुक्त देखील आहे. या ओव्याांतून प्रामुख्याने दोन त्रनष्कषग त्रनघतात : १. 
ज्ञानेश्वरी हा नाथसांप्रदायातील रु्रुक्रमाणे लाभलेफया ‘समात्रध – धनाचा’ आत्रवष्कार आहे. आत्रण २. 
कत्रलग्र्त जीवाांचे रिण व्हाव ेया हेतूने या ग्रांथाची रचना झालेली आहे.  
 

या ओव्याांचा काळजीपूवगक अभ्यास केफयानांतर वर त्रदलेले त्रनष्कषग साधार असफयाचे तर ध्यानात 
येईलच; त्रशवाय नाथसांप्रदाय आत्रण वारकरी पांथ याांच्या अन्सयोन्सयसांबांधाांच्या त्रवचारास त्रनत्रित त्रदशा 
देण्याच्या दृष्टीनेही या ओव्या उपकारक ठरतील.  
 
५. ज्ञानेर्श्री : नाथसापं्रदाणयक गं्रथ  
 

तसा नाथपांथीच्या सांकेताचा उल्लेख ज्ञानेश्वरीत आलेला आहे. ९ परांतु तो ध्यानयोर्ाच्या सांदभात 
आलेला असफयाने ज्ञानेश्वरप्रणीत भल्क्तमार्ाशी तो सांबांत्रधत नाही या कफपनेने या सांकेताकरे् दुलगि होत 
असते. योरे्श्वर ज्ञानदेव आत्रण भक्तोत्तम ज्ञानेश्वर याांचा त्रवचारच त्रभन्न पातळीवरून होत असतो. युल्क्तवाद 
असा की, ज्ञानेश्वर नाथसांप्रदायी योर्ी असले तरी त्याांनी भल्क्तमार्ाचे प्रवतगन सामान्सयाांस आचारसुलभ 
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व्हाव े या हेतूने केलेले आहे. हा युल्क्तवाद अर्दी त्रबनबुर्ाचा आहे असे नाही. सहाव्या अध्यायात 
ध्यानयोर्ाचे सत्रव्तर त्रववचेन ज्ञानदेवाांनी केलेले आहे. ‘पांथराज’ या नावाने त्याांनी या मार्ाचा र्ौरवही 
केलेला आहे. तरीही सामान्सयाांनी या मार्ाने जाणे म्हणजे ‘बोचऱ्याणे लोखांर्ाचे चणे चावाण्यासारखाच’ 
प्रकार ठरेल असा इशाराही ज्ञानेश्वर देतात. ज्ञानेश्वराांचे ‘योर्पर’ अभांर् अनेक अ्ले तरी काही अभांर्ाांतून 
त्याांनी ‘अष्टाांर् योर्ें न त्रशत्रनजे’ असाही उपदेश केलेला आहे.१० त्यामुळे वारकरी सांप्रदायाची त्रवचारसरणी 
आत्रण आचारधमग याांचा अभ्यास नाथसांप्रदायत्रनरपेि पद्धतीने होत असतो. वत्ररल ओव्या ध्यानात 
घेतफयानांतर त्रवचाराांची ही त्रदशा योग्य नसफयाचे त्रनदशगनास येईल. समग्र आत्रण सांदभग ज्ञानेश्वर-सात्रहत्य 
र्ोळ्याांपढेु ठेवनूच ज्ञानेश्वराांच्या त्रवचारसरणीचे मुफयाांकन झाले पात्रहजे. ्वतः ज्ञानेश्वरच रु्रुपरांपरेने (नाथ 
सांप्रदायाचे) प्राप्त झालेले ज्ञान आपण साांर्त आहोत असे साांर्त असताना आपण त्रनराळा त्रवचार का 
करावा?  
 

वर उद्धतृ केलेफया ओव्याांवर पुन्सहा एकदा दृत्रष्टिेप करून काय त्रनष्पन्न होते ते पाहू या.  
 

ज्ञानेश्वराांनी आत्रदनाथाांपासून ते र्हीत्रननाथाांपत्यंतची रु्रुत्रशष्य-परांपरा त्रदली आहे. त्यानांतर, 
त्रनवृत्रत्त नाथाांना झालेला उपदेश देताना र्त्रहनीनाथाांनी त्रदलेला आदेश ज्ञानदेवाांनी नमूद केला आहे. 
“आत्रदनाथाांपासून आपली त्रशष्यपरांपरा चालत आलेली आहे. परांपरेने आपफयाला प्राप्त झालेले ज्ञान 
(बोधाचा सांवसारा) घेऊन कत्रलग्र्त जीवाांच्या उद्धारासाठी तू धाव घे. (हा आदेश ऐकफयानांतर) आधीच 
कृपाळू असलेफया त्रनवृत्रत्तनाथाांचे अांतःकरण वषाकालीन मेघाांसारखे भरून आले. (या मेघाने) केलेला 
शाांतरसाचा वषाव म्हणजेच हा ग्रांथ!”  
 

परांपरा अत्रधक ्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने लरे्च पुढची ओवी येते :  
 

एर् ंरु्रुकृपें लाधलें  । समाटधधन जें आपलुें   
र्तें गं्रथीं बाधंोटन टदधलें  । र्ोसार्ीं मज ।।  
 

या सवग ओव्याांचा सांदभासह अथग लार्तो तो असा :  
 
‘रु्रुपरांपरेने लाभलेले नाथसांप्रदायाचे ज्ञान म्हणजेच हा ग्रांथ (ज्ञानेश्वरी).’  

 
या बाबतीत र्त्रहनीनाथ, त्रनवृत्तीनाथ आत्रण ज्ञानेश्वर याांच्या भतू्रमका त्रभन्न असतील असे 

वादाकत्ररतासुद्धा र्ृहीत धरता येत नाही. कारण, अमृतानुभवात ्वतः ज्ञानेश्वरच म्हणतात :  
 

मिंणौटन टशष्य आटण रु्रुनाथ । या दो शददाचंा अथव  
श्रीरु्रू पटर िंोर्त । दोिंों ठाई ।। २.६१ ।।  
 
 

म्हणजे ग्रांथलेखन ज्ञानेश्वराांच्या द्वारे घर्लेले असले तरी ती सद्रु्रुचीच कृती आहे. यावरूनही 
ज्ञानेश्वरी हा नाथसाांप्रदात्रयक ग्रांथ ठरतो.  
 

ज्ञानेश्वराांच्या वचनाांतून काढण्यात आलेला हा त्रनष्कषग काही प्रश्नत्रचन्सहे त्रनमाण करतो हे खरे आहे. 
योग्प्रधान नाथसांप्रदाय आत्रण भल्क्तप्रधान भार्वतधमग एकच कसे मानावयाचे हा मोठाच प्रश्न आहे. सपर्-
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ब्रह्माांर् आत्रण शल्क्त-त्रशव याांचे ऐक्य (अदै्वत) हेच ज्ञान, हेच कैवफय, हाच मोि असून ते ध्यानयोर्ाच्या द्वारे 
साध्य करता येते असे ज्ञानेश्वरपूवगकालीन नाथसांप्रदायाच्या वाङ्मयातून प्रत्रतपादन करण्यात आलेले आहे. 
या त्रवचारप्रणालीत सरु्णभक्तीस कोठेच ्थान नाही. वारकरी सांप्रदायाने तर साधन आत्रण साध्य या दोन्सही 
्वरूपात सरु्णभक्ती प्रत्रतपात्रदलेली आहे. या सांप्रदायाने अांत्रतम सरु्ण-त्रनरु्गणाची त्रवशषे चचा केलेली 
नाही. त्रनरु्गण, त्रनराकार परब्रह्म हे सरु्ण त्रवठ्ठलाच्या ्वरूपात त्रवटेवर उभे असफयाची श्रद्धा वारकरी 
सांप्रदायात आहे. नामसांकीतगन, नाम्मरण, हत्ररकथा-श्रवण इत्यादी भल्क्तसाधनाांच्या योर्ाने अदै्वतसुखाचा 
अनुभव घेता येतो हे वारकरी सांप्रदायाच्या आचार-त्रवचाराांचे सार असून या मार्ात योर्साधनेस फारसे 
महत्त्व नाही. त्यामुळे हे दोन्सही सांप्रदाय एकरूप कसे समजावयाचे हा प्रश्न पर्तो.  
 

६. ध्यानयोगाचे उणिष्टः राजयोग  
 
ज्ञानेश्वरपूवगकालीन नाथसांप्रदायात योर्साधनेस महत्त्वाचे ्थान होते यात शांका नाही. 

अष्टाांर्योर्ाची पत्ररणती समात्रध-अव्थेत होते. परांतु ही अव्था तरी का प्राप्त करून घ्यावयाची, म्हणजे 
योर्साधनेचे उत्रद्दष्ट कोणते होते हे समजून घेतले पात्रहजे. नाथसांप्रदायात प्रमाण मानलेला ‘हठयोर् 
प्रदीत्रपका’ हा ग्रांथ आत्रदनाथाने त्रर्त्ररजेला कथन केला अशी परांपरार्त समजूत आहे. ११ या ग्रांथात 
पत्रहफयाच श्लोकात ह-ठ म्हणजे चांद्रसूयग, त्याांचा योर् म्हणजे प्राणापान योर् अशी त्रनरुक्ती देण्यात आलेली 
असून दुसऱ्याच श्लोकात या त्रवदे्यचे उत्रद्दष्ट साांर्ण्यात आले आहे. १२ ‘राज्योर्ाच्या प्राप्तीसाठी हठत्रवदे्यचा 
उपदेश करण्यात येत आहे’ असे हे उत्रद्दष्ट असून या श्लोकावरील ‘ज्योत््ना’ या प्रमाण भाष्यात ‘राजयोर् हे 
हठयोर्ाचे फळ असून कैवफय हे राज्योर्ाचे फळ आहे’ अस ्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.  
 

याच ग्रांथाच्या तृतीयोपदेशात आलेफया १२६ व्या श्लोकावर केलेफया भाष्यात राजयोर्ाची व्याख्या 
‘ब्राह्मत्मकै्याचा अखांर् अनुभव’, अशी करण्यात आलेली आहे. १३ ‘शवेटी सवग उपाय राज्योर्ाच्या 
त्रसद्धीसाठीच आहेत’ असा एकूण ग्रांथाचा समारोप करण्यात आलेला आहे. १४ आद्य शांकराचायांनी देखील 
राज्योर्ाचे लिण अशाच ्वरूपाचे त्रदले असून आदशग पुरुषात राजयोग्याची र्णना केली आहे. १५ 

नाथसाांप्रदात्रयक र्ोरि-अमर सांवाद आता ‘त्रववकेदपगण’ या नावाने प्रत्रसद्ध झालेला आहे. १६ या प्रकरणात 
प्रथम राजयोर्ाची व्याख्या आलेली असून राजयोर्ी कसा असतो याचे वणगन पुढीलप्रमाणे आले आहे :  
 

‘बुधींटद्रयर्तें मिंणे बुधी असा : कमव-इंटद्रयार्तें कमव न संडा मिंणर्तः  
आपलुी आज्ञा जेहथचा रे्तथ : मयादा न संड मिंणर्तः देिंीं प्राणु असे  
रं्तर् : आत्मा सुखें यया क्स्थर्ती असे : र्तो राजयोरु् मिंटणजे ।। 

 

याच प्रकरणात ‘इांत्रद्रयें इांत्रद्रयाचा त्रवषयो त्रवसारौंनी आपणा पाां सुत्रखया ते समात्रध’१८ असे समाधीचे 
लिण आलेले आहे. आपापफया त्रवषयाशी त्रवन्समुख असलेफया इांत्रद्रयाांच्या योर्ाने लाभणारे सुख ती समात्रध 
आत्रण इांत्रद्रये आपापफया त्रवषयानुसार वतगत असूनही त्रचत्ताची साम्याव्था व ब्राह्मात्मकै्य भावात खांर् न 
पर्णे हा राजयोर् असा भेद साम्प्रदात्रयकाांनी केलेला आहे. राजयोर् प्राप्तीचे हे साधन आहे या हठयोर् 
प्रदीत्रपकेच्या उपदेशाशी ही लिणे सुसांर्त अशीच आहेत.  
 

मुकुां दराजाांच्या काळात्रवषयी मतभेद असले तरी ते नाथपांथाचे होते यात्रवषयी दुमत नाही. 
‘त्रववकेससधूच्या’ शवेटी त्याांनी आपली रु्रुपरांपराही त्रदलेली आहे. राजयोर्ाचे प्रत्रतपादन हेच मुळात 
त्रववकेससधूच्या रचनेचे उत्रद्दष्ट आहे. १९ या ग्रांथात राजयोर्ी अवसरप्राप्त कमे करीत असूनही आत्मानांदात 
मग्न असतो असे वणगन आले आहे.२० राजयोर् म्हणजे ‘त्रशवशक्तीचा समावशे’ असेही मुकुां दराज साांर्तात. 
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२१ त्रशवशल्क्तसमावशे हेच नाथपांथाचे साध्य असफयाचे अनेक उल्लखे ‘र्ोरखबानीत’ देखील येतात. कारण, 
सांप्रदायाच्या दृष्टीने तीच मुक्ताव्था असते. मरणानांतर मोि नाथसांप्रदायास मान्सय नाही. ‘याच देही याच 
र्ोळाां मुक्तीचा सोहळा’२२ त्याांना साधावयाचा असतो. राजयोर्ाची त्रसद्धी त्यासाठीच असते. ध्यानयोर्ाचा 
अवलां ब करावयाचा असतो तो राज्योर्ाची प्राप्ती व्हावी म्हणून.  
७. ध्यानयोग आणि भक्ततयोग 
 

योर्साधनेचा मुल उदे्दश कोणता याचा शारग्रांथाच्या आधाराने शोध घेत असताना आपणास असे 
त्रनदशगनास येते की, योर्साधना राजयोर्ाची अव्था प्राप्त होण्यासाठी करण्यात येत असते. ‘अखांर् 
अदै्वप्रतीती’ हे राजयोर्ाचे लिण शारकाराांनी त्रदले असून राजयोर् म्हणजेच कैवफय असा त्रनवाळा 
शारकाराांनी त्रदलेला आहे.  
 

ध्यानयोर् आत्रण भल्क्तयोर् याांनाांही समान असलेली भतू्रमका म्हणजे राज्योर्ाची प्राल्प्त. ही अव्था 
ध्यान-धनेतून प्राप्त होते तशीच भल्क्तयोर्ाच्या साधनेने असा त्रनष्कषग ज्ञानदेवाांच्या त्रवचारसरणीतून त्रनघतो. 
तसा त्रवश्वास ज्ञानदेवाांना नसता तर नाथसांप्रदायाचे समात्रधवैभाव ज्ञानेश्वरीत ग्रत्रथत झाले आहे असे उदार 
त्याांनी अठराव्या अध्यायाच्या शवेटी काढलेच नसते. योर्शाराच्या आधाराने राज्योर्ाचे ्वरूप अर्ोदरच 
त्रवशद करण्यात आलेले आहे. भल्क्तयोर्ी या भतू्रमकेवर कसा येतो याचा शोध ज्ञानेश्वरीच्या आधाराने येथे 
घेता येईल.  
 

राजायोर्ाचा ज्ञानेश्वरीत फक्त एकदाच येतो.२३ या उल्लेखाचा सांदभग ध्यानयोर्ाशी आहे. 
‘राजयोर्ा’ चा उल्लखे न करता या योर्ाचे ्वरूप आत्रण लिण ज्ञानेश्वरीत येते ते नवव्या अध्यायात. 
तथात्रप, ते पूणगपणे ध्यानात येण्याच्या द्रीष्टीने र्ीतेच्या आत्रण ज्ञानेश्वरीच्याही नवव्या अध्यायाचे परीिण केले 
पात्रहजे.  
 

मूळ र्ीतेच्या या अध्यायाच्या समाप्तीत ‘राजत्रवद्या राजरु्ह्ययोर्’ असे या अध्यायाचे नाव आले 
आहे. राजवारे् प्रतीत राजत्रवद्यावणगन असे या अध्यायाचे नाव येते. परांतु ज्ञानेश्वरीच्या त्रकत्येक साांप्रदात्रयक 
प्रतीत ‘राजयोर्ो नाम नवमो ϛ  ध्याय’ असा उल्लखे येतो. उदाहरणाथग प्रा. पाां. ना. कुलकणी याांनी सांपात्रदत 
केलेफया व त्रशवाजी त्रवद्यापीठाने प्रकात्रशत केलेफया ज्ञानेश्वरीच्या प्रतीत या अध्यायाचे नाव ‘राजयोर्’ असेच 
आलेले आहे. ्वतः ज्ञानेश्वराांनी या अध्यायास कोणते नाव त्रदले होते हे समजण्यास मार्ग नाही. परांतु 
‘राजयोर्’ हे नाव देताना प्रतकत्यांनी घोटाळा केला असेल असे म्हणता येत नाही. या अध्यायात 
राजयोर्ाचे वणगन आहे अशी साांप्रदात्रयक मान्सयता असली पात्रहजे. त्यात्रशवाय साांप्रदात्रयक पोर्थयाांतून तसा 
उल्लेख येणार नाही.  
 

या अनुमानास पोषक असा दुसराही आधार त्रमळतो.  
 

‘राजयोर्’ या नावाचे १८ अभर्ाांचे सांकलन प्र्तुत लेखकाने प्रत्रसद्ध केले आहे. २४ या प्रकरणात 
एकाच अभांर्ात (क्र. १४) राज्योर्ाचा त्रनदेश असून इतर सवग अभांर्ाांतून माि सांताांनी अनुभवलेफया 
अदै्वतप्रतीतीचे वणगन आले आहे. या अभांर्ाांवरून ज्ञानेश्वराांना अत्रभपे्रत असलेफया राज्योर्ाची कफपना करता 
येत नाही. तथात्रप, अदै्वतप्रतीती आत्रण राजयोर् याांचे समीकरण साांप्रदात्रयकाांत प्रचत्रलत होते एवढे माि 
साांर्ता येते. त्यामुळे साांप्रदात्रयक पोर्थयाांतून नवव्या अध्यायास त्रदलेले ‘राजयोर्’ हे नाव जाणीवपूवगक 
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केव्हातरी पर्ले असाव.े तसे नाव देण्यात प्रतकराांची र्ल्लत झालेली नसून परांपरा आत्रण योर्शार 
याांच्यात्रवषयीची अत्रभज्ञताच व्यक्त झालेली आहे.  
 
८. निव्या अध्यायातील ‘राजणिद्या’  
 

प्रथम र्ीतेच्या नवव्या अध्यायात कोणते त्रवषय आले आहेत हे पाहू. ‘तुला राजत्रवद्या राजरु्ह्य 
असले त्रवज्ञानसत्रहत ज्ञान साांर्तो’ अशी प्र्तावना करून भर्वांताांनी या ज्ञानाचे लिण साांत्रर्तले आहे ते 
असे : ‘हे ज्ञान मोिप्रद, प्रत्यिावर्म्य, धम्यग, अव्यय आत्रण अचारसुलभ असे आहे.’ हे ज्ञान त्रवज्ञानसत्रहत 
साांर्ण्याचे आश्वासन आहे. (१, २) ‘बुद्धीग्राह्य ते ज्ञान व अनुभवता येते ते त्रवज्ञान’ असे ्पष्टीकरण 
शांकराचायांच्या भाष्यात येते. त्यामुळे ‘प्रत्यािावर्म्य’ या त्रवशषेणास त्रवशषे अथग प्राप्त होतो. ज्ञानेश्वराांना तर 
नववा अध्यय महत्त्वाचा वाटतोच, पण प्रत्यि भर्वांताच्या दृष्टीने देखील या अध्यायातील प्रत्रतपादनास 
महत्त्व आहे. तसे नसते तर ‘राजत्रवद्या’ (शषे्ठत्रवद्या) आत्रण ‘राजरु्ह्य’ (श्रेष्ठ रह्य) ही त्रवशषेणे र्ीतेत आली 
नसती.  
 

भार्वताांनी साांत्रर्तलेफया ‘राजत्रवदे्यत’ भक्ताचे महात्म्य प्रामुख्याने आलेले आहे. भल्क्तपर 
त्रववचेनात उद्धतृ होणारे र्ीतेतील बरेच श्लोक या अध्यायात आलेले आहेत. २४ या श्लोकाांत भक्त हा 
परमेश्वराशी ‘त्रनत्ययुक्त’ असतो असा आशय पनुरुक्त झालेला आहे. तकग  शाराच्या दृष्टीने प्रधान-
प्रत्रतपाद्याची पनुरुक्ती समथगनीय ठरते. मूळ त्रवषय वाचकाांच्या मनावर सबबत्रवण्यासाठी अशी पुनरुक्ती होत 
असते. हे लिात घेतले असताना ‘देवाभक्ताांचे त्रनत्य ऐक्य’ हा नव्या अध्यायाचा प्रधान त्रवषय ठरतो. 
अध्यायाचा सामारोपदेखील प्रधान-प्रत्रतपाद्यास पूरक असाच झालेला आहे हे पुढील श्लोकावरून ध्यानात 
येईल :  
 

मन्मना भर् मद्भतर्तो मद्याजी मा ंनमस्कुरु  
मामेर्षे्यसी पुनास्त्रै्मात्माना ंमत्परायाणः ।। ९-३४  

 

या श्लोकाने प्रारांभी आलेली ‘प्रत्यिावर्म्य’ आत्रण आचारसुलभ असे ज्ञान साांर्ण्याची भर्वांताने 
केलेली प्रत्रतज्ञा पूणग झालेली आहे. अध्यायाच्या उपक्रमोपसांहारात असलेली सांर्ती भक्ताची त्रनत्ययुक्तता 
आत्रण अदै्वतल््थती ्पष्ट करणारी आहे. ‘अखांर् अदै्वतानुभतूी’ हे हठयोर् प्रदीत्रपकेत आलेले राजयोर्ाचे 
लिण भक्ताच्या सांदभात ९ व्या अध्यायात प्रत्रतपात्रदलेले आहे. भर्वांतास अत्रभपे्रत असलेली ‘राजत्रवद्या’ 
आत्रण ध्यानयोर्ातील ‘राजयोर्’ याांत अव्थेच्या दृष्टीने साधम्यग असफयाचे अभ्यासकाांच्या त्रनदशगनास 
येईल. ब्राह्यत्मकै्यात्मक वा त्रशवशल्क्तसामावशेात्मक राजयोर् (भक्ताांच्या सांदभात) हाच र्ीतेतील ९ व्या 
अध्यायाचा त्रवषय आहे असा त्रनघणारा त्रनष्कषग त्रनराधार ठरण्याचे कारण नाही. हे ज्ञान मोिप्रद आहे असे 
भर्वांताांनी साांत्रर्तले आहे तर राजयोर्ाची प्राप्ती हेच कैवफय असे उत्तरकालीन मानतात. उभाताांनाही 
त्रनरांतर अदै्वतल््थतीत मोिाचे दशगन घर्ते हे सुि अत्रभपे्रत असाव ेहे त्रवशषे.  
 

९. ‘निमीचे अणनिसचनीयत्ि’  
 

आता ज्ञानेश्वराांना नवव्या अध्यायासांबांधी काय वाटते याचा त्रवचार करू. ज्ञानेश्वराांना नववा अध्याय 
केवळ महत्त्वाचा वाटतो असे नसून या अध्यायाला दुसरी कशाचीच उपमा देता येत नाही असे अनन्सवय 
अलां काराचा आश्रय घेऊन ज्ञानेश्वर साांर्तात.२५ या अध्यायाचे ‘अत्रनवगचनीयत्त्व’ साांर्ताना ज्ञानेश्वराांनी एक 
महत्त्वाची र्ोष्ट कथन केलेली आहे. ‘समग्र वदेाांचे सार महाभारतात आलेले आहे तर महाभारताचे सार 
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रे्तेच्या सातश ेश्लोकाांत येऊन रे्लेले असून र्ीतेचेही सार नवव्या अध्यायत आले आहे.’ (१०.२९-३०) या 
युल्क्तवादाचा व्युत्क्रम लिात घेतला असता ‘समग्र वदेाचे सार र्ीतेच्या नवव्या अध्यायात आले आहे’ हा 
अत्रभपे्रताथग त्रनष्पन्न होतो.  
 

नवव्या अध्यायाच्या या महतीमुळेच या अध्यायातील त्रनरुपणात ज्ञानेश्वराांच्या वाणीला असाधारण 
बहर आलेला प्रत्ययास येतो. मादगव, आजगव, लत्रर्वाळपणा, हृदयीचे रु्ज साांर्ण्याची उत्कां ठा असे अनेक 
रांर् या अध्यायातील प्रत्रतपादनात आढळतील. ‘भार्वत ही व्यासाांची समात्रध-भाषा आहे’ असे साांर्ण्यास 
येते, तद्वत ज्ञानदेवाांची समात्रधभाषा असा नवव्या अध्यायाचा उल्लखे करता येईल. भर्वांताने अजुगनास 
साांत्रर्तलेले आपफया हृदयातील रु्ज (राजरु्ह्य) श्रोत्याांपयंत पोचते करण्याच्या अतीव उत्कां ठेतून या 
अध्यायावरील व्याख्यान ज्ञानेश्वराांनी केलेले आहे. ज्ञानदेवाांच्या वाणीस त्यामुळे एक आर्ळीच नव्हाळी या 
अध्यायात आलेली आहे.  
 

देवाभक्ताांत असलेला त्रजव्हाळा हा मुळात नवव्या अध्यायाचा त्रवषय. हा अध्याय भल्क्तयोर्पर 
नाही. तो त्रवषय बाराव्या अध्यायात आलेला आहे. या अध्यायात आला आहे तो भक्तभर्वांताचा त्रनरांतर 
योर्. योर्ारूढ ज्ञानदेवाांनी ही अदै्वतल््थती अनुभवलेली असफयाने उभयताांचे अदै्वत ते सहजपणे साांर्नू 
जातात :  
 

मर् र्तो जीउ िें भाष सरे । आब्रह्म परमात्मबोधें भरे  
ऐसे भजटर्त ज्ञानेश्वरें । एकत्र्ें एणे ।।  
अथर्ा अनाटद िें अनेक । जे असाटरखें येकायेक । 
आटण नामरूपाटदक । र्तें िंीं टर्षम ।। 
मिंणौटन टर्श्व टभि । पटर न भेदे रे्तयाचें ज्ञान  
जैसे अर्यर् र्तरी अनान । पटर एटक टच देहिंचे ।। 
का ंशाखा साटनया थोरा । पटर आिंाटर्त येका टच र्तरुर्रा  
बिुं रटमम पटर टदनकरा । एकाचे जेटर् ।।  

-ज्ञानेश्वरी ९.२४७ – २५०  
 

या अध्यायाचा समारोप करताना ज्ञानेश्वराांनी एका परीने राज योर्ाव्थेचे वणगन केलेले आहे. 
फरक एवढाच की ही अव्था भक्तीच्या योर्ाने प्राप्त होते असे प्रत्रतपादन ते करतात :  
 

रंू्त मन िंें मीटच करी । माझा ंभजनीं पे्रम धरी  
सर्वि नमस्करी । मज एकार्तें ।। ९.४१२ ।।  
ऐसा टमया ंआटथला िंोसी । रे्तथ माटझया टच स्र्रूपा येसी  
िंें अंर्तष्कारहणचे रु्तसीं । बोटलजर्त असे ।। ९.५१४ ।।  

 
नवव्या अध्यायातील ‘राजत्रवद्या’ आत्रण ‘राजरु्ह्य’ याांचे ्वरूप ज्ञानेश्वराांच्या दृष्टीने कोणत्या 

प्रकारचे होते याची कफपना वरील त्रववचेनावरून यावी.  
 

र्ीतेचा आत्रण ज्ञानेश्वरीचा नववा अध्याय देवाभक्ताचे ऐक्य प्रत्रतपादन करणारा आहे. अर्ोदर 
येऊन रे्लेली राजयोर्ाची लिणे आत्रण नवव्या अध्यायातील भक्ताांना प्राप्त होणारी अदै्वतल््थती यान्सत 
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त्रवलिण साधम्यग असफयाचे प्रत्ययास येईल. ध्यानयोर्ाच्या अनुष्ठानातून राजयोर्ाची प्राप्ती होते 
त्याचप्रमाणे भक्तीच्या साधनेने देखील तीच अव्था प्राप्त होऊ शकते असा त्रनष्कषग या साधम्यातून त्रनघतो. 
एका दृष्टीने र्ीतेच्या १व्या अध्यायातील राजत्रवद्या आत्रण योर्सांप्रदायात वर्मणलेला राजयोर् हे एकाच त्रवदे्यचे 
पूवोत्तरकालीन रूप मानता येईल. साधनमार्ात त्रभन्नता असूनही ज्ञानी, योर्ी आत्रण भक्त याांची लिणे 
र्ीतेत आत्रण ग्यानेश्वारीतही सारखीच आढळतात. कारण, या सवांना राज्योर्ाची अव्था प्राप्त झालेली 
असते. मुक्त भक्ताला ही अव्था आचारसुलभ मार्ाने प्राप्त करून घेता येते एवढेच.  
 

भल्क्त सांप्रदायाचे प्रवतगन करताना ज्ञानदेवाांनी नाथ पांथाची मयादा ओलाांर्ली आहे असे 
समजण्याचे कारण नाही. कैवफय हे ध्येय योर्साधनेप्रमाणेच भक्तीच्या उत्कषातूनदेखील र्ाठता येते हा 
रु्रुपरांपरेतून प्राप्त झालेला ज्ञानाचा ठेवा ज्ञानेश्वराांनी मराठी भाषेतून आपफयापुढे ठेवलेला आहे असे ्वतः 
ज्ञानेश्वरच साांर्त असफयाने ज्ञानेश्वरी हा नाथसाांप्रदात्रयक ग्रांथ ठरतो आत्रण त्रसद्ध परांपरेचेच सातत्य 
ज्ञानेश्वरात्रदकाांनी कायम ठेवले असा त्रनष्कषग काढता येतो.  
 

ज्ञानेश्वरीत अन्सयिही प्रसांर्ानुसार भक्त आत्रण भल्क्त याांची लिणे आलेली आहेत. या 
लिणाांतदेखील अदै्वतप्रतीती महत्त्वाची र्णलेली आहे. उदाहरणाथग :  
 

रै्तसें शारीरें दान कमें । र्तो भाजर्तसे ऐसा र्मे  
पटर आरं्तरे प्रर्तीटर्त धमे । मी टच जाला ।। ७०११३ 

 
भक्त राज योर्ारूढ झाला तरी त्याचे भजन माि चालूच असते हा आशय पुढील ओवीत आढळेल :  

 

टमलौटन टमळर्त टच असे । समुहद्र र्ंर्ापाय जैसें  
मी िंोऊटन मार्तें रै्तसें । सर्वस्र्ें भजटर्त ।। १३.६०६ 
 

१०. भतती िा चौथा योग 
 

राजयोर् प्राप्तीचे साधन एवढेच ज्ञानेश्वराांच्या लेखी भक्तीचे महत्त्व नाही. त्याांनी भल्क्त हे 
साध्यदेखील मानलेले आहे. भक्ती चौपुरुषाथांच्या त्रशरी (१८-८६७) आहे असे साांर्तातच. पण भक्ती हा 
भर्वांताचा ‘सहज प्रकाश’ (१८-११११) आहे तशी त्याांची त्रनष्ठा आहे. इतकेच नव्हे तर  
 

ज्ञाटनये इयेरे्त स्र्सटंर्टत्त । मिंणटर्त शरै् शक्तर्त  
आमिंी परमभक्तर्त । आपलुी मिंणो ।। १८-११२७ 

 
म्हणजे भक्ती आत्रण परब्रह्म याांतच मुळात अदै्वत असफयाचे ज्ञानेश्वर साांर्तात. अदै्वत वदेाांतात 

ज्ञाता, ज्ञान आत्रण जे्ञय याांची एकरूपता हे अदै्वतप्रतीतीचे लिण साांर्ण्यात येत असते. ज्ञानेश्वराांनीही देव, 
भक्त आत्रण भक्ती याांची समरसता ही अांत्रतम अव्था मानलेली आहे. २६  
 

भक्ती ही ्वतांि त्रनष्ठा नाही असे अदै्वत वदेाांत्याांचे प्रत्रतपादन आहे. देव आत्रण भक्त याांचे दै्वत 
असेतोपयंतच भक्ती सांभवते. म्हणून भक्ती हे साधन आहे असा वदेाांत्याांचा युल्क्तवाद आहे. ज्ञानेश्वराांना हा 
युल्क्तवाद मान्सय नाही.  
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रै्तसी टक्रया कटर न सािें । र्तऱ्िंी अदै्वर्ती भतर्ती आिें  
िें अनुभर्ाटच जोरे् नव्िें । बोला ऐसे १८.११४५ ।। १८.११४५  
 

 
 

या युल्क्तवादास त्याांनी अमृतानुभवातही उत्तर त्रदले आहे. ‘एकाच र्ोंर्रातून देऊळ, देव आत्रण 
देवाचा पत्ररवार कोरता येतात तरी र्ोंर्राच्या अखांर्त्वास बाधा येत नाही. भक्तीच्या िेिातदेखील हे 
सांभवनीय का नसाव’े२७ असा त्याांचा सवाल आहे.  
 

सांभाव्य आिेप लिात घेऊन की काय ज्ञानेश्वरीच्या समारोपात भल्क्तत्रवषयक त्रसद्धाांत ज्ञानेश्वराांनी 
अर्दी ्पष्ट शब्दाांत साांत्रर्तलेला आहे. त्याांनी भक्ती हा चौथा योर् असफयाचे प्रत्रतपात्रदले आहे :  
 

मिंणौटन दृमय पंथा । अर्तीरु्त माझा पाथा  
भक्तर्तयोरु् चौथा । मिंटणर्तला ।। १८-११२३  
 

ज्या मूळ श्लोकावर हे भाष्य आहे त्यात भक्तीचा उल्लेखही नाही (१८-५५) अठराव्या अध्यायाच्या 
५१ व्या श्लोकापासूनच ज्ञानेश्वरीच्या समारोपास प्रारांभ असून त्याच सांदभात र्ीतेचा मथीताथग साांर्ताना ही 
ओवी येते. या ओवीत ‘चौथा योर्’ हे दोन्सही शब्द महत्त्वाचे आहेत. एक तर र्ीतेत भर्वांताच्या प्राप्तीचे जे 
योर् साांर्ण्यात आले आहेत त्यात भल्क्त हा ्वतांि योर् असफयाचे ज्ञानेश्वर साांर्तात. त्यामुळे 
भाल्क्तयोर्ाला ्वतांि योर्ाची प्रत्रतष्ठा लाभते. या योर्ाला ‘चौथा योर्’ असे सांबोधले आहे तेदेखील 
परांपरेच्या दृष्टीने अत्यांत महत्त्वाचे आहे. कर, ध्यान आत्रण ज्ञान या तीन योर्ाांच्या बरोबरीने ज्ञानदेवाांनी 
भाल्क्तयोर्ास ्थान त्रदले आहे.  
 

र्ीतेत कमग, ज्ञान, योर् आत्रण भक्ती या चार योर्ाांचे त्रववरण आलेले असले तरी ‘ज्ञानानेच मोि 
त्रमळतो’ हा आद्य शांकराचायग याांचा त्रसद्धाांत प्रभावी ठरला; तेव्हा ज्ञानयोर् हा एकाच योर् र्ीतेत साांत्रर्तलेला 
असून अन्सय ‘योर्’ साधनाच्या ्वरूपाचे असून ्वतांि मार्ग या नात्याने त्याांचा त्रवचार करण्याचे कारण नाही 
असे र्ीताभाशाय्त आत्रण अन्सयि आद्य शांकराचायांनी प्रत्रतपात्रदलेले आहे. तथात्रप, काळाच्या ओघात 
ध्यानयोर् आां कमगयोर् याांना ्वतांि योर्ाची प्रत्रतष्ठा लाभलेली होती. हे ्थान भल्क्तयोर्ास त्रमळाले नाही. 
भक्ती ही ्वतांि त्रनष्ठा नाही हे मत लोकमान्सयाांनी देखील माांर्ले आहे.२८ ‘र्ीतारह्यात’ या मुद्द्ाांचा त्याांनी 
त्रव्तार केलेला आहे. या पाश्वगभमूीवर ‘मी भक्ती हा चौथा योर् साांत्रर्तलेला आहे.’ हे ज्ञानेश्वराांचे वचन 
अत्यांत अथगपूणग ठरते. र्ीता-भार्वतात भल्क्तयोर् ही ्वतांि त्रनष्ठा असफयाचे प्रत्रतपादन असूनही 
कमगसांन्सयासवादाच्या प्रभावकाळात त्रतचे महत्त्व कमी झाले; म्हणूनच भक्ती हा चौथा योर् आहे असे 
ज्ञानेश्वराांना आवजूगन साांर्ाव ेलार्ले.  
 
११. नाथसंप्रदाय आणि भतती  
 

नाथसांप्रदायाचे ज्ञानेश्वरपूवगकालीन सात्रहत्य लिात घेतले असता साध्य या ्वरुपात तर राहोच, 
साधन या नात्याने देखील भक्तीचा उल्लेख आढळत नाही. त्यामुळेच साध्यसाधानात्मक भक्तीचा पुर्कार 
करणारी ज्ञानेश्वरी नाथसांप्रदायाचे तत्त्वज्ञान साांर्णारी आहे असे कसे म्हणता येईल हा प्रश्न पर्तो. 
त्यामुळेच ‘अमृतानुभव’ आत्रण ज्ञानेश्वराांचे योग्पर अभांर् नाथसांप्रदायाचे आत्रण ज्ञानेश्वरी व अन्सय अभांर् 
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वारकरी सांप्रदायाचे अशी त्रवभार्णीही करण्यात येत असते. त्रनवतृ्रत्तनाथाांच्या योग्प्लर व इतर 
अभांर्ाांनादेखील असाच त्रनकष लावावा लारे्ल. तथात्रप, ज्ञानेश्वरी हा ग्रांथ नाथसांप्रदायाचे ज्ञान साांर्णार 
आहे असे ्वतः ज्ञानेश्वरच साांर्तात. म्हणनूच या दोन मताांची सांर्ती कशी लावावयाची हा प्रश्न उद्भवतो.  
 

त्रनवृत्रत्तनाथाांच्या अभांर्ाांतूनही भल्क्ततत्त्वाचा पुर्कार झालेला आहे. त्रवशषे म्हणजे सद्रु्रू 
र्त्रहनीनाथाांच्या कृपेने भाल्क्ततत्त्व आम्हाला लाभले, भक्ती ही रु्रुर्म्य खूण आहे, असे उल्लखे 
त्रनवृत्रत्तनाथाांच्या अभांर्ाांत वारांवार येतात. २९ परब्रह्म त्रवठ्ठल्वरूप असफयाचा बोध सद्रु्रूने आपफयाला 
केला आहे असे त्रनवतृ्रत्तनाथाांचे उद्र्ार आहेत :  
 

जनाटस र्तारक िंें टच एक। केलासे टर्र्के सनकाटदकीं 
र्तें रूप पाढंरी ओळलेसे देखा । अदै्वर्ताची शाखा र्तोटडयेली ।।  
उर्र्ले बीज अदै्वर्त स्र्यंभ । नाम िंें सुलभ टर्ठ्ठल राज  
टनर्ृत्तीचे रंु्ज टर्ठ्ठल सिंज । र्यटननाथें मज साटंर्र्तलें  ।।  

 

- ज्ञानदेव – र्ाथा पृ. ३१३ (त्रनवृत्रत्त क्र. ३२०)  
 

इतकेच नव्हे तर सबाह्याांतरी हरी भरलेला आहे हा त्रसद्धपांथाच्या र्त्रहनीनाथाांचा त्रववके आहे असेही 
त्रनवृत्रत्तनाथ नमूद करतात. ३० ज्ञानदेवाांप्रमाणेच त्रनवृत्तीनाथाांनी एका अभांर्ात आपली रु्रुपरांपरा त्रदलेली 
आहे.३१ त्यामुळे हे अभांर् ज्ञानेश्वराांचे रु्रुत्रनवृत्रत्तनाथ याांचेच आहेत की, अन्सय कोणा त्रनवृत्तीनाथाांचे अशी शांका 
घेण्याचे कारण नाही. दुसऱ्या एका अभांर्ातदेखील त्रनष्काम भक्तीचा बोध र्त्रहनीनाथाांच्या कृपेने लाभला 
असे ्पष्टपणे साांर्ण्यात आले आहे.३२ त्यामुळे ज्ञानदेवाांनी पुर्कात्ररलेला भल्क्तमार्ग रु्रुपरांपरेतून 
उपदेत्रशण्यात आलेला आहे असे त्रनःशांकपणे म्हणता येते. रामनामाच्या ध्यानाने उन्समनी अव्था प्राप्त 
झाफयाचा अनुभव एका अभांर्ात आलेला आहे.३३ ध्यानयोर्ाने जे प्राप्त होते ते भल्क्तयोर्ानेही साध्य होऊ 
शकते असा भाव या अभांर्ातून ध्वत्रनत होतो. भक्तीच्या योर्ाने त्रवश्वात्मक देवाच्या अनुभतूीत खांर् पर्त 
नाही असेही त्रनवृत्रत्तनाथ साांर्ून जातात.  
 

नाथपांथ आत्रण भाक्तीतात्त्व याांच्या सांदभात त्रनवृत्रत्तनाथाांच्या अभांर्ाांचा परामशग हेतुतः घेण्यात 
आलेला आहे. ज्ञानदेवाांप्रमाणेच त्रनवृत्रत्तनाथाांनीदेखील रु्रुमुखातून हे ज्ञान प्राप्त झाले आहे असे वारांवार 
साांत्रर्तलेले आहे. त्यामुळे भल्क्तयोर् नाथपांथास सांमत होता हे प्र्थात्रपत होते. त्यामुळे र्त्रहनीनाथाांच्या 
काळात केव्हातरी भल्क्तमार्ाचा अांतभाव नाथसांप्रदायात झालेला होता असे अनुमान कराव ेलार्ते.  
 
१२. परंपरेतील युगसापेक्ष पणरितसन  

 
कोणताही सांप्रदाय अथवा धमगमार्ग त्रकतीही पुरातन असला तरी कालाांतराने त्यास मात्रलन्सय येते. ते 

दूर करण्याचे कायग समाजधुरीणाांस वळेोवळेी कराव े लार्ते. भारताच्या साा्ं कृत्रतक जीवनात 
कालमानानुसार पत्ररवतगने अनेकदा घर्लेली आहेत. समाजाच्या त्रवकसनशीलतेचे ते एक लिण आहे. 
धमाला उजाळा देणाऱ्या महापुरुषाांचे ‘ईश्वरी अवतार’ या ्वरुपात र्ीता-भार्वतातून वणगन आले आहे. 
‘धमग सां्थापनेचे नर । तेही ईश्वरी अवतार । झाले आहेत पुढे होणार । देणें ईश्वराचे’ असे समथग साांर्तात तर 
हे कायग साधुसांत करीत असतात अशी वारकरी सांताांची धारणा आहे. ३५ अवतारकफपनेवर त्रवश्वास ठेवता 
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येत नसला तरी पत्ररवतगनाच्या मुलाशी असलेली सामात्रजक प्रवृत्ती नाकारता येत नाही. त्रवकसनशील 
समाजात काळ पत्ररल््थत्रतसापेि असे पत्ररवतगन धमगमार्ात घर्त असते. भार्वतादी परुाणाांनी ‘युर्धमा’च्या 
नावाखाली अशा पत्ररवतगनास मान्सयताही त्रदलेली आहे. धमगशाराने अशाच पद्धतीने वैत्रदक परांपरेशी समन्सवय 
साधताना वदेोक्त नसलेफया बाबी ‘युर्धमग’ या नावाने सांमत केलेफया आहेत.  

 
अजुगनाला र्ीतेचा उपदेश करताना ‘काळाच्या ओघात नष्ट झालेला धमग मी तुला साांर्त आहे’ असे 

श्रीकृष्ण साांर्तात. तर ‘प्रलयकाली नष्ट झालेला धमग मी पुन्सहा तुला साांर्त आहे’ असे भार्वतपुराणातील 
श्रीकृष्ण उद्धवास साांर्तो. प्रचत्रलत धमात पत्ररवतगन घर्ते अथवा ‘नवा धमग’ साांर्ण्यात येतो तेव्हा नव्याचे 
जुन्सयाशी काही नाते उरतच नाही असे म्हणता येत नाही. नवा धमग वा नवा त्रवचारप्रवाह सांपूणगपणे नवा 
कधीच नसतो. प्र्थात्रपत धमगमार्ात उत्पन्न झालेली जर्ता दूर करताना भ्त्कालाचा वतगमानकाळाशी 
समन्सवय साधण्याची प्रत्रक्रया नव्या त्रवचारप्रवाहाने साधलेली असते. अपवर्ाच्या आसक्तीने होणारे यज्ञयार्, 
कमगसांन्सयासात पत्ररणत झालेला ज्ञानमार्ग, देवताांच्या भजनपूजनातच कृताथगता मानून त्रनष्काम कमगयोर्ाची 
उपेिा करणारा भल्क्तमार्ग आत्रण केवळ समाधी साधनेसच सवग्व समजणारा ध्यानयोर् याांना त्रनष्काम कमग 
आत्रण लोकोद्धार याांची जोर् र्ीतोक्त धमाचे सार आहे.  
 

लोकसांग्रह हा शब्द लोकाांचा सांग्रह या सामान्सय अथाने आपण योजतो. पण, मुळात या सामात्रसक 
शब्दास अत्यांत व्यापक असा अथग आहे. ‘लोकाांत असलेफया अपप्रवृत्तींचे त्रनराकरण’ असे र्ीतेच्या त्रतसऱ्या 
अध्यायात आलेफया ‘लोकसांग्रह’ या पदाचे ्पष्टीकरण आद्य शांकराचायांनी त्रदले आहे. ज्ञानेश्वराांचे पाऊल 
अत्रधक पुढे आहे. त्याांनी ‘लोक’ म्हणजे समग्र त्रवश्व – जनता नव्हे – असा अथग घेऊन समग्र त्रवश्वाचे 
सांरिण करण्यासाठी प्राप्त पुरुषाने कमग करीत रात्रहले पात्रहजे असे ‘लोकसांग्रहाथग कमग’ या पदाचे 
्पष्टीकरण त्रदले आहे :  

जे पुडुटर्त पुडुटर्त पाथा । िें सकल लोकसंस्था ।।  
रक्षणीय सर्वथा । मिंणटैनया  
मार्ाधारें र्ार्तार्ें । टर्श्व िंें मोिंरें लार्ार्ें  
अलौटकका नोिंार्ें । लोकापं्रर्ती ।। ३६  

 
समाजाचे केवळ मार्गदशगनच नव्हे तर उन्नयन व्हाव ेयासाठी पुरुषाने सदैव कमग करीत असाव ेअसे 

ज्ञानेश्वर साांर्तात. ज्ञानी असो वा योर्ी, त्रनष्काम कमगयोर्ी असो वा त्रन्सीम भक्त, या सवांचेच 
लोकसांग्रहाथग कमग करणे हे कतगव्य असते हे र्ीतोक्त धमाचे सार आहे. या दृष्टीनेच नाथसांप्रदायातील 
ध्यानयोर्ाला भक्तीची जोर् ज्ञानेश्वराांनी त्रदलेली आहे.  
 
१३. संत िे राजयोगी  
 

तसे पात्रहले तर भल्क्ततत्त्व वदेाकालाइतके पुरातन आहे. ३७ त्रनरत्रनराळ्या आचायांनी प्रत्रतपात्रदलेले 
भल्क्तसांप्रदाय त्या मानाने अवाचीन आहेत. प्राचीन तत्त्वप्रणाली काळाच्या ओघात मत्रलन वा र्ताथग होते त्या 
त्या वळेी पुरातन मार्ाचे नव्या सांदभात पुनरुज्जीवन आवश्यक होऊन बसते. ‘कालाांतराने नष्ट झालेला योर् 
मी तुला पुन्सहा साांर्त आहे’ असे र्ीतेत श्रीकृष्ण अजुगनाला साांर्तो ते याच हेतूने. भार्वत एकादश ्कां धात 
(अध्याय १४) याच त्रवषयाची चचा श्रीकृष्ण व उद्धव याांच्या सांवादातून आलेली आहे :  
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‘वदेवाणी काळाच्या प्रवाहात लुप्त झालेली होती. प्रसांर् येताच मीच ब्रह्मदेवाला ज्ञानाचा उपदेश 
केला. ब्रह्मदेवाने ब्राह्मषींना तो उपदेश केला. नांतर तो धमग समाजात पसरला... मळू अथाचा लोप होतो 
तेव्हा धमोपदेश पुन्सहा पनु्सहा करावा लार्तो.’ याच अध्यायात (भार्वत एकादश ्कां ध, अध्याय १४) उद्धव 
प्रश्न करतो ‘प्रभचेू ध्यान कोणत्या प्रकारे कराव?े’ या प्रश्नास उत्तर देताना भार्वतकराांनी ध्यानयोर्ाची 
पत्ररभाषा योजलेली असून ‘एका ज्योतीने दुसऱ्या ज्योतीत त्रमळून जाव ेतद्वत भक्त भर्वांताचे ध्यान करीत 
असता भर्वन्समय होतो’ असे उत्तर त्रदले. ३८ ‘ज्योत्रत में ज्योत त्रमलाई’ अशा आशयाची त्रकत्येक कवने सांत 
कबीर, मीराबाई, रु्रुनानक याांच्या सात्रहत्यात आढळतील. ज्ञानेश्वरीतील पुढील ओवीत कृष्णाजुगनाच्या 
आसलर्नाच्या सांदभात हाच भाव आलेला आहे :  
 

दीपें दीपु लाटर्ला । रे्तसा पटरससंरु् र्तो जाला  
दै्वर्त न मोटडर्ता ंकेला । आपण पैं पाथुव ।। 

ज्ञानेश्वरी, १८ – १४१२  
 

भार्वतात आत्रण ज्ञानेश्वरीत असलेली ही अनुभतूी राजयोर्ाच्या अव्थेशी समाांतर आहे. यातूनच 
एवढे त्रनष्पन्न होते की, साधन ध्यानयोर्ाचे असो, वा भक्तीचे, ‘अखांर् अदै्वतप्रतीती’ ही राजयोर्ाची अव्था 
तेणेकरून अनुभवता येते. ज्ञानी, कमगयोर्ी, ध्यानयोर्ी आत्रण भक्त सारेच आपापफया पूणाव्थेच 
राजयोर्ाची अव्था प्राप्त करीत असतात. म्हणूनच ज्ञानेश्वरीत कमगयोर्ी, ध्यानयोर्ी, ज्ञानी आत्रण भक्त 
याांची लिणे जवळपास समान असफयाचे आढळून येईल.  
 

या ग्रांथात ‘राजयोर्’ या अभांर्ात्मक प्रकरणाचा उल्लेख अर्ोदर येऊन रे्लेला आहे. या प्रकरणात 
देखील ‘सांत राजयोर्ी होते’ असे एका अभांर्ात कथन करण्यात आलेले आहे.  
 

राजयोर्ी जाले सर्व सरं्त पुरुष । कटलयुर्ीं टर्शषे राजयोर् ।। 
... राजयोर्ाची प्राप्र्ती रु्रुपदाची रृ्तप्र्ती । सिंजी सिंज क्स्थर्ती िें राया ।।  

 
- राजयोर्, पृ. १८  

 
या चरणाांच्या अर्ोदर ‘राजयोर्ेंवीण योर्ाचा सायास । वाउर्ा अभ्यास करू नका’ असा इषाराही 

आढळतो. सांत राजयोर्ी होते हा या प्रकरणातला उल्लेख महत्त्वाचा आहेच. परांतु उपरोक्त शवेटच्या 
चरणातील ‘सहजी सहज ल््तथी’ या पदाांना त्रवशषे महत्त्व आहे. या पदाांत नाथपांथीच्या सांकेत आहे. या 
ग्रांथाच्या दुसऱ्या त्रवभार्ात आलेफया सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांच्या पदाांत देखील ही पत्ररभाषा योजलेली 
आहे. राजयोर्ाच्या अनुभतूीचा तो पयायी शब्द आहे. ्वतः त्रसद्ध अदै्वत या अथाने नाथसांप्रदायातील 
वाङ्मयात सहजल््थतीचा त्रनदेश होत असतो. साांप्रदात्रयक सांकेताांस अनुसरूनच भक्तीचे लिण साांर्ताना 
ज्ञानदेवाांनी ‘सहजल््थती’ आत्रण ‘सहज प्रकाश’ या सांज्ञा योजफया आहेतच.  
 

साधनेचा मार्ग ध्यान योर्ाचा असो वा भक्तीचा, अांत्रतम अनुभव एकाच असतो म्हणनूच ज्ञानेश्वरीत 
अजुगनमुखाने पुढील अनुभव ग्रत्रथत झालेला आहे :  
 

आमिंी योर्जार्त अभ्यासार्ें । रे्तणें यया टच अनुभर्ा यार्ें  
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शामिारं्तें आलोडार्ें । पटरर्त टसद्धारुं्त र्तो िंा टच ।। 
आमिंी यजनें कीजरु्त सकळें । पटर टर्तये फळाहर् येणें टच फलें   
र्तीथें िंोरु्त केर्लें  । यया टच लार्ी ।। 

- ज्ञानेश्वरी, ११ – ५८५ -५८६  
 

 
परमेश्वर प्राप्तीसाठी त्रवत्रहत असलेफया कोणत्याही मार्ाचे अनुसरण केले असता समान फळप्राप्ती 

होत असेल तर ‘प्रत्यािावर्म्य’ आत्रण अचारसुलभ (सुसुखां कतुगम्) अशा भल्क्तयोर्ाचा आश्रय का करू नये 
असा प्रश्न ज्ञानेश्वरीतील वरील ओव्याांत आांढलतो.  
 

उर्म आत्रण सांर्म या दोन्सही ्थानाांना भारतीय सा्ं कृतीत अत्यांत पत्रवि असे ्थान देण्यात आले 
आहे. र्ांर्ोिी आत्रण प्रयार् या तीथांना पात्रवत्र्य आले आहे तो याच कारणामुळे. तद्वत अध्यात्मसाधानेत 
राजयोर्ाव्था हे सांर्म-्थान आहे. ज्ञान, कमगयोर्ी, ध्यानयोर्ी आत्रण भल्क्तयोर्ी या सवांच्या साधना 
राजयोर्ात पत्ररसमाप्त होतात. या सांर्मावर पोचलेला साधक परमेश्वराशी एकरूप होतो म्हणजेच 
कैवफयाचा धनी होतो. या साधन-मार्ांपकैी भल्क्तयोर् काळाच्या प्रवाहात बराच मत्रलन व एकाांत्रतक 
झालेला होता. ज्ञानेश्वराांनी या मार्ाचे पुनरुज्जीवन करून भक्ती हा चौथा योर् अत्रधकारवाणीने 
प्रत्रतपात्रदला. इतकेच नव्हे तर भल्क्त चौपुरूषाथाचा त्रशरी असते असेही साांत्रर्तले आहे. ध्यान-धारणेद्वारा 
राजयोर् नाथसांप्रदायात अर्ोदरच सुप्रत्रतत्रष्ठत झालेला होता. भल्क्तयोर्ाच्या द्वारे राजयोर्ाची अनुभतूी 
घेता येते हे नवव्या अध्यायात त्रव्ताराने प्रत्रतपादन करून ज्ञानदेवाांनी साांप्रदात्रयक योर्मार्ाशी 
भल्क्तयोर्ाची एक पयाय म्हणून साांर्र् घालून त्रदली व भर्वांत आत्रण सांत हे धमगग्लानीचा काळात 
धमगरिणाथग अवतार घेत असतात हे र्ीतेतील आश्वासनही पूणग केले.  
 

ध्यान योर्ास त्रमळालेली भल्क्तयोर्ाची जोर् हे तेराव्या शतकातील नाथसांप्रदायाचे काल सापेि 
्वरूप आहे. महाराष्रातील भल्क्तसांप्रदायात इतर प्राांताांतील भल्क्तमार्ाच्या तुलनेने काही त्रवशषे आढळून 
येतात. त्याच्या मुलाशी नाथसांप्रदायाची पाश्वगभमूी आहे हे या त्रनत्रमत्ताने ध्यानात येईलच. त्याचप्रमाणे 
त्रनरु्गणाची उपासना करणारे उत्तर भारतातील कबीरात्रद सांत त्रसद्धाांच्या परांपरेचे अनुयायी नसून ज्ञानदेवाांनी 
पत्ररष्कृत केलेफया नाथसांप्रदायाचे अनुसरण करणारे आहेत हे देखील लिात येईल.  
 

महाराष्रातील भार्वतधमाचे त्रसद्धसांप्रदायाशी त्रनकटचे नाते असफयाने त्रसद्धाांच्या तत्त्वप्रणालीचा 
प्रभाव मराठी सांताांच्या सात्रहत्यावर जसा पर्ला तशीच त्रसद्धाांच्या वाणीतूनही काव्यरचना करण्याची परांपरा 
त्रनमाण झाली. मराठी सांताांचे सहदी वा सहदीसदृश भाषेतील सात्रहत्य या परांपरेतून त्रनमाण झाले आहे.  
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संदभस 
१. त्रकम् त्रकज्जइ बहु अक्खर हां जे कात्रल खाउजल्न्सत  

जेम अनक्खरु सन्सतु मुत्रण तांव वढ मोक्खु कहल्न्सत ।। - पहुर्दोहा  
‘बहुअिराांचा काय उपयोर्? कारण (शब्दज्ञान) काल भिण करतो. मुनी त्रनरिर (शब्दापलीकरे् 
असलेफया ज्ञानाचा अत्रधकारी) बनतो तेव्हाच तो मोि प्राप्त करू शकतो.’  

२. मन्सत ह मन्सते सल्न्सत ण होइ, पत्रर्ल त्रभत्रत्त सक उत्रल्लअ होइ 
...बैज्ज देल्क्ख सक रोर् पसाई ।। - सरहपा 

३. मन्सतु न तन्सतु ण घेऊ ण धारण ुणत्रह उच्छासइ त्रकजु्जइ कारणु ।। - पहुर्दोहा 
(मांि, तांि, ध्यान, धारणा, श्वासत्रनरोध ही आत्मप्राप्तीची साधने नव्हेत) 

४. देह सरत्रसअ त्रतत्थ मइां सुह अण्ण न त्रदट्ठो ।। - सरहपा, दोहाकोश, पृ. २५  
(देहासारखे अन्सय तीथग मी पात्रहले नाही की ऐकले नाही.) 

५. देह देवत्रल त्रसव वसइ तुहँू देवलइां त्रवएत्रह ।। - पहुर्दोहा 
[देहात त्रशवाची वसती होते (प्राण असतो) तेव्हा ते देऊळच असते.] 
(आत्मप्राप्तीसाठी तीथाटन, मांत्रदरयािा इत्यादींची र्रज नसते हा भाव) 

६. देवत्रल पाहण त्रजल्त्थ जलु पतु्सइां सव्वइां कब्बू  
वत्यु जु दीसइ कुसत्रमयउ इांधनु होसइ सब्बु  
मूढा जोवली देवलइां लेत्रह जाइां त्रकयाइां  
देहण त्रपच्छइ अचलीयजत्रह त्रसउ सांतु त्रजयाइां  - सांत्रिप्त सांतसुधासार, २३  
(देवळातफया पाषाणावर त्रकतीही पाणी घातले तरी त्याला पालवी फुटणार आहे काय? मूढ जोवर 
देवळात जातो तोवर त्याला कधीच लाभ होणार नाही. देह ओळखला जातो तो अांतरीच्या 
त्रशवाच्या चतैन्सयाच्या अल््तत्वामुळे. अन्सयथा त्रशवत्रवहीन देह शव ठरतो) 

७. आथु जन्सता त्रवसअ सुह जे णत्रह त्रहयत्रह धरांती  
ते सासव सुढु लहु लहसह त्रजणवर एम वदल्न्सत ।। - पहुर्दोहा 
(प्राप्त झाले असताही त्रवषय सुखास हृदयात ्थान देत नाहीत ते शाश्वत सुखाचे अत्रधकारी 
होतात. त्याांनाच त्रजनवर म्हणाव)े  
त्रवसअ रमन्सत ण त्रवसअां त्रवलप्पइ  
ऊअर हर ण पाणी त्रछप्पइ ।। - सरहपा, दोहाकोश, २६  
(जे त्रवषयात रमत नाहीत अथवा त्रवषयसुखाची प्राप्ती न झाली तरी उत्रद्वग्न होत नाहीत ते 
कमलपिासारखे पाण्यात राहूनही पाण्यापासून अत्रलप्त राहतात) 

८. जी मी मानवी सककर । एकाएकी जाणे त्रवश्वांभर  
सांदेह तुटला थोर । यातयातीचा ।। 
मी सांसारीहून सुटलों । मी पलैपार पावलों  
मीच सकाळ त्रव्तारलों । सवाभतूीं ।। 
मी करून अकता । मी परेहून पता  
मजमध्यें वाता । मीपणाची नाहीं ।। 
ऐसें जे त्रनजबीज । र्ाळीव मीपणाचा कुां ज  
तो मुरत्रलया सहज । त्रसद्धाची आदी अांतीं ।। - आत्माराम, ५-३ ते ६ 

९. सपरे् सपर्ाचा ग्रासु । तो हा नाथ सांकेत्रतचा र्ांसु  
पत्रर दाउत्रन रे्ला उहेशु । माहात्रवष्णु ।। 
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तेया ध्वनीताचे केणें सोरु्त्रन । यथाथाची घर्ी झारु्त्रन  
उपलत्रवत्रल त्रमयाां जाणौत्रन । ग्राहक श्रोते ।। ६-२९१, २९२  
त्रशवाय, शून्सय, महाशून्सय, त्रनरशून्सय (त्रनः शून्सय) याांसारख्या नाथसांप्रदायात योजफया जाणाऱ्या 
पत्ररभाषा ज्ञानेश्वरीत आत्रण ज्ञानदेवाांच्या अभांर्ाांतही येतात. पाहा. क्र. ५०७, ५०१, ज्ञानेश्वरी ६-
२७३, ६-३१५ 

१०. अष्टाांर्योर्ें न त्रशत्रणजे । यमत्रनयमत्रनषेध न कीजे रया  
वाचा र्ीत र्ाइजे, वाचा र्ीत र्ाइजे ।  
र्ीतछांदे अांर् र्ोत्रलजे । लीला त्रवनोदें सांसार तत्ररजे रया ।। 
बापरुखमादेत्रववरू नामें । जोरे् हा उपावो कीजे रया ।। - ज्ञानदेव र्ाथा. ३३४ 

११. हठयोर् प्रांदीत्रपकेच्या १०व्या श्लोकावरील ज्योत््ना टीकेत हा योर् आत्रदनाथाने त्रर्त्ररजेस 
उपदेत्रशला असे नमूद करण्यात आले आहे. 

१२. केवलां  राजयोर्ाय हठत्रवद्योपत्रदश्यते ।। - हठ, १-२  
‘हठत्रवद्ययाः राजयोर्ः एव मुख्यां फलम् । .... राजयोर्द्वारा कैवफयां चा्मफलम्’ १-२ वरील 
ज्योत््ना टीका. 

१३. वृत्यतरत्रनरोधपुवाकात्मर्ोचरधारावात्रहक त्रनर्मवकफपवृत्रत्तः राजयोर्ः  
- हठयोर्प्रदीत्रपका ३-१२६ वरील ज्योत््ना टीका  

१४. सवे हठयोर्ोपाया राजयोर््य त्रसद्धये  
राजयोर्मारूढः पुरुषः कालवांचकः ।।  - हठ, ४ – १०३  

१५. न दृत्रष्ट लाक्ष्यात्रप न च चीत्त्बांधा न च देशकालो न च वायुरोधः  
न धारणाध्यान पत्ररश्रमो वा, समेधमाने सत्रत राजयोरे्  
अहां ममत्त्वाद्यपहाय सव,ं श्रीराजयोर्ो ल््थर मानसानाम् ।  
न दृष्टता नाल््त न च दृश्यभावः, न जृम्भते केवल सांत्रवदेव ।।  
- योर्तारावाली १४ व १६ 

१६. मराठी ्वाध्याय सांशोधन पत्रिका अांक ६ (१९७१), सांत्रहता त्रवभार्  
१७. तिैव पृ. ११९ 
१८. तिैव पृ. १२७ 
१९. ‘त्रववकेससधूतील प्रत्रतपाद्यः राजयोर्’ या नवभारत मात्रसकात प्रत्रसद्ध झालेफया, प्र्तुत लेखकाने 

त्रलत्रहलेफया लेखात या त्रवषयाचे सत्रव्तर त्रववचेन येऊन रे्ले आहे.  
२०. कत्ररती सत्कमगकोर्ें । पत्रर ्वरूपल््थती न मोरे्  

जेया ्वरूपानांद ओसांरे् । सवेल्न्सद्रयद्वारें ।।  
त्रवत्रधत्रनषेधाते कत्ररती । पत्रर त्रवत्रधत्रनषेधें न सलपती  
असुल त्रवसुल नव्हती । ब्रह्मसांत्रवत्रत्त ्फुरे म्हणौत्रनया ।।  
त्यजीत असता नाही त्यारु् । भोर्ीत असता नाहीं भोरु्  
नवल हा राजयोरु् । जेथ नाांदत असे ।। - त्रववकेससधू १-४४-४६ 

२१. हे महावाक्याांचे रह्य । जे जीवशे्वाराचे सामर्य ।।  
... हा त्रशवशक्तीचा समायोरु् । हात्रच बोत्रलजे राजयोरु् ।। - त्रववकेससधू. २-४२ व ४४  

२२. त्रववकेससधू 
२३. ज्ञानेश्वरी १८-१०४१ ‘राजयोरु् तुरांर्ीं’ 
२४. उ्मात्रनया त्रवद्यापीठाच्या ह्तत्रलत्रखत सांग्रहात असलेले ‘राजयोर्’ हे प्रकरण प्र्तुत लेखकाच्या 
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सांपादनासह मुांबईच्या मराठी सांशोधन-मांर्ळाने प्रकात्रशत केले आहे (१९७०). या प्रकरणाांत 
नामदेव, तुकाराम (५), ज्ञानेश्वर (७), मुक्ताबाई (२) या सांताांचे अभांर् असून तीन अभांर्ाांत 
कोणतीच नाममुद्रा आढळत नाही. सांकलनकत्याने त्रवत्रशष्ट हेतू मनात ठेवनू अभांर्ाांची त्रनवर् व 
त्याांचा क्रम त्रनत्रित केलेला असावा म्हणूनच पोथीच्या प्रारांभी ‘अथ राजयोर् प्रारम्भः’ व शवेटी 
‘इत्रत राजयोर् समाप्तः’ असे उल्लेख येतात. नाममुद्रा नसलेफया १४ व्या अभांर्ात राजयोर्ाची 
महती आलेली असून सांत राजयोर्ी होते असे या अभांर्ात उल्लते्रखले आहे. राजयोर्ी जाले सवग 
सांतपुरुष। कत्रलयुर्ीं त्रवशषे राजयोर् ।।  
याच अभांर्ात राजयोर्ात्रवना ज्ञान, त्रवद्या, भक्ती, योर्साधना सवग व्यथग असून राजयोर्ात्रच ल््थती 
‘म्हणजे सहजी सहज ल््थती’ असे साांर्ण्यात आले आहे. योर्शरात ‘सहज’ या सांजे्ञचे असलेले 
महत्त्व दुसऱ्या खांर्ात त्रदले आहे. भक्तीचे वणगन करताना ज्ञानदेवाांनीही ‘सहजल््थती’ आत्रण 
‘सहजप्रकाश’ या सांज्ञा योजफया आहेत. राजयोर्ाच्या दृष्टीने त्यास महत्त्व आहेच. इतर अभांर्ाांत 
देवाभक्ताांच्या ऐक्याचे वणगन येते. त्रववकेानांदानीही पतांजलीची योर्सूिे राजयोर्ावरील प्रमाण 
ग्रांथ असफयाचे मत त्रदले आहे. (पाहा Rajyoga, प्र्तावना पृ. ६७) 
सततां कीतगयन्सतो माम् (१४); अनन्सयात्रिन्सतयन्सतो माम् (२२); पिां पुष्पां फलां  तोयम् (२६), 
यत्कारोणी यद्श्रात्रण (२७); न मे भक्त; प्रणश्यत्रत (३१); मन्समना भव मद्भक्त: (३४)  

२५. तैसे नवमीचे श्रीकृष्णाचें बोलणें । आत्रण नवमीचेया त्रच ऐसें मी ना म्हणे । यया त्रनवारु् तत्त्वजु्ञ जाणे। 
जेया र्ीताथुग आत्रथ ।। - ज्ञानेश्वरी १०-३८  

२६. म्हणौत्रन माझाां ्वरूपीं । मनबुत्रद्ध हे त्रनिेपी । एतुलेत्रन सवगव्यापी । मी ची होंत्रस ।। 
- ज्ञानेश्वरी १२ -१०२ 

२७. देव देऊळ पत्ररवारु । कीजे कोरुत्रन र्ोंर्रु । तैसा भक्तीचा व्यवहारू । काां न व्हावा ।। - अमृतानुभव 
९-४२  
पाहाः दै्वतदशचेें आांर्ण । अदै्वत ओळरे् आपण । भेद तांव तांव दुण ।  
अभेदासी ।। - अमृतानुभव ९-२९  
...जाला देवोत्रच भक्तु । ठावोची जाला पांथु । होऊत्रन ठेला एकान्सतु ।  
त्रवश्वत्रच हे ।। - अमृतानुभव ९-३५ 

२८. र्ीतारह्य (चौथी आवृत्ती) पृ. ४१६  
२९. त्रनवृत्रत्त म्हणे आम्हा सद्रु्रू उपदेश । सवगभतूीं वास हत्रर आहे. 

– ज्ञानदेव र्ाथा पृ. ३२० 
साधन हत्ररपांथु हात्रच त्रनजहेतु । रु्रुमुखें मातु ऐसी असे ।।  
त्रनवृत्रत्तचे धन हत्रर आत्मा जाण । हत्रर हात्रच पूणग   जनक रया ।।  

– ज्ञानदेव र्ाथा पृ. ३३२ 
३०. पृर्थवी श्रीराम आकाश हें धाम । आपण त्रवश्राम ्थूलरूपें  

सूक्ष्म ्थूल राम साधक परम । नाम सवोत्तम सवारूपीं 
आकारत्रवकारसम सात्ररखात्रच हत्रर । सबाह्य अांतरीं आपणत्रच  
त्रनवृत्रत्त त्रनष्टांक ज्ञान हे सम्यक् । र्यनी त्रववके त्रसद्धपांथ ।।  

– ज्ञानदेव र्ाथा पृ. ३०६ 
३१. आत्रदनाथ उमा बीज प्रर्टलें  । मल्च्छांद्रा लाभले सहजल््थतीं  

तेत्रच पे्रममुद्रा र्ोरिीं त्रदधली । पूणगकृपा केली र्यनीनाथा ।। 
– ज्ञानदेव र्ाथा पृ. २८८ 
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३२. ज्ञानदेव र्ाथा पृ. ३१९ 
३३. ज्ञानदेव र्ाथा पृ. २७८ 
३४. ज्ञानदेव र्ाथा पृ. ३१९, ३३१ 
३५. जैं धमाची वाट मोरे् । अधमाशीं शीर् चढे 

तैं आम्हा येणें घरे् । सांसारल््थती ।।  
असे सांत एकनाथाांचे वचन असून सांताांचा अवतार धमगरिणाथग होत असतो असा त्रवश्वास 
तुकारामाच्या पढुील अभांर्ात व्यक्त झालेला आहे.  
धमग रिावयासाठी करणें आटी आम्हाांसी  
वाचाां बोलों वदेनीती । करुां  सांतीं केलें  तें ।।  
धमांचे पाळन करणें पाखाांर्-खांर्न  
हेंत्रच आम्हाां करणे काम । बीज वाढवाव ेनाम ।।  
... आम्ही वैकुां ठवासी आलो याच कारणासी  
बोत्रलले जे ऋषी, साच भावें वतावया ।।  
... अथें लोपली पुराणें, नाश केला शब्दज्ञानें  
त्रवषयलोभी मनें साधनें बुर्त्रवली ।।  
सपटू भक्तीचा र्ांर्ोरा, कळीकाळासी दरारा  
तुका म्हणे करा, जयजयकार आनांदें  

- सकल सांतर्ाथा (सां. राहीरकर) क्र. २४७१ 
३६. श्रीमद्भार्वद्र्ीता ३-२० वरील शाांकर भाष्य ; ‘लोक्य उन्समार्ग प्रवृत्रत्तत्रनवारणां 

लोक सांग्रह:’ - ज्ञानेश्वरी ३, १६८, १६९; 
३७. प्र्तुत लेखकाच्या नाथाांचा भार्वत धमग ग्रांथात या त्रवषयाची त्रव्ताराने चचा करण्यात आलेली 

आहे. 
३८. भार्वत एकादश्कां ध, १४ – १ ते ४५.  

या श्लोकाांपकैी शवेटचा श्लोक असा :  
एवां समात्रहत मातीमाम वात्मानमात्मात्रन  
त्रवचष्टे मत्रय सवात्मनेे् ज्योत्रतज्योत्रतत्रष सांयुतम्।। 
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५. मराठी संतांची उत्तर भारतीय परंपरा : णनगुसि संप्रदाय  
 

१. हिदी प्रदेशातील णनगुसि संप्रदाय  
 
नाथसांप्रदायाची मुलभतू तत्त्वप्रणाली कायम राखून त्यास देशकालानुरूप सामाजोन्समुख ्वरूप 

देताांना सांत ज्ञानेश्वराांनी भल्क्तयोर्ाचा अांतभाव नाथसांप्रदायाच्या तत्त्वप्रणालीत केला. त्यामुळे 
नाथसांप्रदायास भक्तीचे अत्रधष्ठान लाभले. ध्यानधारणेच्या योर्ाने साध्य होणारी अखांर्अदै्वतप्रतीतीची - 
राजयोर्ाची – अव्था उत्कट भक्तीच्या योर्ानेही प्राप्त होते हा या नव्या ्वरूपातील नाथसांप्रदायाचा 
त्रसद्धाांत असून र्ीतेवरील व्याख्यानाच्या त्रनत्रमत्ताने ज्ञानदेवाांनी तो त्रवशद केला आहे. तो माांर्ताना त्रनरु्गण 
परब्रह्माचे अल््तत्व आत्रण त्रजवा-त्रशवाचे अांत्रतम अदै्वत या मुलभतू त्रसद्धाांतास ज्ञानेश्वराांनी कोणत्याही प्रकारे 
मुरर् घातली नाही. भक्तीच्या त्रनत्रमत्ताने देव आत्रण भक्त याांचे दै्वत प्रारांभी त्रवद्यमान असले तरी अांत्रतम 
अव्थेत राजयोर्ाची अव्था प्राप्त झाफयानांतर दै्वताचा त्रनरास होतो म्हणूनच ‘अदै्वती कीर भक्ती आहे’ असे 
ज्ञानेश्वर आवजूगन साांर्तात. या अव्थेत अथातच सरु्ण दैवत आत्रण त्रनरु्गण ब्रह्म हा भेद उरत नाही.  
 

भार्वत सांप्रदाय अथवा वरकरीपांथ या नावाने पत्ररत्रचत असलेफया नाथसांप्रदायाच्या या नव्या 
अवताराचे महाराष्रातील ्वरूप चौर्थया प्रकरणात त्रवशद करून साांर्ताना झालेला त्रव्तार एका दृष्टीने 
अपत्ररहायग होता. उत्तर भारतातील कबीर-नानकादींनी या नव्या सांप्रदायाचे अनुसरण केलेले आहे. पण या 
सांताांची त्रवचारप्रणाली उत्तर भारतात ‘त्रनरु्गणवादी’ सांप्रदायाांच्या नावाने ओळखली जाते. व्तुतः 
त्रसद्धपरांपरेतील त्रनरु्गण ब्रह्म ज्ञानदेवाांप्रमाणे या सांताांनीही ्वीकारलेले असले तरी त्रसद्धपरांपरेत अभावाने 
असलेली भक्तीची धारणा त्रनरु्गणवादी सांतसात्रहत्यात आली ती महाराष्रात ज्ञानदेवाांनी प्रवर्मतत केलेफया 
नाथपांथाच्या या नव्या अवताराच्या योर्ाने. कबीर-नानक तात्रत्त्वक दृष्या त्रनरु्गणवादी असले तरी ते 
त्रनरु्गणाची उपासना करणारे भक्त आहेत. त्याांच्या सात्रहत्यात भक्तीचा पुर्कार आढळतो. अर्ोदरच्या 
प्रकरणात या दोन्सही परांपराांचे अनुबांध ्पष्ट करण्यात आले आहेत ते लिात घेऊन उत्तर भारतातील 
सांतमताचा परामशग या प्रकरणात घ्यावयाचा आहे.  
 

मराठी आत्रण सहदी या दोन्सही भाषाांमधील सांतसात्रहत्यासांबांधी काही धारणा प्रचत्रलत आहेत. त्या त्या 
भाषेच्या वाङ्मयेत्रतहासाच्या सांदभात या धारणा समथगनीय असतीलही. परांतु, उभय भाषाांतील 
सांतसात्रहत्याचा तुलनात्मक त्रवचार करताना या धरणाांचा परामशग घेतला नाही तर केवळ सहदी भाषेतीलच 
सांतसात्रहत्याचाच व्यासांर् असणाराांना त्रववचेन एकाांर्ी वाटण्याचा सांभव दृत्रष्टआर् करता येत नाही. मराठी 
सांतसात्रहत्याचा अभ्यासकाांना सहदी भाषेतील सांतमताांच्या सांदभात प्रचत्रलत असलेफया सवगच समजुती 
पत्ररचयाच्या असतीलच असे नाही. याही बाबींचा त्रवचार करावा लार्फयामुळे काही ्थळी त्रव्तार करावा 
लार्फयामुळे काही ्थळी त्रव्तार करावा लार्लेला आहे. सात्रहत्य आत्रण समाजजीवन याांचे अनुबांध, उभय 
भाषाांच्या वाङ्मयेत्रतहासाकराांनी त्रनरपवादपणे ध्यानात घेतले आहेत असे नाही.  
 

त्रनरु्गण-सरु्ण वादच उदाहरणाथग घेऊ या. सांतसात्रहत्याचे त्रनरु्गण-सरु्ण असे वार्ीकरण मराठी 
वाचकाांना अप्र्तुत वाटण्याचा सांभव आहे. परांतु, सहदी भाषेतील सांतसात्रहत्याचे वर्ीकरणच मुळी त्रनरु्गण 
धारा व सरु्ण धारा अशा ्वरुपात करण्यात येते. इतकेच नव्हे तर त्रनरु्गण रक्भाल्क्त-धारा, सरु्ण 
रामभल्क्तपर सात्रहत्य आत्रण कृष्णभल्क्तपर वाङ्मय अशा तीन धाराांचा पथृक्पणे त्रवचार त्या 
वाङ्मयेत्रतहासात करण्यात येत असतो. अशा प्रकारचे वर्ीकरण सहदी सात्रहत्याच्या दृष्टीने समथगनीय 
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असेलही. परांतु मराठी सांतसात्रहत्याचा पत्ररचय असणाऱ्याांना असे वर्ीकरण त्रनरथगक वाटते. महाराष्रातील 
सांत मुळातच सरु्ण व त्रनरु्गण यान्सत अभेद मानणारे आहेत. ‘त्रनत्य त्रनरु्गण सदा असणे र्ोसवदा’१ असे 
त्रनवृत्रत्तनाथाांचे वचन असून त्याांनी भर्वांताचे सरु्णरूप त्रनरु्गणब्रह्माचे अांर्भतू मानलेले आहे. त्रवश्वच 
आत्मरूप असफयाने सरु्ण व त्रनरु्गण असा पृथक् त्रवचार करण्याची आवश्यकता नाही अशी त्रनवतृ्रत्तनाथाांची 
त्रवचारसरणी आहे. ज्ञानदेवाांची हीच भतू्रमका असून ‘आकारू त्रनराकारू एक र्ोसवदु रे’ असे ते ्पष्टच 
साांर्तात. ‘त्रनरु्गणाचे वैभव सरु्ण त्रवट्ठलास प्राप्त झाले आहे’३ अशी नामदेवाांची धारणा आहे. ‘सरु्ण 
भक्तीच्या योर्ाने त्रनरु्गणाची प्राप्ती होते’ असे सांत एकनाथ साांर्ून जातात. ४ ही सांतवचने लिात घेतली 
म्हणजे मराठी सांतसात्रहत्यात सरु्ण-त्रनरु्गण हा भेद का आढळत नाही हे लिात येते.  
 

अशा प्रकारच्या वर्ीकरणास सहदी भाषेतील सात्रहत्याच्या दृष्टीने त्रवशषे अथग आहे. या सात्रहत्यातील 
सांतसात्रहत्य त्रिधारायुक्त आहे : त्रनरु्गणवादी, सरु्ण रामभल्क्तपर आत्रण कृष्ण्भाल्क्तपर. या त्रतन्सही धाराांना 
भक्तीचे अत्रधष्ठान आहे. परांतु, ताल्त्वक दृष्या त्याांत भेद आहे. सरु्ण रामभल्क्तपर परांपरेत त्रनरु्गण परब्रह्म 
केवळ रामाच्याच ्वरूपात अवतरले आहे अशी त्रनष्ठा असून कृष्णभल्क्तपर सात्रहत्यात कृष्णाच्या ्वरुपात 
त्रनरु्गण परब्रह्म साकार झाले आहे अशी श्रद्धा आहे. सरु्ण रूपाच्या भक्तीमुळेच या दोन्सही धारा त्रनरु्गण 
भल्क्तपर सात्रहत्यापासून वरे्ळ्या ठरतात. त्रनरु्गण परांपरेतील ‘रामाचा’ दशरथ पुि रामाशी अथाअथी सांबांध 
पोचत नाही. नाथ सांप्रदायात ‘राम’ ही सांज्ञा ‘परब्रह्म’ वा ‘आत्माराम’ याांची पयायवाचक आहे. वारकरी 
सांप्रदायाने याच अथाने ही सांज्ञा ्वीकारलेली आहे हे अर्ोदरच्या प्रकरणात त्रवशद करण्यात आले आहे. 
कबीरादी ‘त्रनरु्गणवादी’ सांताांच्या सात्रहत्यात राम ही सांज्ञा त्याच अथाने येते. तात्रत्त्वक दृष्या त्रवचार केला 
असता ‘त्रनरु्गण रामभल्क्तपर सात्रहत्य’ असे वर्ीकरणच चुकीचे ठरते परांतु, तुलसीदासात्रदकाांच्या 
अयोध्याधीश रामभक्तीपर सात्रहत्यापासून कबीरात्रदकाांचे सात्रहत्य त्रनराळे आहे हे दशगत्रवण्याच्या त्रनत्रमत्ताने 
सहदी सात्रहत्यात हे वर्ीकरण रूढ झाले असाव.े  
 

सांत कबीरास अत्रभपे्रत असलेफया ‘राम’, ‘पुरुषोत्तम’, ‘हत्रर’ हेही कोणत्याही सरु्ण मूतीच्या रूपाने 
साकार झालेले नाहीत, ते एक त्रवश्वव्यापी तत्त्व आहे :  
 

सरीर सरोर्र भीर्तर आछै कमल अनूप  
परमजोटर्त पुरुखोर्तमो जाके रेखा न रूप  
रे मन िंटर भजु भ्रमु र्तजिुं जर्जीर्न रामु ।। -कबीर, १६५  

 
‘या रामाला रेखा नाही की रूप. तो जर्जीवन आहे. (म्हणून कोणत्याही मूतीचे भजन-पूजन 

करण्याच्या खटाटोपात न पर्ता) अांतरात त्याचा शोध घ्यावा’ असे कबीर साांर्तात. त्याांच्या दृष्टीने पि-
पुष्पाांनी मूतीची पूजा करणे त्रनरथगक ठरते.  
 

र्तोरउ न पार्ती पूजऊ न देर्ा  
रामभक्तर्त टषनु टनिंकम सेर्ा ।। -कबीर, २११  

 
 

अशाच आशयाची बचने र्ोरखबानीत आत्रण नामदेवाांच्या सहदी पदाांतदेखील आढळतात. कबीर 
म्हणतात :  
 



अनुक्रमणिका  

सरजीउ किटिं टनरजीउ पजुटिं अरं्तकाल कउभारी  
रामनाम की र्टर्त निंीं जानी कै िुंरै् संसारी ।। -कबीर, ४८  

 

र्ोरखनाथ, त्रनवृत्रत्तनाथ, ज्ञानदेव या त्रसद्धसांताांनी ‘रामा’ प्रमाणेच ‘आत्माराम’देखील त्रनरु्गण 
परब्रह्माचा वाचक मानलेला आहे. कबीर सात्रहत्यात हीच धारणा आढळून येते :  
 

सार सुरस पाईये रे, रटम रमिुं आत्माराम ।। िेक ।। 
बनिं बसै क टकटजयै जे मंन नािंी र्तजै टर्कार  
घर बन र्तर्त सटभ टर्तटर्त टकया, रे्त टबरला संसार  
का जिा भसमलेपन टकयेंथे, किंा ंरु्फा में बास  
मन जीत्या जर् जीटर्तए, जौ टर्षय रिैं उदास  
... किैं कबीर कृपा भई, पुरग्यान कया ा सामाझाई  
टिंरदे श्रीिंटर भेटिले जे मंन मंनरे्त नािंी जाई  
आपा पर सटभ चीटर्तय,ै र्तब टमलै आत्मारामं ।। 

- कबीर ग्रांथावत्रल, ४६०  
 

‘जप-तपादी साधने व्यथग असून मनावर त्रवजय त्रमळत्रवणे हेच मोिाचे रह्य असून अांतःकरणात 
सदैव श्रीहरीचे ध्यान असाव.े आत्मा आत्रण अनात्मा ओळखता आला की आत्मारामाची प्राल्प्त सहजर्त्या 
होते’ असा या पदाचा भावाथग आहे. नाथपांथी त्रसद्ध व मराठी सांत याांच्या त्रवचाराांशी कबीराांचे साधम्यग 
असणारी काही सूिे या पर्त आढळतील :  
 

१. परब्रह्माच्या प्राप्तीसाठी जटा-भ्मलेपन इत्यादी बाह्योपचार व्यथग ठरतात. त्रवकारावर त्रवजय 
त्रमळत्रवणे हे महत्त्वाचे.  
 

२. अांतःकरणात श्रीहत्रर सदैव सचतावा. तो मनापासून कधीच दूर राहू देऊ नये.  
 

३. आत्मा आत्रण अनात्मा याांची पारख करता आली की आत्माराम भेटतो.  
 

अांतरीचा रां जर्त्रवणे हाच उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे अशी कबीराांची भतू्रमका आहे: अांतत्रर ज्योत्रत 
राम परर्ासा रु्रुमुत्रख त्रबरलै जानी ।। - कबीर, १८१.  
 

कबीराांच्या सात्रहत्यातील ‘राम’ आत्रण ‘आत्माराम’, र्ोरखनाथ, त्रनवतृ्रत्तनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव 
याांच्या परांपरेतून आलेला आहे. कबीराांचा सांबांध सािात् त्रसद्धपरांपरेशी लावता येत नाही याची चचा अर्ोदर 
येऊन रे्लेली आहे. र्ोरखनाथ आत्रण कबीर याांच्या काळातील अांतर आत्रण नामदेव-सात्रहत्याचा कबीर-
सात्रहत्यावर असलेला प्रभाव ही करणे त्यासाठी देण्यात आलेली आहेत. महत्त्वाचे कारण आहे ते 
ज्ञानदेवपूवगकालीन नाथसांप्रदायाच्या सात्रहत्यात आढळणारा भक्तीचा अभाव हे! कबीर-सात्रहत्यात 
त्रनरु्गणाची का असेना भक्ती आहे यत शांका नाही. नाथ सांप्रदायात नसलेले भाल्क्ततत्त्व ज्ञानदेव-नामदेव 
याांच्या परांपरेतून कबीराांनी ्वीकारलेले आहे.  
 



अनुक्रमणिका  

केवळ तात्रत्त्वक दृष्या त्रवचार केला असता अदै्वत आत्रण भक्ती याांचे साहचयग सांभवत नाही. कारण, 
भक्तीत – त्रनदान प्राथत्रमक अव्थेत तरी – भज्य आत्रण भाजक हा दै्वतभाव असतो. र्ीता आत्रण भार्वत या 
ग्रांथात प्रत्रतपादलेलीभक्ती अदै्वतास बाधक नसली तर या ग्रांथाांना प्रमाण मानणाऱ्या भल्क्तसांप्रदायाच्या 
आचायांनी उत्तर काळात या ग्रांथाांचे आपापफया तत्त्वप्रणालीनुसार अथग लावफयाकारणाने, त्रवत्रशष्टादै्वती, 
दै्वतादै्वती आत्रण शुद्धादै्वती असे सांप्रदाय उदयास आले. सहदी भाषेतील भल्क्तसात्रहत्यातील प्रवाह या ना त्या 
रूपात या तत्त्वप्रणालींशी सांलग्न असफयाने मोिाची कफपना भर्वांताचे दशगन, वृांदावनवास इत्यादी 
सांकफपनाांच्या पत्ररघात वावरू लार्ली. त्यामुळे देवाभक्ताांचे अदै्वताची धारणा त्रनरु्गण 
रामभल्क्तसांप्रदायापुरती मयात्रदत रात्रहली. ‘मीच देव मीच भक्त । पूजा उपचारही सम्त’ अथवा ‘तुका 
झाला पाांरु्रांर्’ ही अनुभतूी अन्सय भल्क्तपरांपरेत त्रदसून येत नाही. अशी अनुभतूी कबीर-नानकाांच्या 
सात्रहत्यात माि आढळते. म्हणूनच ‘राम कबीरा एक भए’ अशा सारखे सहजोद्र्ार कबीराांच्या कत्रवतेतच 
आढळतील.  
 

अब र्तउ जाइ चले हसघासन, टमलै िैं साहरर्पाटन  
राम कबीरा एक भए िैं, कोइ न सके पछानी ।।  - कबीर, १७८.  

 
‘अदै्वतातही भक्ती उरते’ हे सांत ज्ञानेश्वराांचे वाचन कबीराांच्या या भतू्रमकेस पोषक ठरते. त्रनरु्गणवादी 

असूनही कबीराांनी भक्तीचा पुर्कार करावा या त्रवषयी त्रहन्सदी भाषेतील सांत सात्रहत्याच्या समीिकाांनी 
आियग व्यक्त केले आहे.६ वारकरी सांप्रदायाचा पत्ररचय असलेफयाांना माि यात आियग वाटणार नाही. 
कारण या सांप्रदायाला भक्तीचे अत्रधष्ठान आहे तसेच अदै्वताचे. ही पाश्वगभमूी असफयाने मराठी सांतपरांपरेपेिा 
कबीर वरे्ळा आहे असे – भाषेचा भेद वर्ळता-महाराष्राला वाटण्याचे कारण नाही. त्रकत्येक वारकरी 
सांताांनी कबीराांचे जीवन आत्रण भल्क्त याांच्याशी सांबांत्रधत अनेक आख्याने त्रलत्रहलेली आहेत, त्याच्या मुलाशी 
हीच एकात्मतेची भावना आहे. तुलसीदास आत्रण सूरदास याांच्या अभ्यासकाांना कबीर वरे्ळे वाटतात 
त्याच्या मुलाशी हेच कारण आहे. त्यामुळे या सवांचा अभ्यास पृथक् त्ररत्या होत असतो.  
 
२. संत कबीर याचंी ‘राम’ भतती  

 
दुसऱ्या त्रवभार्ात त्रदलेफया कबीराांच्या पदाांवरून त्याांच्या तात्त प्रणालीची आत्रण अनुभतू्रत – त्रवश्वाची 

कफपना करता येईल. चौर्थया प्रकरणातील त्रववचेनाच्या सांदभात कबीर-सात्रहत्याचा अभ्यास अत्रधक 
फलदू्रप ठरण्याचा सांभाव आहे. तरीही महाराष्र आत्रण उत्तरभारत या प्रदेशाांतील सांतपरांपराांची एकात्मकता 
अत्रधक ्पष्ट व्हावी या हेतूने कबीराांच्या एका पदाचे त्रवश्लेषण या ्थळी करण्याचे योत्रजले आहे. वैचात्ररक 
सातत्य आत्रण सांक्रमण या दोन्सही दृष्टींनी या पदात वर्मणलेली सूिे असाधारण महत्त्वाची ठरतात.  
 

रागु : सोरठी 
 

र्दे पुरान सभ ैमर्त सुटन कै करी काम की आसा  
काल ग्रस्र्त सभ लोर् टसआने उटिं पंटडर्त पै चलै टनरासा ।।  
मन रे साटरओ न एकै काजा । भटजओ न रघुपटर्त राजा ।। १ ।।  
बनखंड आइ जोरु् र्तप कीनो कंदमूळ चूटन खाइआ  
नादी र्देी सबदी मोनी जम के पिै टलखाइआ ।।२ ।।  



अनुक्रमणिका  

भर्टर्त नारदी टरदैन आई काटछ र्तनु दीना  
रार् राटर्नी हडभ िंोइ बठैा उटन िंटरपटद टकआ लीना ।।३ ।। 
पटरओ कालु उभ ैजर् उपर माटिं टलखे भ्रम टसनानी  
किुं कबीर जन भये खलासे पे्रम भर्टर्त टजिं जानी ।। ४ ।। 

- कबीर (सं.र्मा), पृ.१३२  
 

 “वदे पुराणात्रदकाांचे त्रसद्धाांत ऐकफयानांतर (मोि त्रमळेल या आशनेे) तू कमगकाांर्ात रु्ांतलास. 
काळाने ग्रास घेण्यास प्रारांभ केफयानांतर माि हे (पत्रढक त्रवद्वान) सदुरूस शरण आले. रे मना, कमगकाांर्, 
वदेपठण, ध्यानयोर्, तपाचरण, ही सवग साधने रघुपतीच्या भजनात्रवना व्यथग आहेत. भजनाचे अवर्ांबर, 
दाांत्रभकपणे रार्-रात्रर्णीचे र्ायन हे देखील असेच व्यथग आहे. या साधनाांचे अनुष्ठान तुला यामराजापासून 
सोर्व ूशकणार नाही. ज्याांच्या अांतःकरणात नारदाची भल्क्त जार्ृत झाली नाही त्याांची काळापासून सुटका 
होणार नाही. कबीर म्हणतात त्याांनी भल्क्तपे्रमाचे मूळ ्वरूप समजून घेतले असेच भर्वद्भक्त शुद्ध झाले 
(भवसार्र तरले!)”  
 

केवळ शब्दज्ञान आत्रण कमगठता याांचा त्रनषेध त्रसद्धाांनी व ज्ञानदेव-नामदेवाांनी केला आहे तसाच तो 
या पदातही आलेला आहे. ज्ञानेश्वरपूवगकालीन नाथ सांप्रदायात योर्साधनेस अत्यांत महत्त्वाचे ्थान होते. 
आत्रण ज्ञानेश्वर ्वतः योर्ी असूनही त्याांनी हा मार्ग खर्तर असफयाचे प्रत्रतपादन केले. कबीराांनी एक 
पाऊल पुढे टाकले; थाांनी योग्याांना देखील कमगठाांच्या परांपरेत बसत्रवले आहे. ‘कबीराांचा सािात सांबांध 
त्रसद्धपरांपरेशी जोर्ता येतो’ असे प्रत्रतपादन करणाऱ्याांच्या दृष्टीने ही बाब अर्चणीची ठरते. दुसरी अर्काठी 
आहे भक्तीची. त्रसद्धपरांपरेत भक्तीला ्थान नाही. या पदात माि रघुपतीच्या भजनात्रवना अन्सय साधने व्यथग 
होत असे प्रत्रतपादन आहे. हे पद वाचताना ‘न लारे् सायास जाव ेवनाांतरा । सुखे येतो घर नारायण’ या 
सांतवाचनाचे सहज ्मरण होण्यासारखे आहे. ‘ज्याने पे्रमभक्ती जाणली तोच भवसार्र तरून जाईल’ असा 
उल्लेख पदाच्या शवेटी येतो. ज्ञानेश्वरीतील सातव्या अध्यायात मायानदीचे रूपक त्रदफयानांतर असाच 
उपदेश केलेला आहे.  
 

एथ एक टच लीला र्तरले । टजिंीं भजौटन मार्तें र्टरलें  
रे्तया ऐली टच थडींये सरलें  । मायाजल ।। ८७-९४  

 
ज्ञानदेव-नामदेवाांचा भार्वतधमग कबीराांचे पे्ररणा्थान असफयाने या दोन्सही सांताांच्या त्रवचारसरणीचा 

आत्रण अनुभीचा ठसा कबीर-सात्रहत्यावर उमटावा हे ्वाभात्रवकच आहे.  
 

-आत्रण याच कारणामुळे पर प्राांतीय सांत कबीर वारकरी सांताांना ‘आपले’ वाटतात. महाराष्रातफया 
सांत मांर्ळात त्याांना ्थान त्रमळाले तेही याच कारणाने.  
 

त्रनरु्गणोपासक कबीर परब्रह्माला अनेक नावाांनी सांबोधतात. त्याांच्या कवनाांत रामाच्या बरोबरीने 
श्रीहरी, सारांर्पाणी, माधव हेही येतात. अन्सय सरु्ण भक्ताांप्रमाणे त्याांनी कोणत्याही एकाच आराध्य दैवताचा 
आग्रह धरलेला नाही.७ ‘एकां  सत्रद्वप्राः बहुधा वदल्न्सत’ या वदेवचनाचा सािात अनुभव त्याांच्या सात्रहत्यात 
ग्रत्रथत झाला आहे. कबीरसात्रहत्यातील दैवतत्रवषयक त्रवत्रवधता लिात घेतली म्हणजे सहदी भाषेत 
म्हणीवजा योजला जाणारा पुढील दोहा आठवतो.  
 



अनुक्रमणिका  

रामनाम सब कोई किैं ठक ठाकूर और चोर  
ज्या नाम रे्त धु्रर् प्रिंलाद र्तरे र्िं नाम कुछ और ।।  

 

या दोह्याचा अथग कबीराच्या सांदभात लावताना असे म्हणता येईल की, त्रनरु्गणाच्या उपासनेत दांर् 
असलेफया कबीराांनी जपलेले राम नाम कुछ और होते. तुलसीदास सरु्ण रामाचे अनन्सय भक्त होते. सांत 
सुरदासाांची केवळ बालकृष्णावर त्रनष्ठा होती. या दोन्सही सांताांनी अनुक्रमे राम आत्रण कृष्ण त्रनरु्गण परब्रह्माचे 
एकमेव अवतार मानले आहेत. त्रनरु्गणाचीच भक्ती कत्रबराांना अत्रभपे्रत असफयाने या तत्त्वाला त्रनरत्रनराळ्या 
नावाांनी सांबोधण्यात कत्रबराांना मुळीच सांकोच वाटला नाही. कारण, त्याांच्या भक्तीची जातीच त्रनराळी होती. 
‘त्रनरु्गणाचे वैभव आले भल्क्तत्रमषें’ हे सांत नामदेवाांचे वाचन कबीराांच्या भक्तीस यथाथगपणे लार्ू पर्ते.८  
 
३. संत कबीर आणि संत ज्ञानेर्श्र  
 

सांत कबीराांच्या सात्रहत्यावर नाथ सांप्रदायाचा प्रभाव असफयाने त्याची सांर्ती कशी लावावयाची हा 
प्रश्न पर्तो. अनेक त्रवद्वानाांनी आपापफया परीने हा प्रश्न सोर्त्रवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसे करताना 
ओढताण बरीच झालेली आहे. त्रकत्येकाांनी तर दांतकथा आत्रण आख्यात्रयका याांचा आश्रम घेऊन आपले मत 
माांर्ले आहे. या प्रश्नाची सोर्वणूक करण्यासाठी हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी आत्रण रॅ्ा. रामकुमार वमा याांची 
असा युल्क्तवाद केला आहे की, धमाने मुसलमान असलेफया र्ृह्थाश्रमी नाथपांथीयाच्या घराण्यात सांत 
कत्रबराांचा जन्सम झाला. त्यामुळे नाथ सांप्रदायाचा वारसा त्याांना जन्समापासूनच लाभलेला होता. रामानांदाांचा 
उपदेश घेतफयानांतर कबीर रामभक्त झाले. अशा रीतीने नाथपांथाचे त्रनरु्गण ब्रह्म आत्रण रामानांदाांची 
रामभक्ती याांचा समन्सवय कबीरसात्रहत्यात घरू्न आलेला आहे.९  
 

या युल्क्तवादात काही कचे्च धारे् आहेत. एकतर ्वामी रामानांद याांच्यासांबांधी समग्र व साधार 
मात्रहती उपलब्ध नाही. आजवर त्याांची दोनच पदे प्रकात्रशत झालेली होती. त्याांपैकी एक ‘रु्रु ग्रांथसाहेब’ या 
ग्रांथात समात्रवष्ट आहे. अत्रलकरे् त्याांची आणखी काही परे् नार्री प्रचात्ररणी सभेने प्रत्रसद्ध केली आहेत. 
उपलब्ध मात्रहतीच्या आधारे ्वामी रामानांद रामानुजाचायाचा त्रवत्रशष्टादै्वती सांप्रदायाचे अनुयायी ठरतात. 
त्याांनी कबीरासह अकरा त्रशष्याांना उपदेश केफयाचे साांर्ण्यात येते. सांत कबीर वर्ळता अन्सय त्रशष्य 
सरु्णरामाचे उपासक असफयाचा त्रनष्कषग त्याांच्या उपलब्ध सात्रहत्यावरून त्रनघतो. कबीर रामानांदाांचे त्रशष्य 
असफयाचे र्ृहीत धरले तरी त्याांच्या त्रनरु्गणोपासनेचा उलर्र्ा होत नाही. त्यामुळे कबीर-सात्रहत्यातील 
त्रनरु्गण तत्त्व आत्रण भक्ती याांचा शोध त्याांच्या रु्रुपरांपरेच्या द्वारे न घेता तो अन्सयि घ्यावा लार्तो. रामानुज-
रामानांद-कबीर ही परांपरा र्हृीत धरली तर रामानुज सांप्रदायात भक्तीचे माहात्म्य असले तरी तो सांप्रदाय 
त्रवत्रशष्टादै्वती असून ‘राम कबीरा एक भये’ ही धारणा या सांप्रदायाशी त्रवसांर्त आहे.  
 

कबीराांच्या तत्त्वप्रणालीचा समाधानकारक अन्सययाथग लावण्यासाठी ज्ञानेश्वराांनी नाथसांप्रदायास 
त्रदलेफया नव्या ्वरूपाचा आधार घ्यावा लार्तो. कारण, त्रनरु्गण परब्रह्म आत्रण भल्क्त याांचे साहचयग 
नाथसांप्रदायाची साांर्ती न सोर्ता त्याांनी ‘ज्ञानेश्वरीत’ माांर्लेफया तत्त्वप्रणालीत आढळून येते. नामदेवाांच्या 
सात्रहत्यात नाथपांथीचे सांकेत आढळतात त्याचप्रमाणे कबीरसात्रहत्यातही ध्यानयोर्ातील अनुभतूी आत्रण 
पत्ररभाषा योत्रजण्यात आलेली आहे. मराठी सांताांनी ध्यान योर्ातील अनुभतूीच्या आत्रवष्काराथग रूपकाांचा 
आशय घेतलेला आहे. कबीर-सात्रहत्यातील ‘उलटबाँसी’ रूपकर्भग सात्रहत्याचीच आत्रवष्कृती आहे. या 
मयादेपयंत मराठी सांताांप्रमाणेच नाथसांप्रदायाची परांपरा कबीराांनीही पाळलेली आहे असे म्हणता येईल. 
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परांतु, कबीर-सात्रहत्यातील ‘राम’ आत्रण ‘रामभक्ती’ याांचा अन्सययाथग लावताना नाथपांथाबरोबरच 
ज्ञानदेव-नामदेवाांची दैवत सांकफपना आत्रण भल्क्त याांचे सांदभग लिात घ्याव ेलार्तात. कबीर-सात्रहत्यातला 
‘राम’ दाशरथी रामाचा वाचक नाही. तो अत्रधक व्यापक आहे. त्रनरु्गण परब्रह्माचे प्रतीक या नात्याने 
र्ोरखनाथाांनी ‘राम’ आत्रण ‘आत्माराम’ या सांज्ञा योजलेफया आहेत. त्रनवतृ्रत्त, ज्ञानदेव आत्रण नामदेव याांच्या 
कवनात येणारा ‘राम’- काही अपवाद वर्ळता – याच अथाने आलेला असून हीच सांकफपना कबीराांच्या 
कवनाांत प्रत्रतसबत्रबत झालेली आहे. त्रनरु्गणाची भल्क्त ही असांभवनीय वाटणारी कफपना त्रनवृत्रत्त-ज्ञानदेवाांनी 
साथग करून दाखत्रवलेली आहे. याच त्रवचार धारेचे अनुसरण सांत कबीराांनी आपफया सात्रहत्यातून केले आहे. 
अशा रीतीने ज्ञानेश्वराांनी प्रत्रतपात्रदलेला नव्या ्वरूपातील नाथसांप्रदाय सांत कबीराांनी ्वीकारलेला आहे. 
पण सहदीभाषी प्रदेशातील सांत-सात्रहत्याच्या समालोचकाांना या ्वरूपाचे ज्ञान नसफयाने त्याांनी कबीराांचा 
‘त्रनरु्गण राम सांप्रदाय’ ्वतांि असफयाचे प्रत्रतपादन केले आहे.  
 

या पाश्वगभमूीवर कबीराांची त्रवठ्ठलभक्ती अथगपूणग ठरते. त्याांनी ‘सांत नामदेवाांचा केलेला र्ौरवदेखील 
या परांपरेला दृढ करणारा आहे. कबीर आत्रण नानक या दोन्सही सांताांनीही सांत नामदेवाांच्या सात्रहत्यापासून 
्फूती घेऊन महाराष्रात प्रचत्रलत असलेली त्रवचारधारा आत्मसात केलेली आहे. वारकरी सांत आत्रण कबीर 
वैचात्ररक दृष्या समपातळीवर असफयाचे प्रत्ययास येते याचे कारण या दोहोंचाही मूळरोत समान आहे. 
त्रभन्न भाषी असूनही वारकरी सांताांना कबीर आपफयाच सांत मांर्ळीतले वाटतात. कबीरत्रवषयक मराठी 
आख्याने याच भावनेने रचण्यात आलेली आहेत.  
 

कबीराांची त्रवरहपर पदे आत्रण ज्ञानदेवाांच्या त्रवराण्या यात त्रवलिण साम्य असफयाबद्दल रु्रुदेव 
रानरे् याांनी आियग व्यक्त केले आहे. १० परांतु मूळ परांपरा समान असफयाने आियाचे कारणच उरत नाही. 
त्रनराळ्या मार्ाने का होईना रु्रुदेव रानरे् याांनी ज्ञानेश्वर आत्रण कबीर याांच्या तत्त्वज्ञानात साधम्यग 
असफयाचा त्रनवाळाच तुलनात्मक अभ्यासानांतर त्रदलेला आहे. ‘Path way to God in Hindi literature’ या 
ग्रांथात११ आत्रण ‘प्रसाद’ मात्रसकाच्या आर््ट १९५३ च्या अांकात त्याांनी हा त्रनष्कषग माांर्ला आहे.  
 

या सवग बाबी जमेस धरफया म्हणजे ज्ञानदेवाांनी प्रत्रतपात्रदलेफया नाथसांप्रदायाची म्हणजे 
भार्वतधमाची परांपरा सांत कबीराांनी पुढे चालत्रवलेली आहे हे तर्थय प्र्थात्रपत होते.  
 
४. सद्गुरू नानक याचंी णनगुसि भतती  
 

केवळ कबीरच नव्हे तर सहदी सात्रहत्यात सामान्सयपणे ‘सांत मत’ अथवा ‘त्रनरु्गण भल्क्तसांप्रदाय’ या 
नावाने ओळखफया जाणाऱ्या इतर काही पांथानीही महाराष्रातील भार्वतधमाची परांपरा पुढे चालत्रवलेली 
आहे. शीख पांथाचे प्रवतगक सद्रु्रू नानक हे देखील याच परांपरेचे अनुसरण करणारे आहेत. त्रनरु्गण 
परब्रह्म, योर्-साधना आत्रण भक्ती याांचे साहचयग नानकदेवाांच्याही सात्रहत्यात आढळून येते. नाथसांप्रदायात 
रूढ असलेली शनू्सयाची सांकफपना ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या सात्रहत्यात येते तशीच ती कबीर आत्रण रु्रू नानक 
याांच्या कवनाांतून आलेली आहे. ही सांकफपना त्रसद्ध सरहपा याांच्या सात्रहत्यात आहे. ‘शून्सय त्रनरांजन परमपद’ 
असफयाचे हा त्रसद्ध साांर्तो (दोहाकोश-२३८) तर अध, उध्वग आत्रण मध्य या त्रतन्सही ्थळी असलेफया 
शून्सयाची प्राप्ती ही पापपणु्य त्रवरत्रहत अव्था असते’ असे र्ोरखनाथ साांर्तात (र्ोरखबानी, ९२). 
ज्ञानेश्वराांनी या परांपरेतून ्वीकारलेली शून्सय कफपना नानकदेवाांनी आत्मसात केलेली आहे. सृष्टीच्या 
उत्पत्तीचे मूळ कारण शून्सय असून शून्सयात मन त्रवलीन करणे हा श्रेष्ठ योर् आहे अशी रु्रु नानकाांची धारणा 
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आहे. ज्ञानदेवाांच्या अमृतानुभवात त्रशवशल्क्त सामायोर्ाचे वणगन आले आहे. ज्ञानेश्वरात्रदकाांना अत्रभपे्रत 
असलेफया राजयोर्ाचे ्वरूपही याच प्रकारचे आहे.  

 
रु्रू नानकाांच्या ‘जपजुी’ या प्रकरणात काळातीत परम पुरुषाचे आलेले वणगन नाथ सांप्रदायातील 

‘परमतत्’ अथवा परब्रह्म याच्या कफपनेशी समाांतर आहे.१२ हठयोर्ातील शट्कमाची दखलही नानकदेवाांनी 
घेतलेली आहे. र्ोरखवाणीत आलेला ‘महारस’ देखील नानकदेवाांच्या चाांर्फयाच पत्ररचयाचा आहे. फरक 
एकढाच की उध्वगर्ामी कुां र्त्रलनी द्वारा आज्ञाचक्रात ल््थत असलेफया अमृतास अनुलिनू ही सांज्ञा 
र्ोरखनाथ योजतात तर हा अनुभव हरीनाम्मरणाने देखील घेता येतो ही रु्रुनानकाांची धरणा आहे. १३ 

ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या सात्रहत्यातही असाच अनुभव वर्मणलेला आहे. नाथसांप्रदायात नसलेले भाल्क्ततत्त्व 
अशा रीतीने ज्ञानदेव-नामदेव याांच्या परांपरेतून नानकदेवाांनी आत्मसात केले आहे. ‘सवग घाटी राम भरलेला 
आहे’ ही नानकदेवाांची धारणादेखील याच परांपरेतून आलेली आहे.१४ अशा रीतीने ज्ञानेश्वरपूवगकालीन नाथ 
सांप्रदायात अभावाने असलेफया भल्क्ततत्त्वाचा पुर्कार कत्रबराांप्रमाणेच नानकदेवाांनीही केलेला आहे.१५ 

असा त्रनष्कषग या त्रववचेनातून त्रनघतो. ईश्वरापगण बुद्धी सदैव जार्ृत असावी यावर रु्रुनानकाांचा कटाि 
आहे.१६  
 

या प्रकारे सहदी सात्रहत्यातील सांतमत अथवा त्रनरु्गण सांप्रदायी परांपरेचे त्रवश्लेषण केले असताना असे 
त्रनदशगनास येते की या परांपरेने काही बाबी त्रसद्ध परांपरेतून आत्मसात केलेफया त्रदसत असफया तरी 
त्रसद्धाांच्या परांपरेत नसलेफया भल्क्ततत्त्वाचा ्वीकारही त्रतने केलेला आहे. त्रनरु्गणाला भक्तीची जोर् देणारा 
पांथ उत्तर भातातील ‘सांत मता’ चा उदय होण्यापूवी त्रकमान दोन शतके तरी महाराष्रात अल््तत्वात होता. 
महाराष्रातील या सांप्रदायाने त्रसद्धपरांपरेतील काही सूिे आत्मसात करून त्याांस भक्तीची जोर् त्रदलेली 
होती. हे लिात घेतले म्हणजे उत्तर भारतातील ‘सांतमत’ महाराष्रातील भार्वतधमाचा सहदी भाषेतून 
झालेला आत्रवष्कार होय या त्रनणगयावर याव ेलार्ते.  
 

सद्रु्रू नानक याांच्यानांतर होऊन रे्लेले सांत दादू दयाल हे एका पांथाचे प्रवतगक मानले जातात. 
याांचा समावशे देखील त्रनरु्गणोपासकाांतच होतो. या पांथाने मुळातच सांत नामदेव हे रु्रु्थानी मानलेले 
आहेत हा उल्लखे अर्ोदर येऊन रे्लेला आहे. या सांप्रदायाचा मुल प्रमाण ग्रांत ‘पांचवानी’ हा सांत नामदेवाांच्या 
पदाांनी सुरु होतो आत्रण नांतर दादू दयाल याांची वाणी येते. सांत्रहता त्रवभार्ात दादू दयाल याांची काही परे् 
त्रदली आहेत. त्यावरून त्याांच्या त्रवचारधारेची कफपना करता येईल. कबीर आत्रण सद्रु्रू नानक याांच्या 
प्रमाणेच दादू दयाल याांनीही सवगि व्यापून असलेफया रामाचे अल््तत्व आत्रण त्याची भक्ती उपदेत्रशली आहे. 
त्रभन्न धमातील एकात्मतेवर अन्सय त्रनरु्गणवादी सांताांप्रमाणे त्याांनी भर त्रदलेला आहे. या सांताच्या सात्रहत्यात 
सांत ज्ञानेश्वराांनी नाथसांप्रदायास त्रदलेली त्रनरु्गण भक्तीची जोर् आढळून येते. सांत दादू दयाल याांनीही सांत 
नामदेवाांचा र्ौरव केलेला असफयामुळे महाराष्रातील सांतपरांपरेच्या प्रभावापासून ते अत्रलप्त होते असे 
मानता येत नाही.  
 

सहदी सात्रहत्यात साधारणपणे ‘सांतमत’ या नावाने ज्या सांताांचा आत्रण त्रवचारसणीचा उल्लेख होत 
असतो त्या सवांच्याच सात्रहत्यावर त्रसद्धाांचा प्रभाव त्रदसत असला तरी महाराष्रातील सांतसांप्रदायाच्या 
माध्यमातून त्रसद्ध सांप्रदायाचे त्रवशषे या सांतमतात आलेले आहेत असाच त्रनष्कषग वरील त्रववचेनातून त्रनघतो.  
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संदभस 
 

१. त्रनत्य त्रनरु्गण सदा असणे र्ोसवदा । सरु्ण प्रबांधामाजी खेळे  
ते रूप सरु्ण अवघेत्रच त्रनरु्गण । रु्णीं रु्णारु्ण त्यामाजी  
अनांत तरांर्ता अनांत अनांता । सृष्टीचा पात्रलता हत्रर एकु  
त्रनवृत्रत्त पत्ररमाण अनांत नारायण । सवग त्रह चैतन्सय आपरूपें ।। 

- ज्ञानदेव र्ाथा क्र. १५७, पृ. ३०४.  
२. सरु्ण त्रनरु्गण दोहीं त्रवलिण । ब्रह्मसनातन त्रवठ्ठल हा ।। - ज्ञानदेव र्ाथा पृ. १५९  
३. त्रनरु्गणाचे वैभव आलें  भाल्क्तत्रमषें । तेत्रह त्रवठ्ठलवषेें ठसात्रवलें  ।।  

- नामदेव र्ाथा पृ. १३८, पृ. १३१  
४. त्रनरु्गणाची प्राप्ती सरु्णाचे योर्ें । धत्रर भल्क्तर्ांर्ा दृढ भाव 

न लरे् ध्यान प्रौढी योर्यार् तपें । ज्ञानात्रचया घामें हाता नेये  
पात्रहजे समता सवगभतूीं भाव । मुांर्ी आत्रण राव सात्ररखेत्रच ।।  

- एकनाथ र्ाथा क्र. १८६७, पृ. १९०  
५. या त्रवषयी अत्रधक त्रववचेन पढेु आले आहे.  
६. ‘इस भाांती सांत सांप्रदाय त्रनरु्गण ब्रह्म का समथगक होते हुए भी भक्ती की जो सरु्ण ब्रह्म की अपेिा 

राखती है पे्रममयी आसक्ती की अवहेलना नही कर सका’ सहदी सात्रहत्य (त्रद्वतीय भार्) ३०७. 
७. कही कबीर भज सारांर्पात्रन । राम उदत्रक मेरी त्रत्ना बझुानी ।। कबीर ३  

कहु कबीर पत्रत परवानु । सरबु त्रतआर्ी भजु केवळ रामु ।। कबीर ५  
कहु कबीर तेरे माधवा । तूां सरब त्रवआपी  
तुम समसत्रह नाही दइआलु । मोही समनात्रह पापी ।। कबीर १५४ 

८. ‘कबीर की मानत्रसक भल्क्त में पे्रम की प्रधानता है. यह पे्रम इतना व्यापक है त्रक इसमें ब्रह्म अनेक 
नामोंसे सांबोत्रधत हुआ है’ - सहदीसात्रहत्य २१५ 

९. हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी, ‘कबीर’, (सां) रामकुमार कमा, कबीर ७४.  
१०. ‘It is most surprising tht both in Kabir and Jnaneswar who are stalwart mystics, we 

should find inconsitant attitude of ‘Virahavastha’ where their very names fill us with 
ideas of great spiritual courage and philosophical insight.. It is wonderful how such 
mystics should try to minic poeics in point of their impression of love towards God’-
path way to god in Hindi literature p;179. 

११. तिैव, P.47  
१२. ओमकार सत्रत नामु करता परुुखु त्रनभगउ त्रनवरैू  

अकाल मूरती अजुनी सैंभ रु्रुपरसादी  
आत्रद सिु जुर्ात्रह सचु है भी सचु नानक भी सचु ।।  

- नानक वाणी, १२६.  
ओमकाररूप सत् कता परम पुरुष त्रनभगय, त्रनवरै, कालातीत, अजन्समा, ्वयांभ ूसद्रु्रूच्या 
प्रसादाने जाणता येतो. युर्ारांभापुवी आत्रण युर्ारांभ झाफयानांतर हे सत्यच राहणार आहे.’  

१३. उतत्रर अवघत्रट सरवत्रर न्सहावै, बकै न बोलै हत्रररु्ण र्ावै ।।  
जनु अकात्रस सुत्रन समावै, रसु ततु झीली महारसु पावै ।। - नानकवाणी २७ 

१४. सबत्रह घटीं सहू बसै सहुत्रवन घटु न कोई  
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नानक तो सुहार्त्रण, त्रजव्हा रु्रुमुत्रख परर्टु होई ।।   - सांत सुधाधार १६० 
१५. मैं हत्ररनामु न बीसरै हत्ररनामु रतनु लै साहू     - नानकवाणी १५८ 
१६. रार् नाद नेही दुजा भावो, इत रांर् नाचै रस रस पावौ 

मऊ फैरी होवत्रह मनचीन वने्सह त्रदअन उत्रियान नीतानीत - नानकवाणी 
‘भर्वांताचे नाम्मरण करीत पायाच्या ठेक्यावर रु्णर्ान केले असता भर्वांत अांतरात ल््थर 
होतो. त्यासाठी सांर्ीत (रार्) नाद (ध्वनीयोर्) अथवा योर्ातील उत्रड्डयान बांध याांची 
आवश्यकता नसते’ हा भाव.  

१७. रामरतन भटनार्र, सहदी भल्क्तकाव्य १०६. 
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६. सगुि भक्ततपर साणित्य : नरसी मेिता 

 
सहदी भाषेतील त्रनरु्गण भक्तीपर सात्रहत्याचे प्रवतगन करणारे सांत कबीर, शीख पांथाचे प्रवतगक 

सद्रु्रू नानक आत्रण दादू पांथाचे दादू दयाल याांच्या सात्रहत्यात आढळून येणाऱ्या त्रनरु्गणोपासनेचा परामशग 
अर्ोदरच्या प्रकरणात घेण्यात आला.  
 

सहदी भल्क्तसात्रहत्यातील सरु्ण भल्क्तपर प्रवाहाांचा परामशग महाराष्रातील भल्क्तसांप्रदायाच्या 
सांदभात घेण्याचे कारण नव्हते. कारण, या सात्रहत्यास आधारभतू असलेली तत्त्वप्रणाली मुळातच त्रभन्न 
आहे. श्रीराम आत्रण श्रीकृष्ण याांच्या सरु्ण भक्तीवर आधारलेले सहदी भाषेतील सात्रहत्य दैवतत्रनष्ठ आत्रण 
एकाांत्रतक भक्तीचा पुर्कार करणारे आहे. त्रशवाय, भल्क्तसांप्रदायाच्या मान्सयताप्राप्त आचायांपैकी कोणत्या 
तरी आचायांचे अनुयायी असलेले हे सांत – कवी आहेत. या आचायांची तत्वप्रणाली याांच्याां सात्रहत्यात 
प्रत्रतसबत्रबत झालेली आहे. त्यामुळे सर्ळे सरु्ण भल्क्तपर सहदी सात्रहत्य त्रवचारात घेतले नाही.  
 

तथात्रप, सरु्णभल्क्तपर सात्रहत्यात नरसी मेहता आत्रण मीराबाई याांची कवने वरे्ळी असफयाचा 
प्रत्यय येतो. या दोन सांताांच्या सात्रहत्यात कोणत्या कारणाांमुळे वरे्ळेपण त्रनमाण झालेले आहे याचा शोध 
आवश्यक वाटफयावरून नरसी मेहता आत्रण मीराबाई याांच्या काव्यातील प्रवृत्तींचा या प्रकरणात परामशग 
घेण्याचे योत्रजले आहे.  
 

नरसी मेहता (१४१५-१४८१) या सांताांचे सात्रहत्य रु्जराती भाषेत असले तरी तो सरु्ण 
कृष्णभल्क्तपर सात्रहत्याचा सहदी भाषेतील आद्य कवी असफयाचे काही समीिक मानतात. मीराबाईचे 
(१४००-१५०३) सात्रहत्य माि राज्थानी, व्रज आत्रण रु्जराती या त्रतन्सही भाषाांतून आहे. या दोन्सही सांताांची 
र्णना कृष्णभल्क्तपर सात्रहत्यत्रनर्ममती करणाऱ्या कवीत होते. तरीही त्याांच्या काव्यातील अनुभतूी आत्रण 
तत्त्वप्रणाली सांत सूरदासाांच्या काव्यातील तत्त्वप्रणाली आत्रण अनुभतूी तुलनेने कबीरात्रदकाांच्या सात्रहत्यास 
अत्रधक जवळची वाटते. भल्क्तसांप्रदायाच्या अचायांपकैी एखाद्या आचायांचे हे सांत अनुयायी असतील असा 
त्रनष्कषग त्याांच्या सात्रहत्यात आढळून येणाऱ्या तत्त्वप्रणालीवरून काढता येत नाही. कृष्णभक्तीपर कवींत श्रषे्ठ 
र्णलेला सूरदास श्री वल्लभाचायांचा अनुयायी होता. वल्लभाचायांची त्रवचारप्रणाली सूरदास आत्रण त्याचे 
त्रशष्यप्रत्रशष्य याांच्या सात्रहत्यात उतरली आहे. हे आचायग अदै्वत मताचे नसफयाने महाराष्रातील 
भल्क्तपरांपरेच्या सांदभात त्रवचारात घेण्याचे कारण नव्हते. नरसी मेहता आत्रण मीराबाई माि त्याांच्या 
सात्रहत्यातून आढळणाऱ्या अदै्वतत्रनष्ठेमुळे त्रवचारात घ्याव ेलार्तात.  
 

मराठी सांत वाङ्मयात ‘नरसी मेहता’ असे नाव पत्ररत्रचत असले तरी नरससह मेहता या नावाने हा 
कवी रु्जराती सात्रहत्यात ओळखला जातो. या सांताांच्या काळासांबांधी अनेक मते प्रचत्रलत आहेत. तो 
मीराबाईचा समकालीन असफयाच्या अनेक दांतकथा आत्रण आख्यात्रयका रूढ आहेत. १९८१ साली या 
कवीच्या समग्र काव्याची पाठ्शुद्ध आवृत्ती प्रत्रसद्ध झालेली आहे. या प्रतीच्या सांपादकाने इ. स. १४१५-
१४८१ असा या सांताांचा काळ त्रनत्रित केला असून तो ग्राह्य वाटतो. काळ त्रनिीतीमुळे नरसी 
मेहताांच्यासांबांधीचा एक समज आपोआप दूर होतो. सांशया्पद असलेफया एका पदाच्या आधाराने नरसी 
मेहता वल्लभ सांप्रदायाचा अनुयायी असफयाचे मत व्यक्त करण्यात येत असे. वल्लभाचायांचा काळ १४७३ ते 
१५३० असा त्रनत्रित आहे. तदनुसार नरसी मेहताांच्या त्रनधन समई वल्लभाचायांचे वाय अवघे नऊ वषाचे 
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ठरते. मूळ सांप्रदायच त्या काळात अल््तत्वात नसफयाने नरसी मेहता या सांप्रदायाचा अनुयायी असणे 
सांभवतच नाही.१  
 

नरसी मेहताांच्या काव्याचे वर्ीकरण – १) आख्यानपर, २) रासपर, ३) शृांर्ारपर आत्रण ४) ज्ञान 
वैराग्यपर असे करण्यात आलेले आहे. आख्यानपर सात्रहत्य वर्ळता अन्सय प्रकाराांत मोर्णारी नरसी 
मेहताांची रचना त्रनरत्रनराळ्या रार्ाांतील पदाांवर आधारलेली आहे. पदाांत शृांर्ार पदाांचा भरणा अत्रधक आहे. 
ही पदे वाचताना रचनाकार सांत आहे की ‘कृष्णाची लावणी’ रचणारा एखादा शाहीर आहे असा सांभ्रम 
उत्पन्न होतो. सांत तुकारामाप्रमाणे हा सांतही ‘भर्वांताने काव्यरचना करण्याची आज्ञा मला केली आहे’ असे 
साांर्तो.२  
 
२. णिठ्ठल भतत नरसी मेिता  
 

अर्दी वरवर वाचन केले तरी नरसी मेहताांच्या सात्रहत्यात त्रवठ्ठलाचे उल्लखे वारांवार येतात हे 
ध्यानात येते. श्रीकृष्ण आत्रण त्रवठ्ठल ते एकरूप मानतात.३ वारकरी सांताांनीही नरसी मेहताांच्या 
त्रवठ्ठलभक्तीचा र्ौरवपूणग उल्लेख केलेला आहे. सांत तुकारामाांनी तर नरसी मेहताांच्या चत्ररिावर ्वतांि 
आख्यानाच रचले आहे. वारकरी सांप्रदायाचा थोर सांत या नात्याने नरसी मेहता मान्सयता पावलेले होते. 
नरसी मेहताांच्या त्रवठ्ठल-भक्तीस दुसराही एक ऐत्रतहात्रसक सांदभग आहे. नामदेवाांच्या नांतर आत्रण 
एकनाथाांच्या पूवीच्या सुमारे दोन शतकाांच्या कालावधीत त्रनमाण झालेले वारकरी सांप्रदायाचे सात्रहत्य 
फारसे उपलब्ध नाही. या कालावधीत महाराष्रातील भार्वतधमग खांत्रर्त झाला होता की काय अशी शांका 
येते. नरसी मेहताांच्या त्रवठ्ठलभल्क्तपर पदाांनी या काळात रु्जरात प्राांतात तरी त्रवठ्ठलभक्ती अल््तत्वात होती 
हे त्रसद्ध केले आहे.  
 

कबीर, रु्रु नानक आत्रण दादू दयाळ याांच्या प्रमाणेच नामदेवाांचा र्ौरवपूवगक उल्लखे नरसी मेहता 
करतात. एका पदात तर नामदेवचत्ररिाशी सांबांत्रधत दोन आख्यात्रयकाही आलेफया आहेत. मराठी 
आख्यानाांतून येणाऱ्या नामदेवाांसांबांधीच्या आख्यात्रयका पांधराव्या शतकात रु्जरातेतही प्रचत्रलत होत्या असे 
या पदावरून त्रनष्पन्न होते. ४ ‘पत्रतत पावन नाम ऐकुत्रन आलो तव दारा’ या नामदेवाांच्या त्रवख्यात पदाचा 
प्रत्रतध्वनी नरसी मेहताांच्या त्रकत्येक पदाांत आढळतो. ५ हे सवग लिात घेतले म्हणजे ‘नरसी मेहताांच्या 
सात्रहत्यावर ज्ञानदेव-नामदेव याांच्या सां्कार झाले आहेत.’ हे त्रवद्वानाांनी व्यक्त केलेले मत यथाथग वाटते.६ 

नरसी मेहताांच्या सात्रहत्याचा प्रभाव त्रनदान सांत तुकारामाांच्या काव्यावर झाफयाचे जाणवते. तुकारामाांनी 
नरसी मेहताांचे आख्यान रचलेले आहेच. त्याांचे त्रकत्येक अभांर् नरसी मेहताांच्या पदाांचे प्रत्रतध्वनी वाटतात. 
एकाच उदाहरण उद्धतृ करतो. त्यावरून या प्रभावाची कफपना येईल. प्रथम सांत तुमारामाांचा अभांर् आत्रण 
त्यानांतर नरसी मेहताांचे पद पुढे त्रदलेले आहे :  
 

नारायणीं घडे जेणे अंर्तराय, िंोप बाप-माय र्जार् ेरे्त  
येर टप्रया पुि धना कोण लेख, कटरर्ती र्ती दुःखा पाच शिु  
प्रल्िंादें जनक टबभीषणें बंधू, राज्य मार्ता हनदू भरर्तें केली  
रु्तका मिंणे सर्व धमव िंटरचे पाय, आटणक उपाय दुःखमूळ ।।  
 
नारायण नु नाम जे रे्तला र्ारे रे्तणें टर्तजेये रे  
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मनसा र्ाचा कमवणा करीने लक्ष्मीधरणे भटजए रे  
कुळाने र्ताटजए, कुिंुब ने र्तजेए र्तटजए मा ंने बाप रे  
प्रथम टपर्ता प्रल्िंादे र्तटजयो, नार् र्तटजओ िंटरनंु नाम रे  
भारर्त शरृ्तघ्नें र्तजी जनेर्ता नर् र्तटजया श्रीराम रे  
ब्रजर्टनर्ता टर्ठ्ठलाने काजे सरब र्तजी बन चाली रे  
भणै नरसैंयो रृ्दंार्न मा ंरे्तणो घणुं मािंली रे ।। 
 

नरसी मेहताांनी रचलेली बालक्रीर्ापर पदे आत्रण त्रवरहर्ीते मराठी सांत सात्रहत्याच्या अभ्यासकाांस 
अत्यांत पत्ररत्रचत वाटतील. वृांदावनात क्रीर्ा करणारा श्रीकृष्ण हा त्रवठ्ठलच आहे असे र्ृहीत धरून त्याने 
त्रकत्येक परे् रचली आहेत.  
 

रृ्दंार्न मािेंं टर्ठ्ठल र्ािें र्णेु रसाळ रे ।। (पृ. १५०)  
.... र्ाली टर्ठ्ठले र्ोर्ळ बोलण्या र्स्त् दीधा ंउदासी  
.... नर्ल नार नासे र्नमािेंं आपो र्स्त् र्नमाळी ।। (पृ. १८६)  
.... मारा नयण सुिंार्ी रे टर्ठ्ठला टनरटखर्ता ंलारे् मीठ्ां ।। (पृ. २३१)  

 

या प्रकारची आणखीही काही उदाहरणे आढळतात. काही र्ीताांत वणेुनाद ऐकफयानांतर र्ौळणींची 
उर्ालेली ताराांबळ वर्मणली आहे. काही र्ोपींनी पायातली नुपुरे कानात घातली तर काहींनी कुां र्ले पायाांत 
घातली.७ मराठी र्ोळणींतही अशी वणगने अनेक सांताांनी केली आहेत. एकनाथाांच्या र्ौळणींत त्रवशषेतः या 
सांभ्रमाचे अत्यांत त्रवनोदी असे वणगन येते. र्ोपींचा रुसवा, राि सांपताना आलेफया कृष्णावर रूष्ट झालेफया 
र्ौळणी, त्याांनी कृष्णावर केलेला प्रश्नाांचा भर्ीमार आत्रण श्रीकृष्णाने केलेले आत्मसमथगन हे त्रवषय मराठी 
सांताांच्या र्ौळणींत येतात तसेच ते शात्रहराांच्या मराठी लावण्याांतूनही आलेले आहेत. ८  
 

३. गुजराती भाषेचे मराठी िळि  
 

मराठी सांत आत्रण नरसी मेहता याांच्या सात्रहत्यात आढळून येणारी साम्य ्थळे दोघाांचाही मुळ रोत 
एकच असफयामुळे त्रनमाण झाली असफयाची शक्यता नाकारता येत नाही. भार्वताच्या दशम ्कां धात 
त्रवशषेतः रासपांचाध्यायी आत्रण र्ोपीर्ीत या भार्ाांत शृांर्ाररसपर वणगने आलेली आहेत. मराठी सांताांच्या 
र्ौळणींचा आत्रण नरसी मेहताांच्या शृांर्ारपर पदाांचा तो मुल रोत आहे. ‘र्ीतर्ोसवद’ या काव्याचाही सखोल 
पत्ररणाम सवगच भाषाांतील कृष्ण्भल्क्तपर काव्यावर झालेला आहे. तरीही नरसी मेहताांच्या शृांर्ारर्ीताांत 
ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या अभांर् र्ीताांचे वळण आढळते हे तुलनात्मक अध्ययनानांतर ध्यानात येते.  
 

नरसी मेहताांच्या कवायत मराठी वळणाचे शब्द त्रवपुल आढळतात हेही या सांदभात लिात घेतले 
पात्रहजे. ‘नरसैयाचा ्वामी’ ही बहुसांख्य पदाांतून येणारी कवीची नाममुद्रा, सामान्सयरूप ण करता 
सवगनामाांना लार्णारा षष्ठीचा ‘चा’ प्रत्यय (ताचा). तेराव्या-चौदव्या शतकातील मराठी सात्रहत्यात 
आढळणारे त्रकत्येक शब्द नरसी मेहताांच्या मराठी सांताांशी असलेला र्ाढ सांबांध सूत्रचत करतात. नरसी 
मेहताांच्या सात्रहत्यात अर्दी सहजर्त्या आढळणारे काही मराठी शब्द पत्ररत्रशष्टात त्रदले आहेत. त्यावरूनही 
या कवीच्या सात्रहत्यास लार्लेफया मराठी वळणाची थोर्ी फार कफपना करता येईल.९  
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आशय आत्रण अत्रभव्यक्ती याांच्या बाबतीत एखाद्या भक्तकवीचे अन्सय भक्तकवीशी त्रकतीही साधम्यग 
आढळून आले तरी ते एकाच परांपरेतले व एकाच सांप्रदायाचे असा त्रनवाळा देता येत नाही. असा त्रनवाळा 
उभय कवींच्या काव्यास आधारभतू असलेले तत्त्वज्ञान सामान्सय असेल तरच देता येतो. सात्रहत्याची रचना 
त्रभन्न भाषाांतून झालेली असली तरी उभय कवींची परांपरा सामान्सय असणे शक्य असते. महाराष्रात प्रचत्रलत 
असलेफया भार्वतधमाचे अनुसरण नरसी मेहताांनी केले आहे हे प्र्थात्रवत करावयाचे असेल तर दोहोंची 
तत्त्वप्रणाली समजून घेतली पात्रहजे. त्यानांतरच या त्रवधानाची यथाथगता वा अयथाथगता त्रनत्रित साांर्ता 
येईल.  
 
४. भक्ततसंप्रदायाचे आचायस आणि त्याचें तत्िज्ञान  
 

या त्रदशनेे शोध घेण्यापूवी काही मुलभतू बाबी ध्यानी बाळर्णे आवश्यक असते. मराठी सांतसात्रहत्य 
वर्ळता अन्सय भाषाांतून असलेले भाल्क्तसाहीत्य सामान्सयपणे रामानुजाचायग (१०११-११३७), मध्वाचायग 
(११९७-१२७६), सनबाकाचायग (१२ व े शतक), वल्लभाचायग (१४७३-१५३०), चैतन्सय (१४८५-१५२३) या 
आचायंपकैी कोणत्या तरी एका आचायांच्या परांपरेतले मानले जाते. भल्क्तसांप्रदायाच्या या आचायांनी व 
त्याांच्या त्रशष्य-प्रत्रशष्याांनी आपापफया सांप्रदायाचे तत्त्वज्ञान ्वतांि ग्रांथाच्या ्वररूपात व भाष्यपर 
ग्रांथाांच्याद्वारे प्रत्रतपात्रदलेले आहे. या आचायांच्या अनुयायाांनी आपापफया सांप्रदायाच्या तत्त्वप्रणालीस 
अनुसरून भल्क्तपर सात्रहत्याची त्रनर्ममती केलेली आहे. शांकराचायांची र्णना भल्क्तसांप्रदायाच्या आचायांत 
होत नाही. भक्तीच्या योर्ाने मोिप्राप्ती होते हा या आचायांचा त्रसद्धाांत शाांकरमतास सांमत नाही. या 
परांपरेत त्रचत्तशुद्धीचे एक साधन एवढेच भक्तीस ्थान आहे. मोि ज्ञानानेच त्रमळतो (ज्ञानदेव तु कैवफयम्) 
अशी शाांकरमताची धारणा असफयाने भल्क्तसांप्रदायाच्या आचायांत शांकराचायांचा समावशे होत नाही.  
 

भाक्तीच्याद्वारे मोिप्राप्ती होते असा भल्क्तसांप्रदायाच्या आचायांच त्रसद्धाांत असला तरी जीव आत्रण 
परब्रह्म याांच्या अांत्रतम व अन्सयोन्सय सांबांधात्रवषयी या आचायांची मते त्रभन्न आहेत. रामानुजाचायांच्या मते 
परब्रह्म एकमेव अत्रद्वतीय असले तरी जीव आत्रण त्रशव भक्तीच्या योर्ाने त्रनकट येतात. अदै्वत वदेाांतात 
त्रजवात्रशवाचे अदै्वत मानलेले आहे. तसे रामानुज मतात मानलेले नसून भक्तीच्या योर्ाने जीव ब्राह्मसम 
होतो ब्रह्म्वरूप होत नाही (ब्रह्मणो भावःनतु ्वरुपैक्यम्). त्रवत्रशष्टादै्वत या नावाने हा सांप्रदाय ओळखला 
जातो. मध्वाचायांच्या मते जीव आत्रण परब्रह्म याांचे त्रनरांतर दै्वत असते. भक्तीच्या योर्ाने पत्ररशुद्ध झालेला 
जीव वैकुां ठात श्रीत्रवष्णूच्या सहवासात त्रनरांतर वास करण्याचा अत्रधकारी बनतो. ही परांपरा दै्वत सांप्रदाय या 
नावाने ओळखली जाते. चैतन्सयाांची परांपरा देखील दै्वत मताचा अवलांब करणारी आहे.  
 

भक्ती हे मोिप्राप्तीचे साधन मानणारा त्रतसरा सांप्रदाय सनबाकाचायांचा. दै्वतादै्वत या नावाने तो 
ओळखला जातो. भक्ती आत्रण पे्रम याांच्या योर्ाने मोिाचा मार्ग मोकळा होतो खरा पण, प्रत्यि मोि त्रमळतो 
तो प्रपात्तीने म्हणजे भर्वांताच्या कृपेने. पण तोवर सतत भक्ती-साधना करणे आवश्यक असते. शुद्धादै्वत 
अथवा पतु्रष्ट-सांप्रदाय या नावाने ओळखला जाणारा श्रीवल्लभाचायगप्रवर्मतत भल्क्तसाांप्रदाय अांत्रतम ्वरूपातही 
त्रजवात्रशवाचे दै्वत मानतो. भक्तीच्या योर्ाने भक्तास त्रनरांतर वृांदावनवासाची योग्यता लाभते. तथात्रप, 
दवाभक्ताचे दै्वत कायम असते. राधाकृष्णाची पे्रममयी भक्ती हे या सांप्रदायाचे उत्रद्दष्ट आहे. चैतन्सय 
सांप्रदायासही त्रजवात्रशवाची एकरूपता सांमत नाही. भक्तीच्या योर्ाने जीव पत्ररशुद्ध होतो व वृांदावनात 
कृष्ण्लीलाांचे सातत्याने दशगन घेण्याचे भाग्य त्याला लाभते. तरीही भक्त हा भक्तच राहतो; तो 
परब्रह्म्वरूप होत नाही.  
 



अनुक्रमणिका  

या पाश्वगभमूीवर महाराष्रातील भार्वतधमाची तत्त्वप्रणाली समजून घेतली पात्रहजे. चौर्थया 
प्रकरणात या त्रवषयीचे सत्रव्तर त्रववचेन येऊन रे्ले आहे. तरीही या सांप्रदायाचे वरे्ळेपण नेमके कोणते 
आहे हे ध्यानात घेतले पात्रहजे. नाथसांप्रदाय जीव आत्रण परब्रह्म याांचे अांत्रतम ्वरुपात ऐक्य मानतो. 
वदेोपत्रनषदे आत्रण पुरणग्रांथाांतून याच अदै्वताचा पुर्कार करण्यात आलेला आहे असे सांत ज्ञानेश्वर 
मानतात. नाथ सांप्रदायात ज्ञान, कमग आत्रण ध्यान ही अदै्वतत्रसद्धीची साधने ्वीकारलेली असली तरी 
ध्यानयोर्ावर अत्रधक भर देण्यात आलेला आहे. अष्टाांर् योर्ाच्या द्वारे त्रशवशल्क्तसमावशे म्हणजे त्रजवा-
त्रशवाचे अदै्वत साध्य होते. तोच मोि. ज्ञानेश्वराांनी या साधनाांस भक्तीची जोर् त्रदलेली असून भक्ती ही 
चौपुरुषाथाच्या त्रशरी असफयाचे प्रत्रतपादन त्याांनी केले आहे. सरु्ण आत्रण त्रनरु्गण पथृक् न मानता ‘सरु्ण 
त्रनरु्गण एकु र्ोसवदु रे’ अशी वारकरी सांप्रदायाची धारणा आहे. ज्ञानेश्वराांच्या सांप्रदायात त्रजवात्रशवाची 
एकरूपता अांत्रतम ्वरूपात मानलेली आहे.  
 

या पाश्वगभमूीवर नरसी मेहताांच्या सात्रहत्यात कोणती तत्त्वप्रणाली आढळून येते याचा शोध 
घ्यावयाचा आहे.  
 
५. ज्ञानेर्श्राचं्या तत्त्िज्ञानाचे अनुसरि  
 

‘भतूलावर भक्ती हा महापादाथग मानणारा नारससह सरु्ण भक्तीत त्रनरु्गणाचा मत्रहमा साांर्ून जातो. 
त्याांच्या ज्ञानोपासनेचा मुख्य भर अदै्वतावरच आहे. नरसी मेहताांच्या ज्ञानपर पदाांत अदै्वतपर तत्त्वज्ञानाचा 
पुर्कार करण्यात आलेला असून उपत्रनषदाांतील अदै्वत त्यास मान्सय आहे. त्रवश्वात्मक देवाचा त्रवचार त्याने 
अनेक ्थळी माांर्लेला आहे. श्रीकृष्ण हा त्रनरु्गण ब्राह्माचाच अवतार आहे असे तो मानतो’१०  
 

नरसी मेहताांच्या काव्याचे एक सांपादक रॅ्ा.त्रशवलाल जसेलपुरा याांनी आपफया सांपादनास 
त्रलत्रहलेफया प्र्तावनेत वरील त्रवचार व्यक्त केले आहेत. नरसी मेहताांच्या सात्रहत्यात आढळून येणाऱ्या 
त्रवचारसरणीचे हे सर आहे.११ तूतग अत्रभपे्रत आहे ती दै्वतादै्वतत्रवषयक त्याची त्रवचारसरणी. पढुील पदावरून 
या बाबत थोर्ी फार कफपना करता येईल.  
 

करणी र्तो कार्नी िंोड करे िंंसनी  
र्तारी र्तो र्ार्त िंटर काढे लर्मा ं 
जो टनराकार मा ंरे्तिंनु मन र्ळे  
दै्वर्त ससंारनी भ्राटंर्त भारं् े 
दास नरसैयो चरण रे्तणे नमे  
ज्ञान रै्राग्य की ज्योर्त जारे् ।।१२  
 

‘त्रजवाने परब्रह्माची बरोबरी करावयाची म्हणजे) कावळ्याने हांसाशी होर् लावण्यासारखे आहे. 
तुझी त्रह शांका िणभरात हरी दूर करील. त्रनराकाराच्या भक्तीत ज्या भक्ताचे मन र्ळून पर्ते त्याला 
प्रपांचाचे दै्वत बाधत नाही. अशाांच्या अांतःकरणात ज्ञानवैराग्याची ज्योत जार्त असते. अशाांचे चरण नरसैया 
वांत्रदतो’.  
 



अनुक्रमणिका  

‘मनाचे मनपण मोर्ले आत्रण त्रवचाराची र्ती थाांबली की जी अव्था प्राप्त होते त्यास ज्ञान म्हणावे’ 
अशी ज्ञानाची व्याख्या ज्ञानेश्वराांनी केलेली आहे. या अव्थेत त्रजवात्रशवाचे सामर्य होते असे प्रत्रतपादन 
ज्ञानेश्वरीच्या त्रतसऱ्या अध्यायात ‘ज्ञान त्रवज्ञानाचे’ ्पष्टीकरण करताना ज्ञानेश्वराांनी केले आहे. नरसी 
मेहताांच्या वरील पदात हीच अनुभतूी आलेलील आहे.  
 

सरु्ण-त्रनरु्गण आत्रण देव्भाक्ताचे अदै्वत याांच्या सांदभात पुढील पदात आलेले त्रववरण ज्ञानदेव-
नामदेवाांच्या सात्रहत्यातील तात्रत्त्वक बैठकीशी समाांतर आहे हे सहजच त्रनदशगनास येईल :  
 
 
 

सरु्ण िंोय जिंालंर्ी टनरु्वण र्तिंालंर्ी  
रे्तम किें सद्रु्रु बार्त साची ।। 
सरु्ण शमर्ता र्यो छे टनरु्वण शमी  
सुख पूरण रया ो रे अटनर्ाचंी ।। 
टशर्नो जीर्नो न्याय रे्त एक छे  
जीर् िंोइ र्तािंालंर्ी टशर् िंोए ।। 
जीर् शमर्ता टसर् सासंी समाइ र्यो  
िळी जाय द्वैंद्व ए नाम िंोये  
जेम लूण नीर दृष्ारं्त जो रे्त  
मिेंर्तो नरसैं किैं र्स्रु्त टर्चारर्ता  
र्स्रु्तरूप यश ेरे र्स्रु्त पोरे्त ।। पृ. ३८४  
 

‘सरु्ण असते तेथे त्रनरु्गणही असते हे सत्य सद्रु्रूने साांत्रर्तले आहे. सरु्ण शमले की त्रनरु्गण शमते 
आत्रण उरते तें पूणग सुख, अत्रनवगचनीय आनांद. त्रजवा त्रशवला एकच न्सयाय लार्ू पर्तो. जीव असेतोपयंत त्रशव 
असतो. जीव शाांत झाला की त्रशव श्वासात सामावनू जातो, द्वांद्वाचा लय होतो, ‘मी’ चा त्रनरास होऊन केवळ 
‘तू’ उरतो. पाण्यात मीठ त्रवरघळते त्यातला हा प्रकार. नरसी मेहता म्हणतो व्तूचे (परब्रह्माचे) सचतन 
करीत असताना सचतक ्वतःच व्तुरूप (परब्रह्म्वरुप) होतो.’  
 

हाच अनुभव ‘तुका म्हणे आळी झाली सभर्ोरी सर्ळी’ या दृष्टाांताच्या योर्ाने सांत तुकारामाांनी वणगन 
केलेला आहे. उपरोक्त पदात नरसी मेहताांची तत्त्व ज्ञानत्रवषयक भतू्रमका अत्रधक ्पष्ट झाली आहे. सांत 
ज्ञानेश्वराांची त्रजवात्रशवाच्या अन्सयोन्सय सांबांधाांची कफपना याच प्रकारची आहे. नाथ सांप्रदायातील 
त्रशवशल्क्तसमावशेाची धारणा यापेिा त्रनराळी नाही. भल्क्त सांप्रदायाच्या कोणत्याही आचायांच्या 
तत्त्वप्रणालीत ही भतू्रमका बसत नाही. नाथसांप्रदायाच्या तत्त्वप्रणालीस भल्क्तयोर्ाची जोर् देणाऱ्या सांत 
ज्ञानदेवाांच्या त्रवचारसरणीशी माि ही भतू्रमका सुसांर्त आहे. त्यामुळे नरसी मेहताांनी ज्ञानेश्वराांचे अनुसरण 
केले आहे या त्रनणगयावर याव े लार्ते. नरसी मेहताांची त्रवठ्ठलभक्ती, त्याांच्या सात्रहत्यात आढळून येणारी 
ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या सात्रहत्यातील साम्य्थळे आत्रण मराठी शब्दाांचा त्रवपलु प्रयोर् या सवग बाबी या 
त्रनष्कषास पुष्टी देणाऱ्या आहेत.  
 

त्रनरु्गण ब्रह्म हेच अांत्रतम सत्य आहे असे नरसी मेहता वारांवार साांर्तात. त्याांच्या एका पदाचा भावाथग 
असा :  



अनुक्रमणिका  

 
‘त्रनरु्गण ब्रह्माची ओळख न झाफयाने माणसू जर् सृष्टीत रु्ांतून राहतो. त्यामुळे सवगि वास करणारा 

प्रभ ूत्यास त्रदसत नाही.’२३  
 

त्रजवात्रशवाचे ऐक्य हाच मोि असून भक्ती हे प्राप्तीचे श्रषे्ठ साधन आहे असे ज्ञानेश्वर-नरसी मेहता 
याांचे प्रत्रतपादन आहे. ‘ज्या नराला एकदा त्रवठ्ठलाची र्ोर्ी लार्ली त्याला दुसरे काय आवर्णार’ असा 
नरसी मेहताांचा सवाल आहे.१४ भल्क्तरसास तो महारस म्हणतो. भल्क्तरसात घोळलेला घट (जीव) कच्चा 
राहात नाही असा त्याांचा त्रवश्वास आहे. नरसी मेहताांनी केलेली भक्तीची व्याख्याही ‘जे जे भेटे भतू । त्या 
त्या मानी भर्वांत । हा भल्क्तयोर् त्रनत्रित जान माझा’ या ज्ञानदेवाांच्या कफपनेशी समाांतर अशीच आहे.१५ 

भल्क्तपांथाला एकदा लार्फयानांतर अन्सय साधनाांची आवश्यकता नसते असे नरसी मेहता त्रवश्वासाने 
साांर्तात.१६ ‘नलरे् सायास जाव ेवनाांतरा । सुखें येतो घरा नारायण’ ही मराठी सांताांची त्रवचारसरणी नरसी 
मेहताांच्या सात्रहत्यातूनही व्यक्त झालेली आहे.  
 

कोणत्याही धमगपांथात अथवा सांप्रदायात साध्याच्या प्राप्तीसाठी अवलां त्रबण्यात येणारे साधनच साध्य 
होऊन बसते, तेव्हा अशा पांथ-सांप्रदायात त्रवचार-त्रवकास कुां त्रठत होतो आत्रण कमगठतेला प्रत्रतष्ठा लाभते. 
त्रवकासाची परांपरा पुढे चालवावयाची असेल तर कमगठतेच्या त्रवरुद्ध बांर् कराव े लार्ते. सांत सात्रहत्यात 
वारांवार येणारा कमगठतेच्या त्रनषेध या प्रवृत्तीचा त्रनदशगक आहे. कमगठतेच्या त्रवरोधात अर्दी वदेकाळापासून 
आांदोलने झालेली आहेत. त्रवचाराांचा त्रवकास झाला तो अशा आांदोलनातून. साधुसांताांच्या पूवी त्रसद्धाांनी 
अशाच प्रकारे कमगठतेस आव्हान त्रदलेले होते. मध्ययुर्ातील साधुसांताांनी त्रसद्धाांची परांपरा पुढे चालत्रवलेली 
आहे. सांत्रहतात्रवभार्ातील पत्रहफया दोन अध्यायाांतील सात्रहत्यावरून या बांर्खोरीची कफपना करता येईल. 
नरसी मेहताांनी देखील कमगठता आत्रण प्र्थात्रपत धमगकफपना याांच्या त्रवरुद्ध बांर् करून त्रसद्धाांची परांपराच 
चालत्रवलेली आहे.  
 

‘्नान-सांध्या, पूजा-अचा, दान-धमग, जटाधारण, भ्म त्रवलोपन, (जैन सांप्रदायातील) केशलुां चन 
अशा बाह्योपचाराचे काय साध्य होणार ? वैराग्याचे नाटक करून हाती काय लार्णार? तुलसीमाला, 
त्रटळा, टोपी, सांन्सयास-ग्रहण याांच्या योर्ाने तरी तुझे कफयाण होणार आहे काय? केवळ या मार्ाने हरीची 
प्राप्ती कशी होणार? जप-तप, तीथगयािा याांच्या योर्ाने मोिप्राप्ती होणार नाही. ही बाह्य साधने तुला 
तारणार नाहीत. अांतरांर् शुद्ध असेल तर या साधनाांचा उपयोर्.’१७  
 

शरीर शोध्यटर्ना सार नहिं सापंडे  
पंटडर्ता ! सार निंी पार् ेपोठे - पृ. ३८७  
 

‘अांतरांर् शुद्ध असफयात्रवना सार (तत्त्व) तुझ्या हाती लार्णार नाही. पांत्रर्ता, तुझ्या पोथीच्या 
बळावर (त्रवद्वज्जर्तेच्या आधाराने) तुला पलैतीराला पोचता येणार नाही!’  
 
 

कारण, मूळ तत्त्वाचे ज्ञान झाफयात्रवना सारी साधने व्यथग आहेतः जोवर तत्त्वदशगन होणार नाही 
तोवर लाख मोलाचे जीवन व्यथग ठरते.  
 

ज्यालंर्ी आर्तमा चीन्यो निंी, त्यालंर्ी साधना सरळ जूठी  
भणै नारसैंओ र्तत्त्र् दशवनटबना, रत्नहचर्तामटण जनम खोयो ।।  
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नरसी मेहताांच्या त्रवचारसरणीचा हा आढावा पूवगपरांपरेच्या सांदभात समजून घेतला पात्रहजे. अर्दी 
मूळ परांपरेपासून मार्ोवा घेतला असता नरसी मेहताांची त्रवचारसरणी त्रसद्धाांच्या त्रवचारधारेशी सांवादी 
असफयाचे त्रनदशगनास येईल. त्रसद्धाांप्रमाणेच या सांतानेही कमगठतेचा त्रनषेध केलेला असून ‘प्रथम आत्मा 
ओळखावा’ या तत्त्वावर भर त्रदलेला आहे. आत्मा सापर्त नसेल तर सारी साधने व्यथग ठरतात असे 
त्रसद्धाम्प्रमानेच या सांताचेही मत आहे. फरक एवढाच की, योर्साधना हे आत्मप्राप्तीचे महत्त्वाचे साधन 
असफयाचे त्रसद्ध साांर्तात तर नरसी मेहता भक्ती हे परब्रह्म प्राप्तीचे शषे्ठ साधन मानतात. याबाबतीत त्याांनी 
ज्ञानेश्वराांनी प्रवर्मतत केलेला भल्क्तमार्ग ्वीकारला आहे. भल्क्तसांप्रदायाच्या इतर आचायांनी देवाभक्ताची 
समग्र एकरूपता मानलेली नाही. नरसी मेहता माि ‘व्तूचे सचतन करताना आपणच व्तुरूप घेऊन 
जातो’ असे प्रत्रतपादन करतात; त्यामुळे ते ज्ञानेश्वरप्रणीत भल्क्तमार्ाचे अनुयायी आहेत हे मान्सय कराव े
लार्ते. नरसी मेहताांच्या सरु्ण भक्तीत अांत्रतम सवगव्यापक त्रनरु्गणाचे भान आहे, तशीच त्रजवात्रशवाची 
एकरूपता हे या भक्तीचे साध्य आहे. त्याांनी त्रनरु्गण-सरु्णाचा वाद घातला नाही. ‘त्रनरु्गण नाही तर सारु्नही 
नाही’ ही त्याांची भतू्रमका ‘सरु्ण त्रनरु्गण एकु र्ोसवदु रे’ या मराठी सांताांच्या भतू्रमकेस सांवादी आहे. या 
करणाांमुळेच ज्ञानदेव-नामदेव याांच्या सात्रहत्यातील त्रकत्येक समान ्थळे नरसी मेहताांच्या कवनाांत 
आढळतात. (पत्ररत्रशष्टात आणखी काही समान ्थळे त्रदलेली आहेत.)  
 

ऐत्रतहात्रसक दृष्या सांतसात्रहत्याचा त्रवकासक्रम लिात घेता त्रसद्धाांच्या परांपरेतून पत्ररणत झालेली 
ज्ञानेश्वराांची तत्त्वप्रणाली नरसी मेहताांनी आत्मसात केली आहे असा त्रनष्कषग त्रनघतो. मराठी सांताांची परांपरा 
उत्तर भारतातील त्रनरु्गणवादी सांताांनी पुढे चालत्रवली. त्याचप्रमाणे सरु्ण भल्क्तपरांपरेतील नरसी मेहता 
याांनीदेखील ज्ञानेश्वरप्रणीत भार्वतधमाचे अनुसरण केले आहे हे वरील त्रववचेनातून ्पष्ट व्हाव.े सरु्ण 
भल्क्तपर सात्रहत्याची रचना करणाऱ्या उत्तर भारतातील सांताांपेिा नरसी मेहता वरे्ळे ठरतात ते याच 
कारणामुळे.  
 

मीराबाईांच्या बाबतीतदेखील असाच त्रनष्कषग त्रनघतो. रु्रुदेव रानरे् याांनी ज्ञानेश्वर आत्रण मीराबाई 
याांच्या काव्यातील अनुभतूीच्या दृष्टीने तुलनात्मक त्रवचार केलेला असून या दोन्सही सांताांत अनुभतूीचे साधम्यग 
असफयाचा त्रनवाळा त्रदला आहे.१८ तरीही या सांबांधी अत्रधक चचा करून त्रनष्पन्न काय होते ते आपण पात्रहले 
पात्रहजे.  
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संदभस 
 

१. श्रीवल्लभ, श्रीत्रवठ्ठल भतूळे प्रर्टीने । पुत्रष्टमार्ग ते त्रवशम करश े
देवी नीज जीव जे आवश े।त्रवनासाधन उद्धार करश े।। 

- इच्छाराम देसाई सांपात्रदत नरसी मेहताांचा काव्यसांग्रह, - पृ.५३४ 
या पदात ‘श्रीवल्लभ’ हे पद त्रवठ्ठलाचे त्रवशषेण असफयाने वल्लभाचायांशी त्याचा सांबांध जोर्णे 
दूरान्सवयाचे ठरते. साहत्रजकच पुत्रष्टसांप्रदायाचा अथग या पदातून त्रनघत नाही.  

२. जे रस रु्प्त बह्यात्रदक न बाहे, प्रर्ट र्ाजे तो हूांने वाचन दीधू  
त्रनिय राखी त्रनरभे भइ मानाजे, दासने अत्रत समाधान दीधू ।। 

- देसाई सांपात्रदत काव्यसांग्रह, पृ.४८३ । 
३. त्रवठ्ठलाचे उल्लखे नरसी मेहताांच्या काव्यात वारांवार येतात. काही उल्लखे पुढे देण्यात आले 

आहेत: 
१) श्रीमदमाां तो श्रीधरा! तुांने त्रवठ्ठला ! भक्त काां त्रवसया ?  
२) उठ उतावळो, चालने त्रवठ्ठला, र्ोसवदा, र्ाय ने वच्छ धाांव े।। 
३) व्रजवत्रनता त्रवठ्ठल ने काजे सरल तजी वन चाली रे ।। 
४) त्रवठ्ठला ! त्रवश्वव्यापक करू वीनती, तुजत्रवना रामसुख कोण जाणे ?  
५) जे झीले र्ायने साांभळे राधा-मोहन नो रास  

ते वर त्रवठ्ठल पामश,े एम कहै नरसैंया दास ।। 
- जेसपुरा सांपात्रदत नरसींह मेहतानी काव्य कृत्रतओ  

पृष्ठे अनुक्रमे ४९, १४४, २६७, १२, १८६  
४. देवा! हम थी वार का बत्रधर होइला ? आपुला भक्त काां वीसरी रे्ला ?  

धु्रव प्रह्लाद, अमरीष त्रवभीषण, नामएां हाथ तें दुध पीइला  
म्लैं च्छजन माटे ते कबीरने उद्धयो । नामाचाां छापरा आठ्या छाही ।। पृ. ४८  

५. काही साम्य्थळे पत्ररत्रशष्टात त्रदली आहेत. 
६. Cultural Heritage of India Vol. V P.479; पाांरु्रांर् शमा, ‘त्रचिमयजर्त १९२२; भारत 

इत्रतहास सांशोधक मांर्ळ, िैमात्रसक, वषग ६. 
७. एक अांजन करती चाली रे वसन करी पत्ररधान  

अबला ते आभरणु पेहत्ररया, पर्ना नेपुर कान ।। पृ. १८०  
...नेपुत्ररयाां काने रे काननाां कुां र्ल पहेया पाय  
सेंधे टीलीने टीलीओ सेंधो, अदु्भत शोभा थाय ।। पृ. १४५.  

८. ‘उपलां भना पद’ या शीषगकाखाली (पृ. २६४-२८०) अशा आशयाची पदे आली आहेत. पदाांतील 
नाय आत्रण सांवाद त्रवलोभनीय आहेत. 

९. पत्ररत्रशष्ट पहा.  
१०. नरससह महेतानी काव्यकृत्रतओ प्र्तावना, पृ. ११ व ७२ मूळ रु्जरातीचा अनुवाद.  
११. भतूल भक्ती पदारथ मोटुां ब्रह्मलोकमाां नाही रे  

... ये रसनो ्वाद शांकर जाणे के जाणे शुक जोर्ी रे  
काांई एक जाणे ब्रजनी वत्रनता, जाणै नरसैया भोर्ी रे ।। पृ. १५९  

१२. नरससह मेहतानी काव्य कृत्रतओ, पृ. ३६८  
१३. तिैव पृ. ३७९. 
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१४. जेने बरवा त्रवठ्ठलजी, तेने वीजो क्याां र्मश े।। 
- शारी सांपात्रदत नरसो महेता काव्य सांग्रह, पृ. १८५ 

१५. ‘सवग भतू सम द्रष्टे पेखे’ 
देसाई सांपात्रदत नरससह महेता काव्यसांग्रह, पृ. १२  

१६. देहदमन खटकमगथी वरे्ळो, साधना वालो न यज्ञ यारे्  
नरसैओ ्वामी सर्ळ वश भल्क्तने अवर उपाय नही देहत्यारे्  

- नरससह महेतानी काव्यकृत्रतओ, पृ. ३७१  
१७. वैरार्ी थई नाटक नटीए, तुलसी त्रतलक केम धोए रे 

... कुलने ब्रजश ेने हरीने भजश ेसहेश ेसांसारनुां महेल रे  

... शुां थयुां ्नान सांध्या ने पूजा थकी ?  
शुां थयुां घरे रही दान दीघे ?  
शुां थयुां घरी जटा भ्मलेपन कमे? शुां थयुां बाल लुां चन कमे ?  
शुां थयुां जप ताप तीरथ कीधा थकी ?  
शुां थयुां र्ांर्ाजलपान कीधे ? शुां थयुां वदे व्याकारणवाणी वचे्च ?  

- नरससह महेतानी काव्यकृत्रतओ, पृ. २७९, ३६६  
१८. परमाथग सोपान. पृ. १९१. 

 
नरसी मेिताचं्या काव्यात येिारे कािी मराठी शदद 

 

आरोर्ी : जेवतो ; ओत्रळर् : सेवा ; आर्त ; ओखरे ; करू् ; करे्कीधा ; कर्लेली ; चात्रर्ओ : 
चार्/चाहार्ी ; ठाण ; ठाणमाण (मतूीचे); रे्रा ; मुक्काम ‘ नामी : ख्यातनाम ; नेट ; नोहे ; पाऊल : पावलें  ; 
रुसी : रुसतो ; कोर् : कौर् कौतुक ; सहरे् : त्रफरतो 
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७. सगुि भक्ततपर साणित्य परंपरा : मीराबाई 
 

मीराबाईांचा सात्रहत्यात सरु्ण भल्क्तपर सहदी सात्रहत्य-त्रनर्ममती करणाऱ्या कवींच्या तत्त्वप्रणालीपेिा 
त्रनराळी तात्रत्त्वक बठैक लाभलेली आहे. भल्क्तसांप्रदायाच्या आचायांच्या तत्त्वप्रणालींचा उल्लखे अर्ोदर 
येऊन रे्लेला आहे. तो लिात घेतला असता मीराबाई या आचायांच्या तुलनेने ज्ञानेश्वराांच्या तत्त्वप्रणालीस 
अत्रधक जवळची वाटते. नरसी मेहताांप्रमाणेच मीराबाईच्या सात्रहत्यातही त्रजवा-त्रशवाच्या अदै्वताची धारणा 
प्रत्रतपात्रदलेली आहे. मीराबाई कृष्णभल्क्तपर सहदी काव्याच्या परांपरेत बसत नाही असे मत र्ॉ.रामकुमार 
वमाही देतात. १  

 
मीराबाई (१४९८-१५०३) एकनाथपूवगकाळात होऊन रे्ली. त्यामुळे महाराष्रातील सांताांपैकी 

ज्ञानदेव-नामदेव याांच्याच त्रवचारसरणीचा तुलनात्मक अभ्यास त्रतच्या बाबतीत शक्य आहे. उत्तरकालीन 
सांताांनी मीराबाईचा उल्लेख सांतमांर्ळात केलेला आहे. एका सहदी अभांर्ात इतर अनेक सांताांबरोबरच 
मीराबाईचा नामत्रनदेश सांत तुकाराम करतात.२ अशा रीतीने मराठी सांताांना मीराबाई अपत्ररत्रचत नाही. तशीच 
पांढरपूरची वारकरी सांप्रदायाची परांपरादेखील मीराबाईस ज्ञात होती. त्रतच्या एका पदात नामदेव आत्रण 
मुक्ताबाई याांना अदै्वत त्रसद्धी झाफयाचा उल्लेख येतो.  

 
सुटमरे नामा और कबीरा र्तीसर मुतर्ताबाई रे  
मीरा के प्रभ ुटर्टरधर नार्र ज्योटर्त में जोर्त टमलाई रे ।। ३   

 

मीराबाईची त्रवठ्ठलभल्क्तपर पदेही अनेक आहेत. त्रवठ्ठलाची प्रतीिा करणारी, त्रवठ्ठलदशगनाने 
उत्फुल्ल झालेली मीरा या पदात आढळते.४ इतर पदाांतदेखील ‘त्रर्त्ररधर-नार्र’ यास पयायी ‘त्रवठ्ठल’ ही 
सांज्ञा आली आहे.  
 

१. अदै्वतानुभूती  
 

राज्थानी, व्रज आत्रण रु्जराती या त्रतन्सही भाषाांतून मीराबाईने काव्यरचना केलेली आहे. त्रतच्या 
काव्याचा पोत काही त्रनराळाच आहे. आपले आराध्य त्रर्रीधरनार्र याांच्याशी मीरा एवढी एकरूप झालेली 
आहे की, त्रतच्या प्रत्येक अनुभतूीत एक वरे्ळाच र्ांध आढळतो. त्रतच्या सात्रहत्याचा त्रवचार केला असताना 
दोन प्रवाह त्रनदशगनास येतात. एक उत्कट त्रवरहवदेनाांना शब्दरूप देणारी पदे आत्रण त्रर्रीधरनार्र याच्या 
साांत्रनध्यामुळे आलेली समरसता. मीराबाईची त्रवरहपर पदे ज्ञानदेवाांच्या त्रवराण्याचे ्मरण करून देतात तर 
‘आनांदाचे र्ोही आनांद तरांर्’ ही तुकोबाांची तुष्टी मीराच्या अन्सय प्रकारच्या पदाांत अनुभवता येते. मराठी 
सांताांनी त्रवठाई मालीऊचा धावा केला तसा मीराबाई क्वत्रचत प्रसांर्ी करते. पुढील पदाांत नामदेवाांचा उल्लखे 
आला आहे तो अथगपूणग ठरतो.  
 

रू्त टजन बरजै मायरी मोटिं देर्ळ मार्ता  
मोिंन मी मन र्स्यो चरटण टचर्त रार्ता  
करम छोडी कुकमव करंु र्तो रंू्त बरजै माइं  
मोिंन मेरे मन र्स्यौ मोपै रया ो न जाइ  
टबन दीपक मंटदर टकसो बालक टबन मार्ता  
राम सनेिंी नामदे िंटरके संर् रार्ता ।। मीराँ, पृ. १९५८  
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मराठी त्रवराणी आत्रण र्ौळणी या प्रकाराांतील सांत ज्ञानेश्वराांच्या त्रकतीतरी कवनाांचे साधम्यग 

मीराबाईच्या काव्यात आढळून येईल. काही उदाहरणे पढेु देण्यात येत आहेत त्यावरून ज्ञानदेवाांचा प्रभाव 
मीराबाईच्या काव्यावर त्रकती होता याची कफपना करता येईल :  
 

दुडीर्र दुडी र्ौळणी सारे्त टनघाली । र्ौळणी र्ोरसु मिंणों टर्सरली ।। 
र्ोहर्द घ्यार्ो, दामोदर घ्यार्ो । र्तर्र्तर् बोलर्ती मथुरेच्या र्ो ।।  
र्ोहर्दु र्ोरसु एकटच नार्ा । र्ोरसु टर्कू आले रु्तमच्या र्ारं्ा ।। 
बापरुखमादेर्ीर्रू टर्ठ्ठलेटस भेटि । आपले संर्साठी करुटन ठेटल ।। ५  

     - ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ५८, पृ. १५  
 
 कोई मयाम मनोिंर घ्योरी । टसरधरै मटकया डोलै  
 दटध को नाँर् टबसरर्ई ग्र्ाटलनी । औरटिं औरे बोले  
 मीरा के प्रभ ुटर्टरधर नार्र चेली भई टबन मोले ।। 
 मीराँ माधुरी, क्र. ४३, पृ. १०  
 

ज्ञानदेवाांचा आणखी एक अभांर् घेऊ. मीराबाईये तर या अभांर्ाचा अनुवादाच केला आहे याचा 
प्रत्यय येईल.  
 

अमोटलकरत्न जोटडले रे रु्तज । का ंरे ब्रह्मबीज नोळखसी  
न बुडे न कळे न भीये चोरा । रे्त र्स्रु्त चरु्तरा सेटर्जेसु  
ज्ञानदेर् मिंणे अटर्नाश जोटडलें  । आणोटन ठेर्लें  रु्रुमुखीं ।। 

      - ज्ञानदेव र्ाथा क्र. ९८२, पृ. २५६  
 

आर्ता मीराबाईचे पुढील पद – रार् – सारंर् :  
पायो जी मिें र्तो रामरर्तन धन पायो ।। धृ ।। 
र्स्रु्त अमोटलक र्ो मिंारे सदरु्रू, टकरपा कर अपणायो ।। 
जनम जनम की पुंजी पाई, जर् में सभी समायो  
सर्त की नार् खेर्ािंीया सर्तरु्रु, भर्सार्र र्तरीआयो  
मीराँ चे प्रभ ुटर्टरधर नार्र, िंरटख िंरटख जस र्ायो ।।  
 - मीराँ माधुरी क्र. २८०, पृ. ६९  

 
मीराबाईच्या एका पदात नामदेव, मुक्ताबाई आत्रण अन्सय सांत याांचा उल्लेख आहे. या पदाचा प्रारांभ 

आत्रण शवेट पुढे त्रदले आहेत :  
 

साधू की सारं्र्त पाई रे, जाकी पूणव कमाई रे ।। रे ।। 
साधुकी सारं्र्त, रु्रुजी टक सेर्ा, बनर्त बनर्त बटन आई रे ।। 
... मीरा के प्रभ ुटर्टरधर नार्र जोर्त में जोर्त टमलाई रे ।। 

 
नामदेवाांच्या एका सहदीपदात असाच अनुभव आलेफया आहे. या पदाचा आवश्यक भार् असा –  
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नाहद समाटर्लो रे सटर्तरु्रु भेटिले देर्ा  
...जोटर्त जोटर्त समानी, मैं रु्रुपरसादी जानी  
... रु्रुप्रसादी जाटनआ, जरु्त नामा सहज समात्रनआ ।। 
   - नामदेव र्ाथा क्र. २६०६, पृ. ८३१  

 
हीच अदै्वतप्रतीती ज्ञानदेवाांनी पुढील प्रमाणे शब्द बद्ध केली आहे :  

 
ज्योटर्तस ज्योर्त मेळउटन िंार्तीं । र्तर् अर्टचर्ती झोंटबभली  
... शून्यािंी पिंरर्ता आटद अरूं्त नािंीं । र्तो असोटनया देिंीं भार् सारे  
बापरूखमादेर्ीर्रू टर्सरला धार्। िंटररूप भार् दीपकला ।। 

 - ज्ञानदेव र्ाथा क्र. ६८८, पृ. १७७  
 

आणखीही बरीच साम्य ्थळे दाखत्रवता येतील. पत्ररत्रशष्टात त्याांपैकी काही त्रदली आहेत. परांतु 
वरील उद्धारणात वर्मणलेली अदै्वत प्रचीती आपफया त्रववचेनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. सहदी सात्रहत्यातील 
सरु्ण भक्तीपरांपरा सांपूणगपणे अत्रद्वती नाही. मीराबाईच्या कवनाांत हे अदै्वत आढळते. त्यामुळेच 
महाराष्रातील भार्वत धमाशी मीराबाईचे नाते त्रनकटचे आहे असा त्रनवाळा देता येतो.  
 

२. ज्ञानदेिाचें अनुसरि  
 

वर त्रदलेफया नामदेव आत्रण ज्ञानदेव याांच्या कवनाांच्या तुलनने मीराबाईचे पढुील पद अभ्यासले 
म्हणजे मीराबाईचे अदै्वतप्रतीतीचे लक्ष्य ध्यानात येईल :  

 
जोर्ी मर्त जा मर्त जा मर्त जा पाइं परूूँ मैं रे्तरी चेरी िंों िेक  
पे्रम भर्टर्त को पैडो िंी न्यारो िंमकूूँ  रै्ल बजा जा  
अर्र चंदन टक टचर्ता रचाऊूँ  अपने िंाथ जला जा  
जल बल र्ई भसम की ढेरी, अपने अंर् लर्ा जा  
मीराँ किैं प्रभ ुटर्टरधर नार्र जोर्त में जोर्त टमला जा ।। 

 - मीराबाई त्रक पदावली क्र. ४६, पृ. ११४  
 

त्रनरु्गण परब्रह्म, अदै्वत आत्रण भक्ती याांच्या समन्सवय सांत ज्ञानेश्वराांनी प्रवर्मतत केलेफया भार्वत 
धमात आढळतो. सांत नामदेव याच परांपरेतले. त्याांच्यापासून ्फूती घेऊन सांत कबीर आत्रण रु्रू नानक 
याांनी हीच परांपरा पुढे चालत्रवली. सरु्ण भक्ती परांपरेतले सांत नरसी मेहता याांनी याच परांपरेचे अनुसरण 
केलेले आहे. त्याच प्रमाणे मीराबाईची र्णना देखील महाराष्रातील भार्वत धमाच्या परांपरेत करणे इष्ट 
ठरेल. मीराबाईची र्णना सरु्ण भल्क्तपर सांताांत होत असली तरी ज्ञानदेवात्रदकाांच्या परांपरेत या 
कवत्रयिीचा अांतभाव करावा असा त्रनवाळा रु्रुदेव रानरे् याांनी तुलनात्मक अध्ययनानांतर त्रदलेला आहे.६  
 

सांत सात्रहत्याच्या सहदी भाषेतील समीिकाांना महाराष्रात अल््तत्वात असलेफया भार्वतधमाचे 
सखोल ज्ञान नसफयामुळे त्याांनी या बाबतीत बरीच सांत्रदग्ध त्रवधाने केली आहेत. ‘मीराँ की पदावत्रल’ या 
पु्तकाचे सांपादक आत्रण सांतवाङ्मयाचे र्ाढे व्यासांर्ी परशराम चतुवेदी याांनी आपफया सांपादनास 
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त्रलत्रहलेफया प्र्तावनेत मीराबाईचे मूफयमापन करताना बरीच धरसोर् केलेली आहे. नरसी मेहताांशी 
मीराबाईच्या भल्क्तभावाचे साधम्यग असफयाचे ते मान्सय करतात.७ सांत नामदेवाशीही मीराबाईचे साम्य 
असफयाचे त्याांचे मत आहे :  
 

‘सांतकात्रवयों में नामदेव मीराँ से कदात्रचत सवा दो सो से भी अत्रधक वषग पहले उत्पन्न हुए थे, और 
उनकी रचनाएँ त्रहन्सदी में ही न होकार, त्रवशषेतः मराठी भाषा में हैं. त्रकन्सतु, साकारोपासना के प्रती अनुकूल 
मनोवृत्रत्त एवां भजन-भाव में आ्था रखने के कारण व ेमीरा के बहुत कुछ समान थे. उनका अपने ्वामी 
त्रवठ्ठल के प्रती उतना ही प्रर्ाढ अनुरार् था, त्रजतना मीराँ का अपने ‘त्रप्रयतम’ त्रर्त्ररधर नार्र की ओर ...नाम 
देव के ‘सब र्ोत्रवन्सद है, सब र्ोसवद है, र्ोसवद त्रबन नही कोई’, से भी हमें मीराँ के ‘सब घट त्रदसे आतमा’ का 
्मरण हो आता है.’८  

 
र्ॉ चतुवेदी याांच्या उपरोक्त मताला थोर्ी पु्ती जोर्ली पात्रहजे. भजन आत्रण भल्क्तभाव 

एवढ्यापुरतेच नामदेवाशी मीराबाईचे साम्य नसून या साम्याला आधारभतू आहे ती तत्त्वज्ञानाची मलूभतू 
बैठक. उत्तर भारतातफया सरु्णभल्क्तपर सात्रहत्यास आधारभतू असलेफया तत्त्वप्रणालीपेिा ती त्रभन्न आहे. 
म्हणूनच हे साधम्यग त्रनमाण झालेला आहे. याच प्र्तावनेत मीराबाईच्या सात्रहत्याचे त्रवशषे म्हणून जे 
साांर्ण्यात आलेले आहेत ते देखील त्रसद्धाांच्या परांपरेच्या प्रभावातून थेट आलेले नसून महाराष्रातफया 
भार्वतधमावर त्रसद्ध परांपरेचा जो सां्कार झालेला आहे त्याचा तो पत्ररणाम आहे. आपफया भतू्रमकेत ते प्रथम 
त्रलत्रहतात : ‘मीराँबाई की इत्रष्ट में उनके दृष्ट त्रनरु्गण वा सरु्ण रूपों में व्तुतः कोई भेद नहीं है’ – भतू्रमका प.ृ 
३६.  
 

त्रनवृत्तीनाथ, ज्ञानदेव आत्रण इतर सांताांच्या सात्रहत्याच्या आधाराने त्रनरु्गण-सरु्ण वादाची चचा 
अर्ोदर येऊन रे्लेली आहे. ती लिात घेतली म्हणजे मीराबाईच्या सात्रहत्यातील हा त्रवशषे वारकरी 
सांप्रदायाच्या परांपरेतून उतरलेला आहे हे त्रनराळे साांर्ण्याची आवश्यकता नसावी. र्ॉ. चतुवेदी याांनी 
‘सांतमत’ अथवा त्रनरु्गणवादी परांपरेशी असलेले मीराबाईचे साधम्यग मान्सय करीत अमान्सय केले आहे. ते 
त्रलत्रहतात :  
 

‘अर्त एर् मीराँ बाई की कुछ प्रामाटणक रचनाओं में यटद कूँ िंी प्रसंर्र्श  
टनरु्वणोपासक संर्तो की पदार्टल टभ दीख पडे र्तो इसके कारण उसकी  
सरु्णोपासना के टर्षय में टकसी टर्शषे अरं्तर की कल्पना करना ठीक नािंी.  
संभर् िैं टक उनपर टकसी प्रकार संर्तमर्त का कुछ प्रभार् पड र्या िंो. उस का  
पे्रमरस अदै्वर्त से अटधक अद्वय के प्रटर्त प्रर्तीर्त िंोर्ता िैं” – भटूमका, पृ. ३८  

 
३. णसद्ध – साणित्यातील पणरभाषा  
 

र्ॉ. परशुराम चतुवेदी याांचे मीराबाईच्या सात्रहत्यातील त्रवशषेाांचे त्रनरीिण अचूक असले तरी 
त्याांवरून त्याांनी काढलेला त्रनष्कषग माि बरोबर नाही. आधुत्रनक भाषाांतून अध्यात्मपर सात्रहत्याचा झालेला 
त्रवकास या ना त्या ्वरुपात त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याशी सांबांत्रधत आहे. मर्, ते सात्रहत्य त्रनरु्गण भल्क्तपर असो वा 
सरु्णभल्क्तपर. मुळातच समाजोद्धार ही या सात्रहत्याची पे्ररणा आहे. ते साध्य र्ोळ्याांपढेु ठेवनू सांताांनी व 
तत्पूवीच्या त्रसद्धाांनी सात्रहत्य-रचना केलेली आहे. या प्रत्रक्रयेत साधनाांची त्रभन्नता आलेली असली तरी साध्य 
माि बदललेले नाही. त्रनरु्गणाची प्राप्ती ज्ञानाने, योर्मार्ाने अथवा भक्तीच्या द्वारा होते असा उपदेश त्रसद्ध-
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सांताांनी केलेला असला तरी अांतः शुद्धी हे सवांचेच प्रधान उत्रद्दष्ट होते. योर्मार्ाने अांतः शुद्धी साध्य होते 
असा ध्यानमार्ीय त्रसद्धाांचा त्रवश्वास होता तर हा मार्ग सामान्सयाांना पेलणारा नसफयाने भल्क्तमार्ाचा 
पुर्कार सांताांनी केलेला आहे. एकाच परांपरेतून हा त्रवकास घर्त रे्फयाने सवगच सांताांच्या सात्रहत्यात या ना 
त्या रुपात योर्मार्ाची पत्ररभाषा आलेली आहे. त्रसद्धाांनी ती वाच्याथाने योजलेली आहे तर सांताांनी ती 
रूपकाथाने प्रयुक्त केलेली आहे. त्यामुळे मलूभतू तात्रत्त्वक भतू्रमकेत आत्रण अनुभतूीत फरक पर्त नाही.  
 

‘शून्सया’ ची पत्ररभाषा र्ोरखनाथाांप्रमाणेच ज्ञानदेव-नामदेव याांच्या सात्रहत्यात आढळते तशीच ती 
मीराबाईच्या पदाांतही आलेली आहे.  
 

टिकुटि मिेंल में बना िैं झरोखा जिंाँ से झाँकी लार्ाऊं री ।। 
सुि मिंल में सुरर्त जमाऊं सुख की सेज टबछाउं री ।। 

 - मीराँ माधुरी पृ. १२७  
 

दुसऱ्या एका पदात ‘तुमरे त्रबना हँू जनम जोर्ण छँू ।’ हे पालुपद आहे. धावा भर्वांताचा केलेला 
आहे.  
 

नाटभ कमलथी सुर र्तारे चाली, जईने र्तख्र्तपर रास रचीला रे  
सुखमना नाडी एनी सेज टबछार्े, रे्तरी रंर् भीना छंू रासधारी रे ।।  

 - मीराँ माधुरी पृ. १००  
 

या पदाांत पत्ररभाषा योर् शाराची असली तरी अनुभतूी भक्तीची आहे. कारण, त्रवचार आत्रण साधना 
ज्या परांपरेतून त्रवकास पावलेली आहे, त्रतच्या खुणा सात्रहत्यातील आत्रवष्कारात अपत्ररहायगपणे उतरतात. 
म्हणूनच अशा सांज्ञाांचा उकल पूवग परांपरा लिात घेऊन करावयाचा असतो. मीराबाईच्या सात्रहत्याप्रमाणेच 
ज्ञानदेवाांच्या सात्रहत्यावरदेखील त्रसद्धपरांपरेचे झालेले आहेत. भल्क्तमार्ाचा सेतू त्याांनी उभारलेला 
असफयाने सात्रहत्याचे अन्सवयाथग लावताना ऐत्रतहात्रसक त्रवकास-क्रम ध्यानात घ्यावा लार्तो. तसा तो घेतला 
म्हणजे नरसी मेहता आत्रण मीराबाई एकाच परांपरेचे – ज्ञानदेवाांनी प्रवर्मतत केलेफया योर्-भक्तीच्या 
समन्सवय असलेफया मार्ाचे अनुसरण करीत होते याचा प्रत्यय आफयावाचून राहात नाही.  
 
४. नरसी-मीराच्या साणित्यातील ‘राम’  
 

या मतास पुष्टी देणारा आणखीही एक त्रवशषे नरसी मेहता आत्रण मीराबाई याांच्या सात्रहत्यात 
आढळतो तो म्हणजे ‘रामभक्ती’. या दोन्सही सांताांच्या सात्रहत्यात रामभक्ती चे उल्लखे वारांवार येतात. सवगच 
त्रठकाणी या उल्लखेाांचा सीतापती रामाशी सांबांध जोर्ता येत नाही. कबीर सात्रहत्यातील ‘त्रनरु्गण रामभक्ती’ 
आत्रण या दोन्सही सांताांच्या सात्रहत्यातील त्रवशषे सांदभात येणारा ‘राम’ याांची ‘जाती’ एकच आहे. 
नाथसांप्रदायात ‘राम’ ही सांज्ञा ‘त्रनरु्गण परब्रह्म’ या अथाने आलेली आहे. तीच सांकफपना वारकरी 
सांप्रदायाच्या मध्यमातून या सांताांच्या सात्रहत्यात सांक्रात झालेली आहे. महाराष्रात ज्ञानेश्वराांनी प्रवर्मतत 
केलेफया भार्वतधमाच्या सांदभात या त्रवषयाची सत्रव्तर चचा आलेली आहे म्हणनू अत्रधक चचा न करता 
केवळ सांदभग त्रदला आहे. काही उदाहरणे तेवढी या सांदभात त्रवचारात घेतली असता मुळ त्रनष्कषास पुष्टी 
त्रमळेल. 
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श्रीकृष्णाचा भक्त असूनही नरसी मेहताांनी पाांरु्रांर्ाचे उल्लेख केले आहेत तसेच रामाचेही. काही 

सांदभग रामायणातील रामाशी सांबांत्रधत आहेत तर काहींचा सांबांध त्रनरु्गण पराब्रह्माशी पोचतो. साधुसांत 
रामनामाचे व्यवहारी म्हणजे व्यापारी आहेत असे तो म्हणतो.९ त्याच्या एका पदात रामरसायनाचा उल्लखे 
आहे१० तसाच त्रशवसांतकात्रदक रामाचे ध्यान करतात असेही वणगन तो करतो.११ केदार रार्ातील एका पदात 
तर नरसी मेहता सरळच प्रश्न करतात :  
 

‘नावा रूपाला आलास पण, तुला राम लाभला नाही. अशा ल््थतीत वैष्ण्वाचे ब्रीद राखणार कसे?’  
 

याच पदाच्या अांती येणारे दोन चरण राम आत्रण त्रनरु्गण ब्रह्म याांचे अत्रनवायग सांबांध ्पष्ट करणारे 
आहेत. भावाथग असा :  
 

‘ज्याांचे मन त्रनराकारात त्रवलीन होते, दै्वताच्या भ्राांतीतून जे मुक्त होतात, त्याांच्या ठीच्कानी ज्ञान-
वैराग्याची ज्योत जार्ते; नरसैंया अशाांना वांदन करतो.’ १२  
 

मीराबाईची तर एकत्रनष्ठ कृष्भाक्तीसाठी ख्याती आहे. तथात्रप, या सांताच्या काव्यात देखील 
‘त्रर्त्ररधर नार्र’ प्रमाणेच रामाचेही त्रवपलु उल्लखे आढळतात. ‘उठता-बसता मी रामनामाचा जप कते मला 
नामाचा त्रवसरच पर्त नाही.’१३ असे त्रतचे म्हणणे आहे. रामरसायनाचे प्राशन केफयानांतर कामक्रोधादी 
त्रवकाराांवर त्रवजय त्रमळत्रवता येतो असा त्रतचा अनुभव आहे. १४ मीराबाईचे पढुील पद तर ज्ञानदेवाांच्या 
त्रवराण्याांचे ्मरण करून देणारे आहे :  
 

रामनाम मेरे मन र्टसयो, राम रटसयो टरझाऊूँ  माय  
मंद भाटर्ण करम अभटर्ण, कीरर्त कैसे र्ाऊूँ  ए माय  
टर्रिं हपजर की बाढ सखीरी, उठकर िुंलसाउ ए माय ।। 

 - मीराँ पृ. ३१२  
 

दुसऱ्या एका पदात मीराबाई ्वतःला ‘रामत्रदवानी’ समजते. याच पदात ‘घायल की र्त घायल 
जाने । जो कोई घायल होई ।।’ हा म्हणीसारखा उपयोर्ात येणारा चरण येतो. १५ अशी त्रकतीतरी 
रामभल्क्तपर परे् मीराबाईच्या पदसांग्रहात सापर्तील.१६  

 
कबीरादी त्रनरु्गण-सांप्रदायी सांत व इतर साधूांनी त्रनरु्गण परब्रह्म याच अथाने ‘राम’ या शब्दाचा प्रयोर् 

केलेले आहे. सरु्ण भल्क्तपरांपरेतील नरसी मेहता आत्रण मीराबाई याांनी देखील याच अथाने राम शब्द 
आपफया सात्रहत्यात योजलेला आहे हे लिात घेतले म्हणजे कबीर आत्रण नरसी-मीरा एकाच परांपरेचे 
अनुसरण करतात असे अनुमान करावसेे वाटते. याहीपेिा अत्रधक महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्ञानेश्वर प्रवर्मतत 
भार्वतधमाचे अनुयायी असलेले सांतही याच अथाने राम शब्द योजतात. ही सांकफपना अथातच नाथ 
सांप्रदायातून वारकरी सांप्रदायात आलेली असफयाने एकापरीने ज्ञानेश्वर-नामे याांची परांपरा कबीर-नानक 
देव या त्रनरु्गण साांप्रदात्रयकाांनी जशी पढेु चालत्रवली तशीच तो नरसी-मीरा याांनी देखील चालत्रवलेली आहे 
असा त्रनवाळा द्यावा लार्तो.  
 



अनुक्रमणिका  

अशा रीतीने महाराष्रातला वारकरी सांप्रदाय, उत्तर भारतातील त्रनरु्गणवादी सांत आत्रण सरु्ण 
सांप्रदायातील नरसी मेहता आत्रण मीराबाई याांची परांपरा समान होती हे त्रनष्पन्न होते. नामदेवाांच्या 
समाधीनांतर एकनाथपुवाकाळापयंत उत्तर भारतात महाराष्रातील भावातधमग उत्तरेत वाढत होता हे या 
त्रववचेनातून प्र्थात्रपत होते.  
 
५. मराठी संत आणि उत्तर भारतीय संतपरंपरा  
 

या दोन शतकाांच्या काळात महाराष्राला माि ्वतःच्या अल््तत्वासाठीच झर्र्ाव े लार्ले आहे. 
नामदेवाांच्या हयातीतच महाराष्रावर मुसलमानाांचे आक्रमण झाफयाने या प्रदेशातील धमग, सां्कृती आत्रण 
सात्रहत्य याांवर प्राणाांत्रतक सांकट कोसळले. समाजजीवनही पार उध्व्त झाले. या महासांकटातून र्ोके वर 
काढण्यासाठी सवगच आघाड्याांवर दीघगकाळ सांघषग करावा लार्ला. या प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीमुळे 
एकनाथपूवगकाळात सात्रहत्यत्रनर्ममती झाली ती अर्दी नर्ण्य वाटावी एवढीच. ज्ञानदेवाांनी प्रवर्मतत केलेला 
भार्वतधमग पूणगपणे नष्ट न होता तो त्रटकून रात्रहला हीच नकारात्मक असली तरी या काळाची कमाई म्हणता 
येईल. ही कमाई जारे्वर होती म्हणनूच सांत एकनाथाांना सोळाव्या शतकात वारकरी सांप्रदायाचे 
पुनरुज्जीवन करता आले.  
 

दोन शतकाांच्या सांक्रमण काळात महाराष्रात उदय पावलेफया नाथ सांप्रदायाच्या नव्या ्वरूपाचे 
सांरिण आत्रण सांवधगन उत्तर भारतातील सांतपरांपरेने केलेले आहे. मथुरेत जन्समाला आलेफया श्रीकृष्णाला 
र्ोकुळाणे वाढवाव ेतशातलाच हा प्रकार. त्यामुळे उत्तर भारतातील सांतपरांपरेस महाराष्रातील साा्ं कृत्रतक 
जीवनाच्या दृष्टीने ऐत्रतहात्रसक महत्त्व आहे. एकापरीने महाराष्रातील भार्वतधमाचे ‘व्यक्त मध्य’ ्वरूप 
उत्तर भारतातील सांतपरांपरेच्या रूपात व्यक्त झाले आहे असा त्रनवाळा देता येईल.  
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संदभस 
१. सहदी सात्रहत्य (त्रद्वतीय खांर्) पृ. ३७१  
२. “मीराँ माधुरी” या मीराबाईच्या काव्यसांग्रहास जोर्लेफया प्र्तावनेत सांपादकाांनी सांत तुकारामाचे 

सहदी पद त्रदले आहे (पृ. २९).  
नेिंर मेरा पंढरी पत्तर कूिन धान र्ार्न र्ीर्त  
राइ रखुमाई सत्यभामा मार्ता पाडुंरंर् टपर्ता कारे र्ास ।। 

असे या पदाचे पालुपद आहे. उद्धार, अकू्रर, प्रहलाद, अांबरीष या पौरात्रणक भक्ताांनांतर 
‘जी के जी नामा’ असा नामदेवाांचा उल्लखे आला आहे. इतर काही सांताांची नामावली त्रदफयानांतर 
पुढील पांक्ती येतात :  

जीर् के जीर्न एका जनादवन पाठक श्रीकान्िं मीराबाई  
...रु्तका किैं मार्ता टपर्ता मेरे र्िेंी, सुखरूप रृ्िंीं र्ृिंस्थाश्रमी ।। 

सांत तुकारामाच्या र्ाभ्यात हे सहदी पद आढळले नाही. रैदास, कबीर, सुरदास आदी 
उत्तर भारतीय सांताांचा त्रनदेश या पदात आलेला आहे.  

३. परमाथग सोपान ; पृ. १५२ 

४. एका पदात (मीराँ माधुरी क्र. ३९३, पृ.१००) सवग पक्वाने्न त्रसद्ध करून त्रवठ्ठलाची भोजनासाठी 
प्रतीिा पाहणारी मीरा आढळते :  

टर्ठ्ठल र्ािेंला धार्ो रे, र्ािडी जोऊं िंरखी नरसी मन मोयुा  रे ।।  
असा या पदाचा प्रारांभ असून नांतर भोजनासाठी त्रसद्ध केलेफया अनेक पक्वनाांचे वणगन आले 

आहे. त्रवठ्ठलाला आपफया हाताने जेऊ घालाव ेयासाठी पाकत्रसद्धी करून हषगभराने वात पाहणारी 
मीरा पदाचा शवेट असा करते :  

बिंाला मारे िेंरे्त रािंो भजुपाश  
रु्ण र्ार् ेर्तोिंी मीराँ दासी रे ।। 

दुसऱ्या एका पदात ‘बख्या त्रवठ्ठला’ चा उल्लखे आहे : 
बाई मीराँ के प्रभ ुटर्टरधर नार्र राणा  
र्र टर्ठ्ठल मरे बरर् ूछे ।।   - मीराँ - माधुरी क्र. ४४४, पृ.१०३  

योर्शाराची पत्ररभाषा असलेफया एका पदात त्रवठ्ठलाचे वणगन पुढील प्रमाणे येते :  
प्रीतम जी ने प्रणाम करीने । त्रवठ्ठल राय जे ही बखाने आव्या ।  
ते त्रदना त्रवटाणा छे वरमाला रे ।।   - मीराँ माधुरी पृ.१००  

५. अशाच आशयाची र्ौळण सांत एक नाथाांच्या र्ार्थयात येते. कर. १०५, पृ. ३८  
६. परमाथगसोपान, पृ. १४४, १४५.  
७. मीराँ बाई की पदावत्रल पृ. ६७.  
८. तिैव, पृ. ७४.  
९. सांतो महे रे बेपात्ररया (बहेवात्ररया) रामनामना – देसाई सांपात्रदत काव्यसांग्रह, पृ. ४७४  
१०. नरसी मेहतानी काव्यकृत्रतओ, ३७०  
११. नरसी मेहतानी काव्यकृत्रतओ, ३७३  
१२. नाम पामयो रामने नर् लया ा, रै्ष्णर् केरू टबरद पाले?  

... मो टनराकारमा ंरे्तिंनंु मन र्ळे, दै्वर्त ससंारनी भ्रारं्ती भारें्  
दास नरसैंया चरण रे्तने नमे, ज्ञान-रै्राग्यानी ज्योर्त जारे्  

- नरसी मिेंर्तानी काव्य कृटर्तओ पृ.३६८.   
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१३. मीराँ, ३१६ 
१४. रामनाम रस पीजै मनुजा रामनाम रस पीजै  

तज कुसांर्, सतसांर् त्रजत, हत्ररचरचा सुन लीजै  
काम क्रोध मद लोभ मोह कँू त्रचतसे सहाय दीजै 
मीराँ के प्रभ ुत्रर्त्ररधर नार्र वाहो के रांर् भीजै - मीराां २६७  

१५. मीराँ माधुरी पृ.४६; १६. तिैव पृ. ६२, ६४, ६६ इत्यादी.  
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८. अंधारातून प्रकाशाकडे 
 
१. मिाराष्ट्रातील तमोयुग  
 

सांत एकनाथाांच्या नांतरची भार्वतधमाची परांपरा आत्रण मराठी व सहदी सात्रहत्य याांची वाटचाल 
लिात येण्याच्या दृष्टीने पनु्सहा एकवार साा्ं कृत्रतक पाश्वगभमूीची दाखल घेणे अपत्ररहायग ठरते. या 
पाश्वगभमूीमुळेच सांताांच्या कायास आत्रण सात्रहत्यास वरे्ळी त्रदशा लाभलेली असून काल पत्ररल््थत्रतपरत्व े
वळणेही त्रमळालेली आहेत.  
 

सांत एकनाथाांनी भार्वतधमास उजाळा देण्याचे केलेले कायग कालपत्ररल््थतीच्या सांदभात ध्यानात 
घेतले पात्रहजे. मुसलमानाांचे आक्रमण या देशावर होण्यापूवी त्रकत्येक परकीयाांनी या देशात आपली सत्ता 
प्र्थात्रपत करण्याचे प्रयत्न केलेले होते. परांतु त्याांची आकाांिा राजकीय िेिापुरती मयात्रदत असफयाने 
धार्ममक व साा्ं कृत्रतक जीवनावर या आक्रमणाांचे पत्ररणाम झाले नाहीत. काही आक्रमकाांनी तर या देशातील 
धमाचा ्वीकारही केला. कालाांतराने हे परकीय भारताच्या साा्ं कृत्रतक जीवनाशी समरस झाले. मुसलमान 
आक्रमकाांच्या बाबतीत तसे घर्ले नाही. या सत्ताधाऱ्याांचे उत्रद्दष्ट दुहेरी होते. त्याांना आपली राजकीय 
महत्त्वाकाांिा प्लूणग करावयाची होती त्याचप्रमाणे या भमूीत इ्लामचा प्रसारही त्याांना करावयाचा होता. 
सकबहुना असे म्हणता येईल की, राजकीय सत्ता त्याांच्या दृष्टीने धमगप्रसाराचे एक साधन होते. त्यामुळे 
मुसलमानाांच्या आक्रमणाचे या देशातील धार्ममक आत्रण साा्ं कृत्रतक जीवनावर देखील पत्ररणाम झाले. 
भारताच्या भमूीवर त्रभन्न धमांचाच नव्हे तर त्रभन्न सां्कृतींचा सांघषग इ्लामी आक्रमणानांतर प्रथमच सुरू 
झाला.  
 
२. णभन्न संस्कृताचा सं्षस  
 

सांत नामदेवाांच्या हयातीतच महाराष्रात मुसलमानाांची सत्तर ल््थर होण्याच्या मार्ावर होती. सुमारे 
दोन शतके तरी महाराष्रातील साा्ं कृत्रतक जीवनात त्यामुळे अल््थरतेचे वातावरण कायम होते. ह्या 
कालावधीत सात्रहत्यत्रनर्ममती महाराष्रात कुां त्रठत झाली त्याचे कारण या अल््थर वातावरणात आढळेल. 
चौदाव्या शतकात दत्रिणेतील मुसलमान सरदाराांनी कें द्रसते्तला आव्हान देऊन आपापफया घराण्याांच्या 
राजवटी सुरु केलेफया असफया तरी या सत्ताांच्या धमगत्रव्तारासांबांधीच्या धोरणात फारसा बदल झाला नाही. 
दत्रिणेत सत्ता-्पधा सुरु झाफयानांतर या सत्ताधाऱ्याांनी ्थात्रनक सरदाराांचे साहाय्य घेतलेले असले तरी 
त्यात मुत््दे्दत्रर्रीचाच भार् अत्रधक होता. तसे नसते तर सवग मुसलमानी सत्ताांनी सांघटीत होऊन त्रवजयनर्र 
साम्राज्याचा अांत घर्वनू आणलाच नसता. सांत एकनाथाांच्या हयातीत घर्लेफया या घटनेनांतर दत्रिण 
भारतातील मुसलमानी राजवटी अत्रधक बेबांद झाफया. त्यामुळे महाराष्रातील धमग आत्रण सां्कृती 
याांच्यावरील सांकटाची छाया अत्रधक र्र्द होत रे्ली. धमांतत्ररत दात्रिणात्याांना दरबारात मानाच्या जार्ा 
त्रमळाफया तरी सते्तची सूिे माि परदेशातून नशीब काढण्यासाठी येणाऱ्या मुसलमान सरदाराांच्या हाती 
असत. हे नवार्त ्वतःला ‘शुद्ध’ मुसलमान समजत आत्रण धमगवरेे् सुलतान देखील त्याांच्या तांिाने वार्त. 
दात्रिणात्य मुसलमानाांना या बाबीचे वैषम्य वाटले तरी सुलतानाच्या धोरणास त्रवरोध करण्याची ताकद 
त्याांच्यात नसे. या पत्ररल््थतीमुळे महाराष्रात ्वधमग आत्रण ्वसां्कृती याांचे सांरिण ही बाब अत्यांत 
त्रनकर्ीची होऊन बसली.  
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महाराष्रात भार्वत धमाचे पुनरुज्जीवन करताना सांत एकनाथ याांनी कालपत्ररल््थतीचा त्रवचार 
सवांर्ाांनी केलेला होता हे त्याांच्या सात्रहत्यावरून प्रत्ययास येते. अपपाठाांनी अशुद्ध झालेफया ज्ञानेश्वरीची 
पाठशुद्ध आवृत्ती त्रसद्ध करून नाथाांनी भार्वतधमाच्या पानारुज्जीवानाच्या त्रदशनेे महत्वाचे पाऊल टाकले. 
भार्वताच्या एकादश ्कां धावरील मराठी टीका हे नाथाांचे अत्यांत महत्त्वाचे कायग असून एका दृष्टीने तो 
ज्ञानेश्वरोक्त भार्वतधमाचा कालसापेि अवतार ठरतो. एकनाथी भार्वताची र्णना वारकरी सांप्रदायाच्या 
प्र्थानियीत होते, यावरून या ग्रांथाची महती ध्यानात येईल. त्याांच्या ्फुट-रचनाांनी लोकप्रबोधनाांचे 
प्रभावी कायग केले आहे. लोकत्रभमुखता हा मुळातच नाथसात्रहत्याचा प्रभावी त्रवशषे. लोकमानसात सुप्त 
असलेली ‘रामराज्याची’ सांकफपना एकनाथाांनी ‘भावाथगरामायणा’ च्या रचनेच्या द्वारे फुलत्रवली. 
लोकपरांपरेत रूढ असलेफया वाङ्मयप्रकाराांस नाथाांनी आपफया रचनेने नवा अथग त्रदला.  
 

नाथाांची ‘भारुरे्’ या दृष्टीने अत्रधक प्रभावी ठरलेली आहेत. या रचनाप्रकारात समाजातले सवग ्तर 
येऊन रे्लेले आहेत. भारुर्ाांना ‘उपदेशपर रुपके’ असे साांप्रदात्रयक अत्रभधान आहे. रूपक हा नाटकाचा 
एक प्रकार आहे हे लिात न घेता भारुर्ाांतून रूपकाचा अथग काढण्याचा अयश्वी प्रयत्न त्रकत्येक त्रवद्वानाांनी 
केला आहे. व्तुतः नाटकात त्रनरत्रनराळी पािे येतात तशीच भारुर्ात सोंर्सांपादणी झालेली आहे. 
लोकजीवनातील अनेक पािाांच्या द्वारे नाथाांनी सद्धमग, सदाचार आत्रण अध्यात्म याांचा सांदेश थेट 
लोकमानसात अत्यांत प्रभावीपणे पोचत्रवलेला आहे. 
 

 नाथ सांप्रदायाच्या परांपरेस अनुसरून नाथाांनी ‘त्रसद्ध वाणीतूनही’ काव्यरचना केलेली आहे. भाषेत 
कालपरत्व े पत्ररवतगन होत असते तशी ‘त्रसद्धवाणी’ देखील नाथाांच्या सात्रहत्यात बदललेली आढळेल. 
रार्दारीत र्ाता येतील अशी परे् व र्ौळणी नाथाांनी सांतवाणीत ग्रत्रथत केलेफया आहेत. समाजप्रबोधनाच्या 
दृष्टीने त्याांनी रचलेली ‘सहदी भारुरे्’ अत्रधक प्रभावी ठरतात. नाथाांच्या ‘सहदी सात्रहत्यात भाषेच्या आत्रण 
भतू्रमकेच्याही दृष्टीने दोन ्पष्ट प्रवाह आढळतील. एक प्रवाह आहे सां्कृत-प्राकृतबहुल रचनेचा आत्रण 
दुसरा अरबी-फारसीप्रचुर भारूर्ाांचा. एक प्रवाह आहे सां्कृत-प्राकृतबहुल रचनेचा आत्रण दुसरा अरबी- 
फारसीप्रचुर भारूर्ाांचा. ही फारसी-बहुल भाषा त्या काळात ‘दखनी’ या नावाने ख्याती पावलेली होती. 
सूफी सांताांनी आपले सात्रहत्य याच भाषेत रचले आहे. लेखनासाठी माि त्याांनी फारसी त्रलपीचा प्रयोर् 
केलेला आहे.१  
 
३. सिसधमी समानत्ि  
 

एकाच कवीला आपफया काव्यातून त्रभन्न ्वरुपाची भाषा योजण्याची र्रज का भासली असा प्रश्न 
या ्थळी त्रनमाण होतो. अभ्यासाांती असे त्रनदशगनास येते की, एकनाथ ्वधर्ममयाांना उदे्दशून रचना करतात 
तेव्हा त्याांची ‘सहदी’ सां्कृत-प्राकृत प्रचुर असते तर उपदेश परधमीयाांना अनुलिनू असतो तेव्हा माि दखनी 
भाषेचा प्रयोर् एकनाथ करतात. त्रभन्न धमीयाांना अनुलिनू सात्रहत्यत्रनर्ममती करावी अशी पत्ररल््थती 
नामदेवाांच्या काळात महाराष्रात नव्हती. एकनाथकाळात माि राज्यकत्याचा धमग ्वीकारून इ्लामी 
परांपरा चालत्रवणारा समाज महाराष्रात दुलगि करण्याइतका सांख्येने व प्रभावाने अफप रात्रहलेला नव्हता. 
सामात्रजक ्वा्थाच्या दृष्टीने त्या समाजाचे प्रबोधन त्रततकेच आवश्यक होते. दखनी भाषा या समाजाची 
बोधभाषा असफयाने त्या समाजास अनुलिनू रचलेले सात्रहत्य दखनी भाषेत आढळते. मराठी सांताांच्या 
‘सहदी’ रचनेचे हे वैत्रशष्यपूणग अांर् आहे.  
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भाषेच्या योजनेत आढळून येणारा हा त्रवशषे एका महत्त्वाच्या त्रनर्ममती-प्रयोजनाचा त्रनदशगक आहे. 
नाथाांचे लि केवळ ्वकीय समाजावर कें त्रद्रत झालेले नव्हते. त्रसद्धाांप्रमाणेच महाराष्रातील सांताांनीदेखील 
समाजव्यापी व राष्रव्यापी दृत्रष्टकोनाचा पुर्कार केलेला आहे. मध्ययुर्ीन सांतसात्रहत्य खऱ्या अथाने 
धमातीत होते हे त्रवधान त्यामुळे त्रववाद्य ठरण्याचे कारण नाही. हा त्रवशषे एक्नाथाांच्याच काव्यात आढळतो 
असे नाही. दासोपांत, त्रशवराम्वामी, समथग रामदास या सवांनी याच दृत्रष्टकोनाचा पुर्कार आपफया 
सहदी/दखनी भाषाांतील काव्राचानाांतून केलेला आहे.  
 

याच त्रवशषेचे दुसरे अांर् सवगधमग समभावाचा उपदेश हे आहे. सवगधमग समन्सवयाचा वारसा त्रसद्धाांच्या 
परांपरेतूनच महाराष्रातफया सांताांना लाभलेला आहे. र्ोरखनाथ, नामदेव आत्रण त्याांच्यापासून ्फूती घेणारे 
कबीर-नानक या सवांनीच ‘सहदू आत्रण मुसलमान एक असूनही या दोघाांना पर्पराांचा पत्ररचय नाही’ अशी 
खांत व्यक्त करून तत्त्वतः सवगधमग समान आहेत असा उपदेश केलेला आहे. ही भतू्रमका परांपरेने चालत 
आलेली असली तरी एकनाथकाळातील पत्ररल््थतीने या भतू्रमकेला त्रवशषे महत्त्व त्रमळवनू त्रदलेले होते. 
तत्कालीन पत्ररल््थतीत उभय धमातील सांघषाच्या भावनेपेिा समन्सवयाच्या त्रदशनेेच सामात्रजक प्रर्त्रत साध्य 
करणे शक्य आहे असा सांताांचा त्रवश्वास होता.  
 

युर्पुरुषाच्या कतृगत्वामुळे काळात पत्ररवतगन घर्ते की काळ युर्पुरुष घर्वीत असतो याचा त्रनणगय 
करणे अवघर् असते. एवढे माि त्रनत्रित की, बदलत्या युर्ाचे सािात्कार द्रष्या परुुषाांना अर्ोदरच होत 
असतात आत्रण ्वप्नाचे वा्तवात रुपाांतर करण्याच्या त्रदशनेे द्रष्टा पुरुष आपले कतृगत्व पणास लावीत 
असतो. साा्ं कृत्रतक समन्सवयावर एकनाथाांनी त्रदलेला भर याच प्रवृत्तीचा त्रनदशगक ठरतो. ‘नाथाांचा सहदू-तुकग  
सांवाद’ या दृष्टीने लिणीय आहे.  
 

उत्तर भारतात साा्ं कृत्रतक समन्सवयाची प्रत्रक्रया मोर्ल राजवटीच्या प्रारांभापासून सुरु झालेली 
होती. अर्ोदरच्या इ्लामी शा्काच्या दृष्टीने भारत हा परका देश होता व भारतीय जनता याांच्या लेखी 
शात्रसत पराज. आपला देश भारताबाहेर आहे याचा त्रवसर या शासकाांना कधीच पर्ला नाही.  
 

करणे कोणतीही असोत हा देश आपला असून देशाची व देशातील जनतेची प्रर्ती ही आपली 
जबाबदारी आहे हे बाबारापासूनचे (इ.स.१५०६) मोर्लाांचे धोरण होते. या दृत्रष्टकोनामुळेच १५७२ मध्ये 
अकबराने त्रजझीया कर (सहदूवर लादण्यात येणारा) रद्द केला. भारतीय त्रवद्या आत्रण कला याांना मोर्ल 
दरबारात प्रत्रतष्ठेचे ्थान लाभले. सात्रहत्य आत्रण सांर्ीत या दोन्सही िेिाांवर या धोरणाचे दूरर्ामी पत्ररणाम 
झाले.  
 

दत्रिण भारतातील वातावरण माि फार त्रनराळे होते. दत्रिण भारतातील इ्लामी सत्ताांनी राजकीय 
हेतूसाठी मुसलमानेतराांशी तर्जोर्ी केलेफया असफया तरी ‘इ्लामी राज्या’च्या धारणेपासून या सत्ता 
कधीच अत्रलप्त रात्रहफया नाहीत. त्रवजयनर्रचे साम्राज्य नष्ट झाफयानांतर तर या सत्ताांचा धार्ममक कर्वपेणा 
अत्रधकच वाढत रे्ल. त्यामुळे समाजाच्या दृष्टीने ्वत्वाचे रिण त्रनकर्ीचे होऊन बसले. म्हणूनच या 
काळापासून ्वराज्याचा ध्येयवाद जनमानसात पत्ररपोष पावत रे्ला. न्सयायाचे राज्य हे ्वराज्याचे उत्रद्दष्ट 
असफयाने अन्सय धमाशी सांघषग या दृष्टीकोनात बसत नव्हता. आपफया जीवनाच्या उत्तरकाळात एकनाथाांना 
‘रामराज्याचे’ वधे लार्ले होते, ‘भावाथग रामायणाचा’ एकनाथरत्रचत भार् (युद्धकाांर्ाच्या ४४ व्या 
अध्यायापयंतचा भार्) याच भावनेचा आत्रवष्कार म्हणता येईल. नाथाांच्या समाधीनांतर अवघ्या पन्नास वषात 
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्वराज्याची ्थापना महाराष्रात व्हावी ही घटना केवळ योर्ायोर्ाचा भार् म्हणता येणार नाही. एकनाथाांचे 
कायग आत्रण सात्रहत्य याांच्या योर्ाने झालेफया समाजप्रबोधनाचा तोही एक पत्ररपाक होता.  
 
४. साणित्य – णनर्ममतीच्या णभन्न पे्ररिा  
 

सोळाव्या शतकाच्या पत्रहफया पवापासूनच उत्तर भारतातील सामात्रजक जीवनास त्रनराळे वळण 
त्रमळू लार्फयाकारणाने साा्ं कृत्रतक जीवनासही वरे्ळी त्रदशा त्रमळत रे्ली. महाराष्रात तशा प्रकारचे 
वातावरण नसफयाकारणाने सात्रहत्य-त्रनर्ममतीच्या मुलाशी असलेफया पे्ररणाांत पत्ररवतगन घर्ले नाही. उलट, 
्वत्वरिणाच्या भावनेस अत्रधक त्रनणायक असे ्वरूप येत रे्ले. समथांच्या सात्रहत्यात या प्रत्रतत्रक्रयेचे 
प्रत्रतसबब आढळेल. उत्तर भारतात मोर्ल राजवटीच्या प्रारांभानांतर त्रनमाण झालेफया वातावरणात सहदी भाषी 
प्रदेशातील सात्रहत्यात एक नवा प्रवाह प्रभावी ठरफयाचे आढळते. सोळाव्या शतकात सहदी भाषी प्रदेशावर 
वल्लभाचायांचा बराच प्रभाव असलेला त्रदसून येतो. वल्लाभाचायांचा अनुयायाांनी रचलेफया सात्रहत्यात सरु्ण 
कृष्णभक्तीस प्राधान्सय त्रमळाले आहे. राधाकृष्णाच्या शृांर्ारास भाक्तीसाहीत्याने महत्त्व त्रदलेले असफयाने 
भल्क्तपर सात्रहत्याचे ्वरूप पार पालटले. भल्क्तसात्रहत्याची ही धारा प्रामुख्याने व्यल्क्तत्रनष्ठ, आत्मोद्धारावर 
कें त्रद्रत होती. त्रनरु्गण भल्क्तपरांपरेतील सात्रहत्यात आढळणारी सामात्रजकता कृष्णभल्क्तपर सात्रहत्यात 
आढळत नाही. वाल्लाभाचायांच्या तत्त्वज्ञानाचाही तो पत्ररणाम असण्याची शक्यता आहे. हा सांप्रदाय 
‘केवलादै्वती’ या नावाने ओळखला जात असला तरी देवाभाक्ताचे अदै्वत या सांप्रदायास सांमत नाही. 
भक्तीच्या योर्ाने देवाचे त्रनरांतर सात्रन्नध्य भक्ताला लाभते, भक्तीची ती परां सीमा आहे असे या सांप्रदायाची 
त्रवचारसरणी मानत नाही. त्यामुळे ‘मीच देव मीच भक्त, पूजा-उपचार मीच सम्त’ अथवा कैसा भाक्तत्रच 
झाला देवो’ ही वारकरी सांप्रदायातील सांताांची आत्रण कबीर-नानकात्रदकाांच्या सात्रहत्यातील अनुभतूी वल्लभ-
सांप्रदायाच्या तात्रत्त्वक बठैकीशी जुळणारी नाही. त्रभन्न तात्रत्त्वक भतू्रमकेमुळे सात्रहत्य-त्रनर्ममतीच्या मुलाशी 
असलेफया पे्ररणाांत पालट घरू्न आला. त्याचा दुसराही एक पत्ररणाम झालेला आहे. महाराष्रातील 
सांताांच्या सहदी-मराठी सात्रहत्याचे सहदीभाषी प्रदेशातील सात्रहत्याशी जे आांतत्ररक त्रजव्हाळ्याचे सांबांध होते ते 
दुरावले. सांत नामदेवाांपासून ते नानकदेवाांपयंत भाषा त्रभन्न असूनही एकसांघ असा वैचात्ररक प्रवाह आढळतो 
तसा तो सरु्ण कृष्ण्भाक्तीपर सात्रहत्यास प्राधान्सय त्रमळाफयानांतर रात्रहला नाही. सात्रहत्यत्रनर्ममतीच्या त्रभन्न 
प्रयोजनामुळे सरु्ण कृष्ण्भक्तीपर वा सरु्ण रामभल्क्तपर सहदी सात्रहत्यात मराठी सांतसात्रहत्यातील समान 
्थळे शोधणे त्रनरथगक ठरेल.  
 

उत्तर भारतात भल्क्तपर सात्रहत्याला त्रनराळे वळण लार्लेले असले तरी महाराष्रातील सांताांच्या 
सहदी सात्रहत्यावर त्याचा पत्ररणाम झाला नाही. या सात्रहत्याने त्रसद्धाांच्या परांपरेतून पत्ररणत झालेली 
ज्ञानेश्वरप्रणीत भल्क्तधारा काळ परील््थत्यनुरूप पुढे चालत्रवलेली आहे. सोळाव्या शतकानांतर महाराष्रात 
त्रनमाण झालेफया सहदी सात्रहत्याचा ऋणानुबांध समकालीन उत्तरभारतीय कृष्णभल्क्तपर काव्यापेिा 
कबीरात्रदकाांच्या सात्रहत्याशी अत्रधक जवळचा आहे. महाराष्राचे उत्तर भारताशी साा्ं कृत्रतक दळणवळण 
कायम असले, साा्ं कृत्रतक देवान-घेवाण होत असली तरीही तात्रत्त्वक बैठक त्रभन्न असफयाने महाराष्रातील 
सांताांच्या सहदी काव्याचा समाकालीन सहदी भल्क्तपर सात्रहत्यावर प्रभाव पर्ला नाही.  
 

तसेच सहदी कृष्णभल्क्तपर काव्यही महाराष्रातील सहदी सात्रहत्याला प्रभात्रवत करू शकले नाही. 
दोन्सही सात्रहत्यप्रवाह समाांतर असे वाहू लार्ले. त्यामुळे कबीर-नानक हे त्रनरु्गणभल्क्तपर सांतकवी आत्रण 
नरसी मेहता-मीराबाई हे सरु्णभल्क्तपर सांत याांच्या सात्रहत्याशी महाराष्रातील सहदीसात्रहत्याचे साधम्यग 
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आढळते तसे उत्तर-कालीन कृष्ण भल्क्तपर सहदी काव्याशी ते त्रदसून येत नाही. मराठी सांताांनी 
उत्तरभारतीय सांताांवर आख्याने रचली आहेत त्याांत मीराबाईनांतरचे सांत नाहीत हे या सांदभात लिात 
ठेवण्याजोरे् आहे.  
 

भाषेच्या ्वरूपाच्या दृष्टीने माि एकनाथोत्तर काळात थोर्ा बदल झालेला त्रदसून येतो. काळातील 
मराठी सांताांच्या सहदी काव्यावर व्रज भाषेचे सा्ं कार अत्रधक आढळतात. त्याची दोन कारणे सांभवतात. 
सूरदासात्रदकाांच्या काव्याने व्रज भाषेला बरेच महत्त्व प्राप्त झाले होते हे एक आत्रण दुसरे म्हणजे सोळाव्या-
सतराव्या शतकात राजदरबाराांच्या आश्रयाने सांर्ीताची बरीच प्रर्ती झालेली होती. रार्दारीत ‘चीज’ 
बाांधायची तर ती व्रज भाषेतच बाांधली पात्रहजे असा सांकेत त्या काळी रूढ झाला. सांर्ीताच्या प्रसाराबरोबर 
व्रज भाषेचाही प्रसार झाफयाकारणाने व्रज भाषेला प्राधान्सय त्रमळाले असाव.े त्रवजापूरचा इब्राहीम आत्रदलशहा 
तसा दखनी भाषेचा कवी. परांतु त्याने रार्वणगनपर त्रचजा बाांधफया आहेत त्या माि व्रज भाषेत आहेत. 
सांतकवींप्रमाणेच शाहीराांनीही ‘कृष्णाच्या लावण्या’ त्रलत्रहताना हा सांकेत पाळलेला आहे. शात्रहराांच्या 
‘इष्काच्या’ लावण्याांत माि अरबी-फारसी शब्दाांचे प्राचयुग त्रनदशगनास येते.  
 
५. मिाराष्ट्रातील हिदी साणित्याचा उत्कषसकाल  
 

सांत एकनाथाांच्या नांतर सुमारे अर्ीचश ेवष ेमहाराष्रात सहदी सात्रहत्याची त्रनर्ममती झालेली असली 
तरी एकनाथ ते तुकाराम-रामदास हा सुमारे दीर् शतकाांचा कालखांर् महाराष्रातील सहदी सात्रहत्याचा 
उत्कषगकाल ठरतो. सतराव्या शतकाच्या मध्यावर सहदवी ्वराज्याची ्थापना महाराष्रात झाफयाने 
राजकीय जीवन या काळात चैतन्सयदायी झालेले होते. सांत एकनाथ याांनी प्रारांभलेले नवजार्रण तुकाराम 
आत्रण रामदास याांनी पूणगतेला नेले. सांत तुकाराम हे वारकरी सांप्रदायाचे कळस आत्रण समथग रामदास हे 
समथग-सांप्रदायाचे प्रवतगक असा साांप्रदात्रयक भेद सात्रहत्याचे समालोचन करतानाही पाळण्यात येत असतो. 
त्यामुळे दोन्सही सांताांच्या सात्रहत्याचा त्रवचार पृथकपणे करण्यात येतो. व्तुतः सतराव्या शतकाांतील 
सात्रहत्यक व साा्ं कृत्रतक जीवन लिात घेऊन या दोन्सही सांताांचा त्रवचार एकत्रिपणे झाला पात्रहजे. कारण, 
सांत तुकाराम आत्रण रामदास एकाच मार्ीचे कापर्ी (यािेकरू) होते. त्रसद्धाम्पासून चालत आलेली 
वैचात्ररक परांपरा या दोन्सही सांताांनी आपफया परीने चालत्रवलेली आहे. उभयताांचा सपर् त्रभन्न असफयाने 
त्याांच्या सात्रहत्यातील अत्रवष्कार वरे्ळ्या ्वरुपात झालेला आहे. अांतरांर्ाचा शोध घेतफयास दोहोत 
वरे्ळेपण त्रदसणार नाही. सात्रहत्यत्रनर्ममतीच्या दोघाांच्या पे्ररणा जवळपास समान आहेत. ‘बुर्ती हे जण 
देखव ेन र्ोळा’ या भावनेने सांत तुकाराम काव्यरचनेस प्रवृत झाले आहेत तर रामदासाांनी ‘शहाणे करून 
सोर्ाव ेसकाळ जन’ या उदे्दशाने सात्रहत्य-त्रनर्ममती केलेली आहे.  
 

त्रसद्धाांच्या उपदेशातील अनेक मध्यवती सूिे तुकारामाांच्या अभांर्ाांत अर्दी सहजर्त्या आलेली 
आहेत ‘आत्मा ओळखावा’ या तत्त्वावर उपत्रनषदाांप्रमाणेच त्रसद्धाांनीही भर त्रदलेला आहे. तुकारामाांचाही 
आत्मज्ञानावर कटाि आहे.२ कमगठता, दाांत्रभकता आत्रण बाह्योपचाराांचे वैयथग याांचे त्रनरुपण उभयताांच्या 
सात्रहत्यात आढळते. ‘भर्व ेतरी श्वान, सहज वशे त्याचा’ हे तुमारामाचे वाचन एखाद्या त्रसद्धाच्या र्ार्थयातून 
उद्धत केफयासारखे वाटते. नाम्मरणात्रवषयी उदासीन असणाऱ्यासांबांधी तुकारामाने कठोर उद्र्ार काढले 
आहेत. पण, या कठोर कवचाखाली त्रवश्वात्मक देवाची अनुभतूी दर्लेली त्रदसेल. म्हणूनच ‘अणुरेणुया 
थोकर्ा, तुका आकाश एवढा’ ही अनुभतूी त्याांच्या अभांर्ात आढळेल. त्रसद्धाांचे ‘परमपद’ आत्रण ‘महासुख’ 
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यासांबांधीचे अनुभव देखील तुकोबाांनी शब्दाांत्रकत केले आहेत.३ तुकोबाांचा उपदेश सामान्सय जनाांसाठी असला 
तरी तो त्रसद्धाांच्या भतू्रमकेतून त्याांनी केला आहे असा प्रत्यय याांच्या सात्रहत्याच्या अध्ययनातून येतो.  
 

त्रसद्धाांच्या तत्त्वप्रणालीत भल्क्ततत्त्वाला ्थान नाही. पण, वारकरी सांप्रदायाने माि भक्ती 
‘चौपुरुषाथात्रशरी’ मानली आहे. त्रसद्धाांचा ध्यानयोर् आत्रण सांताांचा भल्क्तयोर् याांची साधनापद्धती त्रभन्न 
असली तरी अनुभतूी माि समान आहे त्याची चचा अर्ोदरच्या प्रकरणात येऊन रे्ली आहे. ध्यानयोर् आत्रण 
भल्क्तयोर् याांत अांतर्मवरोध नाही हे देखील या चचेत ्पष्ट करण्यात आले आहे. तुकारामाांच्या सात्रहत्यात 
ध्यानयोर्ातील अनुभतूीच्या काही खुणा आढळतील. भक्तीच्या योर्ाने लाभणाऱ्या ‘राजयोर्ा’ची कफपना 
अशा अनुभतूीच्या द्वारे करता येते.३  
 

सहदीसदृश भाषेची हेतुपूवगक योजना तुकाराम आत्रण रामदास व इतरही अनेक सांताांच्या मराठीतर 
कवनाांत आढळते. सांत तुकारामाांच्या दोह्याांची भाषा र्ोरखनाथ-नामदेव-कबीर-नानक याांच्या भाषा-
परांपरेत चपखलपणे बसते. मुसलमान समाजास आवाहन करताना सांत तुकारामाांनीही दखनी भाषेचा 
प्रयोर् केला आहे. आपले सात्रहत्य केवळ ्वधमीयाांपुरते मयात्रदत नाही हे अशा रीतीने सांत तुकारामही त्रसद्ध 
करतात.  
 

समथग रामदासाांच्या सात्रहत्याचा अभ्यास प्रामुख्याने साांप्रदात्रयक दृत्रष्टकोनातून झालेला आहे. 
त्यामुळे या अभ्यासात कालपत्ररल््थतीचे आत्रण परांपरेचे सांबांध दुलग त्रित रात्रहलेले आहेत. समथांचा सांबांध 
समकालीन राजकारणाशी जोर्ण्याच्या आग्रहातून त्याांच्या कायाचे एका प्रकारे अवमूफयन झाले आहे. 
सांतकवी कोणत्याही काळातला असला तरी तो सवाथांनी ्वयांभ ू नसतो. काळाचा त्याच्यावर व त्याचा 
काळावर सां्कार होत असतो. समथांच्या बाबतीत ही प्रत्रक्रया त्रवसरता येत नाही. सांत नामदेवाांनांतर सुमरे 
तुन्सश ेवषांनी महाराष्राच्या सीमा ओलाांरू्न रामदासाांनी दत्रिण भारतात मऱ्हाटी सां्कृतीचा प्रसार केला. या 
भार्ात मराठी सात्रहत्याची त्रनर्ममती करणारी परांपरा देखील रामदासाांच्या पे्ररणेने सुरू झाली. ती पढेु 
दीघगकाळ चालत रात्रहलेली आहे. समथांच्या व्यल्क्तमत्त्वाने सूफी सांताांनाही पे्ररणा त्रदलेली आहे.५ समथांच्या 
कतृगत्वाची कफपना यावरून येण्यासारखी आहे.  
 

त्रसद्धपरांपरेतील सांर्ीताच्या अांर्ाचा त्रव्तार समथांच्या सहदी व मराठी काव्यातून मोठ्या प्रमाणात 
झाला आहे. सांर्ीताच्या आ्वादास त्याांनी त्रदलेली ‘रांर्रस’ ही सांज्ञा भातीय सांर्ीताच्या िेिात अपूवग ठरते. 
धार्ममक िेिातील समन्सवयाचे तत्त्व समथांनी सांर्ीताच्या िेिातदेखील साांभाळले आहे. समथांच्या कवनाांत 
इराणी रार्ाांवर आधारलेली त्रकत्येक पदे आढळतात तोही या समन्सवयवादी दृत्रष्टकोनाचाच प्रभाव मानता 
येईल. सवगच मराठी सांत, आजच्या पत्ररभाषेत साांर्ावयाचे झाफयास, धमातीत समाज-व्यव्थेचा पुर्कार 
करणारे होते. त्याांची धमगत्रवषयक कफपना कोणत्याही एका त्रवत्रशष्ट धमापुरती सांकुत्रचत नव्हती. त्रसद्धाांनी 
पुर्कात्ररलेफया त्रवश्वात्मकै्याची परांपरा सांताांनी चालत्रवलेली आहे. त्यामुळे सांताांनी केवळ सहदुधमाच्याच 
रिणावर भर त्रदला असा त्रनष्कषग काढता येत नाही. धमाच्या मुल तत्त्वाांत्रवषयीची सांताांची धारणा अर्दी 
्पष्ट होती. त्रवश्वाला व्यापून उरलेले परब्रह्म कोणत्याही नावाने सांबोधले तरी मुल धमगतत्त्व बदलत नाही या 
ठाम समजुतीवर त्याांचे सात्रहत्य आधारलेले आहे. ्वधमीय आत्रण अन्सयधमीय याांना उदे्दशून त्रलत्रहलेफया 
कवनाांत अनुक्रमे सहदी आत्रण दखनी भाषेचा त्याांनी केलेला उपयोर् याच दृत्रष्टकोनाचा त्रनदशगक आहे. 
एकनाथोत्तरकालीन पत्ररल््थतीत तर सामात्रजक सामांज्याच्या दृष्टीने ही भतू्रमका अत्यावश्यक होऊन 
बसली होती. राज्यकते इ्लाम धमाचे पिपातीच नव्हते तर या धमाचा प्रसार करण्यास कत्रटबद्ध झालेले 
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होते. त्याांच्या धोरणाचा मुसलमान समाजावर प्रभाव पर्णे ्वाभात्रवक तसेच अपत्ररहायगही होते. तथात्रप, हा 
मार्ग असांमजपणाचा असून मूळ इ्लाम धमातील तत्त्वाांशीही तो त्रवसांर्त आहे असे सांताांनी त्रनभगयपणाने 
प्रत्रतपादन केले आहे. या प्रत्रतपादनात केवळ ्वधर्ममयाांचेच नव्हे तर सवग समाजाचे उद्बोधन अत्रभपे्रत होते. 
त्यामुळेही मराठी सांताांच्या सहदी आत्रण दखनी पदाांना एक व्यापक सामात्रजक सांदभग प्राप्त झालेला होता 
याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.  
 

सांत एकनाथाांच्या नांतर तुकाराम-रामदासाांच्या काळापयंत मराठी सांताांचे सहदी व दखनी सात्रहत्य 
उत्कषाव्थेत होते हा उल्लेख अर्ोदरच येऊन रे्लेला आहे. नांतरच्या काळात सांत-वाङ्मयात 
नवत्रनर्ममतीचा अभाव आढळतो. सांतसात्रहत्याची त्रनर्ममती थाांबली होती अशातला भार् नाही. पण, सात्रहत्यात 
एकां दरीत ल््थत्रतशीलता आलेली त्रदसून येते. अ्ताचलावर सूयग पोहचफयानांतर प्रकाश मांदावत जावा तसे 
सांत सात्रहत्य िीणतेज होत चालले होते. तरीही १८५० पयंत सांत सात्रहत्याच्या त्रनर्ममतीत खांर् पर्ला नाही.  
 
६. नव्या िाटा, निे प्रिाि  
 

सांत सात्रहत्याच्या अ्तमानीच्या काळात एक नवी प्रवृत्ती उदयास आलेली आढळते. पांत्रर्ती परांपरा 
या नावाने सात्रहत्याचा हा प्रवाह मराठी वाङ्मयाच्या इत्रतहासात नोंदत्रवलेला आहे. याच सुमारास सहदी 
सात्रहत्यातदेखील ‘रीतीकाळा’चा उद्भव झालेला आहे. हा कदात्रचत् योर्ायोर् असू शकेल. परांतु मराठीतले 
पांत्रर्ती परांपरेतील आत्रण सहदी सात्रहत्याचे रीतीकालीन या दोन्सही सात्रहत्य प्रवाहाांत आशय आत्रण अत्रभव्यक्ती 
या दोहोंच्या दृष्टीने त्रवलिण साम्य आहे. सांत परांपरेच्या तुलनेने या प्रवाहाांतील सात्रहत्य त्रनर्ममतीचे उत्रद्दष्ट 
त्रभन्न आहे. या सात्रहत्याचा भर लोकजार्रणापेिा रत्रसक-रांजनावर अत्रधक आहे. कारात्रर्रीच्या मयादा 
र्ाठण्याइतकी काव्यकलेची जोपासना या प्रवाहाांतील सात्रहत्याने केलेली आहे. सांत-सात्रहत्यातील 
भल्क्तभावनाांचा आधार या कवींनी घेतलेला आहे. तथात्रप, भक्तीच्या उपयोर् प्रामुख्याने पाश्वगभमूीसाठी 
केलेला असून अध्यात्मत्रववरणासही र्ौण ्थान लाभलेले आहे. मराठी सात्रहत्यातील पांत्रर्ती परांपरेच्या 
काही कवींनीही सहदी भाषेतून काव्यरचना केलेले आहे. बरीचशी रचना कीतगनोपयोर्ी आख्यानाांच्या 
त्रनत्रमत्ताने झालेली आहे. काही आख्याने मराठी-सहदी त्रमश्र आहेत तर काही आख्याने त्रनखळ सहदी भाषेतून 
रचलेली आहेत. अशा अख्यानाांतून व्रज आत्रण अवधी अशा त्रमश्र बोलींचा प्रयोर् प्रामुख्याने झालेला आहे. या 
सांदभात सांत आत्रण पांत्रर्त याांच्या सीमेवर असलेफया मध्वमुनीश्वर आत्रण अमृतराय याांचा उल्लेख करता 
येण्यासारखा आहे. या दोन्सही कवींनी रार्दारीत र्ाता येण्याजोर्ी परे् रचली आहेत. अमृतरायाने कटाव हा 
रचना-बांध लोकत्रप्रय केला असून या छांदात त्याांची अनेक सहदी आख्यानेही उपलब्ध आहेत. र्जल हा 
फारसी चाांद मराठी भाषेत योजणारा अमृतराय हा पत्रहला कवी. या कवीने म्नवी हा फारसी 
रचनाप्रकारही ‘सुदाम-चत्ररि’ या सहदी-दखनी आख्यानात योजला आहे.  
 

सांत तुकाराम आत्रण समथग रामदास याांचे त्रनधन काही वषाच्या अांतराने झाले. वारकरी सांप्रदायात 
दुसरा तुकाराम उदयास आला नाही. त्याचप्रमाणे वाङ्मय-त्रनर्ममतीत समथांची बरोबरी करू शकेल असा 
सांत आत्रण कवी सामर्थयांच्या त्रशष्य-पारीवारात झाला नाही. त्यामुळे सांत-सात्रहत्याची त्रनर्ममती पढुच्या 
काळात झालेली असली वाट शोधत असतो तद्वत् शात्रहराांच्या सात्रहत्यातही सहदी भाषेने प्रवशे केलेला 
आढळतो. सहदीभाषेतून रचलेले मराठा वीराांचे पोवारे् सांख्येने कमी असते तरी सहदी लावण्या माि अनेक 
शात्रहराांनी रचलेफया आहेत. शात्रहरी रचनाांतदेखील भाषेच्या योजनेच्या सांबांधात एक त्रश्त त्रदसून येते. 
कृष्णावर रचलेफया लावण्याांची भाषा व्रजबोलीच्या धाटणीची असून इष्काच्या लावण्याांत माि दखनी व 
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तत्कालीन मोर्ल दरबारातील शरे-शायरीची फारसीबहुल भाषाही आढळते. अशा रीतीने भाषेच्या बाबतीत 
तरी सांताांची परांपरा शात्रहराांनी पुढे चालत्रवलेली त्रदसते. फरक एवढाच की, सांताांनी लोकप्रबोधानाथग 
त्रसद्धाांच्या परांपरेतून आलेफया भाषेतून काव्यरचना केली तर शात्रहराांनी लोकरांजनाथग या भाषेतून लावण्या 
रचफया.  
 

७. सेतुबंधाचे ऐणतिाणसक कायस  
 

मारे् वळून पाहात असता राजकीय, साा्ं कृत्रतक आत्रण सात्रहत्यत्रवषयक घर्ामोर्ींनी भरलेला 
सुमारे दहा शतकाांचा कालपट र्ोळ्याांसमोरून सरकताना त्रदसतो. या कालखांर्ात राजकीय, साा्ं कृत्रतक 
आत्रण सात्रहत्यत्रवषयक प्रवाह पर्परावलां बी व पर्परपूरक असफयाचा प्रत्यय येतो. त्या त्या काळातील 
सात्रहत्यात त्याचे प्रत्रतसबब अपत्ररहायगपणे पर्त असफयाने सात्रहत्यातील प्रवाह एकां दरीत पत्ररल््थतीचा 
अांदाज बाांधण्याच्या दृष्टीने बरेच मार्गदशगक ठरतात. हे लिात घेऊनच त्रसद्धाांच्या आत्रण सांताांच्या 
सात्रहत्यातील प्रवाहाांची मीमाांसा अर्ोदरच्या प्रकरणाांतून करण्यात आलेली आहे.  
 

आधुत्रनक सा्ं कृतोद्भव भारतीय भाषाांतील प्रारांभकाळातले सात्रहत्य एका परीने सामात्रजक 
क्राांत्रतकाळाचे अपत्य ठरते. वदेोपात्रनषादातील ज्ञानामृत काळाच्या ओघात एका लहानशा झारीत बांत्रद्त 
झालेले होते. अनके कमगठ शुक्राचायग झारीच्या तोंर्ात दर्ी मारून बसले होते. त्यामुळे तृषातांचे शुष्क ओठ 
ओलसर करण्याइतकाही ज्ञानामृताचा थेंब सामन्सयाांच्या वायास येणे अशक्य होऊन बसले होते. अशा 
पत्ररल््थतीत भर्ीरथाने ्वर्ीची र्ांर्ा पाताळापयंत आणून सोर्ावी त्याप्रमाणे त्रसद्धाांनी भर्ीरथ प्रयत्न करून 
वदेोपत्रनषदाांतील ज्ञानर्ांर्ा सामन्सयाांच्या आटोक्यात आणनू त्रदली. प्राकृताांना त्याांच्या भाषेतून 
वदेोपत्रनषदाांतील ज्ञान उपलब्ध होणे ही त्या काळाच्या दृष्टीने महान सामात्रजक क्राांती होती. या क्राांतीचा 
वसा घेऊनच आधुत्रनक आयगकुलोत्पन्न देशी भाषा उदयास आफया. त्यामुळेच लोकसात्रहत्याचा अपवाद 
वर्ळता, सवगच देशी भाषाांतील प्रारांभ काळातील सात्रहत्य भल्क्त-अध्यात्मपर असफयाचे आढळून येईल. 
समाजप्रबोधनाची पे्ररणा या सात्रहत्याच्या त्रनर्ममतीच्या मुलाशी असफयाने सात्रहत्यात अध्यात्मपरता असणे 
अपत्ररहायग होते.  
 

त्रसद्धाांची धमगत्रवषयक धारणा वणग भेदातीत आत्रण सदचाराला प्राधान्सय देणारी होती. त्रसद्धोपत्रदष्ट 
मोि-साधना माि सामान्सयाांना सहज आचरता येईल एवढी सुलभ नव्हती. सांताांनी ती अत्रधक सुलभ केली. 
सांत ज्ञानेश्वराांनी ध्यानयोर्ाच्या बरोबरीने भाल्क्तयोर्ास प्रत्रतष्ठा त्रदली. त्यायोरे् सांतोपत्रदष्ट मार्ग अत्रधक 
लोकात्रभमुख आत्रण आचारसुलभ झाला.  
 

अशा रीतीने त्रसद्धाांच्या आत्रण सांताांच्या सात्रहत्याने सुमारे दहा शतके तरी सेतुबांधाचे कायग साधले 
आहे. धमगसाधना आत्रण जनसामान्सय याांत अल््तत्वात आलेली त्रव्तीणग दरी ओलाांर्ता यावी यासाठी धमग व 
अध्यात्मत्रवषयक ज्ञान प्राकृत भाषेतून ग्रत्रथत करून त्रसद्धाांनी पत्रहला सेतू उभारला. दुसरा सेतू ज्ञानेश्वराांनी 
मोिसाधनेस भल्क्तयोर्ाची जोर् देऊन उभारला. ज्ञानेश्वरकाळातच सांतसात्रहत्यास आणखी एक त्रनराळी 
त्रदशा लाभली. धमग आत्रण अध्यात्म याांच्या त्रवषयीचे ज्ञान केवळ मराठी भाषेतून ग्रत्रथत न करता त्रसद्धाांच्या 
सहदी सदृश वाणीतूनही ते ग्रत्रथत होऊ लार्ले. त्यामुळे प्रादेत्रशक भेद आत्रण भाषाांची त्रवत्रभन्नता याांतील 
अांतरही कमी झाले. सांत नामदेव या परांपरेचे प्रवतगक ठरतात. या त्रतसऱ्या सेतुबांधामुळे त्रसद्धाांच्या परांपरेतून 
पत्ररणत झालेफया आचारसुलभ धमाचा प्रसार महाराष्राबाहेरही झाला. उत्तर भारतातील ‘सांतमत’ उदयास 
आले ते या त्रतसऱ्या सेतूच्या उभारणीमुळे. महाराष्रातील सांताांनी हा त्रतसरा पूल सतत वाहता ठेवला. 
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त्यामुळे रु्जरात, पत्रिमी उत्तर प्रदेश आत्रण पांजाब या प्राांताम्शी साा्ं कृत्रतक दळणवळण प्र्थात्रपत झाले. 
काळपत्ररल््थतीचे सांदभग लिात घेता भारतीय सा्ं कृतीचे सातत्य आत्रण भारताची एकात्मता याांच्या 
जोपासनेच्या दृष्टीने मराठी सांताांचे सहदीसदृश सात्रहत्य ऐत्रतहात्रसक दृष्या अत्यांत महत्त्वाचे ठरते ते त्याांनी 
उभारलेफया सेतूमुळे.  
 

‘महाराष्रातील सांताांनी मराठी खेरीज सहदी भाषेतूनदेखील काव्यरचना केलेली आहे’ हे वरवरचे 
सत्य आहे. या सात्रहत्यत्रनर्ममतीच्या मुलाशी महाराष्राच्या प्रकृत्रतधमात असलेली साा्ं कृत्रतक आत्रण राष्रीय 
दृष्टी आहे हे परांपरेच्या वा्तव प्रकाशात अर्दी ्पष्टपणे लिात येते.  
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संदभस 
१. “दखनी भाषा : मऱ्हाटी सां्कृतीचा एक अत्रवष्कार’ या लवकरच प्रत्रसद्ध होणाऱ्या प्र्तुत 

लेखकाच्या पु् तकात दखनी भाषेचे साा्ं कृत्रतक आत्रण भाषावैज्ञात्रनक अांर्ाने त्रववचेन करण्यात 
आले आहे. 

२. नव्हे ब्रह्मज्ञान बोलता हे त्रसद्ध । त्रजवांत हा आत्मबोध नाहीं त्रचत्ती ।। 
काय कत्ररसी काया लत्रटकाची पेहराव । श्रमतो केवळ जाणीवचेा ।। 
मीच देव ऐसे साांर्सी या लोकाां । त्रवषयाचा सुखा टोकोरीया ।।  
तुका म्हणे जरी राहील तळमळ । ब्रह्म तें केवळ सदोत्रदत ।। तु. र्ा. ऋ. २७०८  

३. त्रनरांजनी आम्हा बाांधीयेलें  घर । त्रनराकारी त्रनरांतर रात्रहलोसे ।। 
त्रनराभासी पूणग झालों समरस । अखांर् ऐक्यास पावलो आम्ही ।। 
तुका म्हणे आताां नहीं अहांकार । झालो तदाकार त्रनत्य शुद्ध ।। क्र. ४१०४  

४. अनुदान ध्वनी वाहे सकळा सपर्ीं । राम नाही तोंर्ीं कैसा रे ।। 
सकळ त्रजवामाजीं देव आहे खरा । देत्रखफया दुसऱ्यावीण न तरे ।। 
ज्ञान सकळा माजीं आहे हे साच । भल्क्तवीण तेंच ब्रह्म ने ये ।। 
काय मुद्रा काळाव्या कराव्या साांर्ता । दीप न लार्ता उन्समनीचा  
तुका म्हणे नका सपर्ीचें पाळण । ्थायू नारायेण आतुरे्ना ।। क्र. २७०२ 

५. सांत्रहता त्रवभार्ात्या शवेटच्या अध्यायात समथग भक्त शाह तुराब याच्या सात्रहत्यातील काही उतारे 
आले आहेत. 
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९. सेतू आणि संगम  
 
१. ‘एकला चलो रे !’  

 
महाराष्रातील मराठी सांताांच्या सात्रहत्याचा आभास सुरु झाफयाला सुमारे शदेीर्श े वषांचा 

कालावधी लोटलेला आहे. या कालावधीत सांताांनी मराठीबरोबरच सहदीसदृश भाषेतून काव्यरचना केलेली 
आहे याची नोंद तेवढी अभा्काांनी घेतली. तथात्रप, सात्रहत्यात हा त्रवशषे का त्रनमाण झाला या त्रवषयाची 
सर्ोपाांर् चचा माझ्या समजुतीप्रमाणे प्रथमच या लेखनात होत आहे.  
 

या त्रवषयाचा समारोप करताना कवी रवींद्रनाथ टार्ोर याांच्या त्रवख्यात कत्रवतेचे ्मरण होते. 
‘एकला चलो रे!’ असे या बांर्ाली कत्रवतेचे शीषगक असून रसवद्रनाथाांनी अर्दी शवेटच्या त्रदवसाांत ही कत्रवता 
रचलेली आहे. ‘अनांताकरे् नेणाऱ्या मार्ावरून मी एकटाच प्रवासाला त्रनघालो आहे.’ अशा ्वरूपाचा 
आशय या कत्रवतेत आहे. मराठी सांत असे एकटेच रे्ले आहेत. म्हणनूच मराठी सांताांच्या सहदी सदृश 
भाषेतील सात्रहत्याची त्रचत्रकत्सा माझ्या दृष्टीनेही महत्त्वाची होऊन बसली. सांतसात्रहत्याच्या या त्रवशषेाचे 
महत्त्व लिात न येण्याचे एक महत्त्वाचे कारण सांभवते.  
 

महाराष्रातील सांत सात्रहत्याची त्रचत्रकत्सा करताना ज्ञानेश्वरपूवग काळातील पत्ररल््थती आत्रण परांपरा 
अभ्यासकाांनी फारशा त्रवचारात घेतफया आहेत असे आढळून येत नाही. महाराष्रातील भार्वत धमाचे 
अथवा वारकरी सांप्रदायाचे प्रवतगन ज्ञानेश्वराांनी केले हे सत्य असले तरी ज्ञानदेवाांच्या सात्रहत्यात आत्रण 
तत्त्वज्ञानात पूवगपरांपरेचे काही त्रवशषे उतरले आहेत याकरे् आवश्यक तेवढे लि पुरत्रवण्यात आलेले नाही. 
सांत ज्ञानेश्वर नाथसांप्रदायाचे अनुयायी होते म्हणून नाथसांप्रदायाची र्ोरखनाथाांपासूनची परांपराच तेवढी 
लिात घेण्यात आलेली आहे. परांतु, नाथसांप्रदाय केवळ आकल््मकपणे उदयास आलेला नाही याची 
जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. या सांप्रदायाचे सात्रहत्य आत्रण तत्त्वज्ञान याांना कालपत्ररल््थतीचे आत्रण 
साा्ं कृत्रतक जीवनाचे सांदभग आहेत. हे सांदभग ध्यानात ठेवनूच नाथसांप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानाचा आत्रण 
आचारधमाचा अन्सवयाथग लावला पात्रहजे. अशा प्रकारे अन्सवयाथग लावण्यात आले तरच ज्ञानेश्वराांचे सात्रहत्य, 
तत्त्वज्ञान आत्रण त्याांनी प्रवर्मतत केलेला भार्वतधमग याांत आढळून येणाऱ्या त्रकत्येक त्रवशषेाांचा उलर्र्ा 
समाधानकारकरीत्या होऊ शकतो. वारकरी सांप्रदायाच्या सांताांनी सहदीसदृश भाषेतून काव्यरचना का केली 
या प्रश्नाचे उत्तरही या पूवगपरांपरेत सापर्ते. 
 
२. मिाराष्ट्राचा प्रकृणतधमस  
 

मराठी सांताांनी सहदीसदृश भाषेतून काव्यत्रनर्ममती केलेली असली तरी नाथसांप्रदायाचा प्रभाव 
असलेफया अन्सय भाषाांतील सात्रहत्यात माि हा त्रवशषे आढळून येत नाही. त्यामुळे असाही एक त्रवचार ्पशग 
करून जातो की, महाराष्राच्या प्रकृत्रतधमात कुठे तरी मराठी सांतसात्रहत्याच्या या त्रवशषेाचे मुळ तर नसेल 
?  
 

शातवाहनाांच्या काळापासून मराठ्याांच्या सते्तच्या उत्तराधापयंत घर्लेफया काही ठळक राजकीय 
घटनाांतून या भमूीच्या प्रकृत्रतधमाचा एक त्रवशषे त्रनदशगनास येतो. महाराष्रातील देशी शासकाांची आत्रण 
त्रवचारवांताांची दृष्टी या प्रदेशाच्या भौर्ोत्रलक सीमा आत्रण प्रचत्रलत भाषा याांच्यापुरती मयात्रदत रात्रहलेली 
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नाही. व्यापक राष्रत्रहत ध्यानात घेऊन शातवाहनाांनी परकीय शक-हूणाांचे पात्ररपत्य केले. शासकीय आत्रण 
साा्ं कृत्रतक व्यवहारात लोकभाषेला प्रत्रतष्ठेचे ्थान या राजकत्यांनी त्रदले. शातवाहनाांचे त्रकत्येक त्रशलालेख 
परांपरा सोरू्न प्राकृत भाषेतून कोरण्यात आले आहेत. शातवाहनाांच्या प्राकृत-भाषापे्रमाची त्रशष्ट समाजात 
सटर्ल होत असे हे दशगत्रवणाऱ्या अनेक आख्यात्रयका प्रचत्रलत होत्या. तरीही, ‘ज्याांच्या घोड्याांनी तीन 
समुद्राांचे जल प्राशन केले आहे’ त्या शातवाहनाांच्या त्रबररूदावलीस दीघगकाल आव्हान त्रमळालेले नव्हते. 
 

देवत्रर्रीच्या यादवाांच्या कारकीदीसांबांधी त्रवशषेतः रामदेवराव यादवच्या कारकीदीत्रवषयी बरेच 
र्ैरसमज आहेत. परांतु, उत्तर भारत यवनाक्राांत असतानाही, रामदेव यादवने काशी िेिी शार्ङ्ग देवाचे मांत्रदर 
उभारले होते हे त्याचे कतृगत्व सहसा ध्यानात घेतले जात नाही. ज्ञानेश्वरीच्या शवेटी आलेली रामचांद्र 
यादवाची प्रश्ती या दृष्टीने लिात घेण्यासारखी आहे. ती एखाद्या दरबारी कवीने केलेली राजप्रश्ती 
नसून एका सांताने राजाच्या कतृगत्वाची त्रदलेली पावती आहे.  
 

सांपूणग देश यवनाक्राांत झाला असताना त्रवजयनर्र साम्राज्याच्या अांतानांतर ‘सहदवी ्वराज्याची’ 
्थापना महाराष्रातच झाली. ्वकीयाांचे ्वराज्य ्थापण्याचे प्रयत्न देशाच्या इतर भार्ात झाले नाहीत. जे 
सहदू राजे-राजवारे् अल््तत्वात होते ते परकीय सते्तचे माांर्त्रलक म्हणून घेण्यात धन्सयता मानणारे होते. 
त्रशवरायाांचे राज्य सहदवी ्वराज्य होते. ते कोणत्याही सम्राटाचे अांत्रकत नव्हते; तसेच ते कोणत्याही 
घराण्याचे राज्य नव्हते. म्हणूनच राजा परप्राांतात असतानाही महाराष्रातील जनता सुमारे पांचवीस वष े
(१६८१-१७०६) ्वराज्यरिणाच्या भावनेने औरांर्जेबाशी प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीत झुांजली. पात्रनपतची 
बरबादी मराठ्याांनी ओढवनू घेतली तीही राष्रीय भावनेने. अब्दाली तसा मराठ्याांच्या राज्याच्या सीमेपासून 
खूपच अांतरावर होता. तरीही परकीयाांचे पाऊल या देशात दृढ होऊ नये या भावनेने प्रत्रतकूल पत्ररल््थती 
असतानाही मराठ्याांनी पात्रनपतच्या मदैानात अब्दालीला अर्त्रवले. या युद्धात मराठ्याांचा धुव्वा उर्ाला हे 
सत्य आहे. परांतु, ‘त्रवजयी’ अब्दालीनेही या देशाकरे् पुन्सहा वाकड्या नजरेने पात्रहले नाही हे देखील 
ऐत्रतहात्रसक सत्यच आहे.  
 

-सांपूणग ्वराज्याची घोषणा करणारे लोकमान्सय त्रटळक महाराष्रात जन्समाला यावते हाही केवळ 
योर्ायोर् म्हणता येईल काय?  
 

महाराष्राच्या या प्रकृत्रतधामाच्या पाश्वगभमूीवर मराठी सांताांच्या सहदीसदृश सात्रहत्याला वरे्ळे 
पत्ररमाण लाभते.  
 

सवगसाधारण समाजास सहदी या नावाने पत्ररत्रचत असलेली, र्ाांधीयुर्ात राष्रभाषेची प्रत्रतष्ठा 
पावलेली, ्वतांि भारताच्या सांत्रवधानात सांघ भाषा या ्थानावर अत्रधत्रष्ठत असलेली सहदी भाषा, सहदीभाषी 
प्रदेशातील कोणत्याही बोलीपासून त्रवकास पावलेली नसून त्रसद्धाांच्या वाणीतून ती महाराष्रात उदयास 
आलेली आहे. सांत नामदेव या भाषेचे आद्य कवी ठरतात हा केवळ योर्ायोर्ाचा भार् नसून महाराष्राच्या 
प्रकृत्रतधमातून ही सात्रहत्य-सां्कृत्रतत्रवषयक परांपरा त्रनमाण झालेली आहे. महाराष्रातील सांताांनी सतत 
सहा शतके या भाषेतील सात्रहत्यपरांपरा श्रदे्धने जोपासावी हा महाराष्राच्या प्रकृत्रतधमाचाच एक आत्रवष्कार 
म्हटला पात्रहजे.  
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या सांदभात र्ीतेतील एक प्रसांर् उद्बोधक ठरण्यासारखा आहे. त्रवशादग्र्त अजुगनाने ‘मी युद्ध 
करणार नाही’ असे साांर्ून शार खाली ठेवफयानांतर श्रीकृष्ण साांर्तात, ‘मी युद्ध करणार नाही असे तू आता 
म्हणतोस. परांतु, प्रत्यि युद्ध सुरु झाफयानांतर तुझी प्रकृती तुला ्व्थ बसू देणार नाही, तू युद्ध करायला 
लार्शील.’ राष्रत्रहताची जोपासना करण्याची परांपरा असलेफया महाराष्राने धमग आत्रण सां्कृतीच्या 
रिणाथग राष्रभाषेतून सात्रहत्यत्रनर्ममतीची परांपरा घालून त्रदली हे महाराष्राच्या प्रकृत्रतधमाचेच एक अांर् 
ठरते. सात्रहत्याची ही परांपरा साा्ं कृत्रतक जीवनास व्यापक अत्रधष्ठान देणाऱ्या प्रत्रक्रयेशीही त्रनर्त्रर्त आहे.  
 
३. णसद्ध आणि त्याचंी साधना पद्धती  
 

भारतीय सात्रहत्यात त्रसद्ध ही सांज्ञा व्यापक अथाने योजण्यात येत असते. बौद्ध, जैन, तांिमार्ीय या 
सवगच परांपराांत त्रनरत्रनराळ्या काळात त्रसद्ध होऊन रे्ले आहेत. चौऱ्याांशी त्रसद्ध प्रमुख असफयाची 
दीघगकालीन समजूत आहे. या त्रसद्धाांच्या नामावळीत एकवाक्यता नसली तरी ते सवग एकाच परांपरेतील 
नव्हते हे मत सवगमान्सय झालेले आहे. त्यामुळे आपफया त्रववचेनात अत्रभपे्रत असलेली त्रसद्धपरांपरा कोणती हे 
्पष्ट केले पात्रहजे.  
 

योर्साधनेस प्राधान्सय देणारे सवगच पांथोपांथ त्रसद्धपांथ या नावाने ओळखले जात असले तरी त्याांच्या 
त्रवचारसरणीत आत्रण आचारधमात त्रभन्नता होती. काही बाबी माि या त्रसद्धपांथात समान होत्या. या पांथाांना 
वदेप्रामाण्य मान्सय नव्हते. वैत्रदक कमगकाांर्ाचेच नव्हे तर एकां दरीत अज्ञानमूलक आत्रण अांधश्रदे्धवर 
आधारलेला आचार-त्रवचाराांचाही त्रनषेध या पांथाांनी केलेला आहे. धमग व अध्यात्मत्रवषयक ज्ञान सांपादन 
करण्याचा अत्रधकार सवग वणांना असला पात्रहजे यावर त्याांचा कटाि होता. त्यामुळे प्र्थात्रपत वणगव्यव्था 
त्याांना सांमत नव्हती. सां्कृत भाषेतूनच ज्ञानप्रसार झाला पात्रहजे या दाांर्कासही त्याांचा त्रवरोध होता. 
त्यामुळे सात्रहत्य-रचनेसाठी त्रसद्धाांनी आपापफया प्रदेशात प्रचत्रलत असलेफया प्राकृत भाषाांचा अवलां ब केला 
आहे. त्रसद्धाांचे सात्रहत्य प्राकृत भाषाांत असफयाने सामान्सय जनसमूहात त्रसद्धाांनी प्रत्रतपात्रदलेफया 
आचारधमांचा प्रसार झाला तसा त्याांच्या त्रवचारधारेचा प्रसर होऊ शकला नाही. कारण, त्रसद्धाांची साधना 
सामन्सयाांच्या आटोक्याबाहेरची होती. त्यामुळे सारेच त्रसद्धपांथ मोिसाधनेच्या दृष्टीने आपपफया अनुयायापुरते 
मयात्रदत रात्रहले. प्रत्येक पांथाचे तत्त्वज्ञान, आचार आत्रण साधना-पद्धती त्रभन्न असफयाने धार्ममक िेिात एका 
प्रकारची अराजकता त्रनमाण झालेली होती. या वातावरणातून नाथसांप्रदायाने वाट काढली. आचार-
त्रवचाराांतील सांर्तीवर या सांप्रदायाने त्रवशषे भर त्रदला. प्रचत्रलत पांथोपांथातील ग्राह्य तत्त्वाांचा समन्सवय करून 
ध्यानयोर्ास र्ौणत्व न देता वदेप्रमाण्याचा ्वीकार नाथसांप्रदायाने केलेला आहे. वरे्ोपात्रनषदाांतील ज्ञान 
सामान्सयाांपयंत पोचवनू समाजप्रबोधनाथग सुलभ असा सदाचार नाथसांप्रदायाने उपदेत्रशलेला आहे. 
आपपफयाला अत्रभपे्रत आहे तो नाथसांप्रदायाचा त्रसद्धपांथ आत्रण त्याचे महाराष्री प्राकृताच्या अपभ्रांभातून 
प्रकटलेले सात्रहत्य व त्याची परांपरा.  
 

नाथसांप्रदायाची महत्त्वाची कामत्रर्री म्हणजे त्याांनी प्रतीपात्रदलेली मोिाची ्पष्ट कफपना. मोि ही 
मरणोत्तर प्राप्त होणारी अव्था आहे हा अपसमज नाथसांप्रदायाने दूर केला. याच देही मोिप्राल्प्त होऊ 
शकते असा त्रवश्वास या सांप्रदायास आहे. कारण, त्रवश्वव्यापी चैतन्सयाशी त्रजवात्म्याची एकरूपता म्हणजेच 
मोि अशी नाथसांप्रदायाची धारणा आहे. या मार्ीचा प्रवास सदाचाराने सुलभ होतो. ध्यानयोर्ाच्या 
अनुष्ठानाने प्राप्त होणारी त्रनर्मवकफप समाधी हे अांत्रतम ध्येय असून या अव्थेत – जीस राजयोर् असे 
अत्रभधान आहे – जीवात्म्याचा परब्रह्मात लय होतो व अदै्वताची अनुभतूी लाभते. आठव्या शतकाच्या 
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आसपास समाजप्रबोधानाथग उदयास आलेफया नाथसांप्रदायाची त्रवचारसरणी सांिेपाने वर त्रनर्मदष्ट केलेली 
आहे. उपलब्ध सात्रहत्य आत्रण परांपरा याांच्या आधाराने सरहपा आत्रदत्रसद्ध ठरतो. सरहापापासून सुरू 
होणाऱ्या सात्रहत्याची आत्रण तत्त्वप्रणालीची परांपरा या त्रववचेनातील त्रसद्धसात्रहत्य आत्रण त्रसद्धपांथ याांत 
अत्रभपे्रत आहे.  
 

लोक कफयाणावर त्रसद्धाांचा भर त्रवशषे होता. हा सांप्रदाय ज्ञानोत्तर त्रनष्काम कमावर भर देणारा 
आहे. म्हणनूच वैयल्क्तक साधना पूणग झाफयानांतर लोकोद्धाराच्या तळमळीने नाथत्रसद्धाांनी भारतभर सांचार 
केला होता. अनेक प्राांताांत नाव्नाथाांची ्थाने आज आढळतात त्याचे कारण, एकच नवनाथ अनेक त्रठकाणी 
समात्रध्थ झाले असे नसून त्या त्या ्थळाशी कोणत्या न कोणत्या नाथत्रसद्धाचे कायग सांलग्न आहे असा या 
अनेकतेचा अथग लावला पात्रहजे. आत्रदत्रसध्द सरहपापासूनच सुरू झालेफया नाथसांप्रदायास मध्यांतरीच्या 
काळात मात्रलन्सय आले असाव.े रु्रू र्ोरखनाथ याांनी आपफया कतृगत्वाने काळाची त्रनकर् ध्यानात घेऊन या 
सांप्रदायाचे पनुरुज्जीवन अकराव्या शतकात केले. त्यामुळे नाथसांप्रदाय म्हणजेच र्ोरखनाथोपत्रदष्ट मार्ग असे 
समीकरण रूढ झाले. आत्रण उत्तरकालीनाांनी आपापफया परांपरा या ना त्या रूपात मत््येंद्र-र्ोरखाशी 
जोर्फया.  
 
४. परमपद आणि कैिल्य  
 

तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने नाथसांप्रदायाने वदेोपत्रनषदातील ज्ञानाचाच प्रसार प्राकृत भाषेद्वारा केलेला 
आहे. अदै्वताची प्रतीती देणारे ‘परमपद’अथवा ‘महासुख’ हे त्रसद्धाांनी आपफया साधनेचेच अांत्रतम ध्येय मानले 
आहे. ‘जेथे-मन-पवनाचा सांचार नाही, रवी-शशीचा प्रवशे नाही’ असे परमपदाचे वणगन सरहपाने केलेले 
असून परमपदाचाच पयाय असलेफया महासुखाचे लिण सरहपा पुढील शब्दाांत साांर्तो: ‘इांत्रद्रये जेथे 
त्रवलीन होतात आत्रण आत्मभावाचा लय होतो तो सहजानांद. या अव्थेत मनपवनाचा लय होत असफयाने 
त्यासच महासुख म्हणाव’े३  
 

आियग असे की हाच आशय परमोच्च आनांदाच्या सांदभात तैत्तरीय उपत्रनषदात आलेला आहे.४ 

अशाच आशयाची वाचणे ज्ञानेश्वरीत अदै्वतानुभावाच्या सांदभात सहजर्त्या आढळून येतील.५ पतांजलीच्या 
योर्सूिातदेखील कैवफय म्हणजे मोि हा इहलोकीच प्राप्त होत असतो असे प्रतीपादण्यात आले आहे. जीव 
आत्रण परब्रह्म याांच्या अदै्वताची अनुभतूी म्हणजेच कैवफय असे पतांजली साांर्तो.६ भर्वद्र्ीतेत चांचल मन 
त्रववके आत्रण वैराग्य याांच्या योर्ाने त्रनयांत्रित करता येते असे कृष्ण अजुगनास साांर्तो.७ पतांजलीनेही वैराग्य 
आत्रण त्रववके याांच्या योर्ाने दोषाांचा िय होऊन कैवफयप्राप्तीस अनुकूल अशी योग्यता त्रजवास प्राप्त होते 
असे साांत्रर्तले आहे. या अव्थेत साधकाकरू्न त्रनष्काम कमगयोर्ाचे अनुसरण होत असते.८ असेही तो 
साांर्ून जातो.  
 

जीवनाचे अांत्रतम साध्य म्हणजे कैवफय अथात मोि ही मरणोत्तर प्राप्त होणारी अव्था नसून या 
जन्समातच जीव-ब्रह्माच्या अदै्वताची प्रतीती हाच मोि असफयाची धारणा उपत्रनषदे, पतांजली आत्रण त्रसद्ध 
याांच्या परांपराांत समान होती याची कफपना वरील त्रववचेनातून यावी. त्रवष्णूच्या पादाांरु्ष्ठापासून उर्म 
पावलेली परांतु केवळ ्वलोकासच पावन करणारी र्ांर्ा भर्ीरथाने प्रथम भलूोकावर आत्रण नांतर पाताळात 
पूवगजाांच्या उद्धाराथग नेली. तद्वतत वदेोक्त ज्ञानर्ांर्ा त्रसद्धाांनी सामान्सयाांना सहज अवर्ाहन करता येईल 
अशा ्वरुपात उपलब्ध करून त्रदली अशा आशयाचे त्रवधान अर्ोदरच्या प्रकरणात करण्यात आलेले आहे. 
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ते त्रकती यथाथग आहे याची कफपना आता करता येईल. कमगठाांच्या त्रवळख्यात सापर्लेले ज्ञान मुक्त करून 
ते सामान्सयाांना उपलब्ध करून देण्याची ऐत्रतहात्रसक ्वरुपाची कामत्रर्री नाथत्रसद्धाांनी बजावलेली आहे ही 
बाब वरील सांदभग लिात घेता अत्रधक ्पष्ट करून साांर्ण्याची आवश्यकता नसावी. कमगठता आत्रण वणगभेद 
याांचा अर्सर असफयामुळे सामान्सय समाज जीवनाच्या साफफयासाठी अांधःकारातच चाचपर्त होता. अशा 
समाजाला त्रसद्धाांनी आपफया कृतीने आत्रण सात्रहत्याने प्रकाशाचा मार्ग दाखत्रवलेला आहे यात्रवषयी आता 
सांदेह बाळर्ण्याचे कारण नसाव.े  
 

अध्यात्मसाधनेचे अांत्रतम साध्य मोि या नावाने सांबोधले जाते. या शब्दाची त्रनरुक्ती अनेक प्रकारे 
करण्यात येत असते : बांधनापासून मुक्ती, अज्ञानापासून त्रनवतृ्रत्त, जन्सममृत्युच्या चक्रातून मुक्तता, उत्तम 
र्ती इत्यादी. उपत्रनषदाांत, पतांजलीच्या योर्सूिात याच अथाने ‘कैवफय’ हा शब्द येतो. आद्य 
शांकराचायांनी आपला त्रसद्धाांत माांर्ताना कैवफय हाच शब्द योजला आहे. (ज्ञानदेव तु कैवफयम्।) 
ज्ञानेश्वरीतही ‘कैवफय’शब्दाचा उपयोर् त्रनरत्रनराळ्या सांदभात करण्यात आलेला आहे. श्रीकृष्णाला ‘कैवफय 
उघरे्’ (११-२५१) असे ज्ञानेश्वर सांबोधतात. ‘कैवफय रु्णत्रनधान’ असाही (१८-१०६१) कृष्णाचा उल्लखे 
ज्ञानदेवाांनी केला आहे. परांतु त्रनष्काम कमगयोर्ी आत्रण भर्वत्सांकीतगन करणारे याांच्या सांदभात ज्ञानदेवाांनी 
कैवफय शब्दाची केलेली योजना त्रवशषे लि वधूेन घेणारी आहे. कैवफय या शब्दाला मोि एवढाच अथग आहे 
की अन्सय अथगछटा या शब्दाशी सांलग्न आहेत अशी शांका येते. पुढील ओव्या या दृष्टीने अभ्यासता येतील : 

 
जे स्र्कमव टनष्कामर्ता । अनुसरले र्ा पाथा 
रे्त कैर्ल्य परमर्तत्त्र्र्ता ं। पार्ले जर्ीं ।। ३-१५०  
 

रे्त पािंािेर्ीण पािंर्ीर्त । अमृरे्तटर्ण जीर्टर्र्त  
योर्ोंटर्ण दाटर्र्त । कैर्ल्य डोळा ं।। ९-२००  
 

कैर्ल्याचा अटधकारी । सोडी बाधंी मोक्षाची करी  
कीं जलाटचया परी । र्तळर्ि घे ।। १२-२१८  

 
या तीन ओव्या तीन वरे्ळ्या अध्यायातफया असून पत्रहली त्रनष्काम कमगयोग्याचा सांदभात आलेली 

आहे. दुसरी भर्वांताचे सतत सांकीतगन करणाऱ्या सांबांधीची असून शवेटची भल्क्तयोर्ाच्या सांदभात आदशग 
वणगन करणारी आहे. या त्रतन्सही ओव्याांपैकी ‘योर्ेंत्रवण दात्रवत कैवफय र्ोळा’ (९-२००) हा उल्लेख असलेली 
ओवी अत्रधक महत्त्वाची आहे. ‘योर्साधनेनेच कैवाफयप्राल्प्त होते’ या त्रसद्धाांतास ज्ञानेश्वराांनी छेद त्रदलेला 
असून भक्तीनेही कैवफय लाभते हे या ओवीत ध्वत्रनत झाले आहे. या त्रतन्सही त्रठकाणी केवळ मोि असा 
कैवफयाचा अथग घेऊन समग्र भाव ध्यानात येत नाही. म्हणनूच ‘कैवफय’ या शब्दाच्या अथगछटाांचा शोध घ्यावा 
लार्तो.  
 

ध्यानयोर्पर श्वेताश्वतरोपत्रनषदाचा उल्लेख अर्ोदर येऊन रे्ला आहे. या उपत्रनषदात ब्रह्मज्ञानी 
व्यक्तीचे वणगन करणारा एक श्लोक येतो.९ ‘ब्रह्मज्ञानी जन्सममृत्युच्या बांधनाांतून मुक्त होऊन कैवफय प्राप्त 
करतो’ असा या श्लोकाचा भावाथग आहे. या श्लोकात ‘केवल’ हे पद आले आहे. त्यावर भाष्य करताना आद्य 
शांकराचायांनी ब्रह्मपुराण, सलर्पुराण आत्रण त्रशवधमोत्तर पुराण याांचे आधार घेऊन ‘ब्रह्माशी एकरूपता’ असा 
‘केवल’ या पदातून ध्वनी त्रनघतो असे प्रत्रतपादन केले आहे. त्रशवधमोत्तरात तर ‘या लोकी जीवाला मोि 
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त्रमळतो’ असा त्रनवाळा त्रदला आहे.१० पतांजलीच्या योर्सूिातदेखील ‘जीवब्रह्माची एकरूपता’ असाच 
कैवफयाचा अथग र्ृहीत धरलेला आहे. ११  
 

ही पाश्वगभमूी लिात घेतली म्हणेज ‘कैवफय’ या शब्दाचा मोि हा अथग केवळ कामचलाऊ ठरतो. 
त्रजवात्रशवाशी एकरूपता या ्थळी (व इतरिही ‘कैवफय’ या शब्दाचा प्रयोर् झालेला असेल त्या त्रठकाणी) 
ज्ञानेश्वराांना अत्रभपे्रत आहे असे र्ृहीत धराव े लार्ते. नाथसांप्रदायात ‘त्रशवशल्क्तसमावशे’ या सांजे्ञने 
कैवफयाचीच कफपना सूत्रचत झालेली आहे.  
 

त्रवश्वात्मक ब्रह्माशी जीवाचे ऐक्य म्हणजेच कैवफय हे त्रसद्धपरांपरेतील साध्य वैत्रदक परांपरेतूनच 
त्रसद्धाांच्या प्रणालीत आलेले आहे हे वरील त्रववचेनातून ्पष्ट होईल.  
 
५. ध्यानयोग आणि भक्ततयोग  
 

सध्याच्या प्राप्तीसाठी त्रसद्धाांनी उपदेत्रशलेफया साधनमार्ासांबांधी थोर्ा अत्रधक त्रवचार केला पात्रहजे. 
त्रसद्धाांच्या परांपरेत ध्यानयोर्ास प्राधान्सय आहे हे सवगमान्सय आहे. अवैत्रदक पांथीयाांच्या साधनमार्ातही 
ध्यानयोर्ास महत्त्वाचे ्थान त्रमळालेले आहे. प्रत्येक पांथातील ‘त्रक्रयायोर्’ त्रभन्न आहे. भाव तोच कायम 
ठेवनूही अनेक पांथाांनी पत्ररभाषा वरे्ळी योजलेली आहे. काही पांथात समग्र त्रक्रयायोर् रूपकर्भग भाषेत 
वर्मणलेला आहे. तथात्रप, मुळात ध्यानयोर् हा वैत्रदक परांपरेतील आहे.  
 

योर्दशगन तसे पुरातन आहे. अथवगवदेात व काही उपत्रनषदाांत योर्त्रवदे्यचा परामशग घेण्यात आलेला 
आहे. पतांजलीने चौर्थया-पाचव्या शतकात या शाराची सूिात्मक माांर्णी केली. केवळ ध्यानयोर्ाचे त्रववरण 
करणारी काही उपत्रनषदेही आहेत. परांतु ती अलीकर्च्या काळातील मानली जातात. तथात्रप, दहा 
उपत्रनषदाांपैकी प्राचीनतम मानलेले श्वेताश्वेतरोपत्रनषद प्रामुख्याने ध्यानयोर्ाचीच चचा करणारे आहे. या 
उपत्रनषदाच्या उपक्रम-उपसांहारावरूनही तेच त्रसद्ध होते. ध्यानयोर्ाला भक्तीचा पयाय प्रथम या 
उपत्रनषदात आलेला असून नांतर पतांजलीच्या योर्सूिातही तो आलेला आहे.  
 

त्रवश्वाचे आत्रदकारण आत्रण मानवी जीवनासांबांधीची त्रजज्ञासा उपत्रनषदाांच्या रचनेस कारणीभतू 
ठरली आहे. (१-१ व २). प्रारांभीच उपत्रनषत्कार त्रजज्ञासूांना साांर्ून टाकतात की, ‘ध्यानयोर् 
आचरफयामुळेच प्राचीन ऋषींना ब्रह्मत्मकै्याचा सािात्कार झाला.१२ या त्रवधानाचा असाही अथग होतो की, 
ब्रह्मात्मकै्याचा प्राप्तीसाठी ध्यानयोर्ाचा अवलां ब केला पात्रहजे. उपत्रनषत्कार पुढे साांर्ाततः ब्रह्मज्ञान झाले 
की कैवफयाची प्राप्ती होते (१-११). अज्ञानामुळे ईश्वर आत्रण जीव समथग असूनही ते असमथग वाटतात. 
ईश्वर, त्रवश्व आत्रण जीव हे ब्रह्मरूप आहेत हे ज्ञान झाफयाने सवग पापाांपासून मुक्ती त्रमळते.१३ मतृ्यसू पार 
करण्यासाठी आत्रण ब्रह्मात्मकै्याचा प्रतीतीसाठी ध्यानयोर्ाखेरीज दुसरा मार्ग नाही.१४ असेही या या 
उपत्रनषदाचे मत आहे. त्रवश्व आत्रण त्रवश्वात्मा आत्रण जीव व परमेश्वर याांमध्ये त्रदसून येणारे दै्वत ध्यानयोर्ाने 
नाहीसे होऊन साधकाला त्रनरांजनाशी एकरूपता प्राप्त होते (२६-२२) असा या उपत्रनषदाचा अत्रभप्राय आहे.  
 

ध्यानयोर्ाची शारीय ्वरुपाची माांर्णी पतांजलीच्या योर्सूिात करण्यात आलेली आहे. 
ब्रह्मात्मकै्य्वरूप कैवफयाची प्राप्ती ध्यानयोर्ाने होते असा पातान्सजालीचा त्रनष्कषग आहे. पतांजलीचे 
वैत्रशष्य असे की, समात्रध साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेफया ‘त्रक्रयायोर्ाचे’ त्रववरण केफयानांतर 
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समाधी साध्य करण्यासाठी ध्यानयोर्ाव्यत्रतत्ररक्त दुसराही एक पयाय पतांजलीने त्रदला आहे. हा पयाय 
म्हणजे ईश्वरभक्ती. पतांजलीने त्रदलेफया या पयायाकरे् दुलगि झाफयाकारणाने ध्यानयोर् आत्रण भल्क्तयोर् 
पृथक् असफयाची धारणा रूढ झाली आहे. त्यामुळे योर्ी ज्ञानेश्वर आत्रण भक्त ज्ञानेश्वर असा पृथक् त्रवचार 
करण्याची आवश्यकता भासत नाही. 
 

ध्यानयोर्ाला दुसरा पयाय देणारे पतांजलीचे मुळ सुि ईश्वर प्रटनधानाद्वा ।। १-२३ . असे आहे. 
समात्रध-साधनेच्या सांदभात हे सुि येते. ईश्वरभक्तीनेही त्रचत्तवृत्ती ल््थर होतात आत्रण समाधी साधता येते. 
पतांजलीने प्रत्रतपात्रदलेला योर् ‘अष्टाांर्योर्’ या नावानेही प्रत्रसद्ध आहे. यम, त्रनयम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्यहार, ध्यान, धारणा आत्रण समाधी अशी ही आठ अांरे् आहेत. त्याांपैकी ‘त्रनयम’ या अांर्ाचे लिण 
साांर्तानाही ईश्वरभक्तीचा उल्लेख येऊन रे्ला आहे. १५ त्रनयमाांची लिणे साांर्नू झाफयानांतर पढुील सूि 
येते:  

 

समाटधटसटद्धरीश्वरप्रटणधानात् ।। २ – ४५ 
 

या सूिात तर भक्तीने समाधी साध्य होते असा ्पष्टच उल्लेख आला आहे. पुढील पदाांची रचना 
करताना सांत ज्ञानेश्वराांनी पतांजलीचे योर्शार सवांर्ाांनी ध्यानात घेतले होते असे मत बनते. कारण, या 
पर्त अष्टाांर्योर्ाचा उल्लखे आलेला आहे तसाच भक्तीने घर्णाऱ्या मोिप्राप्तीचाही :  
 

अष्ारं् योर्ें न टशटणजे, यम नेम टनरोध न कीजे रया ।। १।। 
र्ाचा र्ीर्त र्ाइजे, र्ाचा र्ीर्त र्ाइजे 
र्ार्ता ंर्ार्ता ंश्रर्णीं ऐटकजे रया ।। २।। 
र्ीर्त छंदें अंर् डोटलजे, लीलाटर्नोदें ससंार र्ताटरजे रया ।। ३।। 
बापरखमा देर्ीर्रू टर्ठ्ठल नामें जोडे िंा उपायो कीजे रया ।। ४।। 

- ज्ञानदेर् र्ाथा क्र.४३४  
 

भक्तीच्या योर्ाने कैवफयाची प्राप्ती होते हे ज्ञानेश्वरादी सांताांचेच प्रत्रतपादन नसून पतांजलीच्या 
योर्शाराची देखील या त्रसद्धाांतास मान्सयता आहे हे वरील सांदभावरून त्रनष्पन्न होते. त्यामुळे ध्यानयोर् 
आत्रण भल्क्तयोर् पर्पर त्रवसांर्त समजण्याचे कारण नाही. ध्यानयोर्ाची परांपरा असणाऱ्या नाथसांप्रदायी 
ज्ञानेश्वराांनी भाल्क्तमार्ाचा उपदेश केला यात त्रवशषे आियग वाटण्याजोरे्ही काही नसाव.े ध्यानयोर्ाने 
कैवफयप्राप्तीचा त्रदलेला भक्तीयोर्ाचा पयाय ज्ञानेश्वराांनी प्रधान मानला एवढेच फार तर म्हणता येईल. 
सामाजोद्धाराच्या दृष्टीने तो पयाय सवांना सुलभतेने आचरता येईल असा होता.  
 

व्तुतः हा त्रवषय मी चौर्थया प्रकरणातच माांर्ावयास पात्रहजे होता. परांतु, नाथसांप्रदाय आत्रण 
ज्ञानेश्वरप्रवर्मतत भार्वतधमग अथवा वारकरी सांप्रदाय याांचे पर्परानुबांध हे त्या प्रकरणाचे उत्रद्दष्ट होते. मूळ 
योर्दशगनात ध्यानयोर्ास असलेफया भल्क्तयोर्ाच्या पयायास नाथ-सांप्रदायाने अवलां त्रबलेफया हठयोर्ात 
्थान नव्हते. नाथसांप्रदाय आत्रण वारकरीपांथ याांच्यापुरते ते त्रववचेन असफयाकारणाने त्या मयादेत 
त्रवषयाांतर केफयात्रवना हा मुद्दा माांर्ता आला नसता; म्हणनू वदेोपत्रनषदे आत्रण योर्-दशगन याांतून आढळून 
येणाऱ्या परांपरेचे त्रववचेन ्वतांिपणे कराव ेलार्ले. चौर्थया प्रकरणात हठयोर्ाने प्राप्त होणारी राजयोर्ाची 
अव्था भल्क्तयोर्ाचेद्वारेही प्राप्त होते या त्रवशषेाचेच त्रववचेन प्रामुख्याने आले आहे.  
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नाथसांप्रदाय आत्रण हठयोर् याांच्या किेतच चचा झालेली असफयाने नाथसांप्रदायास भल्क्तयोर्ाची 
जोर् ज्ञानेश्वराांनी त्रदली हे मत त्या प्रकरणात माांर्ण्यात आलेले आहे. या नव्या सांदभात या मताचा वरे्ळा 
त्रवचार करण्याचे कारण नाही. योर्सूिात समाधीसाधनेस असलेला भक्तीचा पयाय नाथसांप्रदायात 
प्रचत्रलत असलेफया हठयोर्ाने त्रवचारात घेतला नाही एवढाच अथग त्यातून त्रनघतो. या त्रठकाणी समग्र 
वैत्रदक परांपरेच्या सांदभात त्रवचार होत असफयाने ध्यानयोर् आत्रण भल्क्तयोर् याांच्यामध्ये अांतर्मवरोध नाही हे 
्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्ोदरच्या त्रनष्कषास दृढताच येते. कारण, ध्यानयोर्ाची परांपरा 
असलेफया नाथसांप्रदायात भल्क्तमार्ाचा अांतभाव करून ज्ञानेश्वराांनी पतांजलीने त्रदलेफया पयायास प्राधान्सय 
त्रदले आहे असे ध्यानात येईल. इतकेच नव्हे तर वारकरी सांप्रदाय हा ध्यान-योर्ास प्राधान्सय देणाऱ्या नाथ 
सांप्रदायाचाच कालसापेि अवतार आहे हे अर्ोदर माांर्ण्यात आलेले मतही वरील त्रववचेनाच्या योरे् दृढ 
होईल.  
 

ईश्वरप्रत्रणधानेने समाधी त्रसद्ध होते हे सुि माांर्ताना पतांजलीने ‘ईश्वर’ हे पद अथाच्या दृष्टीने 
सांत्रदग्ध ठेवले नाही. ‘दुःख, इच्छा, कमग व कमगत्रवपाक ज्याला ्पशग करू शकत नाहीत, सवगज्ञतेचे बीज 
ज्याच्या त्रठकाणी आहे तो ईश्वर’ असे साांर्ून ईश्वर हा कालभेदातीत असा सवांचा रु्रू आहे असे पतांजली 
साांर्तो (१-२४ ते २६). अशा ईश्वराची प्राप्ती कशी व्हावयाची हा प्रश्न पर्तो. पुढील दोन सूिात या प्रश्नाचे 
उत्तर सापर्ते. प्रणव हा ईश्वराचा वाचक आहे. प्रणवाचा जप आत्रण प्रणवाच्या अथाचे सचतन हा 
ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग आहे असे पतांजलीने साांत्रर्तले आहे. सांतसात्रहत्यात येणारे नाममहात्म्य या पाश्वगभमूीवर 
त्रवशषे अथगपूणग ठरते.  
 

ध्यानयोर्ाचा त्रवचार करूनही भक्तीचे महत्त्व प्रत्रतपादन करणारे श्वेताश्वेतर – उपत्रनषद देखील 
ध्यानयोर्ाच्या बरोबरीने भक्ती महत्त्वाची असफयाचे प्रत्रतपादन कते. या उपत्रनषदातही उद्र्ीथाचे महात्म्य 
आलेले असून उद्र्ीथाचा म्हणजे प्रणवाचा जप जीव-ब्रह्माचे ऐक्य घर्वनू आणतो असा त्रनष्कषग त्रदलेला 
आहे.१६ छाांदोग्य आत्रण तेत्रत्तरीयोपत्रनषदाांतही उद्र्ीथ, प्राणव आत्रण परब्रह्म याांचे समीकरण आलेले आहे. 
भल्क्तयोर्ाच्या दृष्टीने श्वतेाश्वेतरोपत्रनषदाचा समाल्प्तश्लोक हा महत्त्वाचा आहे :  
 

यस्य देर् ेपरा भक्तर्तयवथा देर् ेर्तथा रु्रौ  
र्तस्यैरे्त कटथर्ता या ाथवः प्रकाशन्रे्त मिंात्मनः ।। ६-२३।। 

 
‘ज्याची परमेश्वरावर आत्रण (परमेश्वरसमान) रु्रुवर भक्ती आहे त्याला ज्ञानाचा सािात्कार 

घर्तो’  
 

तसे पात्रहले तर आपफया त्रवअशयच्य दृष्टीने श्वेताश्वेतरोपत्रनषदाचा’ शवेटचा श्लोकच काय पण 
सांपूणग उपत्रनषदासच ऐत्रतहात्रसक महत्त्व आहे. 
 

भल्क्तयोर् आत्रण योर्दशगन या दोन्सही त्रवद्या अर्दी पुरातन असफया तरी साा्ं कृत्रतक त्रवकासाच्या 
कोणत्या तरी काळात या दोहोंची सांर्ती सुटलेली त्रदसते. ब्रह्मत्मकै्याच्या अनुभतूीसाठी सांत-महांताांनी 
केलेफया साधनेत ध्यानयोर् आत्रण भल्क्तयोर् हे पयायी मार्ग होते याची प्राचीनतम नोंद श्वतेाश्वतेरोप-
त्रनषदात प्रथम त्रमळते. पतांजलीच्या योर्सूिात पारांपत्ररक त्रवचाराचे एक अांर् म्हणून ईश्वरप्रत्रनधनाचा’ 
अर्दी धावता असा त्रवचार आलेला आहे. १९५ सूिाांच्या या ग्रांथात अवधी पाच-सहा सूिेच भक्तीच्या 
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वायास आलेली आहेत. ध्यानयोर्ाची शारीय माांर्णी हे पतांजलीचे उत्रद्दष्ट असफयामुळेही असे घर्ले 
असण्याची सांभावना नाकारता येत नाही. चौर्थया-पाचव्या शतकात साधनेच्या िेिात योर्दशगनास अत्यत्रधक 
महत्त्व प्राप्त झाले होते एवढा अांदाज योर्सूिाांच्या आधाराने बाांधता येतो. भर्वद्र्ीतेत भक्त आत्रण भक्ती 
याांचे माहात्म्य आलेले असले तरी त्रनदान आद्य शांकराचायांच्या काळात तरी मोिप्राप्तीचा मार्ग या नात्याने 
भल्क्तयोर्ास मान्सयता नव्हती. ज्ञानयोर् हाच अदै्वत-प्रतीतीचा मार्ग असून इतर मार्ग केवळ साधनरूप 
आहेत, मोिप्रद नाहीत हे ‘ज्ञानदेव तु कैवफयम्’ या आचायांच्या त्रसद्धाांतावरून ्पष्ट होते. आचायांच्या पूवी 
आत्रण नांतरही ध्यानयोर्ास वैत्रदक आत्रण अदै्वत्रदक पांथात महत्त्वाचे ्थान होते. वज्रयानी बौद्धपरांपरा, तांि 
मार्ग आत्रण नाथसांप्रदाय या सांप्रदायाांत इतर बाबी त्रभन्न असफया तरी या सवांनीच ध्यानयोर् हाच मोिाचा 
मार्ग म्हणून ्वीकारलेला आहे.  
 
६. भतती आणि सिजक्स्थती  
 

हा सवग इत्रतहास ध्यानात घेतला म्हणजे ध्यानयोर् आत्रण भल्क्तयोर् याांची केव्हातरी सुटलेली 
सांर्ती ज्ञानदेवाांनी परत जोर्लेली आहे असे त्रनदशगनास येते. ज्ञानेश्वर नाथसांप्रदायाचे अनुयायी असफयाने 
त्याांनी भक्तीच्या ्वरूपाचे वणगन देखील नाथसांप्रदायात रूढ असलेफया ध्यान-योर्ाच्या पत्ररभाषेत केलेले 
आहे. ज्ञानेश्वराांनी ‘परमेश्वराची सहजल््थती’ असे भक्तीचे वणगन केले आहे इतकेच नव्हे तर भर्वांताचा 
‘सहज प्रकाश’ म्हणजे भक्ती होय असेही ते साांर्तात. ‘सहज’ ही नाथसांप्रदायात रूढ असलेली 
पात्ररभात्रषक सांज्ञा आहे. ‘त्रवश्वरूप परमात्म्याशी असलेली सहजत्रसद्ध एकरूपता वृत्तीत मुरणे’ असा या 
सांजे्ञचा अथग आहे.१७ ‘परमतत्त्व’ असाही एक अथग या सांजे्ञस असून ‘महासुखाची प्राप्ती करून देणारी 
प्रज्ञोपायसमाधी’१८ या अथानेही ‘सहज’या सांजे्ञचा प्रयोर् होत असतो. त्रनरांतर अदै्वतप्रतीती या अथानेदेखील 
सहज शब्दाचा उपयोर् साांप्रदात्रयक सात्रहत्यात होत असतो.१९ नाथ सांप्रदायातला त्रशवशल्क्त-समावशे आत्रण 
ज्ञानदेवाांची ‘सहज भक्ती’ यात तत्त्वतः भेद नाही.  
 

- या लार्णाऱ्या सांर्तीमुळे इतरही त्रकत्येक बाबी उलर्र्त जातात.  
 

भर्वदर्ीतेत ज्ञान, ध्यान, कमग आत्रण भल्क्त या चार योर्ाांचे वणगन आलेले असून मोिप्रदतेच्या 
दृष्टीने या चोहोंची योग्यता समान मानलेली आहे. फरक एवढाच की, पत्रहले तीन तुलनात्मकदृष्या 
कष्टप्रद२० असून भल्क्तयोर् सुलभ असून या मार्ात अपयशाचा धोका नाही असा र्ीतेचा त्रसद्धाांत आहे. उत्तर 
काळात ज्ञानयोर् हाच मोिप्रद असफयाचे सांन्सयासवादी भाष्यकाराांनी प्रत्रतपादन केले. त्यामुळे ध्यान, कमग 
आत्रण भक्ती या त्रतहींना र्ौणत्व आले. ‘ज्ञानानेच मोि त्रमळतो’ हा शांकराचायांचा त्रसद्धाांत या त्रवचारसरणीचा 
त्रनदशगक आहे.  
 

अवैत्रदक पांथात तांिमार्ाचा प्रवशे झाफयानांतर ध्यानयोर्च मोिप्रद असफयाचा त्रसद्धाांत त्रनरत्रनराळ्या 
पांथाांच्या त्रसद्धाांनी माांर्ला. ध्यानयोर्ास त्यामुळे महत्त्व आले. तथात्रप, ध्यानयोर् मध्यवती असूनही 
त्रनरत्रनराळ्या पांथोपपांथाांची वैचात्ररक बैठक आत्रण साधनापद्धती त्रभन्न असफयाने त्रवचाराच्या व साधनेच्या 
िेिाांत एक प्रकारची अराजकता उत्पन्न झाली आत्रण वैत्रदक परांपरेसही र्ौणत्व आले. अशा वातावरणात 
वैत्रदक परांपरेचे पुनरुज्जीवन करताना पांथोपपांथातील ग्राह्य बाबींचा समन्सवय नाथसांप्रदायाने केला. नाथ 
सांप्रदायात ध्यानयोर्ाचे महात्म्य कायम रात्रहले. तथात्रप, समाधी साध्य झाफयानांतर ज्ञानाचा उदय होतो 
आत्रण त्रसद्ध लोक कफयाणाथग कमग करीत असतो ही या पांथाची धारणा असफयाने ज्ञान आत्रण कमग या दोन्सही 
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योर्ाांचा अांतभाव या सांप्रदायाच्या ध्यान योर्ात झालेला आढळतो. भल्क्तयोर्ास माि या सांप्रदायात ्थान 
त्रमळाले नाही.  
 

यावरून असे अनुमान त्रनघते की ध्यान आत्रण भल्क्त याांची सांर्ती मध्यांतरीच्या काळात केव्हा तरी 
सुटलेली असावी. ज्ञानेश्वराांनी या दोहोत पर्लेफया अांतरावर सेतुबांधाची उभारणी करून भल्क्तयोर्ाचे 
त्रव्मृत झालेले ्वतांि ्थान पुनः्थात्रपत केले आहे. तसे करताना नाथसांप्रदायाचा अत्रधिेप ज्ञानदेवाांच्या 
हातून घर्ला असे नसून रु्रूच्या आजे्ञवरूनच हे घर्ले आहे असे ज्ञानेश्वरीच्या १८ व्या अध्यायातील 
समारोपावरून मानाव ेलार्ते. चौर्थया प्रकरणात या त्रवषयीची चचा येऊन रे्लीच आहे.  
 
७. भतती आणि अदै्वत  
 

या सांदभात अमृतानुभवात आलेली पुढील ओवी लि वधूेन घेणारी आहे :  
 

कोण्िंी एक अकृटिम । भतर्तींचे िें र्मव  
योर् ज्ञानादी टर्श्राम-। भटूमका िें ।। ९.६१  

 
‘भक्तीयोर्, ज्ञान आत्रण ध्यान या दोन्सही योर्ाांचे त्रवश्राम्थान आहे’ असा या ओवीतून अथग त्रनघतो. 

काळाच्या ओघात कधी ज्ञानयोर् तर कधी ध्यानयोर् याांना महत्त्व प्राप्त झालेले होते त्यामुळे मोिप्रद योर्ाांत 
भाल्क्तयोर्ास ्थानच रात्रहले नव्हते. ध्यान आत्रण ज्ञान या दोन्सही योर्ाांचे त्रवश्राम्थल भल्क्तयोर् आहे असे 
साांर्ून ज्ञानदेवाांनी मोिप्रद मार्ात भक्तीस प्रत्रतष्ठचेे ्थान त्रदले आहे. कमगयोर्ाचा उल्लेख माि या ओवीत 
नाही. त्रनष्कामबदु्धीने अथवा परमेश्वरापगणपूवगक कमग हे भक्तीचे अत्रवभाज्य अांर् ज्ञानेश्वर मानतात. त्यामुळे 
कमगयोर्ाचा उल्लखे या ओवीत ्वतांिपणे करण्याची आवश्यकता ज्ञानेश्वराांना भासली नसावी. या ओवीच्या 
पूवी अमृतानुभवात आलेले त्रववचेन ध्यानात घेतले असता ज्ञानेश्वराांची भतू्रमका अत्रधक ्पष्ट होते.  
 

अदै्वत वदेाांतावर त्रनष्ठा असलेफयाांचा भक्तीवर मुलभतू आिेप असा की, देव आत्रण भक्त असे दै्वत 
भल्क्तयोर्ात नाांदत असफयाने भक्तीने अदै्वतप्रतीती होणे शक्य नाही. या आिेपास ज्ञानेश्वराांचे उत्तर असे :  
 

दै्वत दशचेे अांर्ण । अदै्वत वोलरे् आपण  
भेद तांव तांव दुण । अभेदासी ।। ९, २९ 
 
कैर्ल्यािंी चढार्ा । कटरर्त टर्षय सेर्ा  
जाला भचृ्यु-भचृ्यु कोलार्ा । भतर्तीच्या घरीं ।।९.३०  

 
देव आत्रण भक्त असे दै्वत भक्तीच्या पत्ररसरात त्रदसत असले तरी भक्तीमुळे अदै्वतास भरते येते 

आत्रण भतृ्य (भक्त) आत्रण भज्य (देव) याांची एकात्म साध्य होते. पुढील ओव्याांत एकात्मतेचे वणगन येते ते 
असे आहे:  
 

जाली स्र्चे्छाटच टर्टध । स्रै्र झाला समाधी  
दश ेये मोक्ष ऋटद्ध । बसैो घापे ।। ९.३४  
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  जाला देर्ोटच भतरु्त । ठार्ोटच जाला पंथु  
  िंोऊन ठेला एकारुं्त । टर्श्वटच िें ।। ९-३५  
 

त्रवश्वात्मकै्याची अनुभतूी भातीद्वारा प्राप्त होते म्हणनूच भक्ती ही ध्यानयोर् आत्रण ज्ञाययोर्ाचे 
त्रवश्राांत्रत-्थळ आहे असे ज्ञानेश्वराांचे मत आहे.२१ एवढ्यावरही भक्ती अदै्वतास बाधक आहे असे एखाद्यास 
वाटले तर –  

देर् देऊळ पटरर्ारु । कीजे कोरुटन डोंर्रु  
रै्तसा भतर्तीचा व्यर्िंारु । का ंन व्िंार्ा ।। ९.४२  

 
असे ज्ञानेश्वराांचे उत्तर आहे. हीच भतू्रमका पढुीलही ओवीत त्याांनी माांर्ली आहे :  

 
रै्तटस टक्रया टकर न सािें । र्तऱ्िंी अदै्वर्तीं भतर्ती आिें  
िंें अनुभर्ाजोर्ें, नव्िें । बोला ऐसें ।। १८.११४५  

 
‘भक्तीमुळे दै्वतभाव कायम राहतो म्हणून भल्क्तयोर् अदै्वतास बाधक ठरतो याच कारणाने मोिप्रद 

योर्ात भाक्तीयोर्ास ्थान देता येत नाही’ या ज्ञानमार्ीयाांच्या आिेपास अप्रत्यि उत्तर देऊन 
भाल्क्तयोर्ास मोियोर्ाची प्रत्रतष्ठा ज्ञानेश्वराांनी त्रदलेली आहे. 
 

वदेकालापासून प्रचलीत असलेफया ज्ञानपरांपरेत काळाच्या ओघात खांर् पर्फया कारणाने 
मतमताांतरे आत्रण त्रभन्न सांप्रदाय त्रनमाण झालेले होते. परांपरेचे सातत्य अखांत्रर्त ठेवण्याचा दृष्टीने 
पूवगपरांपरेशी तुटलेले नाते साांधणे हेही ज्ञानेश्वराांचे अांर्ीकृत कायग होते. कैवफयमार्ग आत्रण भल्क्तयोर् याांत 
असाच दुरावा त्रनमाण झालेला होता. त्याांवर सेतू उभारण्याचे कायग ज्ञानेश्वराांनी केले आहे. तसे करताना 
पत्ररत्रचत असलेफया नाथसांप्रदायाची भाषा ज्ञानेश्वराांच्या प्रत्रतपादनात अपत्ररहायगपणे येते. ज्ञानेश्वरीतील 
‘सहज ल््थती’ ‘सहजप्रकाश म्हणजेच अमृतानुभावातील ‘त्रशवशल्क्त समावशे’ आहे. (१-६४)  
 

भारताचा त्रभन्न प्राांतात अनेक भल्क्तसांप्रदाय प्रचत्रलत आहेत पण महाराष्रातील भल्क्तसांप्रदायाचे 
्वरूप त्या मानाने त्रनराळे आहे हे मत त्रभन्न भाषाांच्या अभ्यासकाांनी माांर्लेले आहे. तथात्रप, महाराष्रातील 
भल्क्तसांप्रदायात वरे्ळेपण का त्रनमाण झाले या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न फारसा झालेला नाही.  
 

तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने अन्सय सांप्रदाय दै्वती, त्रवत्रशष्टादै्वती, दै्वतादै्वती इत्यादी प्रकाराांत मोर्तात. 
देवाभक्ताचे अदै्वत या सांप्रदायाांस सांमत नाही. परब्रह्म एकमेवात्रद्वतीय आहे हे सवगच मानतात. भक्तीने 
मोिप्राप्ती होते हा त्रसद्धाांतही सवगच भल्क्तसांप्रदायाांना मान्सय आहे. परांतु, देवाभक्ताचे अदै्वत अन्सय 
भल्क्तसांप्रदायाांत प्रत्रतपात्रदलेले नाही. भक्तीची चरमसीमा म्हणजे भक्ताला भर्वांताचे त्रमळणारे सात्रनध्य 
एवढेच इतर सांप्रदाय मानतात. ज्ञानेश्वरप्रणीत भल्क्तमार्ात त्रवश्वात्मक देवाशी एकरूपता ही भक्तीची 
फलश्रुती मानलेली आहे. म्हणून अदै्वत आत्रण भल्क्त याांचे साहचयग, त्रनष्कामकमगयोर् आत्रण भक्ती याांचा 
सहयोर्, आत्मोद्धार आत्रण लोकोद्धार याांची एकरूपता याांचा अांतभाव महाराष्रातील भल्क्तसांप्रदायातच 
केवळ प्रतीपात्रदलेला आहे. याचे कारण, वदेोपत्रनषदातील अदै्वतत्रनष्ठेचा कालपत्ररल््थतीच्या सांदभात 
समन्सवय साधण्याचे कायग ज्ञानेश्वराांनी केले. महाराष्रातील भल्क्तपरांपरेला ‘सांप्रदाय’ या नावाने सांबोधणे 



अनुक्रमणिका  

योग्य नाही. तो आहे समाजधमग – त्रवश्वात्मक देवाचे ्वरूप त्रवशद करणारा आत्रण त्रवश्वात्मक देवाची 
उपासना करणारा.  
 

सांत ज्ञानेश्वराांनी पसायदान मार्ताना त्रवश्वात्मक देवास आवाहन केले आहे हे या दृष्टीने अथगपूणग 
ठरते. ज्ञानेश्वराांना सद्रु्रुचे दशगन घर्ते तेही ‘त्रवश्वात्मकते’ च्या ्वरूपात. ‘आताां त्रवश्वात्मक माझा 
सद्रु्रू त्रनवृत्रत्तराजा तो अवधात्ररतु वाक्पूजा’ या शब्दाांत ज्ञानेश्वराांनी आपली वाङ्मयीन कृती सद्रु्रूस 
समर्मपत रे्लेली आहे.  
 

८. सद्गुरू आणि संत  
 

सद्रु्रू आत्रण सांत याांना सवगच सांप्रदायाांनी महत्त्वाचे ्थान त्रदले आहे. समथग सद्रु्रू आत्रण 
सािात्कारी सांत याचां पारख सामान्सयाांना करता यावी या हेतूने दोहोंची लिणे सांतसात्रहत्यात वारांवार 
येतात. ‘मांि म्हणून केवळ सांत होता येत नाही. तसे झाले असते तर पर्लेली सभत उभी रात्रहली असती 
आत्रण वैद्य पाहूनच रोर् दूर पळाला असता’ असे सरहपा साांर्तो ते याच उदे्दशाने.२२ समथग सद्रु्रू 
एखाद्यालाच भाग्याने लाभतो. असे भाग्य ज्याच्या वायाला येत नाही त्याचे मार्गदशगन सांताांच्या सहवासात 
होऊ शकते. म्हणून सद्रु्रू इतकाच सांतसमार्म देखील मोिाच्या त्रदशनेे होणाऱ्या वाटचालीत फलदायक 
ठरतो. ज्ञानेश्वर सांताांना ‘भार्वताांची रूपर्ी’ मानतात तर ‘देवाचा आत्मा’ असे सांताांचे वणगन नामदेवाांनी 
केले आहे. त्याांच्या सहवासात त्रनवाणाची प्राप्ती होते असाही त्रवश्वास नामदेवाांना वातो.२३ त्रसद्ध आत्रण सांत 
याांनी आत्मोद्धार साधलेला असतो. लोकोद्धार हेच त्याांच्या जीवनाचे उत्रद्दष्ट असते :  
 

ब्रह्ममूर्णर्त संर्त जर्ी अर्र्तरले । उद्धराया आले टनजजना ं 
ब्रह्माटदक त्याचें र्टंदर्तार्ती पायर्णी । नाम घे र्दनीं दोष जार्ती  
िंो का दुराचारी टर्षय आसतर्त । संर्तकृपें त्र्टरर्त उद्धरर्तो  
अखंटडर्त नाम त्याचंी र्ाि पािें । टनटशटदनीं ध्याय सरं्तसंर्र्ती ।। 
     नामदेर् र्ाथा ८२८  
 

मराठी सांतवाङ्मयात सांत आत्रण सद्रु्रू याांचा मत्रहमा सवगच सांताांनी वर्मणलेला आहे. ‘रु्रू आपफया 
समथगपणाने त्रशवालाही सजकतो’ असे ज्ञानेश्वर साांर्तात.२४ एकनाथाांनी तर परब्रह्मापेिा रु्रु श्रषे्ठ र्णला 
आहे; कारण तो ‘ब्रह्माचादेखील प्रकाशक असतो.’ रु्रुपरांपरेत्रवषयीचा आदर नामदेवाांनी त्रसद्धाांच्या वाणीत 
कवने रचून प्रदर्मशत केला आहे. त्यामुळेच तकग  करावासा वाटतो की रु्रुपरांपरेसांबांधी आत्यांत्रतक आदर 
आत्रण त्रनष्ठा असलेफया ज्ञानेश्वराांनी त्रसद्धाांच्या वाणीतून केलेली रचना उपलब्ध नसली तरी ती अल््तत्वातच 
नव्हती असा त्रनष्कषग काढता येणार नाही. मराठी सांताांच्या सहदीसदृश भाषेतील सात्रहत्याचे उर्म्थान 
ज्ञानेश्वराांच्या सात्रहत्यात होते असे र्ृहीत धरण्यास हरकत नसावी.  
 
९. सेतू आणि संगम  
 

मराठी सांताांनी मराठी सात्रहत्यातून त्रसद्धाांची वैचात्ररक परांपरा पुढे चालत्रवली त्याचप्रमाणे त्याांच्या 
वाणीचा वारसाही आपफयापरीने समदृ्ध करण्याचा प्रयत्न केला. आत्रदत्रसद्ध सरहपा याच्या सात्रहत्याची भाषा 
अपभ्रांश (महाराष्री) होती. र्ोरखनाथाांच्या काळापयंत या भाषेत पत्ररवतगन घर्ले. आधुत्रनक भारतीय 
भाषाांची पुवाव्था र्ोरखबानीत आढळते म्हणून ‘सांक्रमण कालीन भाषा’ असे नाव या भाषेस देता येते. याच 
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भाषेची उत्तराव्था नामदेवाांच्या सहदी सदृश भाषेतील कवनाांत आढळते. एकनाथ-रामदास याांनी हीच 
परांपरा पुढे चालत्रवली असली तरी भाषेत कालाांतराने ल््थत्यांतर घर्लेले आहे. त्रनर्ममतीपे्ररणा माि 
बदललेली नाही. अशा रीतीने मुल त्रसद्ध आत्रण त्याांची परांपरा याांच्या त्रवषयीचा आदरभाव व्यक्त 
करण्यासाठी मराठी सांताांनी सहदीसदृश भाषेतून काव्यरचना केलेली आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक शतके ही 
परांपरा त्रनष्ठनेे चालत्रवलेलीही आहे.  
 

सांतसात्रहत्य भारतातील सवगच भाषाांतून अल््तत्वात आहे. परांतु आपफया मातृभाषेखेरीज 
रु्रुपरांपरेच्या भाषेतूनही काव्यरचना करण्याची परांपरा फक्त महाराष्रातच आढळते. इतर भाषाांतील 
सांतसात्रहत्यात अशा त्रद्वधारा आढळत नाहीत. त्रवश्वात्मक देवाच्या मुळ धारणेचा तो पत्ररणाम असावा. 
‘त्रवश्वत्रच माझे घर’ म्हणणाऱ्या सांताांच्या प्रकृत्रतधामास साजेल असेच हे कायग आहे. आपले कायग आत्रण 
सात्रहत्य महाराष्रापुरते मयात्रदत न ठेवता ते त्रवश्वव्यापी व्हाव े या त्रनश्ठेतूनच मराठी सांताांनी त्रसद्धाांच्या 
वाणीतून आत्रण या वाणीतून त्रवकास पावलेफया भाषेतून काव्यरचना करण्याची परांपरा त्रकत्येक शतके 
चालत्रवली आहे.  
 

मराठी सांताांच्या सहत्रदसदृश भाषेतील सात्रहत्यास असा व्यापक सांदभग आहे.  
 

नाथसांप्रदायास कालोत्रचत वळण देताना सांत ज्ञानेश्वराांनी वैत्रदक परांपरेतील ज्ञान आत्रण 
त्रसद्धसांप्रदाय याांतील लुप्त अनुबांध शोधून सेतुबांधाचे कायग एका अांर्ाने केले आहे तर दुसऱ्या अांर्ाने वैत्रदक 
तत्त्वज्ञान आत्रण भारतीय सां्कृती याांतील प्रर्मनशील तत्त्वाांचा सांर्म आपला मार्ग आत्रण त्रवचारधारा यान्सत 
घर्वनू आणलेला आहे.  
 

भारतीय सां्कृतीत सेतू आत्रण सांर्म या दोहोंनाही तीथग्थानाची प्रत्रतष्ठा देण्यात आलेली आहे. 
मराठी सांताांचे सात्रहत्य आत्रण कायग हेह असेच एक तीथग्थान आहे. सांताांची सहदी सदृश भाषेतील 
काव्यरचना हा या तीथग् थानाचा एक त्रवशषे आहे. महाराष्रातील सांताांच्या सात्रहत्यातच हा त्रवशषे आढळून 
येतो; म्हणूनच महाराष्राचीच नव्हे तर भारताची साा्ं कृत्रतक आत्रण सात्रहल्त्यक परांपरा समजून घेण्याच्या 
दृष्टीने सुद्धा मराठी सांताांच्या सहत्रदसदृश भाषेतील काव्याची मीमाांसा आवश्यक आत्रण उपकारक ठरते.  
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संदभस 
 

१. ‘सरह के साठ एक नये धार्ममक प्रवाह को हम जरी देखते हैं जो आज भी सांत परांपरा के रूप में 
हमारे सामने मौजूद है’ 
- दोहाकोश (सरहपाकृत), सां. राहुल साा्ं कृत्यायन, प्र्तावना, पृ.५ ‘सांतोंने सरह की बहुतसी 
बातें ले ली है यह भी सत्य है’ – तिैव, पृ.३७  

२. तूस कुट्टन्सत काळ र्ऊ, चावल हत्य न लार्ण । 
- सरहपा, दोहाकोश, पृ.१२  

(भु् सा कुटण्यात काळ रे्ला, ताांदूळ माि हाती लार्ला नाही). 
३. जत्रह मण पवण न सांचरई, रत्रव सात्रस णात्रह पवसे 

आत्रह बढ त्रचत्त त्रवसाम करू, सरह कत्रहउ उएस ।। - दोहाकोश, १४  
इन्सही जत्थ त्रवलीअ र्इ, नट्हो आप सहाव  
सो हले सहजाणन्सदतण.ु..  
एहु तो परम महासुह सरह कत्रहउ जाई ।। - दोहाकोश, १८  
जत्रह मण मरइ पवण हो तत्रह लअ र्ाई  
एहु तो परम महासुह सरह कत्रहउ जाई ।। - दोहाकोश, ३०  

४. आनन्सदो ब्रह्मोत्रत व्यजानात् । आनांदाद्ह्यवे त्रदइमात्रन भतूात्रन जायते । आनन्सदेन जातात्रन  
जीवल्न्सत । आनांदां प्रयनल्न्सत अत्रभसांत्रवशन्सतात्रत ।। - तैत्रत्तरीयोपत्रनषद् ६-१  
यतोवाचो त्रववतगन्सते । अप्राप्य मनसा सह  
आनन्सदां ब्रह्मणो त्रवद्वान् न त्रवभोत्रत कुतिनेत्रत ।। तिैव ४-१ 

५. प्रकरण ४ मध्ये यासांबांधीचे त्रववचेन त्रव्ताराने येऊन रे्लेले असफयाने त्याची पुनरुक्ती या ्थळी 
करण्यात आली नाही.  

६. सत्त्वपुरुषयोः शुत्रद्धसाम्ये कैवफयत्रमत्रत ।। 
- योर्सूिे (अनु. ्वामी त्रववकेानांद), ३-५६ 

७. असांशयां महाबाहो मनो दुर्मनग्रांह चलम्  
त्रववकेेन तु कौने्नय, वैराग्येनाच ग्रह्यते ।। भर्वद्र्ीता,  

८. तदै्वराग्यादपी दोषबीजिये कैवफयम् ।। - योर्सूिे ३-५१  
तदा त्रववकेत्रनम्नां कैवफयप्राग्भावां त्रचत्तम् ।। - योर्सूिे ४ -२५  
पुरुषाथगशून्सयाांनाां रु्णानाां प्रत्रतप्रसवः कैवफयां ्वरूपप्रत्रतष्ठा  
वा त्रचत्रतशक्तेत्ररत्रत ।। - योर्सूिे ४ -३३  

९. ज्ञात्वा देवां सवगपाशापहात्रनः िीणःै क्लैशजैगन्सममृत्युप्रहात्रणः  
त्यात्रमध्यानात्ततृीयां देहभेदे त्रवश्वै्वयं केवल आत्मकामः ।।  

१०. श्वेताश्वतेरोपत्रनषद् १-११ वरील शाांकर भाष्य  
११. सत्त्वपुरुषयोः शुत्रद्धसाम्ये कैवफयत्रमत्रत ।। ३-५३ 
१२. ते ध्यानयोर्ानुर्ता ϛ पश्यन् देवात्मशल्क्तां ्वरु्णरै्मनर्ूढाम् 

यः कारणात्रन त्रनत्रखलात्रन तात्रन कालात्मयुक्तान्सयात्रधत्रनष्ठरत्येकः ।।   
- श्वेताश्वेतरोपत्रनषद् २-३ 

१३. यादात्मतत्त्व ेन तु ब्रह्मतत्त्वां त्रदपोपमेनेह युक्तः प्रपदे्यत्  
अजांधु्रवां सवगतत्त्वैर्मवशुद्धां ज्ञात्वा देवां मुच्यते सवगपापै ।।  
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- श्वेताश्वेतरोपत्रनषद् २.१५ 
१४. नान्सयः पन्सथः त्रवद्यते ϛ  यनाय ।। - श्वेताश्वेतरोपत्रनषद् ३.८  
१५. शौचसांतोष्वाध्याये श्वरप्रत्रणधानात्रन त्रनयमाः ।। २.३२  
१६. उद्र्ीतमेतत्परमां तु ब्रह्म तल््मांरयां सुप्रत्रतष्ठािरां च  

अन्नान्सतरे ब्रह्मत्रवदो त्रवत्रदत्वा लीना ब्रह्मणे तत्परा योत्रन मुक्तः ।। 

सांयुक्त मेतत्िरमिरां च व्यक्ताव्यक्तां भरते त्रवश्व्मीशः  
अत्रनशिात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवां मुच्यते सवगपाशःै ।। 

- श्वेताश्वेतरोपत्रनषद् १-७ व ८  
१७. त्रवश्व्तीतां परमेश्वरां त्रवश्वरूपेण अवभासमानत्रमत्रत ्व्वभावने यज्ज्ञानां तत्सहजां प्रत्रसद्धम 

त्रसद्धत्रसद्धाांतसांग्रह ५-२७ ते २९. 
१८. अवधू सहजै लेणा, सहजै देणा, सहजै प्रीत्रत ह्यो बाई  

सहजै सहजै चलेर्ा रे अवधू, तो बासण करेर्ा समाई ।। 
-र्ोरखबानी पृ. ७९  
पहा : त्रसद्धसात्रहत्य (धमगवीर भारती), १७८, २२५, २५०  

१९. चात्रर कला रत्रव की जे सत्रत घत्रर आवै  
तौ त्रसवसक्ती सांर्ी होवै अन्सत कोई न पावै  
एत्रह राजाराम आछै सवे अांरे् बासा  
एत्रह पाांचो तन् बाबू, सहत्रजप्रकासा ।। - र्ोरखबानी १००  

२०. श्रीमद्भर्वद्र्ीता, १२-५  
पहा : पाहे पाां लोहाचे चणे । बोचरा पर्त्रत खाणें  
ते पोट भरणे की प्राणें शुत्रद्ध म्हणे ।। ज्ञानेश्वरी १२-७०  

२१. असाच अनुभव एकनाथाांच्या अभांर्ात वर्मणलेला आहे. मीच देव मीच भक्त ।  
पूजा उपचार मीच सम्त हीच उपासना भक्ती । धमग अथग सवग पुरती  
मीच माझी करी पूजा एकाजनादगनी नाहीं दुजा ।। एकनाथ र्ाथा १३७४  
आताां काय पुजू देवा । माझी मज घरे् सेवा ।। एकनाथ र्ाथा २४०२  

२२. सरहपा दोहाकोश  
२३. नामदेवर्ाथा, क्र.८१७, ८२२  
२४. सामार्थयाचेत्रन त्रबकें  । जो त्रशवातें त्रह रु्रुत्वें सजके  

आत्मा आत्मसुख देखे ।आत्ररसा त्रजयें ।। - अमृतानुभव 
 

* मुकुां दराजाची रु्रुपरांपरा नाथ सांप्रदायाची आहे. तथात्रप, वारकरी सांप्रदायात त्याांचा समावशे 
होत नसफयाकारणाने या त्रववचेनात ‘त्रववकेससधूचे’ आधार फारसे घेतले नाहीत. राजयोर्ासांबांधीचे त्याांचे 
त्रववचेन नाथसांप्रदायास अनुसरूनच आहे. राजयोर्, त्रशवशल्क्त –समावशे आत्रण त्रनर्मवकफप समाधी याां 
त्रवषयीच्या त्याांच्या मताांचे ज्ञानदेवाांच्या त्रवचारसरणीशी साधम्यग आहे. राजयोर्ाची अव्था कोणत्याही 
त्रनत्रमत्ताने प्राप्त झाली असता इतर साधने र्ताथग ठरतात असे त्याांचे मत आहे :  
 

न पडे र्देशास्त्ाचंा पाणं्रु् । अभासार्ा न लारे् अष्ारं् योरु् । 
जटर पाटर्जे राजायोरु् । श्रीरु्रुप्रसादें ।। १८-११७ ।।  

 



अनुक्रमणिका  

िंा टशर्शक्तर्त समायोरु् िंा टच बोटलजे राजयोरु्  
जेणें टफिे भर्रोरु् । िेंळा मािें ।।  
िें टच टनर्णर्कल्प समाटध ।  
ये भर्रोर्ीय टदव्यौषधी । येणेंटच रु्तिे व्याधी । टर्षये सुखाची । । २.४६  

  



अनुक्रमणिका  

णिभाग पणिला 
 

पणरणशष्ठ १ 
 

उत्तर भारतातील संतपरंपरेने केलेला नामदेिाचंा गौरि 
 
संत कबीर  
 

उत्तर भारतातील सांतपरांपरेचा प्रारांभाच सांत नामदेवाांपासून झालेला असफयाकारणाने सहदी सांत 
सात्रहत्यातील अनेक कवींनी नामदेवाांचा र्ौरवपूवगक उल्लखे केलेला आहे. काळाच्या अनुक्रमाने सांत कबीर 
प्रथम येतात. कबीराांनी नामदेवाांची परांपरा पढेु चालत्रवली असफयाने त्याांनी केलेफया नामदेवत्रवषयक 
उल्लेखाांना त्रवशषे महत्त्व आहे. पुढे देण्यात येणाऱ्या पदाांत असलेला सांदभग महत्त्वाचा असफयाने समग्र पद 
उद्धतृ करण्यात येत आहे.  
 

सांदभग असा त्रक, त्रनरत्रनराळ्या साधनाांचा अवलां ब करणारे साधक ध्येयाच्या जवळ पोचत असतानाच 
आपफया साधनेच्या अहांकाराची बाधा त्याांना होते. त्यामुळे ते इष्ट ्थळी पोचत नाहीत. काही थोरे् सांत माि 
सदैव सावधान राहून ध्येय र्ाठतात. अशा सदैव जार्रूक असलेफया सांताांत शुक, अकू्रर, हनुमांत आत्रण 
शांकर हे पुराणकाळातले. कत्रलयुर्ात जार्रूक असलेफया सांताांत नामदेव आत्रण जयदेव होऊन रे्ले. (माते 
= माजतो),  
 

पंटडर्त जन मारे्त पढे पुरान, जोर्ी मारे्त जोर् टधआन  
संटर्तआसी मरे्त अिंंभेर्, र्तापसी मारे्त र्तप के भेर्  
सब मदमारे्त कोउ र् जार्ा, संर्त िंी चोर घरु घुसन लार्ा ।।१ ।। 
जारे् सुकदेर् अरु अकू्रर, िंणर्रुं्त जारै् धटर लंकूर  
संकरु जार्ै चरण सेर्, कटल जार्ै नामा जैदेर् ।।२ ।। 
जार्र्त सोर्र्त बिुंप्रकारु, रु्रुमुटख जार्ै सोइ सारु  
इस देिंी के अटधक काम, किैं कबीर भटज राम नाम ।।३ ।। 

- कबीर (रामकुमार र्मा) प.ृ २३१ 
 

कबीराच्या दुसऱ्या एका पार्स ‘नामदेव आत्रण जयदेव याांनाच भक्ती आत्रण पे्रम काय असते याचे 
ज्ञान आहे’ असा उल्लखे येतो (कबीर पृ.३९) ‘नामदेव, जयदेव, त्रवप्र सुदामा हे समथग दाते असून त्याांच्या 
भक्तीस आत्रण ज्ञानास पार नाही, ’ असे उद्र्ार कबीर काढतात (कबीर पृ.१५८) ‘त्रकती शोध केला तरी 
भर्वांत सापर्त नाही असा अनुभव ज्याांना येत असेल त्याांनी एक साधे वमग ध्यानात ठेवाव े : भक्त असेल 
त्रतथे भर्वांत असतो. नामदेवासारखा भक्त ओळखता आला त्रक, भर्वांताचा अन्सयि शोध काढण्याची र्रज 
नसते.’ (कबीर ग्रांथावली प.ृ७) एका पदात कबीराांनी भक्तीच्या थोर आचायांत सांत नामदेवाांची र्णना 
केलेली आहे :  
 

र्तन मन कौ खोज िुं िें भाई, र्तन रू्तिैं मन किंॉ समाई  
सनक सनंदन जैदेर् नामा, भर्टर्त कटर मन उनिूंूँन जानाँ ।। 
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- कबीर गं्रथार्ली ७७.  
गुरू नानक आणि गं्रथसािेब  
 

सांत कबीर पांथाचे प्रवतगक होते तसेच रु्रू नानक हे शीख पांथाचे प्रवतगक. सांत कबीर याांचा 
समात्रधकाळ इ.स. १५१८ मानण्यात येतो. इ.स. १४६९ ते १५३० असा रु्रू नानकाांचा जीत्रवतावधी 
मानण्यात आलेला आहे. ग्रांथसाहेबातील रु्रू नानकाांच्या त्रसरी रार्ातील एका पदात ‘नामदेव आत्रण कबीर 
याांना ज्ञान-रह्य र्वसले होते म्हणनू त्याांना उत्तम र्ती लाभली.’ असा उल्लेख नानकदेव करतात. तर 
दुसऱ्या एका पर्त (रार् त्रबलावलु) थोर भक्ताांच्या नामावळीत सांत नामदेवाांचा उल्लखे प्रथम येतो. 
ग्रांथसाहेबातील भक्त रात्रवदासांच्या दोन पदाांतही नामदेवाचा र्ौरवपूवगक उल्लेख आहे.  
 

शीख सांप्रदायाने नामदेवाांचा थोर र्ौरव केला आहे तो ग्रांथसाहेबात नामदेवाांच्या वाणीचा समावशे 
करून ग्रांथसाहेबात सवात्रधक पदे रु्रू नानकाांची आहेत. त्यानांतर सांख्येच्या दृष्टीने क्रम लार्तो तो सांत 
कबीर याांचा. नांतर क्रम लार्तो नामदेवाांचा. त्याांची ६१ पदे ग्रांथसाहेबात समात्रवष्ट झालेली आहेत. या 
ग्रांथाचे शवेटचे सां्करण इ.स. १६०६ साली त्रसद्ध झाले.  
 

- इ.स. १३५० पासून १६०० पयंत तरी उत्तर भारतातील सांतमताला नामदेवाांची पे्ररणा सातत्याने 
लाभत होती असा त्रनष्कषग रु्रुग्रांथसाहेबाच्या आधाराने काढता येतो.  
 
अन्य पंथ-प्रितसक  
 

रु्रू रु्साई पांथाचे प्रवतगक साांईदस हे रु्रू नानाकाांचे समकालीन होते. याांच्या एका पदात 
नामदेवाांची भक्ती आत्रण कायग याांचे रु्णर्ान पढुीलप्रमाणे येते :  
 

सटरर्त िंटर िंो आर् ेसो आरै् ।। धृ ।। 
जाटर्त पार्त कुल कोन टिं आदटर, भजटन करे सोई भारै्  
र्ताटण उणटर्त औध सथबीर्ती, जुलािंा नामु अधीरा  
भटजन प्रर्ताप नीची भयो ऊूँ चा, टमर्ती रया ो नाम कबीरा  
छीपा ग्रिंकी बूंद परटर्त िैं, टर्नइ ध्याटन रिंीए  
नामे के घटर दुधू टपओ िैं, मूटल िापटर्त लेटर्त सासा ।। 

-  रु्साईं रु्रुबानी पृ. ६७६  
 

दादू दयाळ (१५५४-१६०४)  
 

उत्तर भारतात आजही दादूपांथ अल््तत्वात आहे. नामदेवाांची सहदी पदे सुरत्रित ठेवण्याचे कायग या 
पांथाने केले आहे. या पांथाच्या अनुयायाांनी आपफया रु्रूच्या वाणीचा सांग्रह करताना प्रथम ्थान नामदेवाांस 
त्रदले आहे. उत्तर भारतात नामदेववाणीचा प्रसार होण्यास या पांथाचा फार मोठा हातभार लार्लेला आहे. 
दादू दयाळ थोर सांत मांर्ळीत सांत नामदेवाांची र्णना करतात :  

इटर्त रर्त रारे्त नामंदेर्, पीपा और रैदास ।। 
टपबर्त कबीर नाथकथा, आज िूंूँ पे्रम टपयासा ।। 
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- दादू दयाळ की बानी, पृ. ४९२  
अनंतदास  
 

हा तर नामदेवाांचा सहदी भाषेतील पत्रहला चत्ररिकार. त्याने नामदेवाांत्रवषयी आदर दाखत्रवणे 
्वाभात्रवक. ‘नामदेव की परछाई’ या चत्ररिग्रांथाचा प्रारांभच त्याने असा केला आहे की नामदेव असेल तेथे 
देव असतोच. एका परीने कबीराांच्या वचनाांचाच अनुवाद तो करतो.  

 
कटलयुटर् प्रथटम नामदे भरयौ ।। 
जिंाँ जिंाँ नामदेर् िंटर ध्याय ै 
र्िंाँ र्िंाँ िंटर र्तबटिं आयौ ।। 

 
केवळ अर्ोदर जन्समाला आले म्हणून उत्तर भारतातील सांतमांर्ळात नामदेव ज्येष्ठ ठरतात असे 

नाही. धार्ममक आत्रण आध्याल्त्मक िेिाांत देखील त्याांना मान्सयता लाभलेली होती. त्रकत्येक शतके ही त्याांची 
मान्सयता कायम असफयाने उत्तर भारतातील सांतमतावर आत्रण सांत सात्रहत्यावर नामदेव सात्रहत्याचे 
दृश्यर्ामी पत्ररणाम झाले हे त्रनराळे साांर्ण्याची आवश्यकता नसावी.  
 

पणरणशष्ट २ 
 

संत नामदेिाचं्या हिदी किनातंील ‘राम’ 
 

सांत नामदेवाांची कमगभमूी महाराष्राप्रमाणेच महाराष्राबाहेरही होती. भार्वतधमाचा प्रसार 
करण्यासाठी नामदेवाांनी ज्या ज्या प्रदेशाांत सांचार केला त्या त्या प्रदेशाांतील सामान्सय जनतेच्या बोलींचे 
सां्कार नामदेवाांच्या कवनाांवर झाले आहेत. मराठी भाषेव्यत्रतत्ररक्त असलेफया नामदेवाांच्या या रचनेला 
्थूल मानाने नामदेवाांचे ‘सहदी सात्रहत्य’ या नावाने सांबोधले जाते. या ‘सहदी रचनेचे’ भात्रषकदृष्या 
त्रवश्लेषण केले असताना महाराष्राच्या उत्तरेकर्ील अनेक बोलींचे दशगन या रचनेत घर्ते असा अनुभव 
येतो. महाराष्रात त्रजचे भरण-पोषण झाले आहे अशा खर्ी बोलीच्या आधारावर उभी असलेली ‘दखनी’, 
रु्जरात-राज्थान याांच्याशी कुलर्ोि सांबांध दशगत्रवणारी बोली, र्ोकुळ-वृन्सदावनाच्या पत्ररसरातील ‘व्रज’, 
त्या लर्तची ‘अवधी’, अरबी-फारसीच्या वजनाने प्रत्रतष्ठा पावलेली त्रदल्लीच्या पत्ररसरातील त्रशष्टाांची भाषा व 
पांजाबातील सामान्सय जनतेची बोली अशा त्रवत्रवध रांर्छटा नामदेवाांच्या ‘सहदी सात्रहत्यात’ आढळतात. 
त्रकत्येक पदाांतून नामदेवाांनी त्रवचाराप्रमाणेच भाषेच्याद्वारेदेखील नाथपांथीयाांच्या ‘त्रसद्धवाणीशी’ नाते जोर्ले 
आहे असे त्रदसून येते. या महाभार्वताने भार्वतधमाचा ध्वज दत्रिणोत्तर फर्कत्रवला होता हे सत्य या 
भात्रषक त्रवत्रवधतेमुळेही दृढ होते.  
 

मराठी ि णिन्दी साणित्यातील नामदेि  
 

भाषात्रवषयक अभ्यासाचा दृष्टीने नामदेवाांच्या रचनेतील ही त्रवत्रवधता उद्बोधक आत्रण मनोहारी 
असली तरी सांत नामदेवाांच्या कायाचे आत्रण व्यल्क्तमत्त्वाचे समग्र दशगन घर्त्रवण्यास ही त्रवत्रवधता बाधक 
ठरली आहे असे म्हणणे चकुीचे ठरू नये. मराठी आत्रण सहदी पांत्रर्ताांनी नामदेवाांचा अभ्यास आपापफया 
भाषाांतील सात्रहत्यत्रवषयक परांपराांना धरून केला आहे. त्यामुळेच सहदी रचना करणारा नामदेव आत्रण 
महाराष्रातील नामदेव त्रभन्न असावते ही त्रवचारसरणी काही काळ प्रचत्रलत होती. या दोघाांची एकरूपता 
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प्र्थात्रपत झाफयानांतरही सहदी आत्रण मराठी सात्रहत्याांतील नामदेवाांचे ‘त्रद्वधा’ व्यल्क्तमत्त्व साांधले रे्ले नाही. 
उलट, एक त्रनराळीच सम्या उभी रात्रहली. त्रवट्ठलाच्या सरु्णोपासनेत दांर् असलेले मराठी नामदेव सहदी 
सात्रहत्यात माि ‘त्रनरु्गण रामी रांर्ून’ रे्लेले त्रदसतात. दोघे एक म्हणावते तर हा भेद का? काही पांत्रर्ताांनी 
या प्रश्नाचे उत्तरही देऊन टाकले आहे. त्याांचे म्हणणे असे की, ‘नामदेव प्रारांभी सरु्णोपासक आत्रण 
त्रवठ्ठलभक्त होते. त्रवसोबा खेचर या नाथपांथीय रु्रूच्या उपदेशानांतर ते त्रनरु्गणोपासक झाले. तथात्रप, मराठी 
रचनेत माि त्याांनी शवेटपयंत सरु्णोपासनेचाच पुर्कार केला.१ या उत्तराने प्रश्न त्रमटत नाही. दुसराच 
प्रश्न उपल््थत होतो. सहदी सात्रहत्यात त्रनरु्गण भल्क्तसांप्रदायाचे नव्हे तर त्रनरु्गण रामभल्क्तधारेचे प्रवतगक या 
दृष्टीने नामदेवाांस त्रनर्मववाद ्थान देण्यात आलेले आहे. नाथसांप्रदाय हा त्रनरु्गणवादी असला तरी ती 
शाांकारपरांपरा आहे. या परांपरेतले नामदेव त्रनरु्गण का होईना, रामाचे उपासक कसे?  
 
‘सगुि णनगुसि एकु गोहिदु रे’  
 

त्रनरु्गण आत्रण सरु्ण सांप्रदाय, त्रनरु्गण रां आत्रण सरु्ण राम अशा प्रकारचे भल्क्तवाङ्मयाचे वर्ीकरण 
मराठी सात्रहत्याच्या अभ्यासकास अपत्ररत्रचत वाटणारे आहे. “सरु्ण त्रनरु्गण एकु र्ोसवदु रे” हीच सांत 
ज्ञानेश्वरप्रभतृींची या भेदाांकरे् बघण्याची दृत्रष्ट असफयामुळे आत्रण “त्रथजले त्रवघुरले घृत” या ्वरूपात 
भर्वांताांच्या सरु्ण व त्रनरु्गण ्वरूपाकरे् बघण्याचा मराठी सांताांचा दृत्रष्टकोन असफयाकारणाने, त्रनरु्गण 
भल्क्तधारा आत्रण सरु्ण भाल्क्तधारा असे वर्ीकरण मराठी सात्रहत्यात आढळत नाही. त्याचप्रमाणे 
भल्क्तवाङ्मयाचे देवतात्रवत्रशष्ट वर्ीकरणही मराठीस अपत्ररत्रचत आहे. सहदी वाङ्मयेत्रतहासात माि 
त्रनरु्गणधारा, त्रनरु्गण रामभक्ती, सरु्ण रामभक्ती, सरु्ण कृष्णभक्ती असे भल्क्तवाङ्मयाचे व त्या त्या 
प्रकाराांत बसणाऱ्या कवींचे वर्ीकरण करण्यात आले आहे. सांत नामदेवाांचे सहदी सात्रहत्य त्रनरु्गण 
रामभल्क्तधारेच्या उर्म्थानी असफयाचा त्रनवाळा सहदी पांत्रर्ताांनी त्रदला आहे. मराठी सात्रहत्याच्या 
अभ्यासकाांस दुसरा धक्का बसतो तो या त्रठकाणी.  
 
णद्वधा व्यक्ततमत्त्ि  

 
आपफया भल्क्तबळाने देवाला नैवदे्य ्वीकारण्यास भार् पार्णारा, रािांत्रदवस देवाच्या शजेारत 

राहणारा, पांढरी सोरू्न जाणे प्राणसांकटाइतकेच भयांकर समजणारा, त्रवठ्ठलनामाचा घोष 
श्वासोच्वासाइतकाच ‘सहज’ करणारा नामदेव पांढरी सोरू्न रे्ला, त्रवठ्ठलाला त्रवसरला इतकेच नव्हे तर 
रामाचा भक्त बनला हे कसे घर्ले? ्थलाांतर झाफयाबरोबर पत्ररवतगन घर्ाव ेएवढी नामयाची त्रवठ्ठलभक्ती 
दुबळी होती काय? याचे समाधानकारक उत्तर सापर्ले नाही तर माि सांत नामदेवाचे व्यल्क्तमत्त्व ‘त्रद्वधा’ 
होते असे मानण्याचा प्रसांर् येतो. ‘र्ांर्ा र्ये र्ांर्ादास मथुरा र्ये मथुरादास’ या मात्रलकेत सांत नामदेवाांना 
बसवाव ेलार्णार की काय? 
 

या त्रवसांर्तीचे मुख्य कारण नामदेवाांच्या साकफयाने झालेफया अभ्यासाचा अभाव हे देता येईल. 
सहदी-मराठी असा भाषाभेद न करता समग्र नामदेव अभ्यासणे त्रजतके आवश्यक आहे त्रततकेच महाराष्र वा 
उत्तर भारत या िेिमयादाांच्या पलीकरे् जाऊन अत्रखल भारताच्या साा्ं कृत्रतक परांपरेच्या सांदभात 
नामदेवाांचे कायग लिात घेणे अर्त्याचे आहे. सांत नामदेवाांच्या सात्रहत्याचे पत्ररशीलन या व्यापक भतू्रमकेवरून 
झाले तर माि वर उल्लते्रखलेली त्रवसांर्त्रत केवळ आभासात्मक आहे असा प्रत्यय आफयावाचून राहणार नाही.  
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हिदी किनातंील ‘राम’  
 

सांत नामदेवाांच्या सहदी कवनाांत त्रवठ्ठलभल्क्तपर पदे थोर्ीफार असली तरी रामभल्क्तपर परे् 
सांख्येने अत्रधक आहेत यात वाद नाही.२ तथात्रप, या रामाचा सवगच ्थळी दाशरथी रामाशी सांबांध जोर्ता 
येईल असे नाही. उदाहरणाथग :  
 

रामाची भर्टर्त दुिेंली रे बापा : सकल टनरंर्तरी चीन्िंीले आपा ।। 
बािंटर उजला भीर्तरी मलैा : पाणंी हपड पषाटलन र्िंला ।। 
पुर्तली देर् की पार्ती देर्ा : इटिं टर्टध नाम न जानै सेर्ा ।। 
पाखंड भर्टर्त राम निंी रीझै : बािंरी अधंा लोक पर्तीजै ।। 
नामदेर् किैं मेरा नैि पलट्या : रामचरना टचर्त टचउट्या ।।३  

 
या पदातील राम दुरान्सवयाने का होईना दशरथी रामाशी सांबांत्रधत आहे असे मानता येईल. परांतु 

पुढील पदात तर त्रनरु्गण, त्रनराकार, सवगव्यापी ब्रह्माचा त्रनदेश करण्यासाठी राम या शब्दाचा उपयोर् 
करण्यात आला आहे हे ध्यानात येईल :  
 

किंा लै आरर्ती दास करै : र्तीटन लोक जाकी ज्योटर्त टफरै । िैक ।। 
सार्त समंुद जाकै चरन टनर्ासा : किंा भये जल कंुभ भरे ।। 
कोटि भान जाके नष की शोभा : किंा भयो कर दीप टफरै ।। 

  उठार भार जाके र्नमाला : किंा भये कर पिंोप घरै ।। 
  अनंर्त कोटि जाके बाजा बाजै : किंा घंिा झणकार करै ।।  
  चौरासी लष व्यापक रामा : केर्ल िंटरजस र्ारै् नामा ।। ४  
 

वरील पदाप्रमाणेच आणखी एका पदात रामाची आरती आली आहे. चारही युर्ाांत आत्रण चारी 
त्रदशाांमध्ये रामाखेरीज दुसरे काहीच नाही असे साांर्ून नामदेव म्हणतात :  
 

अरघै राम अरघ मटध रामा : पूरन सेइ सब कामा ।। 
आनंद आरर्ती आत्मपूजा : नामदेर् भणै मेरे देर् न दूजा।। ५  

 
सवग लय पावले परांतु ‘एक राम तत रहैला६ असा नामदेवाांचा त्रवश्वास असून रसनेने रामरसायन 

आ्वर्ाव,े रामातच त्रचत्ताचा लय करावा; कारण, रामाखेरीज ‘आन देव फोकट बेकामा’ आहेत, असा 
नामदेवाांचा उपदेश आहे. बाह्य साधनाांनी रामाची पूजा न कत्ररता ्वयांभ ूदेवाची सेवा हेच खरे अचगन, हाच 
आत्माराम असे त्रवचारही एका पदात आढळतात.९  
 

स्र्यंभ ूदेर् की सेर्ा जानै : र्तो टदर् दृष्ी व्िैं सकल टपछानै ।। 
नामदेर् भणै मेरे यिंी पूजा : आर्तमराम अर्र निंी दूजा ।। 

 
पुढील पदात तर रामत्रवषयक भतू्रमका अत्रधक ्पष्ट झाली आहे:  
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राम बोले राम बोले रामटबना को बोले रे भाई  
एकल मीिी कंुजर चीिी भाजन रे बिुं नाना  
थार्र जंर्म कीि परं्तर्ा सब घिी राम सामना  
एकल टचत्त राटिंले टनर्ता छूिे सब आसा  
प्रणर्र्त नामा भये टनिंकामा रु्तम ठाकुर मैं दासा ।। ५  

 
हाच भाव नामदेवाांच्या पुढील मराठी अभांर्ातही आढळेल  

 
एकटच झाले एकटच देटखलें  : ब्रह्म िंें संचलें  िंटरनामें ।। 
एक एकाकार सर्विंी आकार : राम िंा साकार सर्व घिीं ।। 

 
रामाखेरीज ‘आन देव फोकट बेकामा’ आहेत असे सहदी नामदेव म्हणतो तर,  

 
नामा मिंणे सर्व राम िंाटच भर् : नािंी आटणक देर् रामेंर्ीणा ।।  

 
ही मराठी नामदेवाची भतू्रमका आहे. नामदेवाांच्या र्ार्थयातून त्रवखुरलेले राल्म्वषयक अभांर् एकि 

अभ्यासले असताना एक आियगकारक सत्य लिात येते. सहदी रचनेप्रमाणे मराठी अभांर्ाांतूनही सरु्ण 
राममूतीपेिा त्रनरु्गण व सवगव्यापी परब्रह्माचा त्रनदेश ‘राम’ या शब्दाच्या द्वारे करण्यात आला आहे. नाममत्रहमा 
र्ाणाऱ्या नामदेवाांच्या बहुसांख्य मराठी अभांर्ाांतून रामनामाचाच मत्रहमा प्रकषाने वर्मणलेला असून हा राम 
परब्रह्म्वरूपी आहे. वानर्ीदाखल काही चरणाांचा उल्लखे करता येण्यासारखा आहे :  
 

नामा मिंणे राम ओकंाराचे मुळ : परब्रह्म केर्ळ रामनाम ।। 
नामा मिंणे राम व्यापी टिभरु्न : नाम िें टनधान कटलयुर्ीं ।। 
नामा मिंणे श्रीराम िंेंटच र्चन आमिंा : टनत्य रे्त पौर्णणमा सोळा कळीं । 
नामा मिंणे सर्व राम िंाटच भार् : नािंी आटणक देर् रामेंर्ीण ।।  
सार पैं सारं्र्त उपटनषद रु्तमिंा : र्ाचें रामनाम जप करा ।। 
िंेंटच पैं मटथर्त सारं्ोटनया रे्ले : उच्चाटरर्ता ंठेलें  ब्रह्मरूप ।।१३  

 
समाधीच्या योर्ाने देखील आत्मरूप रामाचा प्रत्यय येती असेही नामदेव साांर्तात:  

 
समाटधस्थ सदा रािें समाधान : टनःशदद मिंणणे याची लार्ीं ।। 
राम रे्त समान नव्िंर्ती समाधान : समाधी बसैणें एकटचत्तें ।। 
उन्मनी उपासना पे्रमाची दािणी : आत्मरूप जनीं टदसर्तसे।।१४  

 
णनगुसि परब्रह्म  
 

तात्रत्त्वकदृष्या त्रवचार केला असता नामदेवाांच्या सहदी सात्रहत्यातील रामभक्ती ही मराठी 
अभांर्ाांतून र्ाइलेफया रामभक्तीशी सुसांर्तच आहे याची कफपना वरील त्रववचेनावरून येईल. सरु्ण-साकार 
देव, मर् तो राम असो की त्रवठ्ठल, हे त्रनरु्गण परब्रह्माचे भक्तीसाठी ्वीकारलेले रूप आहे त्रह जाणीव 
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वारकरी सांताांच्या सात्रहत्यात प्रारांभापासून आढळते. त्रनरत्रनराळ्या देवताांच्या अत्रभत्रनवशेाची या श्रेष्ठ-
कत्रनष्ठत्वाची बाधा महाराष्राच्या भार्वतधमास झाली नाही याचे हेच मुख्य कारण देता येईल. याच शुद्ध 
तात्रत्त्वक बठैकीमुळे महाराष्राच्या भल्क्तपरांपरेला कोणत्याही काळात त्रवकृतीची बाधा जर्ली नाही. ‘नाम हे 
प्रणवाचे मुल आहे, वदेीं जैसा वर्मणला तैसा त्रवटेवरी देत्रखला, पांढरीचे पीठ अनादी आहे, युर्ादी असलेले 
जुने ठेवणे, त्रवटेवरचे परब्रह्म या सनातन िेिात अनादी काळापासून नाांदत आहे’, या आशयाची, त्रकतीतरी 
सांतवचने त्रह भतू्रमका दृढ करतात. त्रवठ्ठल हे वारकरी सांप्रदायाचे आराध्य दैवत असले तरी या सांप्रदायाचा 
दीिामांि आहे ‘रामकृष्णहरी.’ नाममहात्म्याच्या सांदभात ज्ञानेश्वराांपासून तुकोबापयंत सवांनीच रामनामाचा 
मत्रहमा वर्मणला आहे.  
 
नाथ पंथीय ‘राम’  
 

महाराष्राच्या भल्क्तपरांपरेचा त्रवचार केला असताना सांत नामदेवाांच्या सहदी कवनाांतील रामभक्ती 
या परांपरेशी सुसांर्तच ठरते. या परांपरेचा त्रवकास सहदी सात्रहत्यात न झाफया कारणाने मराठी नामदेव 
त्रवठ्ठलभक्त तर सहदी नामदेव माि त्रनरु्गण रामोपासक असे त्रनष्कषग सहदी सात्रहत्याच्या समालोचकाांनी 
काढलेले आहेत. नामदेवाचा समग्रतेने अभ्यास झाला म्हणजे माि या त्रवसांर्तीचा सहज पत्ररहार होतो 
आत्रण सहदी-मराठी नामदेवाांची वैचात्ररक अत्रभव्यक्तीच्या दृष्टीनेही एकात्मता प्र्थात्रपत होते. सहदी 
सात्रहत्याच्या मलूरोताचा परामशग घेतला असताना रामरूपात त्रनरु्गण ब्रह्माचे दशगन घेणारे नामदेव हे 
पत्रहलेच सांत नव्हते हे प्रत्ययास येते. भाषा, भाव आत्रण त्रवचार याांच्या अत्रभव्यक्तीच्या दृष्टीने सहदी 
सात्रहत्याला त्रसद्धसात्रहत्याचा वारसा लाभला आहे यात्रवषयी दुमत नाही. नामदेवाांच्याही पूवी र्ोरखनाथाांनी 
परब्रह्माचे दशगन रामरूपातच घेतले आहे. र्ोरखनाथाांनी सरु्ण-साकार देवाला महत्त्व त्रदले नाही. उलट 
“पाषाणाच्या देवळातील पाषाणाच्या देवाने सांदेह त्रफटणार कसा” असा रोकर्ा सवाल त्याांनी केला आहे.१५ 

तरीही ‘र्ोरख रामात रमलेला आहे’ ‘रामात रमून जाणे हेच ज्ञान आहे’ अशा आशयाची वाचणे र्ोरखबानीत 
आढळतात. सकवा,  
 

आरै् संरे् जाइ अकैला : र्ताथे र्ोरख राम रामलैा ।। १६  

अिंोटनटस समाध्यान : टनरंर्तर रमेर्ा राम ।। 
कथे र्ोरखनाथ ज्ञान : पाइया परम टनधान ।।१७  

 
र्ोरखनाथाांचा हा राम दशावतारातील रामाहून त्रनराळा आहे.  

 
रू्त अटर्नासी आदू किंीअ,े मोटिं भरोसा पटडया  
सब संसार घड्या िैं रे्तरा, रू्त टकनिूंूँ नटिं घटडया ।। 
दस और्तार औटर्तरीया टर्तटरया, बै पटण राम न िंोई  
कमाई पणी अनुिूंूँ पाई, कर्ता औरै कोई ।। 
रू्तूँ पूरण ब्रह्म पुरुष टप्रथमी का, सुरटर्त मुरटर्त सारा,  
श्रर्णा सुण्या ंन नैना ंदेष्या, रे्तरा घडणे िंारा ।।१८  

 
हा राम अत्रवनाशी, अनादी आहे. सारे त्रवश्व त्याने घर्त्रवले असून त्याला माि कोणीच घर्त्रवले 

नाही. दहा अवतार झाले, तरलेही; परांतु ते राम झाले नाहीत. या रामाची कमाई अवताराांना त्रमळाली. 
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परांतु, कता त्रनराळाच रात्रहला. तू पूणग ब्रह्म असफयाने तुझा घर्त्रवता ण कानाांनी ऐकला ण र्ोळ्याांनी 
पात्रहला.  
 

त्रनरु्गण त्रनराकार परब्रह्म म्हणजेच राम त्रह वरील पदातील भतू्रमका दुसऱ्याही एका पदात दृढ 
करण्यात आली आहे. र्ोरखनाथ म्हणतात, ॐकाराने सारे त्रवश्व व्यात्रपले असून ॐकाराची साद्र्ाबा 
केफयावाचनू काहीच साध्य होत नाही. तो साधावयाचा असेल तर नादसबदूचे ऐक्य होऊन त्रशवशल्क्त-
समावशे साधला पात्रहजे. त्रशवशक्तीचा समावशे होतो तेथेच राजारामाचा वास सवांर्ाने असतो. सहज 
प्रकाश असतो तो याच त्रठकाणी.१९ (सांत ज्ञानेश्वराांनीही सहजप्रकाश या शब्दात भक्तीचे वणगन केले आहे, हे 
या त्रठकाणी लिात घेण्यासारखे आहे).२० त्रनदं्वद्व झाफयावर मन राजाराम होते असाही र्ोरखनाथाांचा 
अनुभव आहे.२१  
 

र्ोरखनाथ आत्रण सांत नामदेव याांच्या त्रवचाराांतील साम्य हा एक ्वतांि त्रवषय आहे. परब्रह्म 
रामसवरूपात पाहण्याची परांपरा र्ोरखनाथाांइतकी पुरातन आहे हे ्पष्ट व्हाव ेएवढ्यापुरताच र्ोरखबानीचा 
परामशग या त्रठकाणी घेण्यात आला आहे. नाथपांथात पूणग ब्रह्मासाठी ‘राम’ ही सांज्ञा रूढ होती हे ‘र्ोरखबानी’ 
वरून ्पष्ट होते. र्ोरख-र्त्रहनी-त्रनवृत्ती-ज्ञानदेव अशी महाराष्रातील परांपरा आहे. त्रनवतृ्रत्तनाथाांच्या 
अभांर्ातून कृष्ण आत्रण त्रवठ्ठल याांचाच मत्रहमा वर्मणलेला असला तरी त्याांनी रामाची उपेिा केलेली नाही. 
रामनामाचे महत्त्व त्रवषद करणारे अनेक अभांर् त्रनवतृ्रत्तनाथाांच्या र्ाठ्यात आढळतात.२२ वारकरी सांप्रदायाच्या 
परांपरेच्या दृष्टीने पुढील अभांर् अथगपूणग ठरतो :  
 

प्रारदध साचंी टर्ठ्ठल दैर्र्त : कुळीं उर्र्र्त भाग्ययोर्ें  
  रै्त रूप पढंरी उभें असे सानें : टिभरु्न ध्यानें र्टेधयेलें   

उर्र्र्ती ज्योर्त प्रभा पैं फाकर्ती : नािंीं टदनरार्ती पढंरीसी  
टनर्ृत्ती सपे्रम जोडर्ती सर्व काम : पंढरीये राम टर्श्रामले।।२३   

 
वारकरी सांप्रदायात रूढ असलेफया रामनामाच्या महात्म्याचा उलर्र्ा या अभांर्ाने होतो. 

र्ोरखनाथ आत्रण नामदेव याांच्या कवनाांत आढळणारी राम आत्रण ब्रह्म याांची एकरूपता त्रनवृत्रत्तनाथाांच्या 
पुढील अभाांर्तही त्रदसून येते :  

भक्तर्तचे मिंान भतर्ताटंस फळने : टदनकाळ केलें  ब्रह्मापवण  
ब्रह्मापवण राम संर्तोषरूप झाला : ब्रह्मची रूप केला आपणया ऐसा । 
सर्व ब्रह्म राम र्देाटदक शदद : आपण र्ोहर्द सर्ा घिीं  
टनर्ृत्तीने ब्रह्म देटखलें  पटरपूणव : माजी सनार्तन ब्रह्मसुखें ।।२४  

 
आत्माराम आत्रण आत्मराज या शब्दाांच्या द्वारेही त्रनवृत्रत्तनाथाांनी परब्रह्माचा त्रनदेश केला आहे तो 

बराच सूचक वाटतो. ज्ञानेश्वराांची रामत्रवषयक भतू्रमका याच परांपरेस दृढ करणारी आहे.२५ ‘एकनाथी 
भार्वतात’ रामाचे वणगन येण्याचे व्तुतः काही कारण नव्हते. मूळ भार्वताच्या एकादश ्कां धात तो 
आलेला नाही, तरीही नाथाांनी रामनामाचे महात्म्य वर्मणले आहे.२६ तुकोबारायाांच्या अभांर्ातदेखील 
रामपरांपरेचा हा वारसा सुरत्रित आढळतो.२७  
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णनगुसि रामभततीचे रिस्य  
 
सांत नामदेवाांच्या सहदी सात्रहत्यातील तथाकत्रथत त्रनरु्गण रामभक्तीचे रह्य या प्रकारचे आहे. 

नामदेवाांच्या अभांर्ात आत्रण र्ोरखबानीत आढळणारे रामभक्तीत्रवषयक साधम्यग हा नाथपांथीय परांपरेचा 
पत्ररपाक असून महाराष्रातफया भार्वत सांप्रदायाने तोच वारसा चालत्रवला आहे. सहदी सात्रहत्यात 
नामदेवाांच्या नांतर कबीराांनी हीच परांपरा पढेु चालत्रवली. कबीरसात्रहत्यातील राम दाशरथी राम नसफयाची 
ग्वाही सहदी पांत्रर्ताांनी त्रदली आहे.२८ केवळ सहदी सात्रहत्यापुरता त्रवचार केला तर र्ोरख-नामदेव-कबीर 
अशी परांपरा प्र्थात्रपत होते.२७  

 
महाराष्राला पत्ररत्रचत असलेली त्रह भतू्रमका कात्रबरानांतर सहदी सात्रहत्यात आढळत नाही. त्यामुळे 

त्रनरु्गण रामभल्क्तधारा हा वरे्ळा प्रवाह सहदी सात्रहत्यात कल्फपण्यात आला. या प्रवाहाचे प्रवतगक नामदेव व 
प्रकषग् थान कबीर असे सहदी सात्रहत्याच्या समालोचकाांनी मानले. सरु्ण-त्रनरु्गण अथवा राम-कृष्णपर भक्ती 
अशी वरे्वरे्ळी कपाटे मराठी सात्रहत्यात नसफयाकारणाने नामदेवाांचा अांतभाव महाराष्राने परम भार्वतात 
केला. नामदेवाांनी आळत्रवलेला राम म्हणजे पूणगब्रह्म त्रह भतू्रमका वारकरी सांप्रदायाची असफयाकारणाने 
नामदेवाांसाठी त्रनराळे पाि माांर्ण्याचा प्रश्नच मराठी सात्रहत्यात त्रनमाण झाला नाही. मराठी व सहदी 
कवनाांतून व्यक्त झालेले नामदेवाांचे व्यल्क्तमत्त्व महाराष्राच्या दृष्टीने त्रद्वधा ठरत नसून ते एकात्मच आहे.  
 

(-मराठी ्वाध्याय सांशोधनपत्रिका, अांक ८, १९७३ या अांकातील प्र्तुत लेखकाच्या लेखाचा 
सांिेप.) 
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२१. र्ोरखबानी, पृ. १५५ 
२२. ज्ञानदेव महाराज याांच्या अभांर्ाचा र्ाथा, प्रका. तेलां र्, पांढरपूर, १९५४ क्र. १४, पृ.२७८, क्र. १०६ 

पृ. २९५, क्र. १२१ पृ. २९८, क्र. २२०-पृ. ३१५, क्र. २७०-पृ. ३२४. त्रनवृत्रत्त परम त्रनरांतर सम : सवग 
घटीं राम सबबलासे, क्र. ११८-पृ. २९७. राम सवगघाटी सबबलासे आम्हाः पूणग ते पूर्मणमा सोळा कळी. 
क्र. ३०७-पृ.३३१. 

२३. उ. त्रन. क्र. ३३०, पृ. ३३७ 
२४. उ. त्रन. क्र. १५, पृ. २७८. 
२५. ज्ञानेश्वर महाराजाांच्या अभांर्ाचा र्ाथा, क्र. ३०३, ३३३, ३५२, ३६६, ६९९. 
२६. एकनाथी भार्वत, साखरे प्रत, २-५३४, ५३६, ४-२५१, ११-५९०, ९१ ; ४-२५३. 
२७. तुकाराम महाराजाांच्या अभांर्ाचा र्ाथा, केमकर आत्रण मांर्ळी, मुांबई (१९५०), क्र. १९९२, १५५३, 

१४८७, ६८७. 
२८. “कबीरदास के राम पुराणप्रत्रतपात्रदत अवतार नहीं थे, यह त्रनत्रित है. कबीरदासने बहुत त्रवचार 

करके कहा है त्रक यह सब ऊपरी व्यवहार है, जो सांसार में व्याप्त हो रहा है वह राम उनकी अपेिा 
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कहीं अत्रधक अर्म अपार है.” कबीर, हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी, पृ. १२०, सहदी ग्रांथरत्नाकर, मुांबई, 
पाचवी आवृत्ती १९५५. 

२९. “कबीरसात्रहत्यात पुढे पल्लत्रवत झालेफया बहुतेक साऱ्या सांतसाधनेच्या प्रवृत्ती नामदेवाच्या सहदी 
पदाांतून आपणास आढळून येतील.” यावरून ही र्ोष्ट त्रसद्ध होते की, कबीरापूवीच्या 
सांतसात्रहत्याच्या प्रवृत्तींचा शुभारांभ करणारे सांत नामदेव होत. भर्ीरथ त्रमश्र, नामदेवदशगन, पृ. 
५६५. 
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पणरणशष्ट ३ 
यादिकालीन ‘बैरागी’ भाषा 
 

यादवकालीन महाराष्रावर नाथसांप्रदायाचा प्रभाव मोठ्या होता हे ‘लीळाचत्ररिा’च्या आधाराने 
अर्ोदर दशगत्रवण्यात आलेले आहे. नाथसांप्रदायात्रवषयी वाटणाऱ्या आदरभावातूनच श्रीचक्रधराांनी एक 
चौपदी (बैरार्ी भाषेत) रचफयाची नोंद आहे. (क्र.१). एका प्रसांर्ी तर श्रीचक्रधराांनी नाथजोग्याचा वषे 
धारण करून एक चौपदी र्ाइफयाचा उल्लेख ‘लीळाचत्ररिात’ येतो. (क्र.२) ही चौपदी श्रीचक्रधररत्रचत 
सेलही. परांतु, चक्रधर समकालीन ‘बैरार्ी’ भाषेचे ्वरूप समजून घेण्याच्या दृष्टीने त्रतने महत्त्व आहेच. 
(‘लीळाचत्ररि’, कोलते प्रत पृष्ठ क्र. ५६० व २७३) 
 

श्रीचक्रधराांच्या त्रनवाणानांतर नार्देवाचायांनी महानुभाव पांथाचे नेतृत्व केले. पांथाांची त्रवचारसरणी 
प्र्थात्रपत नाथसांप्रदायाच्या त्रवरोधात असफयाने नाथपांथीय तत्त्वप्रणालीचे खांर्न करणे नार्देवाचायांस 
आवश्यक वाटले. त्याांनी हे कायग करण्याची आग्या दामोदर पांत्रर्तास केली. तदनुसार ‘नाथवाणी खांत्रर्त’ 
करण्याच्या दृष्टीने दामोदर पांत्रर्ताने ६४ चौपद्या रचफया. त्यापैकी काही मराठी भाषेत असून काही ‘बैरार्ी 
भाषेत’ म्हणजे नाथवाणीत रचलेफया आहेत. त्याांपैकी चार चौपद्या (क्र. ३, ४, ५, ६) पुढे देण्यात येत 
आहेत. (मराठी ्वाध्याय सांशोधन पत्रिका, वषग १, १९६६)  
 

१. 
रागु : धनाश्री 

 
मूळस्थानीं भीडु बाधंो िंो जोइ, जे टबना कालु कलाइ  
रु्रुर्चनें र्ोडीएना बाधंो, जेटर् ना चंचलु िंोइ 
र्ोरक्षु िंो सुनंी बाटंध क्स्थर, जेणें रु्तमिंी जाया  
सो पटरमारो बैरी, अनु णा कोइ ।। धृ ।। 

 
‘प्राण ्वाधीन ठेवावयाचा असेल तर रु्रुप्रसादेकरून प्रथम मूलाधार चक्राच्या त्रठकाणी वायू कें त्रद्रत 

करा. नांतर तो ्वात्रधष्ठान चक्रापयंत नेऊन उत्रड्डयान बांध साधा. योग्याांनो, (र्ोरिु हो) तुम्ही शनू्सयात ल््थर 
व्हा म्हणजे तुम्हाला ज्ञान प्राप्त होईल. यात्रशवाय (ज्ञानप्राप्तीसाठी अन्सय मार्ग नाही).  
 

कर धटरर्त खप्पर भीक्षापाि, भस्म टर्धूटलर्त टर्लटसर्त र्ाि  
टनत्य चटलर्त टचत्त, मंद मंद मनसा टर्र्टलर्त परमानंद  
मन भटूल रे, मन भपूटल रे ।। धृ ।। 

 
हातात खापराचे त्रभिापाि, सवांर् भ्माने माखलेले, मन माि सदा चांचल. हे मन ल््थर करा 

म्हणजे सुषुम्ना नार्ीतून रवणाऱ्या अमृताच्या आ्वादाने परमानांद लाभेल आत्रण मनाचे मनपण मोरे्ल  
 

३. 
रागु : रामणगरी 
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कर्न रे्त बद्धा, कर्न रे्त मुर्र्ता, उत्पि कर्नु लया जारु्त  
परनाथ प्रसादे बूझो परपंथ टर्चरे निंीं सो अर्धूर्त ।। धृ ।। 
पंटडर्त किंक्न्र्त आटदनाथ की बानी, नेटणजे र्दे आर्तम पुराणी  
शुक्र-नाटलका-बंध रै्तसी बझेु ना कर्णी ।। 
अनुभरै् टर्रळा टनर्ाणी ।। १ ।। 
पंचै रे इंटद्रय टजये ण ऱ्िंाइ, टचत्त चंचल टनश्चल िंोइ  
आस पास रू्ति र्ये स्र्भार्ी, राटिंषो छे मुर्र्ता िंोइ ।। २ ।। 
न कारे क्रम न धरे धरम, फीि र्या माया केरा भरम  
असो र्तो भोटर्र्ता टनमाने जनम, सो जाइ आत्मारामु ।। ३।। 
प्रचीटर्तपर आप दीठो रे, जे न मूळ कारण र्तो टिं जाणे  
श्रीचक्रसामी पसायें नार्ाजुवन भणे सो जोइ ससंार टजणे ।। ४।। 

 
बद्ध कोण ? मुक्त कोण ? जन्समाला आला तो कोण ? लयास रे्ला तो कोण ? परपांथाचे 

(महानुभाव पांथाचे) अनुसरण केले तरच या प्रश्नाांची उत्तरे सापर्तील. पांत्रर्ताांच्या कथनात (कहल्न्सत), 
आत्रदनाथाच्या वाणीत, वदेाांत आत्रण पुराणात हे ज्ञान सापर्णार नाही. (सपजरयातला) शुक नळीला घट्ट 
पकर्तो आत्रण आपण बद्ध आहोत असे मानू लार्तो तसा हा प्रकार आहे. एखाद्यालाच (बांध-मोिाचे) ज्ञान 
झालेले असते. चांचल पांचेंत्रद्रयाांवर त्रवजय त्रमळवा. त्रचत्त ल््थर करा, आशपेासून मुक्त व्हा, माया भ्रम आहे हे 
जाणनू घ्या. या मार्ाने जन्सम-मरणातून मुक्ती तर त्रमळेलच. आत्मारामाचे दशगन आत्रण प्रत्ययही येईल.  
 

त्रनरु्गण ‘रामा’ची चचा करताना ‘आत्माराम’ हा पयायी शब्द असफयाचे नमूद केले होते. या 
चौपदीतील ‘आत्माराम’हा शब्द त्या सांदभात घ्यावा. महानुभाव पांथ दै्वती असफयाने आत्माराम ‘त्रदसेल’ हा 
शब्दप्रयोर् आलेला आहे, त्रजवा-त्रशवाची एकरूपता प्रतीपात्रदलेली नाही.  
 

४. 
रागु : भैरि 

 
र्तनु मनु पर्ना टजये अधीनु, टर्तयेटस नव्िें जन भीि  
नाटलको बधं शुक रै्तसे रे भया, करसी र्तें िंोए बंधन ।। धृ ।। 
टदर्ंबरा, धूसरा, जिाधारा, र्नर्ासा  
जानर्षे धटरर्ता, न रु्तिर्ती भर्पाशा ।। १ ।। 
दारुको परु्तली प्रटणयली िंो, बेिा कंिंी न प्रसर् े 
देटिंको मारर् साटधर्ता भया आपन मुर्रे्त िुंर् े।। २।। 
अम्रीर्त बोटलर्ो भरम न जाई, अमरपण कैसे िंोइ  
रु्रुटबन आपपर न बझुटर्त, मुर्र्ता माटनटर्त जोइ ।। ३।। 
आटदनाथ बानी परपंथ िंो, बुटझयो टसध संकेरु्त  
चक्रसामी-प्रसादें आनंदभटरर्त बोले नार्ाजुवन अर्धूर्त ।। ४।। 
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तन, मन, आत्रण पावन ज्याच्या आधीन असतात तोच मुक्त होतो. जीव ्वतःच त्रनमाण केलेफया 
बांधनात रु्ांतून पर्तो. भवपाश शब्दज्ञानाने तुटत नसतात. रु्रुकृपेवीण आत्मा आत्रण परमात्मा याांचे ज्ञान 
होत नाही. लाकर्ी बाहुलीशी लग्न करून पुिप्राप्ती होत नसते. श्रीचाक्रधाराांची (आत्रदनाथाांची) वाणी हाच 
त्रसद्धसांकेत आहे असे नार्देवाचायग आनांदाने साांर्त आहेत.  

 
महानुभाव पांथ श्रीचाक्रधाराांना ‘आत्रदनाथ’ मानतो. दामोदर पांत्रर्ताने नाथपांथीयाांची पत्ररभाषा 

यौजलेली असली तरी या पत्ररभाषेचा अथग महानुभाव पांथाच्या तत्त्वप्रणालीनुसार लावावयाचा असतो. 
पुढच्या चौपादीतदेखील असाच अथग अत्रभपे्रत आहे.  

 
५. 
 

आटदनाथ रुप न जानक्न्र्त कोइ, आन किंक्न्र्त िंो मुर्र्ता िुंआ  
नर् िंी खण्ड र्तमिें आर्ो र्ा जार्ो दशम दीप मोख न पाया ।। धृ ।। 
खोजो िंो खोजो िंो र्तमिें अलेख रुप बुझाया  
जेणें रु्तमिंी ध्याया सो मारी बरैी जाटनरे्त िंोई ।। १ ।। 
.... एक पिुंप भर्ार्र्ती, बास लेटर्त पटरमल केउ देखर्ती  
अपरे रंु्र्ता बीन परे केउ मुर्र्ता, रे्त टमथ्या र्रब धरेर्ती ।। ३।। 
आटदनाथ बानी कटथर्त िंो रे्तणें अखरे भर् र्ताराया  
चक्रसामी पसायें बोलर्ती नार्ाजुवन योर्ी िंो  
रे्तिंी दसम दीप मोख ण पाया ।। ४।। 

 
श्रीचाक्रधाराांच्या बानीखेरीज अन्सय मार्ाने मोि त्रमळणार नाही हा भावाथग.  
‘दशम दीपा’ चे ्पष्टीकरण दुसऱ्या त्रवभार्ाच्या प्रारांभी देण्यात आले आहे.  

 
पणरणशष्ट ४ 

नरसी –मीरा : कािी साम्पय स्थळे 
 

उत्तर भारतात प्रचत्रलत असलेले सरु्ण भल्क्तपर सात्रहत्य तात्रत्त्वकदृष्या भल्क्तसांप्रदायाच्या 
त्रनरत्रनराळ्या आचायांचे अनुसरण करणारे आहे. नरसी मेहता आत्रण मीराबाई याांचे सात्रहत्य माि तुलनेने 
त्रनराळ्या परांपरेतील असफयाचे जाणवते. याची कारणमीमाांसा अर्ोदर करण्यात आलेली आहे. या दोन्सही 
सांताांनी ज्ञानेश्वरप्रवर्मतत भार्वतधमाची तत्त्वप्रणाली आत्मसात केलेली असफयाने त्याांच्या सात्रहत्यात मराठी 
सांतसात्रहत्याशी साधम्यग असलेली अनेक ्थळे आढळतात. काही ्थळाांचा उल्लेख अर्ोदरच्या त्रववचेनातून 
आलेला आहे. मूळ मुद्दा अत्रधक ्पष्ट व्हावा या हेतूने आणखी काही साम्य्थळे या ्थळी उद्धतृ करण्यात 
येत आहेत. तुलनेसाठी ज्ञानदेव-नामदेव याांचेच सात्रहत्य घेतले आहे. कारण, काळाच्या दृष्टीने ते नरसी 
मेहता व मीराबाई याांच्या अर्ोदर होऊन रे्लेले आहेत. 

 
प्रथम नरसी मेहताांची दोन पदे देण्यात येत आहेत. मराठी सांत सात्रहत्यात ‘त्रवराणी’ हा शृांर्ार-

प्रधान प्रकार आहे. शृांर्ाररसाच्या त्रववरणाच्या सांदभात सा्ं कृत सात्रहत्यशारकाराांनी या रसाचे प्रकार त्रदले 
आहेत तसाच आलां बन आत्रण उद्दीपन भावाांचाही उल्लखे केला आहे. उद्दीपन भावाांच्या सांदभात दहा 
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कामदशाांचा उल्लेख येतो. त्यापकैी ‘्वप्नाभास’ ह एक दशा आहे. त्रप्रयकारच्या सतत सचतानाने पे्रयसीला 
त्रप्रयकराशी मीलन झाफयाचा आभास होतो. हा आभास ज्ञानदेव-नामदेव याांनी रचलेफया त्रवराण्यातही 
आलेला आहे.  
 

मधाररे्त मोिंनजीए बिंाले बासंलडी रूडी र्ािंी रे  
काटमनी कामकेली थईने रृ्दंार्न भणी धाई रे ।। 
सासुनणंदनी लाज र्तजीने आभषूण अंरे् सटजया ंरे  
इयाणी राम रमर्ाने कारण जई जदुपटर्त भटजया रे  
नयनभरी टनरख्या लक्ष्मीर्र आनंद अटर्त घणो पामी रे  
नसैयाचो स्र्ामी रृ्दंार्न केटल करे मिंाकामी रे ।। 
- नरसी मेिंर्तानी काव्यकृटर्तओ, क्र. ३, पृ. १४६  

 
‘मध्यरािीच्या सुमाराम कान्सह्याची बासरी वाजली. या नादाने र्ोपी कामत्रवव्हल झाली आत्रण साज 

शृांर्ार करून त्रनघाली. सासूनणांद याचां लज्जा दूर सारून र्ोपी रासक्रीरे्स त्रनघाली. लक्ष्मी वराचे दशगन 
होताच ती आनांदाने मोहरून रे्ली’ हा भव.  
 

कामदशचेां वणगन करणारे हे आणखीही एक पद :  
 

आजची रार्तनी शू ूँ किूंूँ स्र्प्न मा ंमयामलासंर् परणी  
चोरी मा ंपरर्री पास बैठा श्रीिंटर, बाई मारा कमवनी कोण करणी  
चार र्डेे फरी चार फेरा फरी, श्रीिंरी मारो िंार्त झाल्यो  
नसैयाचंा स्र्ामीने सरं् रमर्ती िंर्ती,  
एिले झलकीने िूंूँ जार्ी ।। 
 देसाई सपंाटदर्त काव्यसंग्रिं, पृ. ३१३.  

 
‘आजच्या रािीचे काय वणगन कराव?े मी ्वप्नातच श्रीहरीशी लग्न केले. काय माझे भाग्य? चार 

वदेाांचे अध्ययन करून अथवा चार जन्सम घेऊन जे त्रमळणार नाही ते माझ्या हाती आले. अशीच श्रीहरीसह 
बसले असता झटकन् जार् आली.’  
 

तुलनात्मक अभ्यास करता यावा म्हणनू नामदेव आत्रण ज्ञानदेव याांच्या त्रवराण्यातील काही भार् पुढे 
देण्यात येत आहेत. हे सवग सांत अनुभतूीच्या दृष्टीने समान भतू्रमकेवर आरूढ झालेले होते याचा प्रत्यय येईल.  

 
टभिरािी माध्यान्िंी िंो सेजे सुर्तली नारी  
आपआपणा टर्सरुटनया सुशोटभर्त अधंारी  
त्यामाजीं चारी भजुा शखं चक्र र्ो करीं  
पद्मर्दा िंार्तीं शोभर्ती टदसे सर्व शृरं्ारीं  
येऊटन िंंसरु्तटलके, कैसें धटरयलें  करीं  
देऊनी आहलर्न र्ोसरला र्ो दूरी ।। नामदेर् र्ाथा क्र. २८५.  
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ज्ञानदेवाांच्या त्रकत्येक त्रवराण्यात अशाच भावाांचे त्रचिण आहे. अशा त्रवराण्याांपैकी एक पुढे देत आहे :  
 
 
 

आत्रज शुभ लाव ेलोचानु, हत्ररखे साांर्ताहे शकुनु  
    ्वप्न देत्रखले सुांदरी ।। 
.... ऐसा त्रवपरीत लाघवी, लाव ेसवते्रच दावी  
    वात्रसचे चौके ।। 
.... बापरुखमादेवीवरा त्रवठ्ठला सुमन सांयोर्ी आत्रज सत्य जालें   
माझे ्वप्न रे् माये  - ज्ञानदेव र्ाथा पृ. २३.  

 
त्रप्रयकर-पे्रयसी याांच्या पर्पर मीलनाच्या बाबतीत शुभ शकुनाचे महत्त्व सात्रहत्यात अर्दी 

र्ाथासप्तसतीच्या काळापासून ते शात्रहराांच्या लावण्याांपयंत चालत आलेले आहे. वर उल्लते्रखलेफया 
ज्ञानदेवाांच्या त्रवराणीत अशाच शाकुनाांचा उल्लेख आहे. दुसऱ्या एका पदातही ज्ञानदेवाांनी असाच शुभ 
त्रचन्सहाांचा उल्लेख केलेला आहे :  
 

पैल र्तो रे् काऊ कोकर्तािें, शकुन रे् माये सारं्र्ता िें ।। 
उड उड रे काऊ, रु्तझे सोन्याने मढटर्न पाऊ  
पािुंणे पढंरीरार्ो घरा कें  येर्ती ।। 
दिंी भार्ताची उंडी, लाटर्न रु्तझ्या र्तोंडीं  
टजर्ा पटढये त्याची र्ोडी सारं् र्रे्ी ।। 
दुधे भरून र्ािी, लाटर्न रु्तझे र्ोिीं  
सत्य सारें् र्ोडी टर्ठो येईल काई ।। 
आंबया डािंाळी फळे चुंबी रासाळी  
आटज रे काळीं शकुन सारें् ।। 
ज्ञानदेर् मिंणे जाटणये ये खुणें भेिर्ती पंढरी रार्ो शकुन सारें् ।। 
      - ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ९०, पृ. २५.  
 

जवळपास असाच भव मीराबाईच्या पुढील पदाांत येतो :  
 

सुनी िंो मैं िंटर आर्न टक आर्ाज ।। 
मिैंल चढ चढ जोऊ मेरी सजनी कब आरै् मिंाराज ।। 
दादुर मोर पपइया बोलै कोयल मधुरे साज  
उमूँग्यो इन्द्र चिूंूँ टदस बरसै दाटमण छोडी लाज  
मीराँ के प्रभ ुटर्टरधर नार्र बरे् टमलो मिंाराज ।। 
   - मीराँ माधुरी क्र. १४३, पृ. १४१.  
 
पपइया रे टपर् की र्ाणी ण बोल ।। िेक ।। 
सुटण पार्लेी टर्रटिंणी रे थारो राखेली पाखं मरोड  
चोंच किाऊूँ  पपइया, उपरी कार्तर खूण  
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पीर् मेरा मैं पीर् की रे, रु्त पीर् किैंसू कूण  
थारा सबद् सुिंार्णारे जो पीर् मेल्या आज  
चोंच मढाऊूँ  थारी सोर्नी रे, रू्त मेरे टसरर्ताज  
प्रीर्तम सुूँ यूूँ किैं रे थारी टर्रटिंणी धान ण खाई  
मीरा दासी व्याकुळ रे, टपर् टपर् करर्त टर्िंाई  
बेर्ी टमलो प्रभ ुअंर्तरजामी, रु्तम टबन रया ो न जाई ।। 
    - मीराबाई की पदार्टल क्र. ८४, पृ. २२५.  

 
मीराबाई आत्रण ज्ञानदेव याांचे एकेक पद पुढे उद्धतृ केले आहे. त्याांतील साधम्यग कोणतेही भाष्य ण 

करता ध्यानात येण्यासारखे आहे.  
 

मिंाँने चाकर राखोजी, टर्टरधारी बाला मिंाँने चाकर राखोजी 
चाकर रिंसुूँ बार् लार्ासूूँ, टनर्त उठ दरसन धासूूँ  
रृ्दंार्न की कंुज र्टलन में रे्तरी लीला र्ासूूँ  
चाकरी में दरसण पाऊं र्तीनों र्ार्ता सरसी  
मोर मुकुि पीर्ताबंर सौिैं, र्ल रै्जक्न्र्त माला 
मीरा के प्रभ ुर्टिंर र्ंटभरा, सदा रिंोजी धीरा  
आधी रार्त प्रभ ुदरसन देिैं, पे्रमनदी के र्तीरा ।। 

- मीराँ क्र. १७८, पृ. ४५.  
 

पाचंा दामाचा घोंर्डा नेसेन  
उरली मोि र्ती सेर्ीन रे् बाइये ।। 
कामारी कामारी कामारी िंोऊन  
या र्ोपालाचे घर टररे्न रे् बाइये ।। 
त्याचा उपरा उसीसा करीन  
र्री येरझारा मी सारीन रे् बाइये ।। 
टनर्ृटत्त ज्ञानदेर्ा पुसर्तील र्मव  
त्यासी कामीन पुरेन रे् बाइये ।। 

ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ७८, पृ. २२.  
 

भक्त त्रनष्ठावान असला त्रक तो भर्वांतालादेखील जाब त्रवचारण्यास कमी करत नाही. नामदेव 
आत्रण नरसी मेहता याच कोटीतले भक्त आहेत.  
 

राग : केदार 
 

श्रर्ण सुनो थयो शामला श्रीिंटर ? लक्षमीनानाथ शु ंटनद्रा आयी ?  
टर्रिं मोिंु धरो पटर्तर्तपार्न र्तणु, शरण आण्या पुढें बािंं रिंार्ी  
दुष्नी दुष् र्ती राख रािंीर्रा। रंु्त टर्ना मारे को नटिं िैं रे स्र्ामी  
दुजवन लोक रे्त मंन आनंटदया,ं अर्र कोने किंुं शीश नामी ?  
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....नरसैयाचा स्र्ामी ! टर्लंब कीजे नाटिं िंार आरोप ने कंठ मारो ।। (पृ.४८)  
राग : केदार 

 
िंुं र्तो र्तारे भरुसे र्ळू घ्यो शामटलयो साथे छे सूधो  
जो माडंटलक मंुने मारश,े र्तो र्ोकुळ मा ंकेम रिंर्ाश े?  
मारे र्तो कोई जान नथी, भतर्तर्त्सल र्तारे टबरुद जाश े 
प्रह्लादथी टिंरण्यकमयप िंायो, अंबरीषथी दुर्ासा  
मंडटलकथी नरसैयो जीत्यो, मुने र्तारी आशा ।। (पृ. ५०)  

 
या दोन्सही पदाांचा भावाथग नामदेवाांच्या पुढील दोन कवनाांत आलेला आहे.  

 
पटर्तर्त पार्न नाम ऐकुनी आलों मी दारा 
पटर्तर्तपार्न नव्िेंसी मिंणनूी जार्तो माघारा ।। 
सोडी ब्रीद देर्ा आर्ता नव्िेंटस अटभमानी  
पटर्तर्तपार्न ना ंरु्तझें ठेटर्यलें  कोणी ?  
झेंर्ि घेऊनी िंार्तीं दर्डंी टपिोन टर्तिंीं लोकीं  
पटर्तर्तपार्न देर्ा रंू्त मोठा घार्तकी ।। 
नामा मिंणे देर्ा रु्तझें मला ण लारे् कािंंी  
पे्रम असो दे टचत्तीं मिंणनूी लार्र्तसे पायी ।। (क्र. १६९१)  
पत्रतत पावन ब्रीद सोर्त्रवन आताां, तरीच पांढरीनाथा दास तुझा  
माझे रु्णदोष ण धराव ेमनीं, तात्ररले मजहुनी कोण वांद्य  
त्रशशुपालें  त्रशव्या त्रदफह्या सभेआांत, त्याहुत्रन पत्रतत थोर झालो  
नामा म्हणे पुढती न बोले तुझें वमग,  
   अांत्रर्कारोत्रन पे्रम देई देवा ।। (क्र. १६८७) 

 
पत्रततपावन हे त्रबरुद त्रमरवावयाचे आत्रण करणी माि अर्दी त्रवपरीत. भर्वांताने आपले त्रबरुद तरी 

सोर्ाव ेसकवा त्रबरुदाला जार्ाव ेहा भाव.  
 
प्रमुख आधारगं्रथ  

 उपाध्याय, नर्ैन्सद्रनाथ; ताांत्रिक बौद्धसाधना और सात्रहत्य (सां.२०१५) काशी, नार्री प्रचात्ररणी 
सभा.  

 उपाध्ये, आत्रदनाथ नेमीनाथ (सां.); उद्योतन सूत्ररकृत कुवलयमाला (१९५९) मुांबई, ससधी जैन 
ग्रांथालय  

 एकनाथ महाराजाांच्या अभांर्ाांचा र्ाथा (१९५२) तेलां र्, पांढरपूर  
 ओक वामन दाजी, महाराष्रकत्रव अमृतरायकृत कत्रवतासांग्रह (१९१०) मुांबई, त्रनणगयसार्र  
 ओवीच्या अभांर्ाांची सकल सांत र्ाठ (१९५५) पुणे, रात्रहरकर  
 कबीर ग्रांथावत्रल १) श्याम सुांदरदास (सां.)(१९५५) वाराणसी, नार्री प्रचात्ररणी सभा.  
 २) पुरुषोत्तम ससह (सां.); (१९८५) त्रदल्ली, अशोक प्रकाशन.  
 ३) रामकुमार वमा (सां); (१९५७) इलाहाबाद, सात्रहत्यभवन .  
 कुलकणी, कृ. पाां. (सां.); मुकुां दराजकृत त्रववकेससधू (१९५७) पुणे श्रीलेखन भाांर्ार  
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 कुलकणी, व. दा. (सां.); त्रववकेदपगण (१९७१) हैदराबाद, मराठी ्वाध्याय सांशोधन पत्रिका 
अांक ६.  

 कुलकणी श्रीधर रांर्नाथ (सां.); राजयोर् (१९७०) मुांबई, मराठी सांशोधन मांर्ळ.  
 कुलकणी श्रीधर रांर्नाथ (सां.); ज्ञानदेवकृत कत्रपला र्ीतोक्त साांख्यमुद्रा. (१९६८) मुांबई, 

मराठी सांशोधन मांर्ळ.  
 कुलकणी श्रीधर रांर्नाथ; नाथाांचा भार्वत धमग (१९५८) औरांर्ाबाद, श्रीएकनाथ सांशोधन 
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 सांत मात्रणक प्रभ ुत्रवरत्रचत पद्यमाला (१९०५ व १९८६) मुांबई, त्रनणगयसार्र व मात्रणक नर्र  



अनुक्रमणिका  

 सांत नामदेव (१९७८) त्रबयास (पांजाब) राधा्वामी सतसांर्. त्रसन्सहा मांर्ल त्रबहारीशरण, त्रसद्धों 
की सन्सधा भाषा (१९७३), पटना, त्रबहार त्रहन्सदी ग्रांथ अकादमी.  

 सोलापूरकर, रामचांद्र बोवा; श्री मात्रणकप्रभचेू चत्ररि (१८८९), पुणे.  
 हठयोर्प्रदीत्रपका (१८९३), मुांबई, तुकारामतात्या  
 सहदी सात्रहत्य (त्रद्वतीय खांर्) (१९५९) प्रयार्, भारतीय त्रहन्सदी पत्ररषद.  
 Callebert Winand Hindi Pandavali of Namdev, (1990) Delhi, Motilal Banarasidas  
 Callebert Winand (ed) Early Devotianal literature in current Research (1980) 
 Chaterji Suniti Kumar, Indo Aryan Languages and HIndi (1959) Calcutta, (1959) 

K.L. Mukhopadhaya.  
 Chaterji Suniti Kumar (ed) Cultural Haritage of India Vol V (1978), Calcutta 

Ramkrishna mision. Haige Col. Historical Landmarks of the Decean.  
 Ranade, (ed) Pathway to God in Hindi Literature (1959) Bankay, Bharatiya Vidya 

Bhavan.  
 Swami Vivekanand, Rajyog Calcutta, Advait Asharm.  

  



अनुक्रमणिका  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

णिभाग दुसरा  
 

णसद्ध-सतंाचंी िािी  
  



अनुक्रमणिका  

१. संणिता  
 

प्रास्ताणिक  
 

सुमारे एक हजार वषाच्या कालावधीत होऊन रे्लेफया त्रसद्धाांच्या आत्रण सांताांच्या प्रात्रतत्रनत्रधक 
सात्रहत्याांचा सांग्रह या त्रवभार्ात करण्यात आलेला आहे. समथांनी त्रसद्ध आत्रण सांत याांची लिणी जवळपास 
सारखीच त्रदलेली आहेत. दोघाांच्याही पे्ररणा समान आहेत हेच कारण त्याच्या मुलाशी असले पात्रहजे.  
 

स्र्रूप िंोऊटन राटिंजे । र्तया नारं् टसद्ध बोटलजे  
टसद्ध स्र्रुहपच साजे। टसद्धपण ।। - दास बोध ८.९.४  
 
मिंणौटन संदेिं टर्रटिंर्त ज्ञान । टनश्वयाचे समाधान  
र्तेंटच टसद्धाचें, लक्षण। टनश्चयेसी ।। - दास बोध ५-१०-२७  
 

आता समथगवर्मणत साधूचे लिण पाहा :  
 

संशयटर्रटिंर्त ज्ञान। र्तेंटच साधूचे लक्षण ।। - दास बोध ४.१३ 
 

सकल धमामध्यें धमव । स्र्रूपीं पािंणें िंा स्र्धमव  
िंेंटच जाटणजे मुख्य र्मव । साधु-लक्षणाचें ।। ८.९.५४  

 
सदा स्र्रूपानुसधंान । िंें मुख्य साधूचें लक्षण  
जनीं असोन आपण ।जनार्रे्ळा ।। ८.९.१  

 
आत्मज्ञान झाफयामुळे जे त्रनःशांक झालेले आहेत अशाांची र्णना समथांनी त्रसद्ध-साधूांमध्ये केलेली 

आहे.  
 
संणितेचे स्िरूप  
 

सांत्रहतेचा प्रारांभ त्रसद्धाांच्या सात्रहत्याने झालेला आहे. त्रसद्धाांची त्रवचारधारा आत्रण त्याांची भाषा याांत 
झालेला त्रवकास काळाच्या अनुसांधानाने ध्यानात यावा या उदे्दशाने पुढील अद्ध्यायाांतील सात्रहत्याची त्रनवर् 
करण्यात आलेली आहे. आत्रदत्रसध्द सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांची त्रनवर्क परे् पणिल्या अध्यायात 
आलेली आहेत. सामान्सयपणे आठव्या शतकापासून अकराव्या-बाराव्या शतकापयंतच्या सुमारे पाच-सहा 
शतकाांचे प्रत्रतत्रनत्रधक असे हे सात्रहत्य आहे. सरहपा आत्रण र्ोरखनाथ याांच्या सात्रहत्याच्या भाषेत असलेले 
अांतर हे त्याांच्यामधील कालावधीचे त्रनदशगक आहे.  
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दुसऱ्या अध्यायात सांत नामदेवाांची वाणी आलेली आहे. सांत नामदेव इ.स. १३५० साली समात्रध्थ 
झाले. तत्पूवीच महाराष्रावर इ्लामी आक्रमण झालेले होते. धार्ममक आत्रण साा्ं कृत्रतक दृष्या समग्र 
महाराष्र पार ढवळून त्रनघालेला होता. वारकरी सांप्रदाय या काळात कसाबसा तर् धरून होता. नेमक्या 
याच कालखांर्ात उत्तर भारतात सांत कबीर, नानक आत्रण दादू दयाळ याांच्यासारखे थोर सांत होऊन रे्ले. 
त्याांनी सांत नामदेवाांची परांपरा पुढे चालत्रवली. परांपरेचे सातत्य ध्यानात याव ेया दृष्टीने णतसऱ्या अध्यायात 
कबीर, नानक आत्रण दादू दयाळ याांच्या त्रनवर्क सात्रहत्याचा समावशे करण्यात आलेला आहे. सांक्रमण 
काळातील सात्रहत्य या दृष्टीने या अध्यायातील सात्रहत्यास त्रवशषे महत्त्व आहे.  
 

महारा्ष्रात साा्ं कृत्रतक पुनरुज्जीवनास सोळाव्या शतकात प्रारांभ झाला. सांत एकनाथाांनी ज्ञानेश्वरी 
प्रत्रतशुद्ध करून वारकरी सांप्रदायाचे पनुरुज्जीवन केले. त्यायोरे् वतगमानाचे भतूकाळाशी असलेले नाते दृढ 
झाले आत्रण उज्ज्वल भत्रवष्याची पायाभरणी झाली. या काळात त्रसद्धसात्रहत्यातील सांर्ीत्त्त्वास अत्रधक 
महत्त्व आले. सैन्सर्ीताचा लोकमाणसावर पर्णारा प्रभाव लिात घेऊन लोकसांर्ीत आत्रण शारोक्त 
सांर्ीतपरांपरेतही एकनाथ आत्रण दासोपांत याांनी काव्यरचना केलेली आहे. कालपत्ररल््थतीच्या दर्पणाने 
सहदू-मुसलमानी ऐक्याच्या प्रश्रालाही महत्त्व आले. या काळातील सांत-सात्रहत्य्त भाषेचे तीनी रांर् 
आढळतील : ्वकीयाांसाठी मराठी, रु्रूपरांपरेतील सहदी सदृश भाषा आत्रण मुसलमानी समाजास आवाहन 
करणारी दखनी भाषा.  
 

साा्ं कृत्रतक पुनरुज्जीवनाच्या या काळात मराठी सांताांनी उत्तर भारतातील कबीर, मीराबाई, नरसी 
मेहता, रोत्रहदास (रैदास), कमाल इत्यादी अनेक सांताांवर आख्याने रचलेली आहेत. महाराष्र आत्रण उत्तर 
भारत याांच्या साा्ं कृत्रतक ऋणानुबांधाचे ते त्रनदशगक आहे. 
 

सतराव्या शतकात महाराष्रात ्वराज्याची ्थापना झाली. या घटनेने त्रनमाण झालेफया चैतन्सयाचे 
प्रत्रतसबब तत्कालीन सात्रहत्यातही उमटलेले आहे. साकफयाने पाहता सांत एकनाथ ते समथग रामदास 
याांच्यापयंतचा काळ हा मराठी सांताांच्या सहदी-दखनी काव्याचाही उत्कषगकाळ ठरतो. चौथ्या अध्यायात ह्या 
वैभवकाळातील सात्रहत्याचा अांतभाव करण्यात आलेला आहे.  
 

अठराव्या शतकाच्या प्रारांभकाळापासूनच मराठी सांताांचे सात्रहत्य िीणतेज होत चाललेले होते 
पाचव्या अधय्याच्या एका भार्ात ती ‘अ्तमानी ची कत्रवता’ समात्रवष्ट करण्यात आलेली आहे. याच 
अध्यायाच्या दुसऱ्या भार्ात इब्राहीम आत्रदलशाहा आत्रण सूफी सांत शाहतुराब याांची काही कवणे देण्यात 
आलेली आहेत. सवगधमग समन्सयवयाचा उपदेश त्रसद्धसांताांनी सातत्याने केलेला आहे. या भतू्रमकेचे सां्कार 
तत्कालीन मुसलमान समाजावर कोणत्या प्रकारचे झाले याची कफपनाही या दोन कवींच्या सात्रहत्यावरून 
येते. एका परीने सांतसात्रहत्याची ही फलश्रुतीच समजली पात्रहजे.  
 

एकूण पाच अध्यायातूंन आलेफया प्र्तुत सांत्रहतेच्या प्रत्येक अध्यायाच्या प्रारांभी त्या त्या 
अध्यायापुरते प्रा्तात्रवक जोर्लेले आहे. आत्रण आवश्यक तेथे अथगही त्रदला आहे.  
 

पुरातन परांपरेचे सांरिण करीत असतानाही राष्रीय दृष्टीकोनातून वैचात्ररक उत्क्राांती महाराष्रातील 
त्रसद्धसांताांनी साधलेली आहे हे पुढील पाच अध्यायातंील सांत्रहतेचा सांदभासह अभ्यास केला असता 
त्रनदशगनास येईल.  



अनुक्रमणिका  

 
त्रसद्धाांच्या आत्रण त्रकत्येक सांताांच्या काव्यात काही पात्ररभात्रषक शब्द आलेले आहेत. पत्रहफया दोन 

अध्यायाांत मूळपदाांचे भावाथग देण्यात आलेले अ्ले तरी पात्ररभात्रषक सांज्ञाांचे ्पष्टीकरण सवगि झालेले 
असेलच असे नाही. वारांवार येणाऱ्या पात्ररभात्रषक सांज्ञाांचे ्पष्टीकरण म्हणूनच इत आहे.  
 

अकारत्रवफहे त्रदलेली या सुचीवरून त्रजज्ञासूांना पदाांचे अथग लावण्यात अर्चण येणार नाही.  
 

कािी पाणरभाणषक शदद 
 
अकुल  
 

शवै त्रसद्धाांतात आत्रण नाथसाांप्रदायाताही त्रवश्वाला आधारभतू असलेली शक्ती ‘कुल’ या नावाने 
सांबोधण्यात येते तर त्रवश्वात चैतन्सय त्रनमाण करणारे मूळ तत्त्व ‘अकुल’ या नावाने ओळखण्यात येते. याांनाच 
अनुक्रमे शक्ती आत्रण त्रशव म्हणतात. त्रशवाला अकुल का म्हणावयाचे याचे कारण त्रसद्ध-त्रसद्धाांतसांग्रहात 
त्रदले आहे ते असे (४-१०, ११) ‘अनन्सयत्व, अखांर्त्व, अद्वयत्व, अनशनत्व, त्रनधर्ममत्व, अनांतत्व या 
वैत्रशष्याांमुळे मूळ परब्रह्मशक्तीस ‘अकुल’ म्हटले आहे.  
 
पािंा : कुलं शक्तर्तटरटर्त प्रोतर्तमकुलं टशर्मुच्यरे्त  
   कुलो ςकुलस्य संबधंः कौलटमत्यटमधीयरे्त।।  
 
अनिदनद  
 

कधी कधी केवळ ‘नाद’ अशी सांज्ञाही याच अथाने योजण्यात येत असते. कानाला ऐकू येणारा 
कोणताही नाद अन्सय व्तूवर आघात केला तरच उत्पन्न होतो. योर् साधनेच्या प्रत्रक्रयेत माि कोणत्याही 
व्तूवर आघात न होताही नाद ऐकू येतो म्हणनू त्यास अनाहत नाद म्हणावयाचे. ‘अनाहत’ या शब्दाचे 
ल््थत्यांतर ‘अनहद’ या ्वरुपात झालेले आहे. प्रबदु्ध होऊन उध्वगमुखी झालेली कुां र्त्रलनी हृदयचक्रात प्रवशे 
करते तेव्हा साधकाला ऐकू येणारा नाद कोणत्याही आघातामुळे उत्पन्न झालेला नसतो. म्हणून तो अनाहत:  
 
पािंा : नाद िंमारे बाजै कर्न नाद बजाया रु्तिै पर्न  
   अनिंद सबद बजर्ता रिैं  
   टसध-संकेर्त र्ोरख किैं ।। - र्ोरखबानी प्र. ३७  
 
अरध, उरध, मध्य  
 

अधः, ऊध्वग आत्रण मध्य असे या शब्दाांचे मूळ रुप आहे. अधः म्हणजे अधः्थानी असलेले मूलाधार 
चक्र (रु्द्थान आत्रण जननेंत्रद्रय याांच्यामध्ये असलेला भार्), मध्य म्हणजे हृदयचक्र आत्रण उध्वग या शब्दाने 
सहरार चक्र (म्तक) सूत्रचत होत असते.  
 
   पािंा : मध्यशक्तर्तप्रबोधेन अधः शक्तर्तर्तटनकुश्चनात्  



अनुक्रमणिका  

     ऊध्र्वशक्तर्तटनपारे्तन आप्यरे्त परमं पदम् ।। - र्ोरक्षटसद्धारं्त-संग्रिं- ४.१६  
चांद्रसूयाची मेळवणी या नोंदीत अत्रधक मात्रहती आलेली आहे.  

 
कला  
 

मूलाधारचक्राच्या त्रठकाणी सूयाची वसती असते. भवुयाांच्या मध्यभार्ी असलेफया आज्ञाचक्रात 
चांद्राचा त्रनवास असतो. सूयाच्या कला बारा असून चांद्राच्या सोळा कला असतात. प्रबदु्ध कुण्र्त्रलनी 
ऊध्वगमुखी झाली म्हणजे सूयग चांद्राच्या भेटीसाठी जातो असे म्हणतात. (पाहा : चांद्रसूया त्रमळवणी).  
 
गगन-मंडळ  
 

समात्रधसाधनेच्या योर्ाने त्रशवशल्क्त-समावशे होतो म्हणजे सपर्-ब्रह्माांर्ाची एकरूपता अनुभवता 
येते. ‘तुका आकाश एवढा’ या वाचनात हीच अनुभतूी व्यक्त झालेली आहे. सवगच आकाश्रूप होत 
असफयाकारणाने आपला त्रनवास र्र्नमांर्ळात आहे असा अनुभव योग्यास येते.  
 
पाहा : सांन्सयासी करै सरब नास र्र्नमांर्ळमात्रह माांरे् आस  
   अनहदसँू मन उन्समन रहै सौ सांन्सयासी आर्म कहै ।। - र्ोरखबानी पृ. ३६  
 
चक्र  
 

योर्शारात सहा चके्र मानलेली आहेत. नाथसांप्रदायात सात चक्राांचा उल्लखे येतो. त्याांची नाव ेव 
्थाने अशी :  
 

१. आधार-रु्दा्थानी, २. सात्रधष्ठान-नात्रभसूिी, ३. मत्रणपूर-नात्रभ्थानी,  
४. अनाहत-हृदय्थानी, ५. त्रवशुद्ध-कां ठ्थानी ६. अग्री (आज्ञा) भू् थानी आत्रण  
७. सहरार – म्तकाच्या पोकळीत.  

 
चंद्रसूयाची मेळििी  
 

हठयोर् या सांजे्ञचाच अथग मुळात चांद्र व सूयग याांची मेळवणी असा आहे. प्राणापानाचा योर् असाही 
या सांजे्ञचा अथग होतो. आधारचक्राच्या त्रठकाणी सूयाचे वा्तव्य असते. नात्रभ्थानी वटेोळे (सारे्तीन) 
घालून पर्लेली सुप्त कुां र्त्रलनी असते. प्राणायामाने कुां र्त्रलनी जार्ृत होऊन आधारचक्रातील सूयाच्या 
बारा कलाांसह ती उध्वगमुखी होते आत्रण हृदयचक्राांत प्रवशे करते. तेथून ती दोन भवुयाांच्या मध्ये असलेफया 
ब्रह्मरांध्राच्या त्रदशनेे वाटचाल करते. या ्थळी इर्ा आत्रण सपर्ला या दोन नाड्याांतून वाहणारा प्राणवाय ू
सुषुम्नेच्या बांद द्वारावर म्हणजे सोळा कलाांच्या चांद्रावर धर्क घेतो म्हणजे सूयाचा चाांदरात प्रवशे होतो. ही 
प्रत्रक्रया अधः, मध्य आत्रण ऊध्वग या शब्दाांच्या योर्ानेही सूत्रचत करण्यात येत असते.  
 
पाहा : * हि द्वि चन्सद्रसूयौ तायोयोर्: हठयोर्ः, प्राणापानयोरैक्य-लिण: ।।  
    हठयोर्प्रदीत्रपका १-१ वरील ज्योत््ना टीका.  



अनुक्रमणिका  

 
   * अर्धू उरधै बसै चन्द अरधै बसै सूर  
    टिंरडे बसे नाद हबटदका मरू ।। - र्ोरखबानी पृ. १९०  
 
दशम द्वार / दशम णद्वत (दीप)  
 

शरीरास एकूण नऊ द्वारे असतात (कान : २, र्ोळे : २, नात्रसका : २, रु्ह्येंद्रीये : २, मुख : १) या 
नवाांच्या पलीकरे् ब्रह्मरांध्र हे दहाव े द्वार दोन भवुयाांच्या मध्ये असते. योर्साधनेने ते बांद द्वार उघर्ते. 
नाथसांप्रदायात आकाश पाच वणांचे (श्वते, रक्त, धुम्र, नील, त्रवदु्यत) मानलेले आहे. यालाच पांचाकाश ही 
सांज्ञा आहे. प्रणवाचे रह्य या पांचाकाशाच्या शवेटी असून तेच सूक्ष्म र्र्न असलेले दशमद्वार अथवा दशम 
द्वीप होय.  
 
पािंा : * आकाशाचे अंर्ती प्रणर्ाचें रु्ज । टनरंजन बीज साधु पािंार्ती ।। 
 - ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ५२२  
 
   * दशमद्वार अर्र शून्य सूक्ष्म र्र्नीं । 
             जेथे असे उन्मनी अटखल रूपें । ।  
  - ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ५४८  
 नाद : पाहा – अनहदनाद  
 परमपद : मोि, महासुख, त्रनर्मवकफप समाधी  
हबदू 

 
र्ाव्या नाकपुर्ीतील इर्ा आत्रण उजव्या नाकपुर्ीतील सपर्ळा या दोन नाड्याांतून वाहणारा 

प्राणवायू मध्यभार्ी असलेफया सुषुम्ना नार्ीत प्रवशे करतो तेव्हा भ्रमूध्य भार्ात असलेले अमृताचे तळे 
कळथे होऊन सुषुम्ना नार्ीतून अमृतसबदू रवण्यास प्रारांभ होतो. तो सबदू.  
 
मिासुख (मिासुि)  
 

प्राणापान एकि होऊन सुषुम्नेत प्रवशे केफयानांतर योर्ी अमृताचा आ्वाद घेतो ते महासुख. 
त्रशवशल्क्त-समावशे असेही दुसरे नाव या अनुभतूीस देण्यात येत असते. या अव्थेत मनाचे मनपण ‘मरते’, 
(मण मरइ), पवनाचा िय होतो, इांत्रद्रये आपफया त्रवषयापासून परावृत्त होतात. त्रचत्ताचाही लय झालेला 
असतो. त्यामुळे उरते तो फक्त ्वसांबांधता. (सरहपा, दोहाकोश, पृ. २८ व ३०).  
 
पाहा :  

जेथ रृ्टत्त पारुं्ल जाली । र्तकाची दृष्ी रे्ली  
जेणें इटंद्रयें टर्सरली । टर्षयसंरु् ।। - ज्ञानेश्वरी, ४-१६०  
मनाचें मनपण रे्लें  । जेथ बोलाचें बोलणें ठेलें   
जेयामाजीं सापंडलें  । जे्ञय टदसे ।।- ज्ञानेश्वरी, ४-१६१  
रै्तसें मनपण जैं मोडे । र्तैं इंटद्रया ंआधीटच उघडे  
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सूिेंर्ीण साइखेडे । र्ाओ जैसें ।। - ज्ञानेश्वरी, १३. ३०१  
 

शाभंिी मुद्रा *  
 
केवळ तात्रत्त्वक पातळीवर त्रजवा-त्रशवाचे आत्रण सपर्ब्रह्माांर्ाचे ऐक्य या अथाने या सांजे्ञचा प्रयोर् 

होतो. अनुभतूीच्या पातळीवर योर्साधनेच्या द्वारे जीव-परब्रह्माच्या एकरसतेचा अनुभव घेतो तेव्हा या 
सांजे्ञचा प्रयोर् करण्यात येतो :  
 

टशर्शक्तर्त सामार्शेें नमन केलें  मया ऐसें  
रंभार्भव आकाशें टरधाला जैसा - अमृर्तानुभर्, १-६४.  

 
योर्साधनेत आधार्थानीं (मूलाधारचक्र) बारा कलाांचा सूयग सोळा कलाांच्या चांद्रात (दोन 

भवुयाांच्या मध्यभार्ी असलेफया आज्ञाचक्रात) प्रवशे करतो. या ्थळी इर्ा-सपर्ळा या नाड्याांतून वाहणाऱ्या 
प्राणवायूचा सुषुम्नेत योर् घर्तो. या अव्थेला चांद्रसूयगयोर् असेही दुसरे नाव आहे (पाहा: चांद्रसूया 
बुझावणी). हठयोर् प्रदीत्रपकेत (४-३६, ३७) ‘शाांभवी मुद्रा’ या नावाने ही अव्था सांबोत्रधली आहे. हा 
अनुभव केवल रु्रुकृपेनेच लाभतो अशी सांप्रदायाची श्रद्धा आहे.  
 
* राज्योर्ाचे सत्रव्तर त्रववचेन पत्रहफया त्रवभार्ात आले आहे म्हणून राजयोर् ही सांज्ञा या ्थळी त्रदली 
नाही.  
 
पाहा :  

* मर् रे्तिंी शाभंर् । अद्वयानंद रै्भर्  
संपाटदले सप्रभर् । श्रीर्यनीनाथीं ।। 
           - ज्ञानेश्वरी, ४-१६०  
 
* सक्तर्त रूपी रज आछै, टशर्रूपी दयाँद्  
बारिं कला रर् आछै, सोलािं कला चन्द्  
 
चारी केला रटर् की जे सटस घटर जारै्  
र्तो टसर्सक्तर्त सटम िंो रै्, अन्र्त कोइ न पारै् ।।  

           - र्ोरखबानी प्र. १००  
 

शून्य (संुनी) / मिाशून्य (सोना) 
 

अभाव हा या शब्दाचा वाच्याथग. नाथसांप्रदायात माि परमतत्त्व या अथाने शून्सय वा महाशून्सय या 
शब्दाचा प्रयोर् होत असतो. त्रनरांजन आत्रण परमपद; या सांज्ञाही शनू्सयाच्याच पयायवाचक आहेत. 
‘महासुखा’ची अनुभतूी ‘शनू्सयात’ ही समात्रवष्ट असते. मनाचे मनपण नाहीसे झाफयात्रवना शून्सयाची अनुभतूी 
घर्त नाही.  
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पाहा : (शून्सय)  
* अरधै सोन्या ं(शनू्य) उरधै सोना, मध्यें सोना ंसोना ं 
र्तीटन सून्यं की रिंणी जानै र्ता घटि पाप न पुना ं।।  

 - र्ोरखबानी पृ. ९२  
 
  * सुण्णा टनरंजन परम पउ सुइणो अमाअ सािंर्  

भार्िुं टचत्त सिंार्र्ता णउ णटसद्धर्ती जार्ा ।।  
  - सरिंपा, दोिंाकोश १३८  
 
 * आर्ता ंमिंाशूण्याचा ंडोिंीं । र्र्नाटसटच थाउ नािंीं  

रे्तथ र्तार्ा लार्ैल काइ । बोलाचा इआ ।।  
  - ज्ञानेश्वरी ६.३०५  
 

* शून्याचें रे्त बीज योटर्याचें रु्ज। स्र्ानंदाचें टनजब्रह्म रया  
टिरु्ण टिटर्ध र्तो सटच्चदानंद । शददाचा अनुर्ाद नसे जेथें ।।  

 
   - ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ५०१  
 

* ज्ञानदेर् मिंणे सर्वटच िंें शून्य । र्स्रु्त पटरपूणव सर्ा ठाई ।।  
   - ज्ञानदेर् र्ाथा क्र. ५१८  
 

* अलोष मक्न्दर रं्तिं टसर्सक्तर्त टनर्ासा,  
सिंज सूटंन भया प्रकासा  

 
र्तिंाँ चन्द टबना चादंण, आटर्न टबना उजाला   
एर्तर्त र्दन्र्त रृ्द्धसे बाला ।।  

   - र्ोरखबानी पृ. ५४२  
 
सिज / सिजक्स्थती  
 

राजयोर्ाची ल््थती प्राप्त झाफयानांतर योर्ी त्रनरांतर दै्वतादै्वतत्रवरत्रहत अव्थेत नाांदत असतो हीच 
सहजल््थती. र्ोरखवाणीत, या अव्थेचा उल्लखे वारांवार येतो (पृ. ७९, १००, १८६ इ.). सरहपानेही 
‘योग्याने सहजल््थतीत असाव’े असा उपदेश केला आहे. या अव्थेसच ज्ञानेश्वर भक्ती हे नाव देतात –  
 

पै माझी सिंजक्स्थटर्त । भक्तर्त नार् ।। - ज्ञानेश्वरी १८ – ११०७  
पािंा : राजयोर्ाची प्राप्र्ती, रु्रुपदाची रृ्तप्र्ती सिंजी सिंजक्स्थटर्त िें रया ।। 

       - राजयो, पृ. १८  
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‘र्ोरि त्रसद्धाांत-सांग्रहात’ सहज ज्ञानाचे लिण असे त्रदले आहे : ‘त्रवश्वातीत एकमेवत्रद्वतीय परमेश्वर 
त्रवश्वरूपाने भासमान होऊन हे ज्ञान वृत्तीत मुरते तेव्हा ते सहज ज्ञान म्हणाव.े’  
 
 

“त्रवश्वातींत परमेश्वरां त्रवश्वरुपेणावभासमानत्रमत्रत ऐकमेवात्रस इत्रत ्व्वभावने यज्ज्ञानां तत्सहजां 
प्रत्रसद्धम् ।।” –र्ो. त्रन. ५-२७ ते २९.  
 
रूपके    

 
त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात रूपकाांची वा प्रतीकाांची योजना अनेक ्थळी आढळेल. सवगच त्रठकाणी या 

रूपकाांचा अथग ्पष्ट होईलच असे नाही. पढुील काही प्रतीके वारांवार येत असतात.  
 

उदािरिाथस :  
तरुिर : त्रवश्व, शरीर, त्रचत्त; पल्लि : प्रकृती ; भुजंग : कुां र्त्रलनी ; 
मृग : आसक्त मन; सोना : शून्सय/ज्ञान; िंस : त्रचत्त, प्राण, आत्मा.  
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संदभस 
 
१. ‘मातीने ग्रासलेले सुवणगपाि ्वच्छ केफयानांतर झर्झर्ीत त्रदसते. तत्त्वतः आत्मतत्त्वाचे दशगन 

घर्फयानांतर मानव शोकरत्रहत व कृताथग होतो.’ श्वतेाश्वतेरोपत्रनषद् २-१४ (र्ोरखपूर आवृत्ती) 
२. प्रथम खांर्ात या सांबांधीचे त्रववचेन येऊन रे्ले आहे. 
३. पाहा : एका जनादगनी येतसे करुणा । म्हणतु्रन वचना बोलणें हे ।।  

एका जनादगनी म्हणौत्रन येते कीव ।बुर्तात्रत सवग महार्ोहीं ।। 
- एकनाथ र्ाथा, २५८१ 

 
एकनाथी र्ार्थयात क्र. ३०४२ व ३०८२ या अभांर्ातही हाच भाव आलेला आहे. भार्वताच्या 
एकादश्कां धाच्या समारोपात उद्धवाला सांपूणग ज्ञान त्रदफयानांतर ‘तू लोकसांग्रहाथग कमग कर’ असा कृष्णाने 
उपदेश केलेला आहे.  
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अध्याय १ 
 

णसद्धाचंी िािी  
 

या अध्यायात एकूण वीस पदे असून त्याांपकैी सरहपाची ११, मत््येंद्रनाथाांचे १ आत्रण र्ोरखनाथाांची 
८ पदे आहेत. सरहपाचा काळ सुमारे आठव ेशतक असून र्ोरखनाथ अकराव्या शतकात होऊन रे्फयाचे 
मानण्यात येते. र्ोरखनाथाांच्या पूवी काही वष ेमत््येंद्रनाथाांचा काळ मानता येईल.  
 

ज्ञानेश्वरपूवगकाळी प्रचत्रलत असलेफया वैचात्ररक परांपरेचा आत्रण आचारधमाचा बोध सरहपा याांच्या 
पदाांवरून होतो.  
 

सरहपा याांच्या मते सारी तीथगिेिे देहातच असफयाने मोिप्राप्तीसाठी त्रनरत्रनराळ्या तीथांची यािा 
करण्याचे कारण नाही. परमोच्च सुखाची प्राप्ती देहाच्या द्वारे होत असफयाने मोिासाठी इतर साधनाांचा 
आश्रय न करता देहाचा त्रवत्रनयोर्च परमाथग प्राप्तीसाठी करावा असा या त्रसद्धाचा उपदेश आहे.१  
 

नाथसांप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने एक त्रनराळाच ध्वनी या उपदेशातून त्रनघतो. या सांप्रदायाने 
सपर्-ब्रह्माांर्ाची एकात्मकता मानलेली आहे.२ या त्रसद्धाांतास अनुसरूनच ‘त्रवश्व आनांदाने भरलेले आहे’ हा 
भाव क्र.५ च्या पर्त येतो. सपर्- ब्रह्माांर्ाच्या ऐक्याच्या धारणेचाच तो त्रनदशगक आहे.  

 
आत्मत्रवकासासाठी कोणत्याही मार्ाचा अवलां ब केला तरी कालाांतराने साधनाांचा बत्रर्वार वाढतो 

आत्रण साध्याकरे् दुलगि होत जाते. त्रवश्वातील चैतन्सयाचा शोध घेणाऱ्या वदेकालीन ऋत्रषमुनींना त्रनसर्ात 
चैतन्सयाचा वास असफयाचे आढळून आले. या चैतन्सयाला आवाहन करण्यासाठी व त्याचे ्वरूप पूणगपणे 
ध्यानात भराव ेया हेतूने त्रनरत्रनराळे यज्ञयार् होऊ लार्ले. कालाांतराने चैतन्सयाचा शोध मारे् पर्ला आत्रण 
यज्ञयार् महत्त्वाचे होऊन बसले. त्रसद्धाांनी आत्रण सांताांनी एकमुखाने यज्ञयार्ात्रदक कमगकाांर्ाचा त्रनषेध 
केलेला आहे. क्र. २ व ३ या पदाांत कमगकाांर्ाचे वैयर्थयग प्रतीपादण्यात येऊ लार्ले. सत्याचा आत्रण 
धमगतत्त्वाचा शोध घेणाऱ्या त्रसद्धसांताांना देखील हे वैयर्थयग तीव्रतेने जाणवले.३  

 

त्रवश्वाला व्यापून उरणाऱ्या सत्तत्त्वाचा शोध वदेकाळापासून चालू आहे. ‘सत्यां ज्ञानमनन्सतां ब्रह्म’ या 
त्रनष्कषावर उपत्रनषदे पोचली. त्रसद्धाांनीही हा शोध पुढे चालू ठेत्रवलेला आहे. ‘सव ं खलु इदां ब्रह्म’ या 
महावाक्यास अनुसरून सवग घटी आत्मतत्त्व भरलेले आहे असा त्रनष्कषगच नव्हे तर अनुभव त्रसद्धाांनी घेतलेला 
आहे. ऋग्वदेातील पुरुषसूक्तात त्रवष्णूचे ‘परमपद’ म्हणनू ज्या ्थानाचा उल्लेख येतो ते ‘परमपद’ सकवा 
धमगपद त्रसद्धाांच्या पत्ररचयाचे आहे; इतकेच नव्हे तर या ्थानी येणाऱ्या ‘महासुखाचा’ आ्वादही त्रसद्धाांनी 
घेतलेला आहे (क्र. ४ ते १०). या अव्थेत ब्राह्मण आत्रण शूद्र हे सामात्रजक भेद उरत नाहीत तसेच देव 
आत्रण भक्त हा दै्वतभावही राहात नाही. नाथसांप्रदायात येणारा ‘त्रशवशल्क्त-समावशे’ याच अनुभतूीचा 
त्रनदशगक आहे. ४  
 

पत्रहफया ११ पदाांतून त्रसद्धाांच्या त्रवचारप्रणालीतील मध्यवती सूिे आलेली आहेत. त्रकत्येक पदाांतून 
ध्यानयोर्त्रवषयक पत्ररभाषाही आलेली आहे. ग्रांथाच्या पत्रहफया त्रवभार्ात या त्रवषयाची सत्रव्तर चचा 
झालेली असफयामुळे येथे ्पष्टीकरण देत नाही.  
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मत््येंद्रनाथाांचे एकच पद या सांग्रहात आले आहे. र्ोरखनाथाांची माि आठ पदे समात्रवष्ट केली 

आहेत. र्ोरखनाथाांनी सरहपाची परांपरा पढेु चालत्रवली आहे. या दोन त्रसद्धाांच्या काळात त्रकमान तीन 
शतकाांचे अांतर आहे. त्यामुळे दोघाांच्या भाषासरणीतील अांतर जाणवण्यासारखे आहे. वैचात्ररक परांपरेत माि 
अांतर पर्लेले त्रदसून येत नाही.  

 
पुढच्या काळात त्रनरत्रनराळ्या कारणाांमुळे त्रनरु्गण रामाच्या कफपनेस सहदी सात्रहत्यात त्रवशषे महत्त्व 

आले. धमाची कमगकाांर्ाच्या जोखर्ातून मुक्तता करण्यासाठी घर्पर्णाऱ्या उपत्रनषदातील ब्रह्मतत्त्वाचे तो 
मध्ययुर्ीन अवतार मानला पात्रहजे. त्रसद्धाांनीही त्रनरु्गण रामाच्या ्वररूपात ब्रह्मतत्त्वाचे त्रववरण केलेले 
आहे. सरहपाच्या पदाांत (४ व ७) या कफपनेचा सांकेत त्रमळतो. र्ोरखनाथाांनी तर अनेक पदाांतून (क्र. १३, 
१७, १८) या कफपनेचा त्रव्तार केलेला आहे. नामदेवाांच्या सहदी कवनाांत आत्रण कबीर सात्रहत्यात 
आढळणारा त्रनरु्गण राम या परांपरेतून आलेला आहे. त्यामुळे पाषाणमतूीचे र्ौणत्व (१४) ्वाभात्रवक ठरते.  

 
‘पाषाणाच्या देवळात पाषाणाचाच देव असफयाने तो आपला सांदेह कसा फेर्ील?’ असा सवाल 

र्ोरखनाथाांनी एका पदात केलेला आहे. याचे मुळ कारण त्यावळेी प्रभावी असलेला आत्रण आजच्या 
युर्ातही ज्याचे महत्त्व कमी झाले नाही असा बहुदेवातावाद. समाजाचा वरचा थर कमगकाांर्ात रु्रफटलेला 
तर बहुसांख्य अज्ञ समाज अनेक देवदेवताांच्या भक्तीने पछार्लेला. ज्ञानेश्वरीत एकाच माणूस प्रसांर्भेदाने 
त्रनरत्रनराळ्या देवताांचा उपासक कसा बनतो याचे सुांदर वणगन आलेले आहे. ‘मूळ देव आधी ओळखावा’ 
यावर समथग रामदासाांनीही भर त्रदलेला आहे. एकनाथी भारुर्ाांत अनेक िदू्र देवताांचे वणगन आलेले आहे. 
परांतु, नाथाांनी या सवग देवताांना त्रवठ्ठल ्वरूपात त्रवलीन करून टाकलेले आहे. बहुदेवतावादाांच्या 
अज्ञानजन्सय कफपनेतून समाजाची सोर्वणूक करण्याच्या त्रनत्रमत्ताने त्रसद्धाांनी प्रसांर् त्रवशषेी पाषाण-मूती 
आत्रण पाषाणाचे देऊळ याांच्यावर आघात केलेले त्रदसून येतात. परमेश्वर केवळ मतूीतच वास करीत नसून 
तो सवगव्यापी आहे हा त्रसद्धान्सतही त्यायोरे् दृढ होतो.  

 
ब्रह्मज्ञान लोकाांना साांर्णे फार सोपे असते पण, ्वतः ते आचारात आणणे अत्यांत अवघर् असते. 

सांताांनी प्रथम आपफया कृतीने समाजाला आदशग घालून त्रदला आत्रण नांतरच लोकोपादेश केला. त्रसद्ध 
परांपरेत ‘कहानी’ आत्रण ‘करणी’ यान्सत त्रवसांवाद नसावा यावर कटािाने भर देण्यात येतो. (क्र. १५) हा 
त्रवसांवाद एकूणच ढोंर्ीपणा वाढत्रवणारा असतो म्हणून त्याचा त्रनषेध केलेला आहे.  

 
र्ोरखनाथाांच्या उपदेशाचा महत्त्वाचा भार् म्हणजे त्याांनी पुर्कात्ररलेला सवगधमग-समभाव. 

राजकीय ल््थत्यांतरामुळे भारतात दोन त्रभन्न धमांचा आत्रण त्रभन्न सां्कृतीचा केवळ सांपकग च आला असे नसून 
या दोहोंत दीघगकाल सांघषाचे वातावरण होते. धमग आत्रण सां्कृत्रतत्रवषयक चुकीच्या धारणाांवर हे सांघषग 
आधारलेले त्रनरामय सामात्रजक जीवनासाठी सवगधमगसमभाव हाच एक प्रभावी उपाय असफयाची त्रदव्यदृष्टी 
प्रथम र्ोरखनाथाांनी त्रदली. (क्र.२०) आजच्या सांदभात देखील या दृत्रष्टकोनास त्रवशषे महत्त्व आहे. सांत 
नामदेव, कबीर आत्रण रु्रु नानक याांनी या दृत्रष्टकोनाचा प्रसार करून र्ोरखनाथाांच्या उपदेशाचे अनुसरण 
केले आहे. 

 
या अध्यायात आलेफया त्रसद्धाांच्या वाणींतून पुढील सूिे आढळतील. महाराष्रातील सांतसात्रहत्याची 

आधारत्रशला त्रसद्धसात्रहत्यात असफयाचा त्रनष्कषगही या सात्रहत्याच्या आधाराने त्रनघतो.  



अनुक्रमणिका  

 
सूते्र :  
 

१. त्रनरु्गण, त्रनराकार परब्रह्म सवगि भरलेले आहे. एखाद्या मूतीतच ते असफयाचा आग्रह अज्ञानजन्सय 
ठरतो.  

 
२. आत्मज्ञान झाले म्हणजे सवगि आत्म्याचे दशगन घर्ते. सवग घटी असलेला त्रनरु्गण ‘राम’ तो हाच.  
 
३. आत्मज्ञानाने परमपदाची प्राप्ती होऊन महासुखाचा अनुभव घेता येतो.  

 
४. बाह्य साधनाांपेिा त्रचत्तशुद्धी अत्रधक महत्त्वाची असते. यज्ञयार्, तीथगयािा इत्यात्रदकाांच्या योर्ाने 

परमपदाची प्राप्ती होत नसते. मनाचे उन्नयन त्रचत्तशुद्धीद्वारा घर्ते. शुद्ध अांतःकरण असलेली व्यक्तीच 
परमधामाची अत्रधकारी बनते.  

 
५. आचार-त्रवचार यात सांर्ती आत्रण ध्यानधारणा इत्यात्रदकाांच्याद्वारे परमपदापयंतचा प्रवास 

यश्वीत्ररत्या होऊ शकतो.५  
 

णसद्ध सरिपा (आठिे शतक) 
 
१. देिासामान तीथस नािी  

जर् उज्ज्पणे दुक्ख बहु, उपण्णउतत्रह सुहसार  
उप्पण उप्पाअ णत्रह, तोअण जाणइ सार  
एथु से सरसइ सोबणाइ एथु से र्ांर्ासार्रु  
वाराणसी पयार् एथु, से चान्सद-त्रदवाअरु  
िेि त्रपट्ठ उत्रपट्ठ एथु, मइ भत्रमअ सत्ररट्ठउ  
देहसरीस त्रतत्थ मइ सुणउण अत्रवट्ठउ ।। 

 
माणूस दुःख घेऊन जन्समाला येतो. जन्सम झाफयावर माि त्याला सुखसार्र भेटतो. या देहातच 

सर्वती, र्ांर्ासार्र, वाराणसी, प्रयार् आदी तीथे आहेत. चांद्र-सूयग याच देहात आहेत. िेि, पीठ, उपपीठ 
याांचा त्रनवास याच देहात आहे. देहासारखे तीथग कोणी पात्रहले नाही की ऐत्रकले नाही.  

 
२. धमाधमसणििेक  

 
ब्रह्मणो टिं म जाणन्र्त भेउ, एक टिं पटडअउए चालउ र्उे  
मट्टी पाणी कुस लइ पिंन्र्त, घरटिं बइसी आटण िुंणन्र्त  
एक दक्ण्ड कजे्ज टनरटिंअ िुंअर्िं िंोर्तें, अक्तख डिंाटिंअ कउए धूमें  
टिदक्ण्ड भअरै् भेसें, टर्णआु िंोइअइ िंंस उएसें  
टर्तच्छेटिं जण बाटिंअ भलेू, धममाधमम ण जाटणअ रु्तलै ।। 

 



अनुक्रमणिका  

ब्राह्मणाांना ज्ञानाचे रह्य र्वसलेले नसते म्हणून ते उर्ीच चार वदेाांचे पठाण करीत असतात. 
काही कायग नसताना दभग व माती हाती घेऊन घरात बसून ते उर्ीचच होमहवन करीत असतात. करू् धुराने 
र्ोळे चुरचुरणे एवढेच या हवनाचे फळ. एकदल्ण्र्, त्रिदल्ण्र् सांन्सयास घेऊन भर्वी वरे पत्ररधान करून हे 
परमहांस लोकाांना उपदेश करतात. लोक त्याांच्या बाह्य वषेाला भलुतात. (व्तुल््थती अशी आहे की, या 
वदेपाठकाांना आत्रण यात्रज्ञकाांना धमाधामाचे ज्ञान नसते.)  
 

त्रसद्धपरांपरा वदेत्रवदे्यत्रवषयी अना्था बाळर्त होती असा या पदाचा अथग घेणे योग्य ठरणार नाही. 
अथग समजून न घेता केलेले वदे-पठाण आत्रण प्रयोजनात्रवषयीचे ज्ञान नसताना केलेले हवन त्रनष्फळ असते 
असा या पदाचा रोख आहे. उपत्रनषत्कालातदेखील हीच प्रवृत्ती आढळते. मुण्र्कोपत्रनषदात (१-२-७) 
ज्ञानत्रवरत्रहत कमगकाांर्ाचा त्रनषेध आलेला आहे. ‘सवग भतुाांच्या ठायी वास करणारे ब्रह्म ज्याने जाणले तोच 
त्रक्रयावान ब्रह्मत्रनष्ठ असतो’ असा या त्रववचेनाचा उपसांहार (३-१-४) या उपत्रनषदात आलेला आहे.६ 

औपत्रनषत्रदक ज्ञानाची ही परांपरा त्रसद्धाांनी चालत्रवलेली असून सांताांनी आपफया सात्रहत्यातून याच भतू्रमकेचा 
पुर्कार केलेला आहे. वैचात्ररकतेचे हे सातत्य आत्रण साधम्यग लि वधूेन घेणारे आहे. एकनाथाांच्या एका 
अभांर्ात ही समग्र कफपना आढळेल.  
 

र्देटर्टध कािंी न कळे पाठका । रु्ण-दोष देखा मलीन सदा  
दशगं्रथी ज्ञान िंोर्ताटच जाण । हनटदर्तो देखोन भलत्यासी  
सर्वब्रह्मरूप ऐसे बोले र्दे । रे्तथे र्ाद टर्चार उरला नािंीं  
... एका जनादवनी ब्रह्मज्ञानासाठी । हिंडर्तार्ती कोिी जन्म घेर्त ।। ७  

 
या अभांर्ातला शवेटचा चरण मुण्र्कोपत्रनषदातील मांिाचा अनुवाद वाटतो.८  

 
वदेत्रवदे्यशी सांबांत्रधत असलेफया एका लहानशा मुद्याचा त्रवचार करीत असताना उपत्रनषदे त्रसद्ध आत्रण 

सांत एकाच पातळीवरून कसे वावरतात हे त्रनदशास येते.९  
 

३. तीथसयात्रा आणि मोक्ष  
 

मन्र्तिं मन्रे्त स्सक्न्र्त ण िंोइ, पटडल टभटत्त टक उटट्टअ िंोइ  
र्तरुफल-दटक्षणे णउ अर्घाइ, बैज्ज देक्तख हक रोर् पसाई  
टपक्च्छ र्िंणे टदटि मोतख र्ता मोरिंचमरिं१०  
उच्छे भोंअणें िंोइ जण र्ता कटर िं रु्तरंर्िं  
जार् ण अप्पा कढार् टर्तम र्णे टन कुर् पडेइ  
मोतख टक लदथइ ज्झाण पटर्िो  
टकन्र्त िं दीर् ेटकन्र्तिं टणर्जे्जं  
टकन्र्तिं टकज्जइ मन्र्तिं सेव्र् ं 
टकन्र्त िं टर्तत्थ र्तपोर्ण जाइ  
मोतख हक लदध इ पाटण न्िंाइ ।। ११   
 

 
 



अनुक्रमणिका  

 
मांिपठण केफयाने सांत होता येत नाही. पर्लेली सभत (आपोआप) कशी उभी राहील? झार्ावरचे 

फळ पाहूनच त्याचा आ्वाद त्रमळेल? वैद्याला पाहून रोर् जातो थोर्ाच? (बाह्य वषेाने मोि लाभला असता 
तर) मोरपांख असलेले मोर व चामर मुक्त झाले असते. जत्रमनीवर पर्लेफयाच धान्सयावर त्रनवाह करण्याचे 
व्रत पाळफयाने मोि त्रमळाला असता तर हाती-घोरे् कैवफयाचे अत्रधकारी ठरले असते. मोि आत्मज्ञानाने 
लाभतो म्हणनू आत्मज्ञान झाफयात्रवना त्रशष्य करू नयेत. दोघेही (रु्रू आत्रण त्रशष्य त्या योरे्) अांध कूपात 
पर्तात. केवळ ध्यान लावनू मोि त्रमळाला असता तर त्रदव्याला पाहून अांधकार पळाला असता आत्रण 
नैवदे्याच्या दशगनानेच भकू शमली जाती.  
 

कशाला मांिपठण करतोस? तपोवनात तरी का जातोस ? तीथात ्नान तरी का करतोस? या 
साधनाांनी मोि हाती लार्त नाही.  
 
४. मूळ जािून घ्या  

 
सुण्ण टन अप्पा सुण्ण जरु्, घरे घरे एिुं अतखाण  
र्तरुर्र मूल ण जाटणआ, सरिंें हक टकअ बतखाण  
जइ रसाअळू पइसरिुं अिं दुग्र्म िुं आभास  
टभण्णा आर सुण रु्तिं किं मोतख िंव्र्ासु  
बुटद्ध टर्णासइ मन मरइ१२ रु्तिंइ जहिं अटिंमाण  
सो माआमअ परमपअ र्तहिं हक र्ज्जइ ज्झाण  
सो माआमअ परम पउ र्तहिं अटिंमाण  
सो माआमअ परमपड र्तहिं हक र्ज्जइ ज्झाण 
भर् उएतखइ खए टिं टनर्ज्जइ  

भार्रटिंअ पुण्ड कंटिं उज्जइ१३  
र्इे टनर्र्णजर्त जो उअज्जइ  
अच्छिुं टसटर रु्रुर्ािंें कटिंज्जइ ।।   

 
आत्मा शून्सय असून जर् देखील शून्सय आहे असा युल्क्तवाद घरोघर चालत असतो. मुल जाणून न 

घेताच हे वाद होत असतात. परमपदाची प्राप्ती सुखासुखी होत नसते. त्रवश्वाचा त्रनरास करून त्रभन्नाचाराांचा 
लोप करता आला, मोिाचा हव्यास सुटला, मन, बुद्धी आत्रण अहांकार याांचा लय साधता आला तरच 
परमपदाची प्राप्ती होते. अशा अव्थेत ध्यान कोणाचे लावणार? भवाची उपेिा करा. त्याचा लोप आपोआप 
होईल. भव लोप पावफयानांतर उत्पत्तील््थती याांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसे झाले म्हणजे दै्वत-त्रववर्मजत 
अव्थेचा प्रत्यय येईल असे रु्रुनाथ म्हणतात.  
 
५. अि्ा आनंद  

जइ जर् पूटरअ सिंजाणंदें,  
नच्चउ र्ार्िुं टर्लसिुं अंर्ें  

जटिं मण मरइ पर्ण िंो षटय लअ जाइ  
एिुं सो परम मिंासुिं सरिं किंउ जाइ ।।   
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जटिं मण पर्ण ण संचरइ रटर्-सटस णाटिं पर्से  
र्तटिं बढ टचत्त टर्साम कर सरिंें कटिंअ उऐस ।।   
आइ ण अन्र्त ण मज्झ र्तटिं णउ भर् टनव्र्ाण  
एिुंसो परम मिंासुिं णउ पर णउ अप्पाण ।।   
टजन पटडटबमब सिंायर्ता हर्तम भटर्ज्जाइ भार्  
सुण्ण टनरंजण परमपउ णटिं पुष्प णउ पार् ।।     

 

त्रवश्व सहजानांदाने भरलेले आहे. नाचा, त्रवलास करा. मनात पवनाचा लय होतो ते महासुख. 
मनपवन आत्रण रत्रव-शशी याांचा प्रवशे जेथे होत नाही तेथे त्रवसावा घ्यावा. आत्रद-अांत, अल््तत्व व त्याचा 
अभाव हे जेथे नाहीत ते परां महासुख. शून्सय, त्रनरांजन, परमपद या सांज्ञा याच अव्थेस देण्यात येतात. या 
अव्थेत पाप आत्रण पुण्य या दोहोंचा अभाव असतो.  
 
६. परमधाम  

रार्: रु्जरी 
अपणे रटच रटच भर् टनर्ाणा, टर्तछें लोअ बन्धर्इ अपणा  
आमिें ण जाणिुंूँ अटचन्र्त जोइ जाम मरण टर् कइसण िंोई  
जैसो जाम मरण टर् र्तइसो, जीर्न्रे्त मइलें  नाहिं टर्शसेो  
जा एत्थु जाम-मारणे टर्संका, सो करउ रस-रसनेरे कंरर्ा  
जो सचराचर टर्तसअ भमक्न्र्त, रे्त अजरामर टकमटप न िंोक्न्र्त  
जामे काम टक कामे जाम, सरिं भणइ अचक्न्र्त सो धाम ।।  

 
आपणच त्रनमाण केलेफया त्रमर्थया कफपनेच्या जाळ्यात माणूस अर्कतो. त्यामुळे त्याला परमात्मा 

पाहता येत नाही, आत्रण जाणताही येत नाही. जन्सम-मरणाची सचता व्यथग असते. इहलोकीचे जीवन त्रनःशांक 
बनेल असे कमग करीत राहा. तृष्णेच्या सांर्तीने िैलोक्यात भ्रमण केले तरी अमरपदाची प्राप्ती होणार नाही. 
जन्सम-मरण व कमाकमग या दुिक्रात न रु्ांतता अत्रचन्सतय परमात्मा हे आपले परमधाम आहे हे लिात ठेवा.  
 
७. सिसत्र संचले परब्रह्म  
 

जंटिं मण-पर्ण न संचरइ रटर्-सटसणाहिं पर्से१४  
रं्तटिं बढ टचत्त टर्साम करू सरिंें कटिंअ उऐस ।।  
एक्क करू मा टबक्ण्ण करू, मा करु टर्तक्ण्ण टर्सेस  
आइ ण अन्र्त ण मज्ज र्ताहिं णउ भर् उण अप्पाण  
अग्रे् पच्छे दस टदसें, जं जं जोअटम सोटर्  
एके्क रु्त दटठन्र्त डी, णािं ण पछुाटन कोटर्  
बािंरे सार को देइ अटभअनारे को आलर्इ१५  
साद्ध िं साद्ध को मेलरु्टर्अं र्मणार्मणं न भाग्र्ं  
रु्तस कुट्टन्र्त काल र्उ चाउल िंत्थ लार्न्र्त ।।  

 
जेथे मन पवनाचा व रत्रवशशीचा प्रवशे नाही अशा ्थळी त्रवश्राम कर. दै्वत की अदै्वत या सांभ्रमात परू् 

नकोस. सवग त्रवश्व एकाच रांर्ाने रांर्लेले आहे. परमसुखाला आदी, अांत अथवा मध्य नसतात. या अव्थेत 
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भवाला अल््तत्व नसते. मारे्-पुढे खाली-वर दश त्रदशाांना सवगि आत्मतत्त्व पसरलेले आहे. हे परमतत्त्व 
शब्दातीत असते. अशा पत्ररल््थतीत साद कोण घालणार आत्रण प्रत्रतसाद तरी कोण देणार? अांतराळात 
आलापाणार तरी कोण? ्वाद ्वादातच त्रवरघळला तर चव घेणार कोण आत्रण चव साांर्णार कोणाला? 
भसुा कुटफयाने ताांदूळ हाती लार्त नसतो.  
 
८. मिासुख 
 

इंदी जत्थ टर्लीअ र्उ, णिो अप्प सिंार्  
सो िंले, सिंजाणन्द र्तण,ु फुड पुच्छ िं रु्रुपार् ।।  
जटिं मण मरइ पर्ण िंो र्तटिं खअ जाइ 
एिुं सो परम मिंासुिं, सरिं कटिंिंउ जाइ ।।  
इंदी टर्सअउ असिंाउ, सए सक्मबसए जत्थ  
टणअ टचत्तन्रे्त काल र्उ ज्झाण मिंासुिं र्तत्थ ।।  

 
इांत्रद्रये त्रवलीन होऊन आत्म्वभाव नष्ट झाफयावर लाभणारा सहजानांद रु्रुकृपेकरून प्राप्त होतो. 

मन मरते आत्रण पवनाचा िय होतो ती अव्था म्हणजे महासुख. इांत्रद्रये आत्रण त्याांचे त्रवषय याांना या अव्थेत 
्थान नसते. केवळ ्वसांवदे्यताच अल््तत्वात असफयाने त्रनजत्रचत्ताचा लय झालेला असतो. तेच ध्यान 
‘महासुख’ म्हणून ओळखाव.े  
 
९. न लगे सायास जािे िनातंरा  

 
पर्न धटर अप्पाण न टभन्दइ,  

किु जोअ नासाग्र् म टर्न्दइ  
अरे बढ सिंज र्इ पर रज्जिं,  

मा भार्र्न्धबन्ध पटरर्ज्जिं  
एिुं टनअ मण सबल चार्तर सचल  

मेलटिं सिंाब िाअ बसइ दोस टनममल ।।  
जव्र् ेमण अत्थमणु जाइ र्तणु रु्तट्टउ बन्धण  

र्तव्र् ेसमरस टिं मज्झे णउ सद्द ण ब्राह्मण ।।  
 

पवनावर त्रवजय त्रमळवा पण, आत्म्याचा छेद करू नका. नात्रसकाग्रावर दृष्टी ठेवनू प्राप्त होणाऱ्या 
कष्टसाध्य योर्ाची साधना करू नकोस. सहजर्तीवर रांजन कर, भावाची आसक्ती सोर्, सांन्सयासदीिेचे 
कारण नाही. मन चांचल तुरांर्ासारखे असले तरी त्रनमगळता हा त्याचा सहज ्वभाव आहे. मनाचा अ्त 
होतो तेव्हाच बांध तुटते आत्रण सवग एकरस होते. अशा अव्थेत ब्राह्मण आत्रण शूद्र हा भाव उरत नाही.  
 
 
 

 
हे पद त्रवशषे लि देण्यासारखे आहे. त्रसद्धाांची हठयोर्-साधना आत्रण त्याांनी सांन्सयासमार्ाचा उपदेश 

केला त्रह समजूत चकुीची असफयाचे या पदावरून ध्यानात येईल. सरहपा साांर्तात, आत्मा दुरावले असा 
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योर् साधण्याचे कारण नाही. सांन्सयास घेण्याची देखील आवश्यकता नाही. मन ्वभावतः त्रनमगळ असते. 
त्याचे चांचलपण मयात्रदत करण्यास आवश्यक तेवढाच ध्यानयोर्ाचा आश्रम केला पात्रहजे. मनाच्या 
त्रनमगलाव्थेत जीव आत्मतत्त्वाशी समरस होतो. सामात्रजक त्रवषमतेला या अव्थेत ्थान नसते.  
 

‘नलरे् सायास जाव ेवनाांतरा, सुखे येतो घरा नारायण’ या सांतवचनाचा ध्वनी या (क्र. ९) पदात 
आढळेल. वैचात्ररकदृष्या आत्रण आचारधमाच्या दृष्टीने त्रसद्धाांचा उपदेश आत्रण सांताांचे आदेश याांत असलेली 
सांर्ती या पदातून आढळेल.  
 
१०. धोपट मागस 

 रार् : बैसाखु  
 
णाद ण टबन्दू ण रटर् ण शटशमण्डल, टचअराअ सिंार् ेमूकल  
उजु रे उजु छाटड मा लेिुंरे बकं, टणअटिं बोटिं मा जािुंरे लंक  
िंाथेर कंकण मा लेिुं दापण, अपणे अपा बूझरे्त टणअ मण  
पार उआरे सोइ र्ाजइ, दुज्जण संर्ें अर्सटर जाइ  
र्ाम दटिंण जो खाल टलखाला, सरिं भणइ बापा उजु र्ाि भइला ।।  

 
जेथे नाद नाही सकवा सबदू नाही, चांद्र नाही अथवा सूयग अशा सरळ मार्ाचा अवलां ब करा. 

आर्वाटेला जाऊ नका. हातीच्या काकणाांस आरशाची र्रज नसते. मन आत्म्याच्या त्रठकाणी कें त्रद्रत करा, 
ज्ञान तुमच्याकरे् चालत येईल. दुजगनाांचा सांर् माि सोरू्न द्या. सरह साांर्तात उजवी-र्ावी वाट न धरता 
सरळ वाटेने मार्गक्रमण करा.  
 
११. कूटपद१६  

उंचा उंचा पार्र्त र्ताटिं र्सइ सबरी बाली  
मोरङ्गी टपछ पटिंरटिं सबरी र्ीर्र्त रंु्जरी माला  
ऊमर्त सबरो, पार्ल सबरो मा कर रु्ली रु्िंाडा  
रे्तिंटर टणअ घटरणी सिंज सुन्दरी ।। धृ. ।।  
णाणा र्तरुर्र मौटमम रे र्अणर्त लारे्टर्त डाली  
एकली सबरी ए र्न टिंण्डइ कणव कुण्डल र्ज्रधारी   
टर्तअ धाउ खाि पटडला सबरो मिंासुिं सेज्ज छाइली ।।  
सबरो भअुंर् णइ रामटण दारी पोतखर्त राटर्त पोिंाइली ।।  
टिंए र्ताबंोली मिंासुिें कापुर खाई  
सूण टनरामटण कण्डे लइआं मिंासुिें राटर्त पोिंाई  
रु्रुर्ाक पंछुआ हर्ध टणअ भणे बाणैं  
एके शरसधंाणें टर्न्धइ परम टनर्ाणें  
उमर्त सार्रो रु्रुआ रोषें  
टर्टरर्र टसिंर सक्न्ध पइसन्र्तो, सबरो लोटडब कइसं ।।  
 

 
 



अनुक्रमणिका  

पवगत त्रशखरावर एक पवगत-कन्सया र्ोक्यावर मोरत्रपसे आत्रण र्ळ्यात रु्ांजाांची माळा धारण करून 
बसलेली आहे. अनेक तरुवर या पवगतावर आहेत. त्याांच्या शाखा र्र्नाला त्रभर्लेफया आहेत. कानात 
कुां र्ल धारण करणारी ही शबरी वनात एकटीच त्रफरत आहे. महासुखरूपी शय्येवर शबर पहुर्ला आहे. 
शबरीच्या चेष्टा आत्रण (कामोद्दीपक) हावभाव पाहता पाहता राि सांपलेली आहे.  
 

हे साधका, महासुखरूपी कपुगरासमवते हृदयरूपी ताांबलुाचे सेवन कर. रु्रुवचनाकरे् लि असू दे. 
एकाच शरसांधानात तू परम त्रनवाण रूप साध्यावर जाऊन पोचशील.  
 

बाह्य सौंदयात (भौत्रतक त्रवश्व) रु्ांतून न पर्ता तू रु्रुवचनाच्या आधाराने अांतराचा शोध घे म्हणजे 
तुला त्रनवाण प्राप्त होईल हा भाव.  
 
१२. णनराजंनाची प्रा्ती 

 
पषेरु उडीसी आय टलयौ टर्सरामं  
ज्यों ज्यों नर सर्ास्थ करे कोइ न सारं्रे कामं ।। िेक।। 
जल कु चािैं मछली, घण कु चािैं मोर  
सेर्क चािैं राम कूूँ , ज्यौ च्यर्रं्त चंद्र चकौर ।। १ ।। 
यो सारथ को जीर्डौ, सारथ छाटडन जाय  
जप र्ोप टकटरया करी, मिंारो मनर्ो समायो आय ।। २ ।। 
जोर्ी साइ जाटंण रे, जनरे्त रिैं उदास  
र्तर्त टनरंजन पाइया, यों किैं मछेंदरनाथ ।। ३ ।। 

 
पिी (शरीराांतर्गत प्राण) त्रवश्राांतीसाठी उरू्न रे्ला आहे. परांतु शरीरधारी माणूस ्वाथात 

रु्ांतफयाकारणाने त्याचे त्याकरे् (प्राणाकरे्) लि नसते. मासा पाण्याला, चकोर चांद्राला जेवढे त्रप्रय 
असतात तेवढाच मानव आत्म्याला (राम) त्रप्रय असतो. परांतु ्वाथग त्याांच्या (आत्मा व परमात्मा) याांच्या 
आर् येतो. जर्ात्रवषयी उदासीन राहा म्हणजे त्रनराांजनाची प्राप्ती होईल असे मत््येंद्रनाथ साांर्तात.  
 
१३. परब्रह्म राम  

रु्तटझपटर र्ारी िंो अणघडीया देर्ा  
घडी मूरर्ती कूूँ  सब कोइ सेर्, र्ताटंिं न जाणंा भेर्ा ।। िेक।। 
रंू्त अटर्नासी आटद किंीए, मोिंी भरोसा पटडया  
सब संसार घड्या िैं रे्तरा, रू्तूँ टकनिूंूँ नटिं घटडया ।। १ ।। 
दस और्तार अर्र्तटरया, पटण राम न कोई ।। २ ।। 
रंू्त पूरण परब्रह्म पुरुष टप्रथमी का सुरटर्त मुरटर्त सारा  
श्रर्ण सुण्या ंन नैना देष्या, रे्तरा घडनैिंारा ।। ३ ।। 
 रंू्त र्तो आप आपनेरे्त िुंर्ा, रू्त देव्या उटजयारा  
र्ोरख किैं रु्रुके सबदा,ं रंू्तिंी घडनेिंारा ।।  
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्वयांभ ू देवा, तुझ्यावरून जीव ओवाळून टाकावा. तुझी मूती घर्वनू लोक तुत्रझ पूजा करतात. 
त्याांना सत्य ज्ञान (भेदा-भेद/रह्य) नसते. व्तुतः तू त्रवश्व घर्त्रवतोस तुला माि कोणीच घर्त्रवलेले 
नाही. तू अनादी, अत्रवनाशी असूनही मानव घर्ीव मूतीत तुझे दशगन घेत असतो. ब्रह्माांर् ही तुत्रझ कृती आहे. 
भर्वांताचे दहा अवतार मानतात पण ते (अवतार) राम (परब्रह्म) नाहीत. तू पूणग ब्रह्म आहेस, त्रवश्वाचा 
त्रनमाता आहे, ्वयांभ ू आहेस. तूच प्रकाश आहेस. तुला कोणीही घात्रद्वलेले नाही. रु्रुप्रसादामुळे हे ज्ञान 
र्ोराखनाथाांना लाभले.  
 
१४. पाषािाचा देि 
 

कैसे बोलो पक्ण्डर्ता देर् कौने ठाई  
टनजर्तर्त टनिंारर्ता आमिें रु्तमिें नािंीं  

पाषाणाची देर्ळी पाषाणाचा देर्  
पाषाण पूटजला कैसे टफटिला सनेिं ।। १ ।।१७  

सरजीर् र्तोटडया टनरजीर्ी पूटजला  
पापची करणी कैसे दूर्तर र्तीटरला ।। २।। 

र्तीरटथ र्तीरटथ सनानं करीला  
बािंर धोये कैसे टभर्तटर भेदीला ।। ३।। 

आटदनाथ नार्ती मछींदर पूर्ता  
टनजर्तर्त टनिंारै र्ोरष अर्धूर्ता ।। ४।।१८  

 
पांत्रर्ताांनो, भर्वान कोणत्या ्थळी आहे हे तुम्हाांला कसे समजावनू साांर्ू ? मूळ तत्त्व जाणले तर 

आम्ही-तुम्ही हा भेद राहात नाही. दर्र्ाचे देऊळ आत्रण देवही पाषाणाचा. त्याची पूजा केफयाने सांदेह कसा 
नष्ट होणार? सजीव तोरू्न त्रनजीवाची पूजा (हे पाप आहे) आशा पापकमाने दु्तर (भवसार्र कसा तरुण 
जाणार? तीथातीथांवर ्नान केफयाने बत्रहरांर् त्रनमगळ होईल. पण अांतरांर्ाचे काय? म्हणूनच अआत्रदनाथाचा 
पौि आत्रण मात््येंद्राचा पिु (त्रशष्य) र्ोरख साांर्तो, (पांत्रर्ताांनो) मलूतत्त्व समजून घ्या.  
 
१५. बोले तैसा चाले 
 

काहत्रण सुहेली रहणी दुहेली, काहत्रण रहत्रण त्रबन थोथी  
पद्या रु्ांण्या सूवा त्रबलाई षाया, पल्ण्र्तके हात्रथ रइ र्इ पोथी  
कहणी सुहेली रहणी देहली, त्रबन षाया रु्र् मीठा  
षाई सहर् कपूर बषाण,ै र्ोरष कहै सब झठूा  
कथनी कथै सो त्रसध बोत्रलए, बेद पढै सो नाती  
रहणी रहै सो रु्रू हमारा, हम रहता का साथी ।।१९  

 
उपदेश करणे सोपे असते. पण, त्याप्रमाणे ्वतः आचरण अवघर् असते. आचरात्रवना त्रवचार 

पोकळ असतो. पोपट केवळ त्रशकत्रवलेले बोलतो. तद्वत पांत्रर्त शब्दज्ञानाचा पनुरुच्चार करीत असतात. 
(त्यामुळे पांत्रर्ताांच्या हाती इतर काही न लार्ता) पोथीच तेवढी हाती राहते. बोलणे सोपे पण, तदनुसार 
आचरण कठीण. चव घेतफयात्रवना रु्ळाची र्ोर्ी कशी समजणार? तसे झाले नाही तर माि माणूस सहर् 
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खाऊन कापूर सेवन केफयाची बढाई मारतो. जो केवळ उपदेश करतो तो आमच्यापेिा कमी प्रतीचा. केवळ 
वदे-पठाण करतो तो तर अत्रतहीन. बोलफयाप्रमाणे आचरण करतो तो माि आमचा रु्रू.  
 
१६. आचारधमस  
 

सदाचाराची काही सूिे पुढील ्फुट वाचनात आढळतील. नाथपांथाच्या तत्त्वप्रणालीस सांवादी 
असलेफया या सूिाांचा अनुवाद मराठी सांताांच्या व सहदी सात्रहत्यातही आढळेल.  
 
 अर्धु मन चंर्ा र्तौ कठौर्तीिंी र्ंर्ा  
 बाधं्या मोिंिंा, र्तौ जठाि चेला ।। १ ।। 
 र्दन्र्त र्ोरख सटर्त सरूप, र्तर्त टर्चारै रेष र् रूप ।। २।। 
 जिंाँ र्ोरष र्तिंाँ ग्यान र्टरबी, दुरारं्ाद निंीं कोइ  
 टनसपे्रिंी टनरदारै् षेलै, र्ोरष किंी यै सोई  ।। ३।। 
 टजभ्या इन्द्री एके र्ताल, जो राषै सो बूँचै काल  
 पंटडर्त ग्यानी ना करटस र्रब, टजभ्या जीर्ती टर्तन टजत्या सरब ।। ४।। 
 देर्लजाचा सुहनजार्ा र्तीरथ जाना पाणंी  
 अर्तीर्त जािा सुफल जािा बोलं अमृर्तर्ानी ।। ५ ।। 
 मनमें रटिंणा ंभेद न कटरणा ंबोटलर्ा अमृर्त र्ाणी  
 अटर्ला अर्नी िंोइबा अर्धू र्तौ आपण िंोइबा पाणी ।। ६।।२०  

 मुटरष सभा न बटेसबा अर्धू पटंडर्त सौ कटरबा र्ादं  
 राजा संग्रामें जूझन करंणा िेंले न षोइबा नार् ं।। ७ ।। 
 

मन शुद्ध असेल तर परातभर पाण्यातही र्ांर्ा सामावते. माया-मोहापासून मुक्त असतो तो जर्त्रमि 
असतो. सत् ्वरूप रांर्-रूप आत्रण आकार याांच्या पलीकर्चे असते. जेथे र्ोरख (इांत्रद्रय-सांयम) तेथे ज्ञान 
असते. तेथे दै्वत भावाला ्थान नसते. त्रनः्पृह व्यल्क्त सवगि त्रनद्वगद्व होऊन त्रवहार करीत असतो असे 
र्ोरखनाथ साांर्तात. त्रजव्हा आत्रण इांत्रद्रये एकाच सूिात र्ोवलेली असतात. त्याच्यावर त्रवजय त्रमळत्रवणारा 
कली काळाचा वांचक ठरतो. पांत्रर्ताांनी आपफया ज्ञानाचा र्वग धरू नये. ज्याने त्रजव्हा सजकली त्याने सवांवर 
त्रवजय त्रमळत्रवला असे समजाव.े देवळाची यांि त्रनष्फळ असते. तीथाची यािा तर केवळ पाण्यापयंतचा 
प्रवास असतो. अमृत मधुर बोला आत्रण सत् तत्त्वाची यािा करा. हीच खरी सफल यािा. आत्मज्ञानाची 
प्राल्प्त सदैव अांतमुगख रात्रहफयाने होत असते. त्यासाठी त्रवजनवास ्वीकारण्याचे कारण नाही. फक्त एवढेच 
करावयाचे की, ) आपफया मनातच आपला अनुभव ठेवावयाचा (कारण, ही अनुभतूी सामन्सयाांच्या 
आकलनापलीकर्ची असते). एखादा रार्ाने अांर्ार होऊन आला तर सांताांनी अर्दी पाण्यासारखे (थांर्) 
असाव.े मखूांच्या सभेत बोलू नये, पांत्रर्ताांशी वाद घालू नये, राज्याांच्या युद्धात भार् घेऊ नये (कारण, या 
बाबी त्रनष्फळ ठरतात). परांतु, (पलैतीराला नेणारी) नाव माि चुकून हातची सोरू् नये. (नावम् या शब्दाचा 
अथग, पाण्यातून वरून नेणारी नाव-आत्मतत्त्व आत्रण नाम्मरण असाही घेता येतो.) 
 

महाराष्रातफया वारकरी सांप्रदायात दाशरथी रामाचा आत्रण रामकथेचा उल्लेख येत असला तरी 
नाथ सांप्रदायातील ‘राम’ ही सांज्ञा मुल अथाने वारकरी सात्रहत्यात आढळेल. त्रनवृत्रत्त-ज्ञानदेवाांच्या अभांर्ात 
‘आत्माराम’ आत्रण ‘आत्माराज’ हे रामाचे पयायही येतात. समथाचे ‘आत्माराम’ हे ्वतांि प्रकारान्न 
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(दासबोधाच्या खालोखाल मान्सयता पावलेले) याच त्रनरु्गणरामाचे प्रत्रतपादन करणारे आहे. नामदेवाांची या 
कफपनेवर आधारलेली परे् पुढच्या अध्यायात आलेली आहेत; कबीराांनी र्ोरख-नामदेव ही परांपरा पढेु 
चालत्रवलेली आहे.  
 

क्र. १७ व्या पर्त वारकरी सांप्रदायाने ्वीकारलेफया कमगयोर्ाचेही मुळ आढळेल. ज्ञानेश्वरीतील 
त्रतसऱ्या व अठराव्या अध्यायातील त्रववचेन तुलनेच्या दृष्टीने अभासाता येईल.  
 
१७. णनरंतर रमिैा राम  

 रार् : आसार्री  
ऐसा रे उपदेस राषै श्रीर्ोरखराया  
टजटन जर् चरु्तर बरन रिं लाया ।। िेक।। 
पटढलै ससंर्दे, करीलै टर्टधटनषेद  

 जाटंणलै भेदानंभेद पूटरलै आसा उमेद ।। १ ।। 
टर्समी संटधमंझाटर, संझाया पंची र्षर्त साटर  
राटिंषा२१ दुसुर् ेदुर्ाटर, सोइबा पद टनराकार ।। २ ।। 
जटपलै अजपा जापा, टर्चाटरलै आपैआप  
छुटिला सबै टर्याप, टलपै नहिं र्तिंाँ पटुन पापा२२ ।। ३।। 
अिंो टनटस समाधान, टनरंर्तर रमलैा राम  
किैं र्ोरषनाथ ग्यान, पाटर्या परम टनधान ।। ४।।  

 
चातुयग आत्रण कफयाण जेणेंकरून प्राप्त होईल असा र्ोरखनाथाांचा उपदेश लिात ठेवा. वदेाध्ययन 

करा, त्रवत्रधत्रनषेधही पाळा. आशा-आकाांिाही पूणग करा. त्रनत्य कमग जे असेल तेही प्रसांर्परत्व ेकरीत राहा. हे 
सवग करीत असताना इांत्रद्रयातीत होऊन त्रनराकाराच्या त्रठकाणी त्रचत्त कें त्रद्रत करा म्हणजे झाले. यायोरे् 
आजपा-जप आपोआप घर्तो आत्रण ज्ञानाच्या त्रदशनेे प्रर्ती होते (असा कमगयोर्ी) कोणत्याही व्यापात रु्ांतत 
नाही सकवा पाप-पुण्याने त्रलप्त होत नाही. (साधक) त्रनरांतर समात्रध अव्थेत आत्रण ‘रामा’त त्रवलीन 
झालेला असतो. ज्ञान ते हेच. या ज्ञानाने परमपदाची प्राप्ती होते.  
 
१८. मन राजाराम िोइलै  

रार् : रामर्टर  
मन रे राजाराम िंोइलै  

नृदंद मूलै कमलै साटजलै रटर्चंद ।। िेक।। 
अनिंद भौरी भरै् रृ्तर्णेी कै घाि,  

पीयलै मिंारस फाटिलै कपाि ।। १ ।। 
चंदा करीलै षिूा सूरटज कटरलै पाि  

टनर्त ऊठ धोबी धोरै् रृ्तर्णेी के घाि ।। २ ।। 
भटरलै नाडी षोडी पूटरलै बकं नािंीं  

र्दन्र्त र्ोरखनाथ अर्धूर्त िंम उर्तटरटल पाटर ।। ३।। 
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मूळ हृदयकां दाच्या ्थानी सूयग चांद्राची युती झाफयाने त्रनद्वगद्व अव्था प्राप्त होऊन मन राजारामात 
(आत्म्वरुपात) त्रवलीन झालेले आहे. मलूाधारचक्रावर असलेली कुां र्त्रलनी उध्वगमुखी होते तेव्हा सूयग 
(सूयाच्या बारा काळा) चांद्राच्या त्रदशनेे प्रवास करतो आत्रण या दोहोंची आज्ञाचक्रात युती होते. दोन 
भवुयाांच्या मध्ये असलेले अमृतकुां र् त्यायोरे् कलथे होते व इर्ा व सपर्ळा, सुषुन्समेत प्रवशे करतात (त्रिवणेी 
घाट) आत्रण अमृतरावाचे कपाट उघर्ते आत्रण त्रनत्य अमृताचा राव होऊन शरीर आत्रण मन परीटाने कपरे् 
धुवावते असे ्वच्छ होते. शवेटी मन त्रवकाररत्रहत होऊन आत्मतत्त्वाशी समरस होते.  
 

(या पर्त योर्शाराची प्रत्रक्रया आलेली असून बरेच पात्ररभात्रषक शब्द आलेले आहेत. पात्ररभाषेचे 
्पष्टीकरण अन्सयि त्रदले आहे.) 
 
१९. कूटपद 
 

थान रे र्ोटरए र्ोरषर्ाला भाई टबनप्याले प्याला  
टर्यानंची डािंाळीला पालषूं र्ोरषबाला पौटडला ।। िेक।। 
देर्लोकची देर्कंन्या मृर्तलोकची नारी  
पार्ताळलोकची नार्कंन्या र्ोरषबाला भारी ।। १ ।। 
माया माटरली मार्सी र्तजीली, र्तजीला कुिंुब बंधू  
संिंसर कंर्ल र्तिंाँ र्ोरषबाला,  

जिंाँ मन मनसा सुरबधूं ।। २।। 
असा र्तजीला रु्तसना ंर्तजीला, र्ताजीला मनसा भाई  
नौषंड पटृथर्ी फोटरने आलौ,  

र्ोरख राटिंला मछेंद्र-ठाइं ।। ३।।२३  
 

सुांदरीनो, या र्ोरखबाळाला वाट द्या. त्याने मत्रदरा न घेता मत्रदरेचे सेवन केलेले आहे. देवलोकची 
देवकन्सया, मृत्युलोकीची नारी आत्रण पाताळलोकीची नार्कन्सया त्याला मोहव ू शकत नाहीत. कारण, तो 
ज्ञानाच्या पालखीत पहुर्लेला आहे. त्याने माय आत्रण मावशी (आशा व तृष्णा) याांचा त्यार् केला आहे. इतर 
कुटुांत्रबयाांशी असलेले सांबांधही त्याने तोर्ले आहेत. मन, इच्छा आत्रण प्राण याांचे सांर्म्थान असलेफया 
सहर कमळात (सहरारचक्रात) त्याचा त्रनवास आहे. नवखांर् पृर्थवीवर सांचार करून तो मत््येंद्रनाथाच्या 
चरणी (रु्रुपदी) त्रवसावलेला आहे.  
 
२०. सिसधमी समानत्ि  
 

सहदू आत्रण मुसलमान या समाजाच्या धमासांबांधीची नाथसांप्रदायाची भतू्रमका बरीच बोलकी आहे. 
भारतात इ्लामी सत्ता ल््थरावफयानांतर अनेक साा्ं कृत्रतक व सामात्रजक प्रश्न उत्पन्न झाले. एकाच 
धमातील त्रभन्न मते आत्रण सांप्रदाय याांच्या समन्सवयातून सुलभ आत्रण सोपा मार्ग अर्ोदरच्या काळात 
नाथसांप्रदायाने समाजाला दाखत्रवलेला होता. परांतु इ्लामी आक्रमणामुळे दोन त्रभन्न धमग आत्रण त्रभन्न 
सां्कृती याांचा त्रवषमसांघषग भारतात त्रनमाण झाला. सांघषग त्रवषम होता कारण, इ्लामला तत्कालीन 
राजसते्तचे पाठबळ होते. नाथसांप्रदायाने त्या त्रदशनेे भरपूर कायग केलेले आहे. धमाने मुसलमान पण पांथाने 
नाथ सांप्रदायी असाही एक पांथ नाथसांप्रदायात आहे तोही याच दृत्रष्टकोनाचा त्रनदशगक आहे.  
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नाथसांप्रदायाची ही समदृष्टी वारकरी सांप्रदायानेही सांभाळलेली आहे. त्याचप्रमाणे नामदेवाांच्या 

सात्रहत्यापासून ्फूती घेणाऱ्या कबीर-नानकाांनी देखील हा वारसा चालत्रवलेला आहे.  
 

पुढील उद्धरणाांतून नाथसांप्रदायाच्या एतत्रद्वषयक धारणेची कफपना करता येईल.  
 

उर्तपटर्त हिंदू जरणा जोर्ी, अकटल पटर मुसलमानंी  
रे्त रािं चीन्िंो िंो काजी मुला ंब्रह्म टर्सन मिंादेर् मानी ।। १ ।। 
टिंन्दू ध्यारै् देिुंरा मुसालमान मसीर्त  
जोर्ी ध्यारै् परमपद् जिंाँ देिुंरा न मसीर्त ।। २।। 
जोर्ी आषै अलष कौ र्तिंाँ राम अछे न षुदाई ।। ३।। 
काजी मुला ंकुराण लार्ाया ब्रह्म लर्ाया र्दंे  
कापडी संन्यासी र्तीरथ भरमाया न पाया  

नृर्ाणर्ाद का भेर् ं।। ४।। 
मिंममद मिंममद न कटर काजी मिंंमद का टर्षय टर्चारं  
मिंममद िंाटथ करब जे िंोर्ती लोिें घडी न सारं ।। ५।। 
सबदै मारी सबदै टजलाइ, ऐसा मिंममद पीरं  
र्ताके भरटम न भलूौ काजी, सो बल निंीं सरीरं ।। ६।। 
नाथ किंन्र्ता सब जर् जर् नाथ्या र्ोरष करर्ता र्ोइ  
कलंमा का नुर मिंममद िंोर्ता पिंले मुर्ा सब कोई ।। ७।। 
दरर्से सोइ जो दर की जाण ैपंचै पर्न अपूठा आणै  
सदा सुचरै्त रिैं टदन राटर्त, सो दरर्से अलिं की जार्ती ।। ८।। 
येक मुलान दोई कुराणं ग्यारिं पुरसाणी िुंर्ा  
अलिं को टर्तन पार न पायौ बंर् देइ देइ मुर्ा ।। ९।।  

 
आम्ही जन्समाने सहदू, आचरणाने योर्ी आत्रण बदु्धीने मुसलमान आहोत. हे काजी; ब्रह्मा, त्रवष्णू आत्रण 

महादेव याांना सांमत असलेफया मार्ाची ओळख करून घे.  
 

सहदू देवळात आत्रण मुसलमानी मत्रशदीत जाऊन उपासना करतात. योर्ी माि देऊळ वा मशीद या 
्थळी नसलेफया परमपदाचे सचतन करतात.  
 

‘अलख’ हा योग्याांचा घोष आहे. यात राम नाही आत्रण खुदाही नाही  
 

काजी, मुल्ला, हे कुराण पढतात, ब्राह्मण वदे-पठण करतात, यािेकरू आत्रण सांन्सयासी 
तीथग्थानाांवर भ्रमण करतात. याांपैकी कोणासही त्रनवाणपदाचे रह्य (भेद-भेवां) सापर्लेले नसते.  
 

हे काजी, केवळ महम्मदाच्या नावाचा घोष करू नकोस. तुला मात्रहत आहे. महम्मादाच्या हाती 
असलेली सुरी लोखांर्ाची नव्हती की इतर कोणत्याही धातूची. महम्मदाने केवळ शब्दाांनीच प्रहार केला. 
आत्रण शब्दाांच्याच द्वारे सांजीवनी त्रदली. त्याांच्या ठायी असलेली शक्ती तुझ्या शरीरात नाही हे त्रवसरू 
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नकोस. र्ोरख साांर्तात, महम्मद मायेच्या बांधनातून मुक्त झालेले होते (म्हणून ते त्रजवाांचा उद्धार करू 
शकले. तुझ्यात ते बळ नाही) म्हणून कलमा पढून केवळ (तुला लोकोद्धार करता येणार नाही. महम्मदाचे 
सामर्थयग तू प्राप्त करून घेतलेस तरच ते शक्य आहे.)  
 

परमात्म्याचे ्थान (घर-दर) जो जाणतो तो दरवशे. पांचप्राण आत्रण इांत्रद्रये याांवर जो जय त्रमळत्रवतो 
आत्रण सदा सावधान असतो तोच खरा दरवशे. असा दरवशे ्वतः अल्लाच्या जातीचा असतो त्याला 
परमपदाची प्राल्प्त झालेली असते.  
 

सवग धमगमातंर्ाांनी कुराणाचे अध्ययन केले. परांतु देव त्याांना ओळखता आला नाही. (ते 
कमगकाांर्ाच्या आहारी रे्ले आत्रण) आयुष्यभर बाांर् देत देतच मरण पावले!  
 

‘गोरखबानी’ िर मराठी भाषेचे झालेले संस्कार 
 

त्रसद्ध आत्रण सांत कोणत्याही एका प्रदेशाचे नसतात. ते भारतभर सांचार करीत असफयाने ते साऱ्याच 
प्रदेशात सारखेच पूज्य असतात. म्हणनू भारताच्या त्रवत्रवध प्राांतात एकाच त्रसद्धाची ्थाने असफयाची त्या त्या 
भार्ातील जनतेची भावना असते. त्रसद्धाांच्या सवगर्ात्रमत्वाचा प्रभाव त्याांच्या सात्रहत्यातील भाषेवरही पर्तो. 
त्यामुळे त्रवत्रशष्ट त्रसद्धाांची मुळ भाषा कोणती या त्रवषयीही वाद त्रनमाण होतात. या वादाांना क्वत्रचत भाषात्रभमान 
व प्राांतात्रभत्रनवशे याांचे ्वरूप येते. त्यामुळे मूळ भाषेच्या ्वरूपाची त्रचत्रकत्सा एकाांर्ी होते. एखाद्या त्रसद्धाने 
त्रवत्रशष्ट भाषेच्या प्राांतात दीघगकाळ वा्तव्य केलेले असफयास त्रसद्धाांच्या वाणीवर त्या भाषेचे सां्कार होत 
असतात.  
 

र्ोरखबनीच्या बाबतीत असेच घर्ले आहे. र्ोरखनाथाांची मूळ भाषा कोणती होती हा प्रश्न चचेचा 
त्रवषय होऊ शकतो. परांतु त्याांच्या सात्रहत्यात त्रवपलु मराठी शब्द आत्रण शब्दाांच्या व्याकरणाची रूपे 
आढळतात या त्रवषयी वाद होण्याचे कारण नाही.  

 
त्रसद्ध-सात्रहत्याची भाषा प्रारांभकाळात तरी अपभ्रांश होती. काळ-र्तीप्रमाणे या भाषेत ल््थत्यांतर 

घर्ले तरी कोणत्याही आधुत्रनक देत्रशभाषेत र्णना करता येईल अशी भाषा उत्तरकालीन त्रसद्धाांच्या 
सात्रहत्यात आढळत नाही. ती एक सांक्रमणाव्थेतील भाषा असफयाने सहदी पांत्रर्ताांनी ‘सधुक्कर्ी’ असे त्रतचे 
नामकरण केले आहे. महाराष्रात ‘बैरार्ी’ भाषा या नावाने ही भाषा बाराव्या शतकात तरी ओळखली जात 
होती. 

 
र्ोरखनाथाांचे सात्रहत्य याच सधुक्कर्ी, सांक्रमणकालीन अथवा बैरार्ी भाषेत आढळते. तथात्रप 

तुलनात्मक दृष्या त्रवचार केला असता या भाषेवर मराठी भाषेचा खोलवर पत्ररणाम झालेला त्रदसतो. 
र्ोरखनाथाांचा आत्रण त्याांची परांपरा चालत्रवणाऱ्या त्रशष्योपात्रशष्याांचा रत्रहवास महाराष्रात दीघगकाल होता 
याची ही त्रनशाणी आहे. शजेारी शजेारी अथवा एकाच प्राांतात वावरणाऱ्या दोन भाषाांत शब्दाांची देवाण-
घेवाण होत असते. त्यात अ्वाभात्रवक असे काहीच नसते. परभाषेतून शब्दाांची उसणवारी करताना 
कोणतीही भाषा परभाषेतून त्रक्रयावाचक शब्दाांची उसणवारी करीत नसते. असे घर्ते तेव्हा माि दोन 
भाषाांचे सांबांध अत्रधक त्रजव्हाळ्याचे असतात असा त्रनष्कषग त्रनघतो. र्ोरखवाणीत अन्सय मराठी शब्दाांबरोबरच 
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त्रक्रयावाचक मराठी शब्दच नव्हे तर त्रकत्येक आख्याताांची रूपेही आलेली आहेत त्यावरून दोहोंचे त्रनकट 
सांबांध प्र्थात्रपत होतात. सामात्रजक इत्रतहासावरूनही या त्रनष्कषास पुष्टी त्रमळते. 

 
र्ोरखवाणीत आलेले मराठी शब्द त्रवत्रवध प्रकारचे आहेत. प्राचीन त्रशलालेखाांतून आढळणारे, 

प्राचीन मराठी सात्रहत्यात प्रचत्रलत असलेले व ग्रामीण भार्ात रूढ असलेले असे वरे्वरे्ळ्या थरातील 
मराठी शब्द र्ोरखवाणीत आलेले आहेत. काही शब्दाांची व्याकरणरूपे आलेली आहेत, अनेक त्रक्रयावाचक 
शब्द आहेत तशीच त्रकत्येक आख्याताची रूपेही आलेली आहेत. उदाहरणादाखल काही मराठी शब्द व 
शब्दरूपे पढेु देण्यात येत आहेत.  
 
उजु (सां. ऋजु) सरळ (र्ोरखबानी, १२०-१.) 
करडा करर्ा (र्ोरखबानी, ६८. २०५.) 
काईं काईां (प्राचीन मराठी सात्रहत्यात प्रचत्रलत) 
कापडी यािेकरू (र्ोरखबानी, ९६)  
कोरड कोरर्ा, शुष्क (र्ोरखबानी, ७७. २११) 
चीरा त्रचरा-इमारती बाांधण्यासाठी घर्त्रवलेला चौकोनी दर्र् 

(र्ोरखबानी, १६५ -६६) 
थीर थीर (सां. ल््थर) (ग्रामीण बोलीत प्रचत्रलत) 
ठेगळी त्रठर्ळ (ग्रामीण मराठी-त्रथर्ळ) (र्ोरखबानी, १११ .४) 
निरा (र्ोरखबानी, ११७ -१.) 
णनरुता त्रनरुता (केवळ प्राचीन मराठी सात्रहत्यात रूढ.) 
पौळी पौळी- तळ्याचा काठ (ग्रामीण बोलीत रूढ) 
िेळा हेळा ; लीलया (प्राचीन मराठी सात्रहत्यात प्रचत्रलत) 
निीतर न्सवाहीतर (र्ोरखबानी, २७१) 
मधे, मधी मध्ये (ग्रामीण बोली) 
ऊभा उभा (कदी-ग्रामीण मराठी बोलीत येतो)  
कणद कधी (कदी-ग्रामीण मराठी बोलीत येतो) 
  
णिभतत्यतं शदद  

१) पाषाणाची देवली पाषाणाचा देव ।। १३१-१  
देवलोकची देवकन्सया, मृत्य लोकची नारी ।। १४३-१ 
पापची करणी १३१-१  
हे सवग शब्द मराठी भाषेतील षष्ठी त्रवभक्तीचा ‘चा’ प्रत्यय लार्नू झालेले आहेत.  

 
२) अमावस ्णर त्रझलत्रमल चांदा ।। २०-४४  
त्रसव सल्क्त लैं  त्रनजघसर ।। ४५-१५०  
कैसे बोलो पांत्रर्ता देव कोणे ठाइां ।। १३१-१ 
 

या उदाहरणात मराठी भाषेतील सप्तमी त्रवभक्तीचा ‘इ’ हा प्रयत्न लावनू झालेले शब्द आले आहेत.  
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आख्यात रूपे  
१) भूतकाळ  

नवखांर् त्रित्रथनी फेत्ररने आलौ ।। १४१.४६  
वरष एक देणखलै हो पांत्रर्ता  
तत एक णचक्न्िला शब्दै सुरत्रत समाई ।। ७२ -१२१  
ताथें मैं पाणयला रु्रू ।। ८७ .१ (पत्रहला)  
त्रसद्ध सरहपाच्या सात्रहत्यातही ‘ल’ प्रत्ययाांत भतूकाळवाचक रूपे आढळतात.  

 
२) ितसमान काळ 

पांत्रर्त ग्यानी न करसी र्रव । ७१-२१९  
पवना रे तूां जात्रस कौने बाांटीं ।। १९६१ 
जोर्ी से जे मन जोर्ावें ।। ३५ -१७२  
(जोर्वणे : भरणे, पोषण करणे)  
अवधू इर्ा मारर् चन्सदु्र भत्रणजै ।। ३३-६४  
सन्सयासी सोइ करै सरबनास मांर्नमत्रह माांरै् आस ।। ३६.२०३  

 
णसद्ध कण्िपाद (इ.स. ८०९ च्या सुमारास)  
 

र्ोरखबानीवर झालेफया मराठी भाषेच्या सा्ं काराांचे त्रववचेन वर आलेले आहे. र्ोरखनाथाांच्याही 
पूवी होऊन रे्लेफया कण्हपाद या त्रसद्धाांच्या काही पदाांतूनही मराठी शब्द आढळतात. या त्रसद्धाची दोन परे् 
उदाहरणादाखल पढेु देण्यात येत आहेत :  
 

भर् टनर्ाणे पििं पािला मनःपर्न र्टेध करुिु कशाला  
जिं जिं दुण्दुटिं सार उछाणलया,  
कण्िं डोंबी टर्र्ािें चाणलला ।। 
जो मरण-र्ोअर आला जाला  
आर्म पोथी इष्ा माळा  
आले रु्रू उएसइ सीस  
र्ातपथार्तीर्त कटिंल कटरस ।।    
(- कोछर्कृत अपभ्रांश सात्रहत्य या पु्तकातून उद्धतृ ; पषेृ्ठ अनुक्रमे १९२ व ३१५.)  

 
संदभस १ 

 
क्रमाांक १ ते ११ हे उतारे राहुल साांकृत्यायन सांपात्रदत सरहपा-दोहाकोश या ग्रांथातून सांकत्रलत 

केलेले आहेत. त्रवषयानुरोधाने वर्ीकरण केलेले असफयाने मूळ उताऱ्याांचे सांपादन केले आहे.  
 

१२. हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी सांपात्रदत ‘नाथ त्रसद्धोंकी बात्रनयाँ’  
१३. र्ोरखबानी पृ. १५४;  
१४. र्ोरखबानी पृ. १३१;  
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१५. र्ोरखबानी पृ. ४२, ८२;  
१६. र्ोरखबानी पृ. २३, २५, ५३, ६५, ७१;  
१७. र्ोरखबानी  
१८. र्ोरखबानी पृ. १५५ ;  
१९. र्ोरखबानी पृ. १४० ;  
२०. र्ोरखबानी पृ. ६, २५, २५, ३३, ४, ६१, १३३ ;  

 
संदभस २ 

 
१. सांत एकनाथाांच्या सात्रहत्यातदेखील देहाची महती त्रवशषेे करून येते. तें (शरीर) त्यार्ावें णा 

भोर्ावें । मध्यभार्ी त्रववरावें । आत्मसाधनीं राखावें । त्रनज्वभावें त्रहता लार्ीं । 

ए. – भा . ९-२५३;  
देह साांर्ावा न माांर्ावा । ऐणें परमाथग साधावा ।। - एकनाथ भाग्वत २०.१२०  
र्व्हाची राशी जोर्त्रलया हाती । सकळ पक्वान्नें पै होती । 
ऐसा नरदेह उत्तम जाण । वाचे वदे नारायण ।। - एकनाथ भाग्वत क्र. १६६५. 

२. ज्ञानदेव म्हणे सपर्ी शोध घ्यावा । ब्रह्माांर्ी पहावा ब्रह्मठसा ।। - ज्ञानदेव र्ाथा क्र. ५५८ 
इह तें त्रच पर सपर् तें ब्रह्माांर् । ब्रह्मत्रच अखांर् ज्ञानदेव ।। - ज्ञानदेव र्ाथा क्र. ५९२  

३. मुण्र्कोपत्रनषदात ज्ञानात्रवरत्रहत यज्ञकमाची सनदा आलेली आहे (१-२.७-र्ोरखपूर प्रत) इतर 
उपत्रनषदाांतूनही असेच त्रवचार आले आहेत. सांताांनी याच मताचा अनुवाद केला आहे. 
पाहा : वदेशारप्रमाण श्रतुीचे वचन एक नारायण सवग सार । ज्ञानदेवी यज्ञयार् त्रक्रयाकमग ।  
हत्ररवीण णें नाही दुजा ।। ज्ञानदेव र्ाथा क्र. २२ व २३.  
एकनाथी भारुर्ाांतून यात्रज्ञकाांवर प्रखर हल्ले झालेले आहेत. 

४. पाहा : सव ंघटीं राम । देहो देही एक । सूयग प्रकाशक सहररश्मी ।। - ज्ञानदेव र्ाथा  
क्र. १८. 

५. त्रसद्धाांची परांपरा आत्रण तत्त्वज्ञान याांच्या सांबांधीची चचा प्रथम खांर्ाच्या त्रतसऱ्या अध्यायात येऊन 
रे्ली आहे. 
पािा :  
केवळ देही आत्मा असोत्रन सहर्सी  
र्भगवासा येसी नाना जन्समीं ।। 
मन करी एकट आत्मा करी सुभट  
आपे आप वैकुां ठ एका तत्त्वें ।। 
या रूपें सचत्रतताां आत्मरूपें पाहताां  
तत्त्वींतत्त्व समता त्रमळोत्रन जाये ।। 
त्रनवृत्रत्त सार वैकुां ठीचें घर  
देह हे मांत्रदर आत्मयाचें ।। 
- त्रनवृत्रत्तनाथ, क्र. १४७, ज्ञानदेव र्ाथा पृ. ३०२ 

६. पत लैते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्रमवरां येषु कमग  
एतच्रेयो येऽत्रभनन्सदल्न्सत मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवात्रप याल्न्सत ।। 
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चचेच्या समारोपाचा मांि असाः  
प्राणो ह्योष यः सवगभतैूर्मवभात्रत  
त्रवजानल्न्सवदांनान्सभवते नात्रतवादी  
आत्मक्रीर् आत्मत्ररतः त्रक्रयावन् एव ब्रह्मत्रवदाां वत्ररष्ठः ।।  

७. एकनाथ र्ाथा क्र. २६१५.  
८. उपरोक्त (१) टीपेतील पत्रहफया श्लोकाचा उत्तराधग पाहा.  
९. पाहा : ब्रह्म हे ब्राह्मण श्रतुीचें वचन सवग नारायण सवाभतूीं ।। - नामदेव र्ाथा १९६५. 
१०. पाहा : भजुांर् त्रवखार करी पवनाहार पत्रर तो योरे्श्वर म्हणू नये ।।  

- नामदेव र्ाथा क्र. १९१२. 
११. काय करुत्रनया जप त्रचत्तीं नाही अनुताप ।। 

काय करुत्रनया तीथाटन मनीं भरले अवरु्ण ।। 
... नामा म्हणे वमग सोपे पाप जाय अनुतापे ।। 

१२. मनाचे मनपण रे्लें  । जेथ बोलाांचे बोलणें ठेलें  । जेयामाजीं  
सापर्लें  जे्ञय त्रदसे ।। जेथ वैराग्याचा पाांरु् फीटे । त्रववकेाचाही  
सोसू तूटे । जें न पाताां साहाजें भेटे । आपणपाां पें ।। 
तें ज्ञान पैर्ा बरवें । जे मनीं आत्रथ जाणावें । तै सताां यथाां  
भजावें सवग्वसेी ।। -ज्ञानेश्वरी ४-१६१-४  

१३. तैसें मनपण मुदल जाये । मर् अहांभावात्रदक कें  आहे । 
म्हणौत्रन शरीरेत्रच र्र्न होये । अनुभवी तो ।। - ज्ञानेश्वरी ५ – १५६ 

१४. सूयग-चांद्राच्या प्रवशेाचा उल्लखे अर्ोदरच्या पदातही येऊन रे्लेला आहे ही पत्ररभाषा हठयोर्ाची 
आहे. हठयोर्-प्रदीत्रपकेत प्रारांभीच या सांजे्ञचे ्पष्टीकरण येतेः  
हि ठि हठौ सूयग-चन्सद्रौ तयायोर् : हठयोर् : ।। १-१  
या श्लोकावरील ज्योत््ना टीकेत चांद्र-सूयग म्हणजे प्राण आत्रण अपान याांचे ऐक्य असा त्रदला 
आहे. मूलाधारचक्रावर असलेली कुां र्त्रलनी उध्वगमुखी होऊन दोन भवुयाांच्या मध्ये असलेफया 
सहस्रार चक्रात प्रवशे कते त्यास सूयगचांद्र योर् सकवा चांद्रसूयाची बझुावणी असे म्हणतात 

१५. पाहा : काय चार् आम्हा बाहेरच्या वषेें, सुखाचें कारण असे अांतरीं । 
भीतरीं पालट जांव नाही झाला, तोवत्रर न बोला जाणपणें ।। - नामदेव र्ाथा  

१६. वारकरी सांप्रदायात आत्रण उत्तरेच्या त्रनरु्गण सांप्रदायात कूटपदाांची परांपरा आढळते. त्रतचा उर्म 
त्रसद्ध सात्रहत्यात आहे. मराठी ‘भेत्रदक’ लावण्यात हा प्रकार आढळतो.  

१७. पाहा : पाषाणाचा देव बोलेत्रचना कधीं हत्रर भवव्याधी केत्रव घरे् ?  
दर्र्ाची मतूी मात्रनता ईश्वर पत्रर तो साचार देव त्रभन्न  
दर्र्ाचा देव इच्छा पुरवील तत्रर का भांर्त आघाताने?  
पाषाणदेवाची कत्ररती जे भक्ती सवग्वा मुकती मूढपणें  
प्र्ताराचा देव बोलत भक्ताांतें साांर्ते ऐकते मूखग दोघे  
बारशीचें र्ावीं जाहला उपदेश देवावीण ओस ्तळ नाही.  
तो देव नामया हृदयीं ्थात्रपला खेचराने केला उपकारु हा -नामदेव र्ाथा  

१८. हे पद मराठी प्रचुर असफयाचे ध्यानात येईल. र्ोरखनाथाांच्या सात्रहत्यात अनेक मराठी शब्द 
आढळतात. पत्ररत्रशष्टात या बाबीचा त्रवचार केलेला आहे. 
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१९. पाहा : कबीर पढीबा दूर कत्रर, पु्तक देइ बहाइ  
.... कथनी मीठी खाांर्सी, करनी त्रबष की होइ  
कथनी तत्रज करत्रन करै त्रवष से अमृत होइ  
... कहता तो बहुता त्रमला र्हता त्रमलान कोइ  
सो कहता वत्रह जान दे, जो नत्रह र्हता होय ।। - सांत सुधासार, पृ. ७० 

२०. पाहा : त्रवश्व रार्ें झाले वन्सही, सांतें सुखें व्हावें पाणी - मुक्ताबाई, ताटीचे अभांर् 
२१. इांत्रद्रयाांची नऊ द्वारे आत्रण समात्रध-अव्थेत जार्तृ होणारे ब्रह्मरांध्र हे दहाव ेद्वार. 
२२. ‘त्रववकेससधू’ट प्रत्रतपात्रदलेफया ‘राजयोर्ा’चे सार या पर्त आढळेल. 
२३. या पदातही मराठी शब्द व शब्दरूपे अनेक आलेली आहेत. पाहा: पत्ररत्रशष्ट. 
२४. पाहा : सहदू तुरक दुई दीन बने हैं कछु नही पत्रहचात्रनयाँ ।। 

... कबीर पोंर्र्ा अलाह राम का सो रु्रुपीर हमारा ।। 

... ना मैं देवल में न मैं मसजीद में ता भाबे कैलास में ।। 
कहै कबीर सुन भइ साधो सब सांतों की साँस में ।। 

- सांत सुधासार पृ. ४८, ५१, ५५. 
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अध्याय २ 
 

नामिदेिजीकी मुखबानी 
 

इ.स. ८०० ते १२०० असा त्रसद्धाांचा काळ सामान्सयपणे येतो. इ.स.१२७२ ते १३५० हा सांत 
नामदेवाांचा जीवनकाल. इ.स. १२०० नांतर नाथत्रसद्धाांची परांपरा अल््तत्वात होती हे त्रसद्ध झाले तरच 
नामदेवाांच्या सहदी सदृश भाषेतील सात्रहत्याने त्रसद्धाांची परांपरा त्याांच्याच भाषेच्या द्वारे पुढे चालत्रवली असा 
त्रनवाळा देता येईल. सात्रहत्याच्या आत्रण सां्कृतीच्या इत्रतहासाच्या आधारे तसा त्रनवाळा देता येतो. 
हजारीप्रसाद त्रद्ववदेी याांनी ‘नाथत्रसद्धोम की बात्रनयाँ’ सांपात्रदत करून प्रत्रसद्ध केली आहेत. या सांपादनात 
त्रभन्न उपपांथाांच्या अनेक नाथपांथीयाांची कवणे आलेली आहेत. प्र्तावनेत या त्रसद्धाांच्या काळाची चचा करून 
‘हे सात्रहत्य इसवी सनाच्या चौदाव्या शतकापूवीचे आहे’ असा त्रनष्कषग हजारीप्रसाद याांनी काढला आहे. 
याचा अथग नाथपांथीय सात्रहत्याची त्रनर्ममती सांत नामदेवाांच्या काळापयंत होत होती असा होतो.  
 

एकां दरीत त्रवषय-त्रववचेनात सांत नामदेव याांचे ्थान मध्यवती असफयामुळे त्याांची परे् सांख्येने 
अत्रधक आहेत. काही पदाांची त्रनवर् नामदेवाांनी चालत्रवलेला त्रसद्धाांचा वारसा ध्यानात यावा या हेतूने केलेली 
आहे तर उत्तरकालीनाांना पे्ररणादायक ठरलेफया काही पदाांचा समावशे या पदाांत करण्यात आलेला आहे.  
 

त्रवषयाांच्या दृष्टीने वर्ीकरण करावयाचे ठरत्रवफयास या ३० पदाांत पुढील त्रवषय आढळतील :  
 

आत्मचणरत्रपर (क्र.१-३) नामदेवाांच्या चत्ररिासांबांधी अनेक आख्यात्रयका प्रचत्रलत आहेत. काही 
आख्यात्रयकाांचा उल्लखे नामदेवाांच्या पदाांत आढळतो. नामदेवाांनी आपफया भल्क्तसामर्थयाने देवळाचे 
प्रवशेद्वार त्रफरत्रवले होते, सशप्याच्या कुळात त्याांचा जन्सम झालेला होता या दोन बाबी या पदाांतून त्रनत्रित 
होतात.  
 

कथनी-करिी-संिाद (क्र. ४-६) कथनी आत्रण करणी यात अभेद असावा यावर र्ोरखनाथाांचा 
कटाि होता. नाथपरांपरेची ही त्रशकवण या तीन पदाांत आढळेल. कबीराांच्या सात्रहत्यातही या बाबीस महत्त्व 
त्रमळालेल आहे.  
 

सिसव्यापक ‘राम’ (क्र.११ ते १५) अज्ञ समाजात बहुदेवतापूजन आजच्या काळातदेखील प्रचत्रलत 
आहे. बहुदेवतावादाचे त्रनराकरण करावयाचे असेल तर परमेश्वर अत्रद्वतीय असून तो सवगि भरलेला आहे 
याचे ज्ञान आवश्यक असते. सवग घटी ‘राम’ दशरथपुि राम नसून तो आत्मतत्त्वाचा त्रनदशगक आहे. सहदी 
सात्रहत्यात याच अथाने ‘त्रनरु्गण राम-परांपरेतील’ सात्रहत्याचा उल्लखे होत असतो (या सांबांधी सत्रव्तर 
त्रववचेन अन्सयि येऊन रे्ले आहे).  
 

भक्ततपर (क्र. १५-२२) व्तुतः त्रनरु्गण-परांपरेत भक्तीस ्थान नसाव.े महाराष्रातील वारकरी 
सांप्रदायाचे वैत्रशष्य असे की, या सांप्रदायाने अांत्रतम त्रनरु्गण ब्रह्म प्रमाण मानले असले तरी भल्क्त वज्यग र्णली 
नाही. वारकरी सांप्रदायाच्या भल्क्तसांकफपनेत मुळातच व्यापक त्रनरु्गणाचा अांतभाव असफयामुळे नामदेवाांची 
भल्क्तपर पदे देखील सरु्णाच्या माध्यमातून त्रनरु्गणाचे रु्णर्ान करणारी असफयाचे त्रनदशगनास येईल. सहदी 
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सात्रहत्यात त्रनरु्गण-सांप्रदायी या नावाने ओळखफया जाणाऱ्या सांताांनी याच तत्त्वप्रणालीचा ्वीकार करून 
सांत नामदेवाांचे अनुसरण केले आहे.  
 

मधुराभतती (क्र. २३ व २४) शृांर्ारपरभल्क्तभाव सवग सांप्रदायात सारख्या ्वरुपात व्यक्त झालेला 
नाही. पुष्टीसांप्रदायात ‘र्ोपी भावाला’ महत्त्व आहे. वारकरी सांप्रदायातील ‘त्रवराण्या’त त्रनराळा भाव 
आढळेल. या सात्रहत्यात ‘परपुरुषाची’-अांत्रतम त्रनरु्गणाची – धारणा पुसलेली नाही. सांत कबीराांनी 
नामदेवाांच्या ‘त्रवराण्या’ चे अनुसरण केलेले आहे. तो सुफी सांप्रदायाचा प्रभाव आहे असे मानणे 
अनैत्रतहात्रसक ठरेल.  
 

योगपर (क्र.२७ ते ३०) त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात हठयोर्ास महत्त्वाचे ्थान आहे. नामदेवाांच्या या 
पदाांत ध्यान-योर्ाच्या परांपरेतील पत्ररभाषा मुक्तपणे वापरण्यात आलेली आहे. समात्रध-साधनेतील 
अनुभवही या पदाांतून वर्मणलेले आहेत. असे अनुभव त्रसद्धाांच्या सात्रहत्यात वर्मणलेले आहेत तसेच ते वारकरी 
सांप्रदायाच्या सात्रहत्यात आत्रण कबीरात्रदकाांच्या काव्यातदेखील आले आहेत.  
 

कूटपद (क्र.२५) कूटरचनेची त्रसद्धाांची परांपरा नामदेवाांनी चालत्रवफयाचे त्रनदशगक.  
 

वरील वर्ीकरणात क्र. २६ च्या पदाचा उल्लखे आलेला नाही. त्रवषयाच्या दृष्टीने हे पद कोणत्या 
वर्ात बसते यास महत्त्व नाही. या पदातील भाषेचे मराठी वळण लिात भरणारे आहे. नामदेव मराठी भाषेचे 
थोर कवी होते म्हणून त्याांच्या पदाची भाषा मराठी वळणावर जावी यात तसे आियग वाटण्यासारखे काहीच 
नाही. परांतु, र्ोरखनाथाांची मातृभाषा मराठी नसतानाही त्याांच्या कवनाांवर मराठी भाषेचा सां्कार आढळतो 
याची चचा एका पत्ररत्रशष्टात येऊन रे्लेली आहे. भाषेचे मराठी वळण हा देखील त्रसद्धपरांपरेचाच एक वारसा 
मानला तर तोही नामदेवाांनी पुढे चालत्रवलेला आहे हे या पदावरून त्रनदशगनास याव.े  
 

नामदेवाांच्या पदाांची त्रनवर् कोणत्या हेतूने केलेली आहे याचा त्रवचार झाफयानांतर त्रसद्धाांच्या 
उपदेशाांत मध्यवती असलेली सूिे नामदेवाांच्या सात्रहत्यात आढळतात सकवा नाही याचाही शोध आवश्यक 
ठरतो. या त्रवषयीची चचा प्रथम त्रवभार्ात आलेली असली तरी या ्थळी या त्रवषयाचे ्थूल त्रदग्दशगन 
करण्यास हरकत नसावी.  
 

प्रथम त्रसद्धाांच्या वाणीमुळे आत्रण नांतर नामदेवजींच्या मुखवाणीमुळे सामान्सयाांच्या भाषेला प्रत्रतष्ठा 
लाभली. त्यामुळेच दत्रिण भारतात असलेफया सूफींना आपफया सात्रहत्यासाठी याच भाषेची त्रनवर् करावी 
लार्ली. फरक एवढाच की सूफींनी या भाषेचे लेखन फारसी त्रलपीतून केले. कालाांतराने फारसी त्रलपीतील 
या भाषेला ‘दखनी’ हे नाव त्रमळाले. 
 

अशा रीतीने सांत नामदेव त्रहन्सदी आत्रण दखनी या दोन्सही भाषाांचे आत्रदकवी ठरतात.  
 

जातपात आत्रण कमगकाांर् याांचा त्रनषेध, परमेश्वर सवगव्यापक असफयाची धारणा, ‘त्रनरु्गण रामा’ची 
उपासना हे त्रसद्ध परांपरेतील अन्सय त्रवशषे नामदेवाांच्या पदाांतून आढळतील. या त्रवशषेाांमुळेच त्रसद्धाांचा वारसा 
नामदेवाांनी पुढे चालत्रवला असे त्रनःशांकपणे प्रत्रतपादन करता येते. त्याचप्रमाणे नाथसांप्रदायात भल्क्ततत्त्वाचा 
अांतभाव पत्ररल््थतीसापेि त्रनकर् त्या नात्याने करण्यात आलेला होता. नामदेवाांच्या मराठी सात्रहत्यात हे 
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तत्त्व त्रवपुल प्रमाणात आढळते. त्याांच्या सहदी कवनांतही हे तत्त्व आले आहे. हेच भल्क्ततत्त्व त्रनरु्गण ‘रामाच्या’ 
उपासनेच्या सांदभात कबीर आत्रण नानक याांच्या सात्रहत्यातही आढळेल. कबीर-नानक याांनी त्रसद्धाांचा 
वारसा चालत्रवला हे अधगसत्य आहे. कारण, ज्ञानदेव-नामदेवपूवगकालीन त्रसद्ध सात्रहत्यात भल्क्ततत्त्वास 
्थान नाही. उत्तरभारतातील या दोन सांताांच्या सात्रहत्यात ते आढळते. सांत नामदेवाांनी चालत्रवलेली 
भल्क्तप्रधान परांपरा कबीर नांकाांनी आपफया परीने पुढील काळात समदृ्ध केलेली आहे.  
 

संत नामदेि - (शके ११९२ – १२७२) 
 
१. देिुरा णिरै  
 

िंसर्त खेळर्त देिुंरे आइया, भर्टर्त करर्त करर्त नामा पकटर उठाया ।। 
टिंनडी जार्त मेरी जादाम राइया, टछपेके जनटम कािें कऊ आइया  
लै कमली चाटलउ पलिाई, देिुंरै पाछे बैठा जाई  
टजऊ नामा िंटररु्न उचरै, भर्र्त जना ंकरू देिुंरा टफरै ।।  
 
(नामदेवाच्या चत्ररिातील एका आख्यात्रयकेचा उल्लखे या पर्त आहे. सांदभग औांढ्याच्या 

नार्नाथाच्या देवालयाचा आहे. या देवळाचे प्रवशेद्वार आजही र्भार्ाराच्या सन्समुख नाही.)  
 

‘मी हसत खेळत देवळात आलो. भक्ती करीत असतानाच मला तेथून उठत्रवण्यात आले. 
यादवराया, मला हीन जातीत आत्रण सशप्याच्या कुळात का जन्समाला घातलेस? घोंर्र्ी घेऊन मी देवळाच्या 
मारे् जाऊन बसलो. मी हत्रर्मरण करीत असताना देवळाचे तोंर् भक्ताच्या त्रदशनेे त्रफरले.’  
 
२. का ंकरंु जाणत काम करू पाती   
 

मन मेरो र्जु टजव्िंा मेरी कार्ती, मटप मटप कािउ जम की फासंी  
किंाँ करउ जाटर्त किंाँ करउ पाटर्त, राम ओ नाम जपउ टदनरार्ती  
रारं्टन रारं्उ सीर्नी सीर्उ, रामनाम टबनु थरीअन जीबउ  
भर्टर्त कटरउ िंटरके रु्न र्ार्उ, आठ पिंर अपना खसम टधआउ  
सुइणे की सुई रूपेका धार्ा, नामे का टचरु्त िंटरसउ लार्ा ।।  

 
मन हाच कापर् मापाण्याचा र्ज आत्रण त्रजव्हा ही कािी. या दोहोंच्या साहाय्याने हत्ररनाम-्मरण 

करीत करीत मी यमाची फाशी तोर्तो आहे. (हत्ररनाम-्मरणाने काळावर मात करता येते हा भाव). मला 
जातीपातीशी कतगव्य नाही. मन हरीच्या रांर्ाने रांर्ले आहे आत्रण त्याला मी रामनामाशी त्रशवनू टाकले आहे. 
रामात्रवना मी िणभर त्रजवांत राहू शकत नाही. हत्रररूप ्वामीचे (खसमुां)१ मी त्रनरांतर ध्यान करतो. सोन्सयाची 
सुई आत्रण रुपयाच्या धाग्याने (त्रशवलेले असफयाने) नामदेवाचे त्रचत्त सदैव हरीशी सांलग्न रात्रहलेले आहे.  
 

(भक्तीच्या िेिात जात्रतभेदाला ्थान नसते हे साांर्त असतानाच नामदेवाांनी सशप्याच्या 
व्यवसायावर रूपक योजले आहे).   
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३. राम सबन माणि  
 
बालपन रे्त िंटर भज्यौ, जनरे्त रिैं टनरास,  
नामदेर् चंदन भया सीर्तळ सुखद टनर्ास ।। 
पै पायौ देर्ल टफरर्ौ भकटर्त न आई र्तोटिं  
साधन की सेर्ा कटरिंौ नामदेर्, जो टमटलयौ चािें सोटिं ।। 
जेर्ता अन्र्तर भर्र्त सू, रे्तर्ता िंटरसूूँ िंोई  
नाम किैं र्ता दास की, भर्टर्त किंाँसे िंोई ।। 
टढर् टढर् ढंूडै अन्ध ज्यूूँ चीन्िें नािंीं संर्त  
नामा किैं तयूूँ पाईलै टबन भर्र्ता भर्र्न्र्त ।। 
नामा किैं रे प्राटणया, नींदर्त कूूँ  कधू नािंीं  
कौन भारं्ती िंरी सोईये राम साबण िंी माटंिं ।।२  

 
समाजात्रवषयी उदासीन राहून मी लहानपणा पासून हत्ररभक्ती करीत आलो आहे; त्यामुळे 

नामदेवाांचे व्यल्क्तमत्त्व शीतल चांदनासारखे रात्रहले: भक्ती कशाशी खातात याचे ज्ञान नसतानाही मी 
हत्ररसेवा केली त्यामुळे देवळाचे तोंर् त्रफरले. (हे इतराांना जमले नाही. कारण, ) तुम्ही भक्तापासून जीवधे 
दूर राहाल तेवढा भर्वांत तुमच्यापासून अांतरावर राहील. दासाची उपेिा करून देव कसा भेटणार? तुम्ही 
देवाला खूप शोधता. पण तुम्हाला सांत ओळखता येत नाही. सांत आत्रण भक्त याांच्या सहवासात्रवना देव 
भेटणार कसा? राम सवगि भरलेला आहे. (मानवमािात उच्चनीच हा भेद करून ‘हत्रर’ प्राप्त होणार कसा?)  
 
४. आदशस नर  
 

प्रधान परदारा परिंटर, र्ताकै टनकि र्सै नरिंटर  
जो न भजन्रे्त नाराइणा, टर्तनका मैं न करउ दरसना 
टजनके भीर्तटर िैं अंर्तरा जैसे पसु बैसे रु्इ नरा  
प्रणर्टर्त नामदेऊ र्ताक टिं टबना ना सोिैं बत्तीस लक्षणा ।। 

 
(आदशग पुरुषाचे वणगन बत्तीस लिणी पुरुष असे केले जाते. असा पुरुष असतो कसा?) तो परधन 

आत्रण परदारा याांच्यत्रवषयी उदासीन असतो. भर्वांताचा वास सदैव त्याच्याजवळ असतो. नारायणाची 
भक्ती न करणारा नर आत्रण पशू याांत काहीच फरक नसतो. म्हणनू अशा पुरुषाचे दशगनही घेऊ नये. 
भर्वांताचा रत्रहवास सदैव ज्याांच्या अांतरात असतो तोच बत्तीस लिणी पुरुष.  
 
५. बािणर उजला भीतणर मलैा  
 

रामटच भर्टर्त दुिेंटल रे बाबा, सकळ टनरन्र्तरी चीक्न्िंलै आपा ।। िेक ।। 
बािंरी उजला भीर्तटर मलैा, पाणी हपड पाषाटलन र्िंला  
पुर्तली देर् की पार्ती देर्ा, इिं टर्टध नाम न जाणै सेर्ा  
पाषंड भर्टर्त राम नािंी रीझै, बािंटर अधंा लोक पर्तीजै  
नामदेर् किैं मेरा नेि पलट्या, रामचरन टचत्त टचउट्या ।। 
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आत्मा ओळख हीच रामाची त्रनरांतर भल्क्त आहे. शरीर पाण्याने धुतफयाने (तीथग-्नान केफयाने) 

बाहेरचा मळ जाईल. त्याने अांतरांर् त्रनमगल कसे होणार? देवाच्या मूतीला पि-पुष्प वाहणे ही काय सेवा 
झाली? अशा पाखांर् भक्तीने राम प्रसन्न होत नसतो. आांधळा र्ोळस असतो यावर त्रवश्वास कोण ठेवणार ? 
त्रचत्त रामाशी सांलग्न झाफयामुळे मी अांतरी पार बदलून रे्लो आहे, माझी दृष्टी अांतमुगख झालेली आहे.  
 
६. स्ियभं देि चीन्िे  
 

का ंनाटचला ंका ंर्ाइला, का ंधटन टधटन चंदन लाईला  
जो आपपर नािंी टचन्िंीला, र्तौ टचर्त टचर्तरै डिंटकला  
टक्रर्तम आरे् नाचे लोई, स्र्यभं देर् चीन्िें निंीं कोई  
स्र्यंभ देर् की सेर्ा जानै, र्तो टदर् टद्रष्ी व्िैं सकल पछानै  
नामदेर् भणे मेरे एिंी पूजा, आर्तमसम आपर्त निंी दूजा ।।  

 
(भल्क्तत्रवषयक चुकीच्या कफपना उराशी बाळर्ून) का नाचता, का र्ाता? चांदन घासून मतूीला 

र्ांध तरी का लावता? आत्मा आत्रण अनात्मा याांचे पुरेसे ज्ञान असफयात्रवना ्वयांभ ू देव तुम्ही ओळखणार 
कसा? ्वयांभ ू देवाचे ज्ञान ज्याला झाले आहे तो कृत्रिम मूतीपढेु कधी नाचणार नाही. कारण, त्याला 
त्रदव्यदृष्टी लाभलेली असते. आत्म्यत्रवना त्रवश्वात काहीच नाही (या आत्म्याने ज्ञान करून घेणे) हीच माझी 
पूजा आहे असे नामदेव साांर्तात.  
 
७. अतंरी नािा भाि  
 

अटभअन्र्तर नािंीं भार्, नाम किैं िंटर नाँर् सूूँ  
नीर बीिुंणी नार्, कैसे र्तीरीलै केर्तर् े 
अटभअन्र्तटर काळा रिैं, बािंर करै उजास  
नाम किैं िंटरभजन टर्न, टनिंचै नरक टनर्ास  
अटभअन्र्तटर रार्ता रिैं बािंटर रिैं उदास  
नाम किैं मैं पाइओ, भार् भर्टर्त टर्सर्ास  

 
अांतरी भाव नसताना हत्ररनामाचा जप करण्यात काय अथग आहे? पाण्यात बुर्णारी नाव नावार्ी 

तारणार कसा? अांतरांर् मलीन असताना बाह्याांर् उजळ करण्यात काय अथग. हरीभजनावाचून त्रनत्य 
नरकवास असतो अांतरांर् (राम-रांर्ी) रांर्लेले असाव े व जर्ात्रवषयी उदासीनता असली म्हणजे भाव, 
भल्क्त, त्रवश्वास (आत्रण परमेश्वरही) पावतो. नामदेवाने याच मार्ाने आपले साध्य साधले आहे.  
 
८. कमसकाण्ड णनरथसक  
 

असुमेध जर्ने रु्तला पुरुख दाने, प्रार् इसनाने  
र्तउ न पुजटिं िंटरकीरर्ती नामा अपुने रामटिं भजुरे आलसीया ।।  
र्इ आ हपडु भरर्ता बनारटस अटस बसर्ता  
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मुटख र्दे चरु्तर पडर्ता, सकल धरम आछेर्ता,  
रु्रुग्यान इंद्री दंडर्ता, खिु करम सटिंर्त रिंर्ता  
टसर्ा-सकटर्त –संर्ादं, मन छोटड छोटड सर्ळ भेदं  
टसमटर टसमटर र्ोटर्न्द भजु नामंा र्तरटस भर् हसधू ।।    

 
अश्वमेध यज्ञाने, तुलादानाने, प्रयार््नानाने होणाऱ्या पुण्यप्राप्तीची हरीभाजानाने लाभणाऱ्या 

पुण्याशी तुलनाही करता येणार नाही. र्येचे सपर्ादान, काशी-त्रनवास, चारी वदेाांचे पठण, षट्कमाचे 
अनुष्ठान, त्रशवशल्क्त-समावशे या सवग साधनाचा त्यार् करून हे आळशी माणसा, र्ोसवदाचे ्मरण कर. 
तुला भवससधू पार करता येईल.  
 
९. णिठ्ठल सिसत्र संचला  
 

अटनलै कंुभ भराइलै उदक ठाकूर कऊ इसनान करऊ ।।  
बयालीस लख जी जलमाटिं िंोरे्त, र्ीठलु भलैा काइ करऊ ।।  
जर्त जाऊ र्तर्त र्ीठलु भलैा, मिंा अनन्द करै सद केला ।।  
अटनलै फूल परोइलै माला, ठाकूर की िंऊूँ  पूज करऊ।।  
पाटिंलो बाँसु लई िैं भरं्रा र्ीठलु भलैा काइ करऊ।।  
आटनलै दूध टरधाइलै खीर ठाकूर करु नैरै्दु करऊ ।।  
पिंले दूध टबिाटरऊ बछरै, र्ीठलु भलैा काइकरऊ।।  
ईभ ैर्ीठलु उभ ैर्ीठलु टर्ठलुटबन ससंारू निंीं ।।  
थान थनारं्तरी प्रणरै् नामंा पूटर रटिंऊ रू्त सरब मिंी ।।   

 
सवग पुजद्रव्याांच्या त्रठकाणी असलेफया दोषाांचे वणगन या पदात आले आहे. सवगि असलेफया 

त्रवठ्ठलाची पूजा अशा साधनाांनी करणे त्रनरथगक ठरते. मूतीच्या पलीकरे् परमेश्वर असून त्याने ब्रह्माांर् 
व्यापलेले आहे हे ध्यानात आले म्हणजे पूजेचा खटाटोप व्यथग करतो हा भाव.  
 
१०. णिन्दू पूजै देिुरा, मुसलमान मसीत  
 

रारु् : टबलार्लु र्ोंडु  
 
 आजु नामें र्ीठलु देटखआ मूरख को समझाऊ रे  
 पाडें रु्तमटर र्ाइिी लोधे का खेर्त खार्ती थी  
 लोकरी ठेर्ा िर्री र्तोटर लारं्र्त लारं्र्त जार्ती थी  
 मोदी के घर खाना पाका र्ाका लडका मटरआ था  
 पाडें रु्तमारा रामचदुं्र र्तो भी अर्नु देटखआ था  
 रार्ण सेर्ती सरबर िंोई घर की जोइ र्र्ाई थी  
 टिंन्दु अनैा रु्तरकू काणा देिंारें्त टर्यानंी टसआणा  
 हिंदू पूजै देिुंरा, मुसलमान मसीर्त  
 नामें सोई सेटर्आ र्तिं देिुंरा न मसीर्त ।।   
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नामदेवाने त्रवठ्ठल पात्रहला पण, तो मूखांना समजावनू साांर्णार कसा? परमेश्वरत्रवषयक सांकुत्रचत 

कफपनाांचा त्यार् केफयात्रशवाय हे करता येणार नाही. या बाबतीत जाणते देखील अज्ञानी आहेत. तसे नसते 
तर सहदूांनी देवळाांचा आत्रण मुसलमानाांची मत्रशदीचा आग्रह धरला नसता. परमेश्वर या दोहींच्या अतीत आहे 
हा भाव.  
 
११. सबै ्टु रामु बोलै  
 

(या पदासह पुढची पाच परे् ‘त्रनरु्गण रामाची’ सांकफपना त्रवशद करणारी आहेत. सांत कबीराांच्या 
सात्रहत्यात याच सूिाचा त्रव्तार आढळेल. वारकरी पांथ सरु्ण-त्रनरु्गणात भेद करीत नाही. त्यामुळे पांढरीचा 
त्रवठ्ठल त्याांच्या लेखी त्रनरु्गण त्रनराकार परब्रह्माचे प्रती ठरते. या दृष्टीने त्रवचार केला असताना सांत ज्ञानेश्वर, 
नामदेव, सांत कबीर आत्रण रु्रु नानक एकाच वैचात्ररक परांपरेतून उदयास आलेले आहेत असा प्रत्यय 
येतो).  
 

सबु घिु रामु बोलै, रामाटबन कौ बोले रे ।। िेक।। 
एकल मािी कंुजर चीिी भाजन िंैं बिुं नाना रे  
स्थार्र, जंर्म, कीि परं्तर्म घटि घटि रामु समाना रे  
एकल टचन्र्ता राखू अनन्र्ता अउरु रे्तजिुं साथ आसा रे  
प्रणरै् नामा भए टनःकामा को ठाकूर को दासा रे ।।  

 
सवग घटात राम भरलेला आहे हत्ती, घोरे्, मुांर्ी, ्थावर-जांर्म जीवाणू व पतांर् याांच्या त्रठकाणी 

एकाच चैतन्सय सारख्याच रूपात वास करीत असते. त्रभन्न आकृत्रतभेद असले तरीही सवांची सचता अनांत 
वाहतो. सवग आसल्क्त सोरू्न त्या रामाचे सचतन करू. त्रनष्काम झालेफया नामदेवाला या तत्त्वाचा प्रत्यय 
आलेला आहे. म्हणूनच त्याच्या दृष्टीने देव आत्रण भक्त याांत भेदाच उरत नाही.  
 
१२. ्ट ्ट अन्तणर एक मुरारी  
    रारु् : आसा  
 
  एक अनेक टर्आपक पूरक जर्त देखर्त र्तर्त सोई  
  माइआ टचि टर्टचि टर्मोटिंर्त टर्रला बूझे कोई   
  सभ ुर्ोटर्न्दु िैं, सभ ुर्ोटर्न्दु िैं र्ोटर्न्दु टबनु निंीं कोई ।। धु्रर् ।। 
  सूरु्त एकु मटण सर्त सिंंस जैसे उटर्तपटर्त प्रभ ुसोई  
  जल र्तरंरु्, अरू फोन बुदबुदा, जले रे्त टभि न कोई ।। 
  इिुं परपंचु परब्रह्म की लीला टर्चरर्त आन न कोई 
  टमटथआ भरमु अर्ता सपनु मनोरथु सटर्त पदारथु जाटर्तआ  
  सुक्रीर्त मनसा रु्रू उपदेसी, जार्र्त िंी मन माटनआ  
  किंर्त नामदेऊ िंटरकी रचना, देखिुं टरदै टर्चारी 
  घि घि अंर्तटर सरल टनरंर्तटर केर्ल एक मुरारी ।। 
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सवगि परमात्मा भरलेला असूनही मायेमुळे तो त्रचि त्रवत्रचि आत्रण अनेकत्रवध भासतो. एखादाच 
ज्ञानी हे समजू शकतो. एका सूिात सहर मत्रण एकि यावते तसे प्रभचू्या सूिात हे त्रवश्व रु्ांफलेले आहे. 
तरांर्, लहरी आत्रण बुर्बुरे् पाण्यापासून वरे्ळे नसतात तसे या त्रवश्वाचे नाते पराब्रह्माशी आहे. हा प्रपांच ही 
त्याचीच लीळा आहे. रु्रूचा उपदेश शुद्ध अांतःकरणाने ग्रहण केला म्हणजे सवगि मुरारी आहे याचा प्रत्यय 
येतो.  
 
१३. रामराई अतंरजामी  

   रारु् : कानडा  
 ऐसा रामराई अांतर जाती, जैसे दरपनमात्रह बदन परवाना ।। 
 बसै घिाघि लीपै बन्धन मुर्र्ता जारु्त न दीसै ।। 
 पाटनमाटिं देखु मुख जैसा, नामे को सुआमी बीठलु ऐसा ।।    

 
आरशात सकवा पाण्यात आपलेच प्रत्रतसबब त्रदसते त्याचप्रमाणे त्रवश्वात परब्रह्म प्रत्रतसबत्रबत झालेले 

आहे.  
 
१४. परमतत् िै ऐसा  

   रारु् : र्ौडी  
अदु्भर्त अचंबा कया ा न जाई, चीिी के नेि कैसा र्जेंद्र समाई ।। िेक।। 

 कोइ बोले नेरे कोइ बोले दूटर  
    जाल की मछली चढे कैसे षजूरी  
 कोइ बोले इंद्री बाधं्या कोइ बोले मुर्र्ता  
    सजटिं समाटध न चीन्िैं मुर्धा  
 कोइ बोले र्दे संमरृ्त पुराणा, सद्रु्रू कटथया पद टनरर्ानंा  
 किैं नामदेर् परम र्तर्त िैं ऐसा  
    जाके रूप न रेष र्रण किंाँ कैसा ।।  
 

एक नवल घर्ले. मुांर्ीच्या र्ोळ्यात र्जेंद्र बुर्ाला आत्रण पाण्यातली मासळी खजुराच्या झार्ावर 
चढली. (हे नवल उलर्र्ण्याचा प्रयत्न) वदे, ्मृती, पुराणे याांनी केलेला आहे. कोणी इांत्रद्रय-दमन 
करण्याचा उपदेश करतो तर कोणी योर्साधनेचे अनुष्ठान साांर्तो. सहज-समात्रध साध्यासुध्या माणसाच्या 
आटोक्याबाहेरची असते. (रु्रुबोधाने ही सांत्रदग्धता सांपते). रु्रूचा उपदेश झाफयाने परमपदाची प्राप्ती 
होते. रु्रुप्रसादाने रांर्, रूप आत्रण आकृत्रत नसलेफया परमतत्त्वाची ओळख पटते.  
 
१५. अकुल पुरुख  
 

  अकुल पुरुख इकु चाटलर्त उपाटयला  
   घिी घिी अंर्तटर ब्रह्म बुकाइला 
  जीअ की ज्योटर्त न जाने कोई, रै्त मटैकयासु मालुम िंोई  
  जीऊ परकासीया मािी कंुभेउ, आप िंी करर्ता र्ीठलु देऊ  
  जीर् का बंधनु करमु टर्आप,ै जो कछु कीआ र्तौ आपै आपै  
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 ‘सवग खलु इांदां ब्रह्म’ या उपत्रनषदातील महावाक्याचा अनुवाद या पदात आलेला आहे.  
 
(या पदात शवै सांप्रदायातील ‘अकुल पुरुष’ ही सांज्ञा आली आहे. कुल म्हणजे शक्ती आत्रण अकुल 

म्हणजे त्रशव अशी ही पत्ररभाषा आहे.)  
 
१६. रामनामु न छाडै  
 

त्रवश्वाला व्यापणारे चैतन्सय त्रनरु्गण आत्रण त्रनराकार आहे हे अांत्रतम सत्य असले तरी ते जाणणे व 
अनुभवणे याला महत्त्व आहे. मानवाची अध्याल्त्मक उन्नती त्यात्रशवाय होत नाही. पशुतुफय अव्थेतून 
चैतन्सयाच्या त्रदशनेे होणारे उन्नयन साधनेत्रशवाय आशक्य असते. साधना चार प्रकारच्या ज्ञान, ध्यान, कमग 
आत्रण भल्क्त. पत्रहफया दोन सामान्सयाांच्या शल्क्तबाहेरच्या. त्रचत्त ल््थर करून कमाचे अनुष्ठानदेखील असेच 
जणसाधारणाांना अनुत्रष्ठता न येणारे साधन. साधकाांच्या दृष्टीने सुलभ असलेले साधन म्हणजे भक्ती .  
 

एखाद्या देवतेची उपासना (भजन, पूजन, सांकीतगन) ही भल्क्तत्रवषयीची मयात्रदत धारणा वारकरी 
सांप्रदायाने बरीच व्यापक अथाने पुर्कात्ररलेली आहे. ‘भजनां भल्क्त:’ असे आद्य शांकराचायांचे त्रनवगचन 
आहे. ज्ञानेश्वर माि असे साांर्तात –  
 

ज्ञात्रनये इयेतें ्वसांत्रवत्रत्त । म्हणती शवै शक्ती  
आम्ही परम भक्ती । आपलुी म्हणो र्ा ।। - ज्ञानेश्वरी १८-११२७  

 
भक्तीस ज्ञान-ध्यानाच्याही वरच्या पायरीवर बसवीले आहे. म्हणूनच  
 

ऐसा सिंजु माझा । प्रकाशु र्तो कटपध्र्जा  
र्तो भक्तर्त या ओजा । बोटलजे र्ा ।। ज्ञानेश्वरी १८.११११.  

 
भर्वांताचे नाम्मरण भजन-पूजन एवढ्याच वारकरी सांप्रदायातील भक्तीच्या सीमा नाहीत. ‘जे जे 

भेटे भतू। त्या त्या मानी भर्वांत’ या अनुभवात भक्तीची पत्ररणती होत असते. नामदेवाांनी देखील पढुील 
शब्दाांत भक्तीचे ्वरूप वर्मणले आहे –  
 

सर्वभरू्तीं समदृष्ी िेंटच भक्तर्त र्ोमिी ।। भेिे (क्र.१९९९)  
 

त्यामुळेच अर्ोदरच्या नाथसांप्रदायातील आत्रण नांतरच्या कबीर-नानक पांथातील ‘त्रनरु्गण रामा’च्या 
सांकफपनेशी वारकरी सांप्रदायातील भक्तीने सुसांवाद साधलेला आहे. या पदासह पुढच्या सात पदात 
आलेले भक्तीचे महत्त्व या पाश्वगभमूीवर समजून घेतले पात्रहजे.  
 
    रारु् : सारारुं्  

 साटिंबु संकि रै् सेर्कु भजै, टचरकाल न जीरै् दोऊ कुल मजै  
 रे्तटर भकटर्त न छोडऊ भालै लोरु् िंसै, चरणकमल मेरे टिंअरै र्सै  
 जैसे अपने धन टिं मानी प्राणी मररु्त माडैं.  
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  रै्तसे संर्तजना रामनामु न छाडै ।। 
  र्ंर्ा र्इआ र्ोदार्री संसार के कामा  
  नारायणु सुप्रसि िंोइ र्त सेर्क नामंा  

 
आपणच सांपादन केलेले धन माणूस प्राणपणाने जपतो, त्रजवात जीव असेपयंत ते सोर्त नाही 

तद्वत साधकाने रामनामाचे सातत्याने ्मरण कराव ेहा भाव.  
 
१७. नाम न णबसर जा 
 

राम रम ैरटम राम संभारै, मैं बटल र्ताटक टछन न टबसारै  
राम के रम ैरामे दीजै र्ताटर, रै्कंुठनाथ टमलै बनर्ारी  
राम रम ैदीजै िेंटर, मन न कीजै पशुना ंकेरी  
सरीर समाया र्तो मोटिं भारै्, परब्रह्म का यो रु्न र्ारै्  
सरीर धरे की इिैं बराइ, नामदेर् नाम न टर्सटर जाइ ।।  

 
सदैव रामनामात रमलेले असाव ेम्हणजे परमेश्वराची प्राप्ती होते. रामनामाचा त्रवसर न पर्णे हेच 

शरीरधारणेचे साथगक असते. नाम्मरण न करणारा मानव आत्रण पशु यान्सत काहीच अांतर नसते.  
 
१८. ठाकूर ते जन जन ते ठाकूर  
 

र्दिुं कीन िंोऊ माधर् मोटसऊ  
ठाकूर रे्त जन जन रे्त ठाकूर खेलु पटरअ िैं र्तो टसऊ  
आपण देऊ देिंरा आपण आप लार्ारै् पूजा  
जल रे्त र्तरंर् र्तरंर् रे्त जल किंन सुनन कऊ दूजा  
आपटिं र्ारै् आपटिं नाचै आप बजारै् रू्तरा   
कहत नाांमदेव तूां मेरे ठाकूर जन ऊरा तूां पूरा ।।४  

 
भक्त त्रनष्ठेने भक्ती करू लार्ला म्हणजे देव आत्रण भक्त याांत काहीच अांतर उरत नाही. देव 

आपण, देऊळही आपण आत्रण पूजा-उपचारही आपण अशी एकर्ता त्रनमाण होते. माणूस अपुरा (ऊरा) 
असतो. परमेश्वर पत्ररपूणग असतो.  
 
१९. मन लाि राम रसना  
 
  अस मन लार् राम रसना, रे्तरो बिुंटर न िंोय जरा-मरना  
  जैसे मृर् नाद लर् लारै्, बान लर्ै र्टिं ध्यान लर्ारै्  
  जैसे कीि भृरं् मन दोन्िं, आणुसरीखे र्ा को चीन्िं  
  नामदेर् भणै दासन दास, अब न र्तजौ िंटरचरण-टनर्ास ।।  
 

नादलुब्ध मृर् बाण लार्ला तरी शुद्धीवर येत नाही. परमेश्वराचे ध्यान असेच लार्ले पात्रहजे. 
सभरु्रीच्या ध्यासाने कीटकही सभरु्री होते, तद्वत रसनेवर सतत रामनाम असले तर भक्त राममय होतो.  



अनुक्रमणिका  

 
२०. आऊ कलंदर केसिा  
 

आऊ कलंदर केसर्ा, कटर अबदाली मेसर्ा  
 जीटन आकास कुलिं टसटरकीनी कउसै सपन पयाला  
चमरपोस का मंदरु रे्तरा, इिं टर्टध बनै रु्णाला  
छपन कोटिका मिेंलु रे्तरा, सोला सिंंस िंजारा  
भार अठरािं मुदर्रू रे्तरा, सिंनरू सब संसारा  
देिंी मिंटजटद मनु मउलान सिंज टनर्ाज रु्जारै  
बाबी कउमा सऊ काइनु, रे्तरा टनरंकार आकारै  
भर्टर्त करर्त रे्तरे र्ताल टछनाए, टकिं पटिं करऊ पुकारा  
नामे का सुआमी अन्र्तरजामी टफरै सर्ल बेदेसर्ा ।।  

 
त्रवश्वव्यापी भर्वांतास देवळात बांर् का करतात हे समजत नाही. देहाच्या मत्रशदीत मन-मलैानाने 

बांर् त्रदली तरी तुझी भेट होते. त्रनराकाराला साकार का कल्फपतात हे समजत नाही. माझ्या हातीचा टाळ 
र्ळून पर्ला आहे. मी भजन कोणाचे करू ? अांतयामी असलेफया ्वामीच्या शोधात देशत्रवदेश भ्रमण 
करण्याची र्रज नाही.  
 
२१. आपै पिन आपै पानी  
 

रारु् : र्संरु्त  
 माधौ माली एक टसआना, अन्र्तटरर्र्त रिैं लुकानंा ।। िेक।।  
 आपै र्ाडी आपै माली, कटल कटल कर जोडै  
 पाके काचे काचे पाके मटन मानै र्त र्तोडै  
 आपै पर्न आपै पानी आपै बटरषै मेिंा  
 आपै पटुरष नाटर पुटन, आपै आपै नेिं सनेिंा  
 आपै चन्द – सूर पुटन आपै धारार्ती आकासा  
 रचनिंर टर्टध ऐसी रटच िैं प्रणरै् नामदेर् दासा ।।५    
 

ब्राह्मात्मकै्याचा प्रत्यय भक्ताला आला म्हणजे त्याला त्रवश्वातील सवग व्तूांत ‘आत्मा’ त्रदसू लार्तो. 
भतूमािाांच्या त्रठकाणीच नव्हे तर ब्रह्माांर्ात भर्वांत असफयाचा प्रत्यय आफयामुळे देवाभक्तात दै्वत उरत नाही 
हा भाव (आप-आत्मा या सा्ं कृत शब्दाचे अपभ्रांश भाषेतील रूप – आत्मन् – अप्पा, आप).  
 
२२. परमपद पाऊं  

रारु् : कल्याणु  
 नाटच रे मन राम के आरे्, ग्यानं टबचाटर जोर् बैरारे् ।। िेक।।  
 नाचै ब्रह्मा नाचै इंदर सिंंस कला नाचै रटर्-चंद  
 राम के आरे् सकंर नाच,ै काल, टर्काल, अकाल िंी नाच ै
 नारद नाचै दोइ कर जोडी, सुर नाचै रै्तर्तीस कोटड  
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 भार्ार्त नामदेर् मनटिं नचाऊं मन के नचार् ेपरमपद पाऊं।।  
 

‘त्रनवाण’ आत्रण ‘परमपद’ हे त्रसद्धसात्रहत्यात येणारे खुणेचे शब्द आहेत. ध्यान-धारणा या साधनाने 
हे पद प्राप्त होते असे त्रसद्ध साांर्तात. भक्तीच्या योर्ानेही या पदाची प्राप्ती होते हा या पदाचा ध्वत्रनताथग.  
 
२३. णबरि उठै ्न्ोर 

 
भारतीय भल्क्तसात्रहत्यात शृांर्ारपर भक्तीच्या अनेक छटा व त्रकत्येक पांथ आढळतात. वल्लभ 

सांप्रदायातील ‘मधुरा भल्क्त’ अभ्यासकाांच्या पत्ररचयाची आहे. वारकरी सांप्रदायातील त्रवराणी हा रचना-
प्रकार शृांर्ारपर असला तरी त्याचे ्वरूप मधुरा भक्तीचे नाही. भोजाच्या शृांर्ार-प्रकाशात शृांर्ार रसाचे जे 
उदात्त ्वरूप वर्मणले आहे त्यात सांताच्या त्रवराण्या बसतात. सुफींच्या शृांर्ार-भल्क्तपरांपरेपेिाही त्रवराण्याांचे 
्वरूप वरे्ळे आहे. क्र. २३ व २४ ही दोन्सही पदे वारकरी सांप्रदायाच्या त्रवराण्याांच्या धतीवर रचलेली आहेत.  
 

मेरा टपया टर्लमयो परदेस, िंोरी मैं का सों खेलौं  
 घटर पिंार मोहिं कल न परंरु्त िैं किंर्त न को उ उपदेस  
 झरयो पार्त बन फूलन लाग्यो मधुकर करर्त रंु्जार  
 िंा िंा करौ कंथ घर नािंी, के मोरी सुने पकुार  
 जा टदनसे टपया र्बन टकयो िैं, हसदुरा न पटिंरो मंर्  
 पान फुलैल सर्व सुख त्याग्यो, रे्तल न लार्ो अंर्  
 टससु-र्ासर मोटिं टनन्द न आरै्, नैन रिैं भरपूर  
 अटर्त दारुण मोटिं सर्टर्त सर्तारै्, टपय मारर् बटड दूर  
 दाटमनी दम टक घि घइरानी, टबरिं उठै घनघोर  
 टचर्त चारृ्तक िैं दादुर बोलै, र्टिं बन टखळर्त मोर  
 पीर्तम को पटर्तयाँ टलटष भेजौ, पे्रम प्रीटर्त मटस लाय  
 बेटर् टमलो जन नामंदेर् को, जनम अकारथ जाय ।।  
 

त्रप्रयकर परदेशी रे्ला आहे. रांर् कोणासांर्ां खेळू? घटका –पळे –प्रहर जातात, पण, काळ माि 
पुढे सरकत नाही. मन मोहरून आलेल आहे, मधुकर रु्ांजारव करतो आहे (अशावळेी ) काांत (कां थ) माि 
घरी नाही. माझा आक्रोश कोण ऐकणार? त्रप्रयकर रे्फयापासून त्रवलास-व्तू आत्रण सुख याांचा त्यार् केला 
आहे. र्ोळ्याला र्ोळा लार्त नाही. सारखे र्ोळे भरून येतात. त्रवरहरूपी सवत मला फार छळते आहे. 
राि पर्ली की त्रवरहाचा काळोख अत्रधक घनदाट होतो. (वसांत रे्ला आता वषग ऋतु येत आहे) बेर्काांचे 
सांर्ीत सुरू झाले आहे. मोर नाचतो आहे. त्रचत्त चातकाप्रमाणे (त्रप्रयकराच्या वाटेकरे्) र्ोळे लावनू बसले 
आहे. अरे कुणीतरी माझ्या त्रप्रयाचा ठावत्रठकाणा साांर्ा, पे्रमाच्या शाईने त्रलहून त्याला पि तरी पाठत्रवता 
येईल. कुणी तरी त्रप्रयकराला भेटवा म्हणजे माझा जन्सम व्यथग जाणार नाही. 
 
२४. मेरा राम भ्रतारू  
 

   रारु् : भरैऊ  
मैं बऊरी मेरा राम भ्रर्तारू रटच रटच र्ताकउ करऊ हसर्ारू 
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भलै हनदऊ भेलै हनदऊ लोरू्  
र्तनुमन राम टपयारे लार्ू  
बादू टबर्ादू कािुं टसऊ न कीजै, रसना राम रसाईन पीजै  
जब जीअ जाटन ऐसी बनी आई,  
टमलऊ र्ोपालु टनसानु बाजाई  
असरु्तर्ती टनन्दा करै नरू कोई, नामें श्रीरंरु् भेिल सोई।। ६    

 
मी रामाची पत्नी. राम माझा भ्रातर. सवग प्रकारचा शृांर्ार करून मी त्याच्या भेटीला जात आहे. 

लोक भले सनदा करोत, माझा जीव रामावर जर्लेला आहे. रसना रामरसायन पीत आहे. प्राण कां ठाशी 
आले आत्रण र्ोपाळाकरू्न सांकेत आला. आता कुणी सनदा वा वांदा माझा श्रीरांर् मला भेटणार आहे.  
 
२५. राम सबाह्य अतंरी  
 

अनमाटडआ मंदलु बाजै टबन सार्ण घन िंरू र्ाजै  
बादलटबनु बरषा िंोइ, जउ र्तरु्त टबचारै कोइ  
मोकऊ टमटलओ राम सनेिंी, टजिं टमटलरे देिं सुदेिंी  
टमलु पारस काचंन िंोइआ, मुख-मनसा रर्तन परोइआ  
टनज भाउ भइसा भ्रमु भार्ा, रु्रू पूछे मटर्त पटर्तआर्ा  
जल भीर्तटर कंुभ समाटनआ, जन नामं ैर्तन पछाटनआ।। ७      

 
त्रबन मढत्रवलेले वाद्य वाजत आहे. श्रावण नसताही मेघर्जगना होत आहे. मेघ नसताही पाऊस पर्त 

आहे. (असे का घर्ते) याचे तत्त्व त्रवचारात घेतले आहे? (अशा अनुभवाचे कारण) मला माझा राम भेटला 
आहे. (मानवी) देहाचे त्रदव्य देहाशी मीलन झाले आहे. लोह-पत्ररसाच्या भेटीने लोहाचे काांचन होते तसे 
(रामाच्या भेटीने) माझ्या मनाचे रत्न झाले आहे. भ्रम त्रनमाला आहे. रु्रुपदेशामुळे पाण्यात बुर्ालेफया 
कुां भाच्या आत आत्रण बाहेर पाणी असाव े तद्वत अांतरात आत्रण बाहेर मी रामाचा अनुभव घेत आहे. 
रु्रुप्रसादेकरून नामदेवाला तत्त्वबोध झाला आहे.  
 
२६. प्रचीतीचे बोणलले  
 

सिंज बोलणे बोळ बोटलजै, पै अनुभर्ौ टबन न नीपजै ।। िेक।।  
राजिंंस चाटल कोण टसकर्ीला, सारं्ई मोरूला कर्णै नाचटर्ला  
चंदन सीर्तल कोणै दीधली पटरमला, सारं्ी माटणकास कोणै दीधली कीला ।। 
सुरै आथी कोकीळा पै सीर्त र्ीना नई रै्रसाला  
अमृर्तास कोणै टदधली र्ोडी, टजिंा नोबंडी र्ळर्तीस बोबडी  
नामंदेर् भणै सरं्त-संर्र्ती फडी, मैं केसो-चरणा टनर्डी  

 
अनुभवाच्या पाठबळात्रवना सहज बोळ उत्पन्न होत नाहीत. राजहांसाला र्ौलदार र्ती, मोराला 

नृत्य कोणी त्रशकत्रवले? चांदनाला शीतलता, पुष्पाला सुर्ांध, रत्नाला प्रभा, कोत्रकळेला ्वर, अमृताला 
र्ोर्ी, त्रजव्हेला बोलणे कोणी त्रदले? सांताांच्या फर्ात मी केशव-चरणाची त्रनवर् सहजपणे केली आहे.  
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२७. सिज समाधी  
 

क्र. २७ ते ३० या चार पर्त योर्-साधनेतील अनुभव आलेले आहेत. वारकरी सांप्रदायात योर् 
साधनेस महत्त्व नाही. उलट कोणत्याही प्रकारे शरीरदांर् करू नये असा आग्रह आहे. नाथसांप्रदायात माि 
योर्-साधना महत्त्वाची र्णली आहे. ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात ‘पांथराज’ असा या मार्ाचा उल्लखे 
येतो. त्रनवृत्ती, ज्ञानदेव नाथपांथीय होते. नामदेवाांना उपदेश देणारे रु्रुही नाथपांथीच होते. नामदेवाांच्या 
सहदी-मराठी पदाांत समाधी-साधनेशी सबांत्रधत अनुभव येतात. भल्क्तयोर् आत्रण ध्यानयोर् याांचा समन्सवय 
कोणत्या पद्धतीने घर्लेला आहे याची चचा पत्रहफया खांर्ात आलेली आहे. ती लिात घेऊन या चार पदाांचा 
अभ्यास करायला हवा.  
 

 अर्धू बोटल टर्रटध करैली, टनररंु्ण जाइ टनरंजन लार्ी मारी िुंूँ न मरैली ।।  
 सिंज समाटध र्ाडी रे अर्धू, सर्तरु्रू बािंी बलेी  
 अमी मिंारस हसचन लार्ा, र्तर्त र्तरुर्र जाइ चढैटल  
 अमर बोटल अनभ ैजाइ लार्ी, र्री िूंूँ न िलैर्ी  
 रूप रेष र्ताके कछु नािंी, चन्द टिं कोटि फलैली  
 पाचंू मृध पंचीसु पृथ्र्ी, सुषन्र्त देटष मरैली  
 टनराकार नाम रे्तटर बोटल, अनन्र्त अमर देली ।। ८       
 

अवधूताचे बोलणे आत्रण वार्णे यात त्रवरोध त्रदसेल. कारण, मी त्रनरु्गण त्रनराांजनाच्या पदी लार्लो 
असलो तरी माझे ‘मीपण’ माि नाहींसे झालेले नाही. (सत्रवकफप समाधी अफपकाळ त्रटकते ती उतरफयावर 
साधक पूवाव्थेत येतो).  
 

अवधूता, सहज समाधीच्या भमूीवर सद्रु्रूने एक वले लावला. त्यावर सद्रु्रूने अमृतससचन केले 
आत्रण तो वळे र्र्नापयंत वाढत रे्ला. अमृतानुभवामुळे त्या वलेीला टवटवी आली. या वलेीला रांर् नाही 
की रूप. पण, कोत्रटचांद्राचे तेज माि त्रतच्या ठाई आहे. पांचमहाभतेू आत्रण पांचवीस तत्त्व ेया वलेीखाली र्ळून 
पर्लेली आहेत. नामदेव, ही वळेी त्रनराकार, अनांत आत्रण अपार आहे. (सहज समात्रध त्रनर्मवकफप असते. ती 
भांर् पावत नाही. त्रवश्वात राहून ही योर्ी त्रवश्व होऊन त्रवचारात असतो. हाच राजयोर्.)  
 
२८. सबद अनािद बोले 

 

देवा बेनु बाजै, र्र्न बाजै सबद अनाहद बोलै  
अन्सतत्रर र्त्रत को जाणे नाहीं मुत्ररष भरमत र्ोलै ।। िेक।।  
चन्सद सूर दोउ समकात्रर राषू,ँ मन पवन दीढ र्ाांर्ी  
सहेजै सुषमन तारा मांर्ल, इह त्रवत्रध त्रि्ना षाांर्ी  
बैठा रहँू न त्रफरूँ न र्ोलँू, भषूा राहँू षाहँू  
मरु न जीऊँ अहत्रनस भरू्तू,ँ नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ 
र्र्न-मांर्ल में रहत्रन हमात्रर, सहत्रज सुांत्रन रृ्ह-मेला९  
अांतत्रर धुत्रन में मन त्रवलपाऊँ, कोई जोर्ी या र्म लैहला ।। 
पाती तोरँू् न पूजूँ देवा, देवत्रळ देव न होइ१०  
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नाांमा कहै मैं हत्रर की सरना, पुनरत्रप जनम न होइ ।।     
 

देवा वणेूनादाने सारे आकाश दुमदुमत आहे. हा आहे अनाहत नाद. या नादाच्या अनुभतूीने अांतरात 
जे घर्ते ते शब्दाांनी ग्याक्त करता येत नाही. मूखग लोक अशा अनुभतूीस शब्दाांत्रकत करण्याचा व्यथग प्रयत्न 
करतात.  

 
(मूलाधार चक्राच्या ्थानी असलेला) सूयग आत्रण (आज्ञा चक्रात असलेला)चांद्र याांचा समतोल 

साधलेला आहे. मन-पवनाची र्ाठ दृढ बसली आहे. सुषुम्ना नार्ीचे तारामांर्ळ ्वाधीन झालेले असफयाने 
सहज-समात्रध लार्लेली आहे. त्यामुळे तृष्णेचा लय झाला आहे. चालणे-बोलणे, भोजन-उपवास या सवग 
अव्था आता सारख्या झालेफया आहेत. आमचा त्रनवास आता र्र्न-मांर्ळात. सहजशून्सय हे आमचे घर. 
अांतरीच्या धुनीत (सांर्ीताची) लय लार्लेली आहे. दुःख मारे् रात्रहले आहे. मी आता जोर्ी झालो आहे.  
 

आता देऊळच उरले नाही तर पि पुष्प तोरू्न पूजा कोणाची करणार ? नामदेव म्हणतात, मी 
हरीला पूणगपणे शरण रे्लो आहे. आता पुनजगन्सम होणे नाही.  
 
२९. राम णि गाऊ गो !  

 
बैरार्ी राम टिं र्ाउर्ो  
र्दे पुराण शासर्तर अनंर्ता र्ीर्त कटर्र्त न र्ार्ऊ र्ो  
अखण्ड मण्डल टनरंकार मटिं अनिंर्त बनुे बजाऊ र्ो  
अर्टिं अर्तीर्त अनिंटद रार्ता, अकुटल के घटर जाउ र्ो  
इडा हपर्ला अकरू सुखमना पऊनै बाधंी रिंाऊ र्ो  
चन्दु सूरजु दुइ समकटर राषऊ जीअ अनन्र्त न सर्तार्ऊ र्ो  
आठसटठ र्तीरथ रु्रू टदखाऐ, घि िंी टभर्तटर नाऊ र्ो  
नामंा किैं टचरु्त िंटर टसऊ रार्ता सुंि समाटध पार्ऊ र्ो ।।  

 
३०. सिज समाणध लागाउँगा   
 

सबर्त अर्तीर्त अनािंर्त रार्ता, अकुला कै घटर जाऊंर्ा ।। िेक।।  

र्तीरथ जाऊं न जल में पैसुूँ, जीर् जन्र्त न सर्ताऊंर्ा  
आठ साठ र्तीरटथ रु्रु लषाय ैघििंी भीर्तटर न्िंाऊंर्ा ।। 
पाटर्त र्तोडी न पािंन पूजी, देर्ल देर् ध्याऊंर्ा  
पाटर्त पाटर्त परसोर्तम रार्ता र्ताकूूँ  मैं न सर्ताऊंर्ा ।। 
र्दे पुराण सासर्तर र्ीर्ता र्ीर्त कबीर्त न र्ाऊंर्ा   
अखण्ड मण्डल टनराकार में अनिंद बेटन बजाऊंर्ा ।।  
जडी न बिूी ओषध साधू, राजबैद न किंाऊंर्ा   
पूरण बदै टमल्यो बनमाली, टनर्त उटठ नाटड टदषाऊंर्ा ।।  
सदा सन्र्तोष रिूंूँ आनंद में, साइर बूूँद समाऊंर्ा  
र्र्न-मण्डल में रिंटण िंमारी पुनरटप जनटम न जाऊंर्ा ।।   
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इडा, हपर्ला सुषमटन नारी पर्ना माटझ रिंाऊंर्ा  
चन्द सूर दोइ समकटर राष ूब्रह्मज्योटर्त टमटल जाऊंर्ा ।।  
पाचं सुभाई मन की सोभा, भला न किंाऊंर्ा  
नामदेर् किैं मैं केसर् ध्याऊं, सिंटज समाटध लर्ाऊंर्ा ।। 

 
२९ व ३० या दोन्सही पदाांतील अनुभतूी क्र. २८ मधील अनुभवाांची एका मयादेत पनुरुक्ती आहे. 

साध्य हाती आफयाने साधने त्रनरथगक ठरतात. साधकाव्थेतील आचार समाधी साध्य झाफयावर अथगशून्सय 
ठरतात. पण, याही अव्थेत भक्ती माि सुटत नाही. वारकरी सांप्रदायाच्या भक्तीचा हा त्रवशषे आहे 
पूणाव्थेतदेखील भक्ती सुटत नाही.११  
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संदभस १ 
 

१. सभत्रन घर्ी सहू वसै त्रबन घटु व कोई । नावक ते सहर्ानी त्रजव्हा रु्रूमुत्रख परर्टु होई ।। 
२. हा शब्द कबीर सात्रहत्यात याच अथाने येतो. 
३. पाहा : हो का तरांर्ू लहान । पत्रर ससधूत्रस नाहीं त्रभन्न 

तैसा ईश्वरीं मी आनु । नोहे त्रच मा ।। ज्ञानेश्वरी १४-३८६ 
४. पाहा : मीच देव मीच भक्त । पूजा उपचार मी सम्त 

हीच उपासना भक्ती धमग अथग सवग पुरती । 
मीच माझी करी पूजा एकाजनादगनी नाही दुजा ।। 

- एकनाथ र्ाथा क्र. ३७४ 
५. नामदेवाांच्या एका मराठी अभांर्ात अशाच अनुभवाचे वणगन येते: 

मीच माझा देव मीच माझा भक्त । मी माझा कृताथग सहज असे ।। 
बांध आत्रण मोि मायेची कफपना । पर्ली होती मना भ्राांत्रत कैसी ।। 
नाम म्हणे सोय सापर्ली त्रनकी । जालो एकाएकी हत्ररचा दास ।।  

- नामदेव र्ाथा क्र. १७५१ 
६. पाहा : (१) दुलहनी र्ावहु मांर्लचार हम घत्रर आये हो राजाराम भरतार।।  

तन रत कत्रर मैं मन रत कत्ररहँु पांचतत मोह बराती।।  
रामदेव मोरै पाांहँुणै आयै मैं जोवन मैं माती  
सरीर सरोवर बेदी कत्ररहँु ब्रह्मा बेर् उचारा  
रामदेव सांत्रर् भाँवत्रर लैहँू धत्रन धत्रन भार् हमारा  
सुर तैतीस् कौत्रतक आये, मुत्रनवर सहांस आठासी  
कहै कबीर हम ब्याही चले हैं, पुत्ररष एक अत्रवनासी ।। 
(२) भलै नींदौ भले नींदौ भले नींदौलोक  
तन मन राम त्रपयारे जोर् ।। टेक।।  

मैं बोरी मेरा राम भरतार, ता करत्रन रत्रच करी ्याांर्ार  
सांत सुधासार (१ ) पृ. ३३ (२) पृ. ४३     

७. पाहा : कबीराांचे त्रवख्यात पद; जल में घर है घर में जल है  
बाहर भीतर पानी पानी ।। 

८. पाहा : इवलेसें रोप लात्रवलें  दारी । त्याचा वले रे्ला र्र्नावसर 
मोर्रा फुलला, मोर्रा फुलला । फुलें  वते्रचताां  
अत्रतभारू कत्रलयाांत्रस आला ।।  

- ज्ञानदेव र्ाथा क्र. ७९६. 
९. पाहा: आता काय पूजू देवा, माझी मज घरे् सेवा ।। 

- एकनाथ र्ाथा २४७२ 
१०. पाहा: अलेष मल्न्सदर तह त्रसवसल्क्त त्रनवासा 

सहज सुन्न भया प्रकासा ।।  
- र्ोरखबानी पृ. २४२ 

११. पाहा: त्रमलौत्रन त्रमळतत्रच असे । समुद्री र्ांर्ाजल जैसें । 
मी होऊत्रन मज तैसें सवग्वें भजत्रत ।। (ज्ञानेश्वरी १३. ६०८;) 
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तैसी त्रक्रया कत्रर न साहे । तल्ऱ्ह अदै्वतीं भल्क्त आहे । 
हें अनुभवाचे जोर्ें । नव्हे बोला ऐसें ।। (ज्ञानेश्वरी १८.११५१.) 

  
संदभस २ 

१. पांजाबातील नामदेव पृ. १२९.  
२. पांजाबातील नामदेव पृ. ८४  
३. नामदेवर्ाथा पृ. ८७१ 
४. नामदेवर्ाथा 
५. नामदेवर्ाथा, पृ. ८११;  
६. Hindi Padavali of Namdevm, p. २६५.  
७. नामदेवर्ाथा पृ. ८७१.  
८. पांजाबातील नामदेव पृ. १०४ 
९. पांजाबातील नामदेव पृ. ८३; 

१०. पांजाबातील नामदेव पृ. १११. 
११. पांजाबातील नामदेव पृ. १२१.  
१२. पांजाबातील नामदेव पृ. ८२. 
१३. पांजाबातील नामदेव पृ. १५८.  
१४. नामदेव र्ाथा पृ. ८२५  
१५. पांजाबातील नामदेव पृ. १६१.  
१६. नामदेव र्ाथा पृ. ८७१  
१७. पांजाबातील नामदेव पृ. १४३.  
१८. नामदेव र्ाथा पृ. ८३५  
१९. नामदेव र्ाथा पृ. ८४२  
२०. नामदेव र्ाथा पृ. ८७१  
२१. पांजाबातील नामदेव १२७  
२२. पांजाबातील नामदेव ९१  
२३. नामदेव र्ाथा क्र. २२८६  
२४. नामदेव र्ाथा पृ. ८३१  
२५. नामदेव र्ाथा पृ. ८३२  
२६. नामदेव र्ाथा पृ. ८३२  
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अध्याय ३ 
 

संक्रमिकालीन साणित्य  
 

“सांत नामदेव एका बाजूने सांर्म ्थानावर तर दुसऱ्या बाजूने उर्म्थानी उभे आहेत” असे त्रवधान 
अर्ोदर करण्यात आलेले आहे. अर्ोदरच्या अध्यायात आलेली नामदेवाांची वाणी अभ्यासली असता 
नाथत्रसद्धाांची परांपरा आत्रण या परांपरेचा तेराव्या शतकातील आत्रवष्कार याांचा सांर्म नामदेव-सात्रहत्यात 
कसा झालेला आहे याचे प्रत्यांतर येईलच. या अध्यायात सांत कबीर, रु्रु नानक आत्रण सांत दादू दयाल 
याांच्या कवनाांचा सांग्रह करण्यात आलेला आहे. नामदेव-सात्रहत्याच्या तुलनेने या पदाांचे अध्ययन केले 
असता उत्तर भारतातील सांतमताचे उर्म्थान नामदेव-सात्रहत्यात असफयाचे प्रत्ययास येईल. त्याांच्या 
सात्रहत्याचे तुलनात्मक अध्ययन केले असता या सांताांनी नामदेवाांचे अनुसरणही केलेले आहे असा त्रनष्कषग 
त्रनघतो.  
 

एका परीने महाराष्रातील भार्वत-धमाची परांपरा या त्रनरु्गणोपासक सांताांनी पुढे चालत्रवलेली आहे. 
सांत नामदेव आत्रण सांत एकनाथ याांच्या दरम्यानच्या काळात महाराष्रात लुप्तप्राय झाफयासारखा वाटणारा 
भार्वतधमग या सांताांनी सांरत्रिलेला आहे असे मानणे त्रनराधार ठरणार नाही.  
 

इस. १३५० साली सांत नामदेव समात्रध्थ झाले. उत्तर आयुष्यात त्रकमान चाळीस वष े तरी 
नामदेवाांचा रत्रहवास महाराष्राबाहेर होता. या कालावधीत राज्थान-पांजाब या भार्ाांत तरी नामदेवाांना 
बराच मोठा अनुयायी वर्ग लाभलेला होता. पांजाब प्राांतात बाबा नामदेवाांची र्ादी ्थापन झालेली होती 
आत्रण दादूपांथीयाांनी आपफया ‘पांचबानी’ या प्रमाण ग्रांथाचा प्रारांभ नामदेवाांच्या वाणीने सुरु करण्याची प्रथा 
सुरु केलेली होत; या बाबी लिात घेतफया म्हणजे उत्तर भारतात नामदेवाांना बराच अनुयायी वर्ग लाभलेला 
होता हे प्र्थात्रपत होते. इस. १६०४ च्या सुमारास झालेफया ‘आत्रदग्रांथाच्या’ सां्करणात नामदेवाांच्या पदाांचा 
समावशे झालेला आहे. नानक आत्रण कबीर याांच्या नांतर सांख्येच्या दृष्टीने नामदेवाांचा क्रम आत्रदग्रांथातील 
‘रु्रुबानीत’ आढळतो. हे प्रमाणदेखील उत्तर भारतातील नामदेवाांच्या त्रशष्यपरांपरेचे अल््तत्व त्रसद्ध करणारे 
आहे. त्यामुळे सांत नामदेव आत्रण कबीर याांच्या काळात सुमारे अध्या शतकाचे अांतर र्ृहीत धरले तर 
कत्रबराांना नामदेवाांपासून पे्ररणा लाभलेली होती या सत्यास बाध येत नाही. रु्रुनानक आत्रण सांत दादू 
दयाळ याांनाची हाच न्सयाय लार्ू पर्तो. 
 

नाथ सांप्रदायाच्या काही खुणा ज्ञानेश्वरात्रदकाांच्या सात्रहत्यात उतरफया आहेत तशाच कबीर-नानक 
याांच्या सात्रहत्यातही त्या आढळून येतील. ज्ञानेश्वर पूवगकाळातील नाथत्रसद्धाांनी योर्मार्ाचा अवलां ब अांत्रतम 
सध्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक मानलेला आहे. ज्ञानदेव प्रत्रणत भार्वतधमात भक्तीने योर्ाने ्थान घेतलेले 
असले तरी अनुभतूीच्या आत्रवष्कारासाठी सवगच सांताांनी योर्शाराची पत्ररभाषा योजलेली आहे. योर्मार्ग 
आत्रण भल्क्तमार्ग याांच्या योरे् येणारी अनुभतूी समान असफयाकारणाने योर्मार्ात रूढ असलेली पत्ररभाषा 
मराठी सांताांच्या आत्रण कबीरात्रदकाांच्या सात्रहत्यात योजण्यात आलेली असावी (प्रथम त्रवभार्ात या त्रवषयीची 
चचा आलेली आहे). या सांज्ञाांच्या आधाराने सनातन आत्रण नूतन याांचा समन्सवय व कालाांतराने घर्लेला 
त्रवचारत्रवकास याांचा मार् काढता येतो. त्रसद्धसात्रहत्यातील, शून्सय, त्रनरांजन, परमपद, महारस, महासुख, 
सहज अशा त्रकती तरी सांज्ञा मराठी सांताांच्या आत्रण कबीरात्रदकाांच्या सात्रहत्यात सहजर्त्या आढळून येतील. 
उदाहरणाथग ‘सहज’ ही सांज्ञा घेऊ. ‘्वतः त्रसद्ध अदै्वत’ अथवा ‘्वाभात्रवक’ या अथाने त्रसद्धसात्रहत्यात ही 



अनुक्रमणिका  

सांज्ञा येते. भक्तीचे ्वरूप-लिण साांर्ताना ज्ञानदेवाांनी या सांजे्ञचा उपयोर् केला आहे. (सहजल््थत्रत 
म्हणजे भक्ती आत्रण सहजप्रकाश म्हणजेही भक्ती या अथाचे त्रववरण ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायात 
येते). कबीर, नानक आत्रण दादू दयाल याांनीही योर्मार्ातील अनेक सांज्ञा आत्मानुभतूीच्या आत्रवष्काराथग 
योजलेफया आहेत.  
 

रार्दारीतील परे्, कूटरचना आत्रण सदाचारास आधारभतू असलेली सूिे त्रसद्धसात्रहत्यात आत्रण 
सांतवाङ्मयात समान असफयाचे त्रनदशगनास येईल. या अध्यायातील क्र. ७ चे पद मराठी सांताांच्या त्रवराण्याांचे 
्मरण करून देणारे आहे. क्र. १७ व े पद मराठी सांताांच्या त्रवराण्याांचे ्मरण करून देणारे आहे. एका 
महत्त्वाच्या त्रवशषेाचा त्रनदेश या ्थळी आवश्यक वाटलो. सवगधमगसमभावाचा उपदेश तसा बीजरूपाने 
र्ोरखवाणीत आढळतो. मुसलमानी सत्ता या देशात ल््थरावफयावर आत्रण धमांतत्ररत मुसलमानाांचा समाज 
वाढीस लार्फयानांतर हे तत्त्व समाज्थैयाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक होऊन बसले. नामदेवाांना या 
पत्ररल््थतीचा जाणीव असफयाचे त्याांच्या सात्रहत्यावरून त्रदसून येते. कबीरात्रदकाांनी या सूिावर बराच भर 
त्रदलेला आहे. महाराष्रातील त्रवत्रशष्ट पत्ररल््थतीमुळे सांत एकनाथानांतर महाराष्रात सवगधमगसमभाव अत्यांत 
आवश्यक होऊन बसला. पढुच्या अध्यायात या त्रवषयीचे त्रववचेन आलेले आहे. कबीरात्रदकाांना या प्रश्नाचे 
महत्त्व जाणवलेले होते एवढाच उल्लेख या ्थळी पुरेसा ठरावा. एका दृष्टीने या काळातील सात्रहत्यातील 
प्रवृत्तींचा त्रव्तार सोळाव्या शतकानांतरच्या महाराष्रातील सात्रहत्यात झालेला आहे असे म्हणता येईल. 

 
सांताांनी केलेफया सवगधमगसमभावाच्या उपदेशाचा पत्ररणाम समाजावर कोणत्या प्रमाणात झाला हा 

एक ्वतांि सांशोधनाचा त्रवषय आहे. परांतु केवळ सात्रहत्याच्याच आधाराने अांदाज बाांधावयाचे ठरत्रवफयास 
सतराव्या शतकानांतर मुसलमान कवींनी रचलेफया सात्रहत्यात या सूिाला बरेच महत्त्व आलेले होते असे 
प्रत्ययास येते. सतराव्या शतकातील त्रवजापूरचा सुलतान इब्राहीम आत्रदलशाहा आत्रण अठराव्या 
शतकातील दत्रिण भारतातला सूफी सांत शाह तुराब याांच्या सात्रहत्यातील काही त्रनवर्क उतारे शवेटच्या 
अध्यायात त्रदले आहेत. सांत सात्रहत्य आत्रण सांताांनी केलेला उपदेश याांची एका दृष्टीने ती फलश्रतुीच ठरते.  
 

या अध्यायात आलेले सात्रहत्य इस. १३५० ते १५५० या दोनश ेवषांच्या कालखांर्ात त्रनमाण झालेले 
आहे. या काळात महाराष्रातील भार्वतधमाचे सांर्ोपन-सांवधगन उत्तर भारतात झाले. मथुरेत जन्समाला 
आलेला श्रीकृष्ण र्ोकुळात वाढावा तद्वत कबीर, नानक आत्रण दादू दयाळ या त्रनरु्गणपांथीय सांताांनी 
महाराष्रात अवनत अव्थेत असलेला भार्वतधमग नुसताच जोपासला नाही तर त्याचा त्रवकासही घर्वनू 
आणलेला आहे. काशीची र्ांर्ा रामेश्वराच्या समुद्रात त्रवसर्मजत करावयाची आत्रण रामेश्वराचा सेतू र्ांरे्त 
त्रवसर्मजत करावयाचा असाच सात्रहत्याच्या िेिातील हा दुसरा सेतूबांध सांत नामदेव आत्रण सांत कबीर व सांत 
कबीर आत्रण सोळाव्या शतकानांतरचे मराठी कवी याांच्या सात्रहत्यातून आढळून येईल.  
 

संत कबीर (इ.स. १३९९-१५०५) 
 
१. णिठला माझे रक्षि कर !  
 
   रारु् : टबलार्लु  
 टग्रिुं र्तटज र्नखंड जाईऐ चूटनखाई ऐ कंदा।  
 अन्िुं टर्कार ण छोडई पापी मनु मंदा ।।  
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 टकउ, छूिउ कैसे र्तरउ भार्-जल-टनधी भारी  
 राखु राखु मेरे बीठलु जनु सरटर्त रु्तमिंारी ।। १।। 
 टर्खै टर्खै की र्ासना र्तजीअ निं जाई  
 अटनक जर्तन कटर राखीऐ टफटर टफटर लपिाई ।। २।। 
 जरा जीर्नु जोर्नु र्इआ टकझु कीआ न नीका  
 इिुं टजअरा टनरभोलको कउडी लक्ग्न भीका ।।३।। 
 किुं कबीर मेरे माधर्ा रू्त सरळ टकआपी  
 रु्तम समसटर नािंी र्इआलु मोटिं समसटर पापी ।। ४।।    
     - कबीर (रामकुमार र्मा), पृ. १५४  
 

घर सोरू्न वनात जा, कां दमुळाांचा आहार घ्या तरीही हे मूखग मन आपले त्रवकार सोर्त नाही. ते 
अत्यांत पापी आहे. आता हा सांसार सोरू् कसा आत्रण भवसार्र पार होऊ तरी कसा ? त्रवठ्ठला ! माझे रिण 
क्र, मी तुला शरण आलो आहे. त्रकतीही प्रयत्न केला तरी वासना त्रनमुगळ होत नाही. ती वारांवार लार्त 
करते. तारुण्य रे्ले आत्रण आता वाधगक्य आले आहे तरी माझ्या हातून काहीही पुण्यकमग घर्ले नाही. एवढे 
अनमोल जीवन अर्दी कवर्ी मोलाने वाया चालले आहे. हे सवगव्यापी माधवा तुझ्यासारखा दयाळू कोणी 
नाही आत्रण माझ्यासारखा पापीही अन्सय आढळणार नाही.  
 
२. सिज समाधी  
 
 साधो सिंज समाटध भली िैं  
 साईं से टमलन भयो जा टदन में सुरर्त ण अन्र्त चली िैं ।। 
 आंख ण मंुदू कान ना रंुधू काया कष् ण धारंु,  
 खुलै नैन में िंंस िंंस देखंू, सुन्दर रुप टनिंारंु ।। 
 किंूं सो नाम सुनू र्तो सुटमरन, जो कछु करौ सूं पूजा  
  टर्रिं उद्यान एक सम देखंू भार् टमिाऊं दूजा ।। 
 जिंजिं जाऊं सोई पटरकरमा, जो कुछ करौ सो सेर्ा  
 जब सोडूऊं र्तब करंु दंडर्र्त, पूजंू और न देर्ा ।। 
 किैं कबीर यिं उन्मुटन रिंनी सो परर्ि कर भाई  
 सुख दुख के इक परम सुख, रे्तटिं में रिंा समाई ।।     
     - हिंदीसाटिंत्य (टद्वर्तीय खंड) पृ. २३१.  
 

साधो, सहज समाधी श्रेष्ठ आहे. ्वामीचे दशगन झाले तेव्हापासून माझे अल््तत्व लोपले आहे. मी 
देहदांर् घेतला नाही की योर्साधना केली नाही. उघड्या र्ोळ्याांनी त्याच्याकरे् पात्रहले. मुखाला आले तो 
नामजप आत्रण कानावर पर्ले ते ्मरण घर्ले, कमग जे काही केले तीच पूजा झाली. घर आत्रण वन समान 
त्रदसू लार्ले. सवगि मीच आहे हा प्रत्यय आला. चाललो ती पत्ररक्रमा (प्रदत्रिणा). धरणीवर पर्लो तेच 
दांर्वत. या अनन्सय (भक्तीमुळे) उन्समनी अव्था प्राप्त झाली, परम सुखाचा अनुभव आला या सुखात (आत्रण 
अत्रखल त्रवश्वाशीही) मी एकरूप झालो.  
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३. हिदुआई आणि तुरकाई  
 

अरे इन दोिंन रािं न पाई ।। 
 हिंदू आपनी करै बडाई, र्ार्र छुर्न न देई  
 र्से्या के पायनपर सोरै् यिं देखो हिंदुआई  
 मुसलमान की पीर औटलया मुर्ी मुर्ा खाई  
 खालाकेरी बिेी दयॉिं घर टिं में करै सर्ाई   
 हिंदू की हिंदुआई देखी, रु्तरकन की रु्तरकाई  
 किैं कबीर सुनो भाई साधो, कौन यिं िंो जाई ।। 
    - सन्र्तसुधासार, ५४  
 

सहदू आत्रण मुसलमानी या दोघाांनाही योग्य मार्ग सापर्लेला नाही. आपण शषे्ठ आहोत असे सहदूना 
वाटते म्हणून (्वतःच्या) पाण्याच्या घार्रीला ते इतराांना ्पशग करून देत नाहीत. पण, वशे्येच्या पायावर 
लोटाांर्ण घालण्यात माि (त्याांना कमीपणा वाटत नाही. तीच अव्था मुसलमानाांची.) त्याांच्या धमगरु्रूां ना 
कोंबर्ी खाण्यात (अधमग घर्तो असे वाटत नाही.) मावसबत्रहणीशी ते लग्न लावतात. घरातफया घरातच 
त्रववाह होतात. कबीर म्हणतात, सहदू हे असे आत्रण मुसलमानही त्याच कोटीतले. या दोघाांची कोणती वाट 
लार्णार (देव जाणे!)  
 
४. पूजिंू रामु एक िी देिा  
 
   रारु् : आसा 
 अंर्तटर मलुै जै र्तीरथ नारै् टर्तसु रै्कंुठ न जीना  
 लोक पर्तीणे कछु न िंौरै् नािंी रामु अयाना ।। 
 पूजिुं रामु एकंु िंी देर्ा, साचा नाणु रु्र की सेर्ा ।। १।। 
 जल मैं मजटन जे र्टर्त िंोरै् टर्तर्त टर्तर्त मेडुक नार् टिं  
 जैसे मेडुक रै्तसे ओइ नर टफटर टफटर जोनी आपटिं।। २।।  
 मनिुं कठोरू मरै र्ानारटस नरकु र्ाटंचआ जाई  
 िंटर का सेरु्त मरै िंाउ रै् र्त सर्ळी सैन र्तराई ।। ३।। 
 टदनसु न रैटन र्दुे निंी सासि र्तिंा र्सै टनराकंारा  
 कटिं कबीर नर टर्तसाटिं टधआर्िुं र्ार्टरआ संसारा ।। ४।। 
     - कबीर (रामकुमार र्मा) प.ृ १२७  
 

अांतरांर्ात मळ असताना तीथग्थान केले तरी वैकुां ठप्राल्प्त कशी होणार? साऱ्या जर्ाने अशा 
माणसाच्या (पात्रवत्र्यासांबांधी) त्रवश्वास ठेवला तरी रामाला कसे ठकत्रवता येईल, तो तर सवग जाणतो. म्हणनू 
परमात्मा रामाची सेवा करा. रु्रुसेवा हेच खरे ्नान आहे. जलात ्नान केफयाने मुक्ती त्रमळाली असती तर 
बेरू्क आत्रण नाव याांनाही ्वर्गप्राप्ती झाली असती. तीथग्नान करणारे बेर्काांसारखे पुन्सहा पनु्सहा जन्समाला 
येतात. काशीस देहपात झाफयाने सांसार तरुन जाता आला असता तर (र्ांरे्त जलसमाधी लाभलेफया) 
सवगच सैन्सयाांचा उद्धार झाला असता. जेथे राि नाही की त्रदवस, वदे आहेत न शारे अशा ्थळी त्रनराकार 
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प्रभचेू वा्तव्य असते. कबीर म्हणतात हे नरा, (अशा त्रनराकाराची) उपासना करा. वशे्याांसारखे अांध 
त्रवश्वासाच्या आहारी जाऊ नका.   
 
५. मनमोिन णिठ्ठला !  
   
 

 मंनं मोिंन र्ीठुला! बिुंमनं लार्ी र्तोिंीरे  
 चरन कंबल मनं माटंर्तया और न भार् ेमोटिंरे ।। 
 र्तिंीं कबीरा रामी रया ा, सिंज समाटध जोई रे ।। 
    - कबीर गं्रथार्ली, पृ. २८९  
 

मनमोहन त्रवठ्ठला! तुझ्या चरणी मन जर्ले असफयाने ते अन्सयि कोठेच रमत नाही. तुझे ध्यान 
करीत असतानाच सहज समाधीचा अनुभव येतो.  
 
६. भज सारंगपाणन  
 

  रारु् : र्उडी  
 राम जपउ जीआ ऐसे ऐसे, धू्र प्रटिंलाद जाटणओ िंटर जैसे  
 दीन दइआल भरोसे रे्तरे, सभ ूपटरर्ारु चडाटदआ बेडे ।। १।। 
 जा टर्तसु भारै् र्ता िंकसु मनारै्, इस बेडे कउ पार लघारै् ।। २।। 
 रु्रुपरआदी ऐसी बुटद्ध समानी, चुकी र्ाई टफर अर्नी जानी ।।३।। 
 किुं कबीर भज सारंर्पानी, उरर्ारटसम एकी दानी ।।४।।   
 

हे त्रजवा, धु्रव, प्रफहादाने केला तसा तू रामाचा जप कर हे दीनदयाळू (परमेश्वारा ) माझा सारा 
पत्ररवार मी या नाववेर चढत्रवलेला आहे. तुझ्या इच्छेला येईल तसे कर. पण, माझी नाव पलैतीराला लाव. 
रु्रुप्रसादाने माझ्या अांतःकरणाची अव्था अशी झाली आहे की मी जन्सममृत्युच्या अतीत झालो आहे. कबीर 
म्हणतात, एका शारांर्पाणीची (रामाची) तू भल्क्त कर, सवोपरी असलेला तो दातार तुझा उद्धार करील.  
 
७. आरती णनराजंनाची  
 
    रारु् : टर्भार् प्रभार्ती  
 सूंटन संटघआ रे्तरी देर् देर्ा, कर अधपटर्त आटद सामाई  
 टसध समाटध अन्रु्त निंी पाइआ लाटर् रिैं सरनाई  
 लेिंुं आरर्ती िंो पुरुख टनरंजन, सटर्तरु्रु पूजिंुं भाई  
 िाढा ब्रह्मा टनर्म बीचारै अलाखंु न लाटखआ जाई ।। १।। 
 र्तर्त लाई जर्दीश जर्ाइया बूझै र्झूनिंारा ।। २।। 
 पंचै सर्द अनिंद बाजै सरें् साहरर्पानी ।।३।। 
 कबीरदास रे्तरी आरर्ती कीनी टनरंजन टनरर्ानी ।।४।।   
    - कबीर (रामकुमार र्मा), पृ. २४६  
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शून्सयाची आराधना ही तुत्रझ सांध्या. हे देवा, सारी सृष्टी तुझ्यात लीन झालेली आहे. तुझा अांत 
समाधीसाधना करूनही त्रसद्धाांना लार्ला नाही. म्हणनू ते तुला शरण आले आहेत. रे भाई, अशा त्रनरांजनाची 
आरती घ्या आत्रण सद्रु्रूची पूजा करा. ब्रह्मदेवालाही तुझा पार लार्ला नाही. पांचतत्त्वाचा दीप जाळून मी 
आत्मज्योती प्रज्वत्रलत केली आहे. माझ्या अांतरात अनाहत नाद ध्वत्रनत होत आहे. अशा प्रकारे हे 
त्रनराांकारा, कबीर तुझी त्रनःशब्द आरती करीत आहे.  
 
८. जीिात्मा आणि परमात्मा  
 
    रारु् : र्ौंड  
 ना इिुं मानसु न इिुं देउ, ना इिुं जाटर्त किंारै् सेउ ।। 
 ना इिुं जोर्ी न अर्धूर्ता, ना इसु भाइ न किूं पूर्ता  
 इआ मक्न्दरमटिं कौन बसाई, र्ता की अन्रु्त न कोऊ पाई ।। १ ।। 
 ना इिुं टर्रिंी ना औदासी, ना इिुं राज न भीख मारं्ासी  
 ना इिुं हपडु न रतरु्तरार्ती, ना इिुं बिंमनु न इिुं खार्ती ।।२।।   
 ना इिुं र्तपा किंारै् सेखु, ना इिुं जीरै् न मरर्ता देखु  
 इसु मररे्त कउ जे कोऊ रोरै्, जो रोरै् सोई पटर्त खोरै् ।।३।।   
 रु्रु प्रसादी मैं डर्रो पाइआ, जीर्न मरणु दोउ टमिर्ाइया  
 किुं कबीर इिुं राम की अंसू, जस कार्द पर टमिेन मंसु ।।४।।   
     - कबीर (रामकुमार वमा), पृ. १६८ 
 

या शरीरात असलेला आत्मा मनुष्यही नाही आत्रण देवही नाही. त्याला याती, त्रशव, अवधूत इत्यादी 
नावाांनीही सांबोत्रधता येत नाही. याला (शरीराला) कोणी माता, त्रपता अथवा पुि नाही. यात त्रनवास कोण 
करतो याचे ज्ञानही कोणाला नाही (त्याचा अांतपार कोणी पात्रहलेला नाही.) तो राजा नाही तसाच 
त्रभकारीही नाही. तो ब्राह्मण नाही की ित्रिय (खाती: एक अथग सुतार). याच्या मृत्यनेू जो शोक करतो तो 
सवग र्मावनू बसतो. रु्रुप्रसादाने मला मार्ग त्रदसला आत्रण मी जीवन-मरणाचा अांत घर्वनू आणला. कबीर 
म्हणतात हा जीवात्मा राम (परमात्म्याचा) अांश आहे. कार्दावरची शाई पसुता येत नाही तसेच त्यालाही 
कोणी त्रमटव ूशकत नाही.  
 
९. इिलेसे रोप  
 
    रारु् : रामकली  
 र्तरुर्र एक अनन्र्त डार शाखा पिुंप पि इस भरीआ। 
 इिं अटम्रक की र्ाडी िैं रे टर्तटन िंटर पूरै करीआ।।  
 जाटन जाटन रे राजाराम की किंानी । 
 अंर्तटर ज्योटर्त राम परर्ासा रु्रुमुखी टर्रलै जानी ।।१।।    
 भर्रु एक पुिंप रस बीचा बारिं ले उरधटरआ ।  
 सोरिं मधे पर्नु झकोटरआ आकासे पुरु फरीआ।।२।।    
 सिंज सूनंी एकु टलखा उपटजया धरर्ती जलिंरु सोटखआ  



अनुक्रमणिका  

 कटिं कबीर िंउ र्तोका सेर्क टजटन इिुं टबरर्ा देटखआ।।३।।   
      - कबीर (रामकुमार वमा), पृ. १८१  
 

(हे शरीर) एक वृि असून त्याला अनेक शाखा (नाड्या) आहेत. या (वृिावर) रसभत्ररत पुष्प-पि 
(चक्र) आहेत. हे अमृत (रसाने भरलेले एक उपवन आहे. या बारे्ची जोपासना करणारा हरी आहे. आता 
मी राजारामाची कथा जाणून घेतली आहे. रामाने माझी अांतज्योती प्रकात्रशत केली आहे. हे ज्ञान 
एखाद्याच्याच वायाला येते. (वृिावर असलेफया) पुष्पाांत (चक्र) असलेफया रसावर एक भ्रमर (जीवात्मा) 
अनुरक्त झालेला आहे. या भ्रमराने अनाहतचक्र धारण केले आहे. त्यामुळे (सोळा दलयुक्त) त्रवशुद्ध चक्रात 
पवनाचा सांचार होऊ शकला आहे आत्रण आकाशात फळाचा (सहस्र दल कमलाचा) त्रवकास होऊ लार्ला 
आहे. सहजशल्क्तयुक्त शून्सयात एक लहानसा अांकुर (कुां र्त्रलनी) फुटला आहे. या अांकुरणे पृर्थवी (मलूाधार 
चक्र) आत्रण सार्र (सहर दल कमल) याांचे शोषण करून त्याांना एकरूप केले आहे. कबीर म्हणतात 
ज्याांनी हे रोपटे (कुां र्त्रलनी) पात्रहले आहे त्याांचा मी सेवक आहे.  
 

सद्गुरू नानक (इ.स. १४६९-१५३५) 
 

सांत पत्ररल््थतीत्रवन्समुख असतात असा आरोप सामान्सयपणे करण्यात येतो. या आरोपात फारसे तर्थय 
नाही. तरी तो ्वतांि अशा चचेचा त्रवषय आहे. रु्रुनानकाांच्या बानीत बाबराने केलेफया एका ्थळावरील 
आक्रमणाच्या आत्रण पराभतू लोकाांच्या झालेफया छळाचा उल्लेख आहे. ही घटना इ.स. १५२१ मध्ये घर्लेली 
आहे असे इत्रतहास साांर्तो. पुढील पदात कत्रलयुर्ातील राजे ‘कसाई’ आहेत असे मत नानकदेवाांनी व्यक्त 
केले आहे. त्यामुळे धमाला पांख फुटले आत्रण तो उरू्न रे्ला असे ते साांर्तात.  
 

कटल काटर्त राजे कसाई धरमु पंखु कटर उटडआ  
कूड अमार्स सचु चंद्रमा दीसे निंी कइ चटडआ  
िंउ भाटम हर्कुर्ती िंोई अधैंरे रािुं न काई  
टर्ची िंाउ म ैकटर दुखु रोई  
किुं नानक टकटन टर्टध र्टर्त िंोई  

    - नानाकर्ाणी क्र. ३५, माझ की बार श्लोक १५.  
 

‘कत्रलयुर् त्रकती तरी राजे प्रत्यि कसाईच आहेत. त्याांच्या दुष्कमांमुळे धमाला पांख फुटले आत्रण तो 
उरू्न रे्ला (अधमाचे राज्य पसरले हा भाव). अमाव्या पसरफयामुळे सत्यरूपी चांद्रमा त्रदसेनासा झालेला 
आहे. कुठे रे्ला कोणास ठाऊक? नानक म्हणतात अशा अांधारात लोकाांची कोणती र्त होणार हे समजत 
नाही.  
 

दुसऱ्या एका पर्त (रारु् आस, क्र. ३९, सबद) नानकाांनी परमेश्वरासच प्रश्न त्रवचारला आहे. 
बाबराने खुरासानवर चढाई केली तेव्हा तेथील जनतेला देवा तुम्ही राखले आपले समजून. परांतु याच 
बाबराने सहदु्थानावर आक्रमण केले, धुमाकुळ घातला, अनेकाांना त्याने कां ठ्नान घातले तरी देवा, तुला 
थोर्ी देखील करुणा आली नाही. देवा तू केवळ मोर्लाांचाच ्वामी नाहीस, आम्हाां सवांचा पालनकरता 
आहेस. एखादा बलदांर् दुसऱ्याला उध्व्त करतो तेव्हा तुझ्या अांतःकरणात क्रोध कसा उत्पन्न होत नाही ? 
(हा पांल्क्तप्रपांच का?).  
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सांत कबीराांच्या सात्रहत्यात योर्शाराची पत्ररभाषा मुक्तपणे योजण्यात आलेली आहे; त्याचप्रमाणे 
रु्रू नांकाांच्या वाणीतही त्रसद्धसात्रहत्यात येणाऱ्या पात्ररभात्रषक सांज्ञा उपयोर्ात आणलेफया आहेत. त्रसद्धाांच्या 
परांपरेची ती त्रनशाणी असली तरी नांक्देवाांनी सांतज्ञानेश्वरप्रवर्मतत नाथसांप्रदायाचा अवलां ब केलेला आहे. 
राज्योर्ाची अव्था योर्साधनेप्रमाणेच भल्क्तमार्ानेदेखील साध्य होते ही ज्ञानदेवाांची धारणा 
नानकदेवाांच्या सात्रहत्यात आढळेल. त्याांच्या एका पदात राज्योर्ाचे वणगन (अप्रत्यि त्ररत्या) आलेली आहे.  
 
 मन नत्रह मनुआ जे मेरै ता त्रपरु रानै नात्रर  
 इकतु तारै् रत्रल त्रमलै र्त्रल मोत्रतअन का हारु  
 सांतसभा सुखु उपजै रु्रुमुत्रख नाम आधारु ।। 
     - नानाकर्ाणी प.ृ १४५  
 

‘(ज्योत्रतमगय) मनात (मत्रलन) मन त्रवरून जाते तेव्हा पत्रत-पत्नीच्या एकरुपतेप्रमाणे (त्रजवात्रशवाचे) 
ऐक्य घर्ते. सूिात रु्ांफलेफया मोत्याांचा र्ळ्यातला हार बनतो तसाच मनाच्या त्रनमगळ अव्थेत त्रजवात्मा 
आत्रण त्रशवात्मा पर्पराांत त्रवलीन होतात. रु्रुच्या प्रसादाने ही अव्था प्राप्त होते. सांतमांर्ळात (रमफयाने) 
अशाच प्रकारचे सुख लाभते.’  
 
१०. पृथ्िी : धमसमंणदर  
 

रार्ती रुटर्त टर्तथी र्ार, पर्न पाणी आर्नी पार्ताल  
टर्तथु टबटच धरर्ती यापी रखी धरमसाळ  
टर्तसु टबटच जीभ जुर्टर्त का रंर्, टर्तनके नाम अनेक अनंर्त  
करमो करमी िंोइ र्ीचारु सचा आटप सचा दरबारु  
टर्तथै सोिंनी पंच परर्ाण,ु नदरी करमी परै् नीसाणु  
कच पकाई औथे पाइ, नानक र्इआ जपै जाई ।। 
     - संर्तसुधार पृ. १४७  

 
रािी, ऋतू, त्रतथी, वार, वायु, जल, अग्नी, पाताल याांच्यामध्ये ्थापलेली पृर्थवी एक धमग मांत्रदर या 

नात्याने प्रभनेू त्रनमाण केली आहे. या पृर्थवीतळावर ना ना ्वभावाचे मानव व अनांत जीव-जांतु वास करतात. 
सवांना आपापफया कमानुसार न्सयाय त्रमळतो. प्रभ ूसत्य आहे तासच त्याचा न्सयायदेखील. प्रभूांच्या दरबारात 
काही मोजक्याांना प्रवशे त्रमळतो. त्याांच्यावर प्रभचूी कृपा असते. याच दरबारात कच्चा-पक्क्याची पारखही 
होते. नानक म्हणतात, तेथे पोचफयापासून या र्ोष्टीचा प्रत्यय येतो.  
 
११. जेथे ‘राम’ तेथे मागंल्य  
 

करमखण्डकी र्ाणी जोरु, टर्तथै िंोरु न कोई िंोरु  
टर्तथै जोध मिंाबल सूर, टर्तटन राम रटिंआ भरपूर ।। 
टर्तथै सीर्तो सीर्ता मटिंमा माटिं, र्ताके रुप ण काठाने जाटिं  
ना ओटिं मरटिं न ठारे् जाटिं, टजनकैं  रामु बसै मनमाटिं ।। 
टर्तथै भर्र्त बसटिं के लोअ, करटिं अनंदु सचा मटन सोई ।। 
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सच खंटड र्सै टनरंकार, कटर कटर र्खेे नदटर टनिंाल।।  
       - संर्तसुधार पृ. ३४९  
 

साधकाच्या कमात सामर्थयग असते. त्यामुळे भले भले शरूवीर जेथे पोचू शकत नाहीत तेथे साधक 
पोचतो. कारण त्याच्या त्रठकाणी राम भरलेला असतो. आत्रण राम असतो तेथे सीता-माांर्फय असते. ज्याांच्या 
हृदयात राम असतो तेथे सत्य आत्रण आनांद नाांदत असतात.  
 
१२. सदाचारा भतती व्यथस  
 

र्तीरथु र्तपु दाइआ दरु्त, जे को पार् ेटर्तल का मानु  
संटणआ मंटनआ मंटन कीर्ता, भाउ अंर्तरर्टर्त र्तीरथ मटन नाउ  
 
सटभ रु्ण रे्तरे मैं नािंी कोइ, टर्ण रु्ण टकरे्त भार्टर्त न िंोइ ।। 
... जा करर्ता टसरठी कउ साजे आपै जाणै सोई  
... नानक आखणी सभ ुकौ आखै इकद इकु टसआण  
बड़डा साटिंबु बड्डी नाई कीर्ता जा का िंो रै्  
नानक जे को आपी जाणै आरे् र्इआ न सोिें ।। 

 
तीथाटन, तप, दया आत्रण दान याांच्या योर्ाने थोर्ा फार माण त्रमळत असेल (परांतु नाम्मरणाचे 

फळ त्याहूनही अत्रधक आहे) परमेश्वरा, माझ्या त्रठकाणी एकही रु्ण नाही. सारे रु्ण तुझ्या ठाई आहेत. 
सद्रु्णाांचे आचरण केफयात्रवना भक्ती होत नसते. परमेश्वर श्रेष्ठ आहे, त्याची ्तुतीही तेवढीच थोर. त्याच्या 
थोरपणाचे वणगन अन्सय कोणी करू शकणार नाही.  
 
१३. सिज िरी   
 

  सिंज हत्रर मन त्रकआ त्रनवासु, सहज सुभाव मत्रन त्रकआ प्रर्ासु  
  सहज सुभाव को जै जैकारा, सहज नाथु हत्रर लर्ै त्रपआरा  
 जो कछु करै सो सहज सुभाय, सहज सहज हत्रर के रु्न र्ाय ।। 
 सहज सुभाय का इही त्रवचारु, सहज सुभाय मन होइ उद्धारु  
      - त्रसद्धसात्रहत्य, पृ. ३७८  
 

त्रजवात्रशवाचे ऐक्य ‘सहज’ या सांजे्ञच्या द्वारे अत्रभव्यक्त होत असते. अशा अव्थेत भक्ती केली 
असता हरी त्रप्रय होतो. अशी सहजाव्था साध्य झाफयानेच उद्धार होतो.  
 
१४. मिारसु पािै  
 
  उत्तटर अर्घटि सखटर न्िंारै्  
  बकै ना बोलै िंटररु्ण र्ारै् ।। 
  जनु आकाटस सुंटन समारै्  
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  रसु सरु्त झीली मिंारसु पारै् ।।   
    - नानाकर्ाणी प.ृ २७  
 

‘(परामात्माच्या प्राप्तीसाठी) अवघर् वाटा चोखाळण्याचे अथवा तीथग् नान करण्याचे कारण नाही. 
काही ण बोलता, न बर्बर्ता हत्रररु्ण र्ात राहावते म्हणजे जीव शून्सयात सामावनू जातो. (ही एकरूपता) 
प्राप्त झाली त्रक महारसाचा आ्वाद घेता येतो.’  
 

दादू दयाळ (इ.स. १५४४-१६०३) 
 
१५. रामरस मीठा  
 
 

     रारु् : र्ौडी  
 रामं रस मीठा रे, कोई पीरै् साध सुजाण । 
 सदा रस पीरै् पे्रम सो सो अटर्नाशी प्राणं।।१।।    
 इटर्त रटस मंुटन जारे् सबै ब्रह्मा टर्मन मिेंस  
 सुर नर साधु संर्तजन, सो रस पीरै् सेस ।।२।।    
 इटर्त रटस रारे्त नामदेर्, पीपा अरु रैदास  
 पीर्र्त कबीरा ना थतया, अजिूंूँ पे्रमटपयासा ।।३।।    
 बिुंरस मीठा टजन टपया, सो रसमाटंिं समाइ  
 मीठे मीठा टमटल रया ा, दादू भनंर्त न जाइ ।।४।।    
      - संर्तसुधार पृ. २६५  
 

रामरस मधुर असतो. साधु-सज्जनच या रसाचा आ्वाद घेतात. हाच अत्रवनाशी रस, ब्रह्मा, त्रवष्ण,ू 
महेश्वर, ऋत्रष-मुत्रन आत्रण साधुसांत पीत आले आहेत. याच रसात नामदेव, पीपा, रैदास, रांर्ले होते. कबीर 
तर या रसाचा आ्वाद घेताना कधीच थकला नाही. हा मधुर रस ज्याने आ्वात्रदला तो रसमयच झाला. 
दादूची अव्था काही त्रनराळी नाही.  
 
१६. कोई हिदू कोई तुरक  
 
   रारु् : टबलार्लु  
 कोई स्र्ामी कोइ सेख किैं, इस दुटनयाका ममव ण कोइ लािैं  
 कोइ राम कोइ अलिं सुनारै्, पुटन अलिं राम का भेद न पारै्  
 कोई सहदू कोई तुरकां  कत्रर मानै, पुत्रन सहदु तुरक की खबत्रर न जानै  
 यहू सब करणी दून्सयू वदे, समझ पत्रर तथ पाया न भेद  
 दादू देखै आत्मा एक, कत्रहबा, सुत्रनबा अनन्सत अनेक ।।  
       - संर्तसुधार पृ. २७२  
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कोणी ्वतःला ्वामी म्हणत्रवतात कोणी शखे. पण, या जर्ाचे रह्य माि कोणालाच लाभलेले 
नाही. कोणी रामाचा जप करतात तर कोणी अल्लाचा. राम आत्रण अल्ला याांचा भेद माि कुणालाच कळलेला 
नसतो. कोणी ्वतःला सहदू मानतात तर कोणी तुकग  (मुसलमान). परांतु, सहदू आत्रण मुसलमान याांचे मूळ 
्वरूप माि कोणाच्याच र्ावी नसते. या दोन्सही धमाचे वदे (पात्रविग्रांथ) त्याांनी वाचलेले असतात. पण, 
त्यातले तर्थय माि त्याांना मुळीच समजलेले नसते. (दादू म्हणतात अनेक धमगमते तुमच्या पत्ररचयाची 
असली तरी आत्मा एक आहे. हे सवगश्रेष्ठ सत्य जाणून घ्या.)  
 
 
 

१७. आतुर णिरणििी  
 
 

    रारु् : र्ौडी  
 
 अजिुंूँ न टनकसै प्राण कठोर  
 दसवन टर्ना बिुंर्त टदन बीरे्त, रैन र्ूँर्ाई भोर  
 अर्टध र्इ अजिूंूँ न आये, कर्तिूंूँ रिैं टचर्तचोर  
 कबिूंूँ नैन टनरटख नटिं देखे, मारर् टचर्तर्न र्तोर  
 दादु ऐसै आरु्तर टर्रटिंणी, जैसे चंद्र चकोर ।।  
       - संर्तसुधार पृ. २६४  
 

हे दुष्ट प्राण अद्याप बाहेर का पर्त नाहीत? (त्रप्रयकराच्या दशगनावाचून अनेक त्रदवस आले आत्रण 
रे्ले. रािी त्रदवसासारख्या घालत्रवफया. माझा त्रचत्त-चोर अद्याप आला नाही. कुठे रे्ला (ते मात्रहत नाही.) 
तुझ्या मार्ावर दृष्टी ठेवनू त्रकती काल तरी बसले आहे. अद्याप तुझे दशगन झाले नाही. चकोर चांद्राची वाट 
पाहतो तशी आतुर त्रवरत्रहणी (भर्वांताच्या वाटेकरे् र्ोळे लावनू बसली आहे.) 
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अध्याय ४ 
 

िैभिकालीन काव्य  
 

धमोपदेश लोकभाषेतून करावयाचा या र्ोष्टीवर त्रसद्धाांप्रमाणेच महाराष्रातील सांताांचाही कटाि 
होता. ज्ञानदेवाांनी वर्मणलेली मराठी भाषेची थोरवी त्रवख्यात आहे. सोळाव्या शतकातील एकनाथ आत्रण 
दासोपांत याांची भतू्रमका या बाबत अत्रधक आक्रमक ्वरुपाची आहे. याचे कारण या कवींच्या ्वभावधमात 
असू शकेल सकवा भाषा आत्रण सां्कृती याांवर होणाऱ्या वाढत्या आक्रमणाचाही तो पत्ररणाम असण्याची 
शक्यता आहे. ‘सां्कृतवाणी देवाांनी त्रनमाण केली आत्रण प्राकृत काय चोराांपासून आली?’ असा खर्ा सवाल 
एकनाथ करतात. तर ्वतः सां्कृत भाषेत भाष्ये त्रलहून त्रह ‘दर्र्ाचे त्रवत्रवध प्रकार आत्रण आकार दशगत्रवणारे 
शब्द मराठीत रूढ आहेत तसे ते सां्कृत भाषेत प्रचत्रलत नाहीत’ असे साांर्ून सां्कृत भाषेचे दात्ररद्र्य आत्रण 
मराठी भाषेची थोरवी दासोपांत एकाच वळेी साांर्ून जातात.  
 

प्राकृत भाषेत आत्रण लोकपरांपरेत असलेले छांद आत्रण वाङ्मयप्रकार याांना आपफया सात्रहत्यात 
्थान देऊन एकनाथ-दासोपांतानी एकापरीने त्रसद्धाांचेच अनुसरण केले आहे. त्रसद्धाांची रार्दारीत पदरचना 
करण्याची परांपरा सांत नामदेवाांनी पुढे चालत्रवली. नाथाांच्या पदाांवर रार्नामाांचे उल्लखे नसले तरी त्रत पदे 
शारोक्त सांर्ीतात र्ाण्याच्या उदे्धशाने रचलेली आहेत.* दासोपांतानी आपफया सहदी-मराठी पदाांतून 
शारोक्त सांर्ीताचे त्रवत्रवध रचना प्रकार त्रदलेले आहेत.  
 

साध्य आत्रण साधन याांच्यातील तारतम्य नष्ट होते तेव्हा साधनालाच साध्याची प्रत्रतष्ठा प्राप्त होत 
असते. कमगकाांर्ाची महती त्यामुळे वाढते. कमगकाांर्ाचे प्र्थ एकदा वाढले की, त्रवचार-त्रवकास कुां त्रठत 
होतो. भारतातील धार्ममक व वैचात्ररक परांपरेत या दुिक्राची पुनरावृत्ती अनेकदा झालेली आहे. आठव्या 
शतकातील त्रसद्धाांनी या दुिक्राचा भेद केला. महाराष्रातील सांताांनीही तेच केले. ज्ञानेश्वर-एकनाथाांनी 
यात्रज्ञकाांवर केलेली कठोर टीका या दुिक्रभेदाचेच एक प्रत्रतक मानता येईल.  
 

कमगकाांर्ाच्या प्र्थामुळे समाजात दाांत्रभकता प्रत्रतष्ठा पावते. ‘कहनी आत्रण करनी’ याांत त्रवसांवाद 
त्रनमाण होतो. त्रसद्धाांनी या दोहोंत सांवाद असावा असे कटािाने उपदेत्रशले आहे. नाथाांनी आपफया 
भारुर्ाांतून अत्यांत परखर्पणे ‘कहनी-करनी’ तील त्रवसांवादाचे भेदक त्रचिण केलेले आहे. पुढील 
अवतरणातील नानक, कलांदर, फकीर या रचना या दृष्टीने अभ्यासण्यासारख्या आहेत. त्रसद्धाांच्या परांपरेचे 
सातत्य त्याांतून आढळून येईल. 
 

भल्क्तशारात काांतभक्ती हा एक प्रकार मानण्यात येतो. उत्तर भारतात आजही 
राधाकृष्णसांप्रदायात मधुराभक्ती प्रचत्रलत आहे. मराठी सांताांच्या सात्रहत्यातही शृांर्ारपर पदे आढळतात. 
बहुतेक सांताांनी रचलेफया त्रवराण्या, दासोपांताांच्या काही पदाांतून येणारे इष्काचे उल्लखे, र्ोळणीतील रु्सपचा 
श्रुन्सर्ाभाव याांसारख्या रचनाांतून शृांर्ार रसाचा आत्रवष्कार आढळतो. भल्क्तसात्रहत्यातील ही शृांर्ारधारा 
सूफींच्या सात्रहत्यातून आलेली आहे असा र्ैरसमाज अनेक त्रवद्वानाांनी करून घेतलेला आहे. एकनाथाांचे 
‘रुल्क्मणी- 

 
* ‘ओवी ते लावाणी’ या ग्रांथात प्र्तुत लेखकाने या त्रवषयाचे सप्रमाण त्रववचेन दुसऱ्या तरांर्ात केले आहे.  
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्वयांवर’ हा सूफी सांप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानाचाच पत्ररपाक आहे असे मत एका थोर मराठी पांत्रर्ताने 

माांर्ले आहे. अशाच र्ैरसमाजातून सांत कबीर याांच्या सात्रहत्यवरदेखील सूफीसांप्रदायाच्या प्रभाव 
असफयाचा प्रत्रतपादन करण्यात आलेले आहे. हे मत अनैत्रतहात्रसक आहे. भक्तीची शृांर्ारप्रधानधारा त्रनदान 
भार्वत पुराणाइतकी पुरातन आहे. नारद आत्रण शाांत्रर्फय याांच्या भल्क्तसूिाांत देखील शृांर्ारप्रधान भक्तीचे 
वणगन आले आहे. त्यामुळे सांताांच्या भल्क्तसात्रहत्यातील त्रह धारा सूफीसांताांच्या सात्रहत्याचा पत्ररणाम आहे 
असे समजण्याचे कारण नाही. दासोपांताांचे ‘लालन मेरा साँवळा’ हे पद सकवा अन्सय सांताांची अशा प्रकारची 
रचना भारतीय भल्क्तपरांपरेची त्रनष्पत्ती आहे. ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या त्रवराण्या याच परांपरेतफया आहेत.  
 

सांत एकनाथाांचे दोन ‘नानक’ या अध्यायात उद्धतृ करण्यात आलेले आहेत. एका पदात तर 
सोळाव्या शतकापयंत होऊन रे्लेफया त्रकत्येक उत्तर भारतीय सांताांचे उल्लेख आले आहेत. ते लिात 
घेण्यासारखे आहेत. एकनाथकालीन महाराष्रातील अल््थर राजकीय वातावरण आत्रण दळणवळणाच्या 
साधनाांची प्रत्रतकूलता लिात घेत अशाही काळात महाराष्राचा उत्तर भारतातील सांतपरांपरेशी सांपकग  होता 
याचा हा एक त्रवलिण पुरावा आहे. महाराष्रातील सांताांनी आपले कायगिेि महाराष्रापरुते मयात्रदत ठेवलेले 
नव्हते. त्याांचा दृष्टीकोन राष्रव्यापी होता. ज्ञानदेव-नामदेवाांच्या काळी प्र्थात्रपत झालेली त्रह परांपरा 
एकनाथाांनी कायम ठेवली. पढुच्या काळात समथग रामदासाांनीही या परांपरेचे अनुसरण केले आहे.  
 

सांत एकनाथानांतर सुमारे अर्ीचश ेवष ेसांतसात्रहत्याची त्रनर्ममती होत रात्रहली. तरीही इ.स. १६०० ते 
१७०० हा सांताांच्या मराठी आत्रण सहदी या दोन्सही भाषाांतील रामदास याांच्या सात्रहत्याचा तत्कालीन 
समाजजीवनावर देखील सखोल पत्ररणाम झालेला आहे. साांप्रदात्रयक दृष्या सांत तुकाराम आत्रण समथग 
रामदास त्रभन्न परांपरेतले मानले जातात. तथात्रप, हे दोन्सही सांत एकाच मार्ीचे कापर्ी आहेत याचा प्रत्यय 
पुढे त्रदलेफया उद्धारणाांतूनही येण्यासारख्या आहे.  
 

त्रसद्ध सात्रहत्यातील एक महत्त्वाचा त्रवशषे उत्कषगकालीन सांत सात्रहत्याने जोपासलेला आहे. तो 
म्हणजे पदरचनेत सांर्ीतास त्रमळालेले प्राधान्सय. सांत एकनाथाांच्या पदाांवर राग्नामाांचे त्रनदेश नसले तरी 
त्याांची पदे रार्दारी सांर्ीतात सहजर्त्या र्ाता येतात. मुळातच पद हा रचनाप्रकार शारोक्त सांर्ीतावर 
आधारलेला आहे हे प्र्तुत लेखकाने अन्सयि प्रश्तात्रपत केले आहे.१ त्रसद्धाांनी रार्दारीत पदे रचली होती. ती 
परांपरा सांताांनीही पढेु चालत्रवलेली आहे. दासोपांताांच्या सात्रहत्यात तर साांर्त शारातले त्रनरत्रनराळे प्रबांध 
सहदी-मराठी भाषाांतून रचण्यात आलेले आहेत. त्याांच्या अन्सय पदाांवरही रार्नामाांचे उल्लखे आढळतात. 
त्रकत्येक पदाांत दासोपांताांनी रार्-्वर, वीणेचे आत्रण मृदांर्ाचे बोल त्रदले आहेत. सामर्थयांच्या सहदी-मराठी 
पदाांतून त्रकमान तीस रार्ाांतून रचना झालेली आहे. समथांचा काही पदाांतून राग्नामाही रु्ांफलेले आधाळूफन 
येते. हे सवग लिात घेतले म्हणजे सांताांचा अध्यात्मशाराइतकाच सांर्ीत शारवरही अत्रधकार होता हे 
प्रत्ययास येते. सांताांच्या लेखी सांर्ीत हे साध्य नव्हते. उपदेश अत्रधक लोकात्रभमुख आत्रण प्रभावी व्हावा या 
उदे्दशानेच सांतानी सांर्ीताचा आश्रय केलेला त्रदसतो. आधुत्रनक युर्ास प्रारांभ होण्यापूवी ज्ञानप्रसार मौत्रखक 
परांपरेने आत्रण श्वानाच्या माध्यमातून होत असफयाने साध्या रे्य रचनेच्या तुलनेने सांर्ीतप्रधान पदाांचा प्रसार 
अत्रधक पत्ररणामकारक होत असला पात्रहजे.  
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संत एकनाथ (इ.स. १५३३ – १५९९) 
 
१. अन्दर राम, भीतर राम  
 

रु्रुकृपा अजंन पायो मेरे भाई, रामटर्ना कछु खाली निंी  
अंदर राम भीर्तर राम, जाँ देखो र्िंाँ राम िंी राम ।।  
जर्ार्त राम, सोर्र्त राम, सपनों में देखुूँ र्तो राजाराम  
एकाजनादवनी भार् िंी नीका, जो देखे सो राम सरीका ।।  
 
 

२. नन्दजी के छोरा  
 

 मैं दटध बेचन चली मथुरा, रु्तम कें र् आये नन्दजी के छोरा ।।  
 भक्तर्त का अंचला पकडा िंटर, मर्त खेचो मोरी फारी चनुरी  
 अिंंकार को मेरा र्ारर्ा फोरा, र्िंाँको र्ोरस सबिंी टर्रा  
 दै्वर्तन की मोरी अंटर्या फारी, तया किूंूँ म.ै नंर्ी नार उघारी  
 एका जनादवनी ज्यासो भेिा, लार्र्त पर् के कबु निंी छूिा ।।   

 
३. देखे देखे यशोदा  
 

  देखे देखे रे यशोदा मार् छे, रे्तरे छोरीर्ाने मुजे र्ारी देर् छे  
  जमुना के पाटनया म.ै जार् ेछे, बीच टमलकर घार्टरया फोडे छे ।।  
  मैं ने जाके िंार्त पाकर छे, देखे आप टिं रोर् छे मायना ।।  
  एका जनादवन रु्ण र्ार् छे, फेर जन्म निंी आर् छे मायना ।।  
 
 

४. िम जोगी  
 
 िंम जोर्ी रे बाबा संजोर्ी ।। धृ. ।।  
 बिुंर्त टदन के पुराने टबरला बझेू कोई,  
 लाखों में रु्रुसािंब जाने ।।  
 जप का जोर्ी, र्तप का जोर्ी, ना जोर्ी जुरु् जुरु् जीर् े 
 िंार्त में प्याला टलया पे्रम का, जोर्ी भरभर टपर् े।।  
 जोर्ी कूूँ  धंूडर्त िंो र्या, टकने लटछ नाहिं पाया  
 एका जनादवनकृपा सो जोर्ी, पकर िंी लाया ।।  
 

५. सदाचार 
 

 र्तपसाधन सुखें करना, दो मील के र्ीर्त र्ाना  
 बिुंर्त टमलके टर्द्या टसखना, भार्बंद में बरकस रिंना ।। 
 दुष्पान देख के र्तर्ाई धरना, खुदा टमल के बाँि खाना  
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 पाँच टमल के इन्साफ करना, इन्साफ की र्तो बार्त बोलना ।। 
 उसंर्त लेके न्याय करना, र्ाटफल िंोकर र्म खाना  
 घोडेपर बैठकर उरे् जाना, पाँर् में घोडा र्तर्ार रखना ।। 
 परार् ेबेिीपर नजर निंीं रखना, र्ीर की कमान ना खेंचना  
 एका जनादवनी अक्कल र्ािंना, सद्रु्रु के चरन पकरना ।।   

 
६. िकीर मौला  
 

 देखो रे साईं, टर्िपर खडा रिंीया भाई  
 फकीर मौला सब दुटनया का, नाम टर्ठ्ठल साचा  
 बडेबडे भर्र्त आये बोलबाला बाइया (बादशािं) का  
 टसद्ध न साधन कोई निंीं जानो, जानों टर्ठ्ठल साँई  
 एका जनादवनी िंोरी पुकारे, र्ार्ो था के पायी ।।  

 
७. सिेत कलंदर  
 

 सफेर्त कलंदर फकीर बाबा, सफेर्त कलंदर फकीर ।। धृ. ।।  
 काम क्रोध मद मछर मारो, मारो आसन बठैो  
 टचिकूि कर्ता की टजकीर ।।  
 अंदर भर्र्ा टकयोटर बाबा, जोर्-जुर्र्त भरपाई  
 अडा के नामपर लर्ि लर्ाई, चुकी कलामपर टलखीटर ।।  
 ऐशी फकीर की थोरी, बाब, जार्त, कुल सब र्तारी  
 जनादवन का एका किंर्त िैं साधो, सीर्ताराम रु्रुपीर ।।  

 
८. नानक  
 

 अलख टनरंजन नानक आया नेकी करना अच्छा िैं  
 फेक पैसा फेक यारो, फेक पसैा फेक ।। धृ. ।।  
 माया झोला टनरु्वण सैली, र्तम माळा जपर्ता िैं  
 सम की िोपी दमकी कफनी, टनररु्न बभरू्त चडाई िैं ।।  
 जीर् टशर् दोनों कंुडल पेऱ्िें, अनुिंार्त टिपरी बजार्र्त िैं  
 काम-क्रोध की र्दवन मारी, बोध खंडा झळकर्त िैं ।।  
 पे्रम किारी लीई िंार्त मों लर्डंी माया ठरर्ती िैं  
 रै्राग्य भाला पडे उजाळा, ससंार मों र्तो फत्तर िैं ।।  
 दो भर्न का सौंदा बेचे, आशा मनशा धरर्ता िैं  
 फेर चोऱ्याशंी आई यारो, मूूँपर जूर्ता खार्ता िैं ।।  
 चारोम र्ारानोम में ब्राह्मण बडा, घर घर कथा करर्ता िैं  
 नाम बेचकर दाम लेरे्त उसकी कारणी िंराम िैं ।।  
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 फकीर िंोकर टफकीर करर्ता, उसका मूूँ काला िैं  
 नाथपंथ की मुद्रा डाली, जर् में हसर्ी बजार्र्त िैं ।।  
 हसर्ी नार कूूँ  औरा भलूा, र्ो भी लबंडा झिूा िैं ।।  
 संन्यास टलया अशा बढ्या, मोठा खाना मूँर्र्ता िैं ।।  
 भलू र्या अल्ला का नाम यारो जम का सोिा बजार्ता िैं  
 शिेे सार्कार माल खजीना उन में मर्न रिंर्ता िैं ।।  
 जोरु लडके कोई निंीं साथी आखर मूूँ में मट्टी िैं ।।  
 फेक आशा, फेक मनशा, हनदा फेके सो जोर्ी िैं ।।  
 रे्तरे नर्री में नानक आया पसैा िक्का कुछ ममारं्र्त नािंी िैं  
 भक्तर्त रोिी भार् का सालन, देना मेरे कूूँ  सच्चा िैं ।।  
 एका जनादवनी शािंी िंमारा, नानक उन का बंदा िैं  
 मोक्ष टनशाणी लीई िंार्त मों रै्कंुठ धाम पढर्ता िैं ।।  

 
९. और भी नानक  
 

टसर में िोपी र्ले में सैली, कफनी डाला देख  
क दाम फेक, मुझे फेक दाम फेक ।। धृ. ।।  
टनराकार नाम एक, िंमने टलया भेक  
सोिंं की र्तो नौबर्त बाजे, टबरला जाने एक ।।  
सम-दम के र्तो सोठ बाजे, कूफर भार्ा देख  
बड सुम बोलो निंी, जूर्ता खडा देख  
घुस्सा आया कपडा जलाया आर् लर्ी देख फेक दाम  
ग्यानोबा ग्यानोंका घर, र्ले में हसर्ी सैली देख  
पैठण में र्तो मूूँ से र्दे, रेडा बुलार् ेदेख  
पैठण िंोकर घरकूूँ  चलो, पशु कूूँ  समाद टदया देख  
ग्यानोबा टर्ष्णू का अर्र्तार, दरर्ाजे सुिे का हपपळ  
टनर्ृटत्त अर्र्तार बाबा अदम का, पिंाड मेसमाद टलया देख  
सोपानदेर् र्तो ब्रह्म भया, भार्ीथी लाया देख ।। 
चारं्देर् र्तो टमलने आया, दीर्ाल चालाय देख  
और नानक नामा दरजी, देर् बुलाया देख।। 
और नानक कबीर िुंआ, दुजा कमाल देख  
बडे नानक सार्रं्त माळी, पेि टचराया देख ।। 
और नानक साजन कसाई, भजने कूूँ  शाटलग्राम देख  
र्ोरा कंुभार नानक िुंर्ा, िंार्त र्तोडे देख।। 
नानक का घर दादू हपजारी, नामजपर्ताएक 
एक नानक प्रिंलाद िुंआ, बाप कूूँ  मरर्ाया देख ।। 
नानका घर टर्भीषण िुंर्ा, कुलडुबायादेख 
और नानक टर्सोबा खेचर, र्तन में शमा देख ।। 
बडे शिंाणे नरिंटर सोनार टसरपर हलर् देख  
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रोटिंदास चाभंार सब कूच जाने, किोर र्ंर्ा देख ।। 
सेना नानक पूजा कटरर्ता, देर्ने धोकिी टलया देख  

 चोखोबाने देर् बिलाया टदर्ाला पडकी देख ।। 
 ऐसे नानक बिुंर्त िुंर्,े अन्र्त न लारे् देख  
 रे्तसे नानक नाम जाप के, रै्कंुठजार् ेदेख ।। 
 कासीर्या प्रयार् र्या, कर्वर्त टलया देख  
 मथुरा र्या द्वारका र्या, छापा टलया देख।। 
 उसका नाम लेर् ेनिंीं र्तो, दोष लारे् देख  
 उसके नाम उपके, रै्कंुठ चढे देख ।। 
 एकनाथ र्तो एकिंी जाने, एका जनादवनी देर्।। फेक दाम ।। 
 
१०.पंचतन णक खोज  

 

पंचर्तन का खोज करीयो, मुलबधं अंकुश खोटचयो  
पंच पंच के पचीस पचीसो, ग्यान ध्यान सो धीर मचाई  
फकीरिैं भाई ।। 
र्ले में सैली िंार्त में झोली, अनुिंर्त लंर्र नाम की पोळी  
रु्रु-ग्यान मन से झोली, आशा छाडं, धीर न छाडंीयो ।। 
लकडा मनेै जबान पकडा, काम-क्रोध का र्तोड झर्डा 
पंचर्तर्त का मारु भोसडा, अटभमान का धीर छोडा  
दस दरर्ाजे कोंड करलीयो, सब इंटद्रये एक धीर धटरयो 
रु्रुचरन िंमे टसरपरधरीयो, एका जनादवनी मन धीर करीयो ।। 

 
११. िीरे की खान 
 

िुंटशयार, बंदािुंटशयार, रे्तरा र्तन खबरदार। 
रु्तझे टखलार्र्त एक नार, बार्ता देर् सर्तरार्ी घर पाई िैं।। 
बडे बडे साधू संर्त, उनसे करले एकारं्त । 
टसद्धारं्त आटद-अन्र्त उनको ।। 
बडी र्तो सबसे बडी, जाडी र्तो धरर्ती से जाडी । 
एक्कीस खि की मादी, र्र्न बीच में खडी िैं  
दासार् ेदार झरोका, देखलो दीदार उनोका । नैि दीन लर्ारै् ।। 
ब्रह्मा, टर्ष्णु बडे देर्, अजब रु्रुस्थानी मिंादेर् । 
पािंीलै उनो की ठेर्, बैठके जर् झुलाई िैं।। 
अलखपुरुष को धुनी, रु्तया चेर्त रिंी उन्मनी । 
निंी आटद अन्र्त पुरानी, पिीमिंाकारण रुप िैं ।। 
अिंं नाद टनःशदद मों, सोसलर्ाईये चष्म मों । 
चुनक िैं मसूर मों अकाझक झकाझक िैं ।। 
लखलखाििंीरे की खान, चकचकाि को भान । 



अनुक्रमणिका  

टनटशटदनी ध्यान, ग्यान बिंोर्त पार्ोरे् ।। 
टदल टरझे र्तो करले धंदा, एका जनादवना की बंदा। 
चुप सोन सो बर्ताई िैं ।। 
 
 

१२. णिन्दु-तुकस -संिाद  
 

सांत एकनाथाांच्या सात्रहत्यातले हे एक वैत्रशष्यपूणग प्रकरण आहे. सांवाद दोन त्रभन्न धर्ममयाांचा आहे 
तसा तो दोन त्रभन्न भात्रषकाांत झालेला असफयाने त्याचे ्वरूप मराठी-सहदी-त्रमश्र आहे. उभय धमाचे 
अत्रभमानी अन्सय धमांतील उत्रणवा अत्यांत अत्रभत्रनवशेाने दाखत्रवतात. वादातून तत्त्वबोध होतो, त्रवसांवाद 
मावळतो आत्रण सुसांवाद प्र्थात्रपत होतो. मुळ कारण बरेच मोठे आहे त्याचा हा सांपात्रदत अांश. 
 

 प्राप्र्ती एक भजन टर्रुद्ध दोिंींचा संर्ाद पटरयसा ।। 
 टिंन्दु कू रु्तरक कािें काफर, र्तो मिंणे टर्िाळ िंोईल परर्ता सर  
 द्रोिंींशी लार्ली करकर, टर्र्ाद थोर माडंला ।। 
 सुन रे बममन मेरी बार्त, रे्तरा शास्र्तर सब कुफायर्त 
 खुदा कू किंरे्त पाऊ िंार्त, ऐसी जार्त नर्ाजे ।। 
 ऐका रु्तका परम मूखा, सर्ाभरू्तीं देर्ो देखा  
 िंा टसद्ध साडंोटन आर्ाका, शून्यर्ादका झालासी ।। 
 सुन रे बामन पनबुडे, बुडतया मारे पानकुकडे  
 रु्तमिंारा शास्र्तर जो कोई पढे, र्ो बडे नादान ।। 
 कम अखल को शास्र्तर चलाया, खुदाकू किंरे्त भीक मारं्ने र्या  
 बळीने पकड द्वारपाल कीया, लोक भलुाय टिंकाकर्त से ।। 
 ....रु्तमची टकर्ताब रु्तमिंास नाठर्,े सुलाखन मों मीन पढा देर्ें  
 प्रथम अददुल्ला अल्ला िुंर्,े र्तो मिंणजे भीक टभस्र्त के मेले  
 िंी भीक रु्तमटचया देर्ें उपदेटशली ।। 
 .... रु्तमिंी रु्तकव  परम मूखव, नेणा सदोष टनदोष  
 प्राणी प्राण्याचें देर्ता दुःख, टभस्र्ती सुख रु्तमिंा कैसे?  
 ....टिंन्दू मुसलमान दोई, खुदाने पैदा टकया भाई  
 रु्तकाची टनिा पाई, हिंदू कू पकडकर मुसलमान करो ।। 
 टिंन्दूकरर्ता खुदा चकुला, त्यािूंन थोर रु्तमच्या अकला  
 हिंदूस मुसलमान केला, रु्न्िंा लाटर्ला देर्ासी ।। 
 ...ब्राह्मण मिंणे अिंो जी स्र्ामी, र्स्रु्तर्तः एक रु्तमिंी आमिंी  
 टर्र्ाद र्ाढला न्यार्ती, धमी, जार्त परब्रह्मी असेना ।। 
 रु्तरक कािें र्ो बार्त सिंी, खुदा कू र्तो ज्यार्त निंीं  
 बंदे खुदा निंी जुदाई, र्ो काया ा रसुटलल्ला िंजारार्त परदे ।। 
 सर्व धमव ज्याचा टनमाला, मनोधमव रु्तरके ऐटकला  
 आनंद परम झाला, मंि केला उपदेश ।। 
 रे्त र्लेीं केलें  नमन, येरें आदरें, टदधले आहलर्न  
 दोघासंी झालें  समाधान, आनंदे संपूणव टमळाले ।। 



अनुक्रमणिका  

 आमिंी रु्तमिंी केला झर्डा, र्तो परमाथाचा बोध उघडा  
 प्रबोधार्या मिंामूढा, कमवजडा उिोध ।। 
 ....ऐतयर्ाद टर्र्ाद, टर्र्ादीं जािंला अनुर्ाद  
 एका जनादवनी टनजबोध परमानंद दोिंोंसी ।।  
 

दासोपंत (इ.स. १५५१-१५१५) 
 

सोळाव्या शतकातील महाराष्राच्या सात्रहत्यातले एक त्रवलिण व्यल्क्तमत्व म्हणजे दासोपांत. त्याांचे 
फार थोरे् सात्रहत्य प्रकात्रशत झालेले असून बरेच सात्रहत्य अद्याप अप्रकात्रशत आहे. त्याांच्या सात्रहत्यात 
भाषा, त्रवषय आत्रण आकृत्रतबांध या सवांचीच त्रवत्रवधता आहे. र्ाढा व्यासांर् आत्रण परखर् वाणी हे त्याांच्या 
्वभावाचे त्रवशषे. ‘ण पाहे श्रोत्रतयाांचे वदन’ अशी प्रत्रतज्ञा करूनही समाजजीवनाचे भान असलेला हा 
दत्तभक्त सांर्ीताचायगही होता. सांर्ीताच्या िेिात नाना प्रयोर् करून त्रसद्धाांची सांर्ीतपरांपरा त्याांनी 
साांभाळलेली आहे. त्रवषयपरत्व ेसहदी आत्रण दखनी या दोन्सही भाषाांतून त्याांनी पदे रचलेली आहेत.  

 
१३. सार निनीत  

 

र्ोटरया दुध बेचन को आई ।। धृ. ।।  
रुमझुम रुमझुम बाजर्त पैंजन मृर्नयना चल रिंी  
यमुना टकनारे दान मारं्र्त िैं, पीर्तर्सन शषेशायी  
र्ोरस घिमों भरी मलाई, िंटरनाम चाखो रे् भाई  
टनसार भार् छोड देकर, सार नर्नीर्त लेआई  
टदलार्रसे टमल जाऊूँ  िंटरसे, कर लेऊ पूणव कमाई।।  

 
१४. जोगन  

 
   जोर्न दत्तचरणीं सुखर्ासी ।। धृ. ।।  
  अज्युध्या हब्रदार्न र्ोकुळ धंूडी, धंूडी टफरी सब देसी  
  र्ंर्ा, जमुना, संर्म, सार्र टफर टफर भई उदासी  
  ज्ञान-सार्र ज्ञानकटर्यो, कुछ न रिंी असोसी  
  पीर्ताबंर टिंरदी ध्यार्ता, रु्तिी काले की फासंी  
  टदर्ाबंर की सुन्दर सुरार्त मन में रिं र्ई खासी  
  जोर्न दत्तचरण सुखबासी ।। 

 
१५. गुिी िो रे  
 
   रार् : माधर्ी (प्रबंध)  
  रु्णी िंो रे जोर्ा ओरस पे्रम ।। धृ. ।।  
  र्ीर्त, खण्ड, परबन्ध, चीज मृदारं् जो टदखार्ो रे  
  सब की मारर् अटिकुर्ास सूूँ भेदक साँई टदर्ंबर सूूँ  



अनुक्रमणिका  

  * नर् टदर् टदर् धर् नर् नर् नर् नर् । र्तक र्तक र्तक र्तक  
  टछिाना टधरटकि र्तक दलारं् र्तक थों टधकी थों थी  
  नर् टदर् टदर् नर् नर् नर् ।। 
  र्तक र्तक र्तक टधकी र्तक र्तक टधकी र्तक टधिाना  
  टर्तरटकि र्तक र्तलारं् र्तक धक टकन थै ।। 
  रु्णी िंो रे जोर्ा ओरस पे्रम ।। 

 
 

१६. आणज आनंद भयो !  
 

  रार् : र्ौडीटमटश्रर्त कल्याण  
  आटज मेरो मन आनंद भयो ।। धृ. ।।  
  कानन कुण्डल मुरु्ि शोभार् ेध्यान में देख  
  शट् भजुधारी र्ताल मृदंर् टधटन टधटन टधटन र्ता  
  टधटन टधटनर्ता दटधि धा दटधि धा  
  बिुंर्त पुकारे सुर्त टदर्बंर आटज मेरो मन  
 
१७. सुन रे गुणनया   
 

   रार् : बटिंरर्ी  
  सुन रे रु्टनया िंम की बार्त, धन जोबन कोई आर् ेना संर्ार्त  
  टकसकी दुटनया टकसकी मर्शेी, टदन दो रिंेंरे् टफर उठ चाले परदेसी  
  आर् ेर्ो न राहिंरे्, जार् ेसो और आर् े 
  मेरा मेरा किें भलूी िंार्त झार जार् े।। 
  किंाँ भीम, अजुवन, कृष्ण, रार्ण साँई  
  कौन छुडारै् र्तन भलूा मेरे भाई  
  टदर्ंबर कटिंयौ एक टबचार, उनके चरणीं िंम टदयो िैं सरीर ।। 
 

१८. मेरो मन मोिन  
 
  आटज मेरो मन मोिंन आयो ।। धृ. ।।  
  माल कमण्डलु शखं चक्र डमरू टिशलू पीर्ताबंर धारी रे ।। 
  टशखा जरा (जिा) सोने सो बालो  
  चान्दसूरज कानपीछे कुण्डल ।। 
  कुण्डल साँर्ली सूरर्त अटि के नन्दन, उनके दशवन टनिंारो रे ।। 
  बाकी सूरर्तपर र्तन मन िंारो  
  किें सुर्त टदर्बंर, र्ाके संर् न छोडो रे ।। 
 
 

१९. न तू िै जुदा  
 



अनुक्रमणिका  

  धरम के करम का मरम कौन जाने  
  उसे देखने को खडे िंैं टदर्ाने  
  र्तटनक बोल मुख खोल िंंसकर खुशी सूूँ  
  लर्ा िैं सदा टदल िंमारा उसी सूूँ  
  जर्न घि मनी धर उसी में नर्र कर  
  अलख रंू्त जमार् ेअलख से टजकर कर  
  न रंू्त िैं जुदा न रु्तझ में िैं जुदाई  
  जुदाई बझेु र्तब टदर्ंबर खुदाई ।। 
 
२०. लालन मेरा साँिला  
 

  लालन मेरा साँर्ला भोला टदलदार िैं  
  इष्क बन्दे रु्तमसे रु्तिी मेरी सास रे  
  टफर टिंर देखी टदल को, टदल से सािंब रे्तरी बाँि रे  
  टदर्ंबरसे टमलरे्त टमलरे्त छुिी मेरी र्ाँठ रे ।। 
 
२१. णसपािी  
 
  कोिंी एक टसपािंी, टसपािंी जुर्र्त जंर् की पाई  
  चडे घोडे की अस्र्ारी, टबन िंर्तयारी मारामारी  
  सोिं सुमरण का भाला, घेऊटन मन-मदैान सूँभाला  
  ज्यािंाँ देखे आपपराई, र्िंाँ घोडे की बार् टफराई  
  सुररु्त कमान चढाई टदल की, दुग्धा मारू लढाई  
   ज्यािंाँ मारे र्िंाँ दुघड, टदर्बंर नाम टसपाई हचधड ।। 
 

२२. मुण्डा  
 

 बममन बैठे र्तन छपार्,े जप कमार् ेसार  
  भीर्तर का टदल टफसला र्या, रिें दान पसार  
  मंुडे भाई खबरदार, सि के सब टबचार ।। धृ. ।।  
  मंुड मंुडाया कुछ न पाया, आया उस मदैान  
  खेलर्त खेलर्त टफसल र्या, िंूँसे सब जिंाँ  
  कमल िंला दे मंुडे कदमबोसी कर  
  टदर्ंबर के दरबार में टदल की दुग्धा दूर कर  
 

संत तुकाराम (शके १५२८ – १५७३) 
 
२३. उपकार की काज  
 
  आप र्तारे त्याकी कोन बराई, अर्रन कूूँ  भले नाम धराई  



अनुक्रमणिका  

  कािें भटूम इर्तना भार राखे, दुभरे्त धेनु नहिं दुध चारके  
  बरसरे्त मेघ फळरे्त टिं टबरखा, कोन काम अपटन उन्िें र्तीरखा  
  कािें चंदा सूरज खार् ेफेरा, टसन एक बैठर्त पार्र्त घेरा  
  कािें पटरस कंचन करे धारु्त, नाहिं मेल रु्तिर्त पार्र्त घारु्त  
  किैं रु्तका उपकार िंी काज, सब कटर रया ा रघुराज ।।  
 
 

(पृर्थवी, चांद्र, सूयग, मेघ, दुभती र्ाय याांना ्वतःसाठी काहीच सांपादन करावयाचे नसते. तरीही 
लोककफयाणाथग हे सवग कमग करीत असतात. आपणही त्रनष्काम कमगयोर्ाचे अनुष्ठान केले पात्रहजे.)  
 
२४. मनसंु णकया पाक 
 
  देखर्त आूँखो झिूा कोरा, र्तो कािें छोिा घरबार  
  मनसुं टकया चाटिंये पाक, उपर खाक पसारा  
  काम-क्रोध सो संसार, र्ो टशरभार चलार् े
  किैं रु्तका र्ो संन्यास, छोडे आसं र्तन की ।। 
 

(अांतःकरणात पालट झाफयात्रवना आत्रण वृत्ती अनासक्त झाफयात्रशवाय सांन्सयास व्यथग).  
 
२५. मुख में राजाराम  
 
  छाडे धन-मंटदर बन बसाया, मार्र्त िुका* घरघर खाया  
  टर्तन को िंाय करार् ेसलाम, ज्या मुख बैठ राजाराम  
  रु्तलसीमाला बभरू्त पन्िंार्े, िंरजी के रु्ण टनमवल र्ार् े 
  किैं रु्तका र्ो साई िंमारा, टिंरण्यकसप टजन्िें मारी डाला  
 
 

२६. मंत्र तंत्र नाहि जानत  
 

  मंि रं्ति नाहिं जानर्त सखी, पे्रम भार्ना टिं अंर्तर राखी  
  राम किें त्याके पद िुंूँ लार्ूूँ, देखर्त कपि, अटभमान दूर भार्ूूँ  
  अटधक मटर्त कुलिंीन नाटिं जानूूँ, जाने नारायण सो प्रानी मानूूँ  
  किैं रु्तका टजर् र्तनधन डारु र्ारी, राम उपाटसइं बटलयारी ।। 
 
२७. एक राम णि सार  
 
  राम किंो जीर्ना फल सोटिं, िंटरभजन सुूँ टर्लंब न पाई  
  कर्न का मटंदर कर्न की झोपरी, एक रामटबन सबटिं फुकरी  
  कर्न की काया कर्न की माया, येक राम टबन सबटिं जाया  
  किैं रु्तका सबटिं चलनार, येक राम टबन नहिं र्ो सार ।। 
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२८. मेरे राम जी   
 
  मेरे राम के नाम जो लेर् ेबराबर  
  त्या के पाऊं मैं र्तन की पैजार ।।  
  िंासर्त खेलर्त चालर्त बाँि, खाना खारे्त सोिे खाि ।। 
   जार्तन सुूँ मुजे कछु निंी प्यार  
  आसरे्त के नहिं हिंदू धेड चाभंार ।। 
  जाका टचत्त लार्ा मेरे राम को नाम  
  किैं रु्तका, मेरा टचत्त लर्ा त्याके पाँर् ।। 
 

(एखाद्या व्यक्तीत्रवषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ‘देहाची कातर्ी सोलून त्याचा जोर् पायात 
घातला तरी उपकार त्रफटणार नाहीत’ असा शब्द-प्रयोर् करीत असत. पत्रहफया दोन चरणाांत 
रामभक्तात्रवषयी कृतज्ञताभाव व्यक्त करताना मराठीत रूढ असलेला हा भाषाप्रयोर् सांत तुकारामाांनी 
योजलेला आहे.  
 

वारकरी सांप्रदाय जातीपातीचे बांधन मानत नात्रह. हत्ररभक्त कोणत्याही जातीत जन्समाला आलेला 
असला तरी तो वांदनीय आहे हा भाव उत्तराधात आलेला आहे.)  
 

* टुका : भाकरीचा तुकर्ा, अन्न  
 
२९. मोरी प्रीत रामसँू  
 
   (दोिंरे)  
  रु्तका बस्र्तर टबचार तया करे रे, अंर्तर भर्र्ान िंोय  
  भीर्तर मलैा कब मीठे रे, मरे उपर धोप ।। १ ।।  
  लोभी के टचर्त धन बठेै, काटमनी टचर्त काम  
  मार्ता के टचर्त पुर्त बठेै, रु्तका के मन राम ।। २ ।।  
  राम किें सो सुख भला रे, टबन राम से टर्ख  
  अब न जानो मर्त यारो, जब काल लार्ार् ेसीख ।। ३ ।।  
  रु्तका सज्जन टर्तन सुूँ कटिंये, टजनथी पे्रम दुनाये  
  दुजवन रे्तरा मुख काला, टथर्ता पे्रम घिाये ।। ४।।  
  रु्तका राम सूूँ टचर्त बंधू, राखू रै्तसा अपनी िंार्त  
  धेनु बछेरा छोर जार्,े पे्रम न छुिे सार्त ।। ५ ।।  
  रु्तका प्रीर्ती राम सूूँ, रै्तसी मीठी राख  
  परं्तर् जाये टदपपरे, करे र्तन की खाक ।। ६ ।।  
 

 
३०. दरिेस  
 
  अल्ला करे सो िंोय बाबा ।। धृ.।।  
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  करर्तार का टसरर्ताज, र्ाउ बंछरे र्तीस चलार् े 
  यारी बाघो न सार्त ।। 
  ख्याल मेरा सािंब का, बाबा िुंर्ा करर्तार  
  र्िंािे आधे चडे पीठ, आप िुंर्ा अर्सार  
  टजटकर करो अल्ला की, बाबा संबल्या अंदर भेस  
  किैं रु्तका जो नर बूझै, सोटिं भया दरर्से ।। 
 

समथस रामदास (इ.स. १६०८-१६८१) 
 
३१. नाद के भेद  
 
   रार् : सारंर्  
  ऐसा िैं सारंर् रे भाई ।। धृ.।।  
  संर्ीर्त र्ार्,े र्ार् ेबजार्,े र्ार् ेमनकूूँ  टरझार् े 
  र्तन-मन की सुधी र्यो िैं, टर्कल भयो िैं िैंर्ान रे  
  रटसक किें रे सुन र्र्या, नाद के भेद बिुंर्त रे  
 

३२. सारंगी में सारंग  
 

   रार् : सारंर्  
  सारंर् में सारंर् रे ।। धृ.।।  
  जंि रु्णीजन* ढोलक बाजे, चालर्त संर्ीर्त रंर् रे ।। 

 

* रु्णीजन - र्ायक  
 
  र्तान मान में ध्यान लर्ार्र्त, र्ार्रु्त िैं श्रीरंर्ू रे  
  रटसक मोिंन बन्शी बजार्,े भरं् टबना िंटर दंर् रे ।। 

 
३३. आपे रंग णभने  
    रार् : बसंर्त  
  खेलर्त िैं नन्दलाल बसंर्त ।। धृ.।।  
  अबीर टसलारस मृर्मद केसर डारर्त लाल रु्लाल  
  रे्तल फुलैल रु्लाल कुसुंबा, टछरकर्त मदर्-रु्पाल  
  केर्तकी चमपक मालर्ती माला, माररे्त र्धं रसाळ  
  आपे रंर् टभणे र्ोटप टभनाई, र्तनमन दीजे िंो ।। 
 
 
३४. भान्त भान्त के रंग  
 
   रार् : मारु  
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  मारु रार् बजारै् मुरारी बीच ।। धृ.।।  
  मयामसुन्दर बदन टबराटजर्त चमकर्त मोिंन आर्े  
  भान्र्त भान्र्त के रंर् बोल कल्लोल र्ार् ेमुरारी बीच  
  र्ोपी र्ोपन के संर् मनोिंर, दासकर्ी बटल ज्यार् े।। 
 
३५. रंगरस पीजै  
 
   रार् : भरैर्  
  रस लीजै रंर्रस लीजै र्तन मन सब दीजै ।। धृ.।।  
  र्ताल पखर्ाज रार् से कडक कीजै  
  शदद जाईकै अथव टबराजै एक में अनेक लाजै  
  अनेक में से एक चालार्,े उसथी टनरंजन भारै् ।। 
 
३६. नयन मों र्ुिीर  
 
   रार् : माडं  
  नयन मों रघुर्ीर मेरो नयन मों रघुर्ीर ।। धृ.।।  
  लटलर्त र्तनु नर् नार्र लीला, र्तन मन देखर्त थोर  
  कर शर-चाप सटलज्ज लोचन ठाउ भयो रणधीर  
  रामदास की पे्रम की पीरर्त झरकर्त नयनन नीर ।। 
 
३७. णजत देखो उत रामिी रामा  
 
  टजर्त देखो उर्त रामिंी रामा टजर्त देखो उर्त पूरणकामा  
  रृ्तण र्तरुर्र सार्तों सार्र, टजर्त देखो उर्त मोिंन नार्र  
  जल, थल, पाखाण आकाशा, चन्द्र सूरज नच रे्तज प्रकासा  
  मोरे मन मानस राम किंो रे, रामदास प्रभ ूऐसा कीजो रे ।। 
 
३८. सब ्ट में खुदाई  
 
   रार् : जोर्ी  
  सब घि में िैं खुदाई ।। धृ.।।  
  खाली जार्ा निंी रै, खुदाटबन जानर्त नािंी रे  
  झुठी किैं सो झठूी टदर्ानी खबर निंी रे पाइ  
  दास फकीर किैं इर्तनािंी, आनंदमािंी रे ।। 
 
 

३९. किते णकताब कुरािंा  
 

   रार् : काफी  
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  िंक इलािंी रे भाई ।। धृ.।।  
  मुलाणंा सो िंी मुलाणंा, िंक किें सो काजी, उसकूूँ  अलम राजी   
  बंदा किंार् ेर्तो िंक िंोर्ा, िंक सूूँ भीस्र्तकू जाना   
  नािंक देजख छेटर देना, किंरे्त टकर्ताब कुराणंा ।। 
 
४०. अल्ला णनरंजन दोऊ निा  
 

   रार् : काफी  
  रे भाई याद करो अल्लाकी, िंक चलना सब टदल पारखी ।। धृ.।।  
  कुबल र्खर्त, हिंदू जाएरे्, जायेंरे् मुसलमान  
  बेर् धनी की र्तलब आर्,े सबको अलबर्त ज्याना  
  अल्ला टनरंजन िंोऊ निंी रे, समझर्त समझनिंारे    
  बंदा किैं समझो रे भाई, सोिंी खुदा के प्यारे  
 
४१. िक सो इलािी  
 
   रार् : काफी  
  रे भाई रै्बी मदव सो न्यारे, र्ोिंी अल्लाटमया के प्यारे  
  देिंरा रु्तिेर्ा मसीर्त रु्तिेर्ी, रु्तिेर्ा सब िैं सो  
  रु्तिर्त नािंी फूिर्त नािंी, र्ैबी सो कैसे रे भाई ।। 
  हिंदू मुसलमान मिंजब चाले येक सरजनिंारा  
  सािंब आलम कूूँ  चलार्,े सो आलम थी टनयारा  
  अर्ल येक आटखर येक, दोऊ निंीं रे भाई  
  िंम भी जाएंरे् रु्तमभी जाएंरे्, िंक सो इलािंी ।।  
 
४२. एक इलािी  
 
   रार् : खमाज  
  िें भाई कािें कूूँ  लडरे्त, लडरे्त सब पडरे्त   
  एक िंी जमीन एक िंी पानी, एक आर्तश आसमान  
  येक में िूंूँ अलम चलार्ता, येक िंी चादं सुभाना  
  र्ैबी सोटिं एक इलािंी पंचभरू्त भरू्तखान  
  अजब मिंाजाब इसमें िैं रे ये र्तो सब कुफराना  
  बंदा कटमन िंक बोलर्ता िैं सुन िंो खार्तीर ल्यार्ो  
  अलाटमया येक जुदा निंी रे र्ैबी बाि सूूँ जार् े।। 
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अध्याय ५ 
 

अखेरचे पिस  
 

या प्रकरणात दोन त्रवभार् आले आहेत. पत्रहफया ‘अ’ त्रवभार्ात शवेटच्या दीर् शतकातील मराठी 
सांताांची सहदी कत्रवता देण्यात आलेली असून दुसरा ‘ब’ त्रवभार् एका परीने मराठी सांताांच्या सहदी सात्रहत्याची 
फलश्रुती आहे. या त्रवभार्ातील उद्धरणे मराठी कवींची नाहीत. परांतु, महाराष्रातील सांताांनी आपफया 
सात्रहत्यातून केलेफया साा्ं कृत्रिक एकात्मतेचे पर्साद समकालीन मुसलमान कवी-साधू याांच्या सात्रहत्यात 
कसे उतरले याचे त्रदग्दशगन व्हाव े या हेतूने एक्नाथोत्तर कालीन इब्राहीम आत्रदलशहा आत्रण समथोत्तर 
कालीन सूफी सांत शाह तुराब याांच्या सात्रहत्यातून काही उद्धरणे देण्यात आलेली आहेत.  
 
(अ) अस्तमानीची कणिता  
 

भरतीची लाट ओसरावी आत्रण ओल तेवढी मारे् उरावी तशी सांत सात्रहत्याची अव्था शवेटच्या 
शांभर-दीर्श ेवषांत झालेली आहे. त्यामुळे या सात्रहत्यातील सहदी काव्य देखील अ्तमानीच्या सूयासारखे 
भासाव े यात नवल नाही. अनेक बाबी या अवनतीस कारणीभतू ठरलेफया आहेत. सांत सात्रहत्याच्या 
अवनतीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे तुकाराम-रामदासानांतर एकही प्रभावी सांत उदयास आला नाही. 
साा्ं कृत्रतक अवनतीचे हे एक लिणच म्हटले पात्रहजे. शवेटचे अधे-शतक वार्लते तर हा काळ मराठ्याांच्या 
राजवटीचा. तथात्रप, या काळात सामात्रजक दुष्या कमगठता वाढीस लार्लेली होती. कमगठतेस आव्हान 
देणारा एकही प्रभावी सांत नसफयाने कमगठतेचे दुष्पत्ररणाम समाजजीवनावर झाले तसेच सात्रहत्यावरही 
घर्लेले आहेत. सात्रहत्यत्रनर्ममती याही काळात झालेली आहे. परांतु, ती अत्रधकाांशी पारांपत्ररक अथवा 
साांप्रदात्रयक ्वरुपाची आहे. समथांच्या काळापयंत ‘प्राचीनाची दोरी’ कायम ठेवनू पढुची वाटचाल 
सात्रहत्याने केलेली आहे. पुढच्या शांभर दीर्श े वषात तसा प्रकार घर्ला नाही. त्यामुळे सामात्रजक 
त्रवकासाच्या दृष्टीने सात्रहत्य त्रनष्प्रभ ठरले.  

 
महाराष्रात आत्रण उत्तर भारतातदेखील या काळात सरु्ण भक्तीस एकाांत्रतक महत्त्व आलेले होते. 

त्रनरु्गण परब्रह्म हे अांत्रतम सत्य असून सवगभतूमांिाांच्या त्रठकाणी भर्वांताचे अल््तत्व असते त्रह भावना देवल 
तात्रत्त्वक ्वरूपातच रात्रहली. त्यामुळे ‘त्रवश्वी त्रवश्वांभराचा’ शोध आत्रण बोध याांना र्ौण ्थान प्राप्त झाले. 
त्रसद्धाांच्या परांपरेशी असलेले सांतसात्रहत्याचे नाते त्यायोरे् खांत्रर्त झाले. या काळातील सात्रहत्याने सात्रत्त्वक 
त्रवचाराांचे सा्ं कार लोकमानसावर केलेले असले तरी आध्याल्त्मक आत्रण सामात्रजक उन्नयानाच्या दृष्टीने या 
काळातील सात्रहत्य फारसे प्रभावी ठरले नाही.  
 

सरु्ण भक्तीपर कवने रचूनही त्रसद्ध सात्रहत्यातील सूिाांच्या आपफया सात्रहत्यातून पुर्कार 
करणारा अखेरचा सांत कवी म्हणून सांत मात्रणकप्रभ ूयाांचा उल्लेख करता येईल. या सांताची कायगभमूी पूवीच्या 
त्रनजामाच्या राजवटीत व सध्याच्या महाराष्र, आांध्र आत्रण कनाटक याांच्या सीमेवर आहे. मराठी, तेलरु्, 
कानर्ी, सहदी आत्रण दखनी या भाषाांतून मात्रणकप्रभूांनी सात्रहत्य-रचना केलेली आहे. त्रभन्न धमीय समाजास 
उपदेश करणारे सात्रहत्य त्याांच्या भाषेतून रचावयाचे ही सांत एकनाथाांच्या काळापासून चालत आलेली 
परांपरा मात्रणकप्रभूांनी उत्तर प्रकारे वाढत्रवलेली आहे. मात्रणकप्रभ ूथोर सांत होते तसेच ते श्रेष्ठ र्ायनाचायगही 
होते. सहदू आत्रण मुसलमान या दोन्सही धमांचे अनुयायी त्याांच्या र्ायकत्रशष्यवर्ांत आढळतात. आजही 
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त्याांच्या पुण्यत्रतथीस त्रभन्न धमीय र्ायक देशाच्या अनेक भार्ाांतून हजेरी लावत असतात. मात्रणकप्रभूांच्या 
सात्रहत्यात त्रदसून येणारी मध्यवरती सूिे त्रसद्ध सरहपाांच्या काळातून चालत आलेलील आहेत. सुमारे एक 
हजार वषांच्या सात्रहत्य-सां्कृतीची पत्ररक्रमा अशा रीतीने सांत मात्रणकप्रभूांच्या सात्रहत्यावर परीसमाप्त होते. 
त्याांचे समात्रध्थान आजही धु्रपद र्ात्रयकीचे तीथग्थान मानण्यात येते. सात्रहत्य आत्रण सांर्ीत याांची 
त्रसद्धसात्रहत्यात असलेली एकात्मता सांत मात्रणकप्रभूांच्या काव्यातही प्रत्ययास येते.  
 

मात्रणकप्रभूांच्या त्रशष्यपरांपरेत सहदी-मराठीसह अन्सय भाषाांतून काव्य रचना करण्याची आत्रण सात्रहत्य 
व सांर्ीत याांचा समतोल साधण्याची परांपरा आजतार्ायत चालू आहे. तथात्रप ते सात्रहत्य मुळ त्रववचेानासाठी 
र्ृहीत धरलेफया कालकाांर्ाच्या किेत बसत नसफयाने उत्तरकालीनाांची नोंद या ्थळी घेण्यात आलेली 
नाही.  
 

केशिस्िामी भागानगरकर (-- शके १६०५) 
 
१. गुरुमुख सँू राम दीठा  
 
  रार् : िुंसेनी मंुडा  
 राम सूूँ राजी र्ो, मेरा मन राम सूूँ राजी र्ो 
 र्रीब नर्ाज की चाकरी लार्ी, जोर् कूूँ  टदया बाजी ।। धृ.।।  
 रघुपटर्त सूूँ नेिं जार्ा, टदल का धोका सकल भार्ा  
 टनरंजन के चरण-कमल, अचल टकया जार्ा  
 रु्रुमुख सूूँ राम दीठा, संसार-जंजाल रू्तिा  
 किंर्त केशर् कटर्, लार्ीया रघुनाथ मीठा।।  
 
२. णनगुसि िणर  
 

  रार् : केदार  
 देखो री भाई नंन्दटकशोर, मयामसुन्दर टचत्तनर्नीर्तचोर ।। धृ.।।  
 दीनदयाळ टिभरु्ननाथ, खेलर्त र्ोटर्न्द र्ोपी-संर्र्त  
 सुखधन टनरु्वण िंटर अटर्कारी, भार्ार्त काज भयो सरु्ण मुरारी ।। 
 आटद मध्यम अन्र्तरटिंर्त र्ोपाळ, केशर्राजप्रभ ूपरम कृपाल।।  
 
३. णनगुसि ब्रह्म  
 

  सो सुनिूंूँ पक्ण्डर्ता मेरी बार्त, आर्तम र्तत्त्र् र्दे बखानु ज्यार्त  
 टनरु्वण ब्रह्म िंम पढर्त िैं शास्त् र्तो टफर टफर कैसे र्फलर्त खार्त  
 र्तो टनरु्वण ब्रह्म को रु्तम निंी ज्याने  
  र्तो कािें बखाने शास्त् के मान  
 आपको टबसरे आप मयाने  
  देखर्त पण्डर्त कैसे टदर्ाने  
 र्तो र्तत्त्र् टक बार्त कारे सब कोय  
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  र्तत्त्र् ज्यानो र्तो टबरला िंोय  
 आपस मयाने आप समर् े 
  कािें केशर् र्तत्त्र् कूूँ  पार् े 
 
४. संतन का णसरताज  
 
   लाल बडारै् र्ोपाळ बडारै् 
  िंरदम िंर र्ख्र्त मेरे टदल में खडा र् े।। धृ.।।  
 संर्तन का टसरर्ताज मेरे घर कूूँ  आया,  
  संसार-बैरी मेरा मार चलाया 
 भान्र्त भान्र्त का आज मेरा टकया टदलासा  
  टलखकर टदया टचदान्द मुकासा  
 किंर्त केशर् कटर् कटर्न का नबी  
  देटखया र्तो टबसर र्ई अपनी छबी  
 

णशिरामस्िामी (इ.स. १६१२-१६८६) 
 
५. जोगी  
 
 परात्पर के िंम जोर्ी बाबा, रु्रुकुल के्षिर्ासी जूूँ ।। धृ.।।  
 मिंार्ातय कुण्डल कानों में मुद्रा बाला  
  शान्र्ती का अमृर्त चिार् ेजूूँ  
 सिंजयोर्-दंड िंार्त में टबराजे बाबा  
  अन्र्तरमुख –टभक्षा भरपूर जूूँ  
 चेर्त-फत्तर भबूोध का भरं्र्ाला  
  पीस खाने िुंर्ा दंर् जूूँ  
 पर्टबना खेळ चालार्त िैं  
  टबना आूँखों के खलक देखे जूूँ  
 पे्रम टक कथा टबिंार के अंर् बाबा  
  रे्तरे र्तें मैं मेरे मैं आये आज जूूँ  
 सरं्त साध के सोबर्त िंम ना रे बाबा  
  *** लोक से निंी दरकार जूूँ  
 *र्ततया िंमारा टनजकल्याण बाबा  
  जोर्ी टशर्राम खेले जोर्ी जूूँ  
 
६. दुलसभ संत समागम  
 
 मार्त टमलै पुर्त नार्त टमलै, सुर्त कारं्त टमलै जुर्र्ती सुखदायी  
 राज टमलै र्जराज टमलै, सब साज टमलै कर संर्र्त आई  
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 देश टमलै परदेश टमलै सत्यलोक टमलै रै्कुण्ठ िंी जाई  
 
 टशर्राम प्रभ ूकिैं सब िंी टमलै, पर संन्र्त समार्म दुलवभ भाई  
 
७. काशी गया तो तया िुआ ?  
 
 टजन आप कूूँ  जोया निंी, मन-मलैकूूँ  धोया निंी  
 अंरु्ल टकया र्तो तया िुंर्ा  
 लालुच धरे टदल दाम की, ध्यास, धरे बदकाम की  
 टिंदे भरे सूर राम की, सधं्या टकया र्तो तया िुंआ  
 टनजरुप को समझा निंी, सद्भार्सो िंी टमला निंी  
 पाखंड रंू्त ज्या बुज्या निंी, पक्ण्डर्त िुंआ र्तो तया िुंआ  
 जीर् ेपटर को सुख निंी,  
 जीन की टजकर आशकं निंी  
 चाण्डाल उसे माषुक निंी, र्तपवण टकया र्तो तया िुंआ  
 जो खुदा से टमला निंी पाखण्ड रू्तूँ ज्या बजुा निंी  
 सद्भार् से टमला निंी, माला टकया र्तो तया िुंआ  
 

अमृतराय (शके १६२० – १६७५) 
 
८. तुम णचरंजीि कल्याि रिो !  
 
 रु्तम टचरंजीर् कल्याण रिंो, िंटरकथा सुरस टपओ।  
 िंटरकीर्तवन के साथी सज्जन, बिुंर्त बस टजओ ।। धृ.।।  
 सस्र्ता दाना पानी टनमवल, र्ंर्ाजल लिंरा  
 रंर्, रार् और बार् बर्ीचे, रुपये िंोन मोिंरा ।। रु्तम।।  
 ऊूँ चा मंटदर मिंल सुनेरी मिंाल मुलख बस्र्ती  
 पुि पौि को सुन्दर काटमनी सरु्ण रु्ण अस्र्ती ।। रु्तम।।  
 अमृर्तराय के अमृर्त बचन से सदा सुखी रटिंयो  
 सबलपुटष् आरोग्य नाम को, आनन्द में रटिंयो ।। रु्तम।। *  
 
९. िरबखत गािी रे !  
 
 मेरे घर में यिंी युर् जार् रिंी िैं ।। धृ.।।   
 झाँझा झन झनन बाजी बीना  
 नार्र नर नाचर्त र्ार्ार्त सबिूंूँ करी रे  
 अिल जंटजर में बखर्तटन बठै्ा फेर आनन की बार्त निंीं रे  
 र्तलपर्त पे्रम के नदीया बिंार्त िंर बखर्त सोटिंरा र्ािंी रे  
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संत माणिकप्रभू (शके १७४३ – १७८७) 
 
१०. आपिी बेटा आप िी बाप  
 
   रार् : टपलू  
 िंर घि मों एक िंी एक, मुरषद की टनर्ािं से देख ।। धृ.।।   
 बाबा आदम से पैदादूश, टनकलेर्ा दम टर्रजार् ेलाश  
 माटणक किैं आपिंी आप, आप िंी बेिा आपिंी बाप ।। 
 
११. अपने में खुदा देखता िँू   
 
   रार् : टपलू  
 अपने में आप खुदा देखर्ता िूंूँ  
 खुदा को म ैटजस दम जुदा देखर्ता िूंूँ  
 काफीर न मोमीन न मुसलमान समझो ।। 
 िंरदम िंर बाबजा देखर्ता िूंूँ  
 ये माटनये अकबर कूूँ  माटनक साटबर्त  
 टजस दम से टमला देखर्ता िूंूँ 
 
१२. मुसाणिर  
 
   रार् :खमाज  
 टबना शिंर के आया मुसाटफर सौदा के ऊठ भार्ा रे ।। धृ.।।   
 ना रिंी उसकी नामटनशानी, ना कोई आर्ा पीछा रे  
 
 
* िें पद आशीर्ाद प्रसंर्ी उत्तर भारर्तार्तिंी र्ाण्यार्त येर्त असरे्त असे सारं्र्तार्त  
 
 मूरख िंोने से भिकर्त टफरेर्ा, सुर्र िंोय सो जार्ा रे  
 माटणक के मन रे्तरा नाम िंंसा, मन िंो रिंो का र्ा रे ।। 

 
१३. णनराकार राम  
 
   रार् : काफी  
 सब दुटनया मोिं पसारा िैं, एक राम टनराकार िैं ।  
 अंदर बािंर सबकी भरा िैं ।। धृ.।।   
 व्याप रिंा जर् सारा, झाड पाड जब पूरा भरा िैं  
 टफर दुटनयासे न्यारा िैं । 

 झिूी काया झिूी माया, झिूा जर्र्त बसाई रे  
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 माटणक किैं सब साधु किं र्ये, तया मैं जाणे र्व्िंारा रे  
 
१४. बन्सी धून   
 
   रार् : पंचम  
 बन्सी धून सरस रास कोमळ लय माधुरी  
 र्ान खेळर्त सुरंर् फार्, नंदनंदन जमुनार्तीरर्ासी ।। धृ.।।   
 र्ार् ेर्ार्ीदे र्तारी सब ब्रजनारी  
 रंर् टपचकारी भर भर मारी ।। 
 टभने सब टबमल चीर ।। बन्सी धून ।। 
 माटणक सुखार्र्त सबके संर्, सुिंाय मोिी छोिी रु्लाबदानी  
 चपल नयन भर अबीर िंोरी,  
 स्त्ी शाम शामर चंडोल उंकार सुन देर् आकास छाये  
 माटणक अटर्त रु्णर्ंभीर ।। बन्सी ।।  
 
१४. दोिरे   
 
 साईं अपने पास िैं र्ता को र्ये भलू  
 माटणक किैं सब जर्र्त के नयन में पडी िैं भलू।।  
  साईं मेरा जिंाँ बसे, का र्िंाँ अर्घड घाि  
  साईं मेरा जिंाँ बसे, र्िंाँ निंीं िंम-रु्तम  
 माटणक किैं मैं तया करंू बार्त िंो र्ई रु्म ।।   
 
 (ब) संत-साणित्याची िलश्रुती   
 

सुमारे एक हजार वषांच्या कालावधीत होऊन रे्लेफया त्रसद्धाांची आत्रण सांताच वाणी अर्ोदरच्या 
प्रकरणाांतून देण्यात आलेली आहे. या त्रवभार्ात उद्धतृ करण्यात आलेले सात्रहत्य तसे या परांपरेत बसणारे 
नाही. परांतु, अन्सय धमीयाांच्या सात्रहत्यात सांताच्या उपदेशाचे पर्साद कोणत्या ्वरुपात उमटले याचा मार् 
काढणे हे देखील मुळ त्रवषयाच्या त्रववचेानास पूरक ठराव ेया हेतूने दोन त्रभन्न काळातील व त्रभन्न ्तराांवरील 
मुसलमान कवींच्या सात्रहत्यातून काही उद्धरणे पुढे देण्यात आलेली आहेत. पत्रहला कत्रव इब्राहीम 
आत्रदलशहा (राज्यकाल १५८७-१६२७) हा ्थूलमानाने एकनाथाांचा उत्तरकालीन असून तो त्रबजापुरच्या 
आत्रदलशाही घराण्यातील सुलतान होता. दुसरा कवी आहे शाह तुराब (१६९५-१७८७) सध्याच्या तात्रमळ 
प्राांतातील वले्लोर येथील सूफी परांपरा चालत्रवणाऱ्या मठाच्या र्ादीवर असलेला.  
 

त्रसद्ध-सांताांची सवगधमगसमभावाची परांपरा या दोन्सही कवींनी चालत्रवलेली आहे. फारसी त्रलपीतील 
दखनी भाषेतून या दोघाांचे सात्रहत्य उपब्ध आहे, या दोहोंच्या काव्यातील वातावरण पूणगपणे भारतीय 
साा्ं कृत्रतक वातावरणाशी सुसांर्त असून उदूग भाषेतील सात्रहत्यातून र्ोकावणारी साा्ं कृत्रतक अभारतीयता 
दखनी सात्रहत्यात मुळीच आढळत नाही. या कवींच्या काव्यात तर ही नाहीच. इब्राहीम आत्रदलशहा भारतीय 
सांर्ीताचा थोर अभ्यासक व वाग्रे्यकार होता. तर शाह तुराब परांपरेने सूफी असूनही त्याने भारतीय 
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दशगनाांचा व्यासांर् केलेला होता. समथग रामदासाांच्या सात्रहत्याने व कायाने तो एवढा प्रभात्रवत झालेला होता, 
की समथांच्या मनाच्या श्लोकाांचा ्वैर दखनी अनुवाद त्याने ग्रत्रथत केलेला आहे.  
 

प्रथम इब्राहीम आत्रदलशहाच्या ‘त्रकताबे नवरस’ मधून काही रार्दारीतील पदे देण्यात आलेली 
असून शाह तुराब याच्या ‘मनसमझावन’ या दखनी प्रकरणातील काही पदे नांतर आली आहेत.  
 

१. इब्रािीम आणदलशाि (इ.स. १५८७-१६२७) 
 

त्रनजामशाहीच्या चाकरीत असलेफया शहाही राजाांना आत्रदलशाही दरबारात सन्समानाने बोलावनू 
त्याांना मानमरातबाच्या जार्ा देणारा इब्राहीम आत्रदलशाह हा साा्ं कृत्रतक एकात्मतेचा पुर्कार करणारा 
आत्रदलशाही घराण्यातला सुलतान होऊन रे्ला. शहाजी राजावर त्याचा फार त्रवश्वास होता. त्यामुळे 
त्याांच्या त्रवरुद्ध दरबाऱ्याांची कार्थाने सतत चालत. या कार्थानाांचे त्रवपरीत पत्ररणाम शहाजी राजाांना 
भोर्ाव ेलार्ले. तरीही इब्राहीम आत्रदलशहाांनी शहाजी राजाांना बांर्लूरची जहार्ीर त्रदलेली होती. शहाजी 
राजाांना तो ‘फजंद’ या सन्समानाने सांबोधीत असे.  
 

त्याच्या दरबारात सात्रहत्य-सांर्ीतास मानाचे ्थान होते. एका सा्ं कृत कवीने या सुलतानाच्या 
प्रशल््तपर काव्यही रचलेले आहे. मराठी भाषेला रजभाषेचा माण देणारा हा पत्रहला मुसलमान सुलतान. 
त्याच्या फमानावर “श्रीसर्वती’ ची नाममुद्रा असे आत्रण मराठी व फारसी या दोन्सही भाषाांतून त्याचे फमान 
जाहीर होई. एका राज्याच्या र्ादीवर असलेफया मुसलमान सत्ताधीशाने सहदू धमातील देव देवता आत्रण 
भारताची साा्ं कृत्रतक परांपरा याांच्या त्रवषयी आदर भाव दाखवावा हे दत्रिणेतील मुसलमानी सांतेच्या 
परांपरेशी अत्यांत त्रवसांर्त होते. सांत एकनाथाांनी पुर्कात्ररलेला सवगधमगसमभाव इब्राहीम आत्रदलशाहाच्या 
सात्रहत्यातही आढळतो.  
 

रार्लिणाांच्या बरोबरीने रार्ध्यान देण्याची पद्धती सोळाव्या शतकाच्या सुमारास अल््तत्वात 
आलेली होती. इब्राहीम आत्रदलशाहाच्या अनेक चीजाांतून त्रनरत्रनराळ्या रार्ाांचे ‘ध्यान’ आलेले आहे. सां्कृत 
ग्रांथाांतील रार्ध्यानाांचा तो प्रत्रतध्वनी वाटतो. त्याने केलेली रार्वणगने काव्यमय तशीच त्रचिमय आहेत. 
कानर्ा रार्ातील एका पदात ‘सांर्ीताच्या आ्वाद या अथाने ‘रांर्रस’ ही सांज्ञा हा सुलतान योजतो. 
समथांनी देखील आपफया सहदी-मराठी पदाांतून या सांजे्ञचा याच अथाने प्रयोर् केलेला आहे.  
 

एकनाथकाळीच भारतीय सांर्ीतात समन्सवयाची प्रत्रक्रया सुरू झालेली होती. त्रकत्येक इराणी रार्ाांना 
भारतीय सांर्ीताच्या राग्मालेत ्थान त्रमळालेले होते. समथगसात्रहत्यातही काही इराणी रार् येतात. इब्राहीम 
आत्रदलशाहाने देखील सांर्ीताच्याही िेिात समन्सवयाच्या पुर्कार केलेला आहे. समकालीन सामात्रजक 
आत्रण साा्ं कृत्रतक प्रवृत्तींचे प्रत्रतसबब इब्राहीम आत्रदलशहाच्या काव्यात पर्लेले आहे.  
 
१. िन्दे िाक्विनायकौ  
 

  रार् : कानडा  
 टर्द्या-पंथ सुझर्त नाहिं या कारन  
 सरस्र्र्ती-र्नेस रटर्-सटस भये प्रकासा  
 र्ाक् टर्नायक जुर्ल रंु्तबड बीना  
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 भयो रे धारन सुख करर्त भोम टर्लास ।।  
 सारदा-र्णेस मार्ता-टपर्ता रंु्त मानुंूँ  
 टनमवल बीन फिीक सीसे र्तास  
 ईब्रािंीम रु्टपर्त घैसो नर्ाज । परर्ि कीन धन्य मेरो रास ।।  
 

त्रवदे्यची वाट सापर्त नाही म्हणूनच सर्वती आत्रण र्णेश चांद्र-सूयाचे रुप घेऊन प्रर्ट झाले. वाक् 
आत्रण त्रवनायक वीणेच्या दोन तुांब्यासारखी एकरूप आहेत. दुःख-हरण आत्रण सुख-माांर्फयप्रदान 
करण्यासाठी त्याांचा अवतार आहे. शारदा-र्णेश! तुम्ही माझे माता-त्रपता आहात. तुम्ही ्फत्रटकातून 
कोरफयासारखे ्वयांभ ूआहात ! तुमच्यामुळे एका अज्ञात इब्राहीमला ख्याती आत्रण प्रत्रतष्ठा लाभली केवढे हे 
भाग्य!  
 
२. भाका न्यारी : भाि एक  
 
  रार् : कानडा  
 आर्ताई धाडी रु्नीजन, टर्तस्र्र्त रु्साई टर्तरलोचन  
 भाका न्यारी न्यारी भार् येक, किंाँ रु्तरक किंाँ बरािंमन  
 उत्तं भार् नी को सोिें, जा सरसर्ती भये परसंन  
 ईब्रािंीम संसार चािें टर्द्या, सबद रु्रुसेर्ा जप कर मन येक ।।  
 

अताई, धार्ी आत्रण रु्णीजन हे तीन प्रकारचे सांर्ीतकार शांकराचे जणू तीन नेि. त्याांची भाषा 
वरे्वरे्ळी असते, परांतु भाव माि एकाच असतो. त्याांत सहदू आत्रण मुसलमान असा भेद नसतो.  
 

या त्रवश्वात त्रवद्या सांपादन करावयाची असेल तर रु्रुसेवा करावी आत्रण रु्रुमांिाचा जप एकाग्र 
त्रचत्ताने करावा.  
 
३. माता सरस्िती  
 
  रार् : केदार  
 येक कर दण्डी र्ादन दुजे पानी पुस्र्तक  
 पेखर्त नर्रस र्ार्र्त उत्पटत्त  
 केसरर्स्र्तर दसन मयाम नख, लर्ाई मेिंंदी रु्नी प्रीर्ती ।। 
 कंठ ठाल फटिक जपमाला नर्र, टर्द्यापुरी र्ािंन िंत्ती  
 ईब्राटिंम के र्ोर्ता-टपर्ता देर्रु्रु  
 र्णेशपटर्त मार्ता टचि सरस्र्र्ती ।।  
      दोिंरा  
 सरस्र्र्ती स्र्च्छ सुन्दरी मिंा उत्तम जार्त टनमवळ  
 येक पुस्र्तक दुजे िंार्ती सुटमरन  
 र्तीजे िंाथे शकुं, चौथे करकमल  
    दोिंरा  
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 नर्रस सुर जुर् जर् ज्योर्ती आनो सरबरु्नी  
 यो सर्त सरसोर्ती मार्त, ईब्रिंीम प्रसाद भई दुनी ।। 
 

एका हाती वाद्य व दुसऱ्या हाती पु्तक धारण करणाऱ्या (सर्वती देवीकरे्) पाहत पाहत मी 
नवरस र्ीत र्ात आहे. त्रतने केसरी वर धारण केलेले असून दात श्यामल व नखे रांर्त्रवलेली आहेत. त्रतचे 
रु्णाांवर फार पे्रम आहे. त्रत त्रवद्यापूरची रत्रहवासी, र्ळ्यात ढाळाच्या मोत्याांची माळ, वाहन हत्ती र्णर्ोत 
र्णपतीच्या ठाई आत्रण माझी माता सर्वती.  
 

महासुांदर सर्वती प्रसन्न झाफया कारणाने ्वर्ग आत्रण पृर्थवी या दोन्सही ्थळी असलेली नवरसयुक्त 
र्ीते इब्राहीमला या ्थळी र्ाता आली. (ही देवी सर्वतीची कृपा!)  
 
४. रसरंग  
 
  रार् : कानडा  
 प्रथम सुस्नार्त कर, उदर्ारं्, नखशीखरे्त भीजा अष्ारं्  
 सुथरे र्स्र्तर पटिंर और चोखी ठार्, पाछे जपकर फटिक मालसंर्  
 टलयो सुभ नाँर् श्रीसरस्र्र्ती को  
 र्तब पायो जस नर्रस सरस रसरंर्  
 ईब्राटिंम करन र्िंर्त दंडर्र्त करर्त  
 र्तो िंोर्ता रोम-रोम में उमंर्।। 
 

र्ांर्ाजलाने अष्टाांर् सु्नात केफयानांतर त्रनमगळ वरे पत्ररधान करून व हाती ्फत्रटकाची माळा घेऊन 
श्रीसर्वतीचे शुभनाम जपण्यास प्रारांभ केला तोच नवरसाांच्या आ्वादाचा प्रत्यय आला. सर्वतीदेवीला 
दांर्वत घालत असतानाच ईब्रहीमचे अांर्-अांर् उत्साहाने फुलून त्रनघाले.  
 

५. राग भैरि  
 

 बटिंरर् करपुर र्ौरा भाली टर्तलक चंदरा  
 टिनेिा जिामुकुि र्ंर्ाधरा  
 एक िंस्र्त रंुडनरा टिशुल जुर्ल करा  
 र्ािंन बटलबरद सेर्तजार्त रु्साई ईश्वरा  
 कास कृटत्तकंुजरा पुर्ि चरम व्याघरा  
 सरप हसधार टर्तिन परछाई कल्पर्तरा   
 रमणी र्ादन मृदंर् धाम कैलास र्तदुपरा 
 ईब्रािंीम ओखरे्त लछन रार् भरैर् मिंाउत्तम सुंदरा ।। 
 

भरैव (रार्) भाली चांद्राचा त्रतलक धारण करणाऱ्या कपूगरर्ौर शांकरासारखा आहे. जटेत र्ांर्ा 
धारण करणाऱ्या त्रिनेि शांकराच्या एका हातात रुां र्माळा असून हातात त्रिशूल आहे. शुभ्र बैल त्याचे वाहन 
असून कासेला त्याने व्याघ्रचमग रु्ांर्ाळलेले आहे. सपाचा शृांर्ार धारण करणारा शांकर सािात कफपतरुच्या 
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सावलीसारखा वाटतो. रमणी मृदांर् वाजवीत आहेत. वरच कैलासधाम आहे. इब्राहीमच्या मते सुन्सदर अशा 
भरैव रार्ाचे हे लिण आहे.  

शाि तुराब (इ.स. १६९५ – १७८७) 
 

शाह तुराब या सूफी सांताच्या सात्रहत्यात सवगधमगसमभावाची धारणा वधगमान असफयाचा प्रत्यय येतो. 
शाह तुराब जन्समाने मुसालमान, धमाचे इ्लाम धमानुयायी आत्रण सांप्रदायाने सूफी होता. तात्रमळ प्राांतातील 
वले्लोर येथील सूफी मठाचा तो अत्रधपती होता. भारतातील धार्ममक पांथो पांथाचे त्याचे अध्ययन अत्यांत 
सखोल आत्रण सूक्ष्म होते. सवग धमग समान असून भेद आहे तो केवळ पत्ररभाषेचा या मताचा पुर्कार त्याने 
आपफया सात्रहत्यातून केलेला आहे. त्रवशषे आियग म्हणजे महाराष्रापासून शकेर्ो मलै दूर असलेफया या 
साधूला समथांच्या सात्रहत्याने आत्रण व्यल्क्तमत्वाने कमालीचे प्रभात्रवत केलेले होते. तो समथाचा 
समकालीन नव्हता. त्याची मातृभाषाही मराठी नव्हती. तरीही रामदासाांची ‘पोथी’ वाचून त्याला ्फूती 
त्रमळाली असे त्याने ‘मन समझावन’ या काव्यात नमूद केले आहे. केशव्वामी भार्ानर्रकर, सेतु्वामी 
इत्यात्रदकाांचाही त्याने र्ौरवपूवगक उल्लखे केला आहे. त्रसद्धसांताांच्या काळानांतर अनेक शतकाांनी रचलेफया 
शाह तुराब याच्या सात्रहत्यात त्रसद्धपरांपरेतील मध्यवती सूिे आढळून येतात.  
 
१. मनास बोध   
  बुरा घुस्सा का साघंार्त कर मर्त  
  करोद (क्रोध) काम और लोर् का पाप कर मर्त  
  अरे मन रू्तूँ माया का स्र्रार्त कर मर्त  
  िंसूयाँ (असूया) की सोबार्त र्ो घाि कर मर्त ।। १।।   
  टजरे्त लर् र्तो जोरु बचे प्यार कररे्त  
  मुर्पेर र्तो मुदा फेककर जीर् में रोरे्त  
  रु्तज र्ाडी मार्ती में सारे टबसररे्त  
  र्तरे पीछे िंरटर्ज निंी कोइ मररे्त ।। २।।   
  फुिेना रु्तिेना पडेना चडेना  
  सदा सुन चले में पूँडे रू्तूँ कडे र्ा  
  नमा एक रुपाटस दूजे न सािें  
  मन संर्त अनंर्त शोधोटन पािें ।। ३।।    
 

समथांच्या मनाच्या श्लोकाने शाह तुराब यास ्फूती त्रदली. या श्लोकाांचा ्वैर अनुवाद त्याने 
आपफया परीने केलेला आहे. मुळातच मराठी भाषेचा दखनी भाषेवर प्रभाव आहेच. त्यातून मनाच्या 
श्लोकाांच्या दखनीकरणात मराठीपण अत्रधक त्रदसून याव ेहे ्वाभात्रवक वाटते. पाहा :  

 
१. नको रे मना क्रोध िंा खेदकारी । नको रे मना काम नाना टर्कारी ।। 

नको रे मना लोभ िंा अंर्ीकारु । नको रे मना मत्सरुदंभभारू ।। 
२. मरे एक त्याचा दुजा शोक र्ािें । 

अकस्मार्त र्तोिंी पढेु जार्त आिें । 
सुिेना मनी लोभ िंा क्षोभ त्यार्तें । 
मिंणौनी जर्ी मारु्र्ता जन्म घेरे्त ।।  
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३. रु्तिेना फुिेना कदा देर् राना चलेना िळेना कदा दैन्यर्ाणा । 

कळेना र्ळेना कदा लोचनासंी । नसेना टदसेना कदा लोचंनासी ।। 
 
२. देि नािी देिळात!  
 

  टजसे देर् किंरे्त सो परघि में बसे रे  
  निंीं कैद िंोकर र्ो एक मढ में र्से रे  
  नजर सूूँ नजर कर के घूूँघि में बसे रे  
  रु्रुबीन र्ो मारर् खिपि में पसे रे ।। 
  जो िंर-नाम लेर्रे्ा र्ो पार िंोर्रे्ा  
  सुकी बींद सों अरद मार्तर* में सो र्रे्ा  
  निंीं र्तो र्ो आकार में पडके रोर्रे्ा  
  सदा अशक अफसोस सों मुख धोर्रे्ा ।। 
 

परमेश्वर एखाद्या मठ-मांत्रदरात बांत्रद्त नसतो. तो त्रवश्वाच्या रुपात प्रर्ट झालेला असतो. त्याचे 
प्रकट दशगन रु्रूच्या मार्गदशगनाने होते. परमेश्वर एक तर सबदू आत्रण अधगमािेत सुखासीन असतो सकवा 
त्रवश्वाचा आधार धारण करीत असतो (हे ज्ञान झाले नाही म्हणजे माि या जर्ात सवगदा) दुःखच भोर्ाव े
लार्ते.   
 
३. णनरथसक कमसकाडं  
 
  टकरे्त टलये र्तसबी की मनके टफरारे्त  
  र्डे पाक जाटिंद नमाजी कलारे्त  
  र्ले मन टक मनटकयाँ नई भेद पारे्त  
  सदा मैं पने में आपस खुद र्ूँर्ारे्त ।।  
  लर्ा खाक र्तन को कला मर्त संन्यासी  
  नको रे नको जा जर्िाथ कासी  
  निंो दूधधारी न िंो टनर्त उपासी  
  न टफरे रू्तूँ र्नेर्न खाये उदासी  
 

मण्याांचा माळेचा जप करणारे ्वतःच्या मनाचा भेद घेऊ शकत नाहीत. सदा अहांकारात मग्न 
असतात. जर्ात माि धमगमातंर् म्हणून त्याांची ख्याती झालेली असते. अांर्ाला राख लावनू सांन्सयासी होऊ 
नकोस, काशी-पुरी या तीथांना जाण्याचे कारण नाही. दुग्धाहारी सकवा त्रनराहारी होऊन साधना करण्याची 
र्रज नाही. वनात वणवण भटकण्याचेही कारण नाही.  
 
* ॐकाराची अधगमािा (परब्रह्म)  
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४. सद्गुरू – मणिमा  
 

  न काशी बनारस न टर्तरपर्ती कूूँ   
  न र्ोदार्री जा न भार्ीरथी कूूँ   
  न रं्र्ा न जमना न जा सरसर्ती कूूँ  
  कूँ िंी ढंूड टकरपा रु्रुधनपर्ती कूूँ  
  अरे मन टसर्ताबी सेर्ती आसरण में  
  िैं सदा सकर्त सद्रु्रुचे चरन में ।।  
  नको घर का मि छोड टफर रू्तूँ उदासा  
  नको आज िंोर कल का रख टदल में आसा  
  समझ देख, िैं सब आकास िंी आकासा  
  मिंापुरुष सद्रु्रू का रिं रू्तूँ दासा ।।   
 

सद्रु्रूां च्या चरणी सारी तीथे असफयाने अन्सय तीथांची यािा करण्याची र्रज नाही. सद्रु्रूस 
शरण रे्फयानांतर सवगि आत्मतत्त्व पसरले आहे हा अनुभव येईल हा भावाथग.  
 
५. ध्यान-योग  
 

  मुळाधार चक्कर में अपान िैं  
  समझ खूब सीने में समान िैं  
  अरे यारो टिंरदे चक्कर में परान िैं  
  व्यान कंठ में और सीने में समान िैं ।।  
  सोटधिान में रजोरु्न िैं ब्रह्मा टक बस्र्ती  
  र्तो सीने में र्तमोरु्न िैं टर्ष्णूकी बस्र्ती  
  िैं टिंरदे चक्कर में र्तमोरु्ण और इंदर की बस्र्ती  
  कण्ठ आस्थान में माया शतर्ती की बस्र्ती  
 

पाच प्राण, त्याांना आधारभतू असलेली चके्र आत्रण या चक्राांच्या ्थानी असलेफया देवता याांची वणगने 
या उताऱ्यात आली आहेत.  
 
६. आत्माराम ओळखािा  
 
   कूँ िंी बाधं र्तार्ा बरेिंमन कलारे्त  
  कूँ िंी र्ाय पूजे कूँ िंी काि खारे्त  
  कूँ िंी देर्पूजे कूूँ  मटंदर बनारे्त  
  कूँ िंी र्तोड देर्ल मशीर्त ऊूँ चारे्त  
  न मशीद न मंटदर कूँ िंी ठार सो जा  
  आपस को आपस जा टनराकार बुझा  
  ... टजनने आत्माराम का घर पछाना  
  अरे मन नको रे नको िंो टदर्ाना  



अनुक्रमणिका  

  रु्तराब ने निंी झिू ये बार्त बजूा  
  मिंादेर् िंोर राम में निंी िंैं दूजा  
  आपस र्तो आपी आप को करर्ता िैं पूजा  
  पुछो रामदास और को जा ।। 
 
 

कुठे यज्ञोपवीत घालून सावतःला ब्राह्मण म्हणणारे आहेत. काही त्रठकाणी र्ोपूजा होते तर त्रकत्येक 
्थळी र्ोवध करून र्ोमाांस भिण होत असते. कुठे देवाच्या पूजेसाठी मांत्रदर उभारतात तर काही ्थळी 
देवळे पारू्न त्या जार्ी मशीद बाांधण्यात येते. आत्मतत्त्व मांत्रदरात सापर्णार नाही तसेच ते मत्रशदीतही 
हाती लार्णार नाही. आत्म्याला ओखळले पात्रहजे. तो त्रनराकार आहे हे समजून घेतले पात्रहजे. ज्याने 
आत्माराम ओळखला त्याला इतरि वडे्यासारखे भटकण्याचे कारण नाही. तुराबने सत्य समजून घेतले 
आहे. महादेव आत्रण राम यात भेद नाही हे त्याने जाणले आहे. आपणच आपली पूजा करावयाची असते. या 
त्रवषयी शांका असेल तर जा रामदास (वा इतर सांत) याांना त्रवचारून ये.  
 
७. अल्लाि सोिं अभेद  
 
   मझे आकर पडी टफतर्त इकबार  
  के देखूूँ अल्ला हिंदू में तया िैं र्तकरार  
  मर्र इनकी टकर्ताबाँ देखा सब  
  र्तो जाटिंर सब िुंर्रे्ा उनका मर्तलब  
  पढा र्तब शौल्द सूूँ उनकी टकर्ताबाँ  
  टदसा िंरजापो र्ोिंी शमा नाँ र्ाँ  
  कूँ िंी अल्ला कूँ िंी सोिंं कलाया  
  सरटिंन इस्लाम का भेद पाया  
  र्िंी अल्ला र्िंी सोिंं िंटरनाम  
  िैं यकं मिंबूब में टजस के नाम  
  र्रज िंर नाम को परनाम कीटजये  
  र्िंर सूरर्त इसी का नाम लीटजये ।। 
 

एकदा असे मनात आले त्रक या सहदूच्या धमगग्रांथात आिेपाहग असे आहे तरी काय याचा शोध घ्यावा. 
हे धमगग्रांथ वाचफयानांतर माि अनुभव त्रनराळाच आला. दोहोंकरे् (सहदूधमग आत्रण इ्लाम) एकच तत्त्व 
प्रत्रतपात्रदलेले आहे. कुठे ते ‘अल्ला’ या नावाने ओळखले जाते तर कुठे त्याची ओळख ‘सोहां’ या नावाने 
करून देण्यात येत असते. (तसे पात्रहले तर) एकाच हरीची ‘अल्ला’ आत्रण ‘सोहां’ ही त्रभन्न नाव.े म्हणजेच भेद 
आहे तो पारीभाषेचा (मूळ तत्त्वाांचा नाही). म्हणनूच म्हणतो की, नाम कोणतेही असो त्यास प्रणाम करावा 
आत्रण त्याचा जप करीत असाव.े  
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पणरणशष्ट 
 

मराठी शाणिराचंी णिन्दी किने 
 

‘मराठी सांताांची सहदी भाषेतून काव्य रचना करण्याची परांपरा मराठी सात्रहराांनीही चालत्रवलेली 
आहे’ असे त्रवधान अर्ोदरच्या त्रवभार्ात त्रनरत्रनराळ्या सांदभात येऊन रे्ले आहे. सांताांच्या सहदी काव्याची 
मीमाांसा हा मूळ त्रवषय असफयाने या त्रवधानाची चचा त्या त्या ्थळी करण्यात आलेली नाही. तथात्रप, 
त्रजज्ञासूांच्या मात्रहतीसाठी काही त्रवशषे या पत्ररत्रशष्टात नमदू करण्याचे योत्रजले आहे. १  
 

शात्रहराांनी हा वारसा का चालत्रवला याचे त्रनत्रित उत्तर देणे अवघर् आहे. अध्यात्मपर कवणे हे 
शात्रहरी सात्रहत्याचे अत्यांत महत्त्वाचे अांर् आहे. म. ना. सहरबदेु्ध याांच्या मते तर ‘आध्याल्त्मक कवने हीच 
शात्रहरी वाङ्मयाची प्रकृती असून शृांर्ारप्रधान रचना त्रह या सात्रहत्यास जर्लेली त्रवकृती आहे.’ या वादात 
तूतास त्रशरण्याचे कारण नाही. शात्रहराांनी दखनी आत्रण सहदी या दोन्सही भाषाांतून कवणे रचलेली आहेत हे 
सत्य आहे. आध्याल्त्मक शात्रहरी हे या सात्रहत्याचे प्रधान अांर् मानले तर सांताांच्या अध्यात्मपर रचनाांत 
आढळून येणारा सहदी काव्यरचना वारसा सांतसात्रहत्याच्याद्वारे शात्रहरी कवनाांतही उतरलेला आहे असे 
र्ृहीत धराव ेलार्ते.  
 

दखनी आत्रण सहदी या भाषाांचा आपफया पदाांत उपयोर् करताना सांताांनी कोणत्या प्रकारचे तारतम्य 
दाखत्रवले आहे याची चचा येऊन रे्ली आहे. ्वधमीय समाजास उदे्दशनू रचलेली पदे आत्रण अन्सयधमीयाांस 
अनुलिून रचलेली कवणे सांताांनी अनुक्रमे सा्ं कृतप्रचुर सहदी आत्रण फारसीबहुल दाखनीत रचलेली आहेत 
याांची चचा प्रथम खांर्ात येऊन रे्लेली आहे. शात्रहराांच्या कवनांतही थोर्ाफार असाच त्रववके आढळतो. 
कृष्णाच्या लावण्या सामान्सयपणे सां्कृत प्रचुर सहदीत असतात तर ‘इष्काच्या’ लावण्याांत तोच शाहीर 
फारसी त्रमत्रश्रत दखनी भाषेचा प्रयोर् करताना आढळेल. लावणी समग्र मराठी भाषेत असलील तरीही 
फारशी शब्द हेतुतः योत्रजलेले त्रदसतात. काही उदाहरणाांनी हा मुद्दा ्पष्ट होईल.  
 
१. सखे यमुना का पानी र्िंरी चली । भरन जाटर्त टजसा मों  
 माधर् टमला ।। धृ. ।।  
 सुन रे जसोदा र्ोपी सबरी । टसरपे धटररे्त भाई भटर घर्टर ।। 
 जलद चली थी अपने घर नर्टर । पकर मोिें कु किें जल ले टपला।।  
        - िंोनाजीबाळा, ३५  
 
२. टकने घंुर्र बजाया छननन आर्ाज आया ।। धृ. ।।  
 आजी जाटर्त अपने हपिुं कंु टमलने ज्यार्ती । 
 चादंरार्त नाटिं सरमटर्त । बींदी टससफुल चमक बर्तलार्ती ।।  
 र्ाके बाल पुरार् ेमोर्ती । भारं् जामाव्या३ ।। - सर्नभाऊ, ८७  
 
३. जा साटख पीर्तम लार्ो । घर बेर् बुलार्ो ।। धृ ।।  
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 नयन दीदार रु्तफानी । दो भरं्ा ंकमानी  
 भरी भरपूर जर्ानी । मैं भई री दीर्ानी ।।  
 लाल की रीर्त पछानो । राखी िंोर्ी टबरानी ।।  
 र्ता को टचत्त खुलार्ो ।। - प्रभाकर, ९०   
 

वरील उताऱ्याांपैकी पत्रहला होनाजी बाळाने रचलेफया कवनाांतून उद्धतृ केलेला आहे. दुसरा आत्रण 
त्रतसरा अनुक्रमें सर्नभाऊ व प्रभाकर या शात्रहराांच्या काव्यातून घेतलेला आहे. तुलनेच्या दृष्टीने अभ्यास 
करता यावा या हेतूने पुढे सर्नभाऊ आत्रण प्रभाकर याांच्या दखनी लावण्याांतील उतारे देण्यात येत आहेत :  
 
४. तया किंरे्त िंो रंर्राज र्बरु, मैं र्तो इष्क की नारी  
 ये बममन के राजे सािेंब को रखे िुंरमर्त िंमारी ।।  
 राखो जर सरर्ताज सबसे आखा ंखुसी िंमारी  
 रार्त िंोणे दो बार्त बनेर्ी, इर्तनी अजव सुनो रे ।। - सर्नभाऊ, ५०   
 
५.  रे्तरे सुरर्तपर र्तो प्यारे िुंआ टदल टफदा  
 घंूर्ि लेके करर्ती जबी मैं अदा ।। धृ. ।।  
 बीस बरस की उम्र बने रू्त िुंला  
 बदन रे्तरा तया किूंूँ माषुके चदंा खुला  
 मेरा टनकलकर जी जार्ता िैं िंाय रे खुदा ।। 
 यिंी र्तो इष्क के खार्तर कबकी अडी  
 मेिंरबार मुजपर िंोना तया आई घडी ।। - प्रभाकर, ९६    
 

वर त्रदलेफया उताऱ्याांपैकी क्र. २ आत्रण ४ सर्नभाऊच्या काव्यातले असून क्र. ३ व ५ हे प्रभाकराच्या 
लावण्या तले आहेत. या दोन्सही शात्रहराांनी त्रवषयपरत्व ेसहदी आत्रण दखनी या भाषाांचा प्रयोर् केलेला आहे हे 
सहज लिात येईल. सां्कृत भाषेत लावणी रचणारा राम जोशी मराठी काव्यातही मोरोपांताांना लाजवील 
अशी सा्ं कृतप्रचुर भाषा वापरतो. त्याची इष्काची लावणी मराठी असली तरी तत्कालीन शरेशायरीत 
प्रचत्रलत असलेले त्रकती तरी फारसी शब्द अशा रचनेत आढळतील. धमाने मुसलमान व सांप्रदायाने 
नाभपांथीय असलेफया सर्नभाऊच्या कत्रवत्वाचा आणखी एक नमुना :  
 
 खूब बनी मिंबूब टर्टचर्तर र्ायनों से र्जय टकया  
 सब जई टकया पोषाख बडी बडी आूँख नाक मे नथनी जिुं रखी से  
 ...टकिे शिंर का टदलदार मुसाफर मार प्यास लर्ी पानी  
       पीने आया ।। - सर्नभाऊ, ६६    
 

भाषेच्या दृष्टीने शात्रहरी कवनाांत आणखी एक त्रवशषे आढळतो तो म्हणजे अथगसांर्ती सुटू न देता 
केलेला त्रमश्र भाषाांचा प्रयोर्. सां्कृत-मराठी आत्रण मराठी-सहदी असे दोन्सही प्रकार या त्रवशषेाांत आढळतात. 
रामजोशी आत्रण होनाजी बाळा याांच्या कवनाांत एक चरण सां्कृत भाषेतला तर दुसरा मराठी भाषेतला 
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असणारी आहेत.२ इतर कवी सां्कृत भाषेच्या वाटेला फारसे रे्ले नाहीत परांतु, त्याांनी एक चरण मराठी व 
दुसरा सहदी/दखनी अशी कवने रचलेली असून अथग सांर्तीत माि बाध येऊ त्रदला नाही.  
 
 लाव खांजीर त्रसरकट करू । धीर धरवत नाही ।। धृ. ।।  
 र्ार् लर्ाके पीहू पाछे । मज टाकुत्रन रे्ला  
 कोन जर्ा प्यार त्रकसीने । र्ळ टाकूत्रन रे्ला  
 यार कहो तुम तोबी रु्न्सहा ।कधी याचा केला  
 वार कत्रलजेपर लार्ा । कशी वाांचेन बाई ।। - प्रभाकर, १४४    
 
 

अशा त्रमश्र रचना का रुढ झाफया हे समजण्यास मार्ग नाही. ही कवने सामान्सयपणे शवेटच्या 
बाजीरावाच्या काळातली आहेत. मोर्ल दरबारात आत्रण लखनौमध्ये – या दोन्सही ्थळी त्या काळात उदूग 
मुशाऱ्याचा फारच बोलबाला होता. मोर्लाांच्या शवेटच्या काळात मराठे हे सते्तचे प्रभावी कें द्र होते. दरबारी 
कामकाजाच्या त्रनत्रमत्ताने मराठे सरदाराांचा सांचार त्रदल्ली, बुांदेलखांर् या भार्ाांत होता. शाहीराांनाही या 
वातावरणाचा अनुभव त्रमळालेला असावा. इष्काच्या लावण्या हा एका दृष्टीने त्या काळात मान्सयता पावलेफया 
शृांर्ारप्रधान उदूग काव्याचा पत्ररणाम नसेलच असे म्हणता येणार नाही.  
 

परांतु, मातृभाषेखेरीज अन्सय भाषेतून त्रवशषेतः दखनी व सहदी भाषाांतून शात्रहराांनी कवणे रचून या 
बाबतीत तरी मराठी सांताांची परांपरा चालत्रवलेली आहे असा त्रनवाळा देता येतो.  
 

संदभस 
 

१. ‘ओवी ते लावणी’ या पु्तकात ‘शात्रहराांचे भाषावैभव’ या प्रकरणात (प.ृ ४१२ ते ४३०) या त्रवषयाची चचा  
  प्र्तुत लेखकाने केलेली आहे.  
 
२. उदाहरणाथग होनाजी बाळा याचा हा र्ण :  
 र्ांर्ाधरसुत सुतरांर् र्ीत । र्ीत सांर्ीत सुरांर् । र्जगती मृदु्वर सारांर् ।।  
 र्जर कत्ररत्रत पद नेपुरनादें । र्रर र्र र्रर्रती र्ती अवनीं सावनीं  
 जनकारण वक्र शुभानन । नत्रदयत्रत त्रतसर बुर्त्रत त्रवधानां नमनीं त्रनरसे भवसारां ।। 
         - होनाजीबाळा, ४ 


