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१.१ उदे्दश्य :  

• शिवकालीन राजकीय पार्श्वभूमी आढावा घेणे  

• शिवकालीन प्रिासकीय व्यवस्थेची माशहती करून घेणे.  

• शिवकालीन अथवव्यवस्थेचा आढावा घेणे  

• शिवकालीन समाज, संस्कृतीचे स्वरूप स्पष्ट करणे   

• शिवकालीन वाङ्मयशनशमवती  आढावा घेणे. 

१.२ प्रस्तावना : 

शिवपूववकालीन समाज  हा  पारपंररक, गतानगुतीक, शस्थतीशप्रय, उदासीन, तटस्थ होता. 

वतनासक्ती आशि वतनाशवषयीचे  पे्रम होते. वतनासाठी खून, मारामाऱ्या हा शनत्याचा  भाग 

होता. राज्य कोिाचे, राज्यकते कोण, त्यांचा धमव  कोिता यांशवषयी समाजाला काही 

घेिेदेिे नव्हते. अशस्मता आशि चैतन्य नसलेला, लोळागोळा होऊन पडलेला हा समाज 

होता. अिा पररशस्थतीच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीराजांनी स्वराज्याच्या, मकु्ततेचा  आनंद 

आशि अशस्मतेचा शवचार रुजशवला . सामान्य लोकांच्या असामान्य कतवबगारीचा आशि 

हौतात््य पत्करण्यासाठी तयार असिाऱ्या िेकडो लोकांनी फुलशवलेला हा ताटवा श्रीशिव 

छत्रपतींची  महत्ता अधोरशेखत करतो. मध्ययगुीन भारताच्या  इशतहासात सववसामान्य 

लोकांना राज्य आपले आहे, असेे वाटिे ही घटनाच मोठी  अनोखी होती. एखाद्या 

घराण्याचे राज्य, राजाचे राज्य असे मानण्याच्या या काळात हे राज्य आपले आहे, राज्य 

आशि राज्याच्या सरुशिततेत आपलीसदुध्ा सरुशितता आहे आशि ्हिून हे राज्य शिकशवणे 
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आपली जबाबदारी  आहे, ही भावना समाजमनात शनमावि करिारा भारतीय इशतहासातील 

शिवाजी राजा हा एकमेव लोकनेता आहे. स्वराज्याची आशण  स्वातंत्र्याची शनमावि केलेली 

ही पे्ररिा शकती  प्रभावी होती आशि खोलवर रुजली होती, याचा  प्रत्यय मराठ्यांच्या 

स्वातंत्र्ययदु्धाच्या कालखंडात येतो. राजा नाही, राज्य नाही, राजधानी पडलेली, महारािी 

ितंू्रच्या कैदेत, यवुराज कैदेत, सैन्य नाही, संपत्ती नाही, िस्त्रसामग्री नाही तरीही या संपूिव 

प्रशतकूल पररशस्थतीच्याशवरुद्ध अथक लढण्याची पे्ररिा ही इशतहासातील एकाकी, एकमेव 

घटना आहे. या पे्ररिांची शनशमवती  हे श्रीशिवछत्रपतींचे सामर्थयव आहे. 

१.३ शिवकालीन  राजकीय पार्श्वभूमी : 

मराठी सत्तचेा उदय 

‘शििीिांनी भारत शजंकला तो मराठी सत्तेचा शिमोड करून’ – ग्रडँ डफच्या या शवधानावरून 

मराठी सत्तेचे भारतीय इशतहासातील महत्व लिात येते. छत्रपती शिवाजींनी तोरणा शजंकला 

( इ.स. १६४६ ) आशण स्वराज्याची महूुतवमेढ रोवली.  

मराठी सत्तचे्या उदयाची पार्श्वभूमी  

महाराष्ट्राचे भौगोशलक वेगळेपण, संतांचे सामाशजक, धाशमवक सधुारणांचे प्रयत्न, त्यातून 

झालेले सामाशजक संघिन, दख्खनेतील मराठेपूवव सत्तांतील संघषव व त्यातून मराठ यांत 

जागतृ झालेली राजकीय महत्वकांिा, तसेच छत्रपती शिवरायांचे नेततृ्व यांतून महाराष्ट्रात 

मराठी सत्तेचा राजकीय सत्ता म्हणून उदय झाला. 

महाराष्ट्र धमव  

मध्ययगुीन महाराष्ट्रातील संतांच्या सामाशजक, धाशमवक सधुारणांमळेु मराठी सत्तेच्या 

उदयाची तयार झालेली नैशतक पार्श्वभूमी म्हणजे महाराष्ट्र धमव होय. म. गो. रानडे यांनी 

Rise of Maratha Power या गं्रथात प्रथम ही संकल्पना मांडली.  

छत्रपती शिवाजी महाराजाांचा जन्म व कारकीदव 

मगुल सत्तेला सवावत मोठे आव्हान देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म १९ फेिूवारी 

१६३० मध्ये शिवनेरी शकल्ल्यावर झाला. शचिणीस, िखर, िेडगावकर िखर यांसारख्या 

उत्तरकालीन साधनांत शिवजन्म साल १६२७ असे आढळते. पण समकालीन प्राथशमक 

साधने म्हणून समजल्या जाणाऱ्या परमानंद कृत ‘शिवभारत’, अब्दलु हमीद लाहोरी कृत 

‘िादिहानामा’, ‘जेधे िकावली’, राजस्थानात प्राप्त कागदपत्रांत १६३० असाच जन्म 

सालाचा उल्लेख आढळतो आशण सध्या १६३० हेच साल अशधकृत साल म्हणून ग्राह्य 

समजले जाते.  

िेंगलोरहून शिवरायांनी पणु्याच्या जहाशँगरीत परतताच राजमाता शजजािाईचं्या साहाय्याने 

राज्यकारभार पाहण्यास सरुुवात केली. जहाशँगरीतील वतनदारांचा पाडाव केला. सत्ता 

शिकवायची असेल तर शकल्ले ताब्यात असणे गरजेचे आहे हे शिवरायांनी ओळखून 

पणु्याच्या िेजारील तोरणा, राजगड, कोंढाणा हे शकल्ले ताब्यात घेतले. ( इ.स. १६४६- 

१६४७ ) 
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जावळीची मोहीम ( इ.स. १६५६ )-  

घािावरून कोंकणात उतरण्याचा एक महत्त्वाचा मागव महािळेर्श्र प्रदेिातून जात होता. याच 

प्रदेिात मोऱ्यांची वतने होती. व्यापार आशण व्यूहात्मक महत्त्व पाहता मोऱ्यांचे सहकायव 

शमळवणे अथवा त्यांचा शिमोड करणे एवढे दोनच पयावय शिवाजींपढेु होते. 

शवजापूरच्या सेवेत असणाऱ्या मोऱ्यांना ‘चंद्रराव’ शकताि शमळाला होता. स्वराज्याच्या 

स्थापनेच्या वेळी दौलतराव मोर ेहा या जहाशँगरीचा प्रमखु होता. त्याचा १६४९ मध्ये मतृ्यू 

झाला. छत्रपती शिवरायांच्या साहाय्याने यिवंत मोर े जहाशगरीचा प्रमखु िनला. परतं ु

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा िंदोिस्त करण्यासाठी आलेल्या िाजी िामरावला आश्रय 

देणे, मावळ खोऱ्यातील देिमखुानं  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या  शवरोधात भडकवणे या 

गोष्टी व जावळीचे असणार े महत्व पाहून महाराजांनी  आक्रमण करून यिवंतरावास ठार 

मारले. रायरीचा अभेद्य शकल्ला ताब्यात घेतला. रायरी, रामगड, चंद्रगड, मकरदंगड 

यांसारखे शकल्ले स्वराज्याचे अंग िनले. त्यामळेु शिवाजींचे कोकणातील स्थान िळकि 

होऊन कोकणात राज्य शवस्तार करण्यास भौगोशलक आधार प्राप्त झाला.       

अफजलखानाचा पाडाव ( १६५९ ) – जावळी प्रकरणाने आशदलिाही दखुावली होती. 

तसेच त्यांना मोगलांचे ही पाठिळ होते. त्यातूनच शवजापूर दरिाराने अफजलखानाची 

शिवाजीच्या शवरोधात पाडाव करण्यासाठी नेमणूक केली.  

अफजलखानाची पूववप्रशसद्धी, त्याची सैन्यिक्ती लिात घेऊन शिवरायांनी ‘िक्तीपेिा 

यकु्तीचा’ वापर केला आशण आपला तळ प्रतापगडावर हलवला व शिवरायांनी 

अफजलखानास प्रतापगडाच्या पायर्थयािी भेिण्यास िोलावले. भेिीत खानाने दगािाजी 

करायचा प्रयत्न केला. पण छत्रपतींनी चपळाईने खानावर हल्ला करून त्याला ठार मारले. 

(इ.स. १६६९) अफजलखानाच्या मतृ्यूने स्वराज्यावरील मोठे संकि िळले. 

अफजलखानाच्या मतृ्यनुंतर आशदलिाहीतील गोंधळाचा फायदा घेऊन मराठ यांनी वाळवे, 

कऱ्हाड, पन्हाळा, कोल्हापूर - पयंतचा शवजापूरचा प्रदेि ताब्यात घेतला.  

शिवाजीचा िंदोिस्त करण्यासाठी शवजापूरचा सरदार शसद्धी जोहर (इ.स. १६६०) 

मराठ यांवर चालून आला. महाराज पन्हाळ्यावर असताना शसद्धी जोहरने पन्हाळ्यास वेढा 

घातला. ( माचव १६६० ) पण शिवरायांनी पन्हाळ्यावरुन स्वत:ची शिताफीने सिुका करून 

घेतली. या प्रसंगात िाजीप्रभू देिपांडे यांनी पत्करलेल्या हौत्यात्म्याची कथा चीरस्मरणीय 

आहे.  

िाशहस्तेखानास िास्त ( १६६३ ) –  औरगंजेि िादिाह िनताच त्याने आपले लि 

दशिणेवर कें शद्रत केले. आशण आपला मामा िाशहस्तेखान याची दशिण सभु्यावर नेमणूक 

केली. िाशहस्तेखानाने पणु्यात आपला मकु्काम िाकला. आसपासच्या प्रदेिांत लिुालूि 

करण्यास सरुुवात केली. म्हणून खानावर छुपा हल्ला करण्याचा िेत रचला. अष्टमीच्या रात्री 

रमजान मशहन्यात पणु्यातील लाल महालावरती हल्ला केला. ( ५ एशप्रल १६६३ ) या 

हल्ल्यात खानाचा मलुगा फत्तेखान मारला गेला. िाशहस्तेखानाचे प्राण वाचले. पण त्याच्या 

हाताची िोिे तिुली. मराठ यांच्या या पराक्रमाचा िेजारील सत्ताधीिांवर  पररणाम झाला 

आशण त्यांनी मराठ यांिी चांगले संिंध शनमावण करण्यावर भर दयायला सरुुवात केली. 
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‘सुरतेची लुट’ ( १६६४ ) – मराठ यांनी आक्रमक धोरण चालू ठेवत मगुल प्रदेिातील 

सरुतेवर आक्रमण केले. (१६६४) व सरुत िहरातील श्रीमंत मोगल व्यापारी व यरुोशपयन 

वखारींची लूि केली. मगुल आशण शवजापूरिी संघषव करत असताना स्वराज्याची िरीच हानी 

झाली होती. त्याची भरपाई करणे, मगुल सत्तेच्या शवस्तारास मयावदा घालणे आशण इंग्रज, 

डच, फ्रें च या परकीय सत्ताधीिांवर दहित िसवणे या अनेक उदे्दिांनी मराठ यांनी सरुतेवर 

आक्रमण केले. संपत्तीचा फायदा मराठ यांनी स्वराज्याचे सामर्थयव वाढवण्यासाठी केला. या 

स्वारीने मगुलांचाही पराभव होऊ िकतो हे दाखवून शदले व मोगल अशजंक्यत्वास तडा 

गेला.  

पुरांदरचा तह (१६६५) – िाशहस्तेखानाची नाचक्की, सरुतेवरची स्वारी यांमळेु शचडलेल्या 

औरगंजेिाने मराठ यांच्या हालचालींना पायिंद घालण्यासाठी शमझाव राजे जयशसंगाची दशिण 

सभु्यावर नेमणूक केली. महाराष्ट्रात येताच जयशसंगाने आक्रमक धोरण रािवायला सरुुवात 

केली आशण पणु्याच्या दशिणेस असणाऱ्या परुदंर शकल्ल्यास वेढा शदला. ( इ.स. १६६५) 

मरुारिाजी देिपांडेनी मोठ या धैयावने परुदंर लढवला पण त्यात यि आले नाही. िेविी 

वास्तवाचे भान ठेवून शिवरायांनी जयशसंगािी परुदंरचा तह केला. ( १४ जून १६६५ ) 

मराठ यांचा िंदोिस्त केल्यानंतर आशदलिाही व कुतिुिाहीचा िेवि करण्याची जिािदारी 

जयशसंगावर सोपवली होती पण दशिणेत जयशसंगास अपेिेप्रमाणे यि शमळाले नाही. या 

पररशस्थतीत शिवाजीराजे दशिणेत राहणे योग्य नाही हे ओळखून शिवरायांच्या आग्रा भेिीची 

जयशसंगाने व्यवस्था केली.  

आग्रा भेट (१६६६) – आग्राभेिीला जात असताना शिवरायांनी स्वराज्याची सूते्र राजमाता 

शजजािाईचं्या हाती सोपवली. ५ माचव १६६६ रोजी राजगड सोडला. भोपाल, नरवर, 

ग्वाल्हेर, धोलपूर मागे ते मे मध्ये आगऱ्यास पोहोचले. १२ मे १६६६ रोजी औरगंजेिचा 

वाढशदवस होता. शदवाण – इ – खास मध्ये शिवरायांना नेण्यात आले. त्या शठकाणी 

शिवरायांनी नजराणा पेि केला स्वतःस पंचहजारी मनसिदारांच्या रांगेत उभे करणे, स्वागत 

करत असताना केलेला अवमान, यांमळेु दखुावलेले शिवराय तडक दरिारातून िाहेर पडले. 

त्यानंतर लगेचच शिवाजींना आग्र्यात कैद करण्यात आले. शिवरायांनी सिुकेसाठी शवशवध 

प्रकार ेप्रयत्न करण्यास सरुुवात केली. महाराजांनी आजारपणाचे सोंग घेतले आशण दानधमव 

सरुु केला आशण मगुल पहाऱ्याच्या िेसावधपणाचा फायदा घेऊन १९ ऑगस्ि १६६६ 

रोजी आग्र्यातून स्वतःची सिुका करून घेतली. मगुलांची या प्रकरणात मोठी िेइज्जत 

झाली. शिवरायांना ठार मारले नाही, ही आपली घोडचूक ठरली असे औरगंजेिास 

स्वतःच्या मतृ्यपुयंत वाित होते. त्यानंतर परत एकदा सरुतेची लिु (१६७०) करून 

आपली आक्रमकता शिवरायांनी दाखवली.  

शिवराज्याशभषेक (१६७४) – शिवरायांनी मराठा राज्याची स्थापना केली, तरी त्यांना 

१६७४ पयंत तांशत्रकदृष्ट या मोगलांचेच मनसिदार समजले जात होते. आपली सत्ता 

जहागीर नसून ते स्वतंत्र राज्य आहे हे स्पष्ट करणे, वतन देणे, न्यायदान करणे, याला 

कायदेिीरपणा प्राप्त करून देणे आशण जास्तीत जास्त लोकांची सत्तेस मान्यता होणे 

यासाठी गागा भट्ट यांच्या हस्ते ६ जून १६७४ रोजी रायगडावर शिवरायांनी स्वतःचा 
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राज्याशभषेक करवून घेतला. याप्रसंगी नवे िक व नाणी सरुु केली. अष्टप्रधान मंडळाची 

घोषणा केली. 

गागा भट्टाने केलेल्या राज्याशभषेकात राशहलेल्या अनेक चकुा शनश्चलपरुी याने दाखवल्या. 

त्यामळेु कोणाच्या मनात िंका राहू नये आशण जास्तीत जास्त लोकांची राज्याशभषेकास 

संमती शमळावी यासाठी शिवरायांनी  २४ सप्िेंिर १६७४ रोजी तांशत्रक शनश्चलपरुीकडून 

दसुरा राज्याशभषेक करवून घेतला.  

दशिणस्वारी (१६७६) – दशिणेत राज्यशवस्तार करण्याची इच्छा, कनाविकातील 

वशडलोपाशजवत जहाशगरीचा शहस्सा शमळवणे, आशदलिहास िह देणे, खशजन्याची भरपाई 

करणे अिा अनेक उदे्दिांनी ही स्वारी आखली होती. यावेळी महाराजांनी ५०,००० ची 

फौज, हिंीरराव मोशहते, येसाजी कंक इ. सेनानी सोित घेतले होते.  

गोवळकोंड यात कुतिुिाहीची भेि घेऊन त्याच्यािी मैत्री केली. त्यानंतर आशदलिहाचा 

शकल्लेदार नासीर अहमदखान याला स्वतःकडे घेऊन शजंजीचा शकल्ला ताब्यात घेतला. 

व्यंकोजीिी सरुुवातीपासून शिवरायांनी सामोपचाराचे धोरण स्वीकारले होते. पण 

व्यंकोजीच शिवरायांच्या सैन्यावर चालून आला, त्यावेळी त्याचा पराभव करण्यात आला व 

त्याच्यािी तह करून दरुावा संपवला गेला.  

छत्रपती सांभाजी  

मराठयांच्या इशतहासातील एक वादळी व वादग्रस्त व्यशक्तमत्व म्हणजे छत्रपती संभाजी होय. 

शिवरायांच्या पत्नी सईिाई यांच्या पोिी संभाजीचा जन्म १४ मे १६५७ रोजी झाला. 

सईिाईचें लगेचच शनधन झाल्यामळेु शजजािाईनंीच त्यांचे संगोपन केले. छत्रपती शिवरायांनी 

संभाजी राजांना राजकारण आशण अन्य शवषयांचे शििण देण्यासाठी केिवभि आशण उमाजी 

पंशडत यांची नेमणूक केली होती. रायगडावर छत्रपती शिवरायांनी राज्याशभषेक केला. (इ.स. 

१६७४ ) त्यावेळी संभाजीस यवुराजपदाचा  मान प्राप्त झाला होता.  

छत्रपती शिवरायांचे शनधन झाले ( ३ एशप्रल १६८० ) त्यावेळी मराठी राज्याचा वारसाप्रश्न 

सोडवला नसल्यामळेु संघषावची शस्थती शनमावण झाली. संभाजी त्यावेळी पन्हाळगडावर 

होता. त्यांना शिवरायांच्या मतृ्यूची  िातमी समजू न देण्याचा सोयरािाई व इतरांनी प्रयत्न 

केला व लगेचच राजारामला गादीवर िसवले. पण महत्त्वाचे सरदार व अशधकाऱ्यांना 

आपल्याकडे घेऊन संभाजीने रायगडावर तािा शमळवला. (जून १६८० ) 

छत्रपती संभाजीने स्वतःचा राज्याशभषेक करवून घेतला. ( १६ जानेवारी १६८१ ) पण 

संभाजी राजेंवर शवषप्रयोग करून अण्णाजी दत्तो, िालाजी शचिणीस, शहरोजी फजंद यांनी 

सोयरािाईचं्या मदतीने राजारामला गादी देण्याचा प्रयत्न केला. पण किाचा सगुावा 

लागल्यामळेु छत्रपती संभाजी त्यातून िचावले. कि करणाऱ्यांना शििा करून त्यांचा शिमोड 

करण्यात आला.  

त्यादरम्यान औरगंजेिाचा मलुगा अकिर स्वतंत्र  राज्य शमळवण्यासाठी शपत्याशवरुद्ध उठाव 

करून संभाजीकडे आला. ( ६ मे १६८१ ) पण हे सख्य दृढ मैत्रीत अथवा कोणत्याही 
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राजकीय पररवतवनात  िदलले नाही. अकिर प्रकरणामळेु औरगंजेिास दशिण भारतात 

आक्रमण करण्याचे शनशमत्त शमळाले व प्रचंड सैन्य घेऊन तो दशिणेत उतरला. (१६८२ ) 

संभाजी सत्तेवर येताच पशहला महत्त्वाचा संघषव झाला तो पोतुवगीजांिी. मराठी सैन्याने 

पोतुवगीजांचा शवशवध शठकाणी पराभव केला. त्यानंतर संभाजीनी जंशजऱ्याच्या शसद्धींच्या 

शवरोधात अरिांिी मैत्री करून शनयंत्रण शमळवायचा प्रयत्न केला.  

मराठ यांचा पराभव करायचा असेल तर शवजापूर व गोवळकोंडा यांची मराठ यांना शमळणारी 

प्रत्यािाप्रत्यि मदत, सहानूभूती शमळाली नसली पाशहजे असा शवचार करून औरगंजेिने 

प्रथम शवजापूर (सप्िेंिर १६८६  ) व नंतर गोवळकोंड याचे कुतिुिहाचे राज्य ( सप्िेंिर 

१६८७) संपवले.  

औरगंजेि दख्खनेत १६८१ साली उतरला असला तरी समुार े ५ वषव त्याला कोणता 

महत्त्वाचा शकल्ला शजंकता झाला नव्हता. साल्हेरचा  शकल्ला मगुलानी १६८६ मध्ये 

ताब्यात घेतला. त्यानंतरच मगुल व मराठ यांचा खरा संघषव सरुु झाला. मगुलानी राजधानी 

रायगड घेण्याचा दोनदा प्रयत्न केला पण त्यात त्यांना यि आले नाही. रायगड – पन्हाळा 

संघषावत (१६८५ ) मराठ यांनी मगुलांवर मात केली, तर िऱु्हाणपूरच्या लिुीने (१६६० ) 

मगुलांची नाचक्की झाली. महाराष्ट्रात मगुलांिी लढा सरुु असतानाच संभाजीने कनाविकात 

स्वारी केली. ( एशप्रल १६८१ ) कनाविकातील जमीनदार नायकांच्यातील दहुीचा फायदा 

घेऊन कनाविकात मराठी मलुखुाचा शवस्तार केला. पढेु मगुलांिी लढताना राजारामला या 

प्रदेिात आश्रय घेता आला.  

संभाजींच्या हालचालीवर मगुलांची िारीक नजर होती. छत्रपती संभाजी संगमेर्श्र मागे 

रायगडावर जाणार होते. मकु्रिखानाने संगमेर्श्र वर हल्ला केला. कवी कलि, स्वराज्याचे 

सरसेनापती म्हाळोजी घोरपडे यांनी संभाजींच्या संरिणासाठी प्रयत्न केला. यात कवी 

कलि जखमी झाला तर म्हाळोजीने देह ठेवला. संभाजी राजांना पकडण्यात आले. छत्रपती 

संभाजी, कवी कलि यांची शधंड काढली गेली. त्यांचे अमानवीय हाल करून ११ माचव 

१६८९ मध्ये कोरगेाव या शठकाणी त्यांची हत्या करण्यात आली. 

छत्रपती संभाजीस राज्यकारभार करण्यास फक्त नऊ वषव शमळाली. त्यातील सरुुवातीची 

वषव गहृकलहात गेली होती. नंतर सारी वषव मगुलांिी, पोतुवगीजांिी संघषव करण्यात. 

प्रिासनात छत्रपती संभाजीस पररवतवन करण्यास वाव शमळाला नसला तरी या संघषावत 

त्यांचे नेततृ्वगणु चमकून शनघाले.  

‘िधुभूषण’ नावाचा राजकारणावरचा गं्रथ शलहून छत्रपती संभाजींच्या आपल्या िशुद्धमत्तेचे, 

मोगलांिी केलेल्या संघषावतून त्यांच्यातील िौयवत्वाचे, नायकत्वाचे प्रत्यंतर येते, तर 

िांतपणे त्यांनी अमानषु छळ सहन करत मतृ्यूचा  स्वीकार केला. त्यातून त्यांचा 

धीरोदात्तपणाशदसून येतो.  

छत्रपती राजाराम व मराठ याांचा स्वतांत्र सांग्राम –  

 राणी येसूिाई व मराठा सरदारांच्या संमतीने राजाराम यांना छत्रपतीपद  देण्यात आले. 

(१२ फेिवुारी १६८९) आशण छत्रपतींच्या अनपुशस्थतीत संकिकाळात राज्याचा कारभार 
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चालवा यासाठी प्रशतशनधी म्हणून प्रल्हाद शनरांजींची नेमणूक करण्यात आली. अष्टप्रधान व 

महत्वाच्या पदांवरील व्यक्ती संभाजी महाराजांच्या काळात होत्या, त्याच कायम ठेवण्यात 

आल्यामळेु त्यांची शनष्ठा राजारामाना कायम शमळाली आशण मराठ यांच्या इशतहासातील 

स्वातंत्रलढ याच्या पवावस तेथूनच सरुुवात झाली.  

रायगडाचा वेढा (१६८९) – राजाराम सत्तेत येताच त्यांनी मोगलांिी शवतषु्ट आलेल्या इंग्रज 

व पोतुवगीजाना आपल्या िाजूस वळवले.  पण राजाराम रायगडावर असताना मोगल 

सेनापती जलु्फीकारखानाने गडास वेढा घातला. ( माचव १६८९) त्यावेळी राजघराण्यातील 

व्यक्तींच्या जीवास धोका शनमावण झाला आशण राज्य कारभार पाहणे अवघड िनू लागले. 

त्यामळेु राजाराम महाराजांनी रायगडावरून शनसिून शजंजीस जावे आशण तेथून मोगल 

सत्तेशवरुद्ध लढा सरुु ठेवावा असे ठरले. त्यानसुार रामचंद्रपंत अमात्य, प्रल्हाद शनराजी इ. 

मतु्सद्दी िरोिर घेऊन छत्रपती राजाराम रायगडावरून शनसिले. ( ५ एशप्रल १६८९). 

‘पन्हाळ्यावरती’ ‘रामचंद्रपंत अमात्य’ यांना ‘हुकुमत पनाह’ पदवी देऊन स्वराज्याची 

जिािदारी त्यांच्यावर सोपवली व छत्रपती राजाराम यांनी शजंजीस प्रयाण केले.  

शजांजीचा सांघषव – छत्रपती राजाराम शजंजीला पोहोचताच तेथून त्यांनी राज्यकारभार 

पाहण्यास सरुुवात केली. नोव्हेंिर १६८९ मध्ये रायगड मगुलांच्या हाती पडला. राजमाता 

येसूिाई व राजकुमार िाहू यांना मगुलानी कैद केले. 

औरगंजेिने आपला सेनापती जशुल्फकार – खानास शजंजीकडे जाण्याचे व शजंजी ताब्यात 

घेण्याचे आदेि शदले. त्याने ऑगस्ि १६९० मध्ये शजंजीस वेढा घातला.  

पण संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव यांची होणारी सततची आक्रमणे व काही प्रमाणात 

जलु्फीकार खानची हेतूपूणव उदासीनता यांमळेु मराठ यांचे पारडे कायम वरचढ राशहले. पण 

औरगंजेिाचे करडे आदेि आल्यावर छत्रपती राजाराम शजंजीतून शनसिले. ( नोव्हेंिर 

१६९७) व नंतर जशुल्फकारखानाने शजंजीचा तािा घेतला.  

राजारामाांचे महाराष्ट्रात आगमन व मृत्यू – शजंजीतून परतताच छत्रपती राजाराम 

महाराजांनी साताऱ्यातून कारभार पाहण्यास सरुुवात केली. ( फेिवुारी १६९८) 

स्वराज्याच्या प्रदेिाचा दौरा करून लोकांच्या तक्रारी दूर करायच्या, लोकांना पे्ररणा 

दयायच्या, शकल्ल्यांची दरुुस्ती करण्याचा प्रयत्न सरुु केला. कनाविकात, खानदेिात 

स्वाऱ्या केल्या. खानदेि वऱ्हाडकडील मोशहमेवरून छत्रपती राजाराम महाराज साताऱ्यास 

आले. मगुल सैन्याने साताऱ्यास वेढा घातल्याने ते शसंहगडावर आले. शसंहगडावर अल्पिा 

आजाराने त्याचे ३ माचव १७०० रोजी शनधन झाले.  

वतनदारी व राजाराम – छत्रपती संभाजींचा मतृ्यू झाल्यानंतर स्वराज्याची शस्थती अनेक 

अंगांनी शिकि झाली होती. मगुलांनी स्वराज्याचा  िराच भाग शजंकून घेतला होता. मराठी 

सरदारांना  मनसिदारी, वतनांचे आमीष दाखवून स्वतःकडे घेतले होते आशण 

स्वराज्यातील लिुालिुीने, यदु्धामळेु खशजना ररकामा झाला होता. त्यामळेु सेनानीना रोख 

वेतन देणे िक्य नव्हते. या कठीण पररशस्थतीतनु िाहेर पडण्याचा एक मागव होता तो म्हणजे 

वतनदारी.  
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छत्रपती राजाराम महाराजांनी मराठी सरदारांना मगुल प्रांतातून स्वराज्याचा भाग मकु्त 

करावा व त्या िेत्रात वतन प्राप्त करावे असे सांशगतले त्यामळेु नागोजी माने, नेमाजी शिंदे, 

माणकोजी पांढर े यांच्यासारखे मोठे मराठा सरदार औरगंजेिास पि सोडून छत्रपती 

राजारामना शमळाले व स्वराज्याच्या संरिणासाठी लढू लागले. 

छत्रपती राजाराम गादीवर िसले त्यावेळी ते एकोणीस वषावचे होते. त्यांच्यावर अकस्मात 

स्वराज्याची जिािदारी पडली. स्वराज्याची शस्थती शिकि असताना त्यांनी योग्य व्यक्तींना 

स्वराज्याच्या कायावत सामावून घेतले आशण संघषव कायम ठेवत औरगंजेिसारख्या 

कसलेल्या सेनापतीस व त्याच्या धोरणांना समथवपणे तोंड शदले. मराठ यांचा संघषव १६८९ 

ते १७०० याकाळात चालला आशण स्वराज्य शिकले, ते छत्रपती राजाराम महाराजांच्या 

नेततृ्वामळेुच. 

महाराणी ताराबाई ( १७०० ते १७०७) 

छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मतृ्यनुंतर (इ.स.१७००) औरगंजेिाच्या मतृ्यपुयंत 

मराठ यांचा स्वातंत्र्यासाठीचा संघषव राजाराम महाराजांच्या पत्नी तारािाई यांच्यावर 

नेततृ्वाखाली लढला गेला. राजमाता येसूिाई व िाहू मगुलांच्या कैदेत असल्यामळेु मराठी 

सत्तेची जिािदारी त्यांच्यावर आली.  तारािाईनी आपला पतु्र छत्रपती शिवाजी महाराज 

महाराज (दसुरा) यास गादीवर िसवले व राज्याची सवव सूते्र स्वतःकडे घेतली.  

सातारची लढाई (जून १७००) पन्हाळगडाचा संघषव (मे १७०१) शविाळगडाचा वेढा 

(१७०२) इ. अनेक महत्त्वाचे संघषावचे प्रसंग या काळात घडले. मगुल –मराठे संघषावने आता 

वेगळेच वळण घेतले होते. मराठ यांचा ताब्यातील शकल्ला घेण्यासाठी मगुलांचा वेढा 

पडल्यावर मराठे तो शकल्ला पूणव ताकदीने लढवत. तो शकल्ला लढून शजंकणे अिक्य आहे 

असे शदसताच मगुल पैसे देऊन तो शकल्ला आपल्या ताब्यात घेत आशण पढुच्या मोशहमेवर 

जात. मराठ यांनी परत मगुलानी घेतलेला शकल्ला ताब्यात घेतला.  

गशनमी काव्याचा वापर करून मगुलांची रसद तोडली जाई. लिुली जाई. दशिणेत औरगंजेि 

गुंतलेला पाहून नेमाजी शिंदेंच्या नेततृ्वाखालील मराठी सैन्य नमवदा ओलांडून भोपाळपयंत 

धडकले होते. (ऑक्िोिर १७६३) धनाजी जाधवांनी गजुरातवर स्वारी करून गजुरातचा 

सभेुदार अब्दलु हमीद याला कैद केले व प्रचंड संपत्ती महाराष्ट्रात आणली.  

औरगंजेिला महाराष्ट्रात येऊन पंचवीस वषव झाली होती. महाराष्ट्र त्याला ताब्यात घेता 

आला नाही. िेविी शनरािेने अहमदनगर येथे २० फेिवुारी १७०७ मध्ये त्याचा मतृ्यू 

झाला. मराठी स्वराज्य संपवायला आलेला भारताचा िादिाह महाराष्ट्रातच कायमचा 

शवसावला. मराठ यांच्या या स्वातंत्र्य संग्रामाचा िेवि झाला, तो महाराणी तारािाईच्या 

नेततृ्वाखाली. कवी गोशवंद तारािाईच्या पराक्रमाचे वणवन करताना म्हणतो, 

‘शदल्ली जाली दीनवाणी ! शदल्लीिाचे गेले पाणी  

तारािाई रामराणी! भद्रकाली कोपली !!’    
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पण लवकरच िहा आलम प्रथम मगुल सत्ताधीि िनला आशण १७०७ मध्येच त्याने 

राजकीय हेतू लिात घेऊन संभाजीपतु्र िाहूचंी सिुका केली आशण मराठ यांच्या 

इशतहासातील नवीन पवावची सरुुवात झाली. मगुलांना अपेशित होते तसेच झाले आशण 

मराठ यात िाहू आशण तारािाई असे गि पडले व संघषव सरुु झाला. याच िाहूचं्या गिाची 

सरिी झाली. त्यावेळी महाराणी तारािाई यांनी कोल्हापूरला जाऊन नवीन राज्याची 

स्थापना केली.       

१.४ शिवकालीन  प्रिासन व्यवस्था   

मराठा प्रिासन  

शिवरायांनी फक्त राज्यशवस्तारच केला नाही, तर प्रिासन व्यवस्थेची घडीही व्यवशस्थत 

िसवली. स्वराज्याचे चार भागात शवभाजन करून त्यावर कायविम अशधकाऱ्यांची नेमणूक 

केली.  

छत्रपती साऱ्या प्रिासनाचे कें द्रशिंदू असले तरी त्यांच्या मदतीसाठी अष्टप्रधान मंडळ 

अशस्तत्वात होते. राज्याशभषेकाप्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पढुीलप्रमाणे 

अष्टप्रधानमंडळ नेमले होते.  

पद  कायव व्यक्ती 

पेिवा  प्रिासन देखरखे  मोरोपंत शतं्रिक  

मजुमुदार  जमाखचव  नारो नीळकंठ  

सेनापती  सैन्यप्रमखु  हिंीरराव मोशहते  

सरुशनस  पत्रव्यवहार  आण्णाजी दत्तो  

वाकशनस दनैंशदन प्रिासन  दत्ताजी शतं्रिक  

समुंत  परराष्ट्र व्यवहार  रामचंद्र शतं्रिक  

पंशडतराव  धाशमवक कायव  रघनुाथ पंशडत  

न्यायाधीि  न्यायदान  शनराजी रावजी  

     

या प्रधानात सेनापती मराठाच नेमला जात असे. पंशडतराव, न्यायाधीि यांच्या व्यशतररक्त 

िाकी सवांना सैन्य मोशहमांमध्ये भाग घ्यावा लागे. या प्रधानांना रोख पगार शदला जात असे. 

तसेच कोणतेच पद वंिपरपंरागत शदले जात नसे.  

अठरा कारखाने, बारा महाल – मलुकी राज्यकारभाराचे १८ कारखाने १२ महालांत  

शवभाजन केले होते.  
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१८ कारखान्यात – खशजना, जवाशहरखान, अंिरखाना, आिदारखाना, ताशमलखाना 

इत्यादींचा तर; 

१२ महालाांत – पोते महाल, िंकसाल, दरुनी  महाल, वशहली महाल, पागा महाल इ. चा 

समावेि होत असे.  

प्राांशतक िासन  

स्वराज्याची शवभागणी शवशवध प्रांतात करण्यात आली होती. प्रांत प्रमखुास सरकारकून 

म्हणत असत. प्रांताची शवभागणी अनेक (चौदा) सभु्यांत केली होती. प्रांत प्रमखुास ‘सभेुदार’ 

अथवा ‘देिाशधकारी’ म्हणत.  

सभु्याची शवभागणी महालात करत . साधारणत: दोन महाल शमळून सभुा तयार होत असे. 

महालाचा प्रमखु अशधकारी ‘हवालदार’ असे. त्यानंतर परगणा हा प्रिासनाचा महत्वाचा 

घिक असे. त्यावर देिमखु व देिपांडे हे वतनदार प्रिासन पाहत असत, तर गावाचा 

कारभार पािील व कुलकणी हे वतनदार पाहत.        

१.५ शिवकालीन  महसलू व्यवस्था  

पूववपरपंरागत महसूल पद्धतीस आण्णाजी दत्तो यांच्या साहाय्याने िदल करून नवीन 

महसूल पद्धती शिवाजीने सरुु केली. शिविाहीत काठीच्या साहाय्याने मोजणी करून 

जशमनीच्या प्रतीनरुूप शपक प्रकारानसुार आशण ३ वषांची सरासरी लिात घेऊन महसूल 

वसूल केला जाई. महसूल वसलुी एकूण उत्पन्नाच्या ३० िक्के ते ४० िक्के होती. 

नैसशगवक आपत्तीत महसूल वसलुीत सवलत शदली जाई. वसलुी रोख रक्कम अथवा धान्य 

रुपात वसूल करत.  

चौथ – मराठी राज्याच्या उत्पन्नाचा हा एक घिक होता. स्वराज्यािाहेरच्या प्रदेिास 

देण्यात येणाऱ्या संरिणासाठी त्या प्रदेिाकडून ही रक्कम वसूल केली जाई.  

सरदेिमखुी – स्वराज्याच्या प्रदेिातून अथवा ताब्यात घेतलेल्या मलुखातून राजाचा एक 

खास हक्क म्हणून सरकारी महसलुाच्या १/१० रक्कम राजाच्या खाजगी शतजोरीत त्याच्या 

वैयशक्तक खचावसाठी जमा करत., त्यास सरदेिमखुी समजत. ते वेगळे उत्पन्नाचे साधन 

नव्हते, तर एकूण उत्पन्नाचाच तो एक भाग होता.  

सैन्य व्यवस्था – पायदळ, घोडदळ, आरमार ही सैन्याची महत्त्वाची अंगे होती. सेनापती हा 

सवव सैन्याचा प्रमखु समजत असत. पायदळाची रचना पढुीलप्रमाणे होती. 

सवव हजारी – सेनापती 

सात जमुलेदार – हजारी  

तीन हवालदार - जमुलेदार   

पाच नाईक – हवालदार  

दहा सैशनक – नाईक  
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घोडदळ – िारगीर व शिलेदार असे सैशनकांचे दोन प्रकार होते. िारशगरास सरकार माफव त 

घोडा व िसे्त्र शदली जात, तर शिलेदाराकडे स्वतःची हत्यार े व घोडा असे. पायदळाची 

रचना पढुील प्रमाणे होती.  

सववपंचहजारी – सेनापती 

५ हजारी – १ पंचहजारी  

१० जमुलेदार – १ हजारी 

५ हवालदार – १ जमुलेदार 

२५ घोडेस्वार – १ हवालदार  

आरमार – आरमारात कोळी, भंडारी लोकांची भरती होती. गरुाि, गलित, माचवा, पगा इ. 

शवशवध प्रकारची जहाजे आरमारात होती. त्याशिवाय शवजयदगुव, शसंधदुगुव यांसारख्या सागरी 

दगुांचे िांधकाम करून आरमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी िळकिी प्राप्त करून शदली 

होती.  

शकल्ले प्रिासन – आसपासच्या भूप्रदेिावर सत्ता शिकवणे व संकिकाळात आश्रयस्थान 

म्हणून शकल्ल्यांचे स्वराज्यात महत्त्व होते.  

राज्यात समुार े३०० शकल्ले होते. त्यांचे वनदगुव, शगरीदगुव, स्थलदगुव, जलदगुव असे प्रकार 

पाडले जात असत. शकल्ल्यावर हवालदार ( मराठा ) सिनीस ( िाम्हण ) कारखानीस (प्रभू) 

हे अशधकारी असत. या अशधकाऱ्याच्या वेळोवेळी िदल्या होत असत. याशिवाय कायविम 

गपु्तहेर व्यवस्था मराठा राज्यात होती. िशहजी नाईक हा गपु्तहेर शवभागाचा प्रमखु होता.  

वंिपरपंरचेा अभाव, रोख पगार, वेळोवेळी िदल्या, तत्कालीन जातीपातींतील अशभमान – 

दरुाशभमानाचा वापर, प्रिासनाची शवभागणी आशण कल्याणकारी िासनाचे गणु ही 

स्वराज्याची काही महत्त्वपूणव वैशिष्ट ये होती.  

१.६ शिवकालीन  अथवकारण  

नावशनशमवत राज्य आशथवक दृष्टीने सिम करण्याच्या राज्याचा प्रयत्न ही दशुमवळ िाि आहे. 

प्रजेचे कल्याण आशण राजाचे उत्पन वाढवने या दोन्ही गोष्टीचा राजानी समतोल साधला . 

राजाच्या उत्पन्नामळेु मखु्य स्तोत्र जशमनीवरील धारा पद्धती होत . माशलक अिरणे सरुू 

केलेली धारा पद्धती राज्यात चालू होती. कोणत्या पदतीचा अवलंि केला , हा तपिीलचा 

भाग आहे . जमीन मोजण्यासाठी साखळीचे की काठीचे माप उपयोगात आणले जात होते 

यापेिा सवव पद्धती ठरशवताना राजानी रयतेस शवर्श्ासत घेतले . लोकमान्यता महत्वाची 

मानली . मलुकत ‘ साहेिी कुलकणीशिवाय (सरकारी अमालदार ) कोणाचीही नाही असे 

केले . नवीन रयात येईल त्यास गरुधेोर ेढयावी , शिजास दान पैका देण्यात येई . या प्रकार े

रयतेचे पालनपोषण केले . मलुकत देवा – िाह्याणाचे मशिदीचे , इनामती हाखंही नक्त 

द्रव्यात िंदणु देऊन पोत्यावरून (शतजोररतून) देण्याची व्यवस्ता केली.  
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नवशनशमवत राज्य आशथवकदृष््टया सशुस्थतीत कसे असू िकेल यासाठी राजांनी अटोकाट 

प्रयत्न केले. िेती सधुारिा, उद्योगधंदे वाढीसाठी प्रयत्न हा याचाच भाग होता. राज्याचे 

उत्पन्न कसे वाढेल आशि राज्य सिम कसे असेल, असेच आशथवक धोरि आखण्यात आले 

होते. व्यापारशवषयक धोरिामध्ये स्थाशनक व्यापारी वगावच्या शहताला प्राधान्य देण्यात आले. 

इंग्रज, फ्रें च, डच शकंवा पोतुवगीज या परकीय व्यापाऱ्यांवर अनेक शनबंध लादण्यात आले होते. 

स्थाशनकांना स्पधेची झळ पोहोचिार नाही यासाठी काळजी घेतली होती. इंग्रजांचा आशि 

मराठी मलुखाचा जवळचा संबंध होता. परतं ुत्यांना सदु्धा अंतगवत व्यापारात हस्तिेप करता 

येिार नाही, याचे उत्कृष्ट उदाहरि ्हिजे कोकिात चालिारा शमठाचा व्यापार, स्थाशनक 

उत्पादन आशि व्यापारासाठी संरिक धोरिाचा उपयोग राजांनी केला होता. नरहरी 

आनंदराव या कंुडाळच्या सरसभेुदारास शमठावरील करासाठी इ.स. १६७१ मध्ये शलशहलेले 

पत्र राजांच्या अथवनीतीचे उत्कृष्ट उदाहरि आहे. राजे शलशहतात, "तु् ही घाटी जकातजवर 

सशविे, बारदेिात मीठ शवकते त्याचा शहिोब प्रभाहळीकडे संगमेर्श्राकडे मीठ शवकते त्याने 

शकत्येक जबर पडते ते मनास आिून त्या अजमासे जकाती जबर बैसशविे की संगमेर्श्री 

शवकले आशि घाट पावेतो जे बेरीज पडेल त्या शहिेबे बारदेिीच्या शमठास जकाती घेविे. 

संगमेर्श्राहून बारदेिीचे मीठ महाग पडेल ऐसा जकातीचा तह देिे. "५ आपल्या देिाच्या 

उत्पन्नास मागिी वाढावी, 'साहेबाचा बहुत फायदा होईल.' असे धोरि अशधकाऱ्यांनी 

राबवावे. शवशवध उत्पन्नांचे स्रोत स्वराज्याचे सरुाज्य करण्यासाठी उपयकु्त ठरतील, 

आशथवक शस्थती बळकट होईल, यासाठी हे प्रयत्न होता.  

स्वराज्यात िेतकऱ्यांच्या शहताचा शवचार अपररहायव होता .  त्यांच्या उन्नती-शवकासाचा 

शवचार हा मखु्य मदु्दा होता. शिवपूववकाळात सववसामान्य रयतेची शस्थती अत्यंत दयनीय 

होती. वेळप्रसंगी राजसत्तेला न जमुानिार े वतनदार होते. वतनदार रयतेचा छळ करीत 

असत. अिा स्वयंघोशषत वतनदार राजांना महाराजांनी वठिीवर आिले. त्यांचे वाडे, हुडे, 

कोट पाशडले, त्यांचा कारभार शनयंशत्रत केला. िेतकऱ्यांच्या अडचिी सोडशवण्याचे आदेि 

देण्यात आले. सभेुदाराला ताकीद देण्यात आली की, रयत तजावजा (दयनीय) होऊ न 

देिे. जमीन पडीक राहिार नाही, याची काळजी घेतली गेली. श्रीशिवछत्रपतींचे 

राज्याशभषेकानंतरचे एक पत्र आहे. रामजी अनंत सभेुदाराला शलशहलेल्या पत्रातील प्रत्येक 

िब्द राज्याचे िेतकऱ्यांच्या संदभावतील धोरि आशि उत्तरदाशयत्व स्पष्ट करिारा आहे. ज्या 

िेतकऱ्यांवर मागील बाकीचा बोजा आहे, त्या संदभावत राजे या पत्रात शलशहतात, "मागील 

बाकीचा बोजा त्यांच्यावर आहे, आशि तो देण्याची त्यांची ऐपत नाही तो कुिबी अगदी 

मोडून गेला आहे आशि गाव सोडून तो जाऊ पाहत आहे. अिी बाकी ज्या कुळांवर असेल, 

ते सार े माफ करण्यासाठी खंडाचे हप्ते तहकूब करून नंतर साहेबाला कळवावे, की या 

पद्धतीने लागवड करून साहेिांचा फायदा केला आहे आशि आिखी येक कुळाची बाकी 

वसूल न झाल्याने त्या गरीब कुळास ती माफ केली आहे, असे साहेबास कळशवले ्हिजे 

साहेब माफीची सनद देतील.”६ िेतकऱ्यांशवषयीची काळजी त्याचबरोबर िेतीच्या 

शवकासाची आस्था याचे उत्कृष्ट उदाहरि ्हिजे हे पत्र कुिशबया कुनब्याची खबर घेऊन 

त्याला तवानगी येतो करून शकदव करावी, हा आजही अबाशधत वाटिारा शवचार आहे. बळीचे 

राज्य येवो त्यासाठी त्यांची इडा शपंडा टाळण्याचा हा कृशतिील व आदिव प्रयत्न होता. 

वरील पत्रातील उताऱ्यातून रयतेच्या कल्यािाची  आंतररक आस्था स्पष्टपिे शदसून येते. 

राज्याचे धोरि ्हिून  सववसामान्यांना कें द्रस्थानी ठेवून, त्यांच्या शहताचा शवचार करून 
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राज्यसदु्धा आशथवकदृष्टीने कसे पररपूिव होईल, याचा  शवचार प्राधान्याने केला आहे. रयतेच्या 

सखुदुुःखािी जोडलेली ही नाळ माध्ययगुीन कालखंडात कुठेही आशण कोणत्याही शस्थतीत 

अपवाद होतो ,हे नमूद करणे आवश्यक आहे. अथवव्यवस्थेसोित सतु्ररूपाने असे म्हणता 

येईल की, 

१. महसूल वसूलीसाठीची अन्यायी मके्तदारी पद्धती िंद करण्यात आली . 

२. जहाशगरी देण्याची पद्धत िंद करण्यात आली.  

३. जमीनदाराचे जमीनदारीचे हक्क काढून घेण्यात आले .  

४. िेतीच्या शवकासासाठी तगाई पद्धती सरुू करण्यात आली.  

५. नैसशगवक आपत्ती शकंवा ितू्रकडून नकुसान झाल्यानंतर रयतेला महसलुात सूि 

देण्याची पद्धत सरुू करण्यात आली .  

६. यदु्धामळेु ओस पडलेल्या गावांना पनुः वसशवण्यासाठी मदत शदली जात असे.  

७. सारा वसूलीची प्रत्यि पीकपाण्यावर आधाररत पद्धत सरुू केली . एकूण 

अथवकारणाचा कणा रयत होती .  

रयतेचे राज्य 

मध्ययगुात सवव भारतभर नव्हे , तर सवव जगातील सत्तांचे स्वरूप राजसत्तांचे होते. परतं ु

शिवाजीराजांच्या राजसत्तेचे स्वरूप अशनयंशत्रत , शनरकुंि सत्तेचे नव्हते. रयतेचे राज्य हा 

सतराव्या ितकात , पढुील दोनिे वषांनंतरचा शवचार होता . या राज्यसत्तेच्या अंतरगंात 

खरी लोकिाई होती. प्रस्थाशपत राजसत्ता ही जनतेची सत्ता, जनतेसाठीची सत्ता होती. 

राज्य माझे आहे आशण म्हणून ते शिकवण्याची ,वाढवण्याची जवािदारी माझी आहे; हा 

एकात्म भाव मध्ययगुीन भारताच्या इशतहासात केवळ शिविाहीच्या संदभावत शदसतो . 

शिवाजीराजानी राज्यशभषेक करवून घेतला . श्रीशिवछत्रपतीची शिरुदावली मध्ययगुीन 

काळाच्या संदभावत समजून घ्यावी लागते . हे राज्य मध्ययगुीन प्रस्थाशपत प्रघाताप्रमाणे 

राजाचे राज्य नव्हते. सवव सामान्य जनतेला हे राज्य आपले वाित होते . इ . स .१० व्या 

ितकापासून  १८ व्या ितकापयंतच्या मध्य-यगुीन कालावधीत हे भाग्य शिविाहीच्याच 

वाि याला आले होते . राज्य आपले आहे , हा शवचार जनतेच्या मनात रुजशवणारा पशहला 

राजा होता . इशतहासाला शदलेल वळण लोकांच्या मनात स्वातंत्र्याची आकांिा प्रज्वशलत 

करणारा होता. या जागवलेल्या आकांिाचे श्रीशिवछत्रपती हा प्रशतशनधी होता. जे राज्य 

जनतेला आपल वाढते , ते राज्य िडुवणे कोणतेही सतेला िक्य नसते . राजाच्या 

रिणासाठी जनता होतम्या पत्करण्यासाठी शसद्ध होते आशण याच कारणामळेु हे राज्य नष्ट 

करयच आतंक ,आव्हाहत औरगंजेि िादिने सवव संथयािी केला होता . या राजाच्या 

भोगहळीक शवस्तार मोठा नसला , तरी शनमावण केलेले आव्हान मोठे होते ; याची जाणीव 

अत्यंत धतृ असणाऱ्या मोगल िादिला होती .  

  मध्ययगुीन इशतहासाच्या संदभावत प्रभावीपणे पढेु येणार या राजाच्या िाितीला एक मदुा 

आहे . रयतेचा राजावरील आशण राज सतेवरील न ढळणारा शवर्श्ास . इ . स .१६८० 

पयंतच्या शिवचररत्रात अनेक प्रशतकुल प्रसंग आहेत . माघार घ्यावी लागली , पराभव 

स्वीकारवे  लागले , शमझावराजा जायशसंग िरोिरच्या परुदंरच्या तहात तर जवळपास सवव 
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राज्य गमावले गेल्याची शस्थती शनमावण केली होती . कुठल्याही पराभवाची शकंवा आव्हानाची 

शकंवा होरपळून शनघण्याच्या पररशस्थशतसदु्धा जनतेचा राज्यावरील शवर्श्ास कायम आहे . 

ज्या काळात सत्ताकिा आशण त्यातून उदभवलेली िंडे ही व्यवस्थेचा अपररहायव भाग होता, 

त्या काळात लोकांचा राजावरील शवर्श्ास कायम होता . सवव प्रकार े आपले या सतेिी 

शनगडीत आहे . आशण म्हणून शिवाजीराजाच्या ‘आमच्या इमाशनवर आपली मान ठेवून 

आम्हापािी या’ या आवाहाना प्रमाणे लोक शवर्श्ास ठेवून राजाच्या पाठीमागे उभे होते . मध्य 

यगुीन इशतहासाला न समजणारी अिी अकशल्पत शस्थती आहे .  

१.७  शिवकालीन समाज व सांस्कृती  

शिवकाळात खेद हा सामाशजक, आशथवक जीवनाचा कें द्रशिंदू होता. खेड यांची शवशवध नाव े

होती. कसब्याच्या शठकाणी व्यापाराचे शठकाण असे. तर खेड याचा शवस्तार झाल्यास मळु  

खेडे ‘िदु्रकु’ म्हणून व नवे खेडे ‘ खदुव’ म्हणून ओळखत. गावातील प्रिासकीय जिािदारी 

असणाऱ्या ‘वतनदारांना’ कामाच्या मोिदल्यािद्दल जमीन प्राप्त होत असे. अिा वतनदारांत 

पािील, कुलकणी, चौगलेु, िेिे - महाजन यांचा समावेि होत असे. त्याशिवाय गावातील 

लोकांच्या गरजांची पूतवता करण्यासाठी िलतेुदार, अलतेुदार असत.  

गावातील अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या  सेवा परुवणाऱ्या  सेवकांना िलतेुदार म्हणत. या 

िलतेुदारांत सतुार, लोहार, चांभार, महार, मांग, न्हावी, धोिी, गरुव, जोिी, भाि, मलुाणा 

यांचा समावेि होत असे. त्याशिवाय गावासाठी आवश्यक,  पण अशनवावय नसणाऱ्या सेवा 

परुवणाऱ्यांना अलतेुदार म्हणत. त्यात जंगम, शिंपी, कोळी, तराळ, सोनार, माळी , तेली इ. 

चा समावेि होत असे.  

शिवकाळात समाज परुुषप्रधान होता. सतीप्रथा त्यावेळी अशस्तत्वात होती. िहाजी राजेंच्या 

मतृ्यनुंतर शजजािाई सती जाणार होत्या. त्यावेळी शिवरायांनी त्यांना रोखले, हे सववज्ञात 

आहे. समाजातील काही घिकात शस्त्रयांना ‘पािदाम’ भरून पनुशवववाह करण्याचा अथवा 

घिस्फोि घेण्याचा मागव खलुा होता.  

चौल, दाभोळ, कल्याण, राजापूर, वेंगलुाव इ. महत्वाच्या िाजारपेठा होत्या. खेडशिदापूरची 

िाजारपेठ शिवकाळात वसवली होती. पशश्चम शकनाऱ्यावर  पोतुवगीज, इंग्रज व्यापारी 

कंपन्यांची शवशवध ठाणी होती. ते पण व्यापारात सहभागी होत होते. शिवराई अच्यतुराई, 

पातिाही, धारवाडी, वेंगलुाव, मोहर इ सवुणवनाणी, चांदीच्या नाण्यात रुपया, िका, अब्िासी; 

तांब्यांच्या नाण्यात पैसा, रुका, दाम, शजतल, अडका यांचा समावेि असलेला शदसतो.  

स्थापत्य िेत्रात शिवकाळात मूलभूत असे िदल शदसत नाहीत. स्वराज्य, स्थापना, संरिण 

व शवस्तार यांमध्येच शिवकाळातील राज्यकत्यांचा काळ गेल्यामळेु शकल्ले आशण राजकीय 

उपयकु्तता लिात घेऊनच गड, शकल्ले व इमारती िांधल्या. 

 



 

 

सामाशजक, राजकीय धाशमवक 

व सांस्कृशतक पार्श्वभूमी 

15 

१.८  शिवकालीन वाङमयशवर्श्  

 मराठी वाङमयाच्या दृष्टीने मराठेिाही अथवा शिवकाळ अथवा स्वराज्यस्थापनेचा काळ 

अशतिय महत्वाचा मानला जातो. इ. स. १६५० ते १८०० हा स्वराज्याचा काळ होय. 

शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये शजतकी उच्च प्रकारची गं्रथोत्पत्ती झाली शततकी केव्हाच 

झाली नाही असे केतकरांनी म्हिले आहे ( केतकर, श्री. व्यं., १९६४ ) इ. स.१४४८ मध्ये 

शलशहल्या गेलेल्या मशहकावतीच्या िखरीतील ‘महाराष्ट्रधमाव’चा पढुल्या काळात मराठी 

संतांना ध्यास लागलेला होता. समथव रामदासांच्या काव्यात हा ‘महाराष्ट्रधमव’ पनु्हा आलेला 

आहे. म्हणजे मधल्या २०० वषांच्या काळात येथल्या शलशहत्या लोकांनी महाराष्ट्रधमावची 

जाणीव जागी ठेवलेली शदसते. ही जाणीवच मराठी वाङमयच्या शनशमवतीला पोषक ठरली 

असावी. या कालखंडात शवपलु वाङमयशनशमवती झाली. शतचे वगीकरण केतकरांनी 

पढुीलप्रमाणे केलेले आहे १. िखरीची रचना, २. ऐशतहाशसक संस्कृत काव्यास सरुुवात, ३. 

राज्यव्यवहारकोिाची शनशमवती, ४. संस्कृत िब्दांच्या स्वीकाराने भाषेचे अवावचीनकरण, ५. 

स्वतंत्र िृंगाररक काव्याचे लेखन, ६. ‘महाभारत’, ’रामायण’, ‘भागवत’, ‘योगवाशसष्ठ’ इत्याशद 

गं्रथांची भाषांतर,े ७. मराठी िब्दकोिाची सरुुवात, ८. शस्त्रयांचे कशवतालेखन, ९. नािके 

शलशहली आशण खेळली जात होती, १०. पोवाडे करणाऱ्या कवींना राजाश्रय, ११. 

भशक्तवाङमयाला िहर, १२. धमवप्रचाराला संघशित रूप, १३. मराठी वाङमय शनशमवतीची 

शवशवध कें द्रे अशस्तत्वात आली.  

वाङमयाच्या िाितीत महत्वाचा असलेला हा काळ महाराष्ट्राच्या संदभावत कतृवत्वाचा काळ 

होता. मात्र या काळाची तयारी आधीच्या एका ितकात झालेली होती. मराठी साशहत्याच्या 

संदभावत एकनाथ दासोपंतादी गं्रथकारांना त्याचे शे्रय जाते तसेच राजकीय संदभावत िहाजी 

राजांकडे जाते. “शहदंवी स्वराज्य हे िहाजीराजांचे स्वप्न होते तर शिवाजी महाराजांना 

घडलेला सािात्कार होता.” (कुलकणी, र.ं, १९९५ : ३६ ) . मराठेिाहीचा अथवा स्वराज्य 

स्थापनेचा महत्कृत्याचा पाया िहाजीने घातला, असे राजवाडे यांनी म्हिले आहे ( जोिी, 

लक्ष्मणिास्त्री, १९५८ ). संत एकनाथांच्या शनधनानंतर तीस वषांनी िहाजीचा स्वराज्य 

स्थापनेचा पशहला उद्योग झालेला शदसतो. िहाजीच्या स्वराज्य स्थापनेच्या प्रयत्नांना 

शिवाजी महाराजांच्या लोकोत्तर कतृवत्वामळेु फळ आले. “अशस्मतेचा, मराठी राज्याच्या 

अशभमानाचा रुजवून काढलेला माणसांचा तािवा हीच शिवाजी महाराजांची अशितीय, 

शचरस्मरणीय व महाराष्ट्रीय लोकांस आजवर परुलेली आशण उपयोगास येणारी कामशगरी 

होय. हीच इशतहासास पसूुन िाकणे असंभवनीय वािते” असे िेववलकरांनी म्हिलेले आहे 

(िेजवलकर, त्र्यं. िं., १९६४: ५६ ) “शिवाजी महाराजांच्या कतृवत्वामळेु जनतेत प्रखर 

अिी स्वराज्यशनष्ठा जागतृ झालेली होती.” ( कुलकणी, श्री. र.ं,१९९५: ४५ ). 

िखरकारांच्या दृष्टीने शिवाजी महाराज हे वीरनायक होते. शिवाजीराजांशवषयीच्या नऊ 

िखरी आढळतात. कृष्ट्णाजी अनंत सभासदकृत ‘ शिवछत्रपतींचे चररत्र’ ( इ. स. १६९७ ), 

रघनुाथ यादव शचते्रकृत ‘ शचत्रगपु्तशवरचीत िखर’ ( १७६१ ), दत्ताजी शत्रमल वाकेनवीस व 

आण्णाजी रगंनाथ मलकारकृेत ’९१ कलमी िखर’ ( १७७० ), मल्हार रामराव 

शचिणीसकृत ‘सप्तप्रकरणात्मक चररत्र’ ( १८१० ), गणपतराव गोशवंदराव िरवेकृत ‘मराठी 

साम्राज्याची छोिी िखर’ ( १८१७ ), खंडो िल्लाळ शचिणीसकृत ‘शिवशदशग्वजय’ ( 

१८१८ ), ‘हकीकती िखर’, ‘ िेडगावकर िखर’, ‘शिवप्रताप’. 
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“शिवजीखेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीचे स्वभाववणवन िखरकारांनी केलेले आढळत नाही” 

असे राजवाडे यांनी म्हिले आहे (जोिी,लक्ष्मण िास्त्री, १९५८:२२३). िखरकारांना, 

पोवाडे रचणाऱ्या िाशहरांना शिवाजी महाराजांचे कतृवत्व लोकशवलिण वािलेले आहे. 

शिवाजी हा अवतारी परुुष होता, अिीच िखरकारांची श्रद्धा होती. शिवाजी महाराजांच्या 

कतृवत्वाची इशतहासशनष्ठ शचशकत्सा करताना राजवाडे, िेजवलकर आदी इशतहासज्ञांचा 

अशभप्राय याच प्रकारचा आहे असे शदसते. 

िहाजीराजांच्या कारकीदीपासून ते राजारामाच्या मतृ्यूपयंतच्या काळाएवढी शिवकालीन 

भावशवर्श्ाची व्याप्ती असल्याचे, शिवाजी, संभाजी व राजाराम या चारही कारकीदीना 

व्यापणारा कालखंड हाच शिवकालीन भावशवर्श्ाच्या व्याप्तीचा काल असल्याचे द. ग. गोडसे 

यांनी म्हिलेले आह े(गोडसे, १९७२: ३७ ). शिवकालीन भावशवर्श् आशण त्या भावशवर्श्ाचा 

अशवष्ट्कार करणारी ‘िक्तीसौष्ठव िैली’ याशवषयी गोडसे यांनी सशवस्तर शववेचन केलेले आहे. 

गोडसे यांच्या मते, शिवकालीन मकेु्तर्श्र, तकुाराम, रामदास, वामन पंशडत यांचे वाङ्मयीन 

अशवष्ट्कार िक्तीसौष्ठव िैलीतलेच कसे आहेत हे स्पष्ट करणारी अनेक उदाहरणे या 

साऱ्यांच्या साशहत्यातून काढून देता येतील. गोडसे यांच्या मते, शिवकालीन भावशवर्श्ाचा 

शनभवर वारा प्यालेले वाङ्मय म्हणजे शिवकालीन िाशहरी वाङ्मय. 

साशहत्यिेत्रात शिवकाळात शवशवध प्रकारचे साशहत्य शनमावण झाले. परमानंदचे शिवभारत हे 

शिवरायांचे चररत्र, पणावलपववतग्रहणाख्यानम इ. जयराम शपंडेचा पन्हाळा शवजय शवषयक गं्रथ, 

शिवरायांच्या आजे्ञवरून तयार केलेला ‘राज्य व्यवहारकोि’ (रघनुाथ पंत हनमुंते, धुंदीराज 

लक्ष्मण व्यास ), छत्रपती संभाजी महाराजांनी राजकारणावर शलशहलेला ‘िधुभूषण ‘ हा गं्रथ 

शिवकालीन राजकीय व्यवहाराची माशहती देणारा आज्ञापत्र गं्रथ. महत्वाच्या घिनांची , 

घडामोडींची माशहती देणाऱ्या सभासद िखरी, कलमी िखर इ िखरी. संत तकुाराम, संत 

रामदासांचे वाड मय, अगीनदासाचा अथवा अज्ञानदासाचा अफजलखानावरील पोवाडा, 

तळुिीदासाचा ‘शसंहगड पोवाडा’ यांचा उल्लेख करावा लागतो. या लेखनात संस्कृत िरोिर 

मराठीचा देखील समावेि होतो.  

धाशमवक जीवनात वारकरी संप्रदाय, रामदासी पंथ महत्वाचे होते. रामदासांनी प्रयत्नवाद, 

कमवयोग व िलोपासना करण्याची शिकवण शदली. तर संत तकुारामांनी समाजातील 

भोंदूपणावर कडाडून हल्ला चढवत सदाचार, भक्तीचे,प्रयत्नांचे, अभ्यासाचे महत्व स्पष्ट 

केले.                       

१.९  समारोप  

शिवकाळाचा शवचार केला तर हे स्पष्ट होते की राजतंत्रात्मक   िासन असले तरी ते िोषक 

नव्हते. प्रजेच्या कल्याणाची, प्रगतीची त्यात जिी काळजी घेतली जात होती, तिीच 

धाशमवक सशहष्ट्णतुा ही जपली गेली. मध्ययगुाच्या मयावदा असल्या तरी रचनात्मक कायव 

करणार े   छत्रपती शिवाजी महाराज  त्यांच्या काळातील इतर िासकांमध्ये जसे  वेगळे 

ठरतात तसेच ते  आजही  अनेक िािींत आदिव व पे्ररणादायी ठरततात , ते  त्यांच्या  

जीवनकायावमळेु.  
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२.१०  सांदभव ग्रांथ :  

१)  आधशुनक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चररत्रकोष: इशतहास ,साप्ताशहक 

शववेक, २००९  

२)  अिी होती शिविाही , अ. रा. कुलकणी , राजहसं प्रकािन  

३)  मराठी साशहत्य इशतहास आशण संस्कृती, वसंत आिाजी डहाके, पॉप्यलुर 

प्रकािन,२००५ 

४)  ‘वाशषवकी २०१४ :महाराष्ट्र भाग १’,संपा. तकुाराम जाधव, यशुनक अॅकाडमी,२०१४ 

५)  History of the Marathas, Pednekar, Mukadam, Manan Publication   

२.११  प्रश्न   

१)  शिवकालीन राजकीय पररशस्थतीचा सशवस्तर आढावा घ्या.  

२)  शिवकालीन समाजाचे आशण संस्कृतीचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

३)  शिवकालीन प्रिासकीय व्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट करा.  

४)  शिवकालीन वाङमय शनशमवतीचा आढावा घ्या.  

५) शिवकालीन अथवकारणाचे स्वरूप स्पष्ट करा.  

६)  शिवकालाचे राजकीय, सामाशजक, सांस्कृशतक शविेष स्पष्ट करा. 
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२   

वाङमयीन पे्ररणा   

घटक रचना  

३.० उशिषे्ट 

२.१ प्रस्तावना 

२.२ संत तकुाराम 

२.३ संत तकुारामांचे अभंग 

२.४ संत बशिणाबाई 

२.५ संत बशिणाबाईचे अभंग 

२.६ संत रामदास 

२.७ संत रामदासाचे वाड़:मय 

२.८ संत वेणाबाई 

२.९ संत वेणाबाईच्या साशित्याचा पररचय 

२.१० समारोप  

२.११ संभाव्य प्रश्नावली  

२.१२ संदभभ गं्रथ 

२.० उद्दिष्ट े:- 

१) शिवकालीन कालखंडाचा पररचय करून देणे. 

२) तत्कालीन सामाशिक व रािकीय पररशस्थतीचा पररचय करून देणे. 

३) संत तकुारामांच्या वाड़:मयीन कायाभचा पररचय करून देणे. 

४) संत बशिणाबाईच्या वाड़:मयीन कायाभचा पररचय करून देणे. 

५) संत रामदासांच्या साशित्याचा पररचय करून देणे. 

६) संत वेणाबाई यांच्या कायाभचे स्वरूप व्यक्त करणे. 

७) मिाराष्ट्र धमाभचे स्वरूप स्पष्ट करता येईल. 

२.१ प्रस्तावना : 

‘शिवकाल’ या कालखंडाचा एक मोठा शविेष म्िणिे या काळात मिाराष्ट्राला एक नव्या 

धशमभयांचा पररचय झाला. उत्तरकेडून आलेले इस्लामी आक्रमण मिाराष्ट्रात शस्थरावले. 

देवशवषयक कल्पना, आचार शवचार, तत्त्वज्ञान, संस्कृती, रािकीय िागतृी इ. वेगवेगळ्या 

बाबतीत सवभस्वी वेगळ्या अिा परपंरचेा आघात मिाराष्ट्रावर झाला. रािकीय, धाशमभक व 

सांस्कृशतक के्षत्रात बिबिपरुी मािली. देवधमभ, मूशतभपूिा, मंशदर,े धाशमभक कृत्ये यांना 

अवकळा आली. लटुालूट, कत्तली, िलूुम आशण दषु्ट्काळासारख्या नैसशगभक आपत्तीनी 

मिाराष्ट्र त्रस्त झाला. दशक्षणेत तुंगभद्रेच्या दशक्षण शकनाऱ्यावर स्थापन झालेल्या 
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शवियनगरच्या राज्याचा एक धागा पूवभपरपंरचेा िोता. याच काळात अिमदनगर, शविापूर 

वऱ्िाड, गोवळकोंडा येथे इस्लामी राज्ये नांदली. नगर येथील शनिामिािी व शविापूरची 

आशदलिािी यांच्या स्वाशमत्वाखाली मिाराष्ट्राचा बराचसा भाग िोता. या िी आधी कािी 

िंभर दीडिे वषे गलुबर्गयाभच्या बिामनीिािीचा अंमल मिाराष्ट्राच्या कािी भागांवर िोता. 

इस्लामी राज्य परपंरते प्रारभंी लढाया, खून, रक्तपात, शवश्वासघात, धमभवेडापयी भयंकर 

कृत्ये यांचेच थैमान िोते. 

या पारतंत्र्याच्या व अरािकाच्या काळात ब्राह्मण व क्षशत्रय यांचे तेि कमी झाले. अनेकांनी 

मसुलमानी सत्ताधीिांची ताबेदारी पत्करण्यास सरुूवात केली. आशण  या पररशस्थतीत  

धमाभचे स्वरुपिी पालटले. अनके सलुतानी संकटांनी ग्रस्त झालेले, तिाच त्या शठकाणी 

दषु्ट्काळासारख्या आपत्ती समािाला शटकून िोत्या. परपंरागत वणभधमाभचा लोप पावत िोता. 

अनाचार माित राशिला. फसवेशगरी, बवुाबािी, ढोंग यांना ऊत आला. पोटासाठी समािात 

नवनवी कमभकांडे आली. त्यासाठी नवससायास आले. खर े आत्मज्ञान कोणालािी नको 

िोते. लटुालटु, िाळपोळ आशण अत्याचार यांनी त्रस्त झालेली प्रिा या भोंदू गरुुच्या भोवती 

अगशतकपणे िमा झाली. क्षशत्रय व ब्राह्मण यांचे तेि कमी झाल्यामळेु बिबिपरुी मािली 

िोती. धमभ शवशचत्र अवस्थेला येऊन पोचला िोता. क्षदु्र देवदैवतांचा बडेिाव मािला िोता. 

सात धाण्यांचे कडबोळे, तेल, कािळ, कंुकू, माशलदा यावर देव संतषु्ट िोत िोते. िोगी, 

िंगम, फकीर, साधू, बैरागी यांच्या स्वाथी भटकण्यातून खऱ्या धमाभची ओळख कोणासच 

िोत नव्िती. त्याच काळात अिा वातावरणातच मसुलमानी आक्रमणांनी या समािाची घडी 

शवस्कटलेली िोती. समािमन कणखर व्िावे, यासाठी संतांनी कायभ केले. 

२.२  सतं तकुाराम 

वारकरी संप्रदायाच्या माशलकेतील तकुोबा िे अखेरचे मित्त्वाचे संत ज्ञानेश्वरांनी समाधी 

घेतल्यानंतर मिाराष्ट्र पारतंत्र्यात गेला. त्याचा पररणाम मिाराष्ट्रातील धाशमभक व 

सांस्कृशतक वातावरणावर झाला. तकुोबांच्या िीवनकाळात उत्तरतेील मोगलांचे आक्रमण 

थोपशवण्यासाठी सवभ बिामनी कुळांची धडपड चालू िोती. शनिामिािी, आशदलिािी, 

गोवळकोंड्याची कुतबुिािी या आप-आपसांत लढत िोत्या. मोगल आशण शनिामिािी 

यांच्यात वैर असल्यामळेु सततच्या संघषाभमळेु तकुोबांच्या गावाच्या आसपासचा पे्रदि 

उिाड झाला िोता. यावनी चालीरीती, संस्कृती, भाषा, रूढी व परपंरा यांचा खोल पररणाम 

मराठ्यांवर झाला. सतत चालेल्या संघषाभमळेु मराठी प्रदेिातील अथभव्यवस्था ढासळून गेली 

िोती. समािात प्रचंड अव्यवस्था मािली िोती. समािात ढोंगी लोकांची संख्या वाढली 

िोती. समािाची दैन्यावस्था झाली िोती. लोक आचारभ्रष्ट झाले िोते. समािाची फसवणूक 

चालू िोती. 

इ.स.१६२८ मध्ये मिाराष्ट्रात भीषण दषु्ट्काळ पडला. अन्नपाण्याअभावी अनेक माणसे, 

गरुढेोर,े पिपुक्षी िे तडफडून मेले. मिागाई भयंकर वाढली. अनेकांचे शदवाळे शनघाले, 

शदवाळखोरी, दाररद्रय, अप्रशतष्ठा आशण अपमान यामळेु तकुारामांच्या मनातील सरुशक्षततेची 

भावना नाशििी झाली. तकुोबा अंतभबाह्य िादरले. पररणामी संसाराची शवरकपी येऊन 

तकुारामांच्या वतृ्ती उदासीन झाल्या. त्यामळेु प्रपंच व व्यवसायाकडे तकुारामांनी पाठ 

शफरशवली. 
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तकुारामांच्या िीवनातील खराखरुा क्रांशतकाल म्िणिे एकवीस-बाशवसावे वषभ िोय. या 

कालखंडानंतर तकुारामांच्या शवचारसरणीची शदिाच बदलली. तिातच गीता आशण भागवत 

या गं्रथांचा तकुारामांचा व्यासंग गाढा िोता. 

पे्ररणा : १६३३ मध्ये तकुारामांना बाबािी बैलथांनी स्वप्नात गरुुपदेि शदला. गरंुूगी त्यांना 

रामकृष्ट्ण िरी िा मंत्र शदला. थोड्याच शदवसांत त्यांना कशवत्त्वस्फूती झाली. तकुारामांचे 

साडेचार ििार अभंग उपलब्ध आिेत. 

२.३ सतं तकुारामाचंे अभगं: 

शवठ्ठल : घरी शवदे्यची परपंरा नािी. शवठ्ठलच आपल्या मखुातून बोलतो आिे अिी त्यांची 

धारणा िोती. आत्मसंयम, अशिसंा, करुणा, क्षमा, िांती िी िाश्वत मूल्ये वारवंार येतात. ह्या 

मलु्यांच्या आग्रिाने व प्रसाराने संस्कृतीची एकात्मकता सरुशक्षत  ठेवली. तकुाराम िे 

शसद्धिस्त कवी आिेत. तेच वास्तव आिे.  

पररमळ म्िणून घोळू नये फूल । खाऊ नये मूल आवडले । 

काय एक नव्िे धशडतां अंतरी । कासवीचे परी वेळोवेळी । 

मोशतयांचे पाणी चाखू नये स्वाद । यंत्र भेदूशन नाद पािू नये । 

कमभफळ म्िणूनी इच्छू नये काम । तकुा म्िणे कमभ दावूं लोकां ।। 

फुलास मधरु सगंुध आिे म्िणून ते एकदम कोणी चोळून टाकत नािी. मूळ आवडते म्िणून 

कोणी खाते का? कासवीप्रमाणे आपल्या शपलांचे निरनेे पालन करता येणार नािी का? 

चमकदार मोत्यांची पाणी चाखण्याचा वेडेपणा करू नये अथवा मधरु ध्वनीचे वाटा फोडून 

कोणी त्याचा नाद पािू नये. तद्वतच कमभ देणारी फळे असली तरी इच्छा धरून कमभ करू 

नये. तकुारामांना लोकसंवाद साधण्याची िौस आिे. कमभफळांची इच्छा करून कमभ करू 

नये. िे सांगताना तकुारामांनी शवशवध दृष्टांत शदले आिेत. 

तकुारामांनी सज्िनांची मिती अनेकदा गाशयली आिे. सज्िनांबिल सांगताना ते असे 

म्िणतात की – 

कररतो कशवत्व म्िणाल िे कोणी । 

नव्िे माझी वाणी पदरीची । 

माशझये यकु्तीचा नव्िे िा प्रकार । 

मि शवशं्वभर बोलशवतो 

िी त्यांची आपल्या कशवत्वाशवषयी नम्रतेची भूशमका िोती. 

भक्ती : 

तकुारामांच्या अभंगसषृ्टीची मखु्य पे्ररणा म्िणिे भक्ती. शवठ्ठलाची भक्ती त्यांनी केली 

त्याचबरोबर शिव आशण राम या देवतांची स्ततुी गाशयली आिे. शवठ्ठल िा परमेश्वर असून तो 

सखा, शपता, माता, शप्रयकर व वल्लभ आिे. भक्तीमध्ये ओढ व तीव्रता आिे. त्यांना 
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शवठ्ठलरूपाचे आकषभण आिे. त्याच्या पायािी सवभसखु आिे. तकुाराम शवठ्ठलाचे नाते 

माऊलीिी िोडतात. 

तू माउलीिून मयाळ । चंद्रािूशन िीतळ । 

पाशणयािूशन पातळ । कल्लोळ पे्रमाचा । 

त्यांच्या अभंगातून शवठ्ठलभेटीची तळमळ िाणवते. 

नीद्दतधमााचा प्रसार : 

मानवाची शे्रष्ठता व कशनष्ठता िी अंतरगंाची िदु्धता व कतृभत्व यावरून ठरते. मानशसक 

िधु्दता व सदाचार िे त्यांच्या भक्तीचे शनकष आिेत. ते िधु्द आचरणावर भर देणार ेिोते. 

त्यांच्या उपदेिात शवठ्ठलरूपाची ओढ व आस त्यांना लागलेली आिे.  त्यांच्या हृदयातून 

तळमळ व्यक्त िोते. शवठ्ठलाचे रुप डोळ्यांत साठवावे असे त्यांना वाटते. परमेश्वराच्या शनकट 

िाण्याची, त्यांच्यािी िवळीक साधण्याची आपली इच्छा तकुाराम व्यक्त करतात. उपमा 

आशण दृष्टांताचा मेळ घालून तकुाराम आपली तळमळ व्यक्त करतात.  

भेटी लागी िीवा लागलीसे आस । पािे रातं्र शदवस वाट तझुी । 

पूशणभमेचा चंद्रमा चकोरा िीवन । तैसे माझे मन वाट पािे । 

शदवाळीच्या मळुा लेकी आसावली । पाितसे वाटुली पंढरीची । 

भकेुशलया बाळ अशतिोक करी । वाट पािे परर माऊलीची । 

तकुा म्िणे मि लागलीसे भूक । धावूंशन श्रीमखु दावीं देव ।। 

पौशणभमेचा चंद्र िसा चकोरास िीवन वाटतो तसे माझे मन वाट पािात आिे. शदवाळीच्या 

वेळी मािेराच्या आमंत्रणाची आतरुतेने वाट पािणाऱ्या मलुीप्रमाणे अथवा भकेुलेले बाळ आई 

कररता िसा अशतिोक करतो त्याप्रमाणे माझे मन आता व्याकुळ झाले आिे. तेव्िा आता 

श्रीिरीने येऊन मला आपले श्रीमखु दाखवावे. अिी शवठ्ठलभेटीची इच्छा तकुाराम व्यक्त 

करतात. काव्यातील उपमा (चकोर-चंद्र) आशण व्यविारातील दाखला (आई-मूल आशण 

मािेर – मलुगी) असा सुंदर मेळ अभंगात घातला आिे. 

तकुारामांनी अंशतम आनंदाच्या प्राप्तीसाठी मनािी संवाद साधून कशवतेची उभारणी केली. 

स्वानभुवातील आत्म साक्षात्कारानंतर त्यांची खरीखरुी कशवता आकाराला आली. 

तकुारामांची कशवता आत्मसंवादी आिे.  

चंदनाचे िात पाय िी चंदन । पररसा नािी िीन कोणी अंग । 

दीपा नािी पाठी पोटी अंधकार । सवाांगे साकर अवघी गोड । 

तकुा म्िणे तैसा सज्िनापासून । पािातां अवगणु शमळे शचना ।। 

सज्िन िे चंदन, दीप, साखर यांच्याप्रमाणे अवगणुिीन असतात. आपल्याकडे कािी राखून 

न ठेवणे िा चंदनाचा दीपाचा, साखरचेा गणु सज्िनांना आपोआपच शमळतो. चंदन आशण 

सोने िी प्रशतमा सज्िनांचे हृदय व्यक्त करण्यासाठी करतात. 



प्राचीन कालखंडाचा 

अभ्यास: शिवकाल 

   

 22 

तकुारामांच्या अभंगात शवठ्ठलभक्तीचा साक्षात्कार व त्याला भेटण्याची तळमळ शदसून येते. 

सुंदर ते ध्यान उभे शवटेवरी । कर कटावरी ठेवूशनयां । 

तळुिीिार गळं कासे पीतांबर । आवडे शनरतंर तेशच रूप । 

मकरकंुडले तळपती श्रवणी । कंठी कौस्तभुमशण शवराशिता । 

तकुा म्िणिे माझे िेशच सवभ सखु । पािीन श्रीमखु आवडीने ।। 

त्याच्या या प्रशसद्ध अभंगात तळुिीिार, मकरकंुडले, कौस्तभुमणी, पीतांबर यांनी 

साकारलेल्या सगणु रूपाचे दिभन आिे. भक्त पुंडशलकाने फेकलेल्या शवटेवर िे शवठ्ठलाचे 

सुंदर ध्यान आिे. श्रीशवठ्ठलाचे अती व मनोिर, सुंदर व सखुकारक रूप आिे. िे श्रीमखु 

मला सतत आवडीने पािावे असे वाटते. यातच माझे सवभ सखु आिे असे ते म्िणतात. 

िीवनामध्ये त्यांना िे िे अनभुव आले त्या त्या अनभुवातून ते धीटपणे सामोर े गेले. 

त्यातूनच त्यांचे व्यशक्तमत्व घडत गेले. समािाचे रोकठोक मूल्यमापन करताना तकुाराम 

नीशतशिक्षकाची भूशमका बिावताना शदसतात. ते नाशस्तक मतांचे खंडण करतात. 

शवठ्ठलाच्या  नामाची गोडी वाढवून त्याचा अिोरात्र प्रसार करणे िेच आमचे काम आिे. 

आम्िी वैकंुठवासी । आलो या शच कारणासी । 

बोलले िे ऋषी । साच भशव वतीया । 

झाडु संत्रांचे मारग । आडराने भरले िग । 

उशच्छष्टाचा भाग । िेष उरले ते सेवूं । 

शपटू भक्तीचा डांगोरा । कशळकाळासी दरारा । 

तकुा म्िणे करा । ियियकार आनंदे ।। 

आम्िी वैकुठीचे िन इिलोकात याच कारणासाठी आलो आिोत. ऋषीनी सांशगतलेला 

मागभच आम्िी आचरणात आणला आिे. संतांचा शवचारमागभ स्वच्छ करू आशण भक्तीचा 

डांगोरा शपटू. लोकांना नीशतमागभ सांगून सन्मागभ दाखशवणे यात त्यांना रस आिे. िगाला 

सदाचरणाचा मागभ दाखशवतात. माणसाचे मोठेपण िे त्याच्या िातीवरुन ठरत नािी. तर 

एकातांत स्वयंस्फूतीने प्रकट झालेले आिेत. 

तकुा म्िणे िोय मनासी संवाद । 

आपलुाशच वाद आपणासी ।। - 

अिी त्यांच्या मनाची अवस्था आिे त्यामळेु अभंगात सििोद ्गार शनघतात. 

तकुारामांच्या कशवतेतील संवाद असे :- 

पररसे गे सनुबाई । नको वेचू दूध दिी । 

शभक्षकु आल्या घरा । सांग गेली पंढरपरुा ।। 

सून म्िणे बिुत शनके । तमु्िी याते्रसी िावे सखेु । 

सासूबाई स्वशित िोडा । सवभ मागील आिा सोडा ।। 

(सासू-सून संवाद)  
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तकुारामांची कशवता बिुसंवादी ठरते. 

तसेच आपल्या पत्नीबरोबरचे संवादिी येतात. 

न करवे धंदा । आइता तोंडी पडे लोंद ।। 

उशठले ते कुशटले टाळ । अवघा मांशडला कोल्िाळ  

(शििाई – तकुाराम संवाद) 

तकुारामांच्या या अभंगात पंढरपरुला िाणारी एक सासू (आवा) आपल्या सूनेला 

संसारातील कोणत्या गोष्टी सांभाळावयाच्या ते सांगून, िास्त िेवू नको, फार खचभ करू 

नकोस असे सवभ कािी सांगते – व िेवटी वेिीपासून पनु्िा घरी येते. – 

मलेु लेकर ेघरदार । माझे येथेशच पंढरपूर – असे ती गणुांवरून ठरते, असे तकुारामांचे मत 

िोते. राक्षसी स्वभावाचा आशण शनदभय अंत:करणाचा माणूस उच्च कुळातील व उच्च 

िातीतील असला म्िणून मोठा ठरत नािी. येथे िाती अप्रमाण आिे. आपल्या अंगी दया-

क्षमा-िांती िे सद ्गणु असणारा मनषु्ट्यच मोठा आिे मग तो कोणत्यािी िातीचा असो. 

अस्पशृ्य िातीत िन्माला आलेली माणसे िी ब्राह्मणापेक्षािी शे्रष्ठ असू िकतात. 

ब्राह्मण तो याती अंत्यि असतां । मानावा तत्वता शनश्चयेसी । 

रामकृष्ट्ण नामे अचारी सरळें । आठवी सावळे रुप मनी । 

िांशत क्षमा दया अलंकार अंगी । अभंग प्रसंगी धैयभवंत । 

तकुा म्िणे गेल्या षड़उमी अंगे । सांडुशनया मग ब्रह्मशच ती । 

िो रामकृष्ट्ण नामाचा उच्चार करतो, मनात ईश्वरमूतीचे ध्यान करतो, दया, क्षमा, िांती या 

गणुांनी तो अलंकृत आिे. संकटकाळी िो धैयभिील राितो, कामक्रोधाशद षडररपू ज्याला 

सोडून गेले आिेत, असा मनषु्ट्य िातीने अंत्यि असला तरी तोच खरा ब्राम्िण िोय. भशक्त 

मागाभत परमेश्वरप्राप्तीचा व भक्तीचा अशधकार चांडाळा नािी असल्यामळेु व मळुात भेदभाव 

नसल्यामळेु अस्पशृ्याला शिवल्यावर रागावणार खरा ब्राम्िणच नव्िे, कारण सवभव्याप्त ब्रह्माचे 

ज्ञान त्याला झालेले नसते. 

मिाराशस शिवे । कोपे ब्राह्मण तो नव्िे । 

नातळे चांडाळ । त्याच्या अंत्तरी शवटाळा । 

चांडाळाला शिवल्यावर शवटाळ िोतो असे िो मानतो त्याच्या मनातच शवटाळ असतो. उच्च 

वणभ आशण कशनष्ठ वणभ यांची मूळ एकल्याची भूशमका कायमच चालू आिे. सामाशिक 

भेदभावामळेु उत्पन्न झालेली शवषमता टळेल आशण सामाशिक अन्याय नष्ट िोतील. 

समािातील दाररद्रयाने आशण अज्ञानाने तकुोबा व्यशथत िोतात पण दंभाने ते पेटून उठतात. 

ढोंगी, दांशभक साध ु बैरार्गयाचा बरुखा टराटरा फाडून टाकतात. समािातील दांशभकतेला 

कडाडून शवरोध करतात. त्यांनी त्यांचे स्वरूप उघडे केले आिे - 

नको दतंकथा येथे सांगो कोणी । कोरडे ते मानी बोल कोण । 

अनभुव येथे व्िावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्िांपढेु । 

शनवडी वेगळे क्षीर आशण पाणी । राििसं दोन्िी वेगळाली । 

तकुा म्िणे येथे पाशििे िातीचे । येरा गबाळाचे काय काम ।। 
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माझ्यािवळ कपोलकशल्पत कथा सांगू नका. अनभुवरशित बोल खर े कोण मानतील? 

अनभुव िाच शिष्टाचाराचा दंडक व्िावा. आमच्यापढेु अनभुवाचा आधार नसलेले इतर उपाय 

चालणार नािीत. एकशत्रत असलेले दूध तकुारामांच्या भोवतीच्या समािात क्षदु्र दैवतांचा 

सळुसळुाट झाला िोता. त्या क्षदु्र दैवतांमध्ये – 

नव्िे िोखाई िाखाई । मायराणी मेसाबाई ।।१।। 

बशळया माझा पंढररराव । िो या देवांचािी देव ।। ध ृ।। 

रडंी चंडी िक्ती । मिामांस भाशसती ।।२।। 

बशिरव खंडेराव । रोटी सटुीसाठी देव ।।३।। 

गणोबा शवक्राळ । लाडु मोदाकांचा काळ ।।४।। 

मुंिा म्िैसासरुें । िै तो कोण लेखी पोर े।।५।। 

वेताळे फेताळे । िळो त्यांचे तोंड काळे ।।६।। 

तकुा म्िणे शचत्ती । धरा रखमुाईचा पती ।।७।। 

िाखाई, िोखाई, मेसाबाई, रडंी, चंडी, भैरोबा, खंडोबा, गणोबा, मुंिा, म्िसोबा, वेताळ िी 

िेंदरी दैवते आिेत. रडंी चंडीना मद्य आशण मांस लागते. ह्या सवाांत शवठ्ठल िा शे्रष्ठ आिे. तो 

देवांचा देव आिे. त्यांनी सवभ ग्राम्य देवतांची ििेरी घेतली आिे. त्याकाळी समािात देवाच्या 

नावाने पिपुक्षयांचा बळी शदला िात असे. क्षदु्र देवतांच्या पढेु नवस बोलले िात असत. 

त्यातूनच अंधश्रध्दा वाढीस लागली िोती. 

तकुोबांनी लोकांना संसारात कसे वागावे यासाठी सुंदर उपदेि केला आिे ते म्िणतात – 

माणसांनी िगातील कुप्रवतृ्तीपासून दूर रािावे आशण आपले मन िधु्द ठेवावे असा पनु्िा-

पनु्िा उपदिे तकुारामांनी केला आिे. लोकांनी संसारात कसे वागावे यासाठी सुंदर उपदेि 

केला आिे. ते म्िणतात – 

िोडीशनया धन उत्तम वेव्िर े। उदास शवचार ेवेच करी । 

....परउपकारी नेणे परशनंदा । पराशिया सदा बशिणी माया । 

भूतदया गाई पिूंचे पालन । तान्िेल्या िीवन वनामािी । 

िांशतरूपे नव्िे कोणाचा वाईट । वाढवी मित्त्व वशडलांचे । 

तकुा म्िणे िेशच आश्रमाचे फळ । परमपद बळ वैरार्गयाचे ।। 

सचोटीचा व्यविार करून धन शमळवावे आशण उदास वतृ्तीने ते खचभ करावे. गैरप्रकारांनी 

खूप पैसे गोळा करणे, त्याच्या िोरावर शवलासी िगणे, पैिाच्या िोरावर उन्मत्तपणे वागून 

दसुऱ्यांचा छळ करणे या गोष्टींना तकुारामांचा शवरोध िोता. दसुऱ्यांवर उपकार करावा, 

दसुऱ्याची शनंदा करू नये, परशियांना आई-बशिणीप्रमाणे मानावे . प्राणीमात्रांशवषयी दया 

बाळगा. वनातील तिानलेल्या वाटसरूसाठी पाण्याची सोय करावी. कुणाचेिी वाईट शचंतू 

नये, करू नये. िांत वतृ्ती धारण करावी. कुणाचा मत्सर करू नये. आपल्यापेक्षा वडील 

असलेल्यांचा आदर करावा. िीवनात वाईट लोकांची संगती कधीच असू नये. देण्याची 

उदारता आमच्याकडे आिे. सज्िनाला आम्िी कमरचेी लंगोटी देऊ तर दषु्टाच्या डोक्यात 

काठी मारू. आम्िी आईवशडलांपेक्षा पे्रमळ आिोत पर वेळ आल्यावर ितू्रपेक्षािी मोठा 
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घातपात करू. आमच्या वागणकुीपढेु अमतृाची गोडी शफकी आिे तरी प्रसंगी शवषाने लािाव े

इतकी घातक आमची वागणूक असते. खर ेपािता आम्िी पूणभत: गोडच आिोत. ज्याची िी 

इच्छा असेल ती आम्िी पूणभ करू. तकुारामांनी साधूलाच  प्रत्यक्ष परमेश्वरच मानले आिे.  

िे का रिंले गांिले । त्याशस म्िणे िो आपलेु ।। 

तोशच साध ुओळखावा । देव तेथेशच िाणावा ।। 

मदृृ सबाह्य नवनीत । तैसे सज्िनाचे शचत्त ।। 

ज्याशस आपंशगता नािी । त्यासी धरी िो हृदयी ।। 

दया करणे िे पतु्रासी । तेशच दासा आशण दासी ।। 

तकुा म्िणे सांग ुशकती । तोशच भगवंताची मूती ।। 

समािातील रिंल्या गांिल्या लोकांना िो पे्रमाने आपले म्िणतो, तो साध ुिोय, तोच देव 

िोय. सज्िनाचे शचत्त लोण्याप्रमाणे अंतबाभह्य मऊ असते. शनराधारांना िो पे्रमाने हृदयी 

धरतो आशण सेवकाशदकांवर िो मलुांप्रमाणे दया दाखशवतो, त्याच्याशवषयी काय सांगावे ? 

ती भगवंताची प्रत्यक्ष प्रशतमाच आिे. 

परिी, मद्यपान एवढेच त्यांच्या दृष्टीने िीवन असते. असे लोक अपशवत्र िीवन िगतात. 

रसना, शवषय आशण कीती यासाठी ते घटावलेले असतात. अिा लोकांवर टीका करताना 

तकुोबा म्िणतात – 

ऐसे कैसे िाले भोंदू । कमभ करोशन म्िणती साधू ।।१।। 

अंगा लावूशनया राख । डोळे झांकुनी कररता पाप ।।२।। 

दावशुन वैरार्गयाची कळा । भोगी शवषयाचा सोिळा ।।३।। 

तकुाम्िणे सांगोशकती िळोतयांची संगती।।४।। 

स्वत: वाईट कमे करतात आशण स्वत:ला साधू म्िणतात. डोळे झाकून पाप करतात. अिा 

लोकांची संगती नको असे सांगतात. 

तकुारामांची भाषािी खेड्यापाड्यातील भाषा आिे. लोकाध्दाराच्या आशण आंतररक 

ओढीतून त्यांचा भाषा आकाराला येते. तकुारामांच्याकशवतेचीभाषात्रासाशदकआिे. त्यांचे 

लोकिीवनािी शनगडीत असलेले अभंग म्िणिे बोल भाषाच आिे. तकुारामांची भाषा 

हृदयाला शभडणारी आिे. ती शमतभाषी आिे. त्यांची परस्पराशवरोधी भाषाशभव्यक्ती आिे. 

मराठी सारस्वताचे ते मिान लोकधन आि.े त्यांच्या अभंगाचा सूक्षमनमभ शवनोद िा शविेष 

म्िणता येईल. 

तकुारामांच्या कशवतेत अिा अनेक प्रसंगांतून, शवषयातून शवनोद – उपिासाची पखरण 

झालेली शदसून येते. उदा : ककभ ि बायको, व्याशभचाररणी िी, बायकोच्या अधीन झालेला 

नेभळट, लाचार नवरा, ज्यांना शवरकप िोणे िमले नािी असे िीपरुुष, भोळे, मशतमंद, 

वेडेलोक, कशवत्व शमरशवणार,े चोरणार ेनकली कवी, भोंदूसाधूइ. लोकांना तकुारामांनी 
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शवनोद – उपिासातून टीकेचे लक्षय बनशवले. वा.ल.कुलकणी तकुारामांच्या भाषेबिल 

म्िणतात की – िी वाणी म्िणिे तकुारामांच्या व्यशक्तमत्वाचा मकु्त आशवष्ट्कार आिे. 

तकुारामांसारख्या संतशे्रष्ठाचा साक्षात्कार िा कधीिी एकेरी नसतो. त्याला एक सामाशिक 

अंग असते.  

आपण िेवनुी िेविी  लोकां । संतपभण करी तकुा । िे त्यांचे शे्रष्ठ लोककायभच आिे. सवाांना 

सन्मागभ दाखवून शदलासा देण्याचे काम तकुोबाने कधी कळवळ्याने तर कधी रागावून केले. 

तकुारामांची बधु्दी कुिाग्र िोती, त्याची भक्ती व श्रध्दा अलौशकक िोती. तकुारामांच्या गौरव 

मकु्तकंठाने सवभ समािात गौरव केला आिे. त्यांच्या अलौशकक गणुांबिल अशतिय आदर 

वाटत आिे. 

वकृ्षवल्ली आम्िी सोयरी वनचर े। पिीिी स-ुस्वर ेआळीवीती । 

साधकावस्थेत काळात तकुारामांनी आपली तपसाधना किी केली ते या अभंगात सांशगतले 

आिे. िनसमदुाया पासून दूर एकान्तात परमेश्वर शवषयक िे शचंतन त्यांनी केले त्यास ते 

‘शक्रडा’ म्िणतात. िररकषांचे स्मरण-मनन करीत असताना भंडावणाऱ्या शवशवध प्रश्नांच्या 

उत्तरासाठी मनातल्या मनातच त्यांचा चाललेला संघषभ येथे उल्लेशखला आिे. तरीपण 

रानातला आपला िीवनक्रम एकंदरीत शकती सखुावि िोता याचीच आठवण करीत आिे. 

लिानपण देगा देवा । मुंगीसाखरचेा रवा । 

रातं्रशदन आम्िां यधु्दाचा प्रसंग । अंतभबाह्य िग आशण मन । 

आम्िां घरी धन िब्दांचीच रत्ने । िब्दांचीच ?? यत्न करू । 

तकुारामांचे अभंग म्िणिे मराठी माणासाचे धन आिे. िा अमोल वचनांचा ठेवा आिे. मराठी 

माणसाचे िीवनमूल्यांचे भान त्यामळेु िागे राशिले आिे. 

२.४ सतं बद्दिणाबाई : 

बशिणाबाईस तकुोबांची संगत लागली िोती. िी कवशयत्री तकुोबांना आपले गरुू मानते. शतचा 

प्रपं्रच अत्यंत द:ुखदायक व कष्टदायक िोता. शतला तकुोबांचा सिवास संतोषदायक वाटत 

िोता. एक थोर कशवशयत्री म्िणून बशिणाबाईची योर्गयता मोठी आिे. 

ज्ञान, भक्ती, वैरार्गय, ब्रह्म, माया, शवठ्ठल, पंढरी, संतसंगत, अनतुाप, सद ्गरुू, प्रशतव्रता धमभ 

अिा अनेक शवषयांवर त्यांनी अभंग शलशिले आिेत. 

बशिणाबाईनंी ५३ अभंग शलशिले. आत्मवतृ्त शतने शवस्ताराने वणभन केले आिे. िे अभंग 

अशतिय कदणरसपूणभ आिेत. बशिणाबाईनंी मागील ३५ अभंगात शतने आपल्या मागील तेरा 

िन्मांचा आश्चयभकारक वतृ्तान्त सांशगतला आिे. बशिणाबाईचं्या अभंगात श्रीसलुभ गोडवा व 

प्रसाद आिे. 
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२.५ सतं बद्दिणाबाई अभगं: 

‘‘मस्य िैसा िळावाचुंनी चरफडी । तैसी ते आवडी तकुोबांची’’ असा वेध घेतला आिे. 

तकुोबांनी शतला स्वप्नात आदेि शदला व िाती गीता शदली. पढेु शतला प्रत्यक्ष तकुारामांचा 

सिवास लाभला. 

शनत्य िररकपा िोतसे देउळी । तकुोबा माऊली वैष्ट्णवांची । असा प्रत्यय आलेला शदसतो. 

बशिणाबाई यांचा एक प्रशसद्ध अभंग म्िणिे ‘‘संतकृपा िाली । इमारत फळा आली ।’’ 

बशिणाबाईचें ‘ब्राह्मण कोणास म्िणावे’ या शवषयावरील बशिणाबाईचें ४३ अभंग आिेत. िे 

आििी िाशतशवचार करणाऱ्या परुोगामी शवचारवंताना थक्क करून सोडणार ेआिेत. 

‘ब्रह्मभाव देिी सदा सवभकाळ । ब्राम्िण केवळ तोशच एक ।’ 

बशिणाबाईस कशवत्वाची स्फूती किी झाली एक साशिशत्यक म्िणून शतचा िन्म कसा झाला 

िे अभंगातून व्यक्त केले आिे. 

लाशवयेले नेत्र शनदेतृ िागतृी । तकुाराम मूशतभ देशखयली । 

ठेशवयला िस्त मस्तकी बोलून । शदधले वरदान कशवत्वाचे ।। 

बशिणी म्िणे नेणे स्वप्न की िागतृी । 

इंशद्रयाच वतृ्ती ओसरल्या ।।१।। 

बशिणाबाईचंा पती कामाशनशमत्त पणु्यास गेला असता त्यांच्या आईची परवानगी घेऊन तीन 

रात्री त्यांनी आनंद ओवरीत रािून ध्यान केले. त्यावेळी त्यांना िा अनभुव आला. 

बशिणाबाईच्या िीवनावर तकुारामांचा फार मोठा प्रभाव पडला. 

अवघेशच ते िन्म आठवती मि । 

अंतरीचे गिु मतृ्य ुवेळा । 

आदिीत िैसे शदखे प्रशतमखु । 

तैसे िन्म देख शदसती डोळा । 

अिी त्यांनी र्गवािी शदली आिे. बशिणाबाईनंा याची िाणीव िे लोक ‘लशटके’ मानतील, परतं ु

ते मखुभ आिेत. म्िणून त्यांना िे सांगूच नये. त्यांना तेरा िन्मांपूवीचे सार ेकािी आठवते. पण 

ते सांगण्याचा आपला उिेि नािी असे त्या म्िणत. देवाच्या कृपेवाचून शकतीिी मोठा माणूस 

असो त्याला िे कळणार नािी. येथे नम्रच झाले पाशििे. 

नामसंकीतभन सवभ काळ िया । 

भशक्तवंत तया म्िणो आम्िी ।। 

बशिणी म्िणे भशक्त खरी मोक्षदा ती । 

पाशििे संगती संतसेवा । 
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खरीभक्ती िी मोक्ष प्राप्त करून देते त्यासाठी संतसेवा आवश्यक आिे. नामस्मरण सवभ काळी 

केले पाशििे. त्यालाच भक्त म्िणता येते. खरा भक्त कोणाला म्िणावे िे नेमकेपणाने 

बशिणाबाईनंी सांशगतले आिे. 

ब्रह्मांड ियाचे उदरी िोती घडामोडी सवभकाळ ।। 

बशिणी म्िणे ते िे पंढरीची मूती । 

उकारली व्यक्ती शवठ्ठलशमषे ।। 

वारकरी पंथात सगणु आशण शनगुभण या दोिोंचािी आदर केला िातो. शवठ्ठल मूती िी 

ब्रह्मांडापेक्षा वेगळी आिे. ती वेदांपेक्षा शनराळी आिे. चोवीस तत्वांच्या पलीकडची  आिे. 

सिा (िाके्त) चार (वेद) अठरा (परुाण) यांनािी िे अगम्य कळेना. अिी िी पंढरीची मतुी 

आिे. वैकंुठवासी परमेश्वराने िे स्वेच्छेने शनमाभण केले आिे. वारकरी सगणु आशण शनगुभर यांचा 

मेळ कसा घालतात िे या अभंगावरून कळते. 

वारकरी संप्रदायाला गीता पूज्य आिेच. ओकंाराचे ज्ञान झाल्यानंतर तू ब्रह्म िोिील. 

प्रणयापासून सषृ्टीचा शवस्तार आिे. ॐ या ओकंारापासूनच वेद शवस्तारले आिेत. 

बशिणी म्िणे मूळ ओकंाराचे ज्ञान । 

िालीया शनवाभण ब्रह्म िोसी ।। 

शवठ्ठलाचे मूतीचे शचत्रमय सािेसे रूप ती व्यक्त करते. 

शवटी नीट उभा समचरण साशिर े। 

पारुले गोशिरी सकुुमार । 

िोभती दंतपंक्ती िेिा शिऱ्याच्या ज्योती । 

बिशणी म्िणे तया घ्याती हृदयामािी १ 

शवठ्ठलाची घनश्याम मूती शवटेवर उभी आिे. ती गोशिरी सकुुमार आिे. ती वेदांना अगोचर 

असून श्रतृींच पलीकडे आिे. बशिणाबाई ंशतला हृदयामध्येच पािते. 

शवटेचा संकते पाचवी अवस्था । ब्रह्मसायजु्िता िब्द रूपा । 

करी िात दोन्िी खणुाची दाखवी । अनेक एकत्वी पिा कैसे । 

यातील रचनेचे कौिल्य वाखाण्यासारखे आिे. पंढरपूरच्या शवठ्ठलाच्या मूशतभरूपाचा अथभ 

बशिणाबाई उलगडू दाखवतात. 

धन्य धन्य ते पंढरी । िेथे नांदतो श्रीिरी । 

धन्य धन्य चंद्रभागा । िेथे वास पांडुरगंा ।। 

धन्य धन्य पषु्ट्पावती । िेथे वृंदा िे श्रीपती । 
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बशिणी म्िणे धन्य धन्य । पांडुरगंी िे अनय । 

बशिणाबाईनंी अभंगात वारकरी पंथाच्या प्रगतीचा इशतिास सांशगतला आिे. 

संतकृपा झाली इमारत फळा आली । 

ज्ञानदेवे रशचला पाया । उभाररले देवालया । 

नामा तयाचा शकंकर । तेणे रशचले ते आवार । 

िनादभन एकनाथ । खांब शदधला भागवत । 

तकुा झालासे कळस । भिन करा सावकाि । 

बशिणी म्िणे फडकती ध्विा । शनरुपर केले वोिा । 

भले तरी देऊ कासेची लंगोटी । नाठाळाचे काठी घालू माथा । अिी भाषा आिे. 

त्यांची भाषा म्िणिे भावकाव्याची गंगोत्री आिे. 

िळावेगळी मासोळी । तैसा तकुा तळमळी । 

चकुशलया माये । बाळ िुरूिुरू पािे । 

यासारखी उपमा प्रशतमांची भाषा आिे. त्यात लोक िीवन शदसले. 

त्यांच्या रचनेत नादमयता शनमाभण केली आिे. 

सुंदर ते ध्यान उभे शवटेवरी । कर कटावरी ठेवूशनया । 

साधसंुत येशत घरा । तोशच शदवाळी दसरा । 

यासारखी अिी प्रासशदक रचना आिे. 

तकुारामांच्या बिुतेक रचना आत्माशवष्ट्काराकररता शनमाभण झाल्या. भाषा िी कधी सरळ, 

कधी सडेतोड, कधी फटकळ तर शकत्येक वेळा अवाभच्य िी असे. त्यांच्या वाणीतील 

भेदकता, बधु्दीचे स्वातंत्र्य व अंतरीचा प्रत्यय या तीन गणुांमळेु तकुोबांचे काव्य शे्रष्ठ ठरले 

आिे. 

तकुोबांची अभंगवाणी िा मराठीतील लोककाव्याचा मिान आदिभ आिे. मराठी माणसाचे 

आशण बशिणी म्िणे मूळ नािासी कारण । 

शक्रया आशण धन मोक्षमागी । 

येथे परुुषांचे मन िडते. याचे बशिणाबाईला आश्चयभ वाटते व ती ‘धय’ म्िणते. वैरार्गय 

मनामध्ये दृढ़ िोईल तेव्िाच आत्मज्ञान िोईल. 

बशिणाबाईचे समाि शनरीक्षण सूक्षम आिे. त्यामळेु मोक्षाशवषयी लोकांच्या काय, काय 

समितुी असतात याची ती एक यादीच देते. संन्यासी, तापसी, पंचशकरणाचा िोध घेणारे 
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मौनी, िपी, तपी, अनषु्ठाने, पंचमदु्रा लावणार े िे सवभिण आपआपल्यालाच मोक्ष शमळतो 

असे मानतात. कािीिण नाना प्रकारच्या देवतांचे ध्यान करतात. पण बशिणाबाई स्पष्टपणे 

सांगते – ‘मोक्ष आिे तो शनराळा’ आत्मज्ञानासंबंधी बशिणाबाई म्िणते, िे आत्मज्ञान 

बािारात नसले. ते शववेकाने, सद ्गरुूच्या सिवासाने, पांडुरगंाच्या कृपेने शमळते. साधक 

नाना प्रकारच्या साधना करतात. त्यांना आत्मतत्व शमळत नािी. आत्मज्ञान घेण्यासाठी 

शववेक, वैरार्गय आशण सद ्गरुूची कृपा पाशििे. श्रवण, मनन, शनिध्यास असेल तर त्यास 

साक्षात्कार िोईल. आत्मा प्राप्त िोण्यासाठी िाच मागभ आिे. आत्मज्ञानाला संतांचा सिवास 

पे्ररक ठरतो. आत्मज्ञानामळेु संशचत िळते. पण िे आत्मज्ञान संत संगे आकळे म्िणून 

संतांचा सिवास करावा. 

बशिणाबाई भक्तीत पूणभपणे रगूंन गेल्या िोत्या. 

गाऊ नाचूं पे्रमे िररनाम कीतभनी । भावोशनयां िनी िनादभन ।। 

बशिणाबाई गोकूळ गोपाल, गोशपका, वृंदावन, गोवधभन या साऱ्यांची वारकरी पंथातले 

मिापरुुष, ज्ञानदेव, नामदेव, िनादभन, एकनाथ, तकुाराम यांनी आपले योगदान भशक्तमागाभने 

शदले आिे. ज्ञानेश्वरांनी िे वारकरी संप्रदायाचे देऊळ उभे केले. नामदेवांनी त्याचा प्रसार 

केला. िनादभन व एकनाथ यांनी या भशक्तपरपंरलेा मिाराष्ट्रात उच्च कोटीचे स्थान शमळवून 

शदले आशण तकुारामांनी त्यावर कळस चढशवला. िी वारकरी संप्रदायाची ध्विा कायम 

फडकत राशिल. िा वारकरी संप्रदायाच्या प्रगतीचा इशतिास आिे. 

चालता पाऊल पंढरीच्या वाटे ब्रह्मसखु भेटे रोकडेची । 

बशिणी म्िणे ऐसा आनंद वाटेचा । 

कोण तो दैवाचा देखे डोळा । 

अभंगातून एका शसद्ध िोऊ पािणाऱ् या अंतभमखु साधकाच्या मानशसक वाटचालीचा व 

शचंतनाचा प्रत्यय आपल्याला देते. बशिणाबाई शनगुभण ब्रह्माचे वणभन करते त्याप्रमाणे ती रगूंन 

कृष्ट्ण अभंगिी शलशिले. कृष्ट्णाची बाळक्रीडा िी सगणु भक्तीला फार पे्ररक आिे. 

देि घट लवंडोनी ररता केला । 

शनिज्ञाने पाणीया भररभला । 

बिशणी म्िणे लाधले सखेु सखु । 

िैसे िीवनी लवण समरस । 

कृष्ट्ण घडा फोडतो याचे सरुखे वणभन आले आिे. 

शक्रयांचा लोभ िा एक अवगणु असल्यामळेु बशिणाई िी सिवासाचा शनषेध करते. 

प्रिंसा करते. कारण कृष्ट्णािी संबंध आलेला आिे.  
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बशिणाबाईने भरपूर रचना केल्या आिेत. शविेष म्िणिे त्या रचनेत वैशवध्य आिे. ती कुठेिी 

एकसूरी िोत नािी. शतचे रचनेवर प्रभूत्व आिे. त्यांच्या श्लोकातून शवठ्ठलाचा मशिमा, 

शिवमशिमा, कािीके्षत्राचा मशिमा, पंढरीचा मशिमा, गरुूचे सामर्थयभ, आत्म्याची थोरवी िे 

नानाशवध शवषय आलेले आिेत. शवसंगती व दुंभगलेपण अभंगातून िाणवते आिे. 

बशिणाबाईचे आत्मबळ मोठे िोते. ती स्वत:ची स्वत:च घडली व शवकास केला. म्िणून ती 

स्वयंशसद्धा आिे. 

डॉ. ना. ग. िोिी म्िणतात – मराठी संताच्या कव्यरचनेची फडकती ध्विा म्िणूनिी 

बशिणाबाईचा उल्लेख मराठी साशित्याच्या इशतिासात िोणे िे क्रम प्राप्तच आिे 

२.६ सतं रामदास :- 

रामदासांचा िन्म १७ व्या ितकाच्या प्रारभंीचा इ.स. १६७८ मधला आिे. रामदासांचे मूळ 

नाव नारायण. बाराव्या वषाभच्या अभ्यासानंतर ते तीथभयाते्रच्या शनशमत्ताने बािेर पडले. 

मसुलमानी आक्रमणाखाली सवभ समाि त्यांनी पाशिला. लोकांमध्ये दाररद्रय व अज्ञान िोते. 

त्यांना स्वत:च्या आध्याशत्मक मकु्तीपेक्षा लोककल्याणाची अशधक गिर आिे. लोकांना एकत्र 

आणण्यासाठी राम आशण मारुती या दोन देवतांचे उत्सव त्यांनी सरुू केले. शिवािी 

रािांच्या रािकीय कायाभला समािातून पाशठंबा देणार ेवातावरण घडशवले. शिवािी मिाराि 

आशण रामदास या दोघांनािी मिाराष्ट्राच्या शनशमभतीसाठी कायभ केले.  

तो कमी –अशधक ओव्यंचा बनला आिे. 

गं्रथा नाम दासबोध । गरुुशिष्ट्यांचा संवाद । 

येथ बोशलला शविद । भशक्तमागभ 

असे प्रारभंीच म्िटले आिे. 

उपासना, भशक्तभाव, वेदान्त, परमाथभ, अध्यात्मशवचार यांना दासबोधात भरपूर वाव आिे. 

दासबोधामध्ये व्यविारकथन आिे. समथाांच्या लोकशस्थतीचे वणभन आिे. प्रयत्नांची पूिा 

समथाांनी सांशगतली आिे. 

म्िणोन आळस सोडावा । यत्न सशक्षपे िोडावा । 

आलस्य अवघाच दवडावा । यत्न उदडंाशच करावा । 

िब्दमत्सर न करावा । कोणीयेकाचा । 

असा त्यांचा उपदेि आिे. समथाभनी वेळोवेळी प्रपंचाचािी गौरव केला आिे. 

आधी प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावे परमाथभ शववेका । अिी त्यांची शिकवण प्रशसद्ध आिे. 

गिृस्थाश्रमाचािी ते गौरव करतात.  
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परमाथभ सांडून प्रपंच कररसी । तरी तू यमयातना भोशगसी । 

सुंदर अक्षर ल्यािावे । स्पष्ट नेमंस्त वाचावे । असे सांगणसिी शवसरत नािीत. 

अभ्यासावे प्रगट व्िावे । नािी तरी झांकोन असावे । अिीिी सूचना ते देतात. 

२.७ सतं रामदासाचं ेवाड:मय: 

दासबोध :- 

दासबोध म्िणिे रामदासांचे अनेक वषाभचे शचंतन त्यांचा अभ्यास आशण त्यांचा अनभुव 

यामधून शनमाभण झालेली एक स्वतंत्र वाड:मयकृती आिे. िे अध्यात्मशचच शनरूपण आिे िे 

समािाच्या उन्मतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या कायभकत्याभसाठी आिे. अध्यात्मातील कृताथभपणा 

व ऐशिक िीवनाची समधृ्दी या दोन्िी गोष्टींना उपयोग िोईल असा उपदेि रामदासांनी 

दासबोधातून केला. त्यातील शवषय व्यापक आिेत. भक्ती, सषृ्टीचा िन्म आशण शवनाि, गरुू-

शिष्ट्यांची लक्षणे, पढतमखुाभची लक्षणे. उत्तम परुुषाची लक्षणे, चातयुाभची वैशिष्टये, प्रपंचाचे 

मोठेपण, रािकरणाची मूलतत्तवे, लेखनशक्रया असे असंख्य शवषय दासबोधात आिेत. 

अनेक ओव्यांचा बनलेला एक समास, दिा समासांचे एक दिक आशण वीस दिकांचा शमळून 

बनलेला दासबोध गं्रथ आशण दासबोधाची रचना आिे. यातला प्रत्येक समास म्िणिे एकेका 

स्वतंत्र शवषयावरचा 

नाना रत्ने साठशवली । ती अभार्गयाने त्याशगली । 

लोखंड म्िणोशन । तैसी भाषा प्राकृत । 

असे वणभन आिे. 

समधीचा उपदेि, त्यांचे परमाथभशववरण, त्यांचा प्रपंचशववेक, पंथीयांना त्यांची शिकवण 

समिून घेण्यासाठी ‘दासबोध’ आिे. 

दासबोधातील चौदाव्या ितकातील शतसऱ्या समासात दासबोधात समथाांनी 

कशवत्वकळीलक्षण सांशगतले आिे. 

िेणे घडे भगवइभक्ती । िेणे घडे शवरक्ती । 

ऐसी कशवत्वाची यकु्ती – िे सांगतात. 

धीट, पाठ, प्रासाशदक असे कशवत्वाचे प्रकारिी सांशगतले आिे. 

कशवत्व नसावे धीटपाठ । कशवत्व नसावे खटपट । 

कशवत्व नसावे उध्दट । पाषांडमल ।। 

कशवत्व नसावे वादगं । कशवत्व नसावे रसभंग । 

कशवत्व नसावे रगंभंग । दृष्टातिीन । 
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त्याचबरोबर – 

कशवत्व असावे शनमभळ । कशवत्व असावे सरळ । 

कशवत्व असावे प्रांिळ । अन्वयचे 

कशवत्व रम्य व गोड असावे . 

त्यांची कशवत्व भशक्तरसाने भाशवकाचा मनाचा ठाव घेणार ेआिे. 

दासबोध गं्रथ वीस दिकांचा असून प्रत्येकात दिा-दिा समास शनरशनराळ्या शवषयांवर 

आिेत. 

नरदेिाचे मित्त्व व साथभक, ज्ञानोत्तर भक्ती, अध्यात्मयोग, िधु्दज्ञान, साधक व शसध्ध यांची 

लक्षणे, अध्यात्मज्ञानाची थोरवी, पंचमिाभूतातील देव, सषृ्टीची उभारणी व संिारणी, 

उपासनेचे प्रकार, अंतरात्म्याची ओळख, मोक्षाचे स्वरूप, मखुाांची लक्षणे यावरून 

दासबोधाच्या अंतरगंाची कल्पना येते. 

िन्म द:ुखाचा अंकुर । िन्म िोकाचा सागर । 

िन्म भयाचा डोंगर । चळेना ऐसा । 

येथपासून सरुू झालेल्या दिकात िन्म, देि, संसार यांचे भयानक वणभन करताना शदसतात. 

धन्य धन्य िा नरदेिो । येथील अपूवभता पािो । 

अिी नरदेिाची स्तूती केली आिे. परमाथभ साधनासाठी नरदेि उत्तम पाशििे असे त्यांना 

वाटे. दलुभभ अिा नरदेिाचा नाि करू नये असे म्िटले आिे. या नरदेिामळेुच गणेिपूिन, 

िारदावंदन, गं्रथलेखन, तीधीटण, श्रवणमनन, सन्मागभसाधन, मशुक्तसाधन वगैर ेगोष्टी करता 

येतात. 

नाना वेष नाना उपाश्रम । सवाांचे मूळ गिृस्थाश्रम या िब्दात प्रपंचाचा वणभन करतात. 

मराठीत काय अथभ आिे? असे शवचारणाऱ्यांना ते सांगतात. 

येक म्िणती मऱ्िाठे काय । िे तो भल्यासी ऐको नये । 

ती मूखें नेणती सोय । अधीन्वयाची । लोिाची मांइस केली । 

करुणाष्टके :- 

करुणाष्टके म्िणिे रामभक्तीने ओथंबलेली रामदासांची भावकशवता आिे. करुणाष्टांमध्ये 

कधी देवदेवतांची नामावली शकंवा कधी शववेकाने वागण्याचा उपदेि असला तरी मखु्यत: 

रामाची भक्ती, त्यांच्याशवषयीची अपार ओढ आशण त्यांच्या शवरिाने िोणारी मनाची तगमग 

करुणाष्टकांमधून शदसते. प्रपंचातील सखुद:ुखानी शिणलेले मन रामािवळ शवसावण्यासाठी 

व्याकूळ शदसते. 
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चार-चार ओळींची कडवी आिेत. त्यांच्या मनातील तळमळ शदसून येते. मनाला लागलेली 

टोचणी, तळमळ आशण देवशवरिाचे द:ुख व्याकूळतेने व्यक्त केले आिे. 

अनशुदन अनतुापे तापलो रामराया । 

परम शदनदयाळा नीरसी मोिमाया । 

अचपळ मन माझे नावर ेआवरीता । 

तिुशवण शिण िोतो, धाव र ेधाव आता ।। 

िे रामराया, मी प्रत्येक शदविी पश्चातापाच्या आगीत भािून शनघलो आिे. िे परमेश्वरा । तू 

दीनांचा कैवारी आिेस, खोटे भ्रम, माया यांचा तू नाि करतोस. माझे मन मोठे चंचल आिे. 

शकतीिी प्रयत्न केला तरी भलत्या मोिांकडे धावले. आवरता आवरत नािी. तूच मला िवा 

आिेस. तझु्यावाचून माझे मन तळमळले आिे. आता धावत ये. 

रामायण :- 

रामदासांनी पूणभ रामकथा आपल्या काव्यात आणलेली नािी. मूळ रामायणातील दोन कांडे 

(शवभाग) सुंदरकांड आशण यधु्दकांड एवढ्यावरच आधाररत त्याची रचना आिे. त्यातिी 

सुदंरकांडाला मित्व कमी आिे. यधु्दकांड मात्र त्यांनी शवस्ताररत रगंशवले आिे. वीर रसाने 

भरलेली वणभने त्यात आिेत. रामभक्त िनमुान िािी रामदासांचा श्रद्धाशवषय िोता. त्यामळेु 

िनमुानाचे पराक्रम, िनमुान – रावण यधु्द आशण राम-रावण यधु्द यांचे वणभन करताना 

रामदासांना वीररसाचे भरते येते. आवेि आशण पराक्रम यांनी भरलेले प्रसंग रामदासांनी 

रगंशवले आिेत. एक ििारािूनं अशधक ओव्यांचे िे रामायण आशण १२५ श्लोकांचे 

लघरुामायण आशण दोन प्रकारची रामायणावरील रामदासांची रचना आिे. 

बशुध्द दे रघनुायका, रघनुायका काय कैसे करावे, उदासीन िे वशृत्त कोठे न लागे, लवे 

नेत्रपाते स्फुर ेआशि बािे, इ. िोते्र भाशवकांचे अंत:करण सद ्गशदत करतात. 

रामावरील भक्ती आशण त्याच्या शवरिाने िोणारी तगमग िा येथील शवषय आिे. प्रपंचातील 

सखुद:ुखांनी शिणलेले मन रामािवळ अखेरचा शवश्राम शमळावा म्िणून व्याकूळ झालेले इथे 

श्लोकांश्लोकांतून शदसते. िनसंपकाभला नकार, अनतुापाने ईश्वराकडे पनु:पनु्िा परतण्याची 

इच्छा, सांसररक व्यापातापांच्या द:ुखिाशणवा यांच्या दिभनाने िी कशवता वेगळेपणाने उठून 

शदसते. कामक्रोधाशद षडररपूंमळेु संवेदनिील अिा मानवी मनाचे प्रशतशनधीत्व करणारी िी 

करुणाष्टके म्िणिे ईश्वराचा व त्यांच्या शचंतनाचा ध्यास घेतलेल्या रामदासांची व्यशक्तगत 

आत्मिाणीव आिे. ‘करुणाष्टके’ िी धावा या काव्यप्रकारात मोडणारी रचना आिे. संकटात 

देवाने धावून यावे आशण आपली मकु्तता करावी अिी भूशमका येथे असते. आतभ भक्ताने 

व्याकूळ िोऊन देवाची केलेली शवनवणी िे धाव्याचे रूप असते. देवािी केलेला िा एकतफी 

संवाद आिे. त्यांच्या भक्तीला आत्मशनवेदन िा प्रकार प्रगट िोतो. येथे परमेश्वराला िाक 

मारलेली आिे. द:ुखांनी मांडून फोडलेला टािो िे धाव्याचे स्वरूप असते.रामदासांनािी येथे 

िळते हृदय माझे असे सांशगतले आिे.  
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मनाचे श्लोक :- 

मराठीमाणसाच्या सांस्कृशतक िीवनाचा एक अशवभाज्य घटक म्िणिे समथभ रामदासांचे 

मनाचे श्लोक एकूण २०५ श्लोक आिेत. आपल्या मनाला उिेिून केलेली िी श्लोक रचना 

आिे. रामदासी संप्रदायाची मंडळी मनाचे श्लोक म्िणून नंतर ‘िय िय रघवुीर समथभ’ अिी 

ललकारी देत शभके्षसाठी दारािी येत असत. 

सूत्ररूपाने िीवनासंबंधीचे मौशलक शवचार या श्लोकांमध्ये गुंशफलेले आिेत. तकुारामाच्या 

वचनांसारखीच मनाच्या श्लोकांनािी सभुाशषतांची योर्गयता लाभली आिे.  

मना वासना दृष्ट कामा नये र े। 

मना सवभथा पापबधु्दी नको र े। 

मना सवभथा नीशत सोडू नको र े

मना अंतरी सार शवचार रािो 

अिा प्रकारचे सबुोध श्लोक म्िणिे रामदासांनी िीवनाचे सखोल शचंतन करून सामान्य 

माणसांसाठी शलशिलेले मौशलक असे शवचार आिेत. 

त्यांच्या या उपदेिाने लोकांच्या घरा-घरात प्रवेि केला आिे. 

साधी, सरळ, प्रसादपूणभ रचना मनाला शभडणारी आिे. 

गणाधीि िो ईि सवाभ गणुांचा 

मळुारभं आरभं तो शनगुभणाचा ।। 

नमूं िारदा मूळ चत्वार वाचा । 

गभू पंथ आनंत या राघवाचा ।।१।। 

सवभप्रथम कायाभरभंी गणेिाची स्ततुी केली आिे. त्याप्रमाणे इथे केली आिे. 

गणेि, िो सवभ गणुांचा ईि आिे, िो सवभ शनगुभणाचा मूळ आरभं आिे. त्याला आशण देवी 

सरस्वती, िी चारिी वाणींची मूळ आिे, शतला नमन करू आशण मग श्रीरामचंद्राचा िो अंत 

नसलेला मागभ आिे त्यावर वाटचाल करू. 

सज्िन मनाने कोणती पर्थये पाळावयाची आिेत ते इथे सांगतात – 

मना सज्िना भशक्तपंथेची िावे 

तरी श्रीिरी पाशविेतो स्वभावे 

िनी शनंद्य ते सवभ सोडून द्यावे 

िनी वंद्य ते सवभ भावे करावे ।। 
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िे सज्िन मना, नेिमी भशक्तमागाभने गेले म्िणिे सािशिकच परमेश्वर पावतो. तेव्िा 

लोकांकडून ज्याची-ज्याची शनंदा िोईल असे सवभ कािी सोडून द्यावे आशण लोकांना िे िे 

वंदनी आिे ते सवभ भशक्तभावाने करावे. यासाठी ईश्वरभक्ती करायला िवी व स्वत: ईश्वर 

प्रसन्न िोईल. 

इथे संत रामदास ‘सज्िन मना’ असा उल्लेख करतात. 

नको र ेमना द्रव्य ते पशुदलांचे 

अशत स्वाथभ बधु्दी नरु ेपाप साचे 

घडे भोगणे पाप ते कमभ खोटे 

न िोता मनासाररखे द:ुख मोठे । 

मना दसुऱ्याच्या मनाचा िव्यास नको. अशत स्वाथभबधु्दी म्िणिे केवळ पापाची धनी असते. 

आशण ज्या कमाभमळेु पापाचे फळ भोगावे लागेल असे कमभ करणे खोटेपणाचे असते. आशण 

त्या कमाभतून मनासारखे घडले नािी तर ते खूपच मोठे द:ुख ठरते. द्रव्याची संपत्तीची इच्छा 

अशभलाषा धरू नये. स्वाथभबधु्दी ठेवू नये. त्याचे दषु्ट्पररमाण या िन्मात शकंवा पढुच्या 

िन्मात भोगावे लागतील असे कमभ करू नये. 

सदा सवभदा प्रीशत रामी धरावी 

सखुाची स्वयें सांडी िीवी करावी. 

देिे द:ुख ते सखु मानीत िावे 

शववेके सदा स्वस्वरूपी भरावे 

नेिमी श्रीरामाबिल पे्रम बाळगावे. सखुोपभोग टाळावा. देिाला पडणाऱ्या कष्टात सखु मानत 

िावे आशण नेिमी सारासार शववेक भरलेला असावा. रामाबिल भशक्त करत रिावे. सतत 

स्मरण करीत रिा म्िणिे इतर कुठलेिी शवकार िोत नािी. देिसखुाचा त्याग करून 

श्रीरामाच्या पे्रमात रिा. असा शवचार तझु्या अंतरी भरलेला असू दे. 

श्री समथभ रामदास स्वामी यांनी शलशिलेले ‘मनाचे श्लोक’ आि आपण दैनंशदन िीवनात 

म्िणतो – िा आपल्या संस्कृतीचा घटक आिे. माणसाने आपले वतभन कसे ठेवावे आशण 

कसे ठेवू नये याबिल समथभ रामदास स्वामीनी शन:संशदर्गध खूप सशवस्तर आशण मोलाचे 

मागभदिभन त्यांच्या काव्यात केले आिे. 

आरत्या, िोते्र, भूपाळ्या ह्या रामदासांच्या रचना मिाराष्ट्रात बिुतेक भाशवकांना पररशचत 

आिेत. सखुकताभ द:ुखिताभ िी गणपतीची आरती, लवथवती शवक्राळा ब्रह्मांडी माळा िी 

िंकराची आरती शकंवा ‘भीमरूपी मिारुद्रा’ यासारखे मारूतीचे िोत्र या रचना लोकशप्रय 

आिेत. 
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राजकीय प्रकरणे – 

रामदासांच्या मनाला समािशिताची िी तळमळ लागली िोती, त्या तळमळीतून कािी 

लिान-लिान रचना केल्या आिेत. शिवािीरािे आशण संभािीरािे यांनी शलशिलेली दोन 

ओवीबध्द पते्र यात आिेत. त्यात कािी िोते्र आिेत आशण आनंदवनभवुन िे ५९ ओव्यांचे 

अशतिय सुंदर असे काव्यिी आिे. याशिवाय क्षात्रधमभ, सेवकधमभ, रािधमभ अिा स्वरूपाची 

पते्र आिेत. 

‘अस्मानी सलुतानी’ व परचक्र शनरुपण अिी दोन प्रकरणे एवढे िे साशित्य आिे. 

रािा शकंवा लोकनेता कसा असावा असे फार माशमभक शववेचन रामदासांनी शिवािी 

मिारािांना पाठशवलेल्या एका पत्रात केले आिे. त्याशिवाय शिवािी मिारािांच्या मतृ्यूनंतर 

संभािीरािांना त्यांनी पाठशवलेले पत्रिी उत्तम रािाचे गणु कोणते, याचे वणभन करणार ेआिे. 

आदिभ रािा कसा असावा, आदिभ राज्य कसे असावे, आदिभ समाि कसा असावा िे सुंदर 

िब्दशचत्र आिे. 

‘आनंदवनभवुन’ िे त्यांचे छोटेखानी काव्य म्िणिे आदिभ रािाचे स्वप्नच आिे. िगातील 

अमंगलाचा नाि िोऊन सज्िनांचा शविय व्िावा या पे्ररणेने कायभ करणाऱ्या एका 

साधपुरुुषाचे आदिभ मिाराष्ट्र शनमाभण करण्यासाठी धडपड केली. त्यांच्या डोळ्यापढेु 

उद्याच्या सखुी समािाचे िे शचत्र िोते ते कसे िोते. 

आरोर्गय िािली काया । वैभवे सांशडली सीमा । 

सार सवभस्व देवाचे । आनंदवनभवुनी ।। 

माणसे आरोर्गयसंपन्न, िीवनसमधृ्द आशण देवाशवषयी मनात भक्ती, यामळेु आनंदमय 

झालेले िग यांनी कल्पनेने पाशिले आशण वणभन केले. 

िे सवभच वणभन अशतिय आवेगपूणभ, ओघवत्या भाषतले व उत्सािाने भरलेले आिे. 

या साशित्याचे अनन्यसाधारण असे मित्त्व आिे. ५९ ओव्यांचे िे काव्य म्िणिे दषु्टांचे 

शनदीलन व सज्िनांचे पररमाण करून धमभस्थापना करू इशच्छणाऱ्या अवतारी परुुषाच्या 

कल्पनेने आशण दिभनाने िषभभरीत झालेल्या रामदासांच्या संवेदनिील अंतकरणातून 

उमटलेले शदव्य सूक्त आिे. या काव्याच्या पे्ररणा कोणत्यािी असल्या तरी समथाभच्या 

िीवनकायाभतील धमभस्वरूपी रािकारण आशण ऐशिक िीवनाचा सवाांगीण उत्कषभ आिे. 

‘आनंदवनभवुन’ मधील िब्दयोिना, भावनांचा आवेि, शवचारांचे अधभ सौदयभ यांचा आस्वाद 

घ्यायचा तर ते काव्य मूळातूनच वाचले पाशििे. तसेच शवचाराबरोबर गेयता कळेल. 

म्लेच्छांची िलुमी सत्ता िे आमच्या देिावर व संस्कृतीवर मोठे संकट िोते, मोठे शवघ्न िोते, 

या शवघ्नांचा नाि करूम आमच्या संस्कृतीचा मोकळा श्वास घेता यावा यासाठीच कठोर 

पररक्षम घेणे आवश्यक िोते. यासाठी म्लेच्छरूपी संकटाचा नाि करून ‘शनमभळ िािली 

परृ्थवी’ असे पािावे िे स्वामीचे ध्येय िोते. 
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स्मरले शलशिशले आिे । 

बोलता चालता िरर । 

काय िोईल ते पािावे । 

आनंदवनभवुनी ।। 

समथभ म्िणतात, ‘‘पढेु घडणाऱ्या गोष्टी ििा आठवणीतील तिा शलिून काढल्या. यातील 

प्रत्येक चरण िा शवचार करण्यासारखा आिे. 

संसार वोशढता द:ुखे। 

ज्याचे त्यासीच ठाऊके । 

न सोसे द:ुख ते िोते। 

द:ुख िोक परोपर ।। 

समथभकालीन मसुलमानी रािवटीत शिदंपु्रशिची अवस्था अत्यंत वाईट झाली िोती. प्रिेला 

कोणीिी त्राता उरला नव्िता. िे द:ुख वाट्याला आले ते त्यालाच सिन करावे लागत िोते. 

ते दसुऱ्याला सांगून उपयोग नव्िता. त्यावेळी सामान्य माणूस म्िणत िोता की, िे देवा, 

पषु्ट्कळ द:ुख सोसले. परु े झाला आता िा संसार देि त्यागासाठी आता आनंदवनभवुनी 

यायचे आिे. 

संकळ देवांशचये साक्षी । गपु्त उदडं भवुशन । 

सोख्यासी पावणे िाणे । आनंदवन भवुनी ।। 

तै्रलोक्य चाशलले तेथे । देव गंधवभ मानवी । 

ऋशषमनुी मिायोगी । आनंदवन भवुनी । 

गंगेच्या प्रवािात अनेक गपु्त भवुने आिेत. देवांची िी साशप्तदप भवुने पािून खूप आनंद िोतो. 

तेथे शत्रभूवनातील देव, गंधवभ, मानव, ऋशषमनुी असे मिायोगी परुुष ब्रह्मांडाचा आनंद घेत 

आिेत. 

मिा रम्य सरोवर ेवािताती । 

िगन्नायक राम सवभ मनुींसि स्वयंवरासाठी आनंदाने िेव्िा शमशथलेला आिे तेव्िा शमशथला 

किी िोभत िोती याचे वणभन केले आिे. 

उठावे रघनुायका आशदमूती । 

करी कामुभकी सज्ि िे गणुकीती ।। 

िनक रामाला सशच्चदानंद म्िणतो, सीतेला मूळ माया म्िणतो, यातून लौशकक नात्यांच्या 

पलीकडे िाऊन राम आशण सीता िी वस्ततु: कोण आिे िे िनकाला िाणवल्याचे शदसते. 

त्याच्या पणु्यश्लोक स्वभावावर यातून प्रकाि पडतो. 

सीतस्वयंवर – 
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राम गणुाचा सागर । राम सखुाचा सरुतरू । 

राम भक्ताचे मशिप । राम शवसावा िनाचा । 

राम पिुावा शवळासी । राम घ्यावा अशिणेसी । 

रामवेगळे मनासी । कािी नावडे ।। 

राम िा गणुांचा सागर आिे. तो सखुाचा कल्पतरू आिे. राम िा भक्तीचे मािेर आिे. 

अनेकांच्या मनातील शवसावा आिे. राम िाच माझे सवभस्वी आिे व रामा शिवाय मला कािीच 

आवडत नािी. िानकीचा मंगलोत् साि श्रोत्यांनी तत्परतेने ऐकावा व आपणिी तो गावा 

म्िणून सीता स्वयंवराचे आख्यान सांगण्यास वेणाबाई प्रवतृ्त झाली आिे. मरीच सबुादू यांचा 

वध, अशिल्योध्दार, धनभुभग, वरपक्षाचे शमशथलेकडे प्रयाण, लर्गनशवशधचे वणभन, शनयोशित 

वराचे पूिन, िळदीचा कायभक्रम, तेल लावणे, सखुवत, शववाि या प्रकारच्या वणभनांतून 

वेणाबाईचे वणभन कौिल्य शदसते. 

२.८ सतं वेणाबाई:  

समथभ संप्रदायातील एक अशधकारी िी व मठाशधपती म्िणून वेणाबाई प्रख्यात आिे. 

वेणाबाईकृत रामायाण – 

रामायण िे मिाकाव्य भारतीय साशित्याचेच नव्िे तर संस्कृतीचेिी भूषण आिे. एकूण 

ओवीसंख्या १५३६ उपलब्ध आिेत. सुंदरकांड िे िेवटचे असून सािशिकच वेणाबाईच्या 

मनातील आवडीने शतचा िेत ुसंपूणभ झाला. यातून भावभशक्तचे दिभन घडते. 

धनुभबाणधारी च लीलावत्तारी । 

सवे िेष लावण्य कामावतारी । 

करी खड् ग । तूणीर पषृ्ठवरी िो । 

ऋषीच्या सवे चाशलला श्री िरी िो । 

यज्ञरक्षणासाठी राम शवश्वाशमत्राबरोबर वनात िायला शनघाला तेव्िा िा राम धनुभधारी िोती. 

त्याच्या िाती खड् ग िे िाक्त िोते. अशतिय देखणे लावण्य असलेला श्रीराम ऋषींच्या 

समवेत चालला िोता. 

कािी सभुाशचतांचीिी रचना आिे. 

सख्याची मनी शनत्य आखंड भेटी । 

परी डोळ्यां पाशििे दृशष्टभेटी 

दीघभकाळानंतर मारूतीची आशण रामाची  भेट झाली तेव्िा रामाने त्याला आशलंगन शदले. 

किी शमशथला िोभते िेमवणी । 

प्रभा कांकत्ती सवभ िी रत्नकीणी । 

वने पावने उपवने िोभताती । 
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उत्तरायणाची वाट बघत भीष्ट्म थांबलेला आिे. ज्याने शनरतंर देवाचे स्तवन केले त्या 

कृपासागर देवाने भीष्ट्म या भसरािला आपले रुप दाखशवले. 

२.९ सतं वेणाबाईच्या साद्दित्याचा पररचय: 

वेणाबाईकृत आरत्या – 

रामाची आरती – या आरतीत रामाचे अवतारकायभ सांशगतले आिे. नशलनी दलनेमा, दरुाशत 

इ. संस्कृत िब्द त्यात आिेत. िी आरती नादमय व स्वर आिे. 

शेजारती श्रीरामाची – 

शनद्रा करण्यासाठी ‘राघव चला िो शनि मंशदरात’ अिी रामाची आळवणी केली आिे. 

रामाची स्ततुी करताना ब्रह्मांडनायक, रघकुुळ शटळक अिी संबोधने वापरली आिेत. 

उशठयेले िगज्िीवन । शसलंसनाइन । 

वेणाबाई शलबलोण । उतरीतसे ।। 

यातून व्यक्त िोतो. 

आत्मरगंाने रगंलेली तरल, पारमाशथभक अनभूुती गं्रशथत करणारी रामलीला, रामनाम, 

रामभिन यात रगंलेली, मनाला शभडणारा पारमाशथभक उपदेि करणारी, कधी वैचाररक तर 

भावशनक दाखशवणारी पदरचना आिे. कधी ती भारदस्त, संस्कृत प्रचूर असते तर ती 

बोलीसदृश्य असते. वेणाबाईची पदरचनािी शतचे वाड़:मयीन मूल्य लक्षात घ्यावयास िवा. 

वस्तुवणान – 

मिालाचे वणभन, दिरथसभेचा थाट, बोिले, लर्गनमंडप एकूण एक गोष्टी, देवाचे लर्गन 

असल्यामळेु दैवी प्रभेने नटतात. कथनकाव्यात िा चमत्कार आध्याशत्मकता घडवून आणते. 

पात्रांच्या कृती, उक्ती यांना पोषक पाश्वभभूमी वस्तवुणभनामळेु शमळते. 

दृष्टान्त :- 

चकुत्या धना पावे धशनक । शकं गतराज्या पावे नायक । 

एखाद्या धशनकाचे िरवलेले धन परत शमळाले व एका रािाचे गेलेले राज्य परत शमळावे 

त्यावेळी त्यांची अवस्था किी िोईल तसा रामाला बघून दिरथाला आनंद झाला. 

कौसल्येसि सगळ्या मातािी आनंशदत झाल्या. त्यांनी रामाला आशलंगन शदले. दिरथाच्या 

आनंदाची अत्यतु्कटता शविद करण्यास िे दृष्टान्त समथभ आिेत. 

श्रीकृष्ण स्तुती :- 

श्रीकृष्ट्ण स्ततुी शिच्यात २८ ओव्या आिेत. 

भीष्ट्म िरपंिरी पडलेल्या अवस्थेत भाकीयकु्त अंत:करणाने कृष्ट्णस्ततुी करत आिे. 

वेणाबाई भीष्ट्माच्या भावनेिी एकरूप झाली आिे. 
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िरांचे शपसोर ेतन ुगपु्त िाली । 

मयोरापरी सवभ काया बडुाली । 

शवधी उत्तरायेण लक्षीत संधी । 

शववेकाशनधी प्राण िावो न नेदी । 

िी कृष्ट्णस्ततुी भशक्तभावाने पररपूणभ आिे. त्यात भीष्ट्माला झालेला पश्चाताप आिे. भीष्ट्माची 

उत्कट भक्ती आिे. लोकिागतृीच्या तळमळीच्या या पाश्वभभूमीवर समथाभच्या गं्रथकतृभत्वाकडे 

पाशिले पाशििे. 

समथाभच्या िन्मानंतर वीसबावीस वषाभतच मिाराष्ट्रात एका फार मोठ्या रािकारणी 

परुुषाचा िन्म झाला. समथाभच्या डोळ्यांपढेु शिवरायांचे कायभ िोते. संप्रदाय उभारणीच्या 

कायाभस समथाांनी ज्या काळात सरुूवात केली त्याच काळात शिवािी रािांच्या स्वराज्य 

स्थापनेच्या चळवळीस प्रारभं झाला िोता. शिवािीरािांनी ििािी रािांकडे बसून शिदंू 

राज्य पद्धतीचे शनरीक्षण केले. शिवरायांच्या चळवळीचे रूप समथाांना संतषु्ट करीत िोते. 

समथाांची पे्ररणा शिवािीरािांना उपकारक िोत असावी.  दोघेिी स्वतंत्र बधु्दीचे िोते. ते 

कतुभत्ववान परुुष िोते. व दोघांत आपलुकीची भावना िोती. 

शनश्चयाचा मिामेरू । बिुत िनांसी आधारू । 

अखंड शस्थतीचा शनधाभरु । ‘श्रीमंत योगी’ 

पािून समथाभना खशचत आनंद झाला असावा. पारतंत्र्यांची द:ुखे समथाांना पाशिली िोती. 

तेव्िा – 

यिवंत, शकतीवंत । सामर्थयभवंत वरदवंत । 

पणु्यवंत नीशतवंत । िाणता रािा 

िे पािून समथाभच्या मनास समाधान वाटले असावे  

मराठा शततकुा मेळवावा । मिाराष्ट्र धमभ वाढवावा । 

िी गिभना िोती. 

म्लेंच्छ दिुभन उदडं । बिुतां शदवसांचे मािले बंड 

सोबत पािून समथाांना कृतकृत्यता वाटली. 

‘याचसाठी तझुा तू वाढवी रािा’ म्िणून समथभ तळुिा भवानीला प्राथभना करीत. आशण 

शिवरायांच्या अलौशकक कायाभला यि येत आिे िे पािून त्यांना संतोष वाटे. 

बडुाले सवभिी पापी । शिदंसु्थान बळावले । अभक्तांचा क्षयो िाला, 

बडुाला औररं्गया पापी । म्लेच्छसंिार िािला । मोशिली मांशडली के्षते्र’ 



प्राचीन कालखंडाचा 

अभ्यास: शिवकाल 

   

 42 

अिा उद ्गारांतून समथाभना झालेला आनंद स्पष्ट िोतो. 

म्िणूनच – समथभ 

शिवरायांचे आठवावे रूप । शिवरायाचा आठवावा प्रताप । 

असा  उपदेि करून ‘मिाराष्ट्र राज्य करावे । 

शिकडे शतकडे असा उपदेि करतात – 

त्याकाळात समािाची वतभमान शस्थती बदलावी अिी वाटते. त्या बदलासाठी लोकसंघटन 

आवश्यक िोते. लोकसंघटन करणार ेनेततृ्व तयार व्िावे अिी गरि त्यांना िाणवली िोती. 

रामदासांनी लोकिीवनाचा दिाभ उंचावण्याचे प्रयत्न केले. तकुारामांनी सामाशिक शस्थती 

बदलण्याचे प्रयत्न केले. लोकांना संघशटत करण्याचे प्रयत्न केले आशण समािाला चांगले 

नेततृ्व लाभावे असे प्रयत्न केले. शिवािीरािांनी मिाराष्ट्रात स्वराज्य स्थापनेसाठी िथीने 

प्रयत्न चालशवले िोते. धमाभशधशष्ठत समािात देवाचे अशधष्ठान राज्याला शमळाले पाशििे. िे 

त्यांनी ओळखले िोते. मसुलमान राज्यकत्याांनी इथले धमभिीवन आशण समाििीवन 

उद ्ध्वस्त केले िोते. स्वराि िे ईश्वरी आिीवाभदाने नांदावे आशण शतथे सवाांचे िीवन त्यावर 

आधारलेले असावे असा त्यांनी प्रयत्न केले. रामदासांनी समािाची उन्नती अपेशक्षत िोती. 

सखुी िीवन व संपन्न समाि असावा. प्रत्येकाने आपआपला धमभ सखुाने सांभाळावा. 

देवावर शनष्ठा असावी आशण भक्तीचे व्यविार शनभभयपणे चालावा असे त्यांना मनोमन वाटत 

िोते. मराठी माणसांना एकत्र करणे गरिेचे िोते. त्यांच्यात पे्रम आशण अशभमान शनमाभण 

करावे असे िोते. समािाचे दैन्य व दबुळेपण नािीसे व्िावे असे वाटते. 

मराठा शततकुा मेळवावा । मिाराष्ट्र धमभ वाढवावा । 

असे समथाांचे वचन आिे. मराठी माणसाने एकत्र येऊन मिाराष्ट् राच्या उध्दारासाठी कायभ 

करावे. या काळात लोकांची अशस्मता िागतृ झाली. िाच मिाराष्ट्र धमभ िोय. 

२.१० समारोप 

शिवािीरािांनी मिाराष्ट्रात स्वराज्य स्थापनेसाठी िथीने प्रयत्न चालशवले िोते. 

धमाभशधशष्ठत समािात देवाचे अशधष्ठान राज्याला शमळाले पाशििे िे त्यांनी ओळखले िोते. 

मसुलमान राज्यकत्याांनी येथील धमभिीवन व समाििीवन उध्वस्त केले िोते. म्िणून 

स्वराज्य िे ईश्वरी आिीवादाने नांदावे. सवाांचे िीवन न्यायावर आधारलेले असावे असे 

प्रयत्न त्यांनी केले. रामदासांनी समािाची उन्नती अपेशक्षत िोती. सखुी िीवन व संपन्न 

समाि असावा आशण प्रत्येकाने आपला धमभ सखुाने सांभाळावा. देवावर शनष्ठा असावी 

आशण भक्तीचा व्यविार शनभभयपणे चालावा असे त्यांना वाटत िोते. मराठी माणसे एकत्र 

करून मराठी संस्कृतीशवषयी आशण प्रदेिाशवषयी त्यांच्या मनात पे्रम शनमाभण करावे, 

अशभमान शनमाभण करावा असे दोघांनीिी प्रयत्न केले. समािाचे दैन्य आशण दबुळेपर नािीसे 

व्िावे आशण त्यांनी स्वाशभमानी, समथभ िीवन िगावे अिा पे्ररणेने कायभ केले. 
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मराठा शततकुा मेळवावा । मिाराष्ट्र धमभ वाढवावा । 

असे समथाभचे वचन आिे. 

मराठी माणूस िो िो असेल तो तो एकत्र यावा आशण त्यांनी मिाराष्ट्र प्रदेिाच्या 

अशभमानाने त्यांच्या उध्दारासाठी कायभ करावे असा या वचनांचा अथभ आिे. 

त्यांनी आपल्या कायाभतून मिाराष्ट्रीय माणसाची अशस्मता िागी केली. 

२.११ सभंाव्य प्रश्नावली 

१) शिवकालीन सामाशिक व सांस्कृशतक िीवनाचा पररचय करून द्या. 

२) संत तकुारामांच्या अभंगांची वैशिष्टये स्पष्ट करा. 

३) तकुारामांची कशवता बिुसंवादी ठरते – उदािरणासशित स्पष्ट करा. 

४) संत बशिणाबाईच्या अंभागाचे वेगळेपण स्पष्ट करा. 

५) संत बशिणाबाई स्वयंशसध्दा आिे – िे काव्याआधार ेस्पष्ट करा. 

६) संत रामदासांच्या साशित्याचा पररचय करून द्या. 

७) ‘आनंदवनभूवनी’ शवषयी थोडक्यात माशिती द्या. 

८) दासबोध व करुणाष्टके यांशवषयी माशिती द्या. 

९) संत वेणाबाई यांच्या साशित्याचा सशवस्तर पररचय करून द्या. 

१०) संत वेणाबाई यांच्या कशवतेचे वाड़:मयीन मूल्य स्पष्ट करा. 

२.१२ सदंभा ग्रथं :- 

१) मालिे सं.ग. मराठी वाड़:मयाचा इशतिास – खंड दूसरा मॅ.सा.प. प्रकािन 

२) ल. रा. पांगारकर – तकुारामचररत्र  

३) डॉ. सौ. िैला गावंडे – १० संत कशवशयत्री 

४) गं. बा. सरदार – रामदास दिभन 

५) अ. ना. देिपांडे – मराठी वाड़:मयाचा इशतिास भाग – सातवा 

६) अ. ना. देिपांडे – मराठी ड़:मयाचा शववेचक इशतिास  
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३  

संत तुकाराम, संत बहिणाबाई, 

 संत रामदास व संत वेणाबाई 

घटक रचना  

३.०  उशिषे्ट  

३.१ प्रास्ताशवक 

३.२ शवषय शववेचन 

३.३ संत तकुारामांचा जीवन पररचय  

३.४ तकुारामांचे अभंग  

३.५ तकुारामांचे कायय 

३.६ संत बशिणाबाई 

३.७ बशिणाबाईचें शनवडक अभंग  

३.८ संत रामदास  

३.९ मनाचे श्लोक व आनंदवनभवुन  

३.१० संत वेणाबाई 

३.११ वेणाबाईचें शनवडक अभंग  

३.१२ सरावासाठी स्वाध्याय 

३.१३ अशिक वाचनासाठी पसु्तके 

३.० उद्दीष्ट े

• संत बशिणाबाई अभंगांचा पररचय करून घेता येईल. 

• शिवकालीन संत म्िणून संत रामदासांचा जीवन पररचय करून घेता येईल.  

• वेणाबाईचं्या अभंगांचा पररचय िोईल. 

• शिवकाळातील वारकरी व समर्य संप्रदायांच्या कवींच्या काव्याचा पररचय करून 

घेता येईल.  

३.१ प्रास्ताविक : 

सतं तुकाराम – 

तकुाराम िे एकनार्ांच्या नंतरचे भागवत संप्रदायातले शे्रष्ठ असे संत कवी सतराव्या 

ितकात रामदासांच्या आशण शिवाजीराजांच्या काळातच  िोऊन गेले. तयांचा जन्म आशण 

मतृयू यांच्या शनशित वषायबिल अभ्यासकांमध्ये मतभेद असले तरी सवय सािारणपणे इ.स. 

१६०६ ते १६४९ असा तयांचा जीवन काळ मानला जातो. 
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मिाराष्ट्र िी संतांची आशण वीरांची भूमी आिे. या भूमीत ३५० वषाांपूवी छत्रपती शिवाजी 

मिाराज िोऊन गेले, तयाच काळात संत तकुारामिी झाले. एकाच काळात िोऊन गेलेल्या 

या दोन मिापरुुषांची आरती आजिी समाज गात आिे. संत तकुाराम ततकालीन समाजाची 

सांस्कृशतक आशण सामाशजक नांगरणी करीत िोते तर शिवाजी मिाराज राजकीय जागतृी 

करीत स्वराज्य स्र्ाशपत िोते. तकुाराम आपल्या कीतयनातून स्वरशचत अभंग गात. तयांच्या 

वाणीत संसाराचा आशण जीवनाचा अनभुव ठासून भरलेला असे. तकुारामांचे आयषु्ट्य संकटे 

आशण संघषायने भरलेले िोते. संसार, आजूबाजूचे जग, ईश्वर आशण स्वतःचे मन याच्यािी 

िेवटपयांत ते झगडताना शदसतात, तर छत्रपती शिवाजी मिाराजांची तलवार रयतेच्या 

कल्याणासाठी व यवनांशवरोिात अिोरात्र तळपत िोती. तकुारामांच्या भाषेत या दोघांच्यािी 

आयषु्ट्याचे वणयन करायचे झाल्यास "रातं्रशदन आम्िा यदु्धाचा प्रसंग| अंतबायह्य जग आशण 

मन||" असे करावे लागेल. 

३.२ विषय वििेचन 

तकुाराम मिाराजांच्या वाटचालीचा शवचार करताना ततकालीन मिाराष्ट्राचा आशण वारकरी 

संप्रदायाच्या शवकासाचा शवचार मित्त्वाचा आिे. संत ज्ञानेश्वरांपासून शवस्तारत रािणारा 

वैष्ट्णव संप्रदाय तकुारामांच्या काळापयांत मिाराष्ट्रात चांगला रूजला िोता. तो मिाराष्ट्रात 

सवयदूर पसरला िोता. या शवस्ताराचे वणयन तकुाराम शिष्ट्या बशिणाबाई यांनी केले आिेच. 

शतच्या वणयनाप्रमाणे संत ज्ञानेश्वरांनी वारकरी संप्रदायाचा म्िणजेच भागवत िमयरूपी 

मंशदराचा पाया घातला आशण संत तकुाराम िे या मंशदराचे कळस झाले. तकुारामांनी 

आपल्या साध्या भाषेत शवठ्ठल भक्तीचा सवोच्च अशवष्ट्कार केला. तयांनी शवठ्ठल भक्तीत 

आपले आतमानभुव ओतप्रोत भरले. अशतिय रसाळ आशण शजव्िाळ्याच्या भाषेत तयांनी 

आपले काव्य रचले. तयांच्या रचनेचे स्वरूप पािता तयांच्या इतका र्ोर तत्त्वज्ञ कवी आशण 

मिान संत झालेला शदसत नािी. आज साडेतीनिे वषायनंतर सदु्धा भजनाच्या िेवटी 

तकुाराम, तकुाराम, तकुाराम असे तकुोबांचे नामस्मरण केले जाते. तयांच्या नामस्मरणात 

खेरीज भजनाची सांगता िोत नािी.i  

ज्ञानेश्वर मिाराजांनी उभारलेल्या भागवत िमायच्या मंशदरावर कळस घडशवण्याची कामशगरी 

शिवकाळात देिूच्या तकुाराम मिाराजांनी पार पाडली.  ज्ञानेश्वरांनी स्त्री, िदु्ध 

अशिकाऱ्याच्या  अध्याशतमक उन्नतीचे जे ध्येय आपल्यापढेु ठेशवले िोते ते तकुारामांच्या 

रूपाने जणू कािी प्रतयक्षात अवतरले. "वेदांचा तो अर्य आम्िासीच ठावा" असे म्िणण्याचा 

अशिकार प्राप्त करून घेऊन ततकालीन िूद्र म्िणशवल्या जाणाऱ्या संताने आतमोन्नतीचा 

खरोखर कळस गाठला िाच तकुारामांच्या चररत्राचा सामाशजक अर्य िोय.ii 

३.३ सतं तुकारामाचंा जीिन पररचय  

तुकारामाचें जीिन चररत्र: 

तकुारामांचे संपूणय नाव तकुाराम बोल्िोबा आंशबले. वाडवडील देिूचे मिाजन. या सिन 

घराण्यात पूवायपार शवठ्ठलभक्ती चालत आलेली. ते जातीने कुणबी िोते. मात्र तयांच्या घरी 

मिाजनकी म्िणजे सावकारी िोती. वाण्याचा िंदा परपंरनेे चालत आलेला िोता. 

तकुारामांचा रखमुाबाई व शजजाबाई उर्य  आवली यांच्यासोबत शववाि झाला िोता. तकुाराम 
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सतरा वषायचे असतानाच तयांचे आईबाप वारले. भयंकर दषु्ट्काळ पडला. पशिली पतनी 

अन्नावाचून मेली शतचा पतु्र संताजीिी मरण पावला. दकुानदारी मध्ये शदवाळे शनघाले. 

संसाराची वातािात तकुोबांनी उघड्या डोळ्यांनी पाशिली. या उशिग्नतेतूनच जीवनाला 

सामोर े जाण्यासाठी लागणारा मनाचा शन:संगपणा तयांच्या व्यशक्तमत्त्वात उतरला. उशिग्न 

तकुाराम गावाबािेरील भंडारा डोंगराचा आश्रय घेऊ लागले. तयाने लोकांत सोडला आशण 

एकांत िोिला. ते िळूिळू ईश्वर शचंतनात रमले. गरुू केिव चैतन्यांकडून तयांना 'राम कृष्ट्ण 

िरी' िा मंत्र शमळाला. नामदेवांच्या दृष्टांताने कशवतवाची स्रू्ती िोऊन तकुोबा 

आशवष्ट्कारातमपर अभंग रचना करू लागले. अंतमुयख दृष्टीने जीवनाचा िोि घेऊ लागले. 

तयांच्या शठकाणी अिैतबोिाचा उदय झाला आशण 'आम्िा िे कौतकु जगा द्यावी नीत|' शकंवा 

'िमायचे पालन | करणे पाखंड खंडन||' या प्रकारची तयांची ध्येयशनशिती िोत गेली. सािक 

आवस्रे्त लोकांनी तयांची िेटाळणी उपिास करायला सरुुवात केली. परतं ु अध्याशतमक 

दृष््टया आशतमक समािान लाभताच 'आता उरलो उपकारापरुता' अिा शसद्ध भावनेने तयांची 

अभंग वाणी लोकांना उपदेि करू लागली. तकुारामांचे वैकंुठ गमन इ. सन १६४९ साली 

झाले. 

तकुारामांचे शलिून घेतलेले अभंग म्िणजे ‘तकुाराम गार्ा’ िोय. जी गायली जाते ती गार्ा. 

तकुारामांचे अभंग िे प्रसंगानरुूप योग्य मागय दाखवणारी काव्यरचना आिे. लोकांना नीती 

आशण अनीती, िमय-अिमय कतयव्य-अकतयव्य, उशचत-अनशुचत, न्याय-अन्याय, शविी-शनषेि 

इतयादी शवचार पटवून देण्यात तयांच्या वाणीला दसुरी जोड नािी. तकुाराम बाबतीत 

लोकव्यविारात 'अभंगवाणी प्रशसद्ध तकुयाची' असे बोलण्याचा ररवाज िोऊन बसला आिे. 

३.४ तुकारामाचं ेअभगं  

शनवडक दिा अभंग : 

अभगं १: 

राजस सकुुमार मदनाचा पतुळा | 

रशविशिकळा लोपशलया ||१|| 

 

 कस्तरुीमळवट चंदनाची उटी | 

 रुळे माल कंठी वैजयंती ||२|| 

 

 मगुटु कंुडले श्रीमखु िोभले | 

 सखुाचे ओतले सकळ िी ||३|| 

 

 कासे सोनसळा पांघर ेपोटोळा | 

 घननीळ सावळा बाईयानो ||४|| 

 

 सकळ िी तमु्िी व्िा गे एकीसवा | 

 तकुा म्िणे जीवा िीर नािी ||५|| (मंगलाचरण/०४) 



 

 

संत तकुाराम, संत बशिणाबाई, 
संत रामदास व संत वेणाबाई 
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शावदिक अर्थ: राजस, सकुुमार असा िा शवठ्ठल म्िणजे जणू मदनाचा पतुळा आिे. सूयय-

चंद्राच्या प्रभा तयाच्या तेजात लपल्या आिेत. तयाच्या कपाळी कस्तरुीचा मळवट भरला 

असून, अंगावर चंदनाची ऊटी लावलेली आिे. गळ्यात वैजयंतीमाळा रूळत आिेत. 

मस्तकावर मकुुट व कानात कंुडले असलेले सुंदर रूप म्िणजे जणू सवय सखुाचे आगर आिे. 

तयाने कमरलेा जरीकाठी शपतांबर नेसले आिे आशण भरजरी िेला पांघरला आिे. बायानो, 

असा िा शवठुराया सावळ्या रगंाचा आिे. तमु्िीिी सवाांनी िे रूप मनात जपून ठेवावे. 

तकुाराम म्िणतात, आता जीवाला िीर िरवत नािी. श्रीमखु पशिल्याखेरीज माझ्या मनाला 

समािान लागत नािी. 

सवय संतांना आशण भक्तांना वेड लावणारा पांडुरगं अतयंत देखणा आिे. तकुारामांनी या सुंदर 

शवठ्ठलावर शलशिलेले अभंग वारकऱ्यांना पशवत्र आशण सखुाचा अक्षय ठेवा झाले आिेत. 'सुंदर 

ते ध्यान उभे शवटेवरी | कर कटावरी ठेवूनीया|| तळुिीिार गळा कासे शपतांबर | आवडे 

शनरतंर तेची रूप||' असं वणयन केल्या नंतर तकुारामांनी शवठ्ठलाला मदनाचा पतुळा म्िटलेले 

आिे. िा शवठ्ठल तेजाने िोभणारा सकुुमार असून, तयाच्या तेजापढेु सूयायचे आशण चंद्राचे तेज 

सदु्धा लोपून जाते. शवठ्ठलाच्या कपाळावर कस्तरुीचा मळवट आिे. अंगकांती मेघाप्रमाणे 

सावळ्या रगंाची आिे. शवठ्ठलाच्या डोक्यावर मकुुट कोटी-कोटी सूयाांच्या लखलखाटापेक्षा 

अशिक तेजस्वी आिे. शवठ्ठलाच्या दोन्िी बाजूला उद्धव आशण अकु्ररा सारखे शे्रष्ठ भक्त उभे 

असतात आशण तयाचे पवाडे नेिमी गातात. पांडुरगं िा अनन्यसािारण आिे आशण 

तकुारामांचा तर तो प्रतयक्ष सखाच आिे. शवठ्ठलाचे वणयन करताना तकुारामांनी तयाला अनंत 

नावाने साद घातली आिे अनंत, मिसूुदना, पद्मनाभा, नारायणा, जनादयन, अशवनाि, 

आशददेव, सकाळदेव, मिानभुव, केिव, सदाशिव, शवशं्वभर, गरुडध्वज, करूणाकर, 

सिस्त्रपादा, कमलनयन, कमलापती, मदनमूती, मोिन, वामन, वसदुेव नंदन, देवकीनंदन, 

जगजीवन, बाळकृष्ट्ण, गोशपकारमण, असरुमदयन, चैतन्यघन, गोशवंद, मकंुुद, जगजेठी, 

वासदुेव, पंढरीनार्, अच्यतु, दीनानार्, शवश्वपती, शवराटस्वरूप, शवश्वबािू, शवश्वचकू्ष, 

शवश्वदेवता, परमपरुुष, ऋशषकेि अिा अनंत नावाने शवठ्ठलाला आळवताना तकुाराम 

मिाराज तल्लीन िोतात. 

*जाती हीनता नष्ट करण्याचा उपाय विठ्ठल भक्ती: 

आपल्या आयषु्ट्याच्या पूवायिायत जेव्िा तकुाराम केवळ सािक िोते तयावेळी आपल्या 

क्षदु्रत्त्वामळेु, िीन जातीमळेु तयांना र्ार दःुख सिन करावे लागले. नीच वणायच्या लोकांना 

संकर िोऊन ते एक झाले िोते. यामळेु उच्चवणीयांनी व परुोशित वगायने आपल्या उच्च 

गावाचे रक्षण करण्यासाठी शे्रष्ठ-कशनष्ठ तयाची बंिने कडक केली िोती. आपल्याशिवाय इतर 

लोकांना नीच म्िणून ते समाजात तयांचा अपमान करीत िोते. जातीयतेला नष्ट करण्याचा 

एकच उपाय िोता तो म्िणजे शवठ्ठल भक्ती, कारण शतच्या के्षत्रात जातीिीनता शकंवा शे्रष्ठता 

मानली जात नव्िती. म्िणून असे शदसून येते की आपल्या सारख्या लोकांना तयांनी 

भशक्तसंप्रदायात येण्याचा उपदेि केला. जन्मलेल्या जाती नष्ट िोऊन तयांना अन्य 

वणायसमान शे्रष्ठतव प्राप्त व्िावे यासाठी िा एकच मागय िोता. तयांच्या दृष्टीने तर केवळ ईश्वर 

नामस्मरण करणारा भक्तच सवायत शे्रष्ठ आिे मग तो कोणतयािी जातीत जन्मलेला असो. ि े

सामाशजक कायय नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनार् आदी सवय भागवत संप्रदायाच्या संतांनी केले 

आिे.  
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अभगं २: 

वाळो जन मज म्िणोत शिंदळी । 

परर िा वनमाळी न शवसंबें ॥१॥ 

सांडूशन लौशकक जाशलयें उदास । 

नािीं भय आस जीशवतवाची ॥२॥ 

नाइकें  वचन बोलतां या लोकां । 

म्हणे जालों तुका हरररता ॥३॥ (विराण्या/०७) 

अर्थ:- लोक माझा तयाग करोत अर्वा मला शिंदळ म्िणोत, पण या वनमाळीला मी 

शवसरणार नािी.||१|| लौशकक टाकून मी उदास झाले आिे मला भय नािी व शजशवतवाची 

आिा नािी ||२|| तकुाराम मिाराज म्िणतात, लोक शकतीिी जरी बोलले तरी मी तयांचे 

ऐकणार नािी मी िरीच्या शठकाणी रत झाले आिे||३||iii 

वििेचन : तकुोबांचा िा अभंग म्िणजे शवराणी आिे. भक्तवयय तकुोबांनी शवरिीणीचे स्वरूप 

कल्पून वनमाळी नाम शप्रयकरािी झालेली तद्रपुता व्यक्त केली आिे. आपल्या आवडतया 

शप्रयकरावर उघडपणे पे्रम करताना आसपासच्या जगताची लौशककाची लाज बाळगावी 

लागते, पण तसे केले तर मनमरुादपणे पे्रमच करता येत नािी. यासाठी लौशककाला दलुयक्षावे 

लागते. इतकेच नव्िे तर लोकांची कुजबजु ऐकून न ऐकल्यासारखी करावी लागते. मनाचा 

ठाम शनिायर झाला की मग लोक वाळीत टाकोत, शिंदळ म्िणोत तयाबिलची भीती वाटत 

नािी. शजशवतवाची आिा वाटत नािी. रूढार्ायने व्यशभचार वाटावा असे िे पे्रम आिे. पण 

व्यशभचारी शनषे्ठच्या प्रशतपादनार्य व्यशभचाराचे िे रूपक वापरले आिे. वाळो िे काव्यातम 

रूप, लौशकक सांडणे िा पदबंि, उदास आशण आस िी शवरोिशवन्यासातमक यमकाची जोडी 

काव्यातमकता शनमायण करतात. 'जालीये उदास, नािी भय आस जीशवतवाची' या चरणात िी 

लय तोलण्याचे कामिी यमकामळेु झाले आिे.iv 

अभगं ३: 

शवष्ट्णमुय जग वैष्ट्णवांचा िमय। भेदाभेद-भ्रम अमंगळ॥ 

आइका जी तमु्िी भक्त भागवत। कराल ते शित सतय करा॥ 

कोणािी जीवाचा न घडावा मतसर। वमय सवेश्वरपूजनाचे॥ 

तकुा म्िणे एका देिाचे अवयव। सखुद:ुख जीव भोग पावे॥ (अभंग ४६) 

अर्थ : तकुोबांनी या अभंगात वैष्ट्णव िमयच स्पष्ट करून सांशगतला आिे. सबंि जग िे 

शवष्ट्णमुय आिे अिी जाणीव ठेवून रािणे िा वैष्ट्णवांचा िमय. भेदाभेद मांडणे, शवशभन्न 

मतमतांतर ेयात अडकणे िे अमंगळ आशण भ्रममूलक आिे. भागवत भक्तांना ते कळवळ्याने 

सांगतात की आपण जे कािी शितकर करायची इच्छा आिे ते खरोखरीचे शितकर करा. 

नंतरच्या चरणात तर आचारसंशिता सांशगतली आिे. आपल्याकडून कोणािी जीवाचा मतसर 
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घडू नये. कारण सवय जग सवेश्वराने भरलेले आिे. या सवेश्वराचे पूजन िेच या िमायचे वमय 

िोय. िेवटच्या अभंगाच्या वणयनात तकुाराम मिाराज म्िणतात की ज्ञानेंशद्रये िी एकाच 

देिाचे अवयव असून तयांनी सेवनाने केलेल्या शवषयांचे सखु-दःुख भोगणारा एकच जीव 

आिे. भेदाभेद, िेष, मतसर िी  मानवजातीची सनातन दखुणी एका वैष्ट्णव िमायत लयाला 

गेलेली आिेत असे तकुाराम सांगतात. माणूसपणाचा अवकाि शवस्तीणय िोत सवेश्वरापयांत 

पोचतो यासाठी भागवत भक्तांनी प्रस्ततु अभंगात वशणयलेली आचारसंशिता पाळायला िवी. 

अभगं ४ : 

माया तें शच ब्रह्म ब्रह्म तेची माया |अंग आशण छाया तया परी || 

तोशडतां न तटेु  साररतां शनराळी | लोटांगणांतळी िारपते ||१|| 

दजुे नािी तेरे् बळ कोणासाठी | आशणक ते आटी शवचाराची ||२|| 

तकुा म्िणे उंच वाढते उंचपणे | ठेंगणी लवणे जैसी तैसीं ||३|| 

           (६५) 

अर्य व शववेचन : माया िेच ब्रह्म आशण ब्रह्म िेच माया िोय; ज्याप्रमाणे िरीर आशण तयाची 

छाया यांचे अिैत असते तसे. उत्तरािायतल्या अध्याय चरणाने पूवायिय स्पष्ट केला आिे. 

िरीराच्या अंगभूत असलेली छाया िी तोडता तटुत नािी, बाजूस सारता साररली जात 

नािी. एखाद्याने शतच्यापासून सटुका करून घ्यायचे म्िटल्यावर जशमनीवर लोटांगण घातले 

तरीिी ती तया लोटांगणाच्या तळािी नािीिी िोते. पशिल्या चरणाच्या उत्तरािायचे िे 

शवस्तारण आिे. सावली िी स्वतंत्र, दसुरी अिी गोष्ट नसतानािी बळजबरीने शतच्या स्वतंत्र 

अशस्ततवाचा अगर शतच्या नािाचा शवचार करणे िा व्यर्य खटाटोप िोय. िे चरणिी  

प्रर्मचरण उत्तरािायचे शवस्तारणच आिे. मिाराज म्िणतात: आपण उंच वाढलो, तर छाया 

उंच वाढते आशण आपण जर लवलो तर तीिी लवण्याबरिुकूम ठेंगणी िोते. ब्रह्म आशण माया 

यांच्या संबंिाचा जो िैती शवचार लोक करतात, तयाचा शनरास तकुोबा अंग आशण छाया 

यांच्या चपखल दृष्टांताने करतात. तकुोबांच्या काव्यातील चरणांचा जो वाक्यशवन्यासातमक 

भाग असतो; म्िणजे तो अल्पाक्षर आशण लयबद्ध कसा असतो िे ध्यानात घ्यायला िवे. 

उदा. 'तोशडतां न तटेु  साररतां शनराळी'  व 'तकुा म्िणे उंच वाढे उंचपणे | ठेंगणी लवणे जैसी 

तैसी' या चरणांचा शवचार करावा.v  

अभगं ०५ : 

कानडीने केला मऱ्िाटी भ्रतार | एकाचे उत्तर एका न ये ||१|| 

तैसे मज नको करू कमळापशत | देई या संगती सज्जनांची ||२|| 

शतने ेँ पाचाररले इल बा म्िणोन | येरु पळे आण झाली आतां ||३|| 

तकुा म्िणे येरा येरा जे शवशच्छन्न | तेरे् ेँ वाढे सीण सखुा पोटी||४|| 
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अर्थ: एका कानडीने स्त्रीने मराठा नवरा केला. तयामळेु काय घोटाळा झाला ते तकुोबाराय 

सांगतात,"शतने कानडीत बोलावे आणी तयाने भलतेच समजावे आशण नवरा मराठीत बोलला 

तर शतने भलताच अर्य घ्यावा. असे म्िणून ते देवाला शवनवतात, िे देवा तमु्िी माझी अिी 

अवस्र्ा करू नका. मला संतांची संगत द्या. म्िणजेच एकमेकांचे बोलणे आम्िाला कळेल. 

एका वेळेला तया कानडी बायकोने 'इल बा' असे म्िणून तयाला बोलावले तयाला वाटले ती 

आपल्याला बाबा म्िणते आशण िपर् घालते. म्िणून तो शतच्यापासून दूर पळू लागला. अिा 

शवसंगत लोकांच्या एकत्र येण्याने सखुाऐवजी िीणच वाढतो. म्िणून ते देवाला म्िणतात, 

मला भलतया संगतीत टाकू नको. 

अभगं ०६ : 

सखु पािता जवापाडे | दःुख पवयता एवढे ||१|| 

िरी िरी आठवण | मानी संतांचे वचन ||२|| 

नेले रात्रीनें अिे | बाळपण जराव्यािें ||३|| 

तकुा म्िणे पढुा |घाणा जुंती जसी मूढा ||४|| (८८) 

अर्थ : जगतगरुू श्री तकुाराम मिाराज अभंगात व्यक्त िोताना म्िणतात की संसारामध्ये 

सखु जवाएवढे कमी असते, शकंशचत असते आशण दःुख पवयता एवढे असते. तू संतांचे वचन 

मान. तयांची नेिमी आठवण ठेव. अर ेया इिलोकात मनषु्ट्याच्या आयषु्ट्याची मयायदा िंभर वषे 

आिे. तयापैकी अिी वषे झोपेत जातात. रात्रीची वेळ वजा केले म्िणजे पन्नास वषे रािीली. 

तयातील बारा वषे बाळपणात जातात. कािी व्यािीत जातात आशण उरलेली वाियक्यात 

जातात. अर े मखुाय, अिा ररतीने िा देि व्यर्य जाऊन पनु्िा जन्ममतृयरुूपी घाण्याला तू 

जुंपला जािील. 

वििेचन : माणसाच्या आयषु्ट्याच्या पररघात माणसाला जागे करण्यासाठी तकुोबा सदपुदेि 

करतात. माणूस सखुाचीच अशभलाषा ठेवणार. पण संसारामध्ये सखु जवाएवढे शकंशचतसे 

आिे आशण दःुख मात्र पवयतप्राय मोठे आिे. यास्तव तू संतांचे वचन मान आशण तयाची 

आठवण म्िणजे िर. काय आिे की, माणसाच्या एकूण आयषु्ट्यातले अिे रात्रीत जाते. 

उवयररत अध्याय आयषु्ट्यातील कािी बालपणात, कािी आजारपणात तर कािी म्िातारपणात 

जाते. मग आयषु्ट्य उरते कोठे? तकुाराम मिाराज म्िणतात की; अर े मूखाय, अिा पद्धतीने 

आयषु्ट्य गेल्यावर मग पनु्िा जन्ममतृयू रूपी घाण्याला जुंपला जािील. या अभंगात मानवी 

आयषु्ट्याचा संदभय किामळेु कळतो? तर बालपण जराव्यािी यांमळेु! शदवसाच्या प्रमाणात 

रात्र असते म्िणून प्रतयेकाचे जवळपास अिे आयषु्ट्य रात्रीच जात असते. 'तकुा म्िणे पढुा 

|घाणा जुंतीजसी मूढा ||' यात घाण्याला जुंपला जातील असे म्िटले आिे तर िा घाणा 

कोणता? आयषु्ट्याच्या संदभायत जन्म-मतृयूचा. वाचकाला या अशनदेशित गोष्टी संदभय जागवून 

भरून काढाव्या लागतात िे वाचक प्रशतसाद शसद्धांतातले प्रमखु प्रमेय आिे. 'सखु पािता 

जवापाडे | दःुख पवयता एवढे ||' िा चरण तर   उद्बोिक सभुाशषत म्िणून मराठीत सवयतोमखुी 

असतो.vi 
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अभगं ०७ : 

तीळ जाशळले तांदळु । काम क्रोिे तैसेशच खळ ॥१॥ 

कां र ेशसणलासी वाउगा । न भजतां पांडुरगंा ॥ध्र.ु॥ 

मानदभंासाठीं । केली अक्षरांची आटी ॥२॥ 

तप करूशन तीर्ायटन । वाढशवला अशभमान ॥३॥ 

वांशटलें तें िन । केली अिंता जतन ॥४॥ 

तकुा म्िणे चकुलें वमय । केला अवघाशच अिमय ॥५॥ (९०) 

अर्थ :- िे सािका, समाजात कमयकांडाला मित्त्व देणार ेतीळ, तांदूळ यज्ञ करून तू िोमामि े

जाळतोस, पण स्वत:च्या स्वभावातील काम-क्रोिादी ितू्र मात्र तू तसेच ठेवतोस. 

यज्ञयागाशद कमयकांडमध्ये व्यर्य का शिणून जातोस, तयापेक्षा पांडुरगंाची सेवा का करात 

नािीस? समाजात मानसन्मान शमळशवण्यासाठी व उदरशनवायिासाठी गं्रर्पठण, शवद्याध्ययन 

करण्याचे कृतय तू करतोस. तीर्ायटन करून स्वत:शवषयी अशभमान वाढशवलास. दानिमय 

करून आपल्या दाततृवाचे प्रदियन करून, अिकंार बाळगलास. तकुोबा म्िणतात, की िे 

कमयकांड म्िणजे अिमायचे वमय आिे. 

अभगं ८ : 

भोरप्याने सोंग पालटीले वरी। बक ध्यान िरी मतस्या जैसे।। १।। 

टीळे माळा मैद लावे अंगी। देखो ने दी जगी सांसे जैसे।। २।। 

भीतर या मतस्या चारा घाली जैसा। भीतरी सांसद कळो नेदी।।३।। खाकी को िा स्नेिवादे 

पिपुाळी। कारावास नळी तयासाठी।। ४।। 

तुका म्िणे तैसा भला मी लोकांत। पररवार तू कृपावंत पांडूरगंा  ।।५।।(९४) 

वििेचन : वरील अभंगात मिाराज कािी र्सवणूकीची उदािरणे देतात, की एक बगळा 

िांतपणे एका संताप्रमाणे झाडाच्या र्ांदीवर बसला आिे, परतंु तयाची नजर खाली 

असलेल्या पाण्यातील मािांवर आिे; एक मच्छीमार खायला द्यायचे अशमष दाखवून मासे 

पकडतो, मांस शवके्रता पिूंना खाऊ घालतो, नंतर तयांना मारून टाकतो. तुकाराम 

मिाराज म्िणतात, ते या भ्रामक लोकांसारखे नािीत आशण म्िणून देव तयांची काळजी 

घेईल. 

िमायच्या नावावर चालणाऱ्या भोंदूशगरी चे वस्त्रिरण करणारे अभंग तुकारामांनी शलिीले 

आिेत. तुकोबांच्या गारे्त जागोजाग तयांच्या स्र्ळकाळाचे स्पष्ट प्रशतशबंब पडलेले आिे. 

इतके की, तकुोबांच्या गारे्तील तपिीलावरून आपण सतराव्या ितकातील मावळ 

भागातल्या जनजीवनाचे पूणय शचत्र उभे करू िकतो. स्वतःचा काळ आशण स्वतःचा देि 
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यांचा शवसर पडणारा िमय तुकोबांनी अनुसरला नव्िता आशण तिी कशवतािी तयांनी 

शलशिलेली नािी. 

तुकोबांच्या अशस्ततवभानात सामाशजकता समाशवष्ट िोती आशण ती जागरूक िोती याची 

जाणीव ठेवून गारे्चे पारायण केल्यास अनेक आिययकारक गोष्टी आपल्याला सापडू 

लागतात तुकोबांची गार्ा िे शनव्वळ काव्यातम शकंवा अध्याशतमक आतमचररत्रच नािी तर 

समाजाच्या संस्कृतीच्या भाषेच्या आशण दैनंशदन जीवनाच्या सवय अंगावर प्रकाि टाकणारा 

एक असािारण संदभयगं्रर् आिे.vii 

अभंग ०९ : 

देती घेती परज गेली | घर खालीं करोशनयां ||१|| 

अवशघयांचें अवघें नेलें | कांिीं ठेशवलें नािीं मागें ||ि.ृ|| 

सोंगे संपादशुन दाशवला भाव | गेला आिीं माव वरी िोता ||३|| 

आतां तुका म्िणे न लागेशच िातीं | झाली तें शनशिंती बोलों नये ||४|| (जोिार/१२९) 

अर्य : मिाराज अभंगात व्यक्त िोताना म्िणतात की जीवनात कोणी शकती जरी कमावले, 

कोणी शकती जरी मी उच्च जातीचा आिे म्िणून िेखी शमरवली तरी िे सगळ मृतयूपयांत 

मयाय शदत आिे, मग पढेु काय आिे? मिाराज म्िणतात की जर एका शवशिष्ट वेळेपयांतच 

मनुष्ट्य देि जगणारा असेल तर आपण किासाठी कमावून ठेवायचे. मिाराज पढेु म्िणतात 

की एकमेकांना जात-पात वरून शिणवणारे तरी अिी काय दौलत कमावतात? एकमेकाला 

असला शिणवण्याचा अिमपणा आपण किीिी करू नये. असे करण्यानं सगळ्यांचे सगळे 

कािी गेलेले आिे. आपण तरी शकमान ििाणे व्िायला िवे. मिाराज म्िणतात की उगी सोंग 

घेऊन काय उपयोग? आयषु्ट्याच्या िेवटी शनशिंतता िवी असेल तर नेिमी एकमेकांना 

जात-पात-िमायच्या- पलीकडे जाऊन पे्रम करायला शिका. 

अभंग १० : 

आम्िां घरीं एक गाय दभुतािे । पान्िा न समाये शत्रभुवनीं ॥१॥ 

वान ते सांवळी नांव ते श्रीिरा । चरे वसुंिरा चौदा भुवनें ॥ध्र.ु॥ 

वतस नािीं माय भलतया सवें जाय । कुवायळी तो लािे भावभरणा ॥२॥ 

चिूं िारीं क्षीर वोळली अमुप । िाले सनकाशदक शसद्ध मुनी ॥३॥ 

तुका म्िणे माझी भूक तेर्ें काय । जोगाशवते माय शतन्िी लोकां ॥४॥ 

अर्य :- आमच्या घरी एक गाय आिे व ती दूि देते. शतने पान्िा सोडला की तया दिुाने 

शत्रभुवन भरून जाते; शत्रभुवनातशि ते मावत नािी. अिी ती गाय सावळ्या रगंाची असून 

शतचे नाव 'श्रीिरा' असे आिे. पथृ्वी सि चौदा भुवनांत ती चरत असते. शतला एकिी 

वासरू नािी. ती कोणाबरोबरिी जाते. भावपूवयतेने जो कुणी शतला कुरवाळेल. तयाला ती 

पोटभर दूि देते चारिी सडांतून िारा सोडून अमाप दूि देते. ते दूि शपउन ऋशष मुशन तृप्त 
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झाले आिेत. तुकाराम मिाराज म्िणतात, अिी िी गाय तै्रलोक्यला तृप्त करू िकते. 

तयापढेु माझी भूक ती शकतीिी असणार? 

३.५ तुकारामाचं ेकायथ 

वशिाजी आवण तुकाराम :पाईकानंा उत्तजेन  

श्री शिवाजी मिाराज तकुारामांचे कीतयन ऐकायला जात असत तयावेळी शिवाजी केवळ १८-

२० वषायचे तरुण िोते. स्वातंत्र्य संपादनाचा प्रयतन तया वेळी सरुूच िोता. अिा वेळी 

शिवजी मिाराज केवळ शवरक्तीचा उपदेि ऐकायला जात िोते असे समजायला नको. 

तकुारामांच्या ओजस्वी वाणीच्या िाराप्रवािातून स्रू्ती घेण्यासाठी ते कीतयन ऐकायला जात 

असत. तयांच्याबरोबर तयांचे  िरीरसंरक्षक रािणे असंभवनीय नव्िते. शिपायाला मराठीत 

पाईक असे म्िणतात तया 'पाईकां'ना समोर ठेवून तकुारामांनी अनेक अभंग शलशिले आिेत. 

ते म्िणतात, "पाईक प्रजेचे पालन-संरक्षण करून दषु्ट ितू्रला समूळ नष्ट करतो." 'तयाशिवाय 

प्रजेचे दःुख नष्ट िोऊ िकत नािी, म्िणून पाईकांनी आपल्या प्राणांचे बशलदान करण्यासाठी 

सदैव तयार राशिले पाशिजे तयांची शचंता तयांच्या स्वामीला असते. जेव्िा तीर आशण 

गोळ्यांचा वषायव िोतो तेव्िा तया छतावर झेलणे, यदु्धात स्वामींच्या समोर रािून लढणे, िेच 

तयांचे भूषण आिे. पाईकांना सवय जागा, रस्ते, गपु्त मागय मािीत पाशिजे. स्वतःचे रक्षण करून 

ितू्रला यकु्तीने पकडणे आशण तयाचे सवयस्व शिरावून घेणे, स्वामीच्या जवळ ितू्रला येऊ न 

देणे, तयांना स्वामीच्या मागायचा पत्तािी लागू न देणे अशिकाऱ् याचे चांगल्या प्रकार ेकरतात. 

तयांनाच स्वामी तसेच लोक मान देतात. या आियाचे बारा अभंग तकुाराम यांनी शलशिले 

आिेत. यावरून शदसून येते की शिवाजी बरोबर शकंवा किीकिी स्वतंत्रपणे कीतयनास 

येणाऱ् या पायी तयांना वारवंार उपदेि करून तकुाराम तयांना शिवाजीच्या सेवेला प्रोतसाशित 

करत िोते.viii 

समारोप : तकुारामांच्या श्रोतयांमध्ये तयावेळचे अनेक शिपाई िोते म्िणूनच तकुारामांनी 

यदु्धाच्या अंगोपांगाच्या उपमा दृष्टांतांसाठी समशुचत उपयोग केला आिे. अिा लोकांसमोर 

पाईकाचा आदिय ठेवून तयांनािी स्वामींच्या म्िणजे शिवाजीच्या कायायत मदत करण्याचा 

उिेि ते देत असत. असे म्िणतात की शिवाजी एक शदवस तकुारामांच्या शकतयनाला आले 

िोते तेव्िा वेळ सािून मोगल ितंू्रनी तयांना घेरले. आता सटुका किी िोणार तर दंतकर्ा 

आिे की तयावेळी तकुारामाने उतकट शवठ्ठल भक्तीने शवठ्ठलाची प्रार्यना केली मसुलमान 

शिपाई जेव्िा शिवाजीला पकडायला आता आले तेव्िा तयांना सवयत्र शिवाजी शदसायला 

लागले आशण खरा शिवाजी ओळखणे कठीण झाले तेव्िा मकु्त मनाने ितू्र पळून गेले. याचा 

व्याविाररक अर्य एवढाच आिे की तकुारामांनी ईश्वराला समोर म्िणजे समोर बसलेल्या 

जनता-जनादयनाला प्रार्यना केली आशण संकटात संरक्षण करण्यासाठी जनतेला प्रोतसाशित 

केले. तकुारामांच्या उिेिाने शतर्ल्या प्रतयेक व्यक्तीच्या अंतकरणात शिवाजीची िक्ती 

शनमायण झाली ते यदु्ध करायला लागले आशण तयांचे िौयय पािून ितू्रला पळावे लागले. 

तकुाराम केवळ श्रध्दाळू भक्त नव्िते ते आपल्या यगुाचे खरखेरु ेप्रशतशनिी िोते. म्िणूनच ते 

जनतेचे वाचस्पती िोते. तयांनी जाती िीन-दीन जनतेला ईश्वराच्या नावाचा मंत्र देऊन 

उन्नत केले आशण उच्च योग्यता प्राप्त करून शदली. तयांनी िमय संरक्षणाचा म्िणजे आयय 

िमायच्या रक्षणाचा, दृष्ट दजुयनांचे शनदायलन करण्याचा, तयासाठी अशभमानपूवयक जीवन व्यतीत 
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करण्याचा आशण िौयय िैयायचा आदेि जनतेला शदला. शिवाजीच्या स्वातंत्रसंपादनाच्या 

कायायत मदत करण्याची पे्ररणा जनतेच्या अंतकरणात तयांनी शनमायण केली.ix 

३.६ सतं बवहणाबाई : 

प्रस्तावना: तकुोबांच्या वाणीचा आशण शवचारांचा प्रभाव लोकमानसावर पडत िोता. तयातून 

पे्ररणा घेऊन अनेकांनी  आपले भावशवश्व रु्लशवले िोते. तयाचा अशवष्ट्कार तयांच्या 

काव्यातून िोत िोता. तकुाराम मिाराजांचा स्वप्नसाक्षातकाराने शनळोबा, मशिपती, कािी 

अंिी कचेश्वर ब्रहे्म यांचे काव्य शनमायण झाले. या सवायत अशिक भाग्याच्या म्िणजे बशिणाबाई! 

तयांना तकुोबांचा साक्षात बोि व तयांचे कीतयनश्रवण अिा दोन्िींचा लाभ झाला आशण िी 

बशिणी वारकरी संप्रदायाचा कळस झालेल्या तकुोबांची साक्षात र्डकती ध्वजा बनली.x 

बवहणाबाईचंा िाङ्मयीन पररचय :  

तकुारामांच्या चररत्र मंशदरात प्रवेि करत असता प्रवेििारालगतच लागणारी आनंदओवरी 

म्िणजे संत बशिणाबाईची जीवनगार्ा िोय. तकुारामांच्या समकालीन प्रभावळीत बशिणाबाई 

अशिक प्रभावी वाटते. रामेश्वरभट व कान्िोबा आपल्या रामोपासनेमळेु वारकरी संप्रदायाकडे 

जाणीवपूवयक पाठ शर्रवतात, तर बशिणाबाई जाणीवपूवयक वारकरी संप्रदायसन्मखु िोऊन 

तयात आतमशवश्वासाने वावरू लागते व अशिकारवाणीने बोलू लागते. तकुारामांच्या प्रतयक्ष 

दियनापूवीच बशिणाबाईने स्वप्नदृष्टांताच्या आिार ेतयांना आपले सद्गरुु मानले आिे.  शतच्या 

चररत्राचा 'तकुाराम' िाच कें द्रशबंदू झाला आिे िे सवय लक्षात घेतले म्िणजे बशिणाबाईचं्या या 

सपु्रशसद्ध अभंगाची अर्यवत्ता लक्षात येऊन तयाचे मित्त्व पटते. 

संत कृपा झाली | इमारत र्ळा आली || 

ज्ञानदेवे रशचला पाया | उभाररले देवालया || 

नामा तयाचा शकंकर | तेणें रशचले ते आवार || 

जनादयन एकनार् | खांब शदला भागवत || 

तकुा झालासे कळस | भजन करा सावकाि || 

बशिणी म्िणे र्डकती ध्वजा | शनरुपण केले वोजा || 

 या अभंगात बशिणाबाईने केवळ वारकरी संप्रदायाची परपंराच शदली आिे असे नसून 

वारकरी संप्रदायातील प्रमखु संत कवींचे संप्रदायसापेक्ष कायय व तयाचे मित्त्व िी शतने वणयन 

केले आिे. तकुाराम िा वारकरी संप्रदाय मंशदराचा कळस असून आपण तयावर र्डकणारी 

ध्वजा आिोत अिी बशिणाबाईच्या मनाची िारणा झाली आिे.xi 

बशिणाबाईचा उपलब्ि अभंगांचा वेि घेतला तर तीन भागात तया अभंगांचे वगीकरण करता 

येते. 

१.  बशिणाबाईचा जन्मापासून शतच्या मलुीच्या जन्मापयांतचे अभंग २ ते ५३ या 

अभंगात चररत्राचा िा पशिला भाग आिे. 
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२. ५४ ते ७९  या अभंगात पशिल्या भागातील कािी घटनांचा परत उल्लेख आलेला 

आिे. परतच्या उल्लेखाची कारणे िोिावी लागतात. पती-पतनीची शभन्न प्रवतृ्ती, 

दोघांमिील संघषय, पतीचा अशतिय रागीट स्वभाव, तयाने केलेली िारीररक पीडा, 

िरीराचे भोग यातून शनमायण झालेला सततचा संघषय, स्वतःची अशस्मता 

शटकवण्यासाठीची शतची िडपड, 'आनंद ओवरी'तील प्रसंग, शतची सािना, 

तकुारामांचे दियन, तकुारामांकडून शमळालेले काव्यस्रू्तीचे वरदान इतयादी घटनांचे 

मित्त्व व तया प्रसंगांतून शतची मानशसकता बोलकी झाली आिे. घटनांचा 

तपिीलापेक्षा शतच्या मनाचं दियन या भागात अशिक प्रमाणात घडते. प्रौढ, पररपक्व 

मनाने या प्रसंगांचे कर्न केलेले आिे. 

३.  मतृयू साक्षात समोर उभा असताना मतृयूपूवी चार-पाच शदवस शतला शतचे बारा 

पूवयजन्म स्मरतात. याचा वतृ्तांत शतने आपल्या मलुाला सांशगतला आिे. तेराव्या 

म्िणजेच चालू जन्माची  िकीकतच यात  आलेली आिे. या अभंगांना 'शनयायणपर' 

अभंग म्िणतात.xii 

३.७ बवहणाबाईचं ेवनिडक अभगं  

संत बशिणाबाई शनवडक पाच अभंग: 

अभगं क्र. १ (१३१) 

आकार शवकार शनमाला शवचार | एक शनरतंर शनशवयकल्प || 

तवपद ततपद अशस पदातीत | अनाशद-अनंत अरूप ते  || 

ज्ञान  ना अज्ञान अभाव ना भाव | आनंदासी ठाव मूळ नसे || 

बिेशण म्िणे  जो िा इतकुा शततकुा | तूशच सवय लोका अंतबायह्य || 

वििेचन : 'श्री संत बशिणाबाईचंी यांची अभंगाची गार्ा' या गं्रर्ात बशिणाबाईचं्या नावावर 

एकूण ७४० अभंग शदले आिेत तयांचे स्रू्लमानाने पढुील प्रमाणे शवषयवार वगीकरण करता 

येते. बशिणाबाईची कशवता क्वशचत श्लोकरूप असली तरी प्रािान्याने अभंगरूपच आिे. १. 

आदी परपंरा २. आतमशनवेदनपर ३. शनयायणपर ४. मन:पर ५.भक्तीपर ६.सद्गरुूस्तवन ७. 

अनतुापपर ८.संतवणयनपर ९. बोिपर १०. शनवशृत्तपर ११. तलुसी मिातम्यपर १२.ज्ञानपर 

१३. नाममिातम्यपर १४. ब्रह्मकमयपर १५. श्री पंढरीनार्पर १६. पंढरीमिातम्यपर १७. 

पशतव्रतािमयपर १८. करुणापर १९. टोणप्याचे अभंग २०. स्रु्ट २१. पदे-गौळणी-भारुडे 

२२. आरतया २३. श्लोक २४. करूणापर (देवािी भांडण) बशिणाबाईने वारकरी संप्रदायाचे 

सवय काव्य शवषय आपल्या अभंग रचनेत िाताळलेले शदसतात; तयातून शतच्या कशवतेचे 

सांप्रदाशयक रूप शसद्ध िोते. स्रू्लमानाने बशिणाबाईची कशवता शवषयशनष्ठ झाली आिे.xiii 

वरील अभंग भक्तीपर अभंगातला आिे. बशिणाबाई म्िणतात, आकार, शवकार, शवचार 

शनमाला आिे. िे परमेिा, तूच एक शनरतंर शनशवयकल्प म्िणजेच भेदरिीत ज्ञान देणारा 

आिेस. तझु्या चरणाचे स्र्ान किाच्यािी पलीकडे आिे. तलुा आदी, अंत नािी, रूप नािी. 

तझु्यापािी कसले शवकार नािीत. तू स्वतःच शनमायता आिेस, आनंदस्वरूप आिेस. ईश्वरा,  

तूशच सवय तै्रलोक्यात अंतबायह्य भरून उरला आिेस. मनात व जनात तूच आिेस, असे 

बशिणाबाईना या अभंगात सांगायचे आिे. 
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अभगं क्र. २ (१६२) 

आकािीचा सूयय  जळात शबंबला | तरी काय  बडुाला तयामाजी || 

तैसा या िरीरी अशलप्तशच असे | इंशद्रयसमरसे असोशनया || 

चुंबकदियने  लोखंडा चळण | आतमा देिीजाण तैसा  असे || 

पूणय चंद्र िोता शसंिूशस  भरते | पैसा देि वते आतमयाने || 

आशलया वसंत येती पषु्ट्पेर्ळे | तैसा देि चळे आतमसत्ता || 

बिेशण म्िणे आतमा सवाांिी अतीत | अनभुवे पदार्य सवय कळे  || 

वििेचन: िा अभंग अनतुापपर अभंगातला आिे. आकािीचा सूयय पाण्यात बडुलेला शदसतो 

म्िणजे तो खरचे बडुाला असे िोत नािी. तसाच आतमा इंशद्रयरसात बडुालेला शदसला तरी 

तो अशलप्त असतो. चुंबकाला जसे लोखंड वेगाने शचकटते, तसेच देि आतम्याला शचकटलेला 

आिे. पूणय चंद्राला पािून सागराला भरते येते. देिाचा पैस/अवकाि आतम्याने वतयन करतो. 

वसंतात झाडांना बिर येतो तसे आतमसत्तेने देि भ्रशमष्ट िोतो, चळतो. आतमा सवाय पलीकडे 

आिे. अनभुव घेऊनच प्रशचती येऊ िकते.  

बशिणाबाईचे वैराग्य अगदी जन्मशसद्धच शदसते. प्रपंच लाभूनिी ती मकु्त राशिलेली शदसते. 

मकु्ताबाईला स्त्रीजीवन सिजपणे शवसरता आले. पण ते शवसरता येत नािी याची खंत 

बशिणाबाईला सतत लागून राशिलेली आिे या जन्मजात वैराग्याची शतला पूणयतः जाणीव 

असल्यामळेु असल्याचे पढुील अभंगावरून शदसते. स्त्री पण व तयानसुार प्राप्त िोणार े

शवशिशनषेि रूप लौशकक जीवन िे आपल्या अध्याशतमक जीवनाच्या आड येते. कौटंुशबक 

जीवन सािकास बंिनकारक ठरते अिी बशिणाबाईच्या िळुवार मनाची स्वानभुवाने ती 

िारणा झाली िोती. तयामळेु ती आपल्या संपूणय जीवनाकडे शवलक्षण अशलप्त वतृ्तीने पाित 

आिे. बशिणाबाई तयामळेुच आतमशनवेदन करू िकली आिे या अशलप्त वतृ्तीमळेु जन्मजात 

वैराग यामळेु व अर्यिून्य वैवाशिक जीवनामळेु ती कौटंुशबक जीवन अनभूुतींनािी पारखी 

झाली आिे. या जीवनात सवयत्र शतला संघषय करावा लागलेला आिे. शतच्या अभंगातून िे 

आपल्याला जाणवत रािते.   

अभगं क्रमाकं : ०३  (२५४) 

कावळा आकािी करीतसे गती | गरुडपक्षा रीती तेशच  असे || 

काय ते मानावे समान सज्जनी | आपल्याला गणुी वोळखावे || 

सूयायशचया तेजे वतीतसे जन | दीपिी िरून तेज वते || 

गाईगाढशवणीचे सारखेशच  दूि | परिार ेशनंद्य पशतव्रता || 

तळुिीचा वकृ्ष आशण तो िोतरा | र्णस-इंद्रावनासम पािे || 

बिेशण म्िणे ज्ञान पाशिजे अंतरी | वस्तूचे शनिायरी कळे तया || 
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वििेचन : िा अभंग ज्ञानपर अभंगातला आिे. कावळा आकािी उडतो,  गरूडपक्षाची रीती 

पण उडण्याची आिे. काय ते आपण ओळखावे. कावळा आशण गरूड जसे एकाच आकािात 

उडणार ेपण वेगळे तसे सज्जन (संत) आशण सामान्य लोक वेगळे. आपल्याला तयातले गणु 

ओळखता आले पाशिजेत. सूयायत तेज आिे, दीपातिी तेज वतयते, दोन्िीत र्रक आिे. दूि 

म्िणाल तर गायीचे पण आशण गाढशवणीचे शदसायला सारखेच, परिार( परपरुूषाचा संग) 

केल्याने पशतव्रता िी शनंद्य ठरते. तळुस आशण िोतरा, बघायला गेले तर दोन्िी वकृ्षच पण 

गणुात भेद आिे. र्णस – इंद्रावना सम िोईल का? बिेशण म्िणते, ज्ञान अंतरी पाशिजे, 

वस्तूचे शनिायरण तेव्िाच कळते. वस्तूचे ( ब्रह्माचे/ देवाचे) ज्ञान ( माशिती नव्िे, अनभुव - 

साक्षातकार)अंतरात ( आपल्यात तो आिे/ तो आशण मी एकच असे अभेदाने ज्ञान झाले) 

असले पाशिजे ते सदु्धा शनिायर(े शन: संिय). 

अभगं क्र. ०४ : (३१५) 

शिगंाशचया संगे कापूर नासला | लवणे शवध्वंशसला क्षीरयोग || 

म्िणोशनया संग करावा तो करी | जो िो सौख्यकारी प्राशणयाते || 

केिर काजळासी सांगत जाशलया | काजळाचा तया संग लागे || 

बिेशण म्िणे संग िरावा तो ऐसा | मोक्ष तो आपैसा िोय जेणे || 

वििेचन : िा अभंग ज्ञानपर अभंगातला आिे. शिगंाच्या संगतीत कापूरिी  नासतो, शमठाने 

क्षीर म्िणजे दिू पण नासते, म्िणून मैत्री, संग सौख्यकारी करावा. केिराची काजळासी 

संगत झाली तर काजळाचा संग तयाला  लागतो. बिेशण म्िणते, संग िरावा तो ऐसा ज्याने  

मोक्ष सदु्धा आपैसा म्िणजे सिजतेने िोईल. 

अभगं क्र. ०५ (४१२) 

देियंत्र वािे िरी | शनजसत्ते वाजवी कुसरी || 

वाचा-तारा लाशवल्या िारी | येके स्वर ेवाजवी चारी || 

इंशद्रयरधें्र  केली प्रगट | मनसारी लाऊनी नीट || 

ओकंारध्वशन सूक्ष्म नाद | मातकृा शपळोनी िदु्ध || 

बिेशण म्िणे अनभुव घ्यावा | वाजवी कोण तो पिावा || 

वििेचन : देिाला यंत्र करून तयािारा कोणते संगीत वाजते, ते कोण वाजवतो िा अनभुव 

स्वतःच घेऊन पिावा अिा आियाचा िा अभंग आिे. कुसरी म्िणजे शे्रष्ठतव, कुिल सदु्धा. 

देिाच्या यंत्रातून ईश्वर वािात आिे आशण तो चतरुस्त्रपणे स्वसत्ता गाजवीत आिे परा, 

पश्यंती, मध्यमा वैखरी या चारिी वाणीच्या तारा करून एका स्वरात वाजवीत आिे. सारी 

म्िणजे शचत्तरक्षा, ती लावून इंशद्रयरधं्रांना प्रकट करतो. ईश्वराचा आवाज म्िणजेच ओकंार 

ध्वनीचा सूक्ष्म नाद तयातून शनघतो. मातकृा म्िणजे अक्षर ेतयाच्या साररसातून िा ओकंार 

ध्वनीचा सूक्ष्म नाद िोत आिे. बशिणाबाई म्िणतात, आपण अनभुव घेऊन पािावे की िे 

माझ्या देिातील संगीत कोण वाजवीत आिे. 
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बशिणाबाईने ज्ञानेश्वर, एकनार्, नामदेव, जनाबाई यांच्या अभंग वाणीने प्रभाशवत िोऊन 

तयांच्या रचनेिी शमळतेजळुते असे बरचे अभंग रचलेले आिेत. बशिणाबाईचे शनयायणपर 

अभंग िे शतच्या अभंग गारे्तीलच काय पण मराठीतील एकूण अभंग सषृ्टीतील एक अपूवय 

प्रकरण आिे. बशिणाबाईला मतृयूच्या मांडीवर १२ पूवय जन्माची कर्ा आठवावी िी घटनाच 

शवस्मयकारक व नाट्यपूणय आिे. शतच्या चररत्रातील अतयंत अलौशकक व रिस्य पूणय भाग तो 

िाच िोय. बशिणाबाईचे कािी अभंग िे एकाच वेळी भूत व भशवष्ट्यािी अनसंुिान सािताना 

शदसतात. तयांचे मन वतयमानाला िी भेदून भशवष्ट्याच्या अज्ञात, गढु आशण म्िणूनच 

शवस्मयकारक प्रदेिात अतयंत िीटपणे व आतमशवश्वासाने प्रवेि करते. 

बिीणाबाईचें िे शवलक्षण अध्यातमज्ञान पािून, "बाईचें िे वेदांतज्ञान पािून आमच्या 

स्वतःच्या ज्ञानाच्या आकंुशचतपणा बिल लाज वाटते." अिा अर्ायचे उद्गार कै. गलुाबराव 

मिाराजांसारख्या अशिकारी परुुषांनी काढले ते उगाच नव्िते.xiv 

३.८ सतं रामिास  

उवद्दष्ट े: 

 संत रामदास िे शिवकालीन मित्त्वाचे संत कसे आिेत, तयांच्या वेगळेपणाचा पररचय आपण 

करून घेणार आिोत. या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला - 

• शिवकालीन संत म्िणून रामदास यांचा जीवन पररचय करून घेता येईल 

• संत रामदासांचे साशितय ततकालीन राजकीय व सामाशजक पररशस्र्तीमळेु तसे का 

बनले ते स्पष्ट करता येईल. 

• तयांच्या वाङ्मयीन कायायचा आढावा घेता येईल. 

• संत रामदासांचे सांस्कृशतक कायय आशण मिाराष्ट्र िमायचे स्वरूप स्पष्ट करता येईल. 

• संत रामदास यांच्या 'मनाचे श्लोक' आशण 'आनंदवनभवुनी' या साशिशतयक प्रकरणांचा 

पररचय करून घेता येईल. 

प्रास्ताविक:  

तेराव्या ितकाच्या प्रारभंापासून अठराव्या ितकाच्या अंतापयांत मिाराष्ट्रात संत परपंरा 

गाजत िोती या काळातील मखु्यतः िमायशिशष्ठत असे समाजजीवन संतपरपंरनेे प्रभाशवत 

झाले िोते वाङ्मयाचा प्रवाि याच परपंरनेे अखंड राखला िोता. रामदास िे या परपंरतेले 

अखेरचे मोठे आशण प्रभावी संत मानले जातात. तयांच्यानंतर संतपरपंरा चालू राशिली परतं ु

ती क्षीण िोत गेली आशण पनु्िा तयांच्या इतका समर्य-संत परुुष या मिाराष्ट्र भूमीवर 

जन्माला नािी. ज्ञानदेव, नामदेव, एकनार्, तकुाराम आशण रामदास या पाच संतांनी 

मध्ययगुातील मिाराष्ट्रात संस्कृतीचे भरणपोषण केले, जीवनमूल्यांचे रक्षण केले. या पाच 

संतांमिील रामदास िे अखेरचे संत तयांचे जीवन आशण कायय इतर चारिी संतांपेक्षा वेगळे 

आिे. 
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शिवकालीन प्रवतृ्तींिी आशण आकांक्षांिी पूणयतया समरस झालेले असे कवी म्िणजे रामदास 

िेच एक िोत. रामदासांच्या राजकारणावर मिाराष्ट्रातील शविानात  आजवर बरीच रणे 

माजली आिेत. रामदास यांच्या कशवते पैकी 'अस्मानी-सलुतानी' व 'परचक्र शनरूपण' या 

प्रकरणातील देि-शस्र्तीचे स्पष्ट वणयन 'आनंदवनभवुन' या काव्यात व्यक्त झालेली 

स्वराज्याकांक्षा, 'रामवरदाशयनी' या स्तोत्रात शिवाजीच्या उतकषायसंबंिी केलेली प्रार्यना, 

शिवाजीला उिेिून शलशिलेला 'साविानता' िा दासबोिातील समास व पढेु संभाजी 

शलशिलेले उपदेिपर पत्र इतयादी आिारांवरून ततकालीन राजकीय पररशस्र्तीशवषयी इतर 

संतांच्या तलुनेने रामदास िे अशिक जागरूक िोते एवढा मिुा पटण्यास िरकत नसावी असे 

वाटते. अर्ायत राजकीय बाबतीत समर्ाांच्या कायायचा वाटा वैचाररक शकंवा सांस्कृशतक 

स्वरूपाचाच िोता. प्रतयक्ष राजकारणाच्या सैशनकी शकंवा मतुसिेशगरीच्या स्वरूपाचा नव्िता 

िी गोष्ट शततकीच शनशवयवाद आिे. िमय रक्षणार्य 'स्वातंत्र्य संपादन' िे ध्येय लोकांपढेु ठेवून 

स्वतःच्या प्रभावी नेततृवाने सत्तािारी मराठा वगायच्या राजकीय आकांक्षांना शिवाजीने 

साकार केले. तर रामदासांचा दासबोि आशण तया वगायच्या आकांक्षांना प्रभाविाली तत्त्वज्ञान 

शमळवून शदले अिा रीतीने शिवाजी व समर्य या दोघांचे शभन्न के्षत्रातील एका स्वरूपाचे 

कतृयतव समकालीन तत्त्वामळेु परस्परांच्या ध्येयाला पूरक ठरले. बदलतया देिकाल 

पररशस्र्तीप्रमाणे रामदासांनी भागवत िमायला मिाराष्ट्र िमाांचे वळण लावले िीच तयांची 

राजकारणातील लोकोत्तर कामशगरी आिे.xv  

रामदासांचे स्रु्ट व गं्रर्रूप सारचे वाङ्मय प्रासंशगक सिजस्रू्तय व प्रभावी आिे. आतमशनष्ठ 

काव्या या दृष्टीने सािकावस्रे्तील 'करुणाष्टकां’ची रचना आिे. अभंग रचनेत संतकवी 

सारखी ती रचना आिे स्तोते्र, पदे, आरतया आिेत. आतमशनष्ठ कशवतेपेक्षा शवषयशनष्ठ 

काव्यरचनेत रामदासांचे वेगळेपण स्पष्ट शदसते. कारण इतर संत कवींच्या मनाने रामदासांची 

वतृ्ती व दृष्टी अशिक बशिमुयख आिे. या वस्तशुनष्ठ दृष्टीमळेुच 'अस्मानी-सलुतानी' व 'परचक्र 

शनरूपण' यासारख्या प्रकरणात ततकालीन देिा शस्र्तीचे ठसठिीत िब्दशचत्र उमटले आिे.  

३.९ मनाचे श्लोक ि आनिंिनभुिन  

'मनाचे श्लोक' : 

बोिपर वाङ्मयाच्या मालेचा मेरूमणी िोभेल असा मनोबोि (मनाचे श्लोक-२०५) 

रामदासांच्या ओजस्वी, अस्खलीत, प्रवािी व स्रू्तीप्रद रचनेमळेु अतयंत लोकशप्रय झाला 

आिे. 'स्वानभुवाचे खडे ताशतवक बोल' यादृष्टीने यातील एकेका श्लोकाचे मोल र्ार आिे.xvi 

एकवीस समासी व दासबोि यांतील शवचार सामान्य जनतेसाठी सोप्या भाषेत पण त्रशुटतपणे 

मनाच्या श्लोकांतून रामदासांनी सांशगतले आिेत. शभक्षा मागत असताना रामदासी शिष्ट्याने 

प्रतयेक घरासमोर उभे रािून एक श् लोक म्िणावा व पढेु जावे म्िणजे प्रतयेक घरात एक एक 

शवचार शदल्याचे कायय िोईल या िेतूने मनाच्या श्लोकांचे लेखन झाले. समाजमनास बोि असे 

तयाचे स्वरूप आिे या श्लोकांची रचना भजुंगप्रयात वतृ्तात असून तयांची संख्या २०५ आिे. 

तयाचे रचना स्र्ळ व काळ शनशितपणे सांगता येणे कठीण आिे 'मना सज्जना भक्ती पंरे्ची 

जावे' असा भक्तीमागायचा उपदेि मनाच्या श्लोकातून तयांनी सांसाररकांना केला आिे व पढेु 

रामभक्ती सचुशवली आिे. आठव्या श्लोकात श्रीरामचररत्र आले आिे. संकटकाळात 'मना 

शे्रष्ठ िाररष्ट जीवी िरावे' असे ते सांगतात 'मना चंदनाचे परी तवा शझजावे' अिी लोकसेवेचे 
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शिकवण देऊन 'मरावे परी कीशतयरूपे उरावे' अिी आदिय जीवनाची कल्पना ते मानतात. 

'जगी सवय सखुी असा कोणी' नसल्याने मना! तू श्रीरामाचे नाव घे. तारण्यास तो समर्य आिे. 

'समर्ायशचया सेवका वक्र पािे | असा सवय; भूमंडळी कोण आिे?' असा िीरिी ते देतात. 

'शक्रयेवीण वाचाळता व्यर्य आिे' यासारख्या स्पष्टतेतून तयांनी कतयव्याची आठवण करून 

शदली आिे. सवाांना सिज समजेल, रूचेल, पचेल असा उिेि अतयंत सोप्या िब्दात 

मनाच्या श्लोकातून रामदासांनी केला आिे.xvii 

केवळ लोकशप्रयतेच्या दृष्टीने शवचार केला तर रामदासांची 'मनाचे श्लोक' िी शनशमयती मराठी 

मनाला सवायशिक पररशचत आिे असे शनशितपणे म्िणता येईल. मनाच्या श्लोकातील पाच 

दिा पंक्ती ज्याला मखुोद्गत नािीत असा मराठी माणूस बिुिा सापडणार नािी. रामनवमीच्या 

उतसवासाठी सािनसामग्री शमळावी या उिेिाने या श्लोकांची रचना झाली अिी सांप्रदाशयक 

कर्ा आिे. शतची यर्ातथ्यता  शववाद्य असली तरी शभक्षा शमळण्यापूवी एक श्लोक म्िणनू 

'जय जय रघवुीर समर्य' अिी ललकारी देण्याचा संप्रदाय आज तीनिे वषायनंतरिी रामदासी 

मंडळींनी चालू ठेवला आिे. तयाला उिेिून लेखन करण्याचा अन्य मराठी कवींनी प्रयतन 

केलेला आढळतो तर्ाशप प्रासाशदक, ओघवती भाषा आशण सूत्ररूप परतं ु आिय संपन्न 

शवचार यामळेु रामदासकृत श्लोकांचे जनमानसातील स्र्ान अढळ राशिले आिे. अनेक 

वषाांचे पारमाशर्यक शचंतन आशण सामाशजक अवलोकन यांचा पररपाक या श्लोकांत उतरलेला 

आिे म्िणूनच पररणतप्रज्ञ अिा रामदासांच्या या रचनेचा 'अपौरुषेय वाणी' शकंवा 

'दासोशनषद' अिा िब्दांनी यर्ार्यपणे गौरव झालेला आिे. दोनिे पाच श्लोकांच्या या 

काव्याला 'मनोबोि' शकंवा 'मनाची िते' अिी नाव नावे शदलेली असली तरी 'मनाचे श्लोक' िे 

तयाचे िीषयक सवयमान्य झाले आिे. 

श्लोकांचे अंतरगं तपासून पाशिले म्िणजे तयात रामदासांनी शनरशनराळे शवचार गचु्छ एकशत्रत 

केलेले शदसतात. कदाशचत तयांचे लेखनिी प्रसंगोपात िोऊन अखेरीस कािी शनशमत्ताने 

तयांनी या सवाांचे एकत्रीकरण केले असेल. कसेिी असो, पारमाशर्यक आशण सामाशजक 

जीवनाला सदैव मागयदियक ठरणारी अनेक सभुाशषतवजा वाक्ये मनाच्या श्लोकात सवयत्र 

शवखरुलेली असून ती रामदासांच्या ममयग्रािी लेखनाचा प्रतयय आणून देणारी आिेत. तयांच्या 

अंतरगंातील उतकट रामभक्तीचे दियन घडशवणार े'नपुेक्षी कदा रामदासाभीमानी', 'प्रभाते मनी 

राम शचंतीत जावा' शकंवा 'मना सज्जना राघवी वशस्त कीजे' या ध्रवुपांचे अनेक श्लोक यात 

अंतभूयत आिेत, तर 'जगी िन्य तो दास सवोत्तमाचा' या श्लोक समूिात 'आदिय भक्तीची 

गणुवैशिष््टये' नोंदशवलेली आिेत. अनेक देवदेवतांच्या पसारा बाजूला ठेवून देवाचा िोि 

घेणाऱ्या रामदासांचे मनोगत आशण 'अनेकी सदा एक देवाशस पािे' यात शदसेल तर तयांच्या 

देव शवषयक उदार समन्वय दृष्टीचा प्रतयय 'शवठोनें शिरीं वाशिला देव राणा' शकंवा 'जेणें 

जाळीला काम तो राम ध्यातो' या ओळीत प्रकट झालेला आिे. 'शवदेिीपणे मशुक्त भोगीत 

जावी' यासारखी तत्त्वगंभीर वाक्येिी अिून मिून आढळतात. मनाच्या श्लोकातील शवचार 

सटेु आशण शवशवि प्रकारचे असले तरी तयांचीिी संगती लावण्याचा प्रयतन झालेला आिे. कै. 

पांगारकर यांनी 'सगणुभक्ती', 'शनगुयणबोि' आशण अखेरीस 'सगणुशनगुयणातील िदु्ध स्वरूप' 

अिा तीन गटात मनाच्या श्लोकातील शवषय व्यवस्र्ा मांडून दाखशवली आिे. मनाच्या 

श्लोकातील अनेक श्लोक शकंवा वचने यांना मराठी भाषेत शनतयाच्या व्यविारातील 

सभुाशषतांची र्ोरवी प्राप्त झालेली आिे. पढुील कािी चरण नमनुादाखल सांगता येतील. 
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१.  शक्रयेवीण वाचाळता व्यर्य आिे दोन 

२.  समािान ते सज्जनाचेशन योगें | 

३.  जगी सवय सखुी असा कोण आिे ?| 

४.  मना चंदनाचे परी तवां शझजावे| परी अंतरी सज्जना नीववावे 

५.  तटुो वादसंवाद तो िीतकारी|xviii 

आनिंिनभुिन : 

संत रामदासांनी शिदंसु्र्ानभर तीर्ययात्रा केली तयावेळची पररशस्र्ती म्िणजे अस्मानी-

सलुतानीची िोती म्िणजे सलुतानी अतयाचारांनी त्रस्त िोऊन इिलोकीच्या नरक यातना 

सोिीत बसलेल्या शिंदू समाजाची अवस्र्ा केशवलवाणी िोती. िी पररशस्र्ती अमलुाग्र 

पालटून तया शठकाणी प्रतयेकाला परलोकी समािान देणार े रामराज्य शनमायण व्िावे िी 

रामदासांची आकांक्षा िोती. शिदंू समाजाची वतयमानकालीन ददुयिा समाप्त िोऊन 

भशवष्ट्यकाळात िमयराज्य स्र्ापन व्िावे याची स्वप्ने तयांना पडत िोती. तयातून तयांची 

अनेक प्रकरणे शनमायण झाली आिेत. "तयांपैकी तमुचे देिी वास्तव्य केले | परतं ु वतयमान 

नािी घेतले||" या ओळीने सरुू िोणार ेपत्र शिवाजी मिाराज यांना उिेिून शलशिलेले आिे. 

या पत्रासंबंिी वाद नसला तरी तयाच्या लेखनकालासंबंशित तीव्र स्वरूपाचे मतभेद आिेत. 

"कािी उग्र शस्र्ती सांडावी, कािी सौम्यता िरावी", िा प्रारभं असलेले पत्र शिवाजी 

मिाराजांच्या मतृयूनंतर लगेच संभाजीराजांना उिेिून शलशिलेले आिे िे िी शनशवयवाद आिे. 

या दोन पत्रांखेरीज या पत्रातून रामदासांचे समकालीन पररशस्र्तीचे दियन घडशवणार ेशकंवा 

तयावर उपाययोजना सचुशवणार े शवचार िब्दबद्ध झाले आिेत. ती पते्र कोणाला उिेिून व 

केव्िा शलशिली गेली या संबंिी कोणतीिी अस्सल प्रमाणे उपलब्ि नािीत. िास्त्रिमय, 

सेवकिमय, राजिमय िी अिा स्वरूपाची पते्र आिेत. 'अस्मानी सलुतानी' आशण 'परचक्र 

शनरूपण' िी दोन्िी प्रकरणे तयांनी आपल्या बारा वषायच्या पदयाते्रत केव्िातरी घेऊन ठेवली 

असावी. 'क्षात्रिमय' आिीची प्रकरणे गंभीर अिा वैचाररक स्वरूपाची असून राजिमायचे 

अनेक वषे शचंतन-मनन करणाऱ्या शवचारवंतांनी ती पाठवलेली आिेत िे शनशित! या सवय 

प्रकरणातून रामदासांच्या जागतया आशण जाणतया अंतरगंाचे अंतःकरणाचे प्रशतशबंब उमटले 

आिे. आनंदवनभवुन िे काव्य अनेक दृष्टीने वैशिष््टयपूणय आिे.  

रामदासांच्या इतर राजकीय स्वरूपाच्या प्रकरणांपेक्षा 'आनंदवनभवुन' या काव्याचे स्र्ान 

केवळ रामदासी वाङ्मयातच नव्िे तर साऱ् या मध्ययगुीन मराठी वाङ्मयात अनन्यसािारण 

अिा स्वरूपाचे आिे. ५९ ओव्यांचे िे छोटेखानी काव्य म्िणजे दषु्टांचे शनदायलन करून आशण 

सज्जनांचे पररत्राण करून िमयस्र्ापना करू इशच्छणाऱ्या अवतारी परुुषाच्या कल्पनेने आशण 

दियनाने िषयभररत झालेल्या रामदासांच्या संवेदनािील अंतकरणातून उमटलेले एक शदव्य 

सूक्त आिे! कािी अभ्यासकांनी िे सवय उतस्रू्तय काव्य कािीनगरीला उिेिून आिे असे मत 

प्रशतपादन केले आिे, तर कािींनी िे शलशिताना तयांच्यासमोर दडंकारण्याचे 

आनंदवनभवुनात पररवतयन िोणाऱ्या मिाराष्ट्राचे शचत्र िोते असे अनमुान काढले आिे. 

भूतकाळ,-भशवष्ट्यकाळ, भूतकाळ-वतयमानकाळ आशण भशवष्ट्यकाळ या तीनिी काळात बघून 

झेपावत जाणाऱ्या तयांच्या शदव्य प्रशतभेचे दियन या प्रकरणात घडते. रामदासांनी आपल्या 

शनतयाच्या पररभ्रमणात आपल्या समाजाचे सार ेऐशिक वैभव आशण मानशबंद ुयांचा शवध्वंस 

झालेला पाशिला िोता. अिमायची िीग भरलेली पािून पनु्िा िमयस्र्ापना किी करता येईल, 

या शवचाराने कृतीिील असणाऱ् या पराक्रमिाली वीरांच्या जयगार्ा ते प्रतयिी ऐकत िोते. 



प्राचीन कालखंडाचा 

अभ्यास: शिवकाल 
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'दरुरतांचे शतशमर नष्ट िोऊन स्विमयसूयय ' पनु्िा प्रकािमान झालेला शदवस आज ना उद्या 

शनशितपणे उगवणार आिे', याची स्वप्ने ते मनािी रगंवत िोते. सवय प्रकारच्या अशिभौशतक 

सखुांनी समदृ्ध झालेली उपासना, ज्ञान आशण कला यांच्या भरभराटीमळेु भूलोकी 

रामराज्याचे अवतरण झालेले पािणारी नवी सषृ्टी ते अंत:चकू्षंनी पिात िोते. या सवाांच्या 

पे्ररणेतून 'आनंदवनभवुना'ची शनशमयती झाली असावी. बारा वषाांची तीर्ययात्रा आशण शिवाजी 

मिाराजांचा उदय काल यांचा या काव्याचे शनशश् चतपणे शनकट संबंि असावा. रामदासांच्या 

जीवनकायायतील िमायशिशष्ठत राजकारण आशण ऐशिक जीवनाचा सवाांगीण उतकषय याचे 

प्रशतशबंब या 'आनंदवनभवुन' काव्यात स्पष्टपणे पडले आिे यात संदेि नािी.xix  

मिाराष्ट्रात चेतवला जाणारा वन्िी सवय शिंदसु्र्ानभर पसरला असे तया स्वप्नात तयांनी 

पाशिले आिे. 'आनंदवनभवुन' िे प्रकरण अनषुु्टप छंदातील ५९ श्लोकांचे आिे. पशिल्या तीन 

चरणात सामान्यतः आठ अक्षर े असली तरी अंतय यमक नािी आशण पाच श्लोकांशिवाय 

सवयत्र 'आनंदवनभवुना शकंवा भवुनी' िा चौर्ा चरण पालपुद म्िणून योजला आिे. तो 

पशिल्या तीन चरणांिी प्रतयेक वेळी अर्ायने अशन्वत िोतोच असे नािी. आनंदवनभवुनात या 

स्तोत्राचे स्रु्रण झाले म्िणून या चौथ्या चरणाचे पालपुद केले आिे. 'िे मिाराष्ट्राचे 

राष्ट्रगीत आिे' असे वै. पांगारकर म्िणतात. आनंदवनभवुन म्िणजे मिाराष्ट्र असे तयांचे मत 

आिे, परतं ुते केवळ मिाराष्ट्राचे राष्ट्रगीत नसून सवय शिदंसु्तानचे राष्ट्रगीत आिे. िे स्तोत्र 

रचताना समर्ाांच्या पढेु भावी मिाराष्ट्राचे जसे शचत्र िोते तसे संपूणय शिदंसु्र्ानाचेिी िोते.xx 

एकूणच, समर्ाांच्या स्रु्ट संभारातील 'आनंदवनभवुन' शकंवा 'वनभवुन' िे एक अद्भुत 

प्रकरण आिे. भूतकाळ, वतयमानकाळ आशण भशवष्ट्यकाळ या शतन्िी काळावरून झेपावत 

जाणाऱ्या तयांच्या शदव्य प्रशतभेचे दियन या प्रकरणात घडते. तयांच्या मनात दखुणाऱ्या नाना 

भावनांचे कल्लोळ या प्रकरणात िब्दरूपाने शजतके व जसे प्रकट करता आले तसे तयांनी 

केले आिेत. नानाशवि भावनांचा आवेग इतका मोठा आिे की तयाच्या प्रकटीकरणाला िब्द 

अपरु े पडले आिेत. शतन्िी काळात प्रमाणेच अध्यातमातील मकु्ती, भक्तीतील िक्ती आशण 

शदव्य कमायतील दीप्ती यांचे असे कािी शवलक्षण शमश्रण या कशवतेत आिे की तयामळेु ती 

कािीिी गूढ झाली आिे. शिदंसु्र्ानाच्या चारिी शदिांना बारा वषे भ्रमण करून कािीला 

रामगंगेच्या तीरावर बसलेले असताना समर्ाांच्या बदु्धी पढेु सवय शिंदसु्र्ान प्रचशलत 

पररशस्र्तीसि उभे राशिले आशण तयांच्या शदव्य प्रशतभेला भावी शिदंसु्तानचे जे भव्य शचत्र 

उभे राशिले तयाचे शचत्रण िब्दांना शजतके पेलणे िक् य झाले शततके तयांनी केले आिे. 

देव आशण िमय मस्तकी िरून मराठ्यांनी जो पढेु िलकल्लोळ केला आशण शिदंसु्र्ानात 

प्रतापगडापासून पाशनपत पयांत जो रणयज्ञ िगिगत ठेवला तया यज्ञाचे प्रमखु व पशिले 

यजमान छत्रपती शिवराय िोते. या रणयज्ञातील वन्िीची ज्वाला प्रतापगडाला प्रज्वशलत 

करून तेरे् तयांनी पशिली आिुती शदली. या चेतवलेल्या वन्िीज्वालेचा पशिला साक्षातकार 

समर्ाांना कािीके्षत्रांत पडलेल्या जीवनस्वप्नांत झाला. िे स्वप्न बरोबर घेऊनच ते 

मिाराष्ट्रात आले. म्िणून या यज्ञाचे पशिले प्रमखु यजमान श्रीशिवराय िोते तसे या ज्वालेचे 

पशिले परुोशित समर्य रामदास िे िोते. प्रतापगडाला पशिली आिुती देऊन यजमान श्री 

शिवराय जेव्िा समर्ाांच्या भेटीला आले तेव्िा समर्ाांचा आनंद 'उत्तमपरुूषसमासात' 

शनरुपणाच्या समासात ओसंडून वािताना शदसतो. समर्ाांना आनंदवनभवुन पडलेले स्वप्न 

केवळ मिाराष्ट्रापरुते मयायशदत नािी तयाने सवय शिदंसु्र्ान व्यापले आिे.xxi 
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३.१० सतं िेणाबाई 

प्रस्तािना: मराठी संत परपंरते ज्ञानेश्वर नामदेवांपासून सरुू झालेली वारकरी परपंरा 

तकुाराम-शनळोबा नंतर संपते. समर्य रामदासांच्या कायायनंतर वारकरी संप्रदायापेक्षा शभन्न 

असलेला 'समर्य संप्रदाय' सरुू झाला. रामदास समकालीन रामनार्स्वामी शनगडीकर, 

केिवस्वामी भामानगरकर, जयरामस्वामी वडगावकर व आनंदमूती ब्रह्मनाळकर िे चार कवी 

व समर्य रामदास या सवाांना शमळून 'दास पंचायतन' असे संबोिले जाते. याशिवाय 

रामदासांचे बंिू श्री शे्रष्ठ शकंवा रामीरामदास, समर्य शिष्ट्य शदनकरस्वामी व कल्याणस्वामी, 

समर्य शिष्ट्या वेणाबाई व वेणाबाई यांची शिष्ट्या बाईजाबाई या प्रमखु कवींचा व कवशयत्री 

यांचा समर्ाांच्या प्रभावळीत समावेि िोतो.xxii 

िेणाबाईचंा जीिनपररचय: वेणाबाईचा जन्म कोल्िापूर येर्ील देिपांडे घराण्यात िके 

१५४९ इ. स.१६२७ च्या समुारास झाला. तयांचे सासर शमरजेत िोते. वयाच्या दिाव्या 

वषी वैिव्याची कुऱ्िाड कोसळल्यामळेु तयांची वतृ्ती शवरक्त बनून तयांचा भशक्तमागायकडे ओढा 

लागला. एकनार्ी भागवताच्या पारायणामळेु तयांची या मागायवरील श्रद्धा दृढ झाली व 

रामदासांनी शदलेल्या राममंत्राचा उपदेिानंतर तयांची आध्याशतमक प्रगती िोत गेली. 

वेणाबाईचं्या ईश्वर वेडामळेु तयांना माताशपतयांचा शवरोि व जनशनंदा सिन करावी लागली. 

वेणाबाईचंी काययकुिलता पािून उपिाराची व्यवस्र्ा ठेवण्याचे जोखमीचे काम समर्ाांनी 

तयांच्यावर सोपशवले िोते. तसेच सभेत उभे रािून कीतयन करण्याची समर्ाांचे अनजु्ञा या 

एकाच शिष्ट्येला शमळाली िोती. खिु वेणाबाईचंा शिष्ट्य समदुायिी मोठा िोता. 

िेणाबाईचंी ग्ररं्रचना: उपदेिरिस्य-कौल, पंचीकरण, श्रीरामगिुसंवाद, शसंिासन व 

सीतास्वयंवर, कािी स्रु्ट पदे अिी गं्रर्रचना वेणाबाईनंी केली आिे.xxiii 

वेणाबाईची कशवता अगदी सािी घरगतुी भाषेत रचलेली आिे. मकेु्तश्वरी उच्च दजायचे काव्य 

या कशवतेत र्ारसे नािी, पण स्त्री-स्वभावाचे सिज मादयव आशण सहृदयता या दोन गणुांच्या 

बाबतीत िी कशवता दसुऱ्या कोणतयािी कवीच्या कशवतेस िार जाणार नािी. xxiv  

अभंगांच्या िेवटी 'वेणी म्िणे' असे िब्द आिेत पण वेणाबाईचं्या नावावर प्रशसद्ध असलेल्या 

कािी कशवतांच्या िेवटी 'वेणीस्वामी' असे नाव आिे. सीतास्वयंवर याच्या कािी 

अध्यायाच्या िेवटी 'वेणी' असे नाव आिे व कािी अध्यायाच्या िेवटी 'वेणीस्वामी' िे नाव 

आिे यावरून वेणाबाईने स्वतःचा उल्लेख या दोन्िी नावांनी केला आिे असे शदसते.xxv  

खालील अभंगावरून वेणाबाई़च्या पारमाशर्यक अशिकाराची व अध्यातम ज्ञानाची र्ोडीिी 

कल्पना वाचकास िोते. 

३.११ िेणाबाईचंे वनिडक अभगं  

अभगं ०१ : 

आमचु्या वाटे नका जाऊं |नये ते वाटे तमु्िां लाऊ || 

आम्िी पाररखे पाररखे | न िो लोशककासाररखे || 

अिी शस्र्ती जाली मोठी | पोटी ब्रम्िांडाच्या कोटी || 

वेणी स्वामी आतमाराम | तेंशच आमचेु परिंाम || 
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अर्य - अिो, तमु्िी आमच्या वाटेला जाऊ नका. उगाच तमु्िाला नको ते वाटायला लावू 

नका. आमची शस्र्शत( मनाची अवस्र्ा) एवढी व्यापक आिे की तयात अनंत ब्रह्मांडे 

मावतील (केवळ आपल्या देिात अडकलेल्या तमु्िाला तयाची कल्पना करणेिी अिक्य 

आिे) या जगािी आम्िी पारखे आिोत. लौशककातल्या गोष्टी आम्िाला नकोत. तयात आम्िी 

रमत नािी (न िो लौकीकासारखे) या ब्रह्मांडाच्या अनेक कोशट आम्िी पाशिल्या आिेत 

तयामळेु आमची अिी शस्र्ती झाली आिे. काय सांगू या 'वेणीस्वामी' चे 'आतमाराम' 

(आतमरुपी िाम) िेच शनजिाम परमिाम आिे. 

अभगं ०२ : 

िन्य िोणे सर्ळ शजणें रामगणुे िोते | 

ध्यास पडे ज्यास तयास सतय कळो येते ||ि|ृ| 

काळ वेळ िे सर्ल शित करा कांिी | 

सवय काळ सखुवेळ राम भजा भाई ||१|| 

काय जना कोण मना मानले िे सार | 

रामवीण सवय सीण द:ुख अशनवार||२|| 

वळे पळे शनशमष घडी जात लवलािीं| 

अशज घडे तसें िेंशच उद्यांलाशगं नािी ||३|| 

सवय सोडी राम जोडी भजनी शन:काम | 

िन्य तमु्िी िन्य आम्िी गाऊ रामनाम ||४|| 

िा िी लोक परलोक तयास सासरुवाडी | 

वेणी म्िणे भक्तजनां भजने राम जोडी ||५|| 

वििेचन : वेणाबाईनंी जी स्रु्ट पदरचना केली आिे तया पदरचनेतून तयांचे हृद्गत आशवष्ट्कृत 

झालेले शदसते. प्रभू रामचंद्रांच्या दियनाची लागलेली ओढ तसेच रामाच्या शवशनयोगाची 

लागलेली आंतररक तळमळ कािी पदांतून व्यक्त झाली आिे. वरील अभंगाचा अर्य असा - 

"या रामगणुांचा एकदा संसगय झाला की शजणे सर्ल िोते. एकदा रामाचा ज्याला ध्यास 

लागला; तयाला सतय कळून येते आशण रामनामाचे स्मरण करण्यातच वेळ कसा आनंदाने 

(सखुवेळ) जात असतो. जनांनी या रामाशवण सारभूत कोणाला मानावे? रामाशवना काय 

आिे ? सवयत्र अशनवार दःुख आिे. क्षणामागून क्षण शनशमषा मागून शनशमष जात आिे. रोज 

रोज कािी नवीन घडते आिे. आज आिे ते उद्या नािी. सवयसंग सोडून रामभजनी 

शनष्ट्कामपणे जो काळ जातो तयाने तमु्िी आम्िी िन्य झालो आिोत. लोक व परलोक िी 

जणू सासरुवाडीसारखी जोडली गेली आिेत आशण तयाचा अनभुव घेतलेल्या सवय 

भक्तजनांना िा राम आपल्या भजनांच्या िार ेजोडत आिे." 
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सािक अवस्रे्तील तळमळ व नंतर प्राप्त झालेली शनरामय अवस्र्ा वेणाबाईचं्या स्रु्ट 

पदांत शदसते. ईश्वर साक्षातकारानंतर तयांच्याकडून इतरांना उपदेि केला जाणे सिाशजकच 

िोते. ईश्वराच्या गोड नामाने सािकाची काया शितल िोते. तर किी किी कोदडंिारी 

रामाच्या नामस्मरणाने अपार सागरावर सेतू बांिला जातो. अनंत कोटी ब्रम्िांड उदरी 

सामावली आिेत, तो प्रभ ुरामचंद्र सलुभ अिा नामाने प्राप्त करून घेता येतो. श्रतुी ज्याला 

'नेशत नेशत' म्िणतात. तया परब्रह्माच्या स्वरूपाची प्राप्ती नामस्मरणाने िोते. 

अभगं ०३ : 

गरुू शन:िब्दाची बीजें | आम्िां प्राप्त आतमकाजे || 

आम्िी अबोल अबोल  | अबोले बोल ुबोल || 

आमची माय वांज जाली | परब्रम्िी लया गेली || 

िब्द आकािी शनमाला | आतमाराम अवघा जाला || 

वेणी स्वाशमयाचे संगे | आम्िी रािो आतमरगें || 

अर्य - गरुू िे नाव जणू शन:िब्दाचे बीज आिे. (गरुू चा अर्य िब्दांनी व्यक्त करता येणार 

नािी) आम्िाला आमच्या आतमरूपी साक्षातकार िोण्याच्या कायायतून िे बीज प्राप्त झाले 

आिे. म्िणूनच इरे् बोलण्यासारखे कािी नािी (सवयकािी िब्दातीत आिे -अबोले- बोल)ु 

माय िे नाते राशिले नािी.( माय वांझ झाली) ते परब्रम्िीच लयाला गेले आिे. िब्द 

आकािाचा गणु आिे आशण तो आकािातच लयाला गेला आिे. आशण तो अवघा 

'आतमाराम' झाला आिे. स्वामीच्या संगाने वेणाई आतमरगंी वास करते आिे. 

र्ोडक्यात, गरुू शनःिब्दाचे(ब्रह्माचे) बीज आिे. आतमज्ञानासाठी तो आम्िाला भेटला. 

तयामळेु आम्िाला िब्दातीत ब्रह्माचे ज्ञान िोऊन आम्िी अबोल झालो. अबोल िोणे िेच 

आमचे बोलणे झाले ( मौनं िे,  ज्ञान झाले असे सांगते/ दियवते). ज्या मायेमळेु आमचा जन्म 

झाला ती मायाच वांझ झाली. (शतचा मनावरील पगडा नािीसा झाला , ती ब्रह्मात शवलीन 

झाली. िब्द जेरू्न शनमायण िोतो, तया आकािात शवलीन झाला. र्क्त आतमा उरला असे 

गरुुकृपेने घडून आले. 

अभगं ०४ : 

आम्िी गरुु नार्पंर्ी |ज्ञानमदु्रा शदिली िाती ||ि|ृ| 

देि माझे मन माझे | सवय नेले गरुूराजे || 

कणी चढली नाममदु्रा | मखुी अगोचर मदु्रा || 

कान र्ाडुशन जोगीजालों |  संतदियनासी आलो || 

वेणी स्वामींचे दियन  | मायासंकेतशनियन || 

अर्य : आम्िी नार्पंर्ी आिोत. गरुूने आमचे सवय कािी शिरावून नेले आिे. मी, माझे मन, 

देि सवय कािी नेले आशण िाती ज्ञानमदु्रा शदली. कानात नाममदु्रा कायमची वसली आिे. 
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मखुात 'अगोचरी मदु्रा' (नार्पंर्ीयांची एक मदु्रा : अगोचरी मदु्रा = इंशद्रयांच्या पलीकडील 

ब्रह्माचे ज्ञान झाल्याचे दियवणारी. गो= इंशद्रये ,गोचर = इंशद्रयांना कळणार,े अगोचर = 

अतीशन्द्रय) शवराजमान झाली आिे. आम्िी तर 'कानर्ाटे' (नार् संप्रदायाचे दसुर े नाव - 

वसंत पंचमीसारख्या िभु शदविी कान र्ाडून तयांत मंत्रपूवयक कंुडले (मदु्रा) घातली जातात. 

ती कंुडले माती, िररणाची शिंगे शकंवा िातू यांपैकी किाची तरी असतात. संप्रदायातील 

शविवा व गिृस्र् योग्यांच्या शस्त्रयािी कंुडले िारण करतात.) म्िणजेच कान र्ाडून 

(इंशद्रयगम्य जगाचा , लौशककाचा नाद सोडून) आम्िी योगी झालो. मायेचे शनरसन झाले. 

आशण जोगी झालो आिोत आशण संत दियनासाठी आलो आिोत िी वेणाबाई सवय माया 

अशवद्या रुपी संकेत तयाचे शनरसन करून स्वामींच्या दियनाला आली आिे. 

 वेणाबाईचं्या रचनेतील शवशविता लक्षणीय वाटते. शतच्यात 'पंचीकरण' सारखे 

तत्त्वचचायपर प्रकरण आिे, 'सीता स्वयंवरा'सारखे स्वयंवर-काव्य आिे, भावोद्रेक प्रकट 

करणारी स्रु्ट पदे आिेत. श्रीसमर्ाांच्या सिवासाने आशण शिकवणकुीने परमार्ायच्या के्षत्रात 

शे्रष्ठ अशिकार संपादन केलेल्या एका स्त्रीच्या व्यशक्तमत्त्वाचे मनोज्ञ दियन शतच्या रचनेतून 

घडते. संत वेणाबाईनंी िके १६०० मध्ये चैत्र वद्य १४ ला सज्जनगड येरे् देि ठेवला. 

३.१२ सरािासाठी स्िाध्याय 

सरािासाठी प्रश्न : 

१.  संत तकुाराम शिवकालीन समाजाची सांस्कृशतक आशण सामाशजक नांगरणी किी 

करत िोते ते तयांच्या अभंगातून स्पष्ट करा. 

२.  तकुाराम मिाराजांच्या बाबतीत लोकव्यविारात अभंगवाणी प्रशसद्ध तकुयाची असे 

बोलण्याचा ररवाज िोऊन बसण्याची कारणे व ततकालीन पररणाम शविद करा. 

३.  जातीिीनता नष्ट करण्याकरता शवठ्ठलभक्ती िा उपाय आिे संत तकुारामांनी तयांच्या 

अभंगात कसे शविद केले आिे ते स्पष्ट करा. 

४.  तकुाराम मिाराजांच्या या गारे्तील तपिीलावरून  सतराव्या ितकातील मावळ 

भागातल्या जनजीवनाचे पूणय शचत्र कसे उभे रािते ते शविद करा. 

५.  संत बशिणाबाईचें शवलक्षण अध्यातमजज्ञान कसे प्रकट िोते ते शनवडक अभंगांच्या 

िार ेस्पष्ट करा. 

६.  "शिवकालीन प्रवतृ्तींिी आशण आकांक्षांिी पूणयतया समरस झालेले कवी म्िणजे 

समर्य रामदास िोत." िे शविान सािारण स्पष्ट करा. 

७.  आनंदवनभवुन या काव्यातून रामदासांनी भशवष्ट्यकालीन भारत व मिाराष्ट्राचे शचत्र 

कसे रखेाटले आिे ते स्पष्ट करा. 

८.  'मनाचे श्लोक' व 'आनंदवनभवुन' या काव्यातून संत रामदास ततकालीन समाजाला 

कोणता संदेि देऊ पाित िोते ते सािार स्पष्ट करा. 

९.  संत वेणाबाईचें वाङ्मयीन कायय तयांच्या शनवडक अभंग िार ेस्पष्ट करा. 
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३.१३ अविक िाचनासाठी पुस्तके 

अविक िाचनासाठी सिंभथ : 

१.   जोग रा.श्री.  व इतर मराठी वाङ्ममयाचा इशतिास खंड ३, (१६८१ ते १८००) 

मिाराष्ट्र साशितय पररषद पणुे, १९७३ 

२.  तळुपळेु िं. गो. 'पाच संत कवी', सशुवचार प्रकािन मंडळ, पणुे, १९८४ 

३.  पाटील म.स.ु  'तकुाराम-अंतबायह्य संघषायची अनभुव रूपे', िािल प्रकािन, मुंबई, 

२००४ 

४.  भावे शव.ल., 'मिाराष्ट्र सारस्वत' खंड १ व २ पॉप्यलुर प्रकािन मुंबई 

५.  सरदार गं.बा., 'संत साशितयाची सामाशजक र्लश्रतुी', मिाराष्ट्र साशितय पररषद पणुे, 

१९७० 
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